
peste tot păcatul, îl 
învinge cu putere, 
conduce toată lumea şi 
ca un iubitor de oameni 
ne răscumpără prin 
darea hranei celei de 
taină, dându-Se pe El 
însuşi pentru noi şi ne 
hrăneşte cu pâinea 
cerească, cu trupul Lui 
cel purtător de viaţă.

Tot în această zi de 
Luni, pomenim 
minunea făcută de 
Domnul Hristos spre 
î n ţ e l e p ţ i r e a 
credincioşilor, pentru 
că negăsind smochine 
într-un smochin 
neroditor, l-a blestemat 
să se usuce şi acesta s-a uscat.

Smochinul cel neroditor era simbolul 
templului evreiesc, care nu putea mântui 
pe om. El nu avea decât frunze, adică 
podoabe exterioare, iar nu duh dătător 
de viaţă. De aceea l-a lepădat Iisus şi l-a 
condamnat să se usuce, pentru ca în 
tulpină să altoiască temelia Bisericii 
Creştine.

Smochinul cel blestemat este şi 
chipul pomului din rai care a înşelat 
prin fructele sale pe Adam. Deci, 
precum prin pom şi prin lemn a intrat 
păcatul în lume, aşa prin pom şi prin 
lemn a fost blestemat păcatul; căci 
păcatul este asemănat de Sfinţii Părinţi 
cu smochina: la început lipicioasă şi 
ispititoare la mâncare, la urmă lasă un 
gust amar, la fel ca şi păcatul, care în 
final este ucigător de suflet.

Smochinul este şi chipul omului 
căzut în păcate trupeşti, a omului care 
îşi ascunde păcatele sale şi nu vrea să le 
arate preotului la spovedanie. Încă din 
rai, smochinul a ajutat la căderea lui 
Adam; căci după ce a mâncat şi el şi 
femeia lui, văzând că sunt goi, smochinul 
le-a împrumutat frunzele sale mari, ca 
să-şi acopere goliciunea trupului lor, 

IosIf cel Preafrumos, 
PreînchIPuIre a luI hrIstos

după cum zice Moise: „Atunci 
amândurora li s-au deschis ochii şi au 
cunoscut că erau goi; şi au cusut frunze 
de smochin.” (Facere 3, 7)

Blestemând smochinul, Iisus a 
blestemat prin el toate păcatele trupeşti, 
urâta şi preaîntinata desfrânare, care 
încolţind încă din rai în trupul omului, 
a ajuns să stăpânească toată lumea, să 
robească pe cei mai tineri, să strice 
casele celor căsătoriţi, să piardă cele 
mai multe suflete omeneşti.

Smochinul cel neroditor a fost 
blestemat şi a fost uscat apoi din pricina 
trufiei sale. Copacul fără roade este 
icoana omului mândru. El nu are decât 
frunze şi umbră. El nu-şi pleacă crengile 
la pământ, ca şi copacul plin de fructe. 
Omul mândru este urât şi lui Dumnezeu 
şi oamenilor. El nu se pleacă celui de 
jos, nu mângâie pe cel căzut, căci nu se 
poate pleca la pământ. Omul mândru 
nu se poate mântui, de nu se va smeri.

Istoria smochinului ne îndeamnă 
deci la umilinţă, iar istoria lui Iosif a 
fost aşezată pentru a ne înfăţişa pe 
Hristos. ❖

Părintele Diacon Cristian Filiuţă
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DENIA
Sfintei şi Marii Luni

Începând din seara aceasta, Mântuitorul ne 
cheamă să-L petrecem cu toţii pe ultimul Său 

drum, pe drumul dragostei, pe drumul 
suferinţelor, pe drumul Crucii, al sângelui şi al 

mântuirii neamului omenesc. În Sfânta şi 
Marea Luni facem pomenire de fericitul Iosif 

cel preafrumos şi de smochinul care s-a uscat 
din cuvântul Domnului.

Iosif cel preafrumos este 
preînchipuirea Domnului. Iosif a 
fost un fiu mai mic al patriarhului 

Iacov, născut din Rahila. Invidiat de 
fraţii săi din pricina unor visuri, a fost 
ascuns mai întâi într-o groapă. Tatăl lui 
este înşelat de fiii săi printr-o haină 
muiată în sânge, spunându-i-se că Iosif 
a fost răpit şi mâncat de fiare sălbatice. 
El a fost vândut ismailiţilor cu treizeci 
de arginţi, iar aceştia îl vând lui Putifar, 
mai-marele eunucilor faraonului 
Egiptului.

Pentru că stăpâna lui (soţia lui 
Putifar) s-a mâniat pe el din pricina 
curăţeniei tânărului, că n-a voit să 
săvârşească nelegiuirea împreună cu 
ea, a fugit lăsând în mâna ei haina sa. 
Ea l-a grăit de rău stăpânului său, Iosif 
fiind aruncat în temniţă. Dar, tălmăcind 
nişte visuri, a fost scos din închisoare, 
înfăţişat faraonului şi pus domn peste 
Egipt. Cu prilejul împărţirii grâului a 
fost recunoscut iarăşi de fraţii săi. 
Trăind într-un chip minunat toată viaţa 
lui, a murit în Egipt şi s-a arătat ca un 
om plin de înţelepciune, pe lângă alte 
fapte bune ale sale.

Iosif este preînchipuirea lui Hristos. 
Căci şi Hristos a fost urât de iudeii cei 
de acelaşi neam cu El, a fost vândut de 
ucenicul Lui cu treizeci de arginţi, a 
fost închis într-o groapă întunecoasă, în 
mormânt. Sculându-Se de acolo prin El 
însuşi împărăţeşte peste Egipt, adică 



Odată cu Duminica Floriilor,  
cele patruzeci de zile ale Postului Mare  

iau sfârşit. Din seara Floriilor  
începem o nouă săptămână de post,  

de rugăciune şi reculegere sufletească. 
Este Marea Săptămână a Sfintelor, 

Înfricoşătoarelor şi Mântuitoarelor Patimi 
ale Domnului nostru Iisus Hristos. Timpul 

acesta este cel mai preţios din tot cursul 
anului şi de aceea fiecăreia dintre zilele 

acestei săptămâni încă din vechime  
i s-a dat numele de „mare şi sfântă“.  
Cu adevărat zilele acestea sunt mari, 

pentru măreţia lucrurilor  
ce s-au săvârşit într-însele. 

Acum ne pregătim pentru marele 
praznic al Învierii Mântuitorului 
Iisus Hristos, pentru a primi şi a 

simţi cum se cuvine această mare bucurie a 
Ortodoxiei. De aceea pregătirea este în 
primul rând sufletească şi trupească. Asprim 
postul - atât cât ne stă în putinţă - şi 
participăm la slujbele speciale, rânduite de 
Biserică în această perioadă. 

Timp de 40 de zile am fost îndemnaţi a 
săvârşi această călătorie a postului şi, din 
rânduiala slujbelor, ni s-a cerut să fim mai 
râvnitori prin pocăinţă, rugăciune, smerenie, 
post şi prin alte virtuţi. În Săptămâna 
Patimilor ni se cere să arătăm roadele faptelor 
din timpul „alergării celor 40 de zile” şi să 
primim pe Hristos la Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie din noaptea Învierii.

Cum postim în Săptămâna Mare
Postul Mare se termină în seara de vineri 

a săptămânii a VI-a. Din Sâmbăta lui Lazăr 
postul dobândeşte o dimensiune nouă, din 
ascetic devine euharistic.

Începem Săptămâna Mare din această 
seară, de la Vecernie. De este cu putinţă, în 
această săptămână gustăm numai pâine, 
sare, legume şi apă. Dezlegare la untdelemn 
şi vin avem numai în Sfânta şi Marea Joi. În 
Vinerea şi Sâmbăta Mare nu se gustă nimic 
până seara. De nu putem posti atât de aspru, 
din pricina vârstei, bolii sau altor neputinţe 
şi exigenţe sociale, vom căuta să ţinem post 
după putere şi potrivit sfatului 
duhovnicului.

Ce sunt Deniile?
Ele sunt de fapt Utrenii ale zilei următoare 

şi se săvârşesc în fiecare seară de duminică 
până vineri. Slujbe specifice Postului Mare, 
denumirea lor vine de la slavonescul „vdenie“ 
- priveghere sau slujbă nocturnă.

Slujbe şi rânduieli  
în Săptămâna Mare

În săptămâna Sfintelor Pătimiri, cântările 
Triodului devin tânguitoare, ele întărind 
pocăinţa şi durerea sufletească, prezente şi 
în rânduiala slujbelor şi în sufletele 
credincioşilor.

În zilele de luni, marţi şi miercuri 
dimineaţa se obişnuieşte a se săvârşi slujba 

rânduIala  
Săptămânii  pătimirilor

Ceasurilor, a Obedniţei şi Vecernia unită cu 
Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite. Mai 
ales la mănăstiri se citesc în aceste zile 
Stâlpii Evangheliilor.

În Sfânta şi Marea Joi, dimineaţa, se citesc 
Ceasurile al treilea, al şaselea şi al nouălea, 
apoi Obedniţa şi Vecernia unită cu Liturghia 
Sfântului Vasile cel Mare. La rânduiala 
proscomidiei din această zi, preotul scoate 
încă un Sfânt Agneţ, pentru împărtăşirea 
bolnavilor şi al pruncilor din tot cursul 
anului. După Rugăciunea amvonului, în 
unele mănăstiri şi catedrale chiriarhale se 
obişnuieşte să se săvârşească slujba spălării 
picioarelor, a cărei rânduială se găseşte în 
Triod, care este o cutremurătoare evocare şi 
actualizare a spălării picioarelor ucenicilor 
de către Mântuitorul Iisus Hristos.

Joi seara se săvârşeşte Denia celor 12 
Evanghelii, numită în cărţile de cult „Slujba 
Înfricoşătoarelor Patimi“. Sfânta Evanghelie 
este aşezată pe analog în faţa uşilor 
împărăteşti, iar Sfânta Cruce este scoasă şi 
aşezată în mijlocul bisericii.

În Vinerea Patimilor sau Vinerea Mare, 
Hristos a fost răstignit şi a murit pe cruce 
pentru răscumpărarea neamului omenesc de 
sub jugul păcatului strămoşesc. De aceea, 
Vinerea Mare este zi de post negru. În 
această zi se citesc Ceasurile Împărăteşti, 

fiind o zi aliturgică. Preotul este îmbrăcat în 
toate veşmintele, atmosfera este plină de 
tristeţe, iar la această slujbă aproape că nu se 
cântă nimic. Ceasurile se citesc din mijlocul 
bisericii, în linişte profundă, tăcere şi tristeţe 
aşteptând, la vremea prânzului, scoaterea 
Sfântului Epitaf.

Sfântul Epitaf se aduce în mijlocul 
bisericii în sunet de clopot şi la această slujbă 
credincioşii aduc flori, aprind lumânări şi 
trec pe sub Sfântul Epitaf, arătând prin 
aceasta că se fac următori Mântuitorului 
Hristos - mor împreună cu Hristos, trec şi ei 
prin mormânt, ca să ajungă la Înviere şi 
viaţă. 

Denia de vineri seara, care este de fapt 
Utrenia Sâmbetei celei Mari, reprezintă 
slujba înmormântării Domnului nostru Iisus 
Hristos. La această slujbă se cântă Prohodul, 
Binecuvântările Învierii şi se face 
procesiunea înconjurării bisericii de către 
preoţi şi credincioşi cu Sfântul Epitaf. Apoi 
Sfântul Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă şi 
se rostesc Paremiile, Apostolul şi 
Evanghelia.

De sâmbătă dimineaţa, veşmintele 
preotului şi acoperămintele bisericii se 
schimbă cu cele de culoare luminoasă, iar 
credincioşii finalizează pregătirile pentru 
sărbătoarea cea mare, Învierea Domnului. ❖

Despre smerenie
chiar decât mucenicia. Dacă nu urmezi 
exemplu de smerenie a lui Hristos, nu 
vei avea loc lângă El în viaţa viitoare. 

Cel smerit se face tuturor drag şi 
plăcut, este tovarăşul păcii neîntrerupte, 
şi nu are nicio pricină de ceartă sau 
război, chiar dacă l-ai batjocori, chiar 
dacă l-ai defăima, chiar dacă i-ai zice 
orice, el tace şi este cu totul liniştit. 
Către toţi va avea o astfel de pace cât 
nici nu se poate spune, fiindcă are cu 
sine pacea lui Dumnezeu. ❖

Sf. Ioan Gură de Aur

Mama tuturor bunurilor este 
smerenia. Atunci este 
smerenie când unul mare se 

micşorează pe sine. Trăirea smereniei 
nu are loc când te socoteşti păcătos. 
Trăirea smereniei se găseşte la cel care, 
deşi are el însuşi conştiinţa că a împlinit 
multe şi mari fapte bune, nu-şi închipuie 
nimic mare în privinţa aceasta. Te 
smereşti când nu-ţi închipui lucruri mari 
despre tine, deşi ştii bine că ai făcut 
fapte mari. Cauza tuturor bunătăţilor 
este smerenia. Smerenia stă mai sus 



Nu te poţi apăra spunând:  
„Nu pot să fiu şi în lume, înconjurat  

de treburi, şi să mă şi mântuiesc”.

Ştii de unde ne vine acest gând? 
De acolo că nu ne rugăm des şi 
nici nu venim des la biserică. 

 Oare nu vedeţi pe cei care vor 
să primească dregătorii de la împăratul 
pământesc, cum stăruiesc şi cum pun 
pe alţii să intervină ca să dobândească 
ce doresc? Aceste cuvinte le spun celor 
ce pleacă de la dumnezeieştile slujbe şi 
celor care se pun la sfat şi pălăvrăgesc 
în timpul înfricoşătoarei şi Sfintei 
Liturghii. Ce faci, omule? N-ai făgăduit 
zicând: „Avem către Domnul”, când 
preotul a spus: „Sus să avem mintea şi 
inimile”? Nu ţi-e teamă, nu te ruşinezi 
să fii găsit mincinos în acel ceas 
înfricoşător?

l Vai, ce minune! Masa cea de taină 
este pregătită, Mielul lui Dumnezeu 
este junghiat pentru tine, preotul se 
nevoieşte pentru tine, foc duhovnicesc 
izvorăşte din preacurata Masă, 
Heruvimii stau împrejur, Serafimii, 
care cu şase aripi îşi acoperă feţele, 
zboară pe deasupra, toate Puterile cele 
netrupeşti împreună cu preotul se roagă 
pentru tine, focul cel duhovnicesc se 
pogoară, Sânge curge din preacurata 
coastă în potir spre curăţirea ta, şi tu nu 
te înfricoşezi, nu roşeşti că eşti găsit 
mincinos în acest înfricoşător ceas?

l Ai o sută şaizeci şi opt de ore pe 
săptămână; şi din acestea Dumnezeu 
Şi-a oprit pentru El numai o singură 
oră; şi cheltuieşti şi această oră în 
treburi lumeşti, în glume, în discuţii! 
Cu ce îndrăznire, deci, te mai apropii 
de Sfintele Taine? Ai îndrăzni, oare, să 
pui mâna pe pulpana hainei împăratului 
pământesc, dacă ţi-ar fi mâna plină de 
murdărie? Nicidecum!

l Să nu socoteşti că este pâine, nici 
că este vin ceea ce vezi! Că nu se dau 
afară ca celelalte mâncări. Ferească 
Dumnezeu! Să nu gândeşti aşa! Ci, 
după cum ceara unindu-se cu focul nu 
pierde nimic şi nimic nu prisoseşte, tot 
aşa socoteşte şi aici! Sfintele Taine intră 
în fiinţa trupului. De aceea, când ne 

Despre pocăinţă şi Taina Euharistiei

Către Cei Ce pleaCă de la Sfânta liturghie

apropiem să ne împărtăşim, să nu 
socotim că ne împărtăşim cu 
dumnezeiescul Trup ca din mâna unui 
om, ci să socotim că ne împărtăşim cu 
dumnezeiescul Trup ca din cleştele de 
foc al Serafimilor, pe care l-a văzut 
Isaia; iar cu dumnezeiescul Sânge aşa 
să ne împărtăşim, ca şi cum am atinge 
cu buzele dumnezeiasca şi preacurata 
coastă a lui Hristos.

l Aşadar, fraţilor, să nu plecăm din 
biserică în timpul Sfintei Liturghii; şi 
iarăşi, când suntem în biserică, să nu 
stăm de vorbă. Să stăm cu frică şi cu 
cutremur, cu ochii plecaţi în jos, dar cu 
sufletul ridicat în sus.

Sfântul Ioan Gură de Aur – din 
„Omilii despre pocăinţă”

Programul bisEricii ŞErban VoDă În PErioaDa 9 - 16 aPriliE 2017
Ziua ora sluJbE/activităţi
Luni 10 aprilie 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de marţi
Marţi 11 aprilie 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de miercuri
Miercuri 12 aprilie 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de joi
Joi 13 aprilie  730-  930 Sfânta Liturghie
 1800-2100 Denia celor 12 Evanghelii / Utrenia zilei de vineri
Vineri 14 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 15 aprilie  700-1000 Împărtăşirea copiilor
  800-1900 Pregătirea Sfântului Paşti / Curăţenie în biserică
Duminică 16 aprilie 2300-0100 Slujba Învierii Domnului - Veniţi de luaţi lumină!
   100- 300 Sfânta Liturghie
 1200-1300 Vecernia Paştilor – „A doua Înviere”



conTribuŢia EnoriaŞilor ParoHiEi ŞErban VoDă PEnTru anul 2017 a FosT sTabiliTă la 100 lEi

mărturisitori în temniţele comuniste

un martIr al crucII - teodor m. PoPescu

La 4 aprilie 2017 s-au împlinit 44 de ani  
de la moartea suspectă a celui care a fost 

unul din marii profesori de istorie  
ai Facultăţii de Teologie: Teodor M. Popescu. 

A petrecut 4 ani în puşcăriile comuniste.  
A fost toată viaţa urmărit de Securitate, 

care i-a cauzat în final şi moartea.

Teodor M. Popescu s-a născut la 9 
iunie 1893, în satul Boteni, comuna 
Conţeşti, judeţul Dâmboviţa. 

Părinţii săi erau agricultori. Şcoala a 
făcut-o în comuna natală, apoi a urmat 
Seminarul Central din Bucureşti. În anul 
1919 obţine licenţa în Teologie, iar în 1922 
devine doctor în Teologie la Atena. 
Urmează cursuri de specializare la 
facultăţi din Leipzig, Paris, Sorbona.

A profesat fără întrerupere la catedra 
de Istorie Bisericească Universală între 
1927 şi 1948, la Facultatea de Teologie, 
apoi la Institutul Teologic de grad uni-
versitar din Bucureşti între 1948 şi 1959, 
ridicând nivelul cursurilor la o mare 
strălucire. Între septembrie 1942 şi 
octombrie 1944, a îndeplinit funcţia de 
decan al Facultăţii de Teologie din 
Bucureşti.

Ca teolog şi profesor de istorie 
bisericească a luat poziţie faţă de pro-
blemele cu care se confrunta Biserica 
Ortodoxă din România, dar şi cea din 
Rusia sovietică. Cel mai important studiu 
de acest fel este „Anticreştinismul 
comunist”, unde dezbate în mod sistematic 
şi cu dovezi diferitele probleme cu care se 
confrunta Biserica Rusă sub orânduirea 
impusă de Lenin (ateismul ideologiei 
comuniste, persecuţia împotriva Bisericii, 
propaganda antireligioasă).

Arestat şi anchetat
Dar odată cu venirea comuniştilor la 

putere este supravegheat, întrebat asupra 
activităţii sale şi chemat frecvent la 
Securitate. În noaptea de 4/5 martie 1959 
este arestat, printre altele, pentru critica 
adusă regimului comunist şi pentru că ar 
fi fost legionar. I se cere să fie informator 
al securităţii, iar el refuză. Este acuzat de 
activitate legionară, anchetatorul apos-
trofându-l: „Eşti legionar pentru că eşti 
teolog şi fiind teolog eşti anticomunist, iar 
a fi anticomunist înseamnă a fi legionar.” 
Urmează torturi greu de suportat, un 
proces - mascaradă, avocatul său neavând 
voie să consulte dosarul, iar la proces 
avocatului i se îngăduie să vorbească 5 
minute, iar lui Teodor M. Popescu doar 1 
minut. I se ia şi acesta!

Este condamnat la 15 ani de închisoare, 
după ce i se schimbă încadrarea juridică şi 
nu primeşte dreptul de a aduce probe. 
Arestat fiind la Jilava, avocatul său face 
recurs, inutil de altfel. În octombrie 1959 
ajunge la Aiud, unde stă până la eliberare. 
Aici s-a întâlnit cu alţi preoţi închişi pentru 
credinţă cum au fost Bartolomeu Anania 
sau Grigore Băbuş.

Trecut prin „reeducare”
În timpul detenţiei, profesorul Popescu 

„le-a vorbit celor din celula lui despre 
toate câte învăţase [...], dar mai ales le-a 
vorbit despre Dumnezeu, Biserică şi 
credinţă, lămurindu-i asupra multor lu-
cruri confuze din mintea oamenilor din 
mulţimea anonimă, pe care nu le putuseră 
lămuri alţii cu mai puţină ştiinţă şi 
disciplină spirituală. Şi aici era acuzat de 
legionarism în timpul reeducărilor pe care 
avea să le suporte, rămânând ferm în 
credinţa în care se născuse şi pe care o 
propovăduise.”

Cu o sănătate precară şi având o vârstă 
înaintată când a fost arestat, 66 de ani, a 

suportat foarte greu detenţia şi tratamentele 
inumane. Biograful său ne dezvăluie: „De 
câteva ori, în închisoarea din Aiud, din 
cauza slăbiciunii trupeşti, în timp ce stătea 
în picioare, după canonul impus de călăii 
săi, Teodor M. Popescu şi-a pierdut 
cunoştinţa şi s-a prăbuşit. A fost luat pe 
braţe de ceilalţi întemniţaţi şi aşezat pe 
pat, dar observat de temniceri a fost dus de 
fiecare dată la carceră”.

Postul Mare din 1962: a postit  
din prima până în ultima zi

Biograful său povesteşte: „Teodor M. 
Popescu începuse să se pregătească 
sufleteşte pentru sfârşitul său. Alţi deţinuţi 
se stinseseră înaintea lui, astfel că el nu-şi 
mai făcea iluzia să mai supravieţuiască 
mult timp. Mai întâi a făcut ceea ce 
creştineşte putea să facă în temniţă: a 
postit tot postul Paştelui din anul 1962, de 
la prima până la ultima zi, 40 de zile 
hrănindu-se numai cu pâine şi apă şi îşi 
făcea regulat rugăciunile cele de dimineaţă 
şi de seară, cu credinţa şi cu evlavia, care 
nu-I slăbiseră cu nimic, ba dimpotrivă, îi 
erau şi mai cu temei sprijin şi speranţă. Şi 
Dumnezeu nu l-a părăsit”.

Ajutat de Patriarhul Justinian
Eliberat în 1963, profesorul Teodor M. 

Popescu era privit „ca un ciumat” de unii 
din mediul teologic. Foarte bolnav, ajunsese 
„o umbră de om, abia mergând din cauza 
flebitei şi a epuizării”. Apreciat de patriarhul 
Justinian, este angajat în Administraţia 
Patriarhală, pentru întocmirea unor studii şi 
traduceri, apoi, din 1966, la Tipografia 
Cărţilor Bisericeşti.

Ultima încercare a Securităţii  
de a-l lichida

„Teodor M. Popescu a plecat, în ziua de 
14 februarie 1972, de la biroul său de la 
Patriarhie, la ora 12. I s-a pierdut urma 
după plecare. Mai târziu, după ce îşi 
revenise din urmările atentatului, a de-
clarat soţiei sale că după ce a plecat de la 
birou şi a ieşit din incinta Patriarhiei a fost 
luat în primire de doi agenţi ai securităţii 
şi dus undeva, prizonier – nu s-a putut 
desluşi unde anume -, ţinut până s-a înserat 
bine, pe vremea aceea mohorâtă, apoi 
adus, sub vălul protector al întunericului, 
la locul atentatului, în boschetul de pe Şos. 
Giuleşti, unde a fost lovit cu sălbăticie”. 
Plin de noroi şi sânge a fost găsit de 
portarul Institutului Pasteur, de unde spre 
dimineaţă a fost internat la Spitalul Colţea. 
Aici avea să fie găsit de soţia sa.

La 4 aprilie 1973, într-o zi de luni, 
„titanul teologiei româneşti” era chemat la 
Domnul. ❖


