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In aceste zile cand multi semeni din nord-estul tarii sunt greu incercati de revarsarea nemiloasa a apelor, Patriarhia Romana indeamna clerul si credinciosii de la parohii si manastiri ca la Sfanta
Liturghie si la alte sﬁnte slujbe sa inalte rugaciuni pentru oprirea
ploilor, conform indrumarilor din Liturghier (Adunare de cereri la
diferite trebuinte din viata omului). In acelasi timp, in semn de
compasiune si solidaritate cu cei afectati de inundatiile din nordestul Moldovei, care s-au soldat cu pierderi de vieti omenesti si
au provocat mari pagube materiale, Patriarhia Romana indeamna
ierarhii, preotii si credinciosii ortodocsi de la parohii si manastiri sa
organizeze colecte in bani, alimente neperisabile si alte bunuri materiale (inclusiv materiale de constructii) pentru ajutorarea familiilor
sinistrate. Rugam ca sumele colectate sa ﬁe depuse in urmatoarele
conturi pentru sinistrati ale Patriarhiei Romane: RO54RNCB007500
4895030091(Lei), RO27RNCB0075004895030092(Euro), RO97RN
CB0075004895030093(USD), cu mentiunea „PENTRU SINISTRATI”,
deschise la Banca Comerciala Romana, ﬁliala Sector 4, Bucuresti.
Ajutorul ﬁnanciar din partea clerului si credinciosilor ortodocsi romani va ﬁ distribuit de catre Sectorul social-ﬁlantropic al Patriarhiei
Romane familiilor sinistrate in urma prezentarii situatiei de catre
eparhiile din zonele afectate de revarsarea nemiloasa a apelor. Ajutoarele in alimente neperisabile si alte bunuri materiale vor ﬁ trimise
direct in zonele sinistrate prin intermediul Sectoarelor social-ﬁlantropice ale eparhiilor din nord-estul tarii sub coordonarea Biroului
de asistenta sociala al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.
Rugaciunea unita cu fapta buna in sprijinul familiilor sinistrate reprezinta un act de responsabilitate si coeziune sociala care
intareste credinta si speranta ca necazurile si lipsurile cu care se
confrunta majoritatea romanilor in aceasta perioada vor ﬁ depasite,
potrivit cuvantului Mantuitorului nostru Iisus Hristos: „Toate cate
cereti, cand va rugati, sa credeti ca le veti lua si le veti avea” (Marcu
XI, 24). Biroul de Presa al Patriarhiei Romane

. RUGACIUNEA I A

SF. MACARIE
CEL MARE CATRE
DUMNEZEU TATAL
Dumnezeule
vesnice si Imparate
a toata faptura, Cel
ce m-ai invrednicit
a ajunge pana in
acest ceas, iartami pacatele ce am
facut in aceasta zi :
cu lucrul, cu cuvantul, cu gandirea, si
curateste, Doamne,
smeritul meu suﬂet,
de toata intinaciunea trupului si a
suﬂetului. Si-mi da,
Doamne, in aceasta
noapte, a trece
somnul in pace, ca
sculandu-ma din
ticalosul meu asternut, bine sa plac
Preasfantului Tau
nume, in toate zilele
vietii mele, si-mi
ajuta cu Harul Tau
sa calc pe vrajmasii
cei ce se lupta cu
mine, pe cei trupesti
si pe cei fara de
trup. Izbaveste-ma
Doamne de gandurile cele desarte, care
ma intineaza si de
poftele cele rele, ca
a Ta este Imparatia,
Puterea si Slava, a
Tatalui si a Fiului
si a Sfantului Duh,
acum si pururea
si in vecii vecilor.
Amin.
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RUGACIUNEA
A DOUA A SF.
ANTIOH CATRE
DOMNUL NOSTRU
IISUS HRISTOS

Atoatetiitorule
Cuvinte al Tatalui,
Insuti ﬁind desavarsit, Iisuse Hristoase,
pentru multa milostivirea Ta, nu Te
deslipi niciodata de
mine, robul Tau, ci
odihneste-Te in mine
pururea, Iisuse. Cela
ce esti Pastor bun
oilor Tale, nu ma da
ispitei sarpelui, nici
nu ma lasa in pofta
satanei, ca samanta
putrejunii este in
mine. Tu, Doamne
Dumnezeule, Celui ce
ne inchinam, Imparate Sﬁnte Iisuse
Hristoase, dormind
eu, ma pazeste cu
lumina cea neintunecata, cu Duhul Tau
cel Sfant, cu Care ai
sﬁntit pe ucenicii Tai.
Da-mi Doamne si mie,
nevrednicului robului
Tau, mantuirea Ta in
asternutul meu. Lumineaza mintea mea
cu lumina intelegerii
Sﬁntei Evangheliei
Tale, suﬂetul meu
cu dragostea Crucii
Tale, inima mea cu
curatia cuvintelor
Tale, trupul meu cu
Patima Ta cea nebiruita, cugetul meu
cu smerenia Ta il
pazeste, si ma ridica
in vreme cuvioasa
spre a Ta slavire,
ca preaslavit esti cu
Cel fara de inceput
al Tau Parinte si cu
Prea Sfantul Duh, in
veci. Amin.

MESAJ DE SUFLET
Aş lăsa să-mi zboare spre voi mai degrabă inima, decât cuvântul zămislit de minte, dar încă sunt prea slab întru cele
duhovniceşti. Şi, ştiind-mi această slăbiciune, nu pot decât să vă
rog să ascultaţi susurul izvorului iubirii mele, cuvântul sﬁos ce
prinde aripi prin râvna slujitorului vostru iubit, părintele protopop Mircea Corpodean. Am primit cu bucurie propunerea Preacucerniciei sale, eram chiar entuziasmat, ca apoi să-mi amintesc
că de fapt nu ştiu nimic nici despre loc, nici despre oameni…dar
oare chiar nu ştiu nimic?! Ei, totuşi ştiu ceva: le ştiu inima şi
dorul, avem aceeaşi inimă şi acelaşi dor, tot o să pot să le
şoptesc ceva.
Şi iată ce: …suntem în Postul Sﬁnţilor Apostoli Petru şi
Pavel, un post care anul acesta este mai lung decât de obicei.
Lumea este frământată de tot felul de conﬂicte şi de perturbări
economice şi politice. La noi acasă este criză, şi una grea. De
aceea, le spun credincioşilor că soluţia la toate crizele începe să
se întrevadă atunci când intrăm cu adevărat în post, ori postul
bineplăcut Domnului este acesta: „rupeţi lanţurile nedreptăţii,
dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi
sfărâmaţi jugul lor.
Împarte pâinea ta cu cel ﬂămând, adăposteşte în casă
pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un
neam cu tine” (Is. 58, 6-7). Iată soluţia la orice criză pentru că, în
asemenea perioade, îţi mai rămâne câte ceva şi pentru celălalt.
Poate este voia Domnului ca să ne trezim şi să înţelegem că trebuie să trăim în timp ca pentru veşnicie.
Cei doi Apostoli ai Domnului chiar aceasta ne-au învăţat.
Pentru a ajunge părtaş dumnezeieştii ﬁri (II Petru 1, 4), poate
ar trebui să auzim ceea ce ne spune şi el, şi Pavel: „pentru a
scăpa de stricăciunea poftei celei din lume” este de trebuinţă să
învăţăm să săvârşim cele veşnice sau toate în chipul persoanelor
Celor veşnice, adică „în Duhul să umblaţi, şi să nu împliniţi pofta
trupului” (Gal. 5, 16), iar faptele trupului sunt: „adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie,
vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri,
pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora” (Gal.
5, 19-21), ci în cele care aduc roada Duhului în „dragostea,
bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine,
credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia” (Gal. 5, 22-23), iar
Petru zice: „ﬁţi toţi într-un gând” (I Pt. 3, 8), adică „nu răsplătiţi
răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântaţi,
căci spre aceasta aţi fost chemaţi, ca să moşteniţi binecuvântarea. Cel ce voieşte să iubească viaţa şi să vadă zile bune să-şi
oprească limba de la rău şi buzele sale să nu grăiască vicleşug.
Să se ferească de rău şi să facă bine; să caute pacea şi s-o
urmeze; Căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi şi urechile Lui
spre rugăciunile lor, iar faţa Domnului este împotriva celor ce fac
rele.” (I Pt. 3, 9-12).Şi sunt într-un gând cu voi, în gândul dragostei întreolaltă şi în gândul iubirii de Dumnezeu. Acestui gând
mântuitor mă încredinţez şi vă încredinţez pe toţi pentru ca să
ajungem la părtăşia fericită a Treimii şi la cununa biruinţei.
Vă îmbrăţişez în Domnul, Pr. Ioan Chirilă.

EPISCOPIA
ORTODOXA ROMANA
DIN AUSTRALIA
SI NOUA ZEELANDA

Preasﬁntitul Parinte
Dr. Mihail Filimon
Episcopul Australiei
si Noii Zeelande
Adresa Episcopiei
61-63 Queensberry St,
Carlton 3053 Victoria,
AU, PO Box 122;
oﬃce@roeanz.com.au
www.roeanz.com.au
Parintele
Vicar Administrativ:
Dumitru Coman
Parinte Secretar:
Petrisor Pohrib
Episcopia are in schema de organizare, un
numar de 30 de parohii
ortodoxe si o manastire, organizate in: Protopopiatul Ortodox
Roman al Australiei si
al cel Noii Zeelande.
(www.roeanz.com.au)
PAROHIA ORTODOXA
SF. IGNATIE TEOFORUL

Adresa: 5 Alford Street,
Waterview, Auckland
Preot paroh al bisericii
“Sfantul Ignatie
Teoforul” este P.C. Pr.
Mircea Corpodean.
Consiliul Parohial:
Presedinte
Pr. Mircea Corpodean;
Epitrop:
Daniel Sparchez;
Consilier cultural
Teodor Micle;
Consilier social:
Dumitru Coman;
Consilier tineret:
Gabriel Nicolau;
Administrativ:
Emilian Niga;
Consilier misionar:
Lucian Alexoiu
Consilier:
Cristian Ailincai

PATRIARHIA ROMANA

Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei si Noii Zeelande
Parohia Ortodoxa “Sfantul Ignatie Teoforul ”
5 Alford Street Waterview Auckland New Zealand
INTERVIU CU IP PARINTE MITROPOLIT SERAFIM
AL MITROPOLIEI ORTODOXE ROMANE A
GERMANIEI SI A EUROPEI CENTRALE SI DE NORD
Migraţia românilor în ţările europene în căutarea unui trai mai bun a determinat cu timpul şi organizarea unei vieţi bisericeşti pentru fraţii plecaţi dincolo de
graniţe. Construirea lăcaşurilor de cult sau reamenajarea unor spaţii liturgice,
apropierea românilor prin bisericile din comunităţi, catehezele copiilor sunt doar
câteva dintre marile provocări ale traiului în afara graniţelor ţării. Despre speciﬁcul
pastoraţiei în diasporă şi despre problemele românilor din comunităţile din Germania şi din alte părţi ale Europei a vorbit Înalt Preasﬁnţitul Mitropolit Seraﬁm al
Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei şi a Europei Centrale şi de Nord.
Cum se simt românii ortodocşi printre alte confesiuni creştine?
În Germania nu există discriminare între culte. Este o atmosferă foarte
destinsă. Aş spune, chiar, că e o libertate reală. Românii se simt acolo foarte bine.
Depinde, însă, de regiunea în care trăiesc. Protestanţii din Germania nu sunt
foarte ataşaţi de Biserică. Pe de altă parte, catolicii sunt mult mai tradiţionalişti.
Dacă avem credincioşi stabiliţi în Bavaria sau în alte landuri care sunt preponderent catolice, unde tradiţia creştină este mult mai vie decât în celelalte părţi ale
Germaniei, atunci şi românii sunt inﬂuenţaţi pozitiv de atmosfera generală în care
trăiesc. Dacă trăiesc în nord, unde preponderent sunt protestanţi şi care nu sunt
prea apropiaţi de bisericile lor, atunci şi românii de aici sunt inﬂuenţaţi de spiritul
locului.
Care sunt provocările pastoraţiei în diaspora?
Suntem împrăştiaţi pe întreg teritoriul Germaniei şi nu avem lăcaşuri de
cult proprii. Trebuie să împrumutăm întotdeauna de la catolici sau protestanţi.
De multe ori ni se pun la dispoziţie anumite spaţii liturgice fără să plătim. Uneori plătim şi chirie. Este o stare de provizorat şi facem eforturi de 16 ani pentru
a depăşi această situaţie în cât mai multe locuri prin construirea de biserici sau
cumpărarea unor lăcaşuri de cult. În Mitropolia Germaniei şi a Europei Centrale
şi de Nord s-au cumpărat aproximativ 10 biserici. Misiunea noastră acolo se
desfăşoară permanent. Avem 53 de parohii în Arhiepiscopia Germaniei şi 75 de
parohii în toată Mitropolia. În Germania sunt aproximativ 500.000 de români, toţi
cu problemele lor.
Cât de ataşaţi faţă de Biserică sunt românii din Germania?
Fiecare credincios se manifestă după credinţa pe care o are. Dacă a fost
ataşat de Biserică în România, îşi continuă ataşamentul şi acolo. Unii descoperă
Biserica acolo. Condiţiile în care trăiesc în Germania sunt altele decât în România,
cel puţin psihologic. Financiar o duc mai bine, însă intervine problema comunicării
cu ceilalţi, a relaţiilor interumane. Românii sunt mai afectivi, mai sentimentali, au
mai multă nevoie decât germanii de contacte, de relaţii cu cei din jur. Pentru noi,
românii, este foarte importantă comunicarea. Această comunicare şi aceste contacte cu oamenii le găsesc la biserică, în comunitatea din care fac parte. Biserica
îi ajută şi din punct de vedere spiritual, dar îşi ajută să-şi menţină identitatea de
român, îi ajută să nu uite limba. În diaspora, Biserica trebuie să îmbine asistenţa
religioasă cu această misiune. Ca şi în România, credincioşii vin la biserică împinşi
de dorinţa lor de a se găsi întreolaltă şi de a se ruga lui Dumnezeu pentru nevoile
zilnice. Şi acolo sunt tot felul de probleme ca şi la noi. Pagina urmatoare...

CONGRESUL
MITROPOLIEI
ORTODOXE
ROMANE
A EUROPEI
OCCIDENTALE
In perioada 30 iunie
- 4 iulie 2010, la
sediul resedintei
Mitropolitane din
Limours (Franţa),
a avut loc Congresul Mitropoliei
Ortodoxe Romane
a Europei Occidentale si Meridionale, informează
mitropolia.eu. Joi,
1 iulie, s-a savarsit
Sfanta Liturghie,
apoi a avut loc
deschiderea Congresului de catre
Inaltpreasﬁntitul
Parinte Mitropolit
Iosif. Duminica, 4
iulie, zi in care s-a
incheiat Congresul,
a fost oﬁciata
Sfanta Liturghie,
in sobor, de catre
Episcopii membrii ai
Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei
Ortodoxe Romane a
Europei Occidentale
si Meridionale.
PRAZNIC
De praznicul Sﬁntilor Apostoli Petru
şi Pavel, 29 iunie
2010, Preasﬁntitul
Sofronie, Episcopul
Oradiei, s-a aﬂat
in mijlocul obstii
monahale de la
Manastirii Stana
de Vale, cu prilejul
sarbatoririi hramului manastirii.
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ICOANA
FACATOARE
DE MINUNI
Icoana făcătoare
de minuni a Maicii Domnului cu
trei mâini de la
Mănăstirea Neamţ,
cunoscută şi cu
numele de “Trihirusa”, a poposit
pe 30 iunie, până
vineri, 2 iulie, la
Biserica Eroilor
Tineri “Înălţarea
Domnului şi Sfântul Voievod Ştefan
cel Mare” din
Ploieşti. “Această
icoană este adusă
în procesiune la
Ploieşti cu prilejul
zilei de prăznuire a
Sfântului Voievod
Ştefan cel Mare.
Icoana se numără
printre cele mai
importante icoane
din Moldova, ﬁind
foarte cunoscută
în spiritualitatea şi cultura
românească. De
asemenea, este
folosită la diverse
procesiuni şi mai
cu seamă în vreme
de calamităţi. Este
pentru a patra
oară când icoana
Maicii Domnului
soseşte în Ploieşti,
în anii precedenţi
atrăgând mii de
credincioşi din
tot judeţul.
Biserica Eroilor a
fost deschisă tot
timpul pentru pelerini până în seara
zilei de 2 iulie.

INTERVIU CU IP PARINTE MITROPOLIT SERAFIM
AL MITROPOLIEI ORTODOXE ROMANE A
GERMANIEI SI A EUROPEI CENTRALE SI DE NORD
Din pagina precedenta ...Omul se duce la Biserică în primul rând pentru că
are nevoie de Dumnezeu şi trăieşte sentimental că, dacă mergi la biserică, dacă
te rogi, Dumnezeu te ajută. Biserica, slujbele religioase înseamnă un mare suport spiritual în viaţa credinciosului. Cu atât mai mult atunci când eşti izolat de
ai tăi, de familia ta şi de cei dragi. Foarte mulţi dintre români nu erau ortodocşi
practicanţi în România. Mulţi români ortodocşi au devenit practicanţi în Occident
şi din această nevoie, de a avea un suport spiritual şi moral venit din partea Bisericii şi de la confraţi.
Ce relaţii există între Biserică şi statul german?
Faptul că Mitropolia noastră a fost recunoscută ca şi corporaţie de drept
public, ceea ce înseamnă la noi cult public recunoscut de Stat, spune totul. Până
mai deunăzi eram asociaţie religioasă, or, asociaţii sunt cu miile în Germania.
Am primit cel mai înalt statut de recunoaştere din partea autorităţilor bavareze.
Landul Bavaria este cel mai mare din Germania, cu 12 milioane de locuitori, de
zece ori mai puternic din punct de vedere economic decât toată România. Am
avut înţelegere din partea autorităţilor bavareze. Nu ne-ar ﬁ dat niciodată titlul de
cult public dacă n-am ﬁ fost deschişi, dacă n-am ﬁ avut relaţii cu ei, dacă n-am
ﬁ răspuns invitaţiilor din partea catolicilor, evanghelicilor sau a altor protestanţi
de a participa la diferite manifestări. Asta a contat cel mai mult. Pentru germani
este foarte important să ﬁi deschis dialogului. Nu te obligă să faci nimic. Te invită
să vorbeşti despre propria identitate şi asta facem de ﬁecare dată când suntem
invitaţi la o conferinţă. Le-a plăcut foarte mult deschiderea noastră, încât avem
foarte multe invitaţii. După aceşti ani în care le-am arătat deschiderea şi respectul
nostru, am primit şi răsplata meritată. Acest lucru este foarte important, pentru
că noi suntem o minoritate în rândul ortodocşilor din Germania. Comunităţile
greceşti, sârbeşti sau ruseşti sunt mult mai mari decât cea românească.
În Germania, Biserica nu este separată de Stat
În semn de mulţumire pentru ajutorul oferit comunităţii româneşti din
Germania, premierul Bavariei, Horst Seehofer, a primit pe 27 mai 2010 titlul
de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la iniţiativa
Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Germaniei şi la propunerea Decanatului
Facultăţii de Teologie Ortodoxă ‘Andrei Şaguna’ din Sibiu. Au fost prezenţi Înalt
Preasﬁnţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, şi decanul facultăţii amintite, Înalt
Preasﬁnţitul Părinte Seraﬁm, autorităţi locale şi centrale, precum şi reprezentanţii
universităţii sibiene. ‘Premierul Horst Seehofer a venit special la Sibiu pentru a
primi acest titlu universitar. Îşi planiﬁcase de multă vreme o vizită în România.
A venit la Bucureşti şi a legat această vizită de evenimentul de la Sibiu. Deşi este
doar de un an primul-ministru al Bavariei, Horst Seehofer s-a remarcat ca un
politican, un om de stat, cu vederi şi convingeri creştine. Este un catolic practicant
care încearcă în politica lui să promoveze valorile creştine ca valori fundamentale pentru societate şi pentru relaţiile dintre oameni. De aceea, între Biserică şi
Stat există relaţii excelente, şi asta de zeci de ani de zile. În Germania, Biserica
nu este separată de Stat. Şi acest lucru este valabil pentru toate cultele’, a spus
Înaltpreasﬁnţitul Mitropolit Seraﬁm (Interviu realizat de Ştefan Mărculeţ şi publicat
în „Ziarul Lumina” din data de 16 iunie 2010).
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GIULGIUL DIN TORINO ESTE AUTENTIC
Celebrul Giulgiu din Torino continuă să
preocupe oamenii de ştiinţă, interesaţi
de elucidarea enigmelor din jurul acestei
relicve. Recent, L’Osservatore Romano a
publicat un articol, tradus şi preluat de
“Lumea Catholică”, în care sunt prezentate cercetările ilustrului botanist israelian Avinoam Danin, profesor emerit
la Departamentul de evoluţie sistemică
şi ecologie de la Universitatea Ebraică
din Ierusalim, referitoare la ceea ce el
numeşte “Botanica Giulgiului”. Concluziile studiilor sale pledează pentru
autenticitatea pânzei.
Timp de o lună şi jumătate, de
la 10 aprilie la 23 mai 2010, aproximativ două milioane de pelerini au venerat
celebrul Giulgiu din Torino, pânza în
care creştinii cred că a fost înfăşurat
trupul Mântuitorului Iisus Hristos după
ce a fost coborât de pe cruce. În ultimii
ani, tehnologia modernă a deschis căi
de cercetare de neimaginat numai cu
câteva decenii în urmă. În această zonă
se înscriu şi realizările profesorului
emerit Avinoam Danin, de la Departamentul de evoluţie sistemică şi ecologie
de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, care, în numai o sută de pagini
ilustrate, răspunde la o serie importantă
de întrebări care i-au fost puse în 14 ani
de cercetare a Giulgiului, reuşind să argumenteze veridic ipoteza autenticităţii
celebrei pânze.
CV-ul cercetătorului israelian
este impresionant. În 40 de ani de
carieră, a descoperit specii de plante
necunoscute până la el în Israel şi
în Iordania, cercetările sale constituind o importantă arhivă de date pe
baza căreia a fost realizată o hartă
ﬁtogeograﬁcă a Israelului.
Danin şi-a început cercetările
asupra Giulgiului în anul 1995, după ce
a văzut câteva fotograﬁi mărite ale acestui artefact, în care a recunoscut, la prima vedere, imagini de plante din zona
Ierusalimului. Anul acesta, el a publicat
o carte ilustrată, intitulată “Botany of

the Shroud: The Story of Floral Images
on the Shroud of Turin” (“Botanica Giulgiului: Povestea imaginilor ﬂorale de
pe Giulgiul din Torino”), în care, într-o
sută de pagini ilustrate, explică faptul
că “ceea ce a avut loc asupra Giulgiului
se aseamănă cu procesul de uscare a
ﬂorilor între paginile unei cărţi”.
El a descoperit sute de imagini
de plante care au rămas imprimate în
ţesătura pânzei. Pe baza acestor plante
se poate stabili unde şi când acestea
au fost aşezate pe pânză. Pentru prima
dată, au fost identiﬁcate imaginile a
nouă spini, în zona capului şi a umerilor, apoi imaginea unei trestii puse de-a
lungul trupului Celui aşezat în Giulgiu, precum şi circa 2.600 de fructe
răspândite pe întregul trup. De asemenea, a fost descoperită imaginea parţială
a unei funii.
Analizând aceste noi informaţii,
obţinute prin diferite metode fotograﬁce,
a emis o primă concluzie: imaginile “botanice nu au fost create în mod artiﬁcial
de nici o metodă fotograﬁcă”. Cercetarea
“indicatorilor geograﬁci” şi a “plantelor
cu perioade de înﬂorire speciﬁce” a dus
la o a doua concluzie: “zona în care cele
trei plante proaspete alese ca indicatori
ar ﬁ putut ﬁ culese şi aşezate pe Giulgiu
alături de trupul bărbatului răstignit
este cuprinsă între Ierusalim şi Hebron”. Iar în ceea ce priveşte perioada de
înﬂorire, Avinoam Danin aﬁrmă că este
vorba despre lunile “martie şi aprilie, în
care înﬂoresc zece dintre plantele identiﬁcate pe Giulgiu”.
Cercetătorul a acordat o atenţie
deosebită imaginilor spinilor de pe Giulgiu, identiﬁcându-i ca aparţinând speciilor “Ziziphus spinachristi” şi “Rhamnus
Iycioides”, indicatori istorici importanţi,
plante considerate cele mai sălbatice din
Israel. Pe Giulgiu a mai fost fotograﬁată
şi imaginea unei funii. Cercetarea ei
arată că era făcută din ﬁbre vegetale,
conform metodei antice folosite de mii de
ani la Ierusalim. Pagina urmatoare...

HRAM
LA PATRIARHIE
S-au implinit10 ani
de la înﬁinţarea
Centrului de
pelerinaj “Sfântul
Apostol Pavel”
al Patriarhiei
Române. “După
Sfânta Liturghie,
oﬁciată cu prilejul
hramului Centrului
de pelerinaj
“Sfântul Apostol
Pavel” în Catedrala patriarhală, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel
va oferi distincţii
angajaţilor centrului, în semn de
recunoştinţă şi de
preţuire pentru activitatea şi efortul
depus în promovarea şi organizarea
pelerinajelor”, a
declarat părintele
inspector Alin Hotcoleanu ziarului
Lumina.
HRAM
LA PATRIARHIE
S-au implinit10 ani
de la înﬁinţarea
Centrului de
pelerinaj “Sfântul
Apostol Pavel”
al Patriarhiei
Române. “După
Sfânta Liturghie,
oﬁciată cu prilejul
hramului Centrului
de pelerinaj
“Sfântul Apostol
Pavel” în Catedrala patriarhală, Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a
oferit distincţii.
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RUGACIUNEA
SFANTULUI
IOANICHIE
Nadejdea mea
este Tatal, scaparea mea este Fiul,
acoperamantul
meu este Sfantul
Duh, Treime Sfanta, marire Tie !
Cuvine-se cu adevarat sa te fericim
pe tine Nascatoare
de Dumnezeu, cea
pururea fericita si
prea nevinovata si
Maica Dumnezeului nostru.Ceea ce
esti mai cinstita
decat Heruvimii si
mai marita fara de
asemanare decat
Seraﬁmii, care fara
stricaciune pe
Dumnezeu
Cuvantul ai nascut, pe tine cea cu
adevarat
Nascatoare de
Dumnezeu
te marim.
Slava Tatalui si
Fiului si Sfantului
Duh Si acum si
pururea si in vecii
vecilor. Amin.
Doamne miluieste,
Doamne miluieste,
Doamne miluieste.
Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, pentru
rugaciunile Preacuratei Maicii Tale si
ale preacuviosilor
Parintilor nostri si
ale tuturor Sﬁntilor
Tai, mantuieste-ma
pe mine pacatosul.

GIULGIUL DIN TORINO ESTE AUTENTIC

Din pagina precedenta...
Avinoam Danin crede că ar ﬁ
vorba despre funia cu care Omul de
pe Giulgiu ar ﬁ fost legat pe cruce. În
anul 2000, cercetătorul Universităţii
Ebraice din Ierusalim a avut o întâlnire
cu Nunţiul Apostolic din Oraşul Sfânt
de la acea vreme, căruia i-a împărtăşit
entuziasmul pentru cercetarea acestei pânze. După 15 ani, el aﬁrmă fără
rezerve că Giulgiul exista deja în secolul
al VIII-lea şi că “marea asemănare cu
chipul Omului de pe Giulgiu cu o icoană
a Pantocratorului din Mănăstirea Sfânta
Ecaterina de pe Muntele Sinai dezvăluie
cunoaşterea Giulgiului deja în jurul
anului 550”.

Rezultatele ilustrului cercetător israelian
au putut ﬁ obţinute datorită realizării
unor holograme tridimensionale ale
Giulgiului, prin tehnici fotograﬁce realizate în 2007 de către doctorul Petrus
Soons, împreună cu colaboratorii săi de
la Dutch Holographic Laboratory. Astfel, a putut observa “un strat aproape
omogen” de peste trei sute de corole de
ﬂori aşezate în ordine în jurul capului
Omului de pe Giulgiu. Apoi, faptul că
ar ﬁ vorba despre o adevărată cască
de spini, nu de o coroană, aşezată pe
capul Celui torturat. Până la folosirea
tehnicii amintite, creştetul capului Celui
Răstignit nu fusese văzut niciodată până
la acea dată. Aşa s-au putut observa
multe răni mici care au sângerat şi care
pe frunte nu erau vizibile. Concluziile
studiului cercetătorului Avinoam Danin
au o valoare deosebită, deoarece ele
contribuie la dezvăluirea unei realităţi
ﬁzice, în timp ce credinciosul este invitat
să mediteze asupra unui adevăr transcendent: Moartea şi Învierea lui Hristos. Aceste noi rezultate ale cercetării
Giulgiului din Torino date publicităţii
recent vin să combată teoriile conform
cărora celebra pânză ar ﬁ un fals. Aşa
cum se arată şi în articolul publicat de
La Observatore Romano, “ﬁecare dintre
aceste observaţii ştiinţiﬁce aminteşte de
o suferinţă asemănătoare cu aceea a lui
Hristos, cu pătimirea şi răstignirea Sa,
aşa cum au fost comemorate în zilele
de Paşti de Biserica din toată lumea”.
Mai trebuie adăugat că, la 24 mai 1998,
Papa Ioan Paul al II-lea aﬁrma fără
rezerve, într-un discurs cu ocazia vizitei
pastorale efectuate la Vercelli şi Torino,
că “Giulgiul ni-L prezintă pe Iisus în
momentul neputinţei Sale maxime şi ne
aminteşte că în moartea aceea înjositoare stă mântuirea întregii lumi”.
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SFANTUL ILIE TESVITEANUL
PROOROCUL VIETII SI AL MORTII
Daca se intampla ca, in vreme de seceta, sa ia
foc o casa dintr-un sat, groaza cuprinde pe toti
vecinii ei, ale caror case se pot aprinde curand.
Casa lui Israel, vai, stralucita casa a lui David
de odinioara, atrasese asupra ei mania grozava
a Celui Prea Inalt, din cauza idolatriei ce subjugase familia regala, mai ales a celei din Samaria, dupa dezbinarea regatului, unde Ahab
regele isi avea scaunul.Si, din pricina acestei
Case desantate, pericolul maniei dumnezeiesti
plutea peste toata lumea. Daca in casa vecina,
in Casa lui Iuda, ce-si avea resedinta in Ierusalim, Legea lui Moise incepea sa se reaseze incetul cu incetul, in popor, apoi in regatul din nord,
cel al lui Israel, cu ﬁecare domnie se intarea
idolatria. Ce triste cuvinte incheie istorisirea
vietii aproape a ﬁecarui rege din Israel: „Omri a
savarsit fapte rele inaintea ochilor Domnului si
a fost mai nelegiuit decat toti cei dinaintea lui.
El a umblat cu totul pe caile lui Ieroboam,
ﬁul lui Nabat si intru faradelegile cu care acesta
a dus pe Israel la pacat, maniind pe Dumnezeul
lui Israel cu idolii lor“ (III Regi 16, 25-26)!
Ca o adevarata avalansa crestea raul
in regatul lui Israel cu ﬁecare conducator ce lua
in stapanire tronul. Despre urmasul lui Omri la
domnie se pastreaza in istoria biblica aceleasi
cuvinte: „si a savarsit Ahab, ﬁul lui Omri, fapte
rele inaintea ochilor Domnului, mai mult decat
toti cei care au fost inaintea lui“ (III Regi 16,
30). Si istoria continua aratand cauza decaderii
lui: „Caci nu i-a fost deajuns sa cada numai in
pacatele lui Ieroboam, ﬁul lui Nabat; ci, daca
si-a luat de femeie pe Izabela, ﬁica lui Etbaal,
regele Sidonului, a inceput sa slujeasca lui Baal
si sa i se inchine. Si a ridicat pentru Baal un
jertfelnic in templul lui Baal, pe care il zidise in
Samaria“ (vers. 31-32). Si mai mult, pentru placerea sotiei sale, dar si cazand in plasa planurilor ei idolatre, a introdus un nou cult inchinat
zeitei Astartea, maniind prin aceasta si mai
mult pe Domnul. si, ca sa verse cupa maniei
lui Dumnezeu, a permis si rezidirea Ierihonului blestemat de Iosua, ﬁul lui Navi (Iosua 6,
25-26). Ce nelegiuire in Israel! Capistea lui Baal
era inconjurata de 450 de sacriﬁcatori, carora
nelegiuitul Ahab le aducea jertfe bogate impletite cu gesturi desfranate, speciﬁce cultului
idolatru al lui Baal. Alti 400 de mercenari ai
idolatriei fusesera unsi pentru stalpul Astartei,
cei care mai pastrau credinta in adevaratul
Dumnezeu ﬁind sacriﬁcati pana la unul. Parea
ca pierise de tot nadejdea lui Israel sub aceasta
intunecoasa conducere, desi nimeni nu stia ca
mai-marele curtii lui Ahab, Obadia, de altfel
credincios lui Dumnezeu in taina, ascunsese si

hranea cincizeci de proroci ai Domnului intr-o
pestera si cincizeci in alta, care scapasera cu
viata din mana Izabelei (III Regi 18, 4).
De cate ori in istoria lumii nu s-a
intamplat ca decaderea spirituala a oamenilor
sa atinga o atat de josnica stare incat Dumnezeu sa ﬁe nevoit a interveni printr-o unealta
salvatoare, printr-un om sau o idee, printr-o
miscare de renastere spirituala care sa reaseze
lumea! Insasi Intruparea Domnului a fost, prin
excelenta, aratarea sublima a Proniei Dumnezeiesti pentru mantuirea Umanitatii ce zacea
in cel rau. In vremea Vechiului Testament,
trimisii Proniei ceresti erau prorocii. si cum in
vremea lui Ahab decaderea spirituala cunoscuse cea mai de jos treapta, asa cum ne arata
Scriptura, Dumnezeu trimite pe cel mai mare
proroc al Legamantului Vechi, pe Ilie Tesviteanul, ca o ﬂacara orbitoare ce avea sa lumineze
deodata toata jumatatea de nord a Canaanului.
De nenumarate ori am citit istoria frumoasa a
acestui proroc al pustiului. Dar ceea ce te pune
in uimire este ca, in timp ce ceilalti proroci se
aﬂau mereu in mod ﬁresc langa popoarele lor si
sufereau, mergand impreuna cu ele, pe Sfantul
Ilie il aﬂam aparand pentru un moment intrun loc, in momentul urmator ﬁind in alt loc
departe. Iata ce-i zice Obadia: „Nu este popor
si imparatie la care sa nu ﬁ trimis domnul meu
(Ahab, n.n.) ca sa te caute“ (III Regi 18, 10). Iar
daca acesta avea sa trimita slugi sa-l prinda,
„Duhul Domnului are sa te duca cine stie
unde“, i se confeseaza tematorul de Dumnezeu
Obadia. Insusi cuvantul cu care se prezenta
prorocul in fata cuiva respira a taina: „Viu este
Domnul Dumnezeul lui Israel, inaintea Caruia
slujesc eu...“ (III Regi 17, 1). Proroc al muntilor, era cand in povarnisurile prapastioase ale
Cheritului, in fata Iordanului, cand pe varfurile impadurite ale Carmelului, ori in Sarepta
Sidonului, pe malurile Mediteranei. Iata-l in
indepartatul Horeb, ori alergand inaintea carului lui Ahab, din muntele Carmel pana la Izreel,
cu mijlocul incins si sub mana Domnului, cu
iutime uimitoare ca o caprioara din munti.
Dar, vai, viata Sfantului Ilie a fost mereu
urmarita de ochiul sticlos al mortii. „Adevarat
va spun voua ca nici un proroc nu este bine
primit in patria sa“, avea sa exclame cu tristete
Mantuitorul celor din Nazaret, aducandu-le in
atentie chipul peregrin al lui Ilie, care a fost
hranit de o straina din Sidon, sau chipul lui
Elisei, care n-a aﬂat credinta la leprosii
din Israel cat intr-unul sirian (vezi textul evangheliei Utreniei si Liturghiei din 20 iulie, de la
Luca 4, 22-30). Autor: Pr. Petru Roncea

SFANTUL ILIE
TESVITEANUL SI
VADUVA DIN
SAREPTA SIDONULUI

Trecusera peste 800
de ani de cand traise
Sfantul Proroc Ilie si-n
ochii evreilor
de-acum el era o
ﬁgura emblematica.
In aceeasi pustie a
Iordanului aparu
Sfantul Ioan in duhul
si-n puterea lui Ilie.

Imbracat cu aceeasi
mantie si purtand
acelasi glas de tunet
chemator la restaurare suﬂeteasca prin
pocainta. Mantuitorul
Insusi era confundat
cu Ilie, despre care
stiau evreii ca trebuia
sa vina, inaltarea
lui la cer ﬁind prototip
al Inaltarii Mantuitorului, Prorocul prorocilor. Dar daca am
pomenit de vaduva
din Sarepta Sidonului, amintita de
Mantuitorul in textul
evangheliei zilei
de 20 iulie, oare, nu
cumva intalnirea
dintre maritul Ilie si
femeia din Sarepta
era o preinchipuire a
altei intalniri de peste
veacuri intre unul mai
mare decat Ilie, Hristos Domnul, Cel Care,
venind in hotarele
Tirului si ale Sidonului, intalneste
canaaneanca, careia-i binecuvanteaza
credinta si-i vindeca
ﬁica (Mt 15, 22-28)?
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CATEHISM ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR - 3
13. Cate feluri de Descoperiri sunt?
Privita in izvorul ei, care e Dumnezeu, Descoperirea dumnezeiasca e
una singura. Daca, insa, tinem seama
de caile folosite pentru a ajunge pana
la noi, Descoperirea este de doua feluri:
intai, Descoperirea data pe calea ﬁrii;
si al doilea, Descoperirea data pe calea
mai presus de ﬁre, adica pe calea supranaturala. Aceasta din urma nu poate ﬁ
primita fara ajutorul lui Dumnezeu, dat
celui credincios.
14. Ce se intelege prin Descoperirea
pe calea ﬁrii?
Prin Descoperirea pe calea ﬁrii,
numita si Revelatia naturala, se intelege
comoara de invataturi pe care natura si
ﬁrea omeneasca ni le dezvaluie despre
existenta si unele insusiri ale lui Dumnezeu. Natura in mijlocul careia traim
ne spune ca este Cineva care a facut-o.
Mintea ne spune ca zidirea trebuie sa
aiba un Ziditor, pentru ca nu poate ﬁ
ceva pricinuit fara un pricinuitor. Ordinea si frumusetea desavarsita a alcatuirii
lumii oglindesc lucrarea unui Facator
atotputernic, prea intelept si prea iubitor. Intreaga ﬁre ne graieste despre
Dumnezeu, dupa cuvantul Psalmistului: “Cerurile spun slava lui Dumnezeu
si facerea mainilor Lui o vesteste taria.
Ziua zilei spune cuvant si noaptea noptii
vesteste stiinta. Nu sunt graiuri, nici
cuvinte ale caror glasuri sa nu se auda.
In tot pamantul a iesit vestirea lor si la
marginile lumii cuvintele lor” (Ps. 18,
1-4). Intreaga faptura, prin ordinea si
armonia ei, arata ca din carte si striga pe
Stapanul si Facatorul ei - spune Sfantul
Atanasie.5 (Sf. Atanasie, Contra Grecilor,
Migne, P. G., XXV, col. 68) Chiar daca
unele popoare se inchina la pietre si la
lemne, ele stiu ca este Cineva mai mare
decat ele.6 (Fer. Ieronim, Comentar la
Psalm 95; Anecdota Meredsolana 3, 2,
137) «intreaba lumea, podoaba cerului,
si vezi daca nu-ti raspund dupa intelegerea lor: “Dumnezeu ne-a facut”. Lucru-

rile acestea le-au cercetat si nobilii
ﬁlozoﬁ si din arta au cunoscut pe artist”.7 (Fer. Augustin, Cuvantari 141, 2,
2, Migne, P. L., XXXVIII, col. 776)Sfantul Apostol Pavel intareste si adanceste
cuvantul Psalmistului: “Cele nevazute
ale lui (Dumnezeu) de la facerea lumii,
intelegandu-se din fapturi, vesnica Lui
putere si dumnezeire, asa ca ei sa ﬁe
fara cuvant de aparare” (Rom. 1, 20).
15. Ce se intelege prin Descoperirea
pe calea mai presus de ﬁre sau pe
calea supranaturala?
Se intelege Descoperirea randuita si data de Dumnezeu prin anumiti oameni alesi (in Vechiul Testament) si mai apoi prin insusi Fiul Sau
intrupat (in Noul Testament). Prin
Descoperirea ﬁrii ne ridicam numai
la adevarul ca exista Dumnezeu si
la cateva dintre insusirile Lui. Daca
ne-am margini la aceasta Descoperire,
nu ne-am deosebi de paganii inaintati
ai vremurilor vechi, si mai ales ne-am
lipsi de bucuriile si fericirea pe care
ni le-a adus Descoperirea pe calea
supranaturala. Aceasta din urma ne
face crestini, pe cand cealalta, marginita numai la cugetare, ne tine doar
la portile crestinismului. Descoperirea
sau Revelatia supranaturala nu poate
ﬁ primita si inteleasa decat de omul
credincios, rin credinta. VA URMA

