
celor din Ve-
chiul Testa-
ment, a lui Sa-
muil când se 
ruga pentru po-
por, a lui Moise 
când se ruga 
„Doamne, au-
zi‑mă pentru po‑
porul acesta... 
Rogu‑mă acum, 
de vrei să le 
ierţi păcatul 
acesta, iartă‑i; 
iar de nu, şter‑
ge‑mă şi pe 
mine din cartea 
Ta, în care m-ai 
scris.” (Ieşirea 
32, 31‑32). Aşa 
s-a rugat Iere-
mia pentru ce-
tate cum ar 
trebui să ne rugăm şi noi pentru cetatea 
aceasta, pentru poporul nostru, pentru 
neamul nostru. Ca să nu rezum aceste 
exemple numai la Vechiul Testament, şi 
în Noul Testament avem pilde de 
rugăciune pentru alţii; pentru cei care 
erau în casă bolnavi, cumplit chinuindu‑
se, îl avem pe slujitorul acestui sutaş. 
Dar şi Mântuitorul se ruga: „Doamne, 
iartă‑le lor că nu ştiu ce fac.” (Luca 23, 
34) Pentru că rugăciunea pentru 
aproapele ascunde şi iubirea noastră 
pentru el. De aceea Mântuitorul a spus: 
„Poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubiţi 
unul pe altul precum Eu v-am iubit.” 
(Ioan 13, 34). Iar atunci când a dat 
porunca supremă a iubirii creştine, a 
spus „iubiţi pe vrăjmaşii voştri, bine‑
cuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi 

Vindecarea  
slugii sutaşului

bine celor ce vă 
urăsc şi ruga‑
ţi‑vă pentru cei 
ce vă vatămă şi 
vă prigonesc, 
ca să fiţi fiii 
Tatălui vostru 
din ceruri.” 
(Matei 5, 44-45)

Iată ce mă‑
sură ne dă Iisus 
Hristos ca să 
ne rugăm şi 
pentru vrăj‑
maşii noştri. 
După ce ne dă 
cea mai puter-
nică poruncă, a 
iubirii aproa-
pelui, ne spune 
să ne iubim şi 
să ne rugăm 
pentru vrăj‑

maşii noştri. Astăzi el ne arată că ascultă 
aceste cereri ale noastre, căci l‑a 
tămăduit de îndată pe slujitorul sutaşului 
când acesta l-a rugat. Spune Evanghelia 
că în aceste împrejurări Domnul a mai 
tămăduit un lepros şi a tămăduit‑o şi pe 
soacra lui Petru de friguri. Iată deci cum 
Dumnezeu punea cuvântul în lucrare, 
cum le arăta prin fapte că este Fiul Lui 
Dumnezeu. Această vindecare prin 
cuvânt a slugii sutaşului depăşeşte multe 
alte minuni. De aceea Sfinţii Părinţi au 
pus‑o azi înaintea noastră: ca să nu 
uităm să ne rugăm pentru cei care ne 
sunt apropiaţi, pentru bolnavii aceştia 
oropsiţi din azile, din spitale, de pe patul 
de suferinţă şi pentru cei care ne fac 
bine şi ne fac rău. ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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Duminica a 4-a După Rusalii
(Vindecarea slugii sutaşului)

aşezaRea veşmântului 
născătoaRei De Dumnezeu  

în biseRica vlaheRne; 
†) sf. voievoD ştefan cel maRe; 

sf. ieR. Juvenalie,  
patRiaRhul ieRusalimului

C e lecţie frumoasă de smerenie 
am primit astăzi de la sutaşul din 
Capernaum care a spus: „Doam‑

ne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul 
meu, ci zi numai cu cuvântul şi se va 
tămădui servitorul meu.” (Matei 8, 8) 
Atunci Domnul a exclamat: „Adevărat 
grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n‑am 
găsit atâta credinţă.” (Matei 8, 10) Pentru 
credinţa şi smerenia sutaşului Domnul i‑a 
tămăduit sluga. „Du‑te, fie ţie după cum 
ai crezut. Şi s‑a însănătoşit sluga lui în 
ceasul acela.” (Matei 8, 13)

Iată deci cum trebuie să fie credinţa 
noastră : să fie autentică, să fie ortodoxă, 
să fie plină de fapte bune, toate acestea 
îmbrăcate în haina smereniei.

Sfânta Evanghelie care se citeşte astăzi 
ne arată cât de importantă este rugăciunea 
pentru aproapele. Această Sfântă 
Evanghelie ne arată în primul rând cât de 
importantă este rugăciunea adresată lui 
Dumnezeu, cum ne mărturisim noi prin 
rugăciune credinţa în Fiul lui Dumnezeu 
făcut om pentru ca pe om să‑l 
îndumnezeiască. Ne arată cât de 
importantă este rugăciunea ca şi act de 
credinţă, căci spunea părintele Stăniloae, 
rugăciunea este convorbirea omului cu 
Dumnezeu. Omul nu mai rămâne în 
singurătate, ci intră în comuniune cu 
Dumnezeu de unde este toată darea cea 
bună şi tot darul cel desăvârşit, iar între 
rugăciune şi credinţă este o strânsă  
legătură: ne rugăm atât de mult cât 
credem în Dumnezeu. Rugăciunea este 
arma de căpătâi a creştinului prin care se 
luptă şi cu demonii.

Vedem azi cât de importantă este 
rugăciunea pentru aproapele, vedem că 
Domnul a ascultat rugăciunea sutaşului 
din Capernaum pentru sluga sa, aşa 
cum Dumnezeu a ascultat şi rugăciunea 

Mişcătoare şi mântuitoare sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel adresate  
ucenicului său Timotei, când îi spune că cei care cred în Dumnezeu trebuie să aibă grijă  

să fie în frunte la fapte bune. Ne îndeamnă la fapte, nu la vorbe. Iar de omul eretic 
 ne învaţă să ne îndepărtăm ca fiind oameni osândiţi de Dumnezeu că n-au păstrat 

adevărul aşa cum l-a propovăduit Hristos, Apostolii şi Biserica.  
Omul eretic este prea mândru să poată primi adevărul. Dumnezeu celor mândri  

le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har (I Petru 5, 5).



„Într-însul găsise poporul românesc  
cea mai deplină şi mai curată icoană  

a sufletului său: cinstit şi harnic, răbdător 
fără să uite şi viteaz fără cruzime, straşnic 

în mânie şi senin în iertare, răspicat  
şi cu măsură în grai, gospodar şi iubitor  
al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie  

în faptele sale, care i se par că vin  
printr-însul de aiurea şi de mai sus”. 

(Nicolae Iorga)

Domnia de 47 de ani a lui Ştefan 
cel Mare şi Sfânt reprezintă 
punctul culminant al luptei 

pentru neatârnare, apărare a credinţei 
strămoşeşti ortodoxe şi afirmare suverană 
a românilor în secolul al XV-lea. Suveranul 
moldovean a pus capăt puterii anarhice a 
unor mari boieri, acţionând hotărât în 
sensul centralizării statale. În politica sa 
el s‑a sprijinit pe pătura mijlocie şi pe 
Biserica Ortodoxă.

În relaţiile internaţionale a fost călăuzit 
de voinţa de a asigura ţării sale mici şi 
lipsită de potenţialul militar al vecinilor 
săi o poziţie cât mai avantajoasă, care să‑i 
asigure independenţa. El a avut şi a 
promovat bune relaţii cu regatele catolice 
Ungaria şi Polonia, cu Imperiul Otoman, 
atâta timp cât au respectat libertatea ţării 
sale, dar a fost duşmanul necruţător, ori de 
câte ori au atentat la integritatea teritorială 
şi neatârnarea Moldovei.

Marele domn şi voievod a înţeles că 
adevărata putere nu o dă întinderea 
teritoriului sau abundenţa resurselor, ci 
munca, principiile morale cu care un 
popor îşi croieşte destinul. Datorită unei 
politici externe de mare inteligenţă şi 
fermitate, statul românesc a reuşit, în 
timpul domniei lui Ştefan, să‑şi schimbe 
condiţia de obiect în disputa dintre Marile 
Puteri cu aceea de subiect de sine stătător, 
capabil să‑şi afirme suveranitatea şi 
independenţa.

Marele istoric Nicolae Iorga are cea mai 
elocventă caracterizare a domnului:Ştefan va 

fi chibzuit toate aceste lucruri. El nu era un 
om pornit, nu era un suflet doritor de faimă, 
nu era un poet al războaielor, ci un om de 
cârmuire care cântăreşte puterile, prevede 
sfârşitul încăierărilor şi, rece între prieten şi 
duşman, între creştin şi păgân se îndeamnă 
numai la fapte în adevăr folositoare ţării 
sale”. Mircea Eliade îl consideră „cel mai 
mare conducător român cunoscut vreodată”!

Victoria lui în 1475 la Vaslui (Podul 
Înalt), „cel mai mare dezastru suferit de 
turci de la începutul islamului”, l‑a făcut pe 
Mehmed II, Cuceritorul Constantinopolului 
(1453), să stea închis 5 zile, refuzând să 
discute cu cineva din anturajul său.

Moldova - Poarta creştinătăţii!
Domnul Moldovei ştia că greul abia 

începe şi de aceea el adresează celebra 
scrisoare către capetele încoronate ale 
apusului şi papei pentru a‑l sprijini în lupta 
cu islamul şi a ţine ferecată „Poarta 
creştinătăţii” care era Moldova. Papa Sixt 
al IV-lea, într-o scrisoare din ianuarie 1477 
îi mulţumea şi‑l elogia pe Ştefan, numindu‑
l „Atlet al lui Hristos”. În toată politica şi 
viaţa  lui s‑a sprijinit pe Biserica Ortodoxă 
confundându‑se cu ea, a fost un creştin 
ctitor de lăcaşuri de cult şi de cultură. 
Tradiţia populară îi atribuie 44 de lăcaşuri 
de cult, analizele şi cercetările pisaniilor au 
dus la identificarea a 32 de biserici, 
mănăstiri şi schituri. Acestea au fost 
construite în renumitul stil moldovenesc, 
frumos pictate şi dotate cu tot necesarul de 
odoare. Mai mult, unele au devenit centre 
de cultură, adevărate focare de învăţătură 
ortodoxă, de românism. Să amintim câteva: 
Putna, Neamţ, Voroneţ, Tazlău, Dobrovăţ, 
Războieni etc. Tot el a ctitorit Biserica din 
Feleac şi pe cea de la Vad din Transilvania, 
sau cea din Râmnicul Sărat din Ţara 
Românească, şi a făcut şi danii la 
Mănăstirea Zografu de la Muntele Athos.

La apusul vieţii
„Cu un dangăt plin de jale
Mii de clopote dau de veste:
Ştefan Vodă al Moldovei, 
Ştefan Vodă nu mai este!”
La 2 iulie 1504, la moartea sa, Ştefan 

lasă urmaşilor o ţară bogată şi cu un 
prestigiu recunoscut. Cronicarul descrie 
momentul: „atâta jale era de plângeau toţi 
ca după un părinte al său, căci cunoşteau 
că s‑au scăpat de mult bine şi multă 
apărătură”. Aşa cum la urcarea pe tron, în 
1457, a fost uns ca domn de Mitropolitul 
Moldovei Teoctist în faţa mulţimii de 
norod strâns pe Câmpul Dreptăţii, ca 
semn al „milei lui Dumnezeu” într-o 
chibzuită ocârmuire a ţării şi la moarte tot 

poporul ortodox cu ierarhi, călugări şi 
preoţi l‑au însoţit pe ultimul drum. El 
rămâne în conştiinţa poporului român, 
fiind cântat în colinde, pricesne, cântece 
patriotice, sau în ample şi valoroase opere 
literare (romane, opere dramaturgice, 
poezie) sau în pictură şi sculptură. Pe 
frontispiciul arcului de triumf ridicat de 
domn la intrarea în Mănăstirea Putna 
străluceşte inscripţia: „Memoriei lui 
Ştefan cel Mare, mântuitorul neamului”! 
Aici îşi odihneşte somnul de veci, la Putna 
„Ierusalimul neamului românesc”! ❖

Prof. Clement Gavrilă-Sălăuţa

Când a fost să moară Ştefan
Când a fost să moară Ştefan
Multă jale-a fost în ţară
Şi la patul lui de moarte
Toţi boierii s-adunară.

Cu un dangăt plin de jale
Mii de clopote dau de veste:
Ştefan Vodă al Moldovei,
Ştefan Vodă nu mai este!

Tristă-i Mănăstirea Putna,
Porţile deschise-aşteaptă
Strălucit convoi ce vine
Şi spre ea încet se-ndreaptă.

Este Ştefan, azi străbate
Cel din urmă drum prin ţară
Dar pe unde trece-acuma,
În măreaţa zi de vară?

Plânge dealul, plânge valea, 
Plâng pădurile bătrâne, 
Şi poporu-n hohot plânge: 
– Cui ne laşi pe noi, stăpâne?

- Eu vă las în grija mare
A lui Dumnezeu cel Sfânt
Să -staţi strajă la hotare,
Să păziţi acest pământ!

Şi de veţi vedea că vine 
Vreun duşman nesăbuit,
Să strigaţi atunci la mine, 
Şi-oi sări şi din mormânt!

Toţi copiii României
Sunt din neamul lui Traian
Şi în fiecare suflet
Se mai naşte un Ştefan!

Jos în vale sus pe creste,
Tuturora daţi de veste
Ştefan Vodă al Moldovei,
Ştefan Vodă mai trăieşte!

ştEFaN CEl MaRE  
şi sFÂNt (1457-1504)

„Atlet al lui Hristos”



EvENiMENt publicistic

ProgrAmul biseriCii ŞerbAn Vodă În PerioAdA 2-9 iulie 2017
ZiuA orA sluJbe/activităţi
Duminică 2 iulie  0800-1200 Duminica a 4‑a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 5 iulie 0730‑0930 Sfânta Liturghie
 1700‑1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Vineri 7 iulie 0730‑0930 Sfânta Liturghie
 1700‑1930 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 8 iulie 0730‑0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea morţilor 
 1830‑1900 Vecernie
Duminică 9iulie  0800-1200 Duminica a 5‑a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul 
  Gadarei) ‑ Utrenia, Sfânta Liturghie

Acum o lună de zile am primit la redacţie 
„Catalogul mediatic ortodox – ediţia 2017”. 
Nu ştiam la ce să ne aşteptăm de la acest 

anuar. Aşadar am pornit să-l răsfoim.  
Şi am avut o surpriză plăcută! 

E ste prima publicaţie de acest fel 
care apare la Editura Basilica a 
Patriarhiei Române sub 

coordonarea Pr. Nicolae Dascălu, 
Consilier Patriarhal, Directorul 
Publicaţiilor „Lumina”. 

Această ediţie a catalogului statistic 
a fost realizată la nivelul anului 2016 de 
un grup de ostenitori ai publicaţiilor 
Lumina, pe baza datelor primite de la 
centrele eparhiale din ţară şi din 
străinătate. 

Centrele eparhiale, protopopiatele, 
şcolile teologice – seminarii şi facultăţi 
‑, parohiile, mănăstirile şi asociaţiile 
creştine s‑au preocupat începând din 
anii ′90, să‑şi lărgească modalităţile de 
comunicare în domeniul teologic. Pe 
lângă publicaţiile existente la nivel de 
patriarhie, centre eparhiale sau facultăţi 
de teologie, au apărut multe altele noi 
şi, deosebit de important, posturi de 
radio şi televiziune. Mai nou, mijloacele 

electronice aflate acum la îndemâna 
tuturor, oferă posibilitatea celor 
interesaţi să aibă un site sau un blog.

Şi parohia Şerban Vodă este 
menţionată printre cei care au un 
website şi o publicaţie. Cu bucurie am 
constatat că suntem singura parohie din 
ţară şi diaspora care are o publicaţie cu 
apariţie săptămânală atât online cât şi 
pe suport de hârtie! Să nu mai vorbim 
despre numărul mare de exemplare în 
care este tipărit şi de faptul că fiecare 
număr apare integral color.

Şi acest lucru nu se putea realiza fără 
efortul material şi publicistic pe care îl 
face părintele paroh Dinu Pompiliu, 
alături de preoţii Eugen Moraru, Adrian 
Chiriţă şi părintele diacon Cristian 
Filiuţă. Iar fără munca voluntară, 
entuziastă şi jertfelnică a echipei 
redacţionale care se află în spatele 
„Cuvântului care zideşte” cât şi a 
site‑ului şi facebook‑ului parohiei nu 
am fi putut face atât de multe lucruri 
frumoase şi folositoare pentru enoriaşii 
noştri.

Mulţumim tuturor celor care 
neprecupeţind nimic trudesc pentru 
îmbogăţirea noastră duhovnicească! ❖

Profunda rugăciune
Motto:
„Din adâncuri am strigat către Tine 
Doamne” (Sfânta Scriptură)

Aş vrea să prind în mână fericirea,
Lacrimi să nu‑mi mai cadă greu,
Din suferinţă să răsară doar iubirea,
Tristeţea s‑o strivesc sub pasul meu.

Aş vrea să cadă‑n valuri bucuria,
S‑ating mereu un veşnic curcubeu,
Din suflet să‑mi ţâşnească veselia,
Doar Tu Iisuse, doar Tu să fii în gândul 
meu!

Aş vrea să ştiu ce‑nseamnă frumuseţea 
Şi plânsul să‑l opresc cu un surâs,
Din ochi să‑mi izvorască iar blândeţea,
Să‑mi pot opri căderea în abis!

Clement Gavrilă-Sălăuţa



ConTribuŢiA enoriAŞilor PAroHiei ŞerbAn Vodă PenTru Anul 2017 A FosT sTAbiliTă lA 100 lei

sFiNţii MuCENiCi  
EpiCtEt şi astioN

Cei mai vechi martiri din ţara noastră, 
atestaţi de izvoarele aghiografice,  

Sfinţii Epictet şi Astion sunt prăznuiţi  
pe 8 iulie. Ei au fost martirizaţi  

în anul 290, în timpul persecuţiei  
lui Diocleţian (284-305). Mucenicii  

au primit moartea martirică  
în cetatea Halmyris, Almyra cum  

se numea în antichitate. 

S fântul Epictet era originar din 
părţile Asiei Mici. Din fragedă 
copilărie el fusese crescut în 

frica de Dumnezeu, urmând poruncile 
Mântuitorului iar la vârsta potrivită 
intră în monahism şi apoi este hirotonit 
preot. Plin de harul lui Dumnezeu el 
făcea multe semne şi minuni. Adeseori, 
prin puterea rugăciunii sale, deschidea 
ochii orbilor, vindeca pe leproşi şi pe 
ologi şi scotea duhurile necurate din cei 
îndrăciţi.

Despre Sfântul Astion se ştie că era 

nepotul senatorului roman Iulian. 
Întâlnindu‑l pe preotul Epictet, viaţa sa 
se schimbă: se converteşte la creştinism 
şi rămâne lângă preotul Epictet, 
însoţindu‑l când acesta pleacă spre 
cetatea Halmyris. Şi tânărul Astion se 
învredniceşte de darul facerii de 
minuni, tămăduind un îndrăcit şi făcând 
sănătos pe un om ce căzuse de la 
înălţime şi rămăsese aproape mort. 

Curând după ce soseşte în Halmyris, 
comandantul Latronianus află că în 
cetate sunt doi creştini ce‑i îndeamnă în 
cuvântările lor pe mulţi să renunţe la 
cinstirea zeilor. Latronianus porunceşte 
ca cei doi, preotul Epictet şi ucenicul 
său Astion, să fie întemniţaţi.

Supuşi diferitelor chinuri, ei rămân 
în chip minunat nevătămaţi. Aflând cele 
întâmplate, comandantul Latronianus 
porunceşte ca vreme de 30 de zile să nu 
li se dea mâncare şi apă. Sfinţii însă ies 
biruitori şi din această încercare. 

Pentru că sfinţii nu puteau fi sub nici 
un chip înduplecaţi, Latronianus dă o 
ultimă poruncă, cerând să fie scoşi 
afară din cetate şi acolo să li se taie 
capul. Cu braţele întinse şi cu privirea 
ridicată la cer, mucenicii au rostit o 
lungă rugăciune, iar poporul a răspuns 
„amin!”. Epictet a lăsat mai întâi pe 
Astion să i se taie capul şi spunând o 
rugăciune a încheiat cu cuvintele 
Mântuitorului: „În mâinile Tale 
încredinţez duhul meu”. Epictet s‑a 
aşezat peste trupul ucenicului său şi 
îndată i s‑a tăiat şi lui capul. Toţi cei 
care au fost de faţă, creştini ori păgâni, 
se minunau de bunul învăţător Epictet 
şi de desăvârşita ascultare a ucenicului 

său, cu lacrimi ei aducând mulţumire 
lui Dumnezeu.

Actul martiric ne spune că trupurile 
mucenicilor erau albe ca zăpada şi că 
cei care sufereau de vreo boală, durere 
sau aveau griji şi se atingeau cu credinţă 
de ele, sau le sărutau cu evlavie, se 
vindecau.

La apusul soarelui, creştinii au venit de 
au luat trupurile martirilor, au turnat peste 
ele mir şi alte miresme de preţ şi cântând 
psalmi şi imnuri le‑au înmormântat într‑
un loc potrivit. Şi, spre slava lui Dumnezeu, 
s‑au făcut la mormântul lor multe minuni. 
După decapitarea celor doi martiri şi 
înmormântarea lor, Latronianus a 
înnebunit şi şi‑a terminat viaţa în chip 
jalnic.

După Edictul de la Milan din anul 
313, trupurile Sfinţilor Epictet şi Astion 
au fost îngropate în cripta bazilicii 
episcopale din Halmyris. Au rămas 
acolo necunoscute până la data de 15 
august 2001, când în urma unor cercetări 
arhelogice de amploare şi care duraseră 
mulţi ani, moaştele celor doi sfinţi au 
fost descoperite, aduse la suprafaţă şi 
depuse în Catedrala arhiepiscopală din 
Constanţa.

Astăzi moaştele Sfinţilor Epictet şi 
Astion se află în Mănăstirea Halmyris, 
la Constanţa rămânând doar câteva 
părticele. În Bucureşti ne putem închina 
la moaştele acestor sfinţi la biserica 
Eroii Revoluţiei, la biserica Sfântul Ioan 
Piaţă, la paraclisul Sf. Ioan Gură de Aur 
din clădirea A.S.E. şi la biserica Sfântul 
Ioan Evanghelistul (din Berceni), care 
are ca al doilea hram al bisericii pe 
Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion. ❖

l Preîntâmpină‑l pe fratele tău şi 
ţine‑l, ca să nu dea înapoi, chiar de ar fi 
nevoie în ziua aceea să colinzi tot 
oraşul, chiar dacă ar trebui să ieşi afară 
din oraş, chiar de ar trebui să faci un 
drum foarte lung; lasă toate la o parte şi 
îngrijeşte‑te de un singur lucru: să te 
împaci  cu fratele tău. Dacă e un lucru 

greu, gândeşte‑te că rabzi toate astea 
pentru Dumnezeu şi vei avea o 
mângâiere deplină: aţâţă sufletul care 
caută să dea înapoi, care se teme, care 
roşeşte şi descântă‑i mereu aşa: „Ce 
zăboveşti? Ce te codeşti şi te  dai 
îndărăt? Nu e vorba de alte lucruri 
trecătoare, nici de bani, ci de mântuirea 
noastră. Dumnezeu ne sfătuieşte să 
facem aşa. E prin urmare în faţa 
poruncilor Lui să lăsăm totul la o 
parte.”

l Chiar dacă ne‑ar batjocori din 
nou, chiar de ne‑ar bate sau ne‑ar face 
ceva şi mai rău, să răbdăm totul 
bărbăteşte, întrucât facem aceasta, nu 
atât de hatârul lui, ci de al nostru; mai 
înainte de toate celelalte virtuţi, de 

aceasta ni se va ţine nouă socoteală în 
ziua aceea (a judecăţii). În multe am 
greşit, cu multe am păcătuit şi am 
întărâtat pe Stăpânul nostru Care, din 
îndurarea Sa, ne-a dat acest drum de 
împăcare; să nu părăsim, aşadar, această 
scumpă comoară. Crezi că n‑a fost în 
puterea Lui ca doar să ne poruncească a 
ne împăca, fără să ne dea nici o răsplată? 
Nu e nimeni să‑I stea împotrivă cu 
vorba sau să‑I îndrepte poruncile Lui. 
Totuşi, din marea Lui bunătate, ne‑a 
făgăduit răsplată mare şi nespusă, şi pe 
care mai mult dorim a o dobândi: 
iertarea păcatelor, dându‑ne totodată 
putinţa ca să I ne supunem foarte uşor 
întru aceasta. ❖

Sfântul Ioan Gură de Aur

iubirea şi iertarea deschid raiul 


