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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

CUVÂNTUL DOMNULUI 
  DUMINICA A 13-A DUPĂ RUSALII (P ILDA LUCRĂTORILOR CELOR RĂI) 

 Fraţilor, privegheaţi, staţi tari în 
credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. 
Toate ale voastre cu dragoste să se 
facă. Vă îndemn însă, fraţilor, - ştiţi 
casa lui Ştefanas, că este pârga 
Ahaei şi că spre slujirea sfinţilor s-
au rânduit pe ei înşişi - ca şi voi să 
vă supuneţi unora ca aceştia şi 
oricui lucrează şi se osteneşte 

împreună cu ei. Mă bucur de 
venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat 
şi a lui Ahaic, pentru că aceştia au 
împlinit lipsa voastră şi au liniştit 
duhul meu şi al vostru. Cunoaşteţi 
bine deci pe unii ca aceştia. Vă 
îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă 
îmbrăţişează mult, în Domnul, 
Acvila şi Priscila, împreună cu 

Biserica din casa lor. Vă 
îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-
vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. 
Salutarea cu mâna mea, Pavel. Cel 
ce nu iubeşte pe Domnul să fie 
anatema! Maran atha (Domnul 
vine)! Harul Domnului Iisus 
Hristos cu voi. Dragostea mea cu 
voi toţi, în Hristos Iisus. Amin!  

 I Corinteni 16, 13-24 

    Matei 21, 33-44 

SFANTUL IOAN GURA 
DE AUR 

 
Multe lucruri arată Hristos în 
această pildă! Că Dumnezeu a 
purtat de grijă iudeilor de la 
început; că ei dintru început au fost 
nişte ucigaşi; că Dumnezeu n-a 
lăsat nimic din cele ce trebuiau 
pentru purtarea lor de grijă; că nu S
-a întors dinspre ei nici după ce au 
ucis pe profeţi, ci a trimis chiar pe 
Fiul Lui; că unul şi acelaşi este 
Dumnezeul Noului şi Vechiului 

Testament; că moartea Lui are să 
săvîrşească mari lucruri; că iudeii au 
să sufere cea mai cumplită 
pedeapsă pentru răstignirea Lui şi 
pentru îndrăzneala lor, că au să fie 
chemate neamurile şi că iudeii au să 
cadă. 
Domnul a spus această pildă îndată 
după pilda cu cei doi feciori, ca şi 
prin această pildă să arate cît de 
mare e crima iudeilor, ca să arate că 
e cu totul de neiertat. 
– Pentru ce? 
– Pentru că au fost întrecuţi de 

desfrânate şi de vameşi – şi cu mult 
-, deşi au avut parte de o atît de 
mare purtare de grijă. 
Uită-te cît de mare e purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu şi cît de 
negrăită lenea lor! Dumnezeu a 
făcut ce trebuiau să facă lucrătorii: 
a împrejmuit via cu gard, a sădit-o 
şi toate celelalte. Puţin lucru a lăsat 
în seama lor: să aibă grijă de cele 
din vie, să păzească ce le-a dat. N-a 
fost uitat nimic, ci toate erau într-o 
desăvîrşită ordine. Deşi iudeii s-au 
bucurat de atîtea daruri din partea 

 Zis-a Domnul: ascultaţi pilda 
aceasta: era un om oarecare stăpân 
al casei sale, care a sădit vie şi a îm-
prejmuit-o cu gard; a săpat într-însa 
teasc, a clădit un turn de pază şi a 
dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus de-
parte. Când a sosit vremea roade-
lor, a trimis pe sljitorii săi la lu-
crători, ca să ia partea lui de roade; 
dar lucrătorii, punând mâna pe slji-
tori, pe unul l-a bătut, pe altul l-au 
omorât, iar pe altul l-au ucis cu pie-
tre. Din nou a trimis pe alţi slujito-

ri, mai mulţi decât cei dintâi, şi le-
au făcut şi acelora tot aşa. La urmă 
a trimis la ei pe fiul său, zicând: se 
vor ruşina de fiul meu; însă lucrăto-
rii viei, văzând pe fiul, au zis între 
ei: acesta este moştenitorul, veniţi 
să-l omorâm şi să avem noi moşte-
nirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-
au scos afară din vie şi l-au omorât. 
Deci, când va veni stăpânul viei, ce 
va face acelor lucrători? I-au 
răspuns: pe cei răi, cu rău îi va pier-
de, iar via o va da altor lucrători, 

care-i vor da roadele la vremea lor. 
Iisus le-a zis: n-aţi citit niciodată în 
Scripturi că piatra pe care au arun-
cat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie 
în capul unghiului? De la Domnul s
-a făcut aceasta şi este lucru minu-
nat în ochii noştri. De aceea vă 
spun vouă că se va lua de la voi 
împărăţia lui Dumnezeu şi se va da 
neamului care va aduce roadele ei. 
Şi cine va cădea pe piatra aceasta se 
va sfărâma; iar peste care va cădea 
ea, pe acela îl va spulbera.  
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lui Dumnezeu, n-au cîştigat nimic 
de pe urma lor: i-a scos din Egipt, 
le-a dat legea, le-a ridicat 
Ierusalimul, le-a zidit templul, le-a 
făcut jertfelnicul. 
„Şi a plecat departe”, adică a 
fost îndelung răbdător; nu i-a 
pedepsit totdeauna îndată pentru 
păcatele lor. Numeşte „plecare 
departe” îndelunga Sa răbdare. „A 
trimis slugile Sale”, adică 
pe profeţi, „să ia rodul”, adică 
ascultarea arătată prin fapte. Dar 
iudeii şi acum şi-au arătat răutatea 
lor; nu numai că n-au dat rod după 
ce s-au bucurat de o atît 
de mare purtare de grijă 
– şi acesta-i semn de 
lenevie -, dar s-au purtat 
şi rău cu cei care au 
v e n i t  s ă  i a 
rodul. Oamenii care nu 
pot să dea şi sînt datori 
nu trebuie să se mînie, 
nici să se supere, ci să se 
roage. Iudeii nu numai 
că s-au mîniat, dar şi-au 
mînjit şi mîinile cu sînge. 
Au dat altora pedepsele 
pe care trebuia să le 
primească ei. Dumnezeu 
a trimis apoi al doilea 
rînd de slugi şi al treilea rînd ca să 
arate şi răutatea lor şi bunătatea 
Lui. 
– Dar pentru ce n-a trimis îndată 
pe Fiul Lui? 
– Pentru ca ei să-şi recunoască 
păcatul săvîrşit faţă de cei trimişi 
mai înainte, să-şi potolească mînia 
şi să se ruşineze de venirea Lui. 
Mai sînt şi alte pricini. Dar 
deocamdată să mergem mai 
departe. 
– Ce înseamnă cuvintele „Poate se 
vor ruşina?“ 
– Nu înseamnă că Dumnezeu nu 
ştia ce au să-I facă Fiului Său -
Doamne fereşte! – Nu! Prin aceste 
cuvinte a vrut să arate cît de mare e 
păcatul lor, că n-au nici o 
iertare. Deşi ştia că au să-L 

omoare, totuşi a trimis pe Fiul 
Său. Prin cuvintele: „Se vor 
ruşina”arată ce-ar fi trebuit să 
facă, că ar fi trebuit să se ruşineze 
de El. Şi în alt loc din Scriptură 
Dumnezeu spune: „Dacă, oare, 
vor auzi”; nu grăieşte aşa pentru că 
nu ştia ce are să se întîmple, ci ca 
să nu spună unii din cei păcătoşi că 
spusele de mai înainte ale lui 
Dumnezeu i-au mânat cu sila la 
neascultare. În acest scop Se 
foloseşte Dumnezeu de cuvintele: 
„dacă oare” şi „poate”. S-au purtat 
ca nişte nerecunoscători faţă de 

slujitori, dar ar fi trebuit să respecte 
vrednicia Fiului. 
– Ce-ar fi trebuit să facă ei? Ar fi 
trebuit să alerge, ar fi trebuit să-şi 
ceară iertare pentru crimele 
săvîrşite! Dar nu, ei fac o crimă 
mai mare decît cea dinainte, alătură 
crimă de crimă; şi totdeauna 
crimele din urmă întunecă pe cele 
dinainte. Aceasta o arată şi Hristos, 
spunînd:  „Umpleţi  măsura 
părinţilor voştri (Matei 23, 22)”. 
De demult profeţii le-au adus 
aceeaşi învinuire, zicînd: „Mîinile 
voastre sînt pline de sînge (Isaia 1, 
15)” ; şi: „Sîngiuiri cu sîngiuiri se 
amestecă (Osea 4, 2)”; şi: „Cei ce 
zidiţi Sionul cu sîngiuiri (Mih. 5, 
10)”. Dar nu s-au înţelepţit, deşi au 
primit această mare poruncă: „Să 

nu ucizi”, deşi li s-a poruncit de 
nenumărate ori să se depărteze de 
acest păcat, deşi au fost îndrumaţi 
prin multe şi felurite mijloace la 
păzirea acestei porunci, ei nu şi-au 
lăsat obiceiul lor cel rău! 
– Ce au spus slujitorii cînd L-au 
văzut pe Fiul? 
– „Haide să-L ucidem!” 
Pentru ce? Ce vină mare sau mică l
-aţi găsi t? Pentru că v -a 
cinstit? Pentru că, Dumnezeu fiind, 
S-a făcut om pentru voi? Pentru că 
a făcut acele nenumărate minuni? 
Pentru că v-a iertat păcatele? 

Pentru că v-a chemat la 
împărăţia cerurilor? 
Uită-te cît de mare este 
prostia lor pe lîngă 
necredinţa lor! Uită-te la 
pricina uciderii! E plină 
de nebunie, că spun: „Să
-L ucidem şi va fi a 
noastră moştenirea”! 
– Şi unde se sfătuiesc să-
L omoare? 
– Afară din vie! 
Ai văzut cum profeţeşte 
şi locul unde au să-L 
ucidă? „Şi scoţîndu-L 
afară L-au omorît”. 
Evanghelistul Luca 

spune că atunci cînd Hristos a 
rostit pedeapsa lucrătorilor acelora, 
iudeii au spus: „Să nu fie (Luca 20, 
16)” şi că Hristos a adăugat 
mărturia din Scriptură: „Privind la 
ei a zis: „Ce însemnează, dar, ceea 
ce s-a scris: „Piatra pe care n-au 
luat-o în seamă ziditorii, aceea s-a 
pus în capul unghiului (Luca 20, 
17)?”. 
Matei, dimpotrivă spune că iudeii 
au pronunţat pedeapsa lucrătorilor 
acelora. Nu-i o contrazicere între 
Luca şi Matei, că s-a întîmplat şi 
una şi alta. Iudeii au rostit şi 
sentinţa împotriva lor, dar dîndu-şi 
seama îndată de ce-au spus, au zis: 
„Să nu fie!”. Hristos a pus înaintea 
lor cuvintele profetului David (Ps. 
117, 21-22) ca să-i convingă că vor 
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fi negreşit pedepsiţi. 
Totuşi, nici aşa Domnul nu le-a 
descoperit lămurit iudeilor că via va 
fi dată neamurilor, ca să nu le dea 
prilej de atac, ci lasă numai să se 
înţeleagă, cînd zice: „Via o va da 
altora“. De aceea şi Domnul le-a 
spus asta prin pildă, ca înşişi iudeii 
să pronunţe sentinţa împotriva lor. 
Tot aşa s-a întîmplat şi cu David, 
cînd şi-a dat sieşi pedeapsa, în 
urma pildei spuse de Natan (II 
Regi 12, 1-7). 
Uită-mi-te şi acum cît de dreaptă 
este sentinţa. O pronunţă chiar cei 
care au să fie pedepsiţi. Apoi, 
pentru ca iudeii să afle că pedeapsa 
aceasta nu e cerută numai de simţul 
de dreptate, ci că a prezis-o de mult 
şi că harul Sfîntului Duh şi 
Dumnezeu au hotărît-o, Hristos a 
adăugat profeţia lui David şi-i 
mustră spunîndu-le: 
„Niciodată n-aţi citit că piatra pe 
care n-au băgat-o în seamă ziditorii, 
aceasta a ajuns în capul unghiului? 
De la Dumnezeu s-a făcut aceasta 
şi este minunat în ochii noştri”. 
Prin toate acestea Hristos le-a 
arătat iudeilor că ei, pentru 
necredinţa lor, au să fie scoşi şi au 
să fie chemate neamurile. Aceasta 
le-a spus-o învăluit prin vindecarea 
fiicei cananeencei, prin mînzul 
asinei, prin vindecarea slugii 
sutaşului şi prin alte multe pilde. 
Aceasta o arată şi acum. De aceea a 
şi adăugat: „De la Domnul s-a 
făcut aceasta şi este minunată în 
ochii noştri”. Le-a spus mai 
dinainte că vor forma un singur 
popor neamurile care vor crede şi 
iudeii cîţi vor crede, cu toată 
deosebirea mare de pînă atunci 
dintre neamuri şi iudei. Apoi, ca să 
afle iudeii că cele ce se vor face nu 
sînt împotriva lui Dumnezeu, ci cu 
totul pe placul Lui, că vor fi 
minunate şi pline de uimire pentru 
cei ce le vor vedea, a adăugat: „De 
la Domnul s-a făcut aceasta”. 
Hristos Se numeşte pe El „piatră”, 

iar pe învăţătorii iudeilor, ziditori”; 
aşa a spus şi Iezechiel: „Cei ce 
zidesc zidul şi-l spoiesc fără să fie 
bine făcut (Iz. 13, 10)”. 
– Dar cum nu L-au băgat în seamă? 
– Nu L-au băgat în seamă pentru 
că au spus despre Hristos: „Acesta 
nu este de la Dumnezeu (Ioan 7, 
12);  ş i :  „Acesta amăgeşte 
poporul” ; şi: „Tu eşti samarinean 
şi ai demon (Ioan 8, 18)”. 
Apoi, ca să ştie iudeii că paguba nu 

se mărgineşte numai la scoaterea 
din vie, a adăugat şi pedepsele, 
zicînd: „Cel ce va cădea peste 
piatra aceasta se va sfărîma, şi peste 
cine va cădea ea îl va zdrobi(Matei 
21, 44)”. 
E vorba aici de două pieiri: una, 
aceea că iudeii s-au poticnit şi s-au 
smintit; acest înţeles îl au 
cuvintele: „Cel ce va cădea pe 

piatra aceasta”; alta, aceea a căderii 
lor în robie, a prăpădului de obşte 
şi a nenorocirilor ce au să vină 
peste ei, pe care le-a arătat Hristos 
mai dinainte desluşit, zicînd: „îl va 
zdrobi”. Prin aceste cuvinte a făcut 
aluzie şi la învierea Lui. 
Profetul Isaia spune că Domnul 
învinuieşte via; în parabola aceasta, 
Domnul învinuieşte  şi  pe 
conducătorii poporului. În Isaia 
Domnul spune: „Ce trebuia să fac 
viei Mele şi nu i-am făcut (Isaia 5, 
4)?”. în altă parte spune iarăşi: „Ce 
greşeală au găsit părinţii voştri întru 
M i n e  ( M i h . 6 ,  3 ) ? ” ;  ş i 
iarăşi: „Poporul Meu, ce ţi-am 
f ăcu t ?  Sau  cu  c e  te - am 
supărat (Mih. 6, 3) ? Prin aceste 
c u v i n t e  D o m n u l  a r a t ă 
nerecunoştinţa iudeilor; le arată că 
au răsplătit lui Dumnezeu cu rău, 
deşi s-au bucurat de toate 
binefacerile; în pilda lucrătorilor 
viei arată tot acelaşi lucru, dar cu 
mai multă tărie. Acum Domnul nu 
mai spune: „Ce trebuia să fac viei 
Mele şi nu i-am făcut?”, ci îi pune 
pe iudei să declare ei că nu le-a 
lipsit nimic, îi pune pe ei să se 
osîndească singuri. Cînd iudeii i-au 
răspuns lui Hristos: „Pe cei răi cu 
rău îi va pierde şi via o va da altor 
lucrători“, nu spun altceva decît 
aceasta, rostind împotriva lor o 
sentinţă definitivă. 
Ştefan le-a adus aceeaşi învinuire, 
care mai cu seamă i-a durut, că s-au 
bucurat pururea de multa purtare 
de grijă a lui Dumnezeu, dar ei au 
răsplătit cu rău pe Binefăcătorul lor 
(Fapte 7, 50-53). Foarte puternică 
dovadă că nu e vinovat de osînda 
venită peste ei Cel ce i-a pedepsit, 
ci sînt de vină cei care au fost 
pedepsiţi. Acelaşi lucru îl arată şi 
Hristos acum şi prin pildă şi prin 
profeţie. Nu S-a mărginit să le 
spună numai pilda, ci a adăugat şi 
două profeţii, pe a lui David şi pe a 
Sa. 
Ce-ar fi trebuit să facă iudeii cînd 
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Gândul SĂPTĂMÂNII 

 Din pricina păcatului, 
omul piere fără contenire şi 
are nevoie de un Mântuitor 

statornic, de fiecare zi. 
Acesta este Mântuitorul 

Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu. Roagă-te de 

mântuire, din lăuntrul tău, 
numai Lui, fă-o cu credinţă 

vie, limpede văzătoare şi 
Acela te va mântui. Aşa m-

a mântuit şi pe mine în 
chip minunat, de mai 

multe ori. Mântuirea pe 
care am primit-o a fost tot 
atât de vădită ca şi cum m-
aş fi găsit în temniţă şi mi-
ar fi venit un izbăvitor să 

mă scoată de acolo.  
 

 Sfântul Ioan de 
Kronstad  



GRĂIT-AU PROOROCII 
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  Cartea lui Iov  
Capitolul al 9-lea   

 
1. Atunci Iov a răspuns şi a zis: 
2. "Ştiu bine că aşa este; căci cum 
ar putea un om să fie drept înain-
tea lui Dumnezeu? 
3. Dacă ar fi să se certe cu El, din 
o mie de lucruri n-ar putea să-I 
răspundă nici la unul singur. 
4. A Lui este înţelepciunea şi atot-
puternicia; cine ar putea să-I stea 
împotrivă şi să rămână teafăr? 
5. El mişcă munţii din loc fără ca ei 
să prindă de veste că El i-a răstur-
nat în mânia Lui. 
6. El zguduie pământul din temelia 
lui, aşa încât stâlpii lui se clatină. 
7. El porunceşte soarelui şi soarele 
nu se mai ridică. El pune pecetea 
Lui asupra stelelor. 
8. El singur este Cel ce întinde ce-
rurile şi umblă pe valurile mării. 
9. El a zidit Carul mare, Raliţa, 
Pleiadele şi cămările stelelor de 
miazăzi. 
10. El a făcut lucruri mari şi 
nepătrunse şi minuni fără de 
număr. 
11. Iată, dacă trece pe lângă mine, 
eu nu-L văd, şi dacă se strecoară, 
eu nu-I prind de veste. 
12. Dacă ia şi ridică, cine va putea 
să-L oprească şi cine-I va zice: Ce 

ai făcut? 
13. Dumnezeu nu-şi înfrânează 
mânia Sa şi sub El se încovoaie toţi 
slujitorii mândriei. 
14. Şi eu atunci cum o să-I răspund 
şi ce cuvinte o să aleg? 
15. Chiar dacă aş avea dreptate, nu
-I voi răspunde, ci mă voi ruga 
judecătorului. 
16. Chiar dacă m-ar asculta, când Îl 
chem, tot n-aş putea să cred că 
ascultă glasul meu, 
17. Căci El mă sfărâmă ca sub fur-
tună şi înmulţeşte fără cuvânt răni-
le mele. 
18. El nu-mi dă răgaz să răsuflu şi 
mă adapă cu amărăciune. 
19. Dacă este vorba de putere, El 
este Cel puternic. Dacă este vorba 
de judecată, cine mă va apăra? 
20. Oricâtă dreptate aş avea, gura 
mea mă va osândi şi dacă sunt fără 
prihană ea mă scoate vinovat. 
21. Sunt oare desăvârşit? Eu singur 
nu mă cunosc pe mine şi viaţa mea 
o dispreţuiesc. 
22. Pentru aceea am zis: Tot una 
este! El nimiceşte pe cel desăvârşit 
şi pe cel viclean. 
23. Dacă o nenorocire aduce 
moartea deodată, ce-I pasă Lui de 
deznădejdea celor fără de vină? 
24. Dacă o ţară a încăput pe mâna 
unui om viclean, El acoperă faţa 

judecătorilor Săi. Şi dacă nu El, 
cine atunci? 
25. Zilele mele sunt mai grabnice 
decât un aducător de veşti şi au 
fugit fără să vadă fericirea. 
26. S-au strecurat ca nişte bărci de 
papură, ca un vultur care se năpu-
steşte asupra prăzii sale. 
27. Dacă zic: Vreau să-mi uit sufe-
rinţa, să-mi schimb înfăţişarea şi să 
fiu voios, 
28. Sunt năpădit de teama chinuri-
lor mele, ştiind bine că Tu nu mă 
vei scoate nevinovat. 
29. Dacă sunt vinovat, de ce să mă 
mai trudesc zadarnic? 
30. Dacă m-aş spăla cu zăpadă şi 
mi-aş curăţi mâinile cu leşie, 
31. Atunci Tu tot m-ai cufunda în 
noroi, încât şi veşmintele mele s-ar 
scârbi de mine. 
32. Căci Dumnezeu nu este un om 
ca mine, ca să stau cu El de vorbă 
şi ca să mergem împreună la jude-
cată. 
33. Între noi nu se află un al treilea 
care să-şi pună mâna peste noi 
amândoi 
34. Şi care să depărteze varga Sa de 
deasupra capului meu, aşa încât 
groaza Lui să nu mă mai tulbure; 
35. Atunci aş vorbi şi nu m-aş mai 
teme de El. Dar nu este aşa şi eu 
sunt singur cu mine însumi. 
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au auzit aceasta? N-ar fi trebuit, 
oare, să I se închine? N-ar fi 
trebuit, oare, să se minuneze de 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu, 
atît cea din vechime cît şi cea de 
mai tîrziu? Dacă n-au ajuns cu 
nimic mai buni din acestea, n-ar fi 
trebuit, oare, să fie mai înţelepţi cel 
puţin de frica pedepsei? Dar iudeii 
n-au ajuns mai buni. Ce s-a 
întîmplat mai departe? „Auzindu-
L, au înţeles că despre ei grăieşte. 
Şi căutînd să-L prindă s-au temut 
de popor, că îl aveau ca profet”. 
Şi-au dat seama arhiereii şi fariseii 

că de ei vorbeşte. 
Uneori cînd voiau să-L prindă, 
Hristos pleca din mijlocul lor, fără 
să fie văzut; alteori, cînd Se arăta 
între ei, ţinea piept dorinţei lor 
arzătoare de a-L prinde. De aceea 
m u l ţ i m i l e  m i n u n î n d u - s e , 
ziceau: „Nu este, oare, Acesta 
Iisus? Iată vorbeşte pe faţă şi nimic 
nu-i spun (Ioan 7, 25-26)”. 
Acum, pentru că arhiereilor şi 
fariseilor le era frică de popor, 
Domnul Se mulţumeşte cu atîta, 
nu mai face o minune, ca mai 
înainte, ca să plece din mijlocul lor 

fără să fie văzut. Nu voia să facă pe 
toate mai presus de fire, ca să-i 
încredinţeze pe oameni de 
întruparea Sa.Arhiereii şi fariseii 
însă nu s-au înţelepţit nici de la 
mulţime, nici de la cele spuse. Nu s
-au temut nici de mariuria 
profeţilor, nici de sentinţa ce şi-au 
dat-o, nici de părerea mulţimii. Atît 
de mult i-a orbit dragostea de 
putere, dragostea de slava deşartă 
şi căutarea celor vremelnice“. 
 
(din Omilii la Matei, fragmente din 

Omilia LXVIII) 


