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- CUVÂNT INAINTE. 

În Dumineca iertării, care în acest an a căzut li 

25 Februarie, . ne-a fost dat să ascultăm iîn biserici 

catedrală din Chișinău, o prea Jrumoasă şi impresio- 

nantă predică rostită de 1. P. S. Mitropolit Gurie al Ba 
sarabiei. Secţia culturală a Consiliului eparhial, cerâni 

binecuvântarea |. P. S. Mitropolit de a tipări aceasti 
predică în «Biblioteca creștinului dreptcredincios» 
pentru ca ea să fie citită şi de acei cari pentru motivi 

binecuvântate n'au avut prilejul s'o asculte, 1. P. S. Si 

a dat această binecuvântare, astel că predica va pute 

folosi şi altora pentru întărirea credinței, înmulțire 

bunei cucernicii şi pioşiei creștine. | 

Intr'adevăr întreaga Duminecă a iertării, după aşe 

zămintele bisericeşti, este foarte impresionantă. Dup, 

cuvintele Evangheliei: «De veţi iertă oamenilor gre 

șalele lor, ierta-va şi vouă Tatăl cel ceresc; ia: 
de nu veţi iertă oamenilor greşalele lor, nic 
Tatăl vostru nu va iertă vouă greșalele voastre 

(Mat, VI, 14)—avem prilejul să vedem scene zgudui 
toare de împăcăciune între duşmani vechi și neînduplecat 

lar în momentul când însuş 1. P. S. Mitropolit îşi cer 
“iertare dela credincioşi, ochii tuturora înnoată în Iacrin 

de bunătate şi evlavie creştină. 

De aceea, predica de față are neasemănat preț chit 

pentru acei cari au fost de faţă şi au ascultat-o, da 
cari totuş mai au şi prilejul s'o mai citiască, în aceasi 

sărticică spre bună amintire,



“1 UBI ŢII: MEI “Fu, 

 Sosesc. zilele sfintei Patruzecimi. In aceste zile, fiecare - 

 cteştin bun recunoaște ca o datorie neîntăturabilă. să. 
aducă lui Dumnezeu pocăința. Cu zilele Postului mare , 
Biserica ortodoxă : a unit în general pocăința. 
_Noi suntem. cu toţii păcătoşi, Nu este. nici un om," 

“care” fiind . în vieaţă --să' nu. fi greşit, „Greşim î în fiecare i 
ceas şi cu cuvântul, şi cu “lucrul, şi cu „gândul, „şi cu: 
toate” simţirile, . cu voie şi “fără voie, cu ştiinţă şi cu.. 

“neştiinţă, şi. zi şi noapte. Şi pentru păcătoşi. nu este altă 
cale de scăpare, de. mântuire afară de calea pocăinţei, 

cum dealtfel cunoaştem că pe fiul cel rătăcit l-a adus în | 
„casa părintească. şi l-a scăpat de. pieire numai pocăința. 

A 

Taina. pocăinţei este „scăldătoarea în care păcătosul' se. 
curăţă | pentru . cer, este minunata '. „scară care. ne. „ridică 
acolo,'de unde am, căzut. - - , 

De aceea și cuvântul Meu către voi, iubiţi fii în Dom: 
aul, este astăzi ca” să vă grăbiţi a vă. întoarce către | 
-Domnul” prin pocăință adevărată. 

Dar ce se cere pentru ca pocăinţa să fie adevărată, 
"aducătoare de roadă şi primită? 

Se cere. mai întâi ca să fim îndemnați spre. „pocăință 
de recunoaşterea păcatelor noastre şi de îngreţoşarea 
de păcate, de-ură faţă de păcat, iar nu numai de imi-



tarea oarbă a pildei altora, sau de îndeplinirea rece a 
unui obicei în deobşte şi demult practicat, 

Cel ce vine la pocăință, îndemnat de cunoştinţa nc- 
norocirii de a rămâne cu păcatul, de simţirea că păcatul 
aduce pierderea păcii sufleteşti, că depărtează de Dumne- 

- Zeu, de bucurie in Duhul sfânt, acel ce simte îngre- 
țoşare către păcat,—acela arde de dorinţa a se desface, 
a se deslegă de păcat, acela se grăbeşte să lepede calea 
păcatului, a prihanei şi să intre pe cărările faptelor bune, 
şi vieţii curate, pline de virtuţi. Fiul cel rătăcit numai 
atunci s'a gândit să se întoarcă cu capul plecat Îa tatăl 
său, când a inceput a cunoaşte pericolul vieţii păcă- 
toase, când a văzut că traiul în depărtare de Dumnezeu 
îl ameninţă cu moartea de foame, când a priceput că pă- 
catul i-a adus pierderea tuturor bunătăţilor, că păcatul 
este un mare rău şi deci l-a urit. Când a simţit ingreţo- 
şorea către vicaţa lui netrebnică, atunci și-a adus aminte 
de indestularea, de mulțumirea pe care o aveă în casa 
părintelui său, de căldura dragostei părinteşti, pe care 
o simţiau şi argaţii tătâne-său, Atunci: şi-a venit în cu- 
noștință, şi-a venit în fire, “şi a zis: «Căji îarpați te 
talol meu mânâară pâne din destul, iar eu, fiul tui, 
mor de foame! Mă voi sculd şi ma voi întoarce către 
tatăl meu şi-i voiu zice :— Tata! preşile-am la cer și 
înaintea ta». = 

<Cunoaște dar, o păcâtosule, că ai preşit şi că pă- 
calul este un rdu înfricoșal şi atunci se va trezi în line" 
dorul de a te lepădă de ela — învaţă sfântul Nil Sinaitul. 

Ca pocăinţa să fie mai adâncă, se mai cere, după ce 
ne-am rccunoscut că suntem mari păcătoşi, să nu cău- 
tim a învinui pe alţii în păcatele noastre, ci să ne păstra 
vinovaţi numai pe noi laşine, Vă aduceţi aminte cur
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strămoşii noştri aruncau vina păcatului unul asupra al-. 
tuia. Adam asupra Evei, iar Eva asupra şarpelui şi a- 
supra diavolului, dar îndreptăţirile lor nau fost luate 
în 'scamă de Dumnezeu: Domnul a împărţit fiecărui vi-: 
novat cuvenita pedeapsă. . 

Nici smintelele lumci, nici ademenirile oamenilor răi, 
nici ispitirile diavolului nu pot să ne tragă în păcat, dacă 
nu va fi pentru aceasta învoirea noastră. 

Unii socot să-şi indreptăţiască vieaţa păcătoasă prin 
neputincioşia firii omeneşti şi prin chipul viţiosaal traiu- 
lui celorlalţi oameni. Ei zic de obicei: «Slăbiciunea ne-a 
biruit, nu numai noi greşim; cum greşesc alții, aşa pre- 
şim noi». Insă noi nu trebuie să ne supunem slăbi- 
ciunii. După mărturisirea oamenilor înţelepţi şi sfinţi, 
cu cât suntem mai neputincioşi, cu atât suntem mai 
tari, mai capabilii pentru fapte bune, atunci în nepu- 
tincioşia noastră se arată puterea lui Dumnezeu (2 Cor. 
4, 16; 12, 0. 10). Din contră, atunci pe pământ s'a în- 
tărit răzvrătirea, când s'au ivit uriașii, cari se măriau cu 
putere ncobicinuită (Facerea 6, 4, 5). Pe de altă parte, 
păcatul nu este mai puţin vinovat înaintea lui Durmne=: 
zeu, dacă cl este comun; păcatele comune Întărâti mai 
puternic mânia lui Dumnezeu. Necăutând la un: cât de 
mare număr, Domnul va nimici pe toţi cei ce fac fără- 
detege. Dacă Noc ar [i fost 'ca toţi, atunci şi el ar fi 
picrit Împreuns cu toţi scmenii în apele potopului. la 
iad vor ajunge locuri Pentru toţi cei incremeniţi latru 
fărădelezi., . 

Pentru aceasta, înai bine şi mai de nădejde este ca 
in toate să ne invinuim pe noi ilaţine, s3 ne mustrira 
numai pe noi laşine. Osândirea proprie va lalitură ase 
prizac3 judecății lui I)umnezeu, va Întoarce. pe Jude=
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“cătorul Gel drept şi milostiv: “spre. milă, va: cere de 
“Dânsul iertare de:păcate. «Acela este-pe cale bună . 
poate așteptă iertare în păcate, care este nemulţumit c 

sine; inaintea . Judecătorului - celui drept şi “milostiv : 
"cela află iertare, care se învinuește. singur pe sinex—ît, 

 vaţă fericitul Augustin. 
2. «Dacă sufletul se învinueşte însuș înaintea Domnule: 
_ Domnul îl va iubi», — ne: încredinţează: Avva Pimen, L. 

ce a fost osîndit fariseul? :Au: nu pentru că se îndrep: 

- pe “sine, însuş? Şi prin ce a câștigat bunavoinţa: k. 

Dumnezeu .vameşul? Au nu prin aceea că S'a învinu 

însuş pe sine? 
Când noi: înşine.ne învinuim în păcatele noastre, î 

_tunci dobândim mai mare zdrobire a inimii întru păcat 

„mai adâncă părere de rău, și mai ușor putem -vărt 

“lacrimi amare pentru greşelile noastre. lar aceasta est -- 
a treia condiţie pentru adevărată pocăință. Prin. lacrin. 
putem noi să ne spălăm de pe suflet murdăria păcatelo 
«Cine voeşte să se curăţe. de păcate, le curăţă pn 

lacrimi»,—învaţă” Avva Pimen. Cu plânsul vremelnic m 
putem să: înlăturăm dela noi, să prevenim plânsul ce 

veşnic. «Cine aci.nu plânge pentru sine, acela veşn,: 
va plânge acolo, Și aşa-irebuie să plângem sau aci—t 
„bună voe, sau acolo —din tauza muncilor“ „—vesteşt. 

acelaş Avva Pimen. «Tristeţea care &te-după Dumneze 
este drumul. spre bucuria de Dumnezeu; îacrimile ce 

pentru Dmnezeu produc, cresc bucuria veșnică şi at 

vestejităs,— învaţă sf. loan Gură de Aur. Plânsul nosti. 

să corespundă păcatelor noastre, Dacă căderea noasti 

nu e mare, destule 'sunt câteva lacrimi, —iar dacă! 

mare, trebuie să fie un râu de lacrimi. Fericit es 

acela care necontenit îşi plânge păcatele sale. Precu :
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- .upă-o ploaie torențială aerul devine mai curat, aşa și | 

upă. vărsare de lacrimi ne vom redobindi liniştea şi 

eninătatea, iar negura păcatului va dispare“,—mărtu- 

iseşte Avva Isaia, Zdrobindu-ne pentru păcate, uşor 

” -ate, căci zdrobirea de păcate mărturiseşte - clar că 

_e-am întors inima dela păcat, că ne e urit păcatul. 

„ăci, cine ne face să plângem, să ne batem. în piept 

“entru păcat, dacă. nu conştiinţa că "păcatul e o pier- “ 

anie, o vătămare, un rău? Prin păcat noi cădem sub 

iânia lui Dumnezeu, ne punem alături de răstignitorii 

„i Firistos, mâhnim şi. scârbim pe. Duhul Sfânt; înarmăm 

“ontra noastră cerul şi pământul, pe ingerii din cer și 

dată făptură pământului, ne „robim vrăjmașului nostru 

„ela început—diavolului; ne pierdem sufletul şi trupul, - 

e atragem asupra noastră nevoile şi năpastele vremel- : 

„ „ice şi ne pregătim iadul cu muncile veşnice şi nesfârşite. 

„„ Când îţi-închipui tuate acestea, .se poate, o, omule 

" „redincios, dar păcătos,—ca să nu plângi, să nu te cu- 

remuri cu inima, să nu te inspăimânți, să nu te zdro- 

veşti de păcatele tale pe de o parte, iar pe de alta să 

„u simţi către păcate uriciune, îngrețoşare şi să nu 

+  ugi de ele ca de otrava şarpelui? i 

-* Sf, Apostol Petru, în toată vremea după lepădarea 

„ui de Hristos, nu puteă să asculte cu nepăsare cântarea 

7 :ocoșului din miezul nopţii. El -indată se sculă din aş- 

” ernu( şi vărsând lăcrimi amare, rugă pe Domnul ca să 

su pemeniască păcatul acela mare al lui, şi aflându-se 

- n asemenea stare sufletească s'a păstrat pe sine. cre- 

“tincios şi devotat lui Hristos până la moartea sa. lar 

wesimţirea noastră faţa de păcat, indiferența noastră, ae 

'orbeşte nouă clar că noi nu voim să ne despărțim de 

e vom feri, ne vom păzi de noui abateri spre acele pă- o



0 A 
păcat; «Dacă cineva va cădeă în vre-o greşală și nu se: 
va” mâhni, nu-i' va” părcă rău, după măsura ei, acela 
uşor iarăş.va cădeă' în aceiaş mreajă», zice sf... Marc: 
nevoitorul, . | n SI 

Dar zdrobirea . inimii trebuie să fie moderată; nu - se: 
cuvine ca părerea de rău să fie: fără măsură; “ căci și 

- “tristeţea mântuitoare pentru păcate, dacă trece măsura, 
” devine păgubitoare. Nu trebuie să ajungem la disperare, 
„la desnădejde, închipuindu-ne mulţimea păcatelor, sau 
„mărimea lor. Disperarea este lucru satanicesc, ea poaţe 
“să 'ne ducă în însuș adâncul răului, să aşeze în sufleţff. 
nostru iadul, înainte de a ne pogori pâcatul în iad,. 
Pentru aceea, cât de multe păcate ar aveă cineva' şi 
cit de mari ar fi ele, nu trebuie să 'dispere, căci Diim- 
nezeu are milă şi mai multă, căci precum El este fără. 
sfârşit, asemenea şi mila Lui este nesfârșită. Chiar dacă: 
“păcatele noastre ar fi asemenea ca păcatele lumii îri-: 

“ tregi, şi atunci nu trebuie să desnădăjduim, căci Mân-.. 
“tuitorul nastru” este «Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatele a toată lumea». Sângele lui lisus Hristos este” 

"- puternic-a_ne curăţi de tot păcatul, numai dacă pocăinţa 
noastră este” însoţită de credinţa fermă în Dumnezeirca: 
lui Hristos Cel Răstignit, şi de nădejde tare în puterea 
milostivitoare a sângelui Liij-vărsat pe Cruce pentru 
păcatele omenisii. . . 
-De aceea, o, păcătoșilor, învioraţi-vă nădejdea, adu- 

cându-va "aminte de tâlharii, .de desfrinaţii, de vameşii, 
de arghirofilii, cu un cuvânt, de toţi marii păcătoşi, cari 
sau mântuit, ” 

Prin ce s?au mântuit ei? Au nu prin Jacrimi de po- 
căinţă, unite cu credinţa în Răscumpărător şi cu nădejdea 
în mila lui Dumnezeu? Şi pede altă parte, de ce au pierit
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ucigătorul de. frate Cain şi trădătorul luda? Din cauza: - 

disperării în iertarea marilor crime ce au făcut, - 

„Reese de aci, că pierde pe om; nu mărimea şi nici . 

mulţimea păcatelor, ci inima necăită şi impietrită. : 

După ce rie-am cunoscut păcatele, după ce ne-am:. 

osândit pe -noi înşine, plângând de păcate, şi. plânsul 

prefăcându-l cu credinţa în Dumnezeescul Răscumpărător: 

şi cu- qădejdea în mila Lui fără margini, „datori suntem: 

-a mărturisi, a descoperi starea noastră păcătoasă îna-: - 

intea preotului, netăinuind de dânsul nici un păcat. Căci: 

proorocul David zice: acât am păstrat tăcerea, mi se- 

mistuiau oasele, şi suspinele nu-mi mai 'conteniau, căci 

ziua şi noaptea mă apăsă mâna Ta, şi vlaga mea secă 

ca de arşiţa verii. Mi-am mărturisit însă'păcatul şi gre-. 

şala mea n'am ascuns-o, şi. îndată ai ridicat pedeapsa 

- păcatului meu». - 

Prin mărturisire aruncâm din noi, dăm afară, otrava: 

păcatului. Prin arătarea, . prin descoperirea păcatelor 

înaintea preotului duhovnic, noi dăm preotului a -cu- 

noaşte boala sufletului nostru, a cunoaşte ce patimă 

copleşeşte cuzetul nostru, care este viţiul de căpetenie 

ce conduce toată activitatea sufletului, ce ne-mână spre 

alte fărădelegi şi ne istoveşte vieața duhovnicească. Şi 

dacă i-am data cunoaşte drept și mărimea boalei noastre 

sufleteşti, îl ajutăm _ca el să găsiască cel mai potrivit 

leac, cel mai- corespunzător medicament pentru lecuirea' 

boalei;să ne deă învăţătura cuvenită, să ne facă o pre- 

„„Nenire pentru a ne feri de păcat, să ;pună asupră-ne o 

“pedeapsă, o epitimie corespunzătoare. Pentru aceasta, 

preotul nu trebuie să se grăbiască la primirea mărturi- 

sirii, ci să fie cu mare atenţie ca să cunoască boalz mai... 

bine şi să deă sfaturile cele mai potrivite. În acest chip



- preotul va deveni. adevărat părinte duhovnicesc, dofto- 
- rul sufletului şi- judecătorul conştiinţii păcatului. 

“lar dacă: ascundem de: preot. păcatele, ne pricinuim 
-- mare. vătămare nouă - înşine, Păcatul tăinuit rămâne ne- 
deslegat şi se: încuibează ' în sufletul. nostru şi-l strică, 
il slăbeşte, îl. omoară, „precum racul, boală trupească— 

;. mult” mănâncă: trupul, până la oase, şi îndepărtează mă: 

: dulare! după mădulare. Dumnezeu nu va acoperi păca- 

--tele. noastre cu iertarea, dacă nu le-. vom descoperi noi. 

' “Anşine mai înainte.- La ce să ne ruşinăm 'a ne recunoaşte 

în păcate, când nu ne-am ruşinat a ne dedă la păcate? 

Rușinea -- este a păcatului, iar nu a mărturisi păcatele 
În zadar .zic unii: «de ce mai trebuie să ne înşiruim 

Pa păcatele înaintea preotului, când Dumnezeu ştie că suntem 

"păcătoşi? 'Mijlocirea preotului între Dumnezeu şi noi, - 
"numai ne.strâmtorează şi ne împiedică a : ne -mărturisi 
“sincer, descoperit». Fără mărturisire nu poate fi iertare. 

E Un părinte înţelept, amărit de purtarea brutală a fiului, 
de» ar şi şti că fiul se căeşte în vina sa, nu l-ar iertă 

-. înainte de a veni fiul şi i-ar cere iertare. Tot astfel şi 

Dom ezeu, deşi ştie toate păcatele noastre, insă aşteaptă 

„„ când noi ne-yom căi de ele, și le vom mărturisi -îna- 

intea Lui şi votă iertare. De ce să ne sfiim de preot, 
“ de duhovnic, . când el € asemenea nouă—pătimaş, 

este supus aceloraşi păcat iedicare poate să 
fie mijlocirea preotului când el cate a nu des- 
coperi nimănui tainele încredințate Lui?. 

După ce ne-am mărturisit păcatele inaintea preotului . 
și am primit prin el iertare dela Dumnezeu, să ne ho- - 
tărim ferm şi 'să ne silim a uu mai greşi, «Bine este măr. 

„„turisirea păcatelor, când după ca u'mează indreptarea 
vieţii. Dar ce folos e a descoperi doftorului ranele, dacă 
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întrebuințezi mijloacele vindecătoare»? —învaţă feri- 

“ul Augustin. «Atunci pocăința noastră nu este decât:. .- 

tăţărnicie şi viclenie înaintea lui Dumnezeu. Atunci Dum- 

- zeu va face cu noi ce a făcut regele din evanghelie 

„i datornicul nemilostiv, Ne va lipsi de iertarea dată, 

"noi iarăş vom ajunge datornici neachitaţi. Dacă noi - - - 

“şine” nu lepădăm păcatele, nici Dumnezeu nu le poate. 

„să, «tertarea păcatelor este eliberarea de patimi, dar - 

“ce nu s'a slobozit de ele prin har,—acela n'a primit 

să iertarea»,— zice Avva Talasie,-Cel mai sigur semn, 

1pă care păcătosul ce se pocăeşte poate cunoaşte, dacă 

iradevăr i s'au iertat păcatele de Dumnezeu, este acela, 

- nd el simte ură către toate păcatele, incât se uneşte 

“ai: bine să moară decât să greşiască de voie inaintea 

"i Dumnezeu»,— învaţă sfintul Vasile cel Mare. | 

Dar ca să ne putem păzi mai bine de căderea în pă: 

te după pocăință, să ne sârguim a ne îndepărtă de 

- e;soanele şi de locurile, cari pot să ne deâ prilei spre. 

"idere. Maria Egipteanca nu s'a întors din lerusalim (unde: 

“iasa pocăit în vieața ci păcătoasă de mai de inainte). 

„-Epipt ca să se aşeze în pustietățile Egiptului, ci s'a - 

us în pustietate peste lordan, pentru -ce 2... Pentru 

4 înainte de a ajunge în deşertul Egiptului, trebuia, 

-1 se întilniască cu persoanele şi lucrurile de mai 

sainte şi abia_s'ar fi putut împotrivi indemnărilor spre 

ăcat, Astfel trebuie să facă fiecare, să fugă de a se 

„tâlni cu "lucruri ademenitoare, ispititoare, căci «daci 

-u vedem fructul oprit, atunci nici nu-l dorim atât de 

“are>, zice sfântul loan Scărarul. 

Dar dacă din cauza neputinței noastre, ni S'ar iatâm-.- 

„dă să cădem iarăş în aceleași păcate, pe care mila lu 

_Jumnezeu ni le-a iertat prin taina pocăinţii, noi nt 
r



a 

- trebuie -să cădem. în disperare. «Chiar dacă de'o mie | 
„ide ori am greşi, şi după aceea vom alergă la pocăință, 

- din nou ne vom curăţi de -murdăriile şi de fărădelegile 
: făcute», învaţă sf. Efrem Sirul, Dumnezeu : a poruncit 
sfântului apostol Petru' să ierte fratelui său de şeapte- 

„Zeci de ori câte şeapte, cu atât mai vârtos Insuş Dum: - 
nezeu va face aşa fel. Un frate- a întrebaț pe avva: Sâ- 
-soe: «Ce'să fac Avvo?. Eu am. căzut». Bătrânul i-a răs- 

-_puns: «Scoală-te»! Fratele îi zise: «Mam sculat şi iarăş 
„am căzut». «Şi iarăş. te scoală»,—i-a răspuns _stareţul. 
„Fratele a mai întrebat: Dar până când va fi aceasta?.. 
„Până când vei fi luat din vieaţa aceasta—bun sau rău, 
îndreptat sau păcătos»,—i-a răspuns stareţul. «Căci cum 

" „se va arătă cinevă atunci, acela astfel va şi merge acolo». 
Nădejdea la ștergerea păcatelor noastre prin pocăință, 

uumai - atunci se va arătă zadarnică, când ne vom trezi 
“în iad; acolo acest; leac va fi fără putere şi fără folos; 
iar până când. vieţuim în această lume, pocăinţa noastră 

- nici odată. nu va fi înlăturată de Dumnezeu, chiar dacă 

““-aceasta va. fi la bătrâneţe, în pragul morţii, la răsuflarea 

"cea ie pe urmă». Aşa ne asigură fericitul Augustin şi 
„Sf. Gură dEAur,. . . | . 7 
- “Iată, fiilor, Ci uie să fie pocăinţa noastră, ca 
„„Ssă fie bine primită de Dăinezeu şi mântuitoare pentru 

noi! Apropiindu-ne către poetii te buie: 1) să ne 
--aducem aminte toate păcatele noastre, 3) 
-desgust către păcate şi indepărtare de ele, 3) să ne în- 
'Vinuim numai pe noi îşine în păcate, şi nicidecum -pe. : alții, 4) să nu ne îndreptăţim pe not nici prin neputinţa 
«omenească, nici prin pilda vieţii păcătoasă a celorlalţi 
„Oameni, 5) să avem părere de rău şi tristețe de păcate 
„.ce le-am făcut, dar. tristeţea so moderăm cu credința N 

a 

“să “simţim.
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Ci ta 
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"m greşit vouă cu pilda rea, cu purtările Mele, cv cart : 
„m dat prilej spre a Mă osândi,a Mă grăi de râu, spre 
„ră depărtă de Biserică... Câte am greşit cu cuvântul 

ÎI — 

„9 După aceasta |. P. S. Mitropolit a făcu 

: - scumpăritor şi .cu 1 nădejdea: în mila lui Dumnezeiu, e | 
-:mărturisim păcatele înaintea duhovnicului fără. nici - 

" nuire şi, după“ce vom primi 'deslegare prin- el, 7) s: 
--i ne mai întoarcem spre păcate, ci să ne sârguim , Sa 

: şterge cu faptele bune, opuse lor." 
Dar se mai cere încă cevă. Mântuitorul a zis: «D. . 

“"iţi să vi se ierte vouă păcatele voastre, iertaţi şi vo 

: „sşalele altora contra voastră. Dacă nu veţi iertă oame 
. 2 păcatele lor, nici Tatăl vostru Cel ceresc nu v: . 

tă păcatele voastre. . De aceea să iertăm pe cei ce! 
-au greşit nouă, ca să luăm şi noi iertare dela Dumnezeu 

Eu, ca părintele vostru duhovnicesc, ca Arhieteu 

- stru, vă iert de toate câte Mi aţi greşit Mie personal - 

i rog ca să mă ientaţi și voi pe 'Mine de toate cât 

“ lucrul, iertaţi-Mă pe Mine, păcătosul! Amin.! 

De e e a naiul) 
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etanit tutu- 

a până la pământ. Sculându-se a zis: „Dumnezeu să vă 

- > şi să vă blagosloviască, pe vol, fil Mei“." 
oată lumea a luat apoi blagoslovenie dela Arhiereu, 

"“atând mâna binecuvântâtoare; iar 1. P. S. Saa plecat la 

„ dinul Său arhieresc cu conştiinţa impăcată, cu faţa su- ă 

„ Atoare de bunătate şi mângâlere.


