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Parohia Învierea Domnului, telefon 0743538830. 

 

nostru Iisus  Hristos simt că nu mă țin 

puterile să port  această greutate, de aceea, 

pășesc înclinat și  tremur din toate 

încheieturile. Și a adăugat: 

‒ Și cine poate, stăpâne, dintre cei care au  

cunoștință despre ceea ce se întâmplă la 

Sfânta Jertfă, să țină în mâinile lui pe Cel 

neîmpărțit? 

‒Din pogorământ, Domnul Iisus Hristos,  

întărind slăbiciunea noastră, le-a făcut ușoare 

pe cele grele și posibile pe cele cu 

neputință.  Fericit este acela, stăpâne, care s-a  

vrednicit  să slujească această mare Taină, la 

care îngerii  din ceruri și toate puterile slavei 

stau cu frică și  cu cutremur, i-a  răspuns  

episcopul.  

Când a spus acestea, diaconul s-a  

tulburat, iar Sfântul Altar a strălucit de o  

lumină cerească. Și chipul acestuia s-a 

umplut  de lumină și cu o voce schimbată, 

neobișnuită,  angelică, a zis: „Eu sunt îngerul 

trimis la sutașul Corneliu, cel cu evlavie și 

teamă de  Dumnezeu, care se ruga făcând 

multe  milostenii. Fac parte din tagma 

îngerilor care  duc rugăciunile celor ce vor să 

se mântuiască la  Tronul ceresc al 

Mântuitorului. În timp ce  țăranul pe care ți l-

am adus să fie botezat  împreună cu familia 

lui se ruga continuu să i se  arate credința cea 

adevărată, ca să se închine  cu știință lui 

Dumnezeu, eu am fost cel care am  dus 

rugăciunea lui înaintea Tronului. Am fost  

trimis la el să-l îndrum pe calea cea dreaptă, 

iar  acum când mi-am împlinit misiunea, plec 

întru  ale mele”. Arhiereul și cei din jurul lui, 

când au  auzit acestea, s-au tulburat atât de 

mult, încât  au căzut cu fața la pământ. 

Îngerul, însă, le-a zis: 

‒ Nu vă înfricoșați, ci binecuvântați-L pe  

Dumnezeu și închinați-vă Lui întru toți vecii. 

M-am arătat vouă, dar nici n-am mâncat, 

nici n-am băut, ci în vedenie m-ați văzut 

astfel. 

Nimic din acestea nu s-a întâmplat. Și 

acum  mărturisiți-vă Domnului, căci mă urc 

la Cel ce  m-a trimis. 

S-au ridicat, dar n-au văzut pe nimeni! Și 

au  slăvit pe Dumnezeu pentru lucrurile Lui  

minunate și că s-a arătat lor, nevrednicilor,  

îngerul Domnului. 

Țăranul, care urmărise slujba Liturghiei   

Darurilor din afara bisericii, printr-o fereastră 

deschisă, a auzit și a văzut într-un mod 

neobișnuit și inexplicabil, toate câte s-au  

întâmplat și câte a spus îngerul Domnului și a  

strigat cu glas mare și a zis: 

‒ Acum am văzut cu adevărat că Dumnezeu a 

trimis pe îngerul Său și m-a scos din  

întunericul neștiinței.  Slavă Ție, împărate, 

Dumnezeule Atotțiitorule și Iubitorule de 

oameni, că prin trimiterea îngerului m-ai 

învrednicit pe mine, păcătosul și ereticul, să 

mă ridic din moartea  păcatului, eu și familia 

mea! Și acum, Doamne, luminează-mi mintea 

și inima ca să Te slăvesc  în toată vremea vieții 

mele și să strig împreună  cu îngerii din ceruri: 

„Sfânt, Sfânt, Sfânt ești  Dumnezeule, plin este 

cerul și pământul de  mărirea Ta”. La Botez, 

țăranul a primit numele  de Sergiu. 

(Protopresbiter Stefanos  Anagnostopoulos, 

Explicarea Dumnezeieștii Liturghii cu ajutorul 

unor  evenimente  și a unor experiențe din 

viețile sfinților, preoților,  monahilor și 

credincioșilor) 


