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Odovania praznicului Naşterii Maicii
Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie
şi Teodul
1 Corinteni 2

6 Celor desăvârşiţi1 însă le gră-
im înţelepciunea, dar nu înţe-
lepciunea acestui veac, nici a
stăpânitorilor acestui veac2, ca-
re sunt pieritori,
7 ci grăim înţelepciunea lui
Dumnezeu cea întru taină3, cea
ascunsă, pe care Dumnezeu mai
înainte de veci a rânduit-o spre
slava noastră,
8 pe care nimeni din stăpânitorii
acestui veac n’a cunoscut-o; că
dacă ar fi cunoscut-o, nu L-ar fi
răstignit pe Domnul slavei;
9 ci precum este scris: Pe cele ce
ochiul nu le-a văzut şi urechea
nu le-a auzit şi la inima omului
nu s’au suit, pe acelea le-a gătit

1„Cei desăvârşiţi”: nu o elită de „ini-
ţiaţi” ai comunităţii, ci acei creştini ca-
re au atins treapta cea mai înaltă a
înţelegerii şi trăirii duhovniceşti.

2Forţele diavoleşti şi stăpânitorii
prin care ele se manifestă (vezi In 12,
31; 14, 30; 16, 11; Ef 2, 2; 6, 12).

3= Cea care se manifestă în chip tai-
nic; de nepătruns.

Dumnezeu celor ce-L iubesc.

Matei 10
37 Cel ce-şi iubeşte pe tatăl său
ori pe mama sa mai mult decât
pe Mine, nu este vrednic de Mi-
ne; cel ce-şi iubeşte pe fiul său
ori pe fiica sa mai mult decât pe
Mine, nu este vrednic de Mine.
38 Şi cel ce nu-şi ia crucea sa
şi nu-Mi urmează Mie, nu este
vrednic de Mine.
39 Cel ce şi-a câştigat viaţa, O va
pierde; iar cel ce şi-a pierdut vi-
aţa pentru Mine, acela O va câş-
tiga4.
40 Cel ce vă primeşte pe voi, pe
Mine Mă primeşte; şi cel ce Mă
primeşte pe Mine Îl primeşte pe
Cel ce M’a trimis pe Mine.
41 Cel ce primeşte profet în nu-
me de profet, răsplată de profet
va primi; şi cel ce primeşte pe un
drept în nume de drept, răsplata
dreptului va primi.

4Joc semantic între viaţa biologică
trecătoare şi viaţa veşnică a sufletului.



42 Şi cel ce în nume de ucenic va
da de băut numai un pahar cu
apă rece unuia din aceştia mici5,
adevăr vă grăiesc: Nu-şi va pier-
de răsplata”.

Matei 11

1 După ce a isprăvit Iisus de dat
aceste porunci celor doisprezece
ucenici ai Săi, a plecat de acolo
pentru ca să înveţe şi să propo-
văduiască prin cetăţile lor.6

5Profeţi, apostoli, misionari de ori-
ce fel, mici şi neînsemnaţi în aparenţă,
dar cu mare pondere în balanţa com-
portamentului faţă de ei al celor ce lu-
crează ca ucenici – aderenţi, următori,
credincioşi, mărturisitori – ai lui Iisus
Hristos.

6Sfânta Scriptură versiune diortosi-
tă după Septuaginta, redactată şi ad-
notată de Mitropolit Bartolomeu Vale-
riu Anania
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