
„Dar iudeii n-au crezut despre 
el că era orb şi a văzut, 
până ce n-au chemat pe 

părinţii celui ce vedea.” (Ioan 9, 18)
Stă în natura adevărului să fie întărit 

de către cursele care sunt puse împotriva 
lui de către oameni… Minciunile se 
distrug pe ele însele prin chiar mijloacele 
pe care le folosesc împotriva adevărului, 
făcându-l să apară chiar mai strălucitor, 
aşa cum este cazul acum. Căci argumentul 
care, de altfel, putea fi făcut forţat – adică 
faptul că vecinii nu ştiau nimic sigur şi 
doar ghiceau pe baza faptului că omul 
orb semăna cu cel care a fost vindecat – 
întregul argument este distrus prin adu-
cerea părinţilor care puteau, desigur, să 
mărturisească despre propriul fiu. Fa-
riseii, fiind neputincioşi prin intimidare 
să îl facă pe orb să îşi retragă proclamarea 
binefăcătorului lui, încearcă să anuleze 
minunea prin părinţi

● Le-a răspuns: “V-am spus acum şi 
n-aţi auzit? De ce voiţi să auziţi iarăşi? 
Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici 
ai Lui?” (Ioan 9, 27)

Vedeţi cu câtă îndrăzneală vorbeşte 
cerşetorul cu cărturarii şi cu fariseii? 
Aceasta arată cât de puternic este 

Minunea  
vindecării orbului

adevărul şi cât de slabă este minciuna. 
Adevărul, chiar dacă atinge doar 
oameni obişnuiţi, îi face să apară plini 
de slavă; minciuna, chiar dacă este 
printre cei puternici, îi arată pe ei slabi. 
Ceea ce spune el este aceasta: voi nu 
sunteţi atenţi la cuvintele mele, de 
aceea, eu nu voi mai vorbi sau răspunde 
vouă când mă interogaţi continuu fără 
nici un scop. Voi nu vreţi să ascultaţi 
pentru a învăţa, ci pentru ca să găsiţi 
insulte în cuvintele mele.

● „A răspuns omul şi le-a zis: Tocmai 
în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi 
de unde este şi El mi-a deschis ochii.” 
(Ioan 9, 30-31)

El aduce minunea pretutindeni ca 
evidenţă pentru că ei nu puteau să o 
invalideze. Şi el îşi trage toate ar-
gumentele din aceasta. În primul rând, 
el spune: De este păcătos sau nu, eu nu 
ştiu. El nu are nici o îndoială că Iisus nu 
era păcătos. Şi astfel, când are o opor-
tunitate, le întoarce propriile cuvinte 
împotriva lor şi Îl apără pe Iisus: Noi 
ştim că Dumnezeu nu îi ascultă pe 
păcătoşi. ❖

Sfântul Ioan Gură de Aur,  
Omilii la Evanghelia lui Ioan
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Duminica a 6-a După paşti
(Vindecarea orbului din naştere)

Sf. mari împăraţi  
şi întocmai cu apoStolii, 

conStantin şi mama Sa, elena

M-am gândit ca în aceste rânduri 
să vă scriu despre fericirea or-
bului din naştere. Am ajuns la 

concluzia, citind Sfânta Evanghelie, că 
astăzi orbul din această Evanghelie este 
cel mai fericit om din lume. De ce? Din 
trei motive:

1) Era orb din naştere, nu văzuse lumea 
şi primul motiv este că a ieşit din 
întuneric. Noi deschidem ochii de mii de 
ori, dar nu preţuim acest lucru.

2) Al doilea motiv este că L-a văzut pe 
Hristos. Aşadar s-a învrednicit să-L vadă 
pe Făcătorul şi Creatorul său. Pe Doctorul 
şi Luminătorul lui. Când L-a văzut? 
Numai după ce a mărturisit cu îndrăzneală 
pe Hristos în faţa duşmanilor Săi. Atunci 
şi Hristos l-a întrebat: „Tu crezi în Fiul lui 
Dumnezeu?”. „Dar cine este, Doamne, 
ca să cred în El?”. „Acela pe care L-ai  
vă-zut şi care vorbeşte cu tine acum.” Şi 
el a zis: „Cred!” şi a căzut şi s-a închinat.

3) Al treilea motiv este că în afară de 
ochii trupeşti a dobândit şi ochi duhov-
niceşti. Ochi duhovniceşti au avut sfinţii, 
cum ar fi Sfântul Nicole, Sfânta Varvara, 
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena pe 
care îi prăznuim astăzi şi mulţi alţi 
oameni binecuvântaţi din vremurile de 
demult. Mulţi din ziua de azi au ochi 
diabolici. Dumnezeu nu ţi-a dat ochi ca 
să-i  pironeşti pe ecrane cu cele ruşinoase, 
şi acestea să-ţi aducă iadul în tine. Ţi i-a 
dat cu un scop: ca să vezi făpturile Dom-
nului şi să-L slăveşti pe El. Ochii i-a creat 
Dumnezeu pentru Cer, pentru cele mai 
înalte. Există ochii Domnului, ochii 
Maicii Domnului, ochii sfinţilor, ochii 
îngerilor, dar există şi ochii animalelor, 
ochii porcilor, ochii vulpilor, ochii lupilor 
şi ai fiarelor sălbatice. Alegeţi şi luaţi! ❖

Părintele Dinu Pompiliu 

Despre fericirea  
orbului din naştere



Împăratul Constantin cel Mare este una  
din personalităţile de seamă din istoria 

universală. Până la el, Biserica a îndurat grele 
persecuţii din partea împăraţilor romani. 

Convertirea lui la creştinism a însemnat  
o mare cotitură în istoria acestuia,  

prin publicarea edictului de toleranţă religioasă, 
de la Milan din ianuarie 313, Constantin 

asigură Bisericii deplină libertate  
în tot Imperiul roman. Biserica intră  

de acum înainte într-o perioadă de înflorire.

Înaintea lui Constantin cel Mare, Galeriu, 
grav bolnav, a dat la 30 aprilie 311, la Sar-
dica, un edict de toleranţă pentru creştini, 

în acord cu Constantin şi Liciniu, care cuprindea 
permisiunea existenţei creştinilor „să existe din 
nou creştini şi să ţină adunările lor”. Galeriu a 
murit la 5 mai 311, iar edictul său s-a aplicat 
doar parţial. 

Împăratului Constantin, o dată declarat 
pentru creştinism, a progresat continuu pe 
această cale, începând cu lupta dintre el şi 
Maxenţiu de la Pons Milvius (Podul Vulturu-
lui), lângă Roma, din 28 octombrie 312, până la 
botezul lui din mai 337. 

Istoricii creştini, Eusebiu şi Lactanţiu, ne 
spun că în ajunul luptei cu Maxenţiu, Constantin 
a văzut pe cer ziua, în amiaza mare, o Cruce 
luminoasă deasupra soarelui cu inscripţia „in 
hoc signo vinces”, adică prin acest semn vei 
învinge. Noaptea, în timpul somnului, i s-a arătat 
Iisus Hristos cu semnul crucii, pe care-l văzuse 
ziua pe cer, cerându-i să-l pună pe steagurile 
soldaţilor, spre a-i servi drept semn protector în 
lupte. Acesta este monograma lui Hristos, HP, 
pe care a pus-o pe un steag numit labarum.

Realizările  
Sfântulului Împărat Constantin

Prin păstrarea titlului păgân de „pontifex 
maximus“, Constantin îşi rezervă dreptul şi 
posibilitatea supravegherii şi ţinerii în frâu a 
păgânismului, în interesul creştinismului însuşi. 
Împăratul Constantin îi scuteşte pe clericii 
creştini de tribunalele civile. De asemenea, 
scuteşte de dări Biserica, înapoindu-i tot ceea ce 
îi fusese confiscat şi îi acordă dreptul de a primi 
legate şi donaţii. Acordă ajutor episcopilor, 
sprijinindu-i în construirea lăcaşurilor de cult şi 
de întreţinere a clerului. Abrogă dispoziţiile şi 
legile contrare creştinismului. Restricţionează 
luptele de gladiatori şi trimiterea condamnaţilor 
la mine. Tot el aprobă dispoziţii ce duc la 
îngreunarea divorţurilor, pedepsirea adulterului 
şi a siluirii, a violului. De asemenea, interzice 
aruncarea copiilor şi vinderea lor şi acordă 
ajutoare părinţilor săraci. Sub domnia sa se iau 
măsuri de protejare şi ajutorare a săracilor, 
orfanilor, văduvelor şi bolnavilor.

Prin legea dată în anul 321, Constantin a 
generalizat repausul duminical în tot Imperiul 
Roman. Din anul 317, în Imperiul Roman, 
monedele au avut inscripţionat pe ele mono-
grama creştină.

O mare realizare a împăratului Constantin 
este zidirea la Bizanţ a unei cetăţi, înfrumuseţată 
cu multe podoabe şi numită Constantinopol. 

Sfinţii Mari ÎMpăraţi  
conStantin şi MaMa Sa, elena

Mută aici scaunul împărătesc şi pune astfel 
temelia Imperiului Roman de Răsărit, care a 
durat până la 29 mai 1453, când Constantinopo-
lul a fost cucerit de turcii lui Mahomed al II-lea 
Cuceritorul (1451 - 1481).

Sinodul I Ecumenic
Convocarea Sinodului I Ecumenic de la Niceea 

din anul 325 constituie unul dintre meritele 
deosebite ale lui Constantin cel Mare, la acest 
sinod episcopii imperiului definind împreună 
adevărurile de credinţă ce asigurau unitatea 
creştinismului şi eradicarea ereziei lui Arie.

Împăratul îi respecta pe episcopi, con-
siderându-se el însuşi „episcopul din afară“: 
„Dumnezeu v-a chemat să fiţi episcopi pentru 
tot ceea ce ţine de treburile dinlăuntru ale 
Bisericii. Iar pentru cele din afară, m-a rânduit 
pe mine episcop“. Prin aceasta, voia să-şi ex-
prime convingerea că populaţiile încă necreştine 
îi fuseseră încredinţate din punct de vedere 
religios, având misiunea de a le face cunoscută 
Evanghelia lui Hristos. Astfel înţelegem con-
diţiile tratatului de pace semnat, în anul 332, 
între bizantini şi goţi, când goţii, care fuseseră 
învinşi, au devenit aliaţi ai imperiului. În acest 
sens poate fi înţeles „episcopatul“ lui Constantin.  
Împăratul Constantin s-a îngrijit şi de creştinii 
aflaţi în Persia.

După el, misiunea providenţială a imperiului 
a fost, în mod firesc, natural, cea de a stăpâni 
toate naţiunile, pentru a aduce, în mijlocul lor, 
lumina Evangheliei, şi de a instaura, încă din 
această lume, Împărăţia lui Hristos. Astfel, lui 
Constantin şi mamei sale, Elena, li s-a acordat 
titlul de „întocmai cu Apostolii“.

Botezul lui Constantin cel Mare  
şi sfârşitul său pământesc

Îmbolnăvindu-se grav, Constantin a fost 
botezat în vila sa de la Ancyrona, la marginea 
Nicomidiei, de episcopul semiarian Eusebiu de 
Nicomidia şi alţi clerici, cu câteva zile înainte de 
Rusalii, în luna mai 337. A murit curând după 

aceea, la 22 mai 337, în Duminica Rusaliilor şi a 
fost îngropat cu mare fast în biserica Sfinţii 
Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa. 

Pentru meritele sale deosebite şi mai ales 
pentru marile servicii aduse creştinismului, după 
o lungă perioadă de persecuţii, Biserica l-a cinstit 
în chip deosebit, trecându-l în rândul Sfinţilor şi 
numindu-l Cel întocmai cu Apostolii. 

Politica lui religioasă, în general, a fost 
urmată de fiii şi succesorii lui, cu excepţia 
împăratului Iulian Apostatul (361-363), nepotul 
său, care a reintrodus pentru scurt timp pă-
gînismul în situaţia lui de religie favorizată în 
Imperiul roman, persecutând creştinismul. Spre 
sfârşitul secolui al IV-lea, sub împăratul Teodosie 
cel Mare (379-395), creştinismul a ajuns din 
religie tolerată - religio licita, religie de stat, iar 
Ortodoxia devine confesiunea oficială a Im-
periului. Din timpul lui Teodosie cel Mare, 
Imperiul roman devine imperiu creştin.

Împărăteasa Elena,  
mama Sfântului Constantin

Flavia Iulia Helena s-a născut în provincia 
Bitinia. În anul 293, generalul roman Constanţiu 
Chlorus, la îndemnul împăratului Diocleţian, 
divorţează de împărăteasa Elena. Aceasta nu se 
recăsătoreşte, ci trăieşte departe de atenţia 
publică, dar aproape de fiul său. I se datorează 
descoperirea pe dealul Golgotei a crucii pe care 
a fost răstignit Hristos. Potrivit tradiţiei, în 
urmă săpăturilor s-au găsit trei cruci. Pentru a 
se identifica crucea pe care a fost răstignit 
Hristos, au atins cele trei cruci de un mort. 
Acesta a înviat în momentul în care a fost atins 
de Crucea Domnului. Pe 14 septembrie 326, 
episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat 
crucea şi a înălţat-o în faţa mulţimii. Ziua de 14 
septembrie a devenit sărbătoarea Înălţării Sfin-
tei Cruci în calendarul creştin. 

Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului 
Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea din 
Nazaret şi multe alte sfinte locaşuri. ❖



„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni 
nu are, ca cineva, sufletul său să-şi pună 

pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13)

Înălţarea Domnului Iisus Hristos 
este una din Tainele cele Mari ale 
Împărăţiei cerurilor: „Plinind răn-

duiala cea pentru noi şi pe pământ 
unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat 
întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nos-
tru, de unde nicicum nu Te-ai despărţit; 
ci rămânând nedepărtat, strigi celor ce 
Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi şi 
nimeni împotriva voastră!”

La fiecare Mare Praznic al Înălţării 
Domnului Iisus Hristos, Biserica Or-
todoxă Română şi prin străduinţa Sfân-
tului Sinod întreg poporul sărbătoreşte 
şi Ziua Eroilor.

E lung pomelnicul, chiar nesfârşit, al 
eroilor şi martirilor eroi mărturisitori, 
ai neamului românesc. Ei sunt trimişii 
lui şi-ai Domnului la noi şi ne cer să 
dărâmăm zidul egoismului, răutăţii, 
nedreptăţii, duşmăniei şi a tot răul ce ne 
îndepărtează şi ne desparte de ce-i mai 
frumos pe acest colţ de rai, România.

Eroii reprezintă jertfa celor peste 
două milenii a unui neam ce s-a născut 
creştin. Într-o lume, ce se vrea nouă, 
Duhul eroilor doreşte o slujire, un ideal 
plin de viaţă, în demnitate, pace şi bună 
înţelegere, o lume cu un devotament 
plin de dăruire pentru neamul 
românesc.

Eroii şi martirii mărturisitori vin ca 
trimişi ai neamului la noi cu pilda lor şi 

Înălţarea şi eroii
De Înălţare ne cinstim eroii!
Şi mai lăsăm o lacrimă din ochii
Ce nu au dat uitării
Pe cei ce-au apărat credinţa: pe strămoşii.
Îi pomenim pios la Liturghii
Căci jertfă-naltă ei au dat!
Ca limba, ţara  să rămână la copii
În an de an şi peste veac!
Hristos la cer s-a Înălţat!
Puterea Lui în noi s-ntruchipat,
Căci bună rădăcină în pământ
Românul a primit ca legământ!
Grădina Maicii Lui să fie
Tărâmul dragostei, un plai al bucuriei
Iar falnicii eroi, stejari
Icoane, în altare, ne răsar.
Martirii ce-au mărturisit,
Credinţă în Iisus şi s-au jertfit,
La ei să ne plecăm cu har
Un gând şi-o rugăciune-n dar!

Clement Gavrilă-Sălăuţa

Programul bisericii şerban Vodă În Perioada 21 - 28 mai 2017

Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 21mai  0800-1200 Duminica a 6-a după Paşti (Vindecarea orbului din naştere) – Sfinţii Mari 
  Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa, Elena - 
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 24 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie
Joi 25 mai  0800-1200 Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) -  
  Utrenia, Sfânta Liturghie cu parastas pentru eroi
Vineri 26 mai 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 27 mai  0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor
 1830-1900 Vecernie
Duminică 28 mai  0800-1200 Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

Înălţarea doMnului  
şi eroii neaMului

„Celor căzuţi pe front, trimişi „fără întoarcere”
„Celor prizonieri surghiuniţi pin Siberia roşie”
„Celor căzuţi luptând cu arma în mână”
„Celor ce au albit prin închisori sub oblăduirea democraţiilor 

„parlamentare, dictaturii militare şi tiraniei comuniste”
„Celor care vor veni, val după val să lupte, să moară 

pentru dărâmarea zidului de ură şi de mizerie ce ne-nconjoară 
şi pentru apropierea neamului românesc de Dumnezeu”

ne cer să păstrăm cu credinţă ceea ce ei 
au avut cea mai sfântă avuţie: limba, 
credinţa, ţara!

Se cuvine deci, să cultivăm Cultul 
eroilor şi martirilor, să ne fie icoane, ca 
pildă pentru prezentul şi viitorul neamului 
nostru statornic pe veci în spaţiul carpatic, 
dunărean şi-al Mării Negre. ❖

Prof. Clement Gavrilă- Sălăuţa

ÎncHinare:



conTribuţia enoriaşilor ParoHiei şerban Vodă PenTru anul 2017 a FosT sTabiliTă la 100 lei

Grandoare şi SiMplitate
În acest întuneric este lumină, în aceste morminte răsună cântări

Oricine a făcut o călătorie la Roma a fost 
frapat de incredibila densitate a relicvelor 

trecutului care te întâmpină la orice pas.  
O simpla plimbare pe străzile acestui oraş 
te poartă, nu doar dintr-un loc într-altul, 
ci dintr-un timp în altul. Desigur nu poţi 

rata să descoperi măreţia antichităţii 
romane, Colosseumul şi Forul Roman. 

Acesta din urmă, aşezat pe Colina 
Palatină, te face să înţelegi pe deplin  

ce înseamnă celebra vorbă latină:  
„Sic tranzit gloria mundi”.  

Dimensiunile ruinelor palatelor  
şi templelor romane te covârşesc chiar  

şi acum, când pietrele şi cărămizile rămase 
din vechile edificii sunt cuprinse încet  
în îmbrăţişarea vegetalului, a florilor,  

a ierbii, a pinilor ce străjuiesc semeţi  
şi plini de vrajă rămăşiţele unei lumi  

care altădată a avut trufia  
să se numească pe sine Caput Mundi.

Desigur, niciun român care 
ajunge aici nu va rata întâlnirea 
cu cel mai important simbol al 

propriei identităţi naţionale, Columna 
lui Traian. Şi va zice, asemenea 
cronicarului din vechime: Cu adevărat 
„de la Râm ne tragem”! Înfruntarea 
teribilă dintre daci şi romani pare a fi 
încă vie în basoreliefurile de pe 
columnă. Pe treptele din preajma ei este 
locul de întâlnire al românilor, care, 
asemenea lui badea Cârţan de altădată, 
vin să-şi regăsească strămoşii. Chiar 
dacă nu a rupt ca acesta patru perechi 
de opinci ca să ajungă până aici, ci a 
petrecut doar câteva ore în avion, şi 
călătorul român de azi va trăi aceeaşi 
emoţie a descoperirii originilor.

Măreţiei antichităţii romane i se 
adaugă, pe o altă treaptă a timpului, cea 
a măreţiei creştinismului. Nu există 
stradă în Roma, cel puţin între zidurile 
oraşului vechi, unde să nu găseşti o 
biserică (de altfel, există aproape 900 în 
acest oraş). Catedralele somptuose, sau 
capelele simple unde descoperi cu 
uimire vechiul mozaic bizantin spunând 
povestea credinţei noastre comune, sunt 
locuri în care frumosul artei şi sublimul 
credinţei se împletesc în a mărturisi 
iubirea pentru Dumnezeu. Lângă ve-
chea catedrală papală, numită şi mamă 
a tuturor bisericilor, construită chiar în 
vremea împăratului Sfânt Constantin 
cel Mare (314), „San Giovani in 
Laterano”, vei descoperi Sfânta Scară, 
adică cele 28 de trepte de marmură ale 

pretoriului lui Pillat din Pont, pe care 
Mântuitorul le-a urcat, adus fiind la 
judecată. Aduse de Sfânta Elena de la 
Ierusalim (326), aceste trepte sunt 
urcate şi azi de credincioşi în genunchi, 
cu evlavie, însoţindu-şi fiecare treaptă 
cu o rugăciune. 

Ce mai poţi adăuga despre frumuseţile 
Vaticanului, despre Capela Sixtină, sau 
despre Catedrala Sfatului Petru, ale cărui 
moaşte, străjuite de candele veşnic aprinse, 
au fost aduse aici de acelaşi împărat.

Însă marea descoperire pe care am 
făcut-o vizitând acest oraş mi-a revelat o 
cu totul altă dimensiune a lui – cea a 
simplităţii desăvârşite. Mergând pe 
vechiul drum roman ce lega Roma de 
restul imperiului, Via Appia Antica, 
întâlneşti micuţa biserică Quo vadis, 
construită pe locul unde Petru L-a re-
întâlnit pe Mântuitor. La îndemnul 
fraţilor creştini, Apostolul tocmai pă-
răsea Roma în zorii zilei, spre a nu fi 
ucis de Nero care îi prigonea cu o teribilă 
cruzime pe creştini. Aici i se arată Iisus 
care îi va spune lui Petru că merge la 
Roma să se mai răstignească încă o dată. 
Această întâlnire este crucială pentru 
istoria ulterioară a Europei. Răstignit la 
Roma, Petru îşi va împlini destinul pe 
care Mântuitorul i-l cunoscuse încă de la 
început, schimbându-i numele: va deveni 
chiar piatra de temelie a bisericii. 
Temeiul acesta pe care Petru l-a pus prin 
jertfa sa se va întări şi va deveni de 
nezdruncinat prin martiriul celor care 
i-au urmat pe aceeaşi cale. Biserica 

originară, cea a jertfei, ţi se descoperă 
chiar în aceste locuri. Coborând în 
Catacombele Romei, în galeriile sub-
terane unde primii creştini ai Romei îşi 
înmormântau mai ales martirii, cobori 
de fapt în inima credinţei. Aici se adunau 
ei spre a fi împreună cu cei adormiţi, 
spre a se ruga împreună, spre a se întări 
unul pe altul în mărturisire. „În acest 
întuneric este lumină, în aceste morminte 
răsună cântări” scrie pe o inscripţie 
lăsată de unul dintre primii pelerini. 
Fresce de o frumuseţe care înaripează 
chiar şi sufletul cel mai împietrit, de o 
simplitate care-ţi revelează cel mai 
profunde adevăruri ale credinţei: Iisus 
înviindu-l pe Lazar sau purtând un miel 
pe umăr, peştele, semnul de recunoaştere 
al creştinilor, porumbelul Duhului Sfânt, 
Cina cea de taină. 

În această atmosferă smerită se 
întâlneau primii creştini ai Romei, pur-
tând în mâini opaiţe în care ardeau uleiuri 
aromate, aducând, prin rugăciune şi 
cântări, laudă lui Dumnezeu care cobora 
între ei dăruindu-le tăria credinţei în 
jertfă şi darul iubirii pentru aproapele. 

Peste aceste catacombe au trecut 
aproape 2000 de ani. Mai bine de o mie 
au fost uitate, acoperite de iarba şi florile 
câmpului. Azi le redescoperim cu în-
fiorarea pe care o ai când păşeşti pe un 
pământ sfânt. Tot ceea ce e în jur, de la 
firele de iarbă legănate în bătaia vântului 
până la culoarea aprinsă a macilor sunt 
semne ale binecuvântării divine. ❖
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