
Pilda lucrătorilor celor răi
„Acesta este moștenitorul, veniți să-l omo-

râm și să avem noi moștenirea Lui! Și, punând 
mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis” 

(Mt. 21, 38-39).

Pilda lucrătorilor răi este una profetică. Ea 
ne transmite într-un limbaj ușor esența, adesea 
grea, a unei învățături. Toți au primit mesajul 
parabolei, pentru că, atunci când Domnul a vrut 
să verifice: „Ce va face stăpânul viei lucrători-
lor?”, ei au răspuns într-un glas: „Pe cei răi îi 
va pierde, iar via o va da altor lucrători, care 
îi vor da roadele ei la vreme” (Mt. 21, 40-41). 
Răspunsul nu putea să vină decât în sensul 
acesta. Și o vorbă românească zice: „După 
faptă și răsplată”.

Dar istorisirea acestei parabole a fost făcută 
cu un scop de către Mântuitorul. Dacă nu-i pri-

cepem scopul, ea rămâne pentru noi o simplă 
istorioară, fără nicio însemnătate anume. Dar să 
vedem contextul în care Domnul a rostit această 
pildă. Mântuitorul era după o dispută aprinsă cu 
„căpeteniile preoților” și cu „bătrânii poporului” 
(Mt. 21, 23), îndată după Intrarea în Ierusalim. 
Răsturnase tarabele negustorilor și îi alungase 
din Templu: „Scris este, Casa Mea Casă de ru-
găciune se va chema, iar voi ați făcut-o peșteră 
de tâlhari (Mt. 21, 13). Vindecase apoi doi orbi, 
iar spre seară, Se dusese în Betania, unde a și 
înnoptat, probabil în casa lui Lazăr.

A doua zi, Domnul S-a mâniat pe smochin și 
l-a blestemat, pentru că nu avea roade. O lecție 
pentru cei ce nu fac fapte bune. Urma Săptă-
mâna Patimilor. Așa apare pilda lucrătorilor răi, 
în acest context. Ea are și un caracter istoric, 
deoarece îl plasează pe Mântuitorul Hristos în 
istoria mântuirii oamenilor, pe linia promisiunii 
lui Dumnezeu.

Le rostește această pildă și unii dintre ei vor 
deveni ucigașii Lui, asemenea celor care l-au 
ucis pe fiul-moștenitor din parabolă. Domnul 
profețea ce urma să se întâmple cu El, le ghi-
cea gândurile prin care Îi pregăteau prinderea, 
Patimile și moartea. Dar îi și avertizează: „De 
aceea vă spun că se va lua de la voi Împărăția 
lui Dumnezeu și se va da neamului care va 
aduce roadele ei” (Mt. 21, 43). Era o sentință 
de dezmoștenire care va rămâne valabilă pes-
te veacuri. Și ca să nu rămână nicio urmă de 
îndoială, adaugă: „Cel ce va cădea pe piatra 
aceasta se va sfărâma și cel peste care va cădea 
ea, pe acela îl va zdrobi” (Mt. 21, 44). Parabola 
nu este decât un ecou al acestui cuvânt al lui 
Iisus despre felul cum au fost tratați trimișii lui 
Dumnezeu.

Omului îi este imposibil să nu se confrunte cu 
Iisus într-un fel sau altul. Recunoscându-L pe 
Iisus, primim cuvintele vieții veșnice; negându-L, 
ne zdrobim noi înșine încercând să-L lovim. 

(continuare în pagina 2)
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„Eu sunt Calea, Adevărul 
și  Viața. Nimeni nu vine 

la Tatăl decât prin Mine”.
(Ioan 14, 6)
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„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne;
în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)
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Lui Saul, viitorul Pavel, pe drumul Damas-
cului, Domnul îi va spune: „Saule, Saule, de 
ce mă prigonești? Nu-i așa că este greu să 
lovești cu piciorul în țepușă?”. Cine ar putea 
lovi cu piciorul gol în ascuțișul unei sulițe? 
Sigur că cel care se va zdrobi va fi piciorul, 
nu sulița.

Mântuitorul Hristos ne-a dat răspuns la 
întrebările noastre, întrebări firești, norma-
le, despre lume, despre noi înșine, despre 
viața noastră, despre rostul nostru, despre 
viață sau moarte. Practic, Domnul a venit 
să-l învețe pe om lecția iubirii, ca lege a 
conviețuirii oamenilor pe Pământ. Așa le 
spune ucenicilor: „Din aceasta vor cunoaște 
oamenii că sunteți ucenicii Mei, de veți avea 
dragoste între voi”.

Pericopa apostolică ce se citește alături 
de Evanghelia acestei Duminici începe cu 
cuvântul „vegheați!” (I Cor 16, 13). Să nu 
trecem cu ușurință peste acest îndemn al 
Apostolului. El ne spune să fim treji cu gândul, 
cu inima, cu simțirea. O minte mereu trează 
și un suflet curat păstrează darul deosebirii 
între bine și rău, a duhurilor bune de cele 
rele și toată viața și-o supune unei drepte 
socotințe, discernământului. Aceasta nu face 
altceva decât să-l păstreze mereu pe om cu 
mintea trează. Îl găsește pe om veghind, 
cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Stați tari 
întru credință, îmbărbătați-vă și vă întăriți și 
toate să le faceți între voi în dragoste” (I Cor 
16, 13-14).

Cel care are doar credință, dar îi lipsește 
dragostea – spune apostolul – „e aramă 
sunătoare și chimval răsunător”, adică este 
unul care zice: „Doamne, Doamne”, dar nu 
face faptele cele bune. Credința și nădejdea 
trebuie neapărat întregite prin dragoste, adi-
că prin fapte bune. Numai atunci ele devin 
mântuitoare, numai atunci fac din noi niște 
adevărați creștini. Iubirea creștină se naște 
din credință și nădejde. Numai când se naște 
din ele este autentică și face minuni. Este în 
stare să se sacrifice, să înfrunte orice risc 
pentru a face bine altuia, pentru a alina o 
suferință.

Compasiunea se naște din dragoste. Nu e 

Pilda lucrătorilor celor răi
un sentiment pur omenesc, e dumnezeiesc. 
Ca oameni, ne apărăm, nu ne expunem. Doar 
dragostea ne face să ne expunem, pentru 
că ea crede în minuni. Dragostei nu-i pasă 
de consecințe, ne răsplătește prin ea însăși. 
Tocmai de aceasta Iisus Hristos a venit în 
lume, să restaureze dragostea. A fost trimis 
de la Tatăl în via sădită de El, în lume și iată 
că tocmai cei care ar fi trebuit să-L primească, 
tocmai ei L-au respins, ucigându-L. Și L-au 
ucis tocmai în numele gândirii lor, al credinței 
lor, o gândire stâlcită și o credință opacă, 
lipsită de dragoste.

Nici chiar această parabolă nu i-a trezit. Ce 
s-a întâmplat știm: profeția despre trimiterea 
Sa la moarte s-a împlinit, dar și cuvintele din 
urmă, deoarece via a fost dată altora. Hristos 
a fost dat neamurilor care L-au recunoscut ca 
Fiu al lui Dumnezeu, creștinismul a părăsit 
aria strâmtă a geografiei și istoriei în cadrul 
cărora a fost pregătit, iar Jertfa și Învierea au 
devenit acte de răscumpărare și împăcare 
între noi și Dumnezeu. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica a XIII-a 

după Rusalii, Sf. Ev. Matei 21, 33-44, 
3 septembrie)



3Calea ÎnĂlȚĂrii, anul iX, nr. 97, septembrie 2017

Periodic gratuit cu apariţie lunară, în tiraj de 160 exemplare

Studiu biblic lunar

Sfânta Evanghelie după Ioan
CAPITOLUL IX

1. Și trecând Iisus, a văzut un om orb din 
naștere. 

2. Și ucenici i  Lui L-au întrebat, zicând: 
Învățătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinții 
lui, de s-a născut orb? 

3. Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții 
lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 

4. Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui 
ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni 
nu poate să lucreze. 

5. Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt. 
6. Acestea zicând, a scuipat jos și a făcut tină 

din scuipat, și a uns cu tină ochii orbului. 
7. Și i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea 

Siloamului (care se tâlcuiește: trimis). Deci s-a dus 
și s-a spălat și a venit văzând. 

8. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră mai înainte 
că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și 
cerșea? 

9. Unii ziceau: El este. Alții ziceau: Nu este el, ci 
seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. 

10. Deci îi ziceau: Cum ți s-au deschis ochii? 
11. Acela a răspuns: Omul care se numește Iisus 

a făcut tină și a uns ochii mei; și mi-a zis: Mergi la 
scăldătoarea Siloamului și te spală. Deci, ducându-
mă și spălându-mă, am văzut. 

12. Zis-au lui: Unde este Acela? Și el a zis: Nu 
știu. 

13. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând 
orb. 

14. Și era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut 
tină și i-a deschis ochii. 

15. Deci iarăși îl întrebau și fariseii cum a văzut. 
Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei, și m-am 
spălat și văd. 

16. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu 
este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar 
alții ziceau: Cum poate un om păcătos să facă ase-
menea minuni? Și era dezbinare între ei. 

17. Au zis deci orbului iarăși: Dar tu ce zici des-
pre El, că ți-a deschis ochii? Iar el a zis că prooroc 
este. 

18. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb 
și a văzut, până ce n-au chemat pe părinții celui 
ce vedea. 

19. Și i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul vos-
tru, despre care ziceți că s-a născut orb? Deci cum 
vede el acum? 

20. Au răspuns deci părinții lui și au zis: Știm că 
acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. 

21. Dar cum vede el acum, noi nu știm; sau cine 

i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Întrebați-l pe el; 
este în vârstă; va vorbi singur despre sine. 

22. Acestea le-au spus părinții lui, pentru că se 
temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale 
că, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să 
fie dat afară din sinagogă. 

23. De aceea au zis părinții lui: Este în vârstă; 
întrebați-l pe el. 

24. Deci au chemat a doua oară pe omul care 
fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi 
știm că Omul Acesta e păcătos. 

25. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu 
știu. Un lucru știu: că fiind orb, acum văd. 

26. Deci i-au zis: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis 
ochii? 

27. Le-a răspuns: V-am spus acum și n-ați auzit? 
De ce voiți să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să 
vă faceți ucenici ai Lui? 

28. Și l-au ocărât și i-au zis: Tu ești ucenic al 
Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. 

29. Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar 
pe Acesta nu-L știm de unde este. 

30. A răspuns omul și le-a zis: Tocmai în aceasta 
stă minunea: că voi nu știți de unde este și El mi-a 
deschis ochii. 

31. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe 
păcătoși; dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu 
și face voia Lui, pe acesta îl ascultă. 

32. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva 
ochii unui orb din naștere. 

33. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea 
să facă nimic. 

34. Au răspuns și i-au zis: În păcate te-ai născut 
tot, și tu ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. 

35. Și a auzit Iisus că l-au dat afară. Și, găsindu-l, 
i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? 

36. El a răspuns și a zis: Dar cine este, Doamne, 
ca să cred în El? 

37. Și a zis Iisus: L-ai și văzut! Și Cel ce vorbește 
cu tine Acela este. 

38. Iar el a zis: Cred, Doamne. Și s-a închinat 
Lui. 

39. Și a zis: Spre judecată am venit în lumea 
aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care 
văd să fie orbi. 

40. Și au auzit acestea unii dintre fariseii, care 
erau cu El, și I-au zis: Oare și noi suntem orbi? 

41. Iisus le-a zis: Dacă ați fi orbi n-ați avea pă-
cat. Dar acum ziceți: Noi vedem. De aceea păcatul 
rămâne asupra voastră.

Sursa: bibliaortodoxa.ro
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După căderea în păcat, Adam și Eva au fost alungați 
din Rai. Dar Dumnezeu, în nemărginita Sa bunătate, le-a 
făgăduit un Mântuitor. Mii de ani a așteptat întreg neamul 
omenesc împlinirea făgăduinței.

Se vestise de către prooroci că Mântuitorul avea să 
vină în lume întrupându-se din fecioară. Cu opt veacuri 
înainte, Isaia proorocește despre Maica Domnului, zi-
când: „Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu și 
va chema numele lui Emanoil”, ce se tâlcuiește „Cu noi 
este Dumnezeu”(Isaia 7,14). Marele Prooroc și Împărat, 
David, a preacinstit-o în psalmi, zicând: „Stătut-a împără-
teasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și prea 
înfrumusețată” (Psalm 40,11), iar Ieremia proorocul o 
prezintă cu întreaga ei menire, prin fiica Sionului jeluind 
pe ruinele Ierusalimului (Plângeri II, 1, 22).

Proslăvirea Maicii Domnului s-a făcut în taină atât 
în Vechiul Testament, cât și în cel Nou. Nu era obiceiul 
la evrei ca o femeie să fie cunoscută în public. Femeia 
era ținută în taina casei ei și mai ales o fecioară cu atâta 
renume ca Maica Domnului, trebuia să aibă peste stră-
lucirea ei vălul smereniei. Proorocii care au prevestit-o 
erau în „întuneric și în umbra morții” (Isaia 9,1) Raiul 
era străjuit de heruvimi (Facere 3,24), iar sufletele 
drepților nu vedeau fața lui Dumnezeu. Ei știau că se 
apropie împlinirea vremii și nerăbdarea lor era din ce 
în ce mai mare. Iată că Dumnezeu a hotărât trimiterea 
Fiului Său în lume.

Trăiau pe atunci în Nazaret o pereche de oameni 
bogați și de foarte bun neam: Ioachim și Ana. Ioachim 

descindea din neamul împărătesc al lui David, iar Ana 
era dintre fiicele lui Levi, adică din neam preoțesc, fată 
a preotului Mattam, care a avut trei fete: pe Ana, mama 
Mariei, pe Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul și pe Sa-
lomeea, mama fiilor lui Zevedeu. Erau bătrânii Ioachim și 
Ana drepți și cucernici, împlinind în Legea veche faptele 
Legii celei noi. Din averea lor, care era mare, făceau trei 
părți egale: una pentru darul către Templul din Ierusalim, 
a doua pentru străini și ajutorarea văduvelor și a treia 
pentru folosirea și întreținerea casei lor.

Asupra acestei perechi dumnezeiești stăruia însă 
o mare durere, neavând copii, că Ana era stearpă. În 
vremurile acelea, cei fără de copii erau socotiți ca un 
fel de paria (lepădătură), pentru că lipsa acestora era 
socotită ca o pedeapsă pentru păcate ascunse. Durerea 
lor era mare că nu se știau vinovați cu nimic și implorau 
cu lacrimi binecuvântarea lui Dumnezeu de a avea și ei 
un copil. Erau înaintați în vârstă și ducându-se la Templu 
cu daruri bogate, arhiereul de rând i-a înfruntat în fața a 
tot poporul, zicându-le că sunt lepădați de Dumnezeu, 
fiindcă nu lasă sămânță în Israel. Durerea și rușinea 
perechii sfinte a fost și mai grea. 

Pe drumul de întoarcere, au hotărât să mai facă o 
ultimă încercare. Ioachim s-a suit pe un munte și Ana 
s-a dus acasă. Voiau să petreacă 40 de zile în post și 
rugăciune, poate se va milostivi Dumnezeu de ei. În a 
douăsprezecea zi, Dumnezeu a trimis pe Sfântul Arhan-
ghel Gavriil la Ioachim în munte să-i spună: „Ioachim, 
grăbește-te de te pogoară la casa ta, căci soția ta, 
Ana, va zămisli”. A venit îngerul și la Ana și i-a spus: 
„Bucură-te, Ana, căci de acum, toate neamurile te vor 
numi Maică fericită”. 

Așadar, Ioachim s-a dus acasă. Ana a zămislit. Din 
clipa aceea, Ana s-a făgăduit Domnului că orice va fi, 
băiat ori fată, îl va închina Templului. La vremea legiuită, 
s-a născut prunca acestor părinți bătrâni, un copil cu 
o chemare dumnezeiască pe umeri: chemarea de a fi 
mama care a dat fire de om lui Dumnezeu, Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos. 

De la naștere, frumusețea ei a uimit pe toți. La 8 zile, 
Ana a făcut un ospăț mare, pentru rudele și vecinii ei. A 
fost adusă și mititica la ospăț, să o vadă neamurile și toți 
s-au minunat de desăvârșirea trupului ei, căci era fără 
greș. Tot atunci i s-a dat numele MARIA, care înseamnă 
Doamnă. Sfântul Grigore Palama spune că Fecioara 
trebuia să poarte acest nume. Fecioara este Doamnă 
prin vrednicia ei de mamă a Fiului lui Dumnezeu, este 
Doamnă și pentru că este Fecioară și nu are stăpân, 
doamnă pe voința și trupul ei. 

Să cinstim, deci, ziua de 8 SEPTEMBRIE, când a 
venit pe lume aceea ce a fost, este și va fi Fiica Pă-
rintelui Ceresc, Mamă Fiului și Mireasa Duhului Sfânt, 
Împărăteasa tuturor Sfinților, sprijinitoarea păcătoșilor, 
atotputernică ajutătoare și rugătoare pentru toți oamenii, 
Maica îndumnezeirii și mântuirii noastre a tuturor, mai 
cinstită decât Heruvimii și mai mărită decât Serafimii, 
căreia, rugându-ne, îi zicem: „Preasfântă Născătoare 
de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi”. Amin.

Dumitra Groza
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului
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- Părintele Ioan din Licopole povestea fiilor 
săi duhovnicești despre un tânăr care, dorind să 
facă pocăință înaintea lui Dumnezeu, s-a închis 
într-un mormânt și își plângea păcatele. După o 
săptămână, au năvălit asupra lui diavolii, aducân-
du-i aminte de toate câte făcuse și îndemnându-l 
să continue viața de păcat. Tânărul însă nu a zis 
nimic, iar diavolii au început să-l chinuiască. Nici 
de această dată, tânărul nu a răspuns, ci a stăruit 
în pocăința sa. Au venit și rudele să-l îndemne 
pe tânărul nostru să vină acasă, dar fără niciun 
rezultat. 

Diavolii s-au retras deocamdată, dar în noaptea 
viitoare au năvălit cu și mai multe munci asupra 
tânărului. Rudele au venit iar, dar nu au primit 
decât următorul răspuns: „Mai bine mor decât să 
mai păcătuiesc!”. În a treia noapte, iar au venit 
diavolii și aproape că l-au omorât în chinuri, dar 
tânărul nu a zis nimic. Atunci, dracii au zis: „Ai 
biruit, ai biruit!”, depărtându-se. Acest tânăr s-a 
arătat bineplăcut lui Dumnezeu, dobândind și 
darul facerii de minuni.

- L-a întrebat un ostaș pe Avva Mios: „Oare 
Dumnezeu primește pocăința?”. Avva i-a răspuns: 
„Dacă haina ta militară se rupe, o arunci?”, iar 
ostașul a zis: „Nu, ci o cos și umblu în continuare 
cu ea”. Avva a spus: „Dacă tu ai grijă de haina ta, 
oare Dumnezeu nu va purta grijă de cel păcătos 
care se pocăiește?”.

- L-a întrebat un frate pe Avva Sisoie: „Am căzut 
în păcat. Ce fac acum?”. „Scoală-te”, i-a răspuns 
Avva. „M-am sculat și iar am căzut”, a replicat fra-
tele. „Scoală-te iar”, a zis bătrânul. „Până când?”, 
a întrebat fratele. „Până la moarte. Atunci, dacă vei 
fi găsit în cele bune, va fi bine, dacă nu, nu. În ce 
te voi afla, în aceea te voi judeca”, a spus Avva.

- Un frate desfrâna în fiecare zi, iar apoi se 
ruga cu lacrimi către Dumnezeu. Încerca să nu 
mai săvârșească păcatul, dar nu putea. Însă nu 
deznădăjduia, ci mereu făcea rugăciune către 
Dumnezeu să îl ierte. Acest lucru nu l-a făcut 
pentru puțin timp, ci ani de zile păcătuia și se 
pocăia după.

Într-o zi, pe când se ruga cu lacrimi în bise-
rică în fața icoanei Mântuitorului, după obiceiul 
său, l-a auzit pe diavol zicând: „Ce este mie și 
ție, Iisuse Hristoase? Acest desfrânat Te minte 
întruna; de ce îl primești și nu îl arzi? Nu ești un 

Judecător drept! Pe mine, pentru puțină mândrie, 
m-ai aruncat din cer, iar pe acesta îl primești!”. 
Din Altar s-a auzit: „Balaure preaviclean și pier-
zător, nu-ți ajunge că ai înghițit lumea? E vreo 
greșeală care să nu fie iertată prin Cinstit Sângele 
Meu de pe Cruce? Eu sunt milostiv și iubitor de 
oameni și am poruncit Apostolului Meu Petru 
să ierte de șaptezeci de ori câte șapte celor 
ce cad în păcate în fiecare zi. Dacă acest frate 
se pocăiește și se întoarce către mine eu îl pri-
mesc. Și chiar de mii de ori dacă va greși și de 
mii de ori se va pocăi, eu îl voi primi, căci pentru 
păcătoși M-am răstignit și n-am venit să chem 
pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință”. Și 
Dumnezeu a adăugat: „Eu sunt drept, pentru că 
în ceea ce aflu pe cineva, în aceea îl judec. Voi 
lua sufletul acestui frate și-l voi mântui, pentru că 
nu s-a deznădăjduit de mântuirea sa”. Fratele a 
murit, iar un foc l-a mistuit pe Satana.

- Pavel cel Simplu, ucenicul Sfântului Antonie, 
avea darul străvederii. Vedea ce fel de suflet au 
oamenii. Stând el în biserică, se uita la lumea 
ce intra. Pe cei mai mulți îi vedea luminați și cu 
îngerul lor bucurându-se. Totuși, la un moment 
dat, a văzut pe cineva intrând întunecat și ținut de 
diavoli. Mai târziu, a văzut pe aceeași persoană 
ieșind luminat din biserică, iar dracii îl urmau de 
departe. Mirându-se, a strigat: „Veniți și vedeți 
lucrurile lui Dumnezeu! Cât sunt de înfricoșătoare 
și pline de toată mirarea!”.

Frații s-au adunat, iar Pavel le-a povestit ce 
văzuse la intrarea și la ieșirea din biserică, îndem-
nând pe respectiva persoană să spună tuturor ce 
se întâmplase cu el în biserică. Acela a mărturisit 
că până atunci trăise în desfrânare. Intrând în bise-
rică, el a auzit cuvântul prorocului Isaia: „Spălați-
vă, curățiți-vă, ștergeți răutățile din sufletele voas-
tre. De vor fi păcatele voastre ca mohorâciunea, 
ca zăpada le voi albi; iar de vor fi ca roșeala, ca 
lâna le voi albi” (Isaia 1, 16-18, în Biblia din 1914). 
S-a umilit și a rostit o rugăciune către Dumnezeu 
pentru iertarea păcatelor lui, făgăduind că le va 
lăsa și va sluji cu toată puterea lui Dumnezeu. Din 
acest motiv, a ieșit luminat din Biserică, deoarece 
Domnul îi primise rugăciunea.

grupaj realizat de Mihai-Ionuț Coană
Sursa: Everghetinosul, vol. I-II, 

Ed. Egumenița, Galați, 2009

Nu trebuie să deznădăjduim niciodată, 
indiferent de cât de păcătoși suntem!

File de Pateric
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Sfânta Evanghelie ce s-a rânduit de către Sfinții Părinți 
să se citească în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci 
este Evanghelia care ne apropie de înțelesul tainic al Cru-
cii, al Jertfei pe care Fiul lui Dumnezeu a acceptat-o din 
iubirea față de neamul omenesc. Mai întâi, El precizează 
Cine este Cel ce săvârșește această lucrare, zicând: „Ni-
meni nu s-a suit în cer, fără numai Cel care S-a pogorât 
din cer, Fiul Omului, Care este în cer” adică „Dumnezeu-
Cuvântul, pogorându-Se din cer, zice că S-a pogorât Fiul 
Omului, refuzând să spună că S-a împărțit după întrupare 
în două Persoane și neîngăduind unora să spună că 
altul este Fiul, Cel ce a luat templul din Fecioară pentru 
trebuința noastră, și altul Cuvântul, Cel ce a odrăslit din 
Tatăl, cu păstrarea celor proprii fiecăruia după fire. Căci, 
precum este Cuvânt din Dumnezeu, așa este și om din 
femeie. Dar Unul este Hristos din amândouă, neîmpărțit 
în fiimea și în slava demnă de Dumnezeu. Dar cele ce se 
cuvin numai Cuvântului le face proprii templului luat din 
Fecioară și își împropriază cele ce se cuvin numai trupului. 
De aceea zice că S-a pogorât din cer Fiul Omului. Dar Se 
teme și Se înspăimântă și Se neliniștește în vremea pati-
mii. Căci s-au înfățișat ca suferite de El patimile cuvenite 
numai umanității” (Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la 
Evanghelia Sfântului Ioan, P.S.B. 41, trad., intr. și note 
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, București, 2000, 
p. 123). 

Pătimirea și Jertfa pe Cruce a Domnului nostru Iisus 
Hristos sunt această manifestare a iubirii desăvârșite pe 
care Dumnezeu o are pentru neamul omenesc, după cum 
spune El Însuși: „Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât 
a dat pe Fiul Său Unul-Născut, pentru ca oricine crede în 
El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (In. 3, 16). Întru-
parea, dar mai ales Pătimirile și Răstignirea „arată dra-
gostea lui Dumnezeu, și în nici un caz dreptatea, așa cum 
credem noi, pentru că dreptatea omenească este după 
faptă, pe când Dumnezeu S-a făcut om ca să-l mântuias-
că pe Adam, chiar dacă El era fără de păcat și chiar dacă 
nu era vinovat de păcatul protopărintelui nostru și de că-
derea acestuia. De aceea, dreptatea lui Dumnezeu se 
identifică cu iubirea Sa de oameni. Dacă în învățătura 
ortodoxă se vorbește despre dragostea de oameni a lui 
Dumnezeu, în teologia occidentală, așa cum este ea 
dezvoltată de scolastici, se vorbește despre ispășirea lui 
Dumnezeu. Se spune așadar că Hristos a pătimit, S-a 
răstignit și a murit pe Cruce ca să ispășească sfânta 
dreptate care fusese păgubită prin păcatul lui Adam. 
Această teorie care, din păcate, a fost transferată de 
anumiți teologi și în Biserica Ortodoxă, nu are niciun temei 
teologic. Ceea ce trebuie accentuat este faptul că, fiind 
neschimbat, Dumnezeu nu Se păgubește. Nu putem să 
Îi conferim lui Dumnezeu trăsături caracteristice omului 
căzut și plin de patimi. Așadar, nu Dumnezeu este Cel 
Care are nevoie de vindecare, ci omul. Omul trebuie să 
se vindece, nu Dumnezeu. „De altfel, nicăieri în Sfânta 
Scriptură nu se spune că Hristos L-a împăcat pe Dumne-
zeu cu omul, ci că l-a împăcat (l-a schimbat) în El pe om 
cu Dumnezeu, pentru că omul fusese despărțit de Dum-
nezeu și trebuia să revină în comuniune cu El. Acest lucru 
a avut loc prin Întrupare, prin Patimi, prin Răstignire și prin 
Învierea lui Hristos” (Arhim. Hierotheos Vlachos, Predici 
la Marile Sărbători, trad. Daniela Filioreanu, Ed. Egumenița, 
Galați, 2004, p. 186). Dar către cine a fost îndreptată 
această Jertfă, de ce a fost necesară această Jertfă, 
această suferință și moarte a Domnului, cui a oferit Hristos 
sângele Său? „Unii spuneau că, deoarece omul era închis 
în Iad, Hristos a dat sângele Său diavolului, pentru ca 
astfel să-l răscumpere pe om și să îl slobozească din mâna 
celui rău. Alții susțin că Hristos Și-a adus jertfa Sa înaintea 
Tatălui, ca și cum Dumnezeu Tatăl ar fi fost înfuriat de 
îndepărtarea omului. Nici unul din aceste puncte de ve-
dere este valabil din punct de vedere ortodox. „Sfântul 
Grigorie Teologul spune că nu este cu putință ca Hristos 

să Își fi dat sângele sau să Se fi dat pe Sine Însuși diavo-
lului pentru slobozirea neamului omenesc. El consideră 
ca fiind o blasfemie a susține acest lucru, adică a pretinde 
că diavolul ar fi primit o asemenea răscumpărare și o 
asemenea plată pentru faptul de a fi chinuit neamul ome-
nesc” (Ibidem, p. 187). A susține această idee este un 
lucru absurd, cum Dumnezeu Creatorul să Se dea pe Sine 
jertfă, creaturii care se împotrivește, respectiv diavolului, 
care luptă împotriva creației și care a atras în această 
cădere în rău prin viclenie o altă făptură, pe care Dumne-
zeu vrea s-o salveze, fiindcă a fost atrasă în cădere prin 
înșelăciune, prin întunecarea rațiunii și într-un fel fără voia 
ei. Diavolul însuși a luptat ca nu cumva această Jertfă 
răscumpărătoare și fără prihană să se săvârșească. Mai 
întâi prin ispitirea lui Iosif, dar care, fiind om drept și te-
mător de Dumnezeu și întărit prin descoperirea pe care a 
primit-o prin îngerul lui Dumnezeu Gavriil, a biruit ispita. 
Apoi, prin uciderea pruncilor, după Nașterea Domnului, 
mai târziu prin întreita ispitire în Muntele Carantaniei (Mt. 
4), prin care a încercat ca prin lăcomie, slavă deșartă și 
mândrie să-l facă pe Domnul să renunțe la misiunea Sa. 
Apoi, văzându-se rușinat, a încercat prin mulțimi, ca Dom-
nul, din cauza necredinței și împotrivirii lor să le urască, 
apoi prin Petru, așa cum reușise să ispitească în Rai pe 
Adam prin Eva, atunci când „a început Iisus să arate 
ucenicilor Lui că El trebuie să meargă la Ierusalim și să 
pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei și de la 
cărturari și să fie ucis, și a treia zi să învieze. Și Petru, 
luându-l la o parte, a început să-l dojenească, zicându-I: 
Fie-Ți milă de Tine, să nu Ți se întâmple Ție aceasta. Iar 
El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, sa-
tano! Sminteală Îmi ești; că nu cugeți cele ale lui Dumne-
zeu, ci cele ale oamenilor” (Mt. 16, 21-23). Cea din urmă 
ispită a avut-o Domnul din partea diavolului prin oamenii 
care Îl huleau atunci când era pe Cruce, „zicând: Tu, Cel 
ce dărâmi templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-Te pe 
Tine Însuți! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de 
pe cruce!” (Mt. 27, 40), prin care încerca să-L facă să 
renunțe la Jertfa asumată de bună voie pentru mântuirea 
oamenilor. „De asemenea, nu este cu putință să se afirme 
că Tată avea nevoie de sângele Unuia-Născut Fiului Său 
pentru a-l mântui pe om. Așa cum vedem și din Vechiul 
Testament, Dumnezeu nu a primit nici ca Avraam să-l 
jertfească pe Isaac, ci numai i-a încercat credința, după 
care l-a oprit din ceea ce voia să facă. Cum să fie oare 
posibil ca Tatăl să verse sângele Unuia-Născut Fiului Său? 
După ce exclude amândouă aceste interpretări, Sfântul 
Grigorie Palama spune că Tatăl nu avea nevoie și nici nu 
a cerut să se verse sângele Unuia-Născut Fiului Său. Dar 
în cele din urmă, El a îngăduit această Jertfă, pentru ca 
omul să fie slobozit de sub tirania diavolului, să fie sfințit 
prin firea omenească a lui Hristos și să fie readus la co-
muniunea cu Dumnezeu prin Fiul Său întrupat. Astfel, prin 
jertfa lui Hristos, moartea și diavolul au căzut, iar omul a 
fost eliberat de sub stăpânirea lor și a dobândit comuniu-
ne cu Dumnezeu. Împărtășind acest punct de vedere, 
Sfântul Nicolae Cabasila spune că rănile și Patimile lui 
Hristos au fost oferite omului spre a i se răscumpăra prin 
ele voirea. Având în vedere faptul că fusese robit de către 
Diavol, omul trebuia reînnoit pentru a fi în stare să îl biru-
iască pe stăpânul întunericului. Hristos a săvârșit tocmai 
acest lucru. Prin Jertfa Sa, El a dat putere și voință firii 
omenești, pentru ca, în Hristos, omul să îl poată birui pe 
diavol și să calce peste moarte” (Ibidem, p. 187). Mai 
departe Domnul îl conduce pe Nicodim și prin el și pe noi 
la chipurile săvârșite în istorie și prin care, cu precizări 
duhovnicești, putem ajunge la cunoștința adevărului, zi-
când: „Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa 
trebuie să Se înalțe Fiul Omului, pentru ca oricine crede 
în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. „După ce a 
susținut destul și i-a arătat (lui Nicodim) cauza pentru care 
nu-Și înalță cuvântul învățăturii la înălțime nemăsurată și 

Crucea – semnul iubirii
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Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, 
Mitropolitul Banatului (15 septembrie)

mai presus de fire, coboară iarăși la 
cele săvârșite prin Moise ca chipuri 
ale celor de sus, știind că mai mult 
prin călăuzirile unor chipuri decât prin 
precizări duhovnicești poate ajunge 
omul la cunoștința adevărului. El spu-
ne prin aceasta că trebuie să Se înalțe 
pe Sine Însuși ca șarpele cel înălțat 
prin Moise. Prin aceasta arată că e 
necesară cercetarea istoriei, spunând 
iarăși către cel ce nu înțelegea nimic: 
«Cercetați Scripturile... că ele sunt 
cele ce mărturisesc despre Mine» (In 
5, 39). Astfel, șerpii săreau la cei din 
Israel în pustie, iar ei cădeau ca spi-
cele și, arătându-și marea teamă 
către cel ce părea să privească fără 
grijă la primejdie, strigau cu glasuri 
înspăimântate și cereau scăpare de 
sus și de la Dumnezeu. Iar Acela, fi-

indcă era bun și milostiv, ca Dumne-
zeu, poruncește lui Moise să le înalțe 
un șarpe de aramă. Și poruncește să 
vadă în el izbăvirea prin credință. Căci 
leacul celui mușcat stătea în privirea 
la el și credința împreunată cu vede-
rea privitorilor aducea izbăvirea de 
primejdiile cele din urmă. Aceasta e 
istoria. Dar prin ea se înfățișează ca 
un chip toată taina întrupării. Căci 
șarpele înseamnă păcatul amar și de 
oameni ucigător, care chinuia tot nea-
mul omenesc de pe pământ, mușcând 
în multe moduri sufletul fiecărui om și 
vărsându-și în el veninul de multe 
feluri al răutății. Și nu puteau scăpa 
altfel de păcatul care îi biruia decât 
prin ajutorul cel din cer. S-a făcut deci 
Dumnezeu-Cuvântul întru asemăna-
rea trupului păcatului, ca să osân-

dească, precum s-a scris, păcatul în 
trup (Rom. 8, 3) și să Se arate pricină 
veșnică de mântuire celor ce privesc 
la El printr-o credință tare și prin pă-
trunderea dogmelor dumnezeiești. Iar 
faptul că s-a fixat șarpele pe un stâlp 
înalt (Num. 21, 9) arată pe Hristos 
ridicat la înălțimea văzută și cunoscu-
tă, ca să nu rămână necunoscut ni-
mănui de pe pământ, cum zice și El 
însuși (In. 12, 32), pentru pătimirea de 
pe cruce” (Sf. Chiril al Alexandriei, op. 
cit., pp. 123-124).

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica dinaintea 

Înălțării Sfintei Cruci, Sf. Ev. Ioan 
3, 13-17, Convorbirea lui Iisus cu 

Nicodim, 10 septembrie)

POESIS

Ocrotitorul Banatului 
Și patronul pompierilor,
Podoaba ierarhilor și 
Izbăvitorul credincioșilor,

Sfântul Ierarh Iosif s-a născut 
Într-o familie creștină,
Din Raguza, Dalmația (1568),
Un copil purtător de lumină.

Ioan și Ecaterina 
Erau părinți dreptcredincioși,
Aromâni , mici negustori
Și la suflet erau frumoși.

Într-o furtună pe mare,
Tatăl său s-a prăpădit;
L-a părăsit prea devreme,
Când Iacob 12 ani a împlinit.

Ecaterina l-a crescut 
În cinstire față de Dumnezeu;
Rămânând văduvă, a plecat
În Ohirida, la fratele său.

Băiatul a fost trimis la școală
Până la 15 ani, dar, urmând îndemnului
De sus, a intrat să viețuiască (în oraș),
La Mănăstirea „Maicii Domnului”

Cu tradiție româno-bulgară,
Unde a făcut aspră ascultare, 
Continuându-și învățătura
Și citind cărți, fără încetare.

Timp de 5 ani de zile,
S-a documentat mereu,
Studiind Sfânta Scriptură
Și-a muncit din ce în ce mai greu.

Sufletul său înaripat
Și viața fără de prihană,
L-au îndemnat să-și ia zborul
Într-o minunată panoramă (la 20 ani)

În Muntele cel Sfânt, la Athos,
În „Mănăstirea Pantocrator”,
Pe-o stâncă bătută de valuri (la 30 m),
Fiind exemplu tuturor. 

Viața sa aspră, trăită 
În smerenie, post și rugăciune,
În osteneală și ascultare
Și cu multe fapte bune,

Îl desprind de cele pământești
Și în plin urcuș duhovnicesc,
Este tuns în monahism (la 21 ani),
În marele cin călugăresc,

Cu numele biblic, Iosif;
Și având aceeași inimă bună,
Dumnezeu i-a pus pe cap
O adevărată cunună.

Că pe lângă alte daruri,
A fost înzestrat de sus 
Cu darul facerii de minuni,
Vindecând în numele lui Iisus.

Părinții din Muntele Athos,
Cu neputințe ale trupului
Și sufletului își aflau tămăduire,
Prin rugăciunile sfântului.

D
um

itr
a 
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Când primii oameni, fără minte,
Porunca cea dintâi călcară,
N-au fost pierduți, fără cuvinte,
Ci scoși au fost din rai afară.

Iar Domnul, Tatăl peste toate,
Privi cu milă-n calea lor
Și din adâncul morții-i scoate
Jertfind un răscumpărător.

Și mii de ani cătă anume
Fecioară pentru-al Său județ,
Ca fiul Său să vină-n lume
Doar printr-un vas de mare preț.

Și între sfintele odoare
Păstrate sacru în altar,
Să intre prin a ei candoare,
Doar o fecioară-a găsit har.

Chivotul legii se-nspăimântă
Când Duhul Sfânt o împresoară,
Așa curată e și sfântă
Maria, Pururea Fecioară.

Smerită și-a urmat de cale 
Împărăteasa Cerului,
Dar taina înălțării sale
N-a slobozit-o nimănui.

Marie, Pururea Fecioară,
Prin tine, Blândul Creator,
În lumea noastră se coboară 
Și-ndură ca un muritor.

Răscumpărând cu al Său sânge
Întreg păcatul strămoșesc,
Măicuță, inima ți-o frânge, 
Dar toți creștinii te slăvesc.

Maică Preacurată de Radu Cârstoiu Arbore
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La vârsta de 22 de ani,
Preot a fost hirotonit;
Ca să slujească Domnului Hristos,
Cu tărie și-a dorit.

Ca o comoară neprețuită
A fost purtat prin multe mănăstiri:
Hilandar, Hiropotamu, Vatoped ...,
Făcând și-aici minunate tămăduiri.

Prin râvna de a se dărui,
Cu întreaga sa ființă 
Slujirii Domnului Iisus,
S-a întărit mult în credință.

La Mănăstirea Vatoped,
Pentru a sa îmbunătățire,
Începe să aibă vedenii,
Ce-i umplu sufletul de uimire.

În clipele de răpire cu duhul
Vede cu ochii minții o scară,
Pe care îngerii lui Dumnezeu
Mereu urcă și coboară.

Domnul, Căruia-i slujea
Cu toată virtutea sa,
Cu tot sufletul și cugetul,
A binevoit a-l ajuta.

Că fiind străin de orice patimă,
Multe daruri a primit;
De rugăciuni cu lacrimi și vindecări,
Dumnezeu l-a învrednicit.

După cele dintâi minuni,
Toți monahii din Athos au aflat,
Că în mijlocul lor se găsește 
Un creștin-ortodox minunat,

Un doctor fără de arginți,
Un înger în trup, al dreptății,
Prin care Domnul își mărturisește
Prezența în mijlocul comunității.

Cucernicia adâncă,
Viața în asceză și rugăciune,
Luminarea prin lectură și meditație
L-au umplut de înțelepciune,

Făcând din tânărul Iosif
Cea mai de seamă personalitate
Din întregul Munte Sfânt (Athos),
Cu o deosebită însemnătate.

Apariția acestui nou Iosif
Aici, este răspunsul Cerului,
La darurile fără număr făcute 
În numele Domnului,

Ce-au constat în bani, icoane,
Cărți și cruci, îmbrăcăminte,
Restaurări și zidiri de biserici 
Și mănăstiri și alte obiecte sfinte,

Celor peste 30 de mănăstiri și schituri,
Din acest divin așezământ (Athos),
Și sutelor de chilii singuratice (290)
De pe cuprinsul Muntelui Sfânt.

Aceste danii au fost făcute 
De numeroșii domnitori 
Ai Principatelor Române,
Timp de 5 veacuri, ca donatori.

Nicio națiune ortodoxă,
N-a jertfit atât de multe
La susținerea vieții materiale
Și duhovnicești din Sfântul Munte.

Acest focar al Ortodoxiei curate,
Din mila și voia lui Dumnezeu,
A fost sprijinit să se dezvolte
Și de națiunea română, mereu.

Iosif, pentru calitățile excepționale
Și minunile pe care le-a săvârșit,
A fost trimis la Mănăstirea „Sfântul Ștefan”,
Din Adrianopol, unde 6 ani a slujit.

Aici a pus în bună rânduială
Pravilele duhovnicești,
A stabilit viața de obște
După regulile monahicești.

Apoi a fost învestit egumen 
În marea lavră românească
De la Cutlumuș, în Sfântul Munte,
O veche ctitorie domnească,

A voievozilor români din
Moldova și Țara Românească:
Vlaicu Vodă, Matei Basarab,
Vasile Lupu, de pe glia strămoșească.

Obștea monahală a mănăstirii 
Era formată din moldoveni,
Români nord-dunăreni, 
Transilvăneni și bănățeni.

Ajuns la vârsta de 80 de ani,
Se retrage-ntr-o chilie
În Mănăstirea Vatoped , 
Voind în liniște să fie.

Nu s-a bucurat mult timp
De liniștea meritată,
Că scaunul vlădicesc rămânând vacant,
Timișorenii l-au chemat îndată.

Și la vârsta de 82 de ani,
Părăsește Sfântul Munte
Pentru că s-a lăsat convins
Ca pe bănățeni să-i ajute.

Petrecuse la Athos 62 de ani 
Și-având o experiență bogată
A acceptat să păstorească
Și să ajute lumea toată.

În drumul său spre Banat,
Ca să treacă pe-un pod plutitor
Peste Dunăre, caii au refuzat
Și s-au speriat îngrozitor.

Sfântul Iosif a coborât
Și cu blândețe le-a vorbit;
Caii au urcat ca niște miei blânzi
Și pe loc s-au domolit.

După ce a ajuns la Timișoara,
Ca arhiereu a fost hirotonit (20 iul.1650),
În zi de sărbătoare, de Sfântul Ilie
Și înscăunat mitropolit.

A pus bună rânduială 
În viața bisericească,
A hirotonit preoți și a luptat,
Credința ortodoxă să întărească.

A făcut și unele minuni 
Spre lauda lui Dumnezeu,
A alinat suferințele multora,
Izbăvindu-i pe ei de rău.

A ajutat-o să nască, 
Doar trecând prin fața porții,
Pe femeia lui Ismail,
Scăpând-o din gheara morții.

Argintarul Iovan Capră,
Pe Mitropolitul Iosif l-a rugat
Să-l ajute, că de 20 de ani era olog
Și Sfântul Iosif l-a vindecat.

La vederea acestei minuni,
Toți credincioșii s-au uimit,
Chiar și turcii ce erau de față
Și cu bucurie l-au primit.

Mulți turci îl iubeau și-l respectau
Și au lepădat legea lor;
Cu smerenie au primit botezul,
Intrând în rândul creștinilor.

Blândețea, milostenia,
Învățăturile înțelepte, divine
Și dragostea lui pentru toți,
Cucereau pe orișicine.

Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș
(Urmare din pagina 7)
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„Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de 
sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”.

Sfânta Evanghelie din Duminica aceasta ne cheamă să 
fim cu mare atenție și să ne aplecăm cu mult interes asupra 
fiecărui cuvânt, deoarece ele se clarifică unele pe altele și 
unele din altele și urmează unei logici pe care Mântuitorul 
a urmat-o tocmai pentru a ne trezi sufletește.

Domnul Își selectează atent interlocutorii, adică 
vorbește celor ce voiesc să asculte și să facă, acelora are 
să le spună ceva deosebit. A urma lui Dumnezeu e la voia 
noastră. Suntem liberi. E la voia noastră dacă mergem 
la întâlnirea cu El sau ne vedem de treburile noastre. 
Libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nu e o libertate 
fără termeni de alegere, fără arătarea căilor. Dumnezeu 
ne-a arătat calea către Sine și ne-a descoperit cum se 
merge pe ea. „Alege-ți acum cui vei sluji” (Iosua 24, 15), 
dar fiți atenți: „Cine părăsește Calea va fi aspru pedepsit” 
(Pilde 15,10).

Dumnezeu a acordat o libertate omului într-o formă 
ideală, în care acesta să se simtă demn și independent. 
De aceea a pus în om minte, suflet, libertate, ca el să fie 
capabil de cele mai ingenioase și neașteptate inițiative, 
creații, simțiri, care îi fac viața interesantă, frumoasă, iu-
bită. De aceea, oamenii voiesc să trăiască mult, cât mai 
mult, eventual și în eternitate. 

Dumnezeu nu operează cu forța, cu sila. Asta l-ar 
umili pe om. L-ar degrada în starea de animal, de ve-
getal. Tot așa Mântuitorul îi spune tânărului bogat: „de 
voiești să fii desăvârșit” (Mt. 19, 21). E drept și chiar bine 
să fim liberi, pentru a putea fi responsabili de faptele 

noastre. Unii rătăciți de la credință socotesc că Dum-
nezeu hotărăște și pe a voi și pe a face. Ba mai mult: îi 
predestinează pe unii la fericire și pe alții la nenorocire. 
Pedeapsa vine însă întotdeauna după un act personal, 
responsabil. Așa vom înțelege mai ușor cuvântul: „de 
voiește cineva să vină după Mine”, care este o invitație 
la un act responsabil.

Mila lui Dumnezeu este ca iertarea Lui, de aceea 
spune Sfântul Apostol Pavel: „Așadar, miluirea nu 
atârnă de cel ce dorește, nici de cel ce se nevoiește 
s-o aibă, ci de Dumnezeu, Cel ce miluiește” (Romani 
9, 16). Dumnezeu ne deschide mintea spre fapta cea 
bună, spre a înțelege lumea, spre a ne înțelege destinul, 
spre a ne înțelege viața, spre a ne înțelege moartea. 
Iar aceasta se realizează în iubire, în a iubi aproapele 
„ca pe tine însuți”. 

Așadar, trebuie să ne iubim și pe noi înșine, sinele 
nostru. Asta nu înseamnă să ne lepădăm de personalita-
tea noastră, ci eul nostru să nu nască mândrie, orgoliu, 
slavă deșartă. A te lepăda de sine, de acest eu este 
conștientizarea faptului că trebuie să trăim și pentru ceilalți. 
Se spune că în cel care nu e egoist, în acesta mai încape 
altul, altă părere, alt cuvânt. „În voi să viețuiască Hristos” 
(Ef. 3, 17), spune Sfântul Apostol Pavel. Unde încape 
Hristos, încape și aproapele.

„A iubi aproapele” e tocmai „lepădare de sine”. Lepă-
dare de sine nu înseamnă „ură de sine”, ci lepădare de 
egoism. Însă nu se poate „lepădare de sine” fără Cruce, 
căci Mântuitorul a făcut-o din obiect de rușine obiect de 
venerație, de sfințire, de cinste. 

(continuare în pagina 10)

Dileme aparente

Când partea de apus a Timișoarei
Fusese cuprinsă de foc,
Ieșind afară cu Sfintele Taine,
Ploaia s-a pornit pe loc.

Și a stins toată vâlvătaia,
Ce era să se extindă
Cu multă repeziciune 
Și tot orașul să-l cuprindă.

Dar Preabunul Dumnezeu 
I-a ascultat rugăciunea îndată,
C-a fost pornită din suflet 
Și cu inima curată.

Sfântul Iosif s-a închis în chilie
Și trei zile afară n-a ieșit;
S-a rugat neîncetat
Și Domnului I-a mulțumit.

Când s-a arătat în lume,
Pe dosul palmei avea imprimat
Semnul Sfintei Cruci,
Pe care tot restul vieții l-a purtat.

Toți bănățenii îl iubeau,
Că de bine i-a învățat,
A întărit Ortodoxia
În toată zona de Banat.

După trei ani de slujire 
În scaunul de mitropolit,
De bună voie s-a retras(la 85 ani),
Fiindcă datoria și-a împlinit.

La Partoș, într-o vatră străveche
De spiritualitate românească,
Sfântul Iosif s-a statornicit
Aici fiind și o școală preoțească.

În mănăstire, erau călugări 
Din Banat și din Țara Românească
Sfântul străduindu-se, ca toți,
În credință să sporească.

Trei ani a petrecut aici 
În rugăciune și faceri de bine;
A ajutat și a îndrumat,
Cu blândețe, pe oricine.

În momentul adormirii,
Clopotele singure au răsunat,
Ducând trista veste-n depărtare,
Că Sfântul Iosif a plecat

Împăcat cu toată lumea
Și cu gândul la Dumnezeu,
Pe Care L-a iubit nespus
Și Căruia I-a slujit mereu.

În naosul bisericii mănăstirești
Trupul Sfântului a fost așezat;
Iar în cetele sfinților din Ceruri,
Sălășluiește sufletul său minunat.

A fost cinstit ca sfânt, încă din viață,
Iar astăzi credincioși din întreaga țară,
Vin la ale sale Sfinte Moaște,
Cu evlavie, ajutor să ceară.

Sfântul Iosif nu a refuzat pe nimeni 
Din cei ce cu credință l-au rugat;
Și astăzi, ca și întotdeauna,
Cu dragoste i-a ajutat.

În anul 1956, pe 6-7 octombrie,
Mitropolitul Iosif a fost canonizat
De Biserica Ortodoxă Română
Și în rândul sfinților români așezat.

Astăzi, Sfintele sale Moaște,
Într-o raclă frumos sculptată
Din lemn de palisandru, lămâi și tisă,
În Catedrala din Timișoara sunt așezate.

Cu ale lui sfinte rugăciuni ,
Domnului să-I mulțumim
Și pe 15 septembrie, an de an,
Pe Mitropolitul Iosif îl prăznuim.
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(urmare din pagina 9)
Când venim în lume, primim destinul ca pe ceva brut. 

Dacă suntem bolnavi, luptăm să ne facem sănătoși, dacă 
suntem needucați, luptăm să devenim educați, dacă 
suntem neștiutori, luptăm să ne luminăm, dacă vrem să 
ne mântuim, alegem Calea Crucii. Ea ne ajută și atunci 
când noi nu mai putem face nimic. Trebuie să o purtăm 
în permanență așa cum ne-a dat-o Dumnezeu, fără a 
ajunge la disperare.

Spune Sfântul Apostol Pavel: „Mă bucur acum în 
suferințele mele pentru voi” (Col. 1, 24). Să ne dedicăm 
suferințele mântuirii fraților noștri. Iisus a fost primit în 
casa lui Zaheu cu bucurie (Lc. 19, 6). Suferința se poartă 
cu suferință, iar bucuria, cu bucurie, dar sfinții au purtat 
până și suferința cu bucurie.

Evocând Semnul Fiului Omului, evocăm de fapt Jertfa 
Sa și credința în venirea Sa. Spune Sfântul Ioan Gură de 
Aur: „Să purtăm Crucea lui Hristos și să ne împodobim cu 
ea ca și cu o cunună de slavă. Ea este pecetea și plinăta-
tea puterilor mântuirii. Ea este izvorul și semnul mântuirii 
noastre. S-o ținem în casele noastre și de-a pururea să o 
purtăm în inimile și sufletele noastre. Crucea este semn 
și mărturie sfântă care ne aduce aminte de toată lucrarea 
mântuirii noastre, de nemărginita milă a Domnului nostru 
Iisus Hristos, Care, din dragostea ce ne-a purtat, ca o 

oaie la junghiere S-a dat pentru noi. Să nu vă rușinați de 
Cruce, ca să nu se rușineze nici Hristos de voi, când va 
veni cu slavă, însoțit de îngeri și va pune acest semn să 
lumineze mai tare ca soarele”.

Mântuitorul a lăsat Crucea ca semn biruitor al Biseri-
cii și al celor care-I urmează Lui. Drumul spre Dumnezeu 
este de fapt drumul spre interiorul nostru, spre înlăuntrul 
nostru, nu spre afară. Așa începe acest drum. Din inte-
rior, Domnul strălucește prin noi în afară. Asta căutăm 
când mergem la biserică, iar la capătul drumului El ni 
se descoperă asemenea lui Luca și Cleopa, în drumul 
spre Emaus. Unii au văzut „Împărăția lui Dumnezeu” 
încă din timpul vieții. Căci ce altceva au fost Schimbarea 
la Față, iar apoi Învierea, Înălțarea la cer și Pogorârea 
Sfântului Duh? Ele toate au marcat venirea Împărăției 
„întru putere”.

Așadar, chemarea acestei Duminici este mai ușor de 
înțeles pentru noi, care am văzut arătarea Împărăției întru 
puterea Învierii, decât pentru cei care L-au ascultat pe 
Hristos înainte de Înviere. Împlinirea, Calea și urmarea 
însă sunt același lucru, pe care să-l facem și noi cu puterea 
Crucii Domnului Hristos. Amin.

Părintele Marius-Olivian Tănasie
(predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci,

 Sf. Ev. Marcu 8, 34-38, 17 septembrie)

Dileme aparente

Păhărelul cu nectar Sătulul și flămândul

Născut în zodie ferice, ca toți acei de-un neam cu sine,
Un porc bogat, al cărui pântec era de-a pururea sătul
Și care n-avusese parte în viața lui, decât de bine,
Având moșii, din care-adesea porumbu-i putrezea-n pătul;
Într-un cuvânt, un porc nabab,
A fost întâmpinat odată, cu rugă, de-un biet câine slab,
Flămând, abia c-un pic de viață
Și care nu mai vedea lumea decât așa, ca printr-o ceață...

- Ah, fie-ți milă de-un biet câine,
Prea-fericitule boier...
Dă-mi firimiturile-ți de pâine,
Nu mă lăsa sub sfântul cer,
De foame, istovit să pier...

Dar porcul, care după masă, gusta dulceața unei poame,
Din cale-afară de mirat,
Pe bietul câine l-a-ntrebat:
- De foame -ai zis? Ce-i aia foame?...

Nemaiputând să stea-n picioare și istovit, căzând pe brânci,
Flămândul, stins, porni să-i spună: Când nu mai ai ce să mă-
nânci,
Simți o sfârșeală fără margini... slăbești de te doboară vântul...
Vezi verde-galben... se-nvârtește cu tine parcă tot pământul...
Cu vremea, mintea nu mai poate, din tot, nimica să-nțeleagă
Apoi te stingi, precum se stinge o lumânare arsă-ntreagă...
Și bietul câine-și dete duhul!...

Dar porcul, nebăgând de seamă,
Răspunse rar, cu gura plină de-a poamei prea gustoasă zea-
mă:
- Păi, știi că e o fericire să-ți fie foame, dragă câine?...
Și tu-ndrăznești să mai ceri pâine?!
Auzi, mă rog, să vezi anume

Cum se-nvârtește-ntreaga lume;
Cum vin, privirea să-ți dezmierde,
Culori de roșu-galben-verde;
Să mi te simți, într-un cuvânt,
Ușor, ca fulgul dus de vânt
Și totuși să te plângi de soartă și să cerșești ca un țigan?
Păi, iartă-mă, dulău bălan:
Ori ești ingrat, ori șarlatan!...
Și porcul, scuturând agale brumatul țigaretei scrum,
Nici că s-a mai uitat la câine și, mândru, și-a văzut de drum...
...................................................................................................
Flămânzilor, când vreți să cereți de la sătui nițică pâine,
Cum a cerut sărmanul câine,
Acelui porc ce, după masă, gusta desertul unei poame,
Să cereți numai de la omul care a-ndurat cândva de foame,
Căci, altfel, nu e vorbă goală proverbul care-mi vine-n gând
Și care spune că: „Sătulul nu crede bietului flămând”.

Sursa: Vasile Militaru, Fabule, 
Ed. Lumină din Lumină, București, 2007

Sursă foto: ro.stockfresh.com
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Sfânta Evanghelie din această Duminică ne 
prezintă chemarea Sfinților Apostoli, chemare re-
dată de toți cei patru Sfinți Evangheliști. Sf. Ioan 
Gură de Aur în comentariul său la Sfânta Evan-
ghelie după Matei precizează că este vorba de a 
doua chemare a lor, fapt care reiese cu ușurință 
din aceea că evangheliștii se completează, unul 
adăugând și detaliind ceea ce precizează celălalt. 
Acest lucru reiese și din locul unde au fost chemați 
ca și din alte texte din Scriptură, ca și din aceea că 
s-au supus cu ușurință lui Hristos și că au părăsit 
totul. „Se poate, deci, ca ei, după ce L-au urmat pe 
Iisus câtva timp la început, să-L părăsească și să 
se întoarcă la meseria lor, când au văzut că Ioan a 

fost întemnițat și că Iisus a plecat. Așa se explică 
faptul că Iisus îi găsește la pescuit. La început, 
când au vrut să plece Hristos nu i-a oprit, dar nici 
nu i-a lăsat până în sfârșit după ce au plecat. Le-a 
dat voie să plece, dar S-a întors din nou ca să-i 
câștige definitiv. Acesta-i cel mai măiestru mod de 
pescuire. Uită-te la credința și la ascultarea celor 
doi apostoli! Erau cu totul adânciți în lucrul lor – știți 
doar cât de atent trebuie să fie un pescar - , dar când 
au auzit pe Iisus că-i cheamă, n-au întârziat, n-au 
zăbovit, n-au spus: ”Să ne ducem până acasă să 
ne sfătuim cu rudele!”, ci, lăsând totul, L-au urmat, 
cum făcuse și Elisei cu Ilie (III Regi 19, 19-21). O 
ascultare ca aceasta cere Hristos de la noi: să nu 
zăbovim nicio clipă, chiar dacă cele mai grabnice 
treburi ne-ar sili. De aceea, când un alt ucenic al 
Său i-a cerut să-l lase să se ducă să-și îngroape 
tatăl, Iisus nu l-a lăsat (Mt. 8, 21-22), arătând că 
urmarea lui Hristos trebuie pusă înaintea tuturor 
(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, P.S.B. 23, 
trad. intr. indici și note Pr. D. Fecioru, EIBMBOR, 
București, 1994, pp. 167-168). 

Răspunsul imediat pe care l-au dat Apostolii la 
chemarea pe care Mântuitorul le-a adresat-o repre-
zintă un model de răspuns pe care fiecare credincios 
ar trebui să-l dea la chemarea pe care Dumnezeu o 
adresează în fiecare clipă, direct sau indirect, fără 

să amânăm, indiferent de motivul sau pretextul pe 
care încercăm să-l aducem pentru a nu răspunde la 
această chemare, așa cum ne îndeamnă cuvântul 
Scripturii: „Dacă veți auzi astăzi glasul Lui nu vă 
învârtoșați inimile voastre, ca la răzvrătire în ziua is-
pitirii din pustie. Unde M-au ispitit părinții voștri, M-au 
încercat, și au văzut faptele Mele, timp de patruzeci 
de ani. De aceea M-am mâniat pe neamul acesta și 
am zis: Pururea ei rătăcesc cu inima și căile Mele 
nu le-au cunoscut, că M-am jurat în mânia Mea: “Nu 
vor intra întru odihna Mea!”. Luați seama, fraților, să 
nu fie cumva, în vreunul din voi, o inimă vicleană a 
necredinței, ca să vă depărteze de la Dumnezeul cel 
viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții, în fiecare zi, până 

ce putem să zicem: astăzi! ca nimeni dintre voi 
să nu se învârtoșeze cu înșelăciunea păcatului 
(Evr. 3, 7-13). 

„Iar dacă îmi spui că este foarte mare 
făgăduința ce a făcut-o Hristos lui Andrei 
și Petru de a-i face pescari de oameni, îți 
răspund că mai cu seamă pentru aceasta îi 
admir, că, fără să fi văzut încă vreo minune, 
au crezut în măreția făgăduinței și au pus 
urmarea lui Hristos mai presus de toate. Au 
crezut că prin cuvintele cu care ei au fost 
pescuiți, vor putea, tot cu acelea, pescui și 
pe alții” (Ibidem, p. 168). Arătând ascultare 
de Dumnezeu și lepădare de voia sa „Simon 

I-a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit 
și nimic n-am prins; dar, la porunca Ta voi arunca 
mreaja”. Deci în fața experienței sale de pescar și în 
fața trudei de toată noaptea, el pune mai presus voia 
și cuvântul lui Dumnezeu, arătându-ne prin aceasta 
și nouă cum să procedăm ca să primim și noi harul 
lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Iată după aceea 
roada ascultării, când, copleșit „Simon Petru, văzând 
aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și I-a zis: du-Te 
de la mine, Doamne, căci sunt om păcătos; pentru 
că îl cuprinsese spaima pe el și pe toți cei care erau 
cu el, din pricina pescuitului atâtor pești pe care îi 
prinseseră”. Ori tocmai în clipa în care s-a smerit, 
considerându-se nevrednic de prezența lui Dumne-
zeu, el devine vrednic de a-I urma lui Hristos și a-I 
deveni „pescar de oameni”. Acesta este paradoxul: 
cu cât omul se coboară pe sine prin smerenie, pe 
atât îl înalță Dumnezeu, și invers, cu cât omul se 
înalță pe sine, cu atât Dumnezeu îl smerește pentru 
a-și vedea neputința și pentru a-l izbăvi de osânda 
mândriei prin care a căzut diavolul, de care să ne 
izbăvească pe noi Domnul pentru rugăciunile Apos-
tolilor și ale tuturor Sfinților Săi. Amin. 

Părintele Gheorghe Ionașcu
(predică la Duminica a 18-a după Rusalii, Sf. Ev. 

Luca 5, 1-11,  Pescuirea minunată, 24 septembrie)
Sursă foto: Sfânta Evanghelie

Pescari de oameni
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Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul 
(27 septembrie)

„Sfinte Părinte Ierarhe Antim, cu vrednicie ai fost rânduit păs-
tor și învățător turmei tale și cu înțelepciune dumnezeiască ai re-
vărsat râurile sfintelor tale cuvinte. Viața ai pus-o pentru păstoriții 
tăi și cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos Dumnezeu, pe 
care roagă-L să dăruiască pace și mare milă celor ce săvârșesc 
sfântă pomenirea ta”. Așa îl laudă Biserica pe un sfânt apropiat 
neamului nostru, deși originar din Georgia de astăzi.

Sfântul Ierarh Antim s-a născut în Iviria (Georgia), în jurul 
anului 1650, din părinți binecredincioși, Ioan și Maria. A primit 
numele de Andrei la Sfântul Botez, ce înseamnă în limba greacă 
„bărbăție”. A fost luat în robie de către turci încă de tânăr, fiind dus 
la Istanbul (Constantinopol). Acolo, a învățat fluent limbile greacă, 
turcă, slavă veche și arabă. Se pare că tânărul Andrei a fost până 
la urmă răscumpărat și a trăit în preajma Patriarhiei Ecumenice, 
unde a deprins sculptura în lemn, pictura și broderia.

În 1690, domnitorul martir Constantin Brâncoveanu l-a 
adus pe Andrei în Țara Românească. Aici a învățat meșteșugul 
tiparului de la episcopul Mitrofan al Hușilor, ucenicind mai întâi 
la tipografia domnească, apoi mutân-
du-se la Mănăstirea Snagov, unde a 
întemeiat o nouă tiparniță. Între timp, 
Andrei s-a călugărit și a fost hirotonit 
preot, deoarece în 1691 se semna pe 
cărți „Antim ieromonah”.

La tipografia domnească, Antim a 
scos de sub tipar mai multe cărți, in-
clusiv o „Psaltire românească” (1694), 
cu versuri scrise de el în cinstea Sfân-
tului Constantin Brâncoveanu. De aici 
tragem concluzia că stăpânea bine și 
limba română. Mai târziu, la Snagov, 
ieromonahul Antim a dat la iveală un 
„Liturghier greco-arab”.

În 1701, Sfântul Antim, după ce 
fusese egumen la Snagov timp de 
cinci ani, s-a întors în capitală, la 
tipografia domnească. Aici a tipărit 
cincisprezece cărți, între care amin-
tim un „Ceaslov greco-arab” și „Noul 
Testament” în românește.

Pe 16 martie 1705, Sfântul Antim 
a fost ales episcop la Râmnic. În 
noua sa funcție, Sfântul a continuat 
meșteșugul său de tipograf, aducând 
tiparnița de la Snagov la Râmnic. Aici 
a tipărit nouă cărți, între care amintim 
„Liturghierul” și „Molitfelnicul” în limba 
română. Din acest motiv, părintele Ioa-
nichie Bălan îl numește pe Sfântul Ierarh „ctitorul limbii liturgice în 
Biserica Ortodoxă Română”. Cu alte cuvinte, Episcopul Antim a 
introdus pentru totdeauna limba română în slujbele bisericești.

În 1708, Antim a fost chemat la slujirea de Mitropolit al Țării 
Românești, după moartea lui Teodosie. Înscăunarea s-a făcut 
în ziua de 22 februarie (Duminica Ortodoxiei), fiind de față și 
Patriarhii Alexandriei și Ierusalimului. Cu acest prilej, Sfântul 
Antim a rostit o frumoasă cuvântare (cuprinsă în celebrele sale 
„Didahii” sau „Predici”). Aici, Antim a tipărit alte multe cărți, în-
temeind o nouă tipografie la Târgoviște: „Psaltirea”, „Octoihul”, 
„Liturghierul”, „Molitfelnicul”, „Catavasierul”, „Ceaslovul” ș.a., 
toate cele prezentate fiind în limba română.

În capitală, Mitropolitul Antim a ctitorit Mănăstirea „Tuturor 
Sfinților”, denumită azi „Antim”. A zidit și alte biserici la sate și 
orașe, a format mai mulți tipografi și a adăpat poporul cu dulceața 
cuvântului său de învățătură. Toate aceste lucruri, el le făcea „cu 
osârdie și fără de lene, ziua și noaptea și în tot ceasul pentru 
folosul și mântuirea tuturor de obște”. În tot ce făcea, era smerit 
și convins că numai datorită lui Dumnezeu ajunsese vas al 
lucrării dumnezeiești.

 După moartea mucenicească a Sfântului Domnitor Con-
stantin Brâncoveanu și numirea primului fanariot la conducerea 

Țării Românești (1716), au început zile triste pentru Mitropolitul 
Antim. A fost acuzat că ar fi uneltit împotriva domnitorului și a 
turcilor, fiind arestat și închis în temnița palatului pentru mai multe 
săptămâni. Refuzând să-și dea demisia, Sfântul Antim a fost 
caterisit de Patriarhul Constantinopolului, fiind exclus din rândul 
arhiereilor și călugărilor. A fost condamnat la exil pe viață în Mă-
năstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai, pedeapsă pe care 
n-a mai apucat s-o execute, deoarece a fost ucis mișelește pe 
drum de către ostașii turci. Trupul Sfântului Antim a fost aruncat 
în râul Tungia, un afluent al Mariței, în sudul Dunării. 

Pe 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
a hotărât canonizarea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, stabilindu-i 
ca zi de pomenire 27 septembrie.

Din frumosul cuvânt de învățătură al Marelui Ierarh, spicuim 
următoarele: „Să ne spălăm păcatele cu spovedania, mărturi-
sindu-ne înaintea duhovnicilor noștri cu frică și cu inimă înfrântă, 
pârându-ne pe noi înșine, ca înaintea lui Dumnezeu. Să nu dăm 
pricină pe alții, sau să zicem că de nevoie sau din neputință 

am făcut păcatul, că nu ne vom folosi 
nimic, precum nu s-a folosit nici Adam. 
Că vrând Dumnezeu să-l aducă la 
pocăință, în loc de a-și cunoaște 
greșeala și a-și mărturisi păcatul, el 
făcea pe Dumnezeu vinovat că i-a 
dat femeie”.

„Precum un om are în casa lui aur, 
argint, unelte și haine și când iese din 
casă pune lacăt și încuie, ca să nu 
meargă vreun hoț să i le fure și să se 
păgubească, așa și smerenia încuie 
ca un lacăt toate bunătățile, ca să nu 
meargă hoțul cel de obște, diavolul, 
să i le fure și să se păgubească de 
osteneala pe care a făcut-o”.

„Tu, cel ce urăști pe fratele tău 
atât cât nici în ochi nu vrei să-l vezi, 
ci îi porți pizmă și îl zavistuiești pe la 
unii și pe la alții, ca să-i faci pagubă 
și să-l supui și să-l sărăcești, tu, cu 
adevărat, nu ești creștin, nici om pe 
pământ, ci ești singur satana, care a 
pârât pe Dumnezeu la Adam. [...] Care 
preot este acela ce te spovedește și te 
lasă pe tine, cel ce pârăști pe fratele 
tău, să te cumineci? Acela cu adevă-
rat nu este preot, ci este singur Iuda 
și vânzător al lui Hristos și nu i se va 
ierta nici popei, nici aceluia, măcar de 

ar face oricâte alte bunătăți. Că zice Hristos: «Milă voiesc, iar 
nu jertfă» (Matei 12, 7)”.

Să ne rugăm și noi Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul cu 
următoarele cuvinte: „O, Sfinte Ierarhe Antim, din tinerețe și până 
la moartea pământească un «drum mucenicesc» ai avut, dar cu 
darul lui Hristos, la împlinirea cea sfântă ai ajuns, ca un adevărat 
slujitor de mare cinste al Bisericii și așa fii și nouă întăritor în 
dreapta credință, să cântăm: Aliluia!”.
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