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DENIE,
de Radu Gyr

Şi primăvara parcă era alta, 
curgea şi luna altfel pe zăplaz…

Pe-atunci nu ne cioplise-n stânci cu dalta 
meşterul timp, nici frunte, nici obraz. 

N-aveam tăiate-n cremene nici faţă, 
nici lacrimă, nici frunză cu cununi. 

Mai mirosea a zmeură şi viaţă 
şi inimile noastre a căpşuni. 

Pe-atunci purta şi vântul flori în chică 
şi cântecul pe frunte, prour nou, 
şi-n fiecare cuib de rândunică 

pui de heruvi ţâşneau din orice ou. 

Căzând din cer ori coborând din lună, 
ne aşteptau caişii în pridvor 

mergeam cu ei la denii, împreună, 
şi ne-nchinam ca ramurile lor. 

Iisus venea cu rouă în potire, 
priveam adânc în ochii Lui adânci, 

şi înviam în orice răstignire, 
când surâdeam pe crucile de-atunci.

Privegheaţi şi vă rugaţi

ŢineŢi candela iubirii aprinsă
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La Denia din Sfânta şi Marea Marţi părinţii au rânduit să se facă pomenire  
cu pilda celor 10 fecioare pentru a fi un îndemn pentru noi de a avea credinţă  

şi, împreună cu ea, rugăciune şi priveghere.

DENIA SfINtEI şI MArII 
MArŢI

Prin pilda celor 10 fecioare, Sfânta 
Biserică ne aduce aminte că 
împreună cu virtutea fecioriei, 

trebuie să o dobândim în egală măsură 
şi pe cea a milosteniei, şi în acest fel să 
avem aprinsă candela vieţii noastre 
pentru întâmpinarea Mirelui Hristos. 

Cunoaştem din relatarea evanghelică 
faptul că cinci dintre fecioare erau 
numite înţelepte pentru că s-au îngrijit 
din timp să aibă agonisit şi îmbelşugatul 
untdelemn al milosteniei, pe când 
celelalte cinci sunt numite fără de minte 
(nebune) pentru că, deşi aveau şi ele 
candelele pregătite, având virtutea 
fecioriei, nu dobândiseră în aceeaşi 
măsură şi milostenia, neîngrijindu-se 
să cumpere untdelemnul curăţiei şi al 
faptelor bune, în timp ce la miezul 
nopţii s-a făcut strigare că Mirele 
Hristos vine, şi au ieşit toate cele 10 

fecioare întru întâmpinarea Lui. Cele 
care erau pregătite şi aveau candelele 
aprinse prin rugăciune, priveghere şi 
faptă milostivă, au intrat cu Mirele în 
cămara de nuntă, pe când celorlalte 
neînţelepte li se stingeau candelele, 
neavând untdelemn luat din vreme. 
Ducându-se să cumpere, au întârziat, 
căci vremea vieţii s-a scurs şi au ajuns 
şi ele în faţa palatului de nuntă, bătând 
ca să li se deschidă. Mirele Hristos le-a 
răspuns: „nu vă cunosc pe voi”, întrucât 
nu erau pregătite să intre în cămara de 
nuntă. Şi continuă cu un îndemn pentru 
toţi: „Privegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi 
nici ziua nici ceasul când va veni Fiul 
Omului.”

Pilda celor 10 fecioare constituie 
pentru noi un îndemn de a ţine aprinsă 
candela credinţei, având întotdeauna 
împreună agonisit din timp prin faptă 
bună şi untdelemnul milosteniei. Zice 
Sfântul Ioan Gură de Aur în chip 
sugestiv: „După cum lumina candelei 
se stinge fără untdelemn, tot aşa se 
stinge şi virtutea fecioriei dacă nu are 

milostenie.” În acest sens, untdelemnul 
curat din candela vieţii noastre este 
iubire milostivă din iubirea lui Hristos, 
îndreptată spre semenul nostru, pe când 
o candelă fără untdelemn nu poate 
lumina în întunericul egoismului trufaş 
şi al unei iubiri posesive individualiste. 
E o evlavie seacă, fără milostenie.

E bine ca în aceste zile ale săptămânii 
Sfintelor Pătimiri să avem viaţă curată, 
trăind viaţă curată precum Iosif cel 
frumos în ţara Egiptului şi să aducem 
rod de mântuire, devenind smochini 
roditori, plini de credinţă fierbinte 
dreaptă şi curată, dar şi de faptă 
milostivă, întru priveghere şi rugăciune 
întâmpinând pe Hristos Mirele. 

Aşa ne îndreaptă şi una din cântările 
Deniei din seara aceasta: „Pe Mirele, 
fraţilor, să-L iubim, candelele noastre 
să le îngrijim, şi în credinţă dreaptă să 
intrăm împreună cu El la nuntă, gătiţi 
ca şi fecioarele cele înţelepte. Deci 
Mirele, Hristos, dă tuturor ca un 
Dumnezeu cunună nestricăcioasă.“ ❖

Preot Eugen Morar



„Pentru ce numim săptămâna aceasta 
săptămâna mare?

- Pentru că mari şi nespuse sunt 
bunătăţile care ne stau în faţă în această 
săptămână. În săptămâna aceasta răz-
boiul cel de veacuri s-a sfârşit, moartea 
s-a stins, blestemul a pierit, tirania 
diavolului s-a surpat, armele lui s-au 
sfărâmat, Dumnezeu s-a împăcat cu 
oamenii, Cerul s-a deschis, oamenii 
s-au amestecat cu îngerii, cele despărţite 
s-au unit, zidul s-a luat, încuietorii s-au 
zdrobit, Dumnezeul păcii a împăcat pe 
cele de sus cu cele de pe pământ. Aşadar 
pentru această numim noi săptămâna 

de acum săptămâna mare, pentru că în 
ea ne-a dăruit Stăpânul daruri foarte 
bogate. Asta este pricina că mulţi în 
săptămâna asta îşi înăspresc postul, 
prelungesc privegherile sfinte şi fac 
multe milostenii, arătând, prin cele ce 
fac, cinstea pe care o dau acestei 
săptămâni. Dacă Stăpânul ne-a dăruit 
în ea bunătăţi atât de mari, nu se cuvine 
oare, ca şi noi să-I arătăm cu ce putem, 
cinste şi respect? Chiar şi împăraţii prin 
hotărârile ce le dau, îşi arată şi ei res-
pectul pentru aceste zile sfinte: porun-
cesc să fie suspendate toate treburile 
publice, să se închidă tribunalele, să fie 
oprite pricinile şi procesele, pentru ca 
toată lumea să se poată grăbi, în linişte 
şi tihnă, spre săvârşirea faptelor duhov-
niceşti. Şi nu numai atât! Împăraţii mai 
fac şi un alt dar: liberează pe cei închişi 
în temniţe şi imită, după omeneasca lor 
putere, pe Stăpânul lor. Că spun ei: 
După cum Stăpânul nostru ne-a slobozit 
din temniţa cumplită a păcatelor şi ne-a 
dăruit nenumărate bunătăţi, tot aşa se 
cuvine ca şi noi să fim, pe cât putem, 
imitatorii iubirii de oameni ai Stăpâ-
nului. Vedeţi că fiecare din noi îşi arată, 
prin tot ce face, cinstea şi respectul, pe 
care îl poartă zilelor acestea, care ne-au 
adus bunătăţi atât de mari?” ❖

Sfântul Ioan Gură de Aur

cum să petrecem 
săptămâna mare?

Iată am ajuns la sfârşitul sfântului post de 40 de zile; am terminat bogăţia postului  
şi cu harul lui Dumnezeu am ajuns la liman. Asta însă să nu ne facă să ne trândăvim,  

ci să ne sârguim şi să priveghem încă şi mai mult. 

Aşadar, după cum corăbierii, 
alergătorii şi atleţii îşi măresc 
străduinţa şi luarea aminte 

atunci când ajung la sfârşit, tot aşa se 
cade să facem şi noi, pentru că am ajuns 
şi noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, în 
săptămâna mare. Acum mai cu seamă 
să postim mai mult, să ne rugăm cu mai 
multă tărie, să ne mărturisim din inimă 
păcatele, să facem fapte bune, să dăm 
bogate milostenii, să fim buni şi blânzi, 
să facem orice faptă de virtute pentru 
ca, ajungând în ziua Învierii, cu aceste 
fapte bune, să ne bucurăm de dărnicia 
Stăpânului.”

Despre poruncile bisericeşti (II)
Un bun creştin ţine posturile şi îşi cinsteşte păstorii

A doua poruncă bisericească este 
să ţinem toate posturile de 
peste an, iar această poruncă o 

găsim în Sfânta Scriptură. Timpul 
pentru îndeplinirea acestei îndatoriri îl 
hotărăşte însă Biserica, prin porunca 
aceasta. Postul este mijloc potrivit 
pentru înfrânarea poftelor rele, pentru 
biruirea ispitelor şi păcatelor, precum şi 
pentru stăruirea în rugăciunea curată. 
Folosul postului este propăşirea în 
virtute. 

A treia poruncă bisericească este să 
cinstim pe slujitorii bisericeşti. Această 
poruncă ne învaţă că e de datoria 
creştinului a da cinstire celor ce fac 
parte din starea preoţească, deoarece 
aceştia sunt slujitori ai sfintelor altare, 
propovăduitori ai cuvântului dumneze-
iesc şi rugători către Dumnezeu. Îndeo-
sebi se cuvine această cinstire 

duhovnicului, care-l povăţuieşte pe 
creştin în scaunul Sfintei Mărturisiri şi 
care, cu puterea primită de la Dumnezeu, 
îi dă dezlegare de păcate.

Sfântul Apostol Pavel spune: „Vă 
mai rugăm, fraţilor, să cinstiţi pe cei ce 
se ostenesc între voi, care sunt mai-
marii voştri în Domnul şi vă povăţuiesc; 
şi pentru lucrarea lor, să-i socotiţi pe ei 
vrednici de dragoste prisositoare” (I 
Tes. 5, 12-13) şi „Ascultaţi pe mai-marii 
voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei pri-
veghează pentru sufletele voastre, 
având să dea de ele seama, ca să facă 
aceasta cu bucurie, şi nu suspinând” 
(Evr. 13,17). „Preoţii, care  îşi ţin bine 
dregătoria, să se învrednicească de  
îndoită cinste, mai ales cei care se 
ostenesc cu cuvântul şi cu învăţătura” 
(I Tim. 5, 17). ❖

Călăuza ortodoxă

Datoria mea este  
să-L apăr pe Mântuitorul 

nostru jignit
„Eu ştiu că cei mai mulţi dintre voi 

sunt foarte alarmaţi de întărirea ne-
aşteptată a propagandei antireligioase 
şi că sunteţi mâhniţi. Nu vă tulburaţi, 
nu vă tulburaţi! Lucrurile acestea nu 
au cum să vă atingă. Şi să ştiţi, şi să 
credeţi că mica turmă a lui Hristos este 
de neînvins, ei nu are ce-i face nimeni, 
ea nu se teme de nimic, fiindcă ştie şi 
păzeşte totdeauna marile cuvinte ale 
lui Hristos: «Voi zidi Biserica Mea, şi 
porţile iadului nu o vor birui».”

„La vederea mascaradelor blasfe-
miatoare şi a batjocurilor îndreptate 
asupra Domnului nostru Iisus Hristos 
inima mea strigă cu putere: Nu pot să 
tac! [...] datoria mea este să apăr prin 
propovăduire pe Mântuitorul nostru 
jignit şi să laud nemăsurata Lui milosti-
vire faţă de neamul omenesc.” ❖

Sfântul Ierarh Luca,  
arhiepiscopul Crimeei



„Cine este bun, mai bun să se facă  
şi cine a biruit ispita să se roage  
pentru cel care e încă în ispite.”

(Părintele Paisie Olaru) 
✙ Într-o zi, un om simplu, cunoscut 

pentru viaţa sa curată, a fost întrebat de 
un vecin: 

- Cum faci tu de eşti totdeauna atât de 
mulţumit? Niciodată nu te-am văzut supărat. 

- Foarte simplu – a răspuns celălalt. În 
fiecare dimineaţă, când mă trezesc, privesc 
întâi cerul. Aşa mi-aduc aminte de 
Dumnezeu, de milă şi de bunătate. Apoi 
privesc pământul. Astfel îmi amintesc de 
moarte şi de Judecata de Apoi. În cele din 
urmă, privesc în jurul meu, lumea întreagă 
ce se trezeşte în fiecare dimineaţă la viaţă. 
Aşa mi-aduc aminte de semenii mei, de cei 
care suferă de boli sau neputinţe, de cei ce au 
o viaţă mai grea decât a mea şi pe care i-aş 
putea ajuta. În felul acesta mă bucur pentru 
ceea ce sunt şi pentru ceea ce pot face.

✙ Bunătatea izvorâtă din dragoste 
aduce totdeauna linişte şi mulţumire, atât 
în sufletul celui care primeşte cu recu-
noştinţă, cât şi în sufletul celui care 
dăruieşte cu drag. 

✙ „Dumnezeu nu se uită la binele ce 
l-ai făcut şi la cum arată acest bine, ci la 
intenţia cu care l-ai făcut.” – Sfântul Ioan 
Damaschin  

✙ Un preot de la ţară, mergând cu 
treburi spre satul vecin, a văzut o femeie 
din parohia sa spălându-şi rufele în râu 
şi, apropiindu-se, a întrebat-o:

- Duminică, la slujbă, am văzut că nu 
m-au ascultat toţi cu atenţie. Poate am 
vorbit lucruri prea savante şi mă gândesc, 
duminica asta, să vorbesc mai pe înţelesul 
oamenilor. Spune-mi, dumneata ce-ai în-
ţeles din ce-am spus eu la predică?

- Părinte, i-a răspuns cu smerenie 
femeia, eu n-am multă carte, dar aş vrea 
să vă întreb şi eu ceva: vedeţi pânzele ce 
le spăl eu acuma? Apa trece prin ele şi le 
curăţă. Credeţi că au ele habar de cum le-
a curăţat apa? Şi cu toate astea, devin albe 
şi frumoase. Nu înţeleg eu, în biserică, tot 
cuvântul sfinţiei tale, dar simt în suflet 
căldura Duhului Sfânt, Care mă curăţeste 
de păcat, aşa cum apa aceasta curăţă 
pânzele mele. 

Tare mulţumit a plecat preotul văzând 
un om care nu e doar cu gândul la cele 
sfinte, ci şi cu sufletul.❖

„Iată mirele vine în miezul 
nopţii şi fericită este sluga pe 
care o va afla priveghind; iară 

nevrednic este iarăşi pe carele va afla 
lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, 
cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu 
te dai morţii, şi afară de împărăţie să te 
încui. Ci te deşteaptă strigând: Sfânt, 
Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule; pentru 
rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, 
miluieşte-ne pe noi.”

„Întru luminările sfinţilor Tăi cum 
voi intra eu, nevrednicul? Că de voi 
cuteza să intru împreună în cămară, 
haina mă vădeşte, că nu este de nuntă, 
şi legat mă vor scoate îngerii afară. 
Curăţeşte-mi, Doamne, spurcăciunea 
sufletului meu şi mă mântuieşte, ca un 
iubitor de oameni.”

„Auzind, suflete, de osânda celui ce 
a ascuns talantul, nu ascunde cuvântul 
lui Dumnezeu; ci vesteşte minunile 
Lui; ca înmulţind darul, să intri întru 
bucuria Domnului tău.”

„Mire, cela ce eşti mai frumos cu 
podoaba decât toţi oamenii, Carele ne-ai 
chemat pe noi la ospăţul cel duhovnicesc 
al nunţii Tale, dezbracă-mă de chipul gre-
şalelor mele cel ticălos, prin împărtăşirea 
patimilor Tale. Şi împodobindu-mă cu 
haina slavei Tale celei înfrumuseţate, fă-

mă împreună-şezător luminat la masa 
împărăţiei Tale, ca un milostiv.”

„Iată, că-şi încredinţează Stăpânul 
talantul Său ţie, suflete al meu. Primeşte 
darul cu frică, împrumută pe Cel ce ţi 
l-a dat, împarte la săraci şi câştigă 
prieten pe Domnul, ca să stai de-a 
dreapta Lui, când va veni cu slavă şi vei 
auzi glasul cel fericit: Intră, slugă, întru 
bucuria Domnului tău. Căreia mă în-
vredniceşte pe mine cel rătăcit, Mân-
tuitorule, pentru mare mila Ta.”

„Mari sunt aripile milosteniei, zice 
Sf. Ioan Gură de Aur, (milostenia) 
străbate văzduhul, trece de lună şi de 
soare şi de cetele cereşti… şi se opreşte 
în faţa tronului Dumnezeirii. Oricâte 
păcate vei face, milostenia atârnă mai 
greu decât ele”. 

„Fecioria este un lucru aşa de mare, 
că nici unul din cei vechi n-au putut s-o 
păzească: nici Noe, nici Avraam, nici 
Iosif. Fecioria şi dispreţul morţii erau 
virtuţile cele mai grele. Numai de la 
Hristos a înflorit floarea fecioriei. Şi 
totuşi, cele cinci fecioare fără milostenie 
au fost izgonite. Fecioria e focul, unt-
delemnul e milostenia; precum focul, 
tot aşa şi fecioria, dacă nu este unită cu 
milostenia se prăpădeşte” (Omilia des-
pre pocăinţă) ❖

Stihirile zilei

să ne asemănăm Fecioarelor înŢelepte

„De lenea sufletului meu dormind eu, Mire Hristoase,  
n-am agonisit candelă aprinsă din fapte bune şi m-am asemănat  

fecioarelor celor nebune, trândăvindu-mă în vremea lucrării.  
Stăpâne, nu-mi închide milostivirile îndurărilor Tale!  

Ci, scuturând somnul meu cel întunecat, scoală-mă şi mă bagă în cămara Ta,  
împreună cu fecioarele cele înţelepte, unde este glasul cel curat al celor ce prăznuiesc  

şi strigă neîncetat: Doamne, mărire Ţie”

Cuvinte înţelepte



CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2015 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

PROgRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ îN PERIOADA 7-12 APRILIE 2015
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Marţi 7 aprilie 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de miercuri
Miercuri 8 aprilie 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de joi
Joi 9 aprilie 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1800-2100 Denia celor 12 Evanghelii / Utrenia zilei de vineri
Vineri 10 aprilie 1000-1800 Scoaterea Sfântului Epitaf şi trecerea pe sub Sfânta Masă
 1800-2000 Denia Prohodului Domnului / Utrenia Sâmbetei Mari
 2000-2100 Procesiune în jurul bisericii
Sâmbătă 11 aprilie 0700-1000 Împărtăşirea copiilor
 0800-1900 Pregătirea Sfântului Paşti / Curăţenie în biserică
 2300-0100 Slujba Învierii Domnului - Veniţi de luaţi lumină!
Duminică 12 aprilie 0100-0300 Sfânta Liturghie
 1200-1300 Vecernie Paştilor – „A doua Înviere”
  Împărtăşania copiilor se va face în fiecare zi

o săptămână a pătimirilor 
pentru creştinii din Kenya

Africii, săracă, ţintă sigură pentru 
grupările rebele jihadiste. Deşi este un 
stat preponderent creştin, islamul se 
manifestă din ce în ce mai violent aici, 
forţând mai multe comunităţi creştine să-
şi părăsească satele şi bisericile. În acest 
context, un atac terorist a avut loc joi, pe 
2 aprilie 2015, la una dintre cele mai 
importante universităţi ale ţării. În chiar 
săptămâna în care cei mai mulţi creştini 
catolici şi protestanţi erau în Săptămâna 
mare, dinaintea sărbătorii de Paşti!

În oraşul Garissa, situat în estul 
Kenyei, zece soldaţi jihadişti aparţinând 
grupării Al-Shabaab (Tineretul), organi-
zaţie înrudită cu Al-Qaida, care doreşte 
formarea unui stat islamic în Africa de 
Est pe teritorii din Somalia, Uganda şi 
Kenya, au ocupat clădirea universităţii 
pentru mai multe ore. Focul a fost deschis 

La aproape două mii de ani de la 
răstignirea Mântuitorului, şi de la 
primul martir creştin, diaconul 

Ştefan, se pare că numărul celor ce-şi dau 
viaţa pentru Hristos nu s-a împlinit. 

Statisticile arată că la fiecare 5 minute 
este executat în lume un creştin! Nu mai 
vorbim despre persecuţii, biserici incen-
diate sau distruse, creştini obligaţi să 
plece din locurile lor de baştină, uneori şi 
în alte ţări. Epoca catacombelor este 
departe de a se fi terminat. Somalia, 
Siria, Irak, Afganistan, Yemen, Sudan, 
Eritrea, se află printre ţările în care 
persecuţia creştină este cea mai ascuţită. 
Şi vorbim aici doar de Orientul Mijlociu 
şi Africa. Adăugăm şi alte ţări din zona 
amintită: Libia, Iran, Pakistan, Egipt, 
Nigeria, Tanzania.

Iar acum Kenya: o ţară din inima 

asupra paznicilor, apoi s-au aruncat mai 
multe grenade în sălile de curs şi la 
cantină. Mulţi studenţi au reuşit să scape, 
însă 300 dintre ei au fost reţinuţi într-una 
dintre sălile instituţiei. În urma interven-
ţiei forţelor guvernamentale, cei zece 
rebeli jihadişti au fost omorâţi, dar la 
sfârşit a rămas un adevărat dezastru – 148 
de tineri ucişi şi 104 răniţi. 

Potrivit martorilor, tinerii au fost 
împărţiţi pe criterii religioase – musul-
mani şi creştini. Cei dintâi au fost cruţaţi 
şi lăsaţi să plece, în timp ce mulţi dintre 
creştini au fost luaţi ostatici sau 
executaţi. 

Conform BBC Midle East, un student 
care a fost prins în acea sala a mărturisit 
un detaliu important: „Ne-au spus: Cine 
e musulman, să se ridice. Am venit să vă 
salvăm. Dacă sunteţi musulmani, ridicaţi-
vă şi plecaţi!”. 

Cei care au supravieţuit masacrului, 
vorbesc cu groază de momentele petrecute 
în timpul atacului. Un caz cutremurător 
este al unei tinere de 19 ani, Cynthia 
Cheroitich, care a fost găsită de un 
profesor după două zile de la masacru. 
Ascunsă într-un dulap, de frica ata-
catorilor. Ea spune: „M-am rugat 
încontinuu la Dumnezeu, îmi spuneam 
că dacă acesta mi-e sfârşitul, atunci asta 
e...” Rugăciunile au fost singurele care au 
ajutat-o pe Cynthia să treacă peste 
momentele teribile ale atacului. Atunci 
când a auzit primele împuşcături, s-a 
ascuns într-o debara şi s-a acoperit cu 
hainele de acolo. Apoi, a auzit cum 
teroriştii îi ucideau colegii unul câte unul, 
pentru simplul motiv că erau creştini. 
Cynthia a declarat: “(Teroriştii, n.r.) le-au 
spus colegilor care nu ştiau să citească 
din Coran să se întindă pe jos, iar ceilalţi 
au fost trimişi în altă parte.” Au urmat 
două zile îngrozitoare pentru tânăra de 
19 ani. Aştepta să fie descoperită dintr-
un moment în altul şi a încercat să se 
mişte cât mai puţin, pentru a nu atrage 
atenţia. N-a avut apă sau mâncare.

Este poate momentul, ca mergând la 
slujbele Bisericii din această săptămână a 
Pătimirilor sau de Înviere, să aprindem o 
lumânare pentru sufletele tuturor acestor 
creştini mărturisitori şi să ne gândim cât 
de bogaţi suntem noi ortodocşii din 
România şi cât de binecuvântaţi pentru 
că putem trăi în pace ca şi creştini. 

Şi poate ar trebui să ne gândim ce fel 
de creştini suntem: de duminică, de 
circumstanţă, căldicei cum ar spune 
Scriptura, sau având sufletul arzând 
pentru Hristos? ❖

Nu există săptămână în care să nu auzim despre un atac asupra creştinilor,  
despre o execuţie sau o răpire. Locul: cu precădere în state islamice.  

Făptuitorii: organizaţii musulmane radicale. Dacă cineva mai are vreun dubiu  
că cei mai prigoniţi de pe glob sunt creştinii, şi că din ce în ce mai mulţi purtători  

ai numelui lui Hristos sunt martirizaţi, înseamnă că nu ştie sau nu vrea să ştie  
de persecuţia la care sunt supuşi creştinii.


