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Curs 5: Formare duhovnicească (anul II P, 2012-2013, sem. 2)  

 

Părintele Teofil Părăian, duhovnicul bucuriei 

 

În conformitate cu viața duhovnicească şi cu scopul ei cel mai profund, mântuirea, Părinţii noştri 

duhovniceşti printre care enumărăm pe: Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Teofil Părăian, Părintele Arsenie Boca, 

Arhim. Arsenie Papacioc, alături de alţii poate la fel de cunoscuţi: Părinţii Ilarion Argatu, Mina Dobzeu, Adrian 

Făgeţan, Paisie Olaru şi alţii, au instituit adevărate programe de viaţă.  

S-a observat că atât în mod personal, trupesc şi sufletesc, cât şi colectiv, atunci când creştinul era 

prezent slujbele Bisericii, la diferite momente de pelerinaj, de sfinţire a casei, de Cununie, Botez sau 

înmormântare dar mai ales în cadrul Tainei Sf. Spovedanii, ei conjugau viaţa de rugăciune cu sfaturi şi practici 

cât se poate de concrete. Pe acestea le-au preluat de la părinţii spirituali de demult, precum părintele Arsenie 

Boca, părintele Paisie Olaru, părintele Cleopa Ilie sau alţii. În acest curs vom aborda în principal „programul” 

duhovnicesc al Părintelui Teofil de la Sâmbăta, deoarece îl considerăm deodată necesar şi actual, atât pentru o 

avansare spirituală, cât mai ales pentru a stabili normele unei vieţi sănătoase din punct de vedere trupesc. 

Părintele duhovnic Teofil ştia că omul contemporan activează aproape numai în domeniul materiei, cu 

scopul de a o stăpâni şi a acumula cât mai multe valori materiale şi că sufletul lui a suferit o degradare 

profundă. Pentru el românul de azi a fost contagiat de caracterul ei inert şi mărginit în spaţiu şi timp; materia i-a 

înăbuşit libertatea, paralizându-i voinţa, frângându-i elanurile, tăindu-i aripile idealului, robindu-l. De aceea, 

pentru ca omul să poată fi vindecat el are nevoie să vibreze nu la excitante brutale, ci la armonia Tainelor lui 

Dumnezeu, la adierea caldă a rugăciunii1.  

În acest subcapitol ne propunem să realizăm o introspecţie în activitatea duhovnicească a Părintelui 

Teofil. El a propus un îndreptar de viaţă şi l-a folosit ca pe o premiză a dobândirii darurilor lui Dumnezeu. În 

viziunea sa este relevată cu precădere viaţa duhovnicească, dar şi cea fizică, iar alcătuirea materialelor sale 

reprezintă expresia studiilor pe care le-a făcut.  

Pe scurt, dacă trupul este în ordine atunci şi sufletul are şanse să fie în ordine. Pe când dacă trupul e în 

dezordine, nu se ştie dacă sufletul are puterea de a trece peste barierele pe care le poate ridica un trup 

dezordonat. El a conjugat acest program de sporire duhovnicească cu cinci puncte personale, care se adresează 

în mod direct vieţii spirituale: 1. să meargă la biserică la Sfânta Liturghie cel puţin în duminici şi dacă se poate 

şi în sărbători; Să se roage dimineaţa şi seara; 2. să înceapă ziua cu Dumnezeu şi să o sfârşească tot cu 

Dumnezeu şi să aibă şi rugăciunea de la masă; 3. să citească în fiecare zi două capitole din Noul Testament; 4. 

să-şi păzească mintea prin rugăciunea de toată vremea cu rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 

Dumnezeu miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”; 5. postul cu mâncare de post în zilele de post2. 

În ceea ce priveşte frecvenţa la biserică, Părintele Teofil nu concepe vieţuire creştină lipsită de 

participarea la slujbele bisericii din duminici şi sărbători, în special la Sfânta Liturghie. Două ore pe săptămână 

pe care să le dedici prin participarea la Sfânta Liturghie i se par minimul pentru un început bun al vieţii 

spirituale: „Şi dacă nu le găseşti cele două ceasuri pentru Dumnezeu pe săptămână, să ştii că nu ai Dumnezeu. 

Să nu te numeri la credincioşi, că nu eşti credincios!”3. 

Al doilea punct menţionat aici este să începi ziua cu Dumnezeu şi să o sfârşeşti cu Dumnezeu, adică cu 

rugăciuni de dimineaţă, de seară şi de la masă. Acesta este iarăşi un program minim de rugăciune. Nu găseşte 

nimic imposibil ca dimineaţa şi seara pentru ca să  se roage omul măcar câteva minute: „Cine poate începe ziua 

lui fără Dumnezeu şi o poate sfârşi fără Dumnezeu înseamnă că nu îşi dă seama de raportul cu Dumnezeu. 

Dacă crezi în Dumnezeu să ştii că Dumnezeu nu poate fi neglijat, dacă îl neglijezi să ştii că nu îl ai”4. 

Al treilea punct este să citeşti în fiecare zi două capitole din Noul Testament, pentru că în acest fel 

mintea omului se îmbogăţeşte cu gânduri bune. „Mintea omului e ca o moară, zic părinţii, şi ceea ce pui în 

moară aceea se macină. Dacă bagi pe moară gânduri bune, bune macină, dacă bagi pe moară gânduri rele, 

rele macină. Şi atunci ca să îţi înmulţeşti gândurile bune, trebuie neapărat să ai un izvor de gânduri bune, 

pentru că zice Domnul Hristos: «Din prisosinţa inimii grăieşte gura» sau că «Din inima omului purced 

gândurile rele» (Luca 6, 45)”5. 

                                                 
1 Constantin C. Daniel, Tragedia omului în cultura modernă, Editura Anastasia, Bucureşti, 1997, p. 18. 
2 Arhimandrit Teofil Părăian, Gânduri senine, Editura ASAB, Bucureşti, 2005, p. 421. 
3 Idem, Veniţi de luaţi bucurie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2001, p. 183. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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Astfel, pentru a se naşte din inima noastră gânduri bune trebuie ca în minte să duci gânduri bune prin 

lectura unor rânduri din scrierile neotestamentare ca şi în Biblie în general, dar şi din alte cărţi de învăţături 

duhovniceşti precum: Filocalie, Pateric, Războiul nevăzut, Paza celor cinci simţuri. 

Cel de-al patrulea punct este să îţi păzeşti mintea cu rugăciunea de toată vremea, adică zicând: „Doamne 

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Părintele Teofil făcea apel la un mare 

înaintaş al său, Arhim. Arsenie Boca, care spunea că aceasta este rugăciunea cu care se mântuiesc călugării în 

special, dar nu este nici un impediment pentru oamenii din lume să o spună şi ei, mai ales atunci când nu au 

nimic de făcut cu mintea. Rugăciunea aceasta spusă în timpul fără ocupaţie are rolul de a păzi pe de o parte 

mintea de a se îndepărta de cele sfinte, dar mai e în măsură să limpezească mintea omului pentru a face loc 

gândurilor bune, pentru că din minte pornesc toate gândurile omului, bune sau rele. În legătură cu aceste 

realităţi subliniate mai sus există numeroase pilde. Una dintre ele spune că la Sfântul Pimen ar fi mers cineva 

care ar fi întrebat: „Părinte, cum se răsplăteşte răul cu rău? Iar părintele i-a răspuns: Răul cu rău, frate se 

răsplăteşte întâi în gând, după aceea în privire – te uiţi urât la cel care ţi-a făcut rău – după aceea în cuvânt – 

zici două vorbe în loc de una, nouă în loc de două,  şi aşa mai departe - şi după aceea în faptă. Dar – zice 

părintele şi asta e foarte important – dacă înlături gândul cel rău celelalte nu mai vin”6. 

 Aşadar, această rugăciune, mai ales a călugărilor, este o bună modalitate de limpezire şi de sfinţire a 

minţii. Şi nu doar prin simpla rostire formală într-un număr limitat ci printr-o unire sau lipire a gândurilor cu 

Dumnezeu. 

Pentru clarificare Părintele Teofil ne oferă nişte argumente în favoarea utilităţii rostirii acestei rugăciuni 

prin intermediul cuvintelor Sfântului Maxim Mărturisitorul, care fiind întrebat cum se poate împlini îndemnul 

Sf. Apostol Pavel: „Rugaţi-vă neîncetat” (1 Tesaloniceni 5, 17), răspunde că „rugăciunea de toată vremea” 

înseamnă a avea mintea lipită pururea de Dumnezeu cu evlavie şi râvnă, a atârna cu speranţa de El, a te încrede 

în El în toată vremea şi în tot locul7. 

Cel de-al cincilea sfat pe care îl recomandă Părintele Teofil prin programul său de trăire a unei vieţi 

creştine autentice este postul. Alături de celelalte patru, postul este o datorie pe care toţi creştinii  ar trebui să se 

străduie să o împlinească, în afară de acei câţiva care nu pot să postească fie din considerente medicale, fie din 

cauza mediului toxic în care muncesc prin natura serviciului lor, fie din alte cauze obiective. Dar, chiar şi aceea 

ar trebui să fie conştienţi că dacă nu pot să îndeplinească una dintre datoriile de mai sus să se silească să 

compenseze lipsa cu o altă modalitate de a avansa pe scara virtuţilor dumnezeieşti. Iar în cazurile în care 

suntem cu gândul la Dumnezeu dar nu reuşim să ne îndeplinim toate datoriile, să facem cu credinţă după cum îi 

recomandase şi părintele Serafim, tot de la Sâmbăta, ucenicilor săi: „Fă ce poţi! Fă ce îţi ajută Dumnezeu!”8. 

Părintele Teofil Părăian (n. 3 martie 1929-m. 29 octombrie 2009), duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu 

de la Sâmbăta de Sus (judeţul Braşov) şi unul din marii părinţi duhovniceşti ortodocşi ai României, a rămas în 

conștiința celor care l-au cunoscut ca „Părintele bucuriei”. Pentru el, omul trăieşte în lume şi dispune liber de 

tot ceea ce Dumnezeu i-a încredinţat, darn nu poate să rămână viu, să progreseze în comuniunea cu El decât 

trăind cu El. Dacă omul duce o viaţă plină de patimi, îşi agoniseşte moarte9. Omul credincios, mai ales, suspină 

după comuniunea cu Dumnezeu, iar psalmii ne oferă în această privinţă  mărturii neasemuit de frumoase. Iată 

câteva exemple: „În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. 

Însetat-a sufletul meu de Dumnezeu cel viu” (Ps. 41, 1-2). În lumina lui Dumnezeu  omul va vedea lumină, 

adică va trăi, după cum ne spune acelaşi Psalmist: „Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea 

lumină” (Ps. 35, 9). Mai mult, potrivit mărturiei Psalmistului David, Dumnezeu este „apărătorul vieţii” (Ps. 26, 

2).  

Pentru el creştinismul nu este o ideologie sau un sistem de idei la care putem sau nu să aderăm, ci viaţă, 

viaţa cea adevărată în comuniune cu Izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o datorită păcatului 

originar. Iar pentru a argumenta cele afirmate mai sus vom face câteva scurte referiri la Taina Sf. Maslu (anul 

2012 fiind declarat de Patriarhia Română an omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor).  

Toţi Părinţii noştri duhovniceşti au cuvântat şi au scris despre această Taină care-l duce pe creştin către 

Viaţă, Iisus Hristos, Cel ce a restaurat firea umană şi ne-a eliberat de sub stăpânirea păcatului şi a morţii, 

dăruindu-ne viaţa veşnică a Împărăţiei Cerurilor. Părintele Teofil s-a raliat învăţăturii creştine, propovăduită de 

către toţi bunii duhovnici, anume că viaţă adevărată nu putem avea decât prin Hristos. Omul este de la sine 

                                                 
6 Ibidem, p. 184. 
7 Ibidem. 
8 Idem, Cale spre bunătate, Editura Sophia, Bucureşti, 2007, p. 17. 
9 Drd. Eugen Moraru, Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament, în M.A., anul XXVII (1982), nr. 10-12, p. 624. 
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însetat de viaţă, dar poate fi foarte uşor distras şi dirijat către drumuri false pe care i le îmbie diavolul sau 

propriul orgoliu. Setea lui de infinit poate fi adăpată cu surogate şi pervertită10.  

De aceea, iată acum la finalul acestui capitol câteva aspecte practice referitoare la Taina Sf. Maslu, atât 

de  importantă pentru sănătatea noastră trupească şi sufletească. Vom insista asupra trei aspecte: 1. nevoia 

urgentă de primire a Tainei; 2. corecta trăire a ei; 3. semnificaţii şi practici întâlnite în parohii şi în viaţa de zi cu 

zi a credinciosului. 

1. În legătură cu necesitatea primirii acestei Taine iată o primă relatare-deşi nu de la Părintele Teofil, ci 

de la un ucenic al său, IPS Andrei Andreicuţ-care ne arată cât de importantă şi frumoasă este aceasta. „Îmi 

amintesc în acest sens de o întâmplare mişcătoare din primii mei ani de preoţie. Eram paroh într-un cartier 

muncitoresc, cu multă lume săracă, dar râvnitoare şi credincioasă. Şi cu toată propaganda ateistă ce o făcea 

sistemul de atunci, legătura cu Biserica era puternică. La un moment dat am fost rugat de o credincioasă 

ortodoxă, a cărui soţ bolnav de cancer suferea cumplit, să mă duc să-i citesc o rugăciune. Punctul sensibil 

consta în faptul că omul respectiv nu era ortodox, ci maghiar reformat. Ani de zile fusese activist al partidului 

comunist în câteva fabrici mari şi oficial propagase învăţătura marxistă atee. M-am dus totuşi cu bunăvoinţă şi 

cu deschidere sufletească. Mare mi-a fost mirarea însă, că el nu solicita orice rugăciune, ci dorea să se 

spovedească. Dorea să-şi uşureze conştiinţa şi să se împace cu Dumnezeu. Nu faptul că era maghiar mă oprea 

să-l spovedesc, ci o realitate obiectivă: nu era ortodox. Era reformat. Tainele se pot împărtăşi doar unui 

ortodox. Înţelegând acest lucru mi-a zis: «Doresc să devin ortodox». Dorea acest lucru pentru a se putea 

spovedi. Cum botezul reformat îl primeşte, prin iconomie, Biserica Ortodoxă i-am administrat doar Taina 

Mirungerii şi l-am spovedit. Pentru mine a rămas spovedania respectivă ca un punct de referinţă. Sinceritatea 

şi seriozitatea cu care a fost făcută m-au dat gata. Eram convins pentru totdeauna, dacă mai era cazul, că 

toată făptura omenească are nevoie de această baie duhovnicească care-i spală sufletul de păcate şi-i împacă 

conştiinţa. Creştinul respectiv era un alt om. Mi-a solicitat şi Taina Sfântului Maslu şi, ştiind că ceasurile-i 

sunt numărate, mi-a cerut să-i oficiez slujba înmormântării. Era împăcat cu Dumnezeu, cu oamenii şi cu 

propria-i conştiinţă”11.  

Aşadar, Sf. Maslul trebuie legat sau înlesnit de Pocăinţă şi Euharistie mai ales. În boală şi nu numai (ci 

şi la bucurii sau reuşite în viaţă) cu cât ne spovedim mai des, cu atât pocăinţa devine o stare care ne însoţeşte 

toată viaţa, o sete nespusă după Hristos şi de aceea chiar şi cei de la care nu te aştepţi se întorc la credinţă şi se 

mântuiesc. 

2. În legătură cu modul onest, corect sau drept prin care se poate trăi această Taină se poate spune că el 

derivă, în mod expres, din faptul că în sine este o rugăciune. În cadrul Sf. Maslu noi ne rugăm pentru sănătatea 

trupului şi a sufletului nostru dar şi a semenilor, iar acest fapt implică o justeţe sau o apreciere faţă de toată 

fiinţa noastră. Bolile, suferinţele, necazurile şi altele de felul acesta fiind foarte numeroase în viaţa fiecăruia, 

atunci este evident faptul că şi Taina aceasta este foarte solicitată dar şi că nu poate fi exercitată la întâmplare. 

Anterior afirmam că Sf. Maslu este în legătură strânsă cu Pocăinţa. „Pocăinţa este o necesitate morală, o 

trebuinţă a naturii omeneşti, de care trebuie să ţină cont preoţii în experienţa lor pastorală, misionară şi să o 

administreze cu toată sfinţenia. Pocăinţa este un remediu contra mândriei, e şcoala smereniei, cea mai bună 

şcoală religioasă şi în acelaşi timp o curăţire a templului inimii, ca să intre în el şi să-l sfinţească Hristos. 

Pocăinţa vindecă relele şi neputinţele noastre morale ca şi Maslul pe cele corporale, are o minunată putere de 

moralizare; e cea mai bună şcoală a renaşterii morale şi naţionale”12. 

Nu există teologie în afară de trăire; trebuie să te schimbi, să devii un om nou. „Spre a-L cunoaşte pe 

Dumnezeu trebuie să te apropii de El; nu eşti teolog dacă nu urmezi calea unirii cu Dumnezeu”13. Domnul 

Hristos S-a întrupat, a pătimit, a murit şi a înviat nu numai ca lumea să ştie despre El, ci şi ca să ne treacă „din 

moarte la viaţă şi de pe pământ la cer” sau, cu alte cuvinte, ca să ne mântuiască. Mântuitorul a spus: „Nu oricine 

Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” 

(Matei 7, 21).  

De aceea, creştinul nu-şi poate realiza mântuirea numai cunoscând adevărul despre Hristos, ci împlinind 

poruncile Lui şi prin aceasta intrând în comuniune cu Hristos. După cum înotul se învaţă, teoretic, pe uscat, dar 

                                                 
10 Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Dinamica despătimirii. Spiritualitate creştină, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001, p. 

54. 
11 Ibidem, p. 56-57. 
12 Preot Dr. Dorel Man, Pastorație și duhovnicie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Bartolomeu, Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2009, p. 168. 
13 Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, traducere din limba franceză de Pr. Vasile Răducă, Editura 

Anastasia, Bucureşti, 1992, p. 67. 
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în chip desăvârşit numai în apă, tot astfel Ortodoxia se înţelege numai trăind; ea se intuieşte, se cunoaşte prin 

trăire, nu se demonstrează. Poţi fi catolic sau protestant după cărţi, nu însă ortodox. Nu cel ce ştie ceva despre 

sănătate e sănătos, ci cel ce are experienţa ei. Tot astfel, nu cel ce cunoaşte învăţătura creştină e creştin, ci acela 

care o trăieşte14.  

Teologia trebuie deci, să ne înveţe despre Dumnezeu nu atât pentru a şti despre El, cât mai ales pentru a 

trăi în El. Pentru sănătatea trupească, şi nu numai, este rânduită Taina Sf. Maslu, denumită de părintele Dumitru 

Stăniloae „Taină a trupului”, la care se adună grupuri de credincioşi în Biserică sau în familia celui bolnav, 

unde preoţii se roagă pentru tămăduirea suferinţelor trupeşti, întărirea sufletească, iertarea păcatelor, căci 

„Trupul e întărit de energiile sufletului care emană din Dumnezeu ca o putere. Curăţind sufletul de păcate, 

Harul Duhului Sfânt întăreşte puterile fireşti ale trupului”15 şi face parte din activitatea de pastoraţie a celor 

bolnavi alături de Spovedanie şi Împărtăşanie. 

3. Privitor la semnificaţiile şi practicile întâlnite în parohii şi în viaţa de zi cu zi a fiecărui credincos 

practicant se pot spune multe lucruri. Odinioară această Taină se făcea numai pentru cei bolnavi, cu scopul 

precis de a dobândi sănătatea fizică: „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii bisericii şi să se roage 

pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului” (Iacob 5, 14). Faptul că în timp ea s-a extins, adică se 

face şi pentru cei sănătoşi fizic şi chiar pentru toată lumea sau de obşte, este foarte bine dar rămâne mereu 

pericolul căderii în ritualism, al unei practici rutinate, care nu face defel bine celor care participă: preoţi şi 

credincioşi. Mai precis, trebuie spus că această rugăciune a Bisericii nu trebuie confundată cu o dezlegare 

oarecare, cu o molitfă sau cu o binecuvântare oarecare, ci are statut de Taină şi ca atare trebuie să i se acorde 

importanţa cuvenită. Un alt aspect se referă la numărul preoţilor care slujesc la această Taină: şapte, cinci sau 

cel puţin trei. „Această practică, însă, nu este stabilită de nici o normă canonică, ci ea s-a păstrat în Biserică şi a 

devenit obligatorie pe bază de obicei, care în dreptul bisericesc, este tot aşa de important ca şi norma scrisă”16. 

Indicaţiile tipiconale din Molitfelnic arată clar că la săvârşirea Tainei, „adunându-se şapte preoţi sau trei 

numai, în biserică sau în casă...” toate se pot face după cuviinţă. În concluzie, este nevoie de mai mulţi preoţi, 

minimum doi în practica actuală, şi nicidecum nu se cuvine ca să slujească un singur preot.  

În concluzie, se poate spune că Părintele Teofil a propus în cărţile şi predicile sale un îndreptar de viaţă 

concret pe care l-a folosit el însuşi, primind nenumărate daruri dela Dumnezeu. El a fost un vizionar fără însă a 

dori celebritatea şi recunoştinţa nimănui. Ca duhovnic a fost echilibrat, spusele sale rămânând celebre adeseori. 

Slujbele bisericeşti erau pentru el adevărate teofanii, adică arătare şi o manifestare a harului dumnezeiesc şi o 

poartă către sănătatea trupului şi a sufletului, ceea ce înseamnă mântuire. Cu siguranţă citise în Molitfelnic că 

„Această taină este folositoare tuturor creştinilor bolnavi de boală trupească sau sufletească, căci le dă 

tămăduire trupului şi iertare sufletului”17.  

De fapt, toate sfintele slujbe constituie pentru el modalităţi unice, ample şi complexe prin care 

frumuseţea ontologică divină se sensibilizează în conştiinţa credincioşilor, „inserându-se în ea printr-un act 

global spiritual, în care descifrăm elemente profunde emoţionale, raţionale şi voliţionale transpuse imnologic, 

artistic, simbolic, dogmatic şi moral, într-o lucrare divină şi umană”18.  

Aşa cum am afirmat deja învăţătura şi practica bisericească redescoperită şi propusă de marele nostru 

duhovnic se întemeiază pe Scriptură şi Tradiţie, aşa cum le aflăm numai în Biserica Ortodoxă, cu consecinţele 

cele mai binefăcătoare pentru fiecare om. 

 

 

 

                                                 
14 Prof. Nicolae Chiţescu, Dogmă şi viaţă creştină, în S.T., anul VI (1954), nr. 1-2, p. 50. 
15 Preot Dr. Dorel Man, op. cit., p. 68. 
16 Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, p. 

140. 
17 *, Molitfelnic, „Slujba Sfântului Maslu, Povăţuiri”, p. 114. 
18 Pr. Dr. Vasile Coman, Însemnătatea cultului creştin, în „Mitropolia Ardealului”, anul VIII (1963), nr. 9-10, p. 747. Aici 

autorul arătă că: „În cultul creştin se petrece o acţiune îndoită: credinciosul se înalţă spre Dumnezeu pentru a-I aduce o cinstire 

vrednică şi spirituală, iar Dumnezeu vine aproape de sufletul credinciosului spre a-l împărtăşi din darurile preţioase ale Jertfei de pe 

Cruce”. 


