
 

 

    Nr. 948 18-24 aprilie 2021  

Duminica Sf. Cuv. Maria Egipteanca 

Evanghelia Duminicii  
Ev. Marcu 10, 32-45 

Prevestirea Pătimirilor. Cererea fiilor lui Zevedeu  
 

În vremea aceea Iisus a luat la Sine iarăși pe cei doisprezece și a în-

ceput să le spună cele ce aveau să I se întâmple: lată, ne suim la Ierusalim 

și Fiul Omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor; Îl vor osândi la 

moarte și-L vor da în mâna păgânilor; Îl vor batjocori, și-L vor scuipa, și-L 

vor biciui și-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Și au venit la El lacov 

și Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce 

vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiți să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne 

nouă să ședem unul de-a dreapta Ta și altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. 

Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți! Puteți să beți paharul pe care îl 

beau Eu sau să vă botezați cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: 

Putem. Și Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veți bea și cu botezul 

cu care Mă botez vă veți boteza, dar a ședea de-a dreapta Mea sau de-a 

stânga Mea nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Și, auz-

ind, cei zece au început a se mânia pe Iacov și pe Ioan. Atunci Iisus, 

chemându-i la Sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai nea-

murilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi 

nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al 

vostru; și care va vrea să fie întâi între voi, să fie slugă tuturor. Că și Fiul 

Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea su-

fletul răscumpărare pentru mulți.  

„Pildă de pocăinţă avându-te pe tine, 
preacuvioasă Marie, roagă pe Hristos 

să ne dăruiască nouă aceasta în vremea 
postului; ca în credinţă şi în dragoste să 

te lăudăm pe tine cu cântări” 
 (Triod, Utrenia Duminicii a cincea din 

Postul Mare).  
 

„Puterea Crucii Tale, Hristoase, a făcut 
minune; că şi aceea care mai înainte 
era desfrânată s-a nevoit cu nevoinţă 
pustnicească. De unde şi lepădând ne-
putinţa, vitejeşte a stat împotriva di-

avolului. Pentru aceasta luând şi 
răsplata biruinţei, se roagă pentru su-

fletele noastre”  
(Triod, Vecernia Duminicii a cincea din 

Postul Mare).  

Vineri, 23 aprilie: Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruinţă  

Înger întru nevoință cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de 
biruință al lui Hristos Gheorghe; că materialnic și cu trup 
fiind, vitejește pentru credință ca un nematerialnic și fără de 
trup te-ai nevoit; pentru aceasta zicem ție unele ca acestea: 
 
Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire; 
Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie; 
Bucură-te, tânărule, veselule și prea-frumosule; 
Bucură-te, începătorule de nevoință al lui Hristos preaale-
sule; 
Bucură-te, înger întrupat, care covârșești pe cei muritori; 
Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea; 
Bucură-te, că întru nevoință în chipul soarelui te-ai arătat; 
Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai înfățișat; 
Bucură-te, adevărata lucrare a darului; 
Bucură-te, curată nelucrare a firii; 
Bucură-te, prin care credința s-a înălțat; 
Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat; 
Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mucenice     
Gheorghe!  
 

Din Acatistul Sfântului M. Mc. Gheorghe  
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Slujirea te înalță ! 
 

În duminica a cincea a Sfântului și Marelui Post al 
Învierii Domnului, pericopa evanghelică ne înfățișează  încă o 
vestire a patimilor adresată de către Hristos ucenicilor săi. De 
data aceasta a generat o reacție surprinzătoare a doi ei:  Ioan și 
Iacov s-au apropiat de Acesta și au cerut să-i pună pe unul de-a 
dreapta și pe unul de-a stânga Sa, adică într-un fel sau altul să-i 
facă mai mari peste ceilalți ucenici. Desigur, aud și ceilalți 
ucenici cerințele celor doi, dar aud și răspunsul Mântuitorului 
care spune că nu este dat Lui să rânduiască de-a dreapta și de-a 
stânga. Și continuă Iisus prezentându-le un alt mod de raportare 
la puterea și demnitatea pe care o au cei care au autoritate 
asupra semenilor, respectiv, cei ce sunt conducători. Și le spune 
ucenicilor Săi: „care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor 
al vostru. Şi care va vrea să fie 
întâi întru voi, să fie tuturor 
slugă. Că şi Fiul omului n-a 
venit ca să I se slujească, ci ca 
El să slujească şi să-Şi dea 
sufletul răscumpărare pentru 
mulţi.”.  

Mântuitorul oferă 
această nouă lecție imediat 
după a treia vestire a Patimilor 
Sale. Fiind adunați împreună, 
Hristos profețește: „Iată, ne 
suim la Ierusalim şi Fiul 
omului va fi dat în mâinile 
preoţilor celor mai de seamă şi 
cărturarilor. Ei Îl vor osândi la 
moarte şi-L vor da în mâinile Neamurilor, care îşi vor bate joc 
de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa şi-L vor omorî; dar, 
după trei zile, va învia.”  O  astfel de prevestire aduce în mintea 
ucenicilor năvală de gânduri omenești. Petru îî cere pe ton 
dojenitor: „Fie-Ți milă de Tine, să nu ți se întâmple 
aceasta” (Matei 16,22). Ceilalți ucenici au fost cuprinși de frică 
și nesiguranță, renunțând a mai merge înaintea Mântuitorului pe 
drumul către Ierusalim, așa cum merseseră până la Ierihon 
(Luca 18,39). Mergeau acum în urma lui (Marcu 10,32), dar le-a 
încolțit în minte ideea succesiunii în cazul în care profeția se va 
adeveri (Luca 9,46). Doi dintre ucenici, Iacov și Ioan, împlinind 
dorința mamei lor (Matei 20,20), iată, chiar Îi cer Mântuitorului 
a li se acorda întâietate în fața celorlalți.  

Unor astfel de judecăți, calcule și raționamente, 
Mântuitorul le oferă un răspuns duhovnicesc, revoluționar 
pentru vremea aceea în care calitatea de conducător presupunea 
putere absolută, discreționară asupra supușilor. Ori, în logica 
celor doi, era asociată imaginii Învățătorului calitatea de 
conducător lumesc. În condițiile apăsătoarei asupriri romane, 
era așteptat de tot poporul un lider care să aducă dezrobirea și 
emanciparea pentru toți. Pentru ei Hristos întrunea astfel de 
calități, făcând dovada unei puteri neobișnuite. Pentru ei er mult 
mai pragmatic să aibă în vedere situația politică a regatului 
Istael, decât să își imagineze Împărăția cerurilor de care le 
vorbea adeseori Învățătorul Hristos. 

Ierarhizarea politică din vechime oferea învingătorului în 
război drept de viață și de moarte asupra celor învinși. Toate 
bunurile învinsului deveneau proprietate a învingătorului. Toate 
lucrurile, serviciile, deveneau o continuă slujire a celui mai 
puternic. Așa au înțeles și apostolii până în acest punct al 
Evangheliei așezarea în dregătorii, sau așezarea în raport cu 
ceilalți. Însă Mântuitorul Hristos vine și schimbă această 
rânduire a conviețuirii sociale. El nu spune dacă vrei să fii mai 
mare peste ceilalți, ci folosește un cuvânt care trebuie să ne dea 
și nouă mult de gândit: „între ceilalți”. A fi „peste” înseamnă a 
te considera mai presus decât ceilalți din jurul tău, a te 
autoînălța în fața celorlalți, a te mîndri și a-ți crește părerea de 
sine. A fi „peste” devine un proces de dezumanizare ce neagă 
egalitatea cu ceilalți, te vezi pe tine mai întâi și apoi sub tine, 
mai jos, undeva, pe ceilalți.  

Mântuitorul le spune: dacă vrei să fii cel mai mare între 
ceilalți, slujește-i. Și cum poți fi mai mare între ceilalți? Pentru 

că e o oarecare discrepanță: „mai mare”, ceea ce presupune un 
statut mai avansat, și această prepoziție „întru”, sau „între”, 
ceea ce presupune printre, amestecat cu ceilalți, la același nivel.  

Legea aceasta a lui Hristos predată ucenicilor Săi este 
legea slujirii. Și poți sluji mai mult, sau mai puțin. Poți sluji 
după putere, peste putere, sau mai puțin decât puterea ta. Dar 
toată această slujire trebuie să se desfășoare între ceilalți. Pentru 
că aceasta presupune nimic altceva decât să-ți faci datoria 
pentru lucrarea ta în mod cinstit și să-ți slujești aproapele, 
indiferent de domeniu, așa cum face inginerul care proiectează, 
gândidndu-se că lucrarea sa va folosi unui frate de-al său, așa 
cum face medicul care tratează, profesorul care învață – în 
fiecare domeniu trebuie să slujești aproapele, gândindu-te că 
ceea ce faci poate și trebuie să fie aducător de bucurie unui 
semen. Această slujire îndreptată către aproapele este nu numai 
rost și rod al vieții în Hristos, ci a devenit normativă pentru tot 

ceea ce înseamnă funcție administrativă 
în democrație.  
Dar păstrându-ne în planul duhovnicesc, 
vom descoperi, mulți dintre noi, acea 
judecată subiectivă, care ne face să ne 
credem mai presus decât ceilalți. Avem 
frustrări când vedem că unii au mai mult 
decât noi. Chiar dacă nu exteriorizăm, 
protestăm în sinea noastră de multe ori 
pentru meritele sau beneficiile 
semenilor. În numele egalității de 
drepturi, de exprimare, în numele 
egalităților politice se fac foarte multe 
abuzuri. Nu mai vorbim cei ce se 
manifestă ca „stăpânitori”  din punct de 
vedere administrativ, economic, 

cultural, politic, și care, ajunși pe funcție, se consideră mai mari 
peste noi, nu între noi. Dar acum, când Hristos spune că n-a 
venit să I se slujească, ci să slujească, trebuie să înțelegem că 
slujirea noastră trebuie să-l aibă întâi subiect pe aproapele 
nostru. Să nu judecăm cine a greșit, de ce a greșit, să nu 
judecăm că avem lacăte și bariere puse între noi, pentru că în 
fața rugăciunii, în fața gândului smerit nu există nici lacăte, nici 
bariere, atâta timp cât cel care voiește să fie mai mare între ai 
săi,  pune în lucrare slujirea jertfelnică a celorlalți.  

 
Pr. Mihai Mărgineanu 

 Fecioară Stăpână, care ai născut trupeşte pe 
Dumnezeu Cuvântul, ştiu că, din pricina păcatelor 
mele, nu este cuviincios şi binecuvântat lucru să văd 
sfântă icoana ta, care eşti cu totul curată, cu trupul şi 
cu sufletul. Drept este să fiu urâtă şi dispreţuită de tine 
care eşti cu adevărat neîntinată. 

 Dar de vreme ce, după cum am auzit, Dumnezeu 
pe Care L-ai născut, pentru aceasta S-a făcut Om ca să 
cheme pe păcătoşi la pocăinţă, ajută-mă pe mine care 
nu am pe nimeni în ajutor. Porunceşte să mi se îngăduie 
să intru în biserică. Să nu mă lipseşti să văd lemnul pe 
care S-a răstignit Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Cel 
născut din tine şi Care Şi-a dat al Său sânge pentru 
mine. 

 Porunceşte, Stăpână, să-mi fie deschisă şi mie uşa 
dumnezeieştii închinări a Sfintei Cruci. Lui Dumnezeu, 
Celui născut din tine te pun chezăşuitoare că niciodată 
nu voi mai pângări acest trup prin păcate ruşinoase, iar 
după ce voi vedea Sfânta Cruce, pe care S-a răstignit 
Fiul tău, mă voi lepăda numaidecât de lume şi îndată 
voi pleca acolo unde tu, Chezaşa mântuirii mele, mă vei 
povăţui. 

(Rugăciunea pe care Cuv. Maria Egipteanca 
a rostit-o la icoana Maicii Domnului, după 

ce a reușit să intre în Biserică) 
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Să birui răul din tine - adevărata biruință 
 

 În cursul săptămânii acesteia se va săvârși slujba de 

prăznuire a Sf. M. Muc. Gheorghe, Purtătorul de Biruință. E unul 

dintre sfinții foarte iubiți ai ortodoxiei, unul dintre sfinții care și-au 

pus o pecete puternică asupra mărturisirii credinței creștine de-a 

lungul veacurilor. Foarte mulți dintre creștini poartă numele Sf. M. 

Muc. Ghoarghe – numai în țara noastră peste 800.000 de persoane 

își serbează onomastica cinstindu-l pe acest sfânt ocrotitor. Și, de 

asemenea, foarte multe biserici au adoptat ca sfânt ocrotitor al lor 

pe Sf. M. Mc. Gheorghe. Există și țări, orașe, instituții, structuri 

militare, care poartă numele sfântului.  

 De ce această cinstire atât de mare acordată Sf. M. Muc. 

Gheorghe? Cercetându-i viața, vedem că este unul dintre creștinii 

care au urmărit cu mare atenție să pună în valoare calitatea sa de 

creștin. Provenea din Cezareea Capadociei și încă de mic, în urma 

morții tatălui său, a venit și s-a stabilit în localitatea Lida (acum, 

Lodd) din vechea Palestină. De mic a deprins trăsăturile 

importante ale vieții creștine, pentru că părinții săi erau oameni 

buni creștini și atașați valorilor creștine.  

Anul 303 însă I-a schimbat radical viața, căci în acel an 

împăratul Dioclețian, sfătuit de ginerele său Galeriu, a declanșat 

prima persecuție împotriva creștinilor, pe care-i considera vinovați 

de toate relele care se petreceau în imperiu. Era o nejustificată 

acuză, promovată mai cu seamă din partea celor care țineau la 

credințele lor păgâne. Invidia păgânilor a fost cea care a generat și 

alimentat această falsă idee. Și așa se face că în acel an 303 

generalul împăratului, Gheorghe, ia hotărârea de a merge la 

împărat și de a-i spune că nu procedează corect pentru că nu este 

normal ca pentru motive de credință religioasă oamenii să fie 

chinuiți, să fie bătuți, să fie dați chiar la moarte. Curajul de a-l 

înfrunta pe împărat a sporit în cadrul dialogului căci, spre sfârșit, 

el însuși s-a mărturisit a fi creștin. Și această mărturie a lui a atras 

o aspră persecutare din partea împăratului. Sursele religios-

biografice descriu modul în care a fost chinuit Sf. Gheorghe pentru 

a-și lepăda credința și a se dedica și el cultului împăratului, care se 

declarase între timp ca făcând parte dintre zei și lui i se aduceau 

astfel ofrande ca și zeilor. Chinurile nu l-au determinat pe Sf. 

Gheorghe să lepede credința, ci dimpotrivă l-au întărit în credință. 

Multe minuni s-au săvârșit atunci când Sf. Gheorghe a pătimit și, 

mai cu seamă, interesant de observat faptul că mulți dintre cei care 

au asistat la chinuirea cumplică a sfântului au devenit la rândul lor 

creștini, datotorită lui. De aceea Sf. Gheorghe e considerat între 

Sfinții Mari Mucenici, categorie de sfinți care face trimitere 

directă la faptul că prin mucenicia lor foarte mulți oameni au 

crezut în Hristos, au atras deci la Hristos prin suferința lor pe cei 

ce erau de alte credințe. Sf. M. Muc. Ghoerghe s-a săvârșit din 

viață prin tăierea capului și, în felul acesta, la scurtă vreme după 

pătimirea sa a fost integrat între sfinții mucenici ai bisericii 

creștine. Mormântul Sf. Gheorghe se păstrează și astăzi în biserica 

din Lodd și face parte din punctele care sunt atinse de grupurile de 

pelerini atunci când vizitează Țara Sfântă, mai ales datorită 

faptului că localitatea se află foarte aproape de aeroportul Ben 

Gurion. Mormântul Sf. M. Muc. Gheorghe este izvorâtor de mir și 

toți cei care merg și se închină la mormântul său pot să primească 

bucățele miruite și pot să vadă și instrumentele de tortură cu care 

Sf. Gheorghe a fost chinuit. Din moaștele sale însă în acea biserică 

se păstrează doar un fragment foarte mic, pentru că moaștele Sf. 

M. Muc. Gheorghe, considerate de mare preț, au fost răspândite în 

întreaga lume. Și în Biserica noastră Ortodoxă Română, în mai 

multe părți, se află fragmente din moaștele sfântului. 

 În tradiția ortodoxă, Sf. M. Mc. Gheorghe se mai numește și 

„Purtătorul de Biruință”. O legendă pioasă a asociat cultului 

acestui sfânt imaginea omorâtorului de balaur, preluată de multe 

ori și în reprezentarea sa iconografică cea mai cunoscută, în care 

Sf. M. Muc. Gheorghe e înfățișat pe un cal alb cu sulița în mână 

biruind un balaur. Legenda aceasta adoptată și adaptată la viața Sf. 

Gheorghe, chiar dacă nu se referă strict la fapte istorice, în plan 

material, totuși ea trebuie privită din punct de vedere duhovnicesc, 

căci într-adevăr biruința cea mai mare a sfântului, biruință care are 

o importanță deosebită pentru noi, a fost aceea că s-a biruit pe sine 

și toate ofertele lumii acesteia, stârnite de la balaurul cel nevăzut 

care este diavolul, nu l-au determinat să renunțe la dedicarea întru 

totul lui Dumnezeu. E greu să spui în viață vreodată că ești 

„biruitor” în acest sens. Toată viața noastră e o îngemănare de 

compromisuri, de frustrări și de fel de fel de ispite cu care diavolul 

ne ademenește spre a ne îndepărta de Dumnezeu. Greu poți să treci 

pente tot ce este al tău și ceea ce reprezinți tu pentru a te dedica 

integral lui Dumnezeu. E un exercițiu care poate dura întreaga 

viață. Pentru mucenici însă, viața, scurtându-se în mod dramatic 

prin nedreaptă moarte, se concentrează. Este considerat Sf. 

Gheorghe Purtător de Biruință și pentru faptul că a fost general și 

un foarte bun mânuitor al armelor și un foarte bun strateg. Ori 

toate aceste calități militare le-a pus la picioarele Crucii Domnului 

Hristos prin jertfirea sa, mărturisindu-și credința creștină și 

nelepădând nimic din cele pe care le-a deprins din copilărie în 

materie de credință.  

Sf. M. Muc. Gheorghe este așadar o sursă puternică de 

inspirație pentru viața creștinului, care e chemat să nu facă 

compromisuri cu sine însuși, să nu-și pună niciodată în balanță 

dreapta credință, în care a fost crescut, cu interesele sau ofertele 

lumii acesteia. Viața Sf. M. Muc. Gheorghe și numele său care 

înseamnă „omul iubitor de pământ”/„omul care lucrează 

pământul” are o puternică râurire pentru a ne da seama cât de 

important este pentru noi și mediul în care trăim, inclusiv toate 

celelalte ființe. Pentru un creștin nu ar trebui să se vorbească 

niciodată despre educație ecologică, pentru că viața noastră 

creștină e o viață responsabilă pentru toate. De aceea, cinstind pe 

Sf. M. Muc. Gheorghe, Purtătorul de Biruință, a cărui aureolă ni-l 

arată ca un martor al Învierii Domnului Hristos, în calitate de sfânt 

în Împărăția lui Dumnezeu și de ocrotitor al nostru, să-l rugăm să 

ne fie ajutător și nouă și tuturor ostașilor în calitatea sa de 

protector al forțelor terestre ale armatei române. Să ne fie nouă 

ocrotitor și purerea rugător, pentru ca Învierea din morți a 

Domnului nostru Iisus Hristos să ne ajute și pe noi să înviem, 

măcar câte puțin, din faptele cele moarte. 

 

Pr. Mihai Mărgineanu 

Semnificația numelui GHEORGHE 
 

Gheorghe – din greacă: agricultor, lucrător al pământului, acest 
nume deosebit, atât de răspândit la noi, la români, ne arată că 

omul trebuie să fie, înainte de toate, harnic şi gospodar. –
 „Lucrul face sănătate, trândăvia tot păcate.” – Proverb 

românesc. 
Derivate: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, 

Gică, Gherghina, Ioiga, Iordache ş.a. 
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai preţuiţi 
sfinţi. De neam bun, a îmbrăţişat de tânăr carierea armelor, dis-
tingându-se repede prin curajul şi abilităţile sale. Numit con-

ducătorul unui corp de armată, Sfântul Gheorghe a luptat în nu-
meroase războaie, fiind apreciat de împărat. În timpul prigoanei 
creştinilor, Sfântul şi-a mărturisit şi el cu tărie credinţa şi, după 

ameninţări şi torturi, a fost executat din porunca aceluiaşi 
împărat pe care îl servise în lupte şi războaie. 

Fiind un exemplu de bărbăţie şi curaj, Sfântul Gheorghe este 
protectorul armatei, iar sărbătoarea sa este pe 23 aprilie. 
(Leon Magdan, Numele meu – mic dicționar ortodox,       

Editura Corint Turism, București, 2004, pp. 20-21) 
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Vă rugăm să vă abonați gratuit la 
YouTube:  

PROGRAM LITURGIC ŞI 
DUHOVNICESC 

 
 

* Duminică, 18 aprilie 2021 

08:00 Utrenia și Liturghia Sf. Vasile cel Mare 
Duminica a V-a din Post (a Sf. Cuv. Maria 
Egipteanca.  

16:00 Paraclisul Maicii Domnului 

17:00 Vizionare film duhovnicesc 

* Joi, 21 aprilie 2021, ora 18:00 Slujba 
Vecerniei  

 Taina Sfintei Spovedanii, Marți și Miercuri, 
de la ora 18.00 și Joi, de la ora 17.00 

* Vineri, 23 aprilie 2021, Sf. M. Mc. 
Gheorghe 

8:00 Utrenia şi Sf. Liturghie  

* Sâmbătă, 24 aprilie 2021 

07:00 Utrenia și Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur 
(Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) 

18:00 Slujba Vecerniei pentru Duminica a VI-a 
din Post 
* Taina Sfintei Spovedanii, pentru cei care 
doresc 
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PILDE CU TÂLC  
  
 
Și medicii sunt oameni 
   
    
  Un doctor a intrat grăbit în spital, după ce fusese chemat la 
telefon pentru o intervenţie chirurgicală urgentă. 
 
 El a răspuns apelului cât a putut de repede, şi-a schimbat 
hainele şi a mers direct la blocul de operaţie. 
 
L-a găsit pe tatăl băiatului plimbându-se pe coridor şi aşteptând 
medicul. Văzându-l, tatăl a strigat:  
 
“De ce v-a luat aşa mult timp să veniţi? Nu ştiţi că viaţa fiului 
meu este în pericol? Nu aveţi simţul responsabilităţii?” 
 
Medicul a zâmbit şi a spus:  
 
“Îmi pare rău, nu eram în spital, şi am venit cât de repede am 
putut, după ce am primit apelul… Iar acum, mi-aş dori să vă 
calmaţi, pentru a-mi putea face treaba.” 
 
“Să mă calmez?! Dacă fiul dumneavoastră ar fi în camera asta 
acum, v-aţi calma? Dacă propriul fiu v-ar muri acum, ce aţi 
face??” a spus tatăl furios. 
 
Doctorul a zâmbit iar şi a răspuns: “Voi spune ceea ce Iov a zis 
în Cartea Sfântă:     
    - Gol am ieşit din pântecele mamei mele, şi gol mă voi 
întoarce în sânul pământului, binecuvântat fie Numele 
Domnului.   
     
   Doctorii nu pot prelungi viaţa. Duceţi-vă şi mijlociţi pentru 
fiul dumneavoastră, noi vom face tot ce putem prin harul lui 
Dumnezeu." 
 
“A da sfaturi când nu suntem îngrijoraţi e foarte uşor”, a 
murmurat tatăl. 
 
Operaţia a durat câteva ore, după care medicul a ieşit fericit. 
“Slavă Domnului! Fiul dumneavoastră este salvat!” 
 
 Şi fără să aştepte răspunsul tatălui, şi-a văzut de drum, fugind. 
“Dacă aveţi vreo întrebare, întrebaţi-o pe asistentă!” 
 
“De ce este aşa arogant? Nici nu a aşteptat câteva minute pentru 
a-l întreba despre starea fiului meu”, a comentat tatăl, când a 
întâlnit-o pe asistentă la câteva minute după ce medicul plecase. 
 
Asistenta a răspuns, curgându-i lacrimi pe faţă:  
     
    “Fiul său a murit ieri într-un accident de maşină, era la 
înmormântare atunci când l-am sunat pentru operaţia fiului tău. 
Iar acum, că a salvat viaţa fiului tău, a plecat fugind pentru a 
împlini cele cuvenite pentru fiului său.” 
 
     NICIODATĂ NU JUDECA PE NIMENI, deoarece niciodată 
nu ştii cum e viaţa unora, sau ce se întâmplă, sau prin ce trec... 
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