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Parohia Sfantul Ignatie Teoforul
Auckland Noua Zeelanda

VIZITA IN NOUA ZEELANDA A
PREASFINTITULUI PARINTE MIHAIL FILIMON,
EPISCOPUL AUSTRALIEI SI NOII ZEELANDE

PLUGARIA
SUFLETULUI

Un pustnic numeste
rugaciunea: “Plugaria
suﬂetului”. Potrivita este asemanarea
aceasta, de vreme ce
numai prin rugaciune
indurarea lui Dumnezeu desteleneste
suﬂetele noastre
si numai printrinsa milostivirea lui
cerescului Parinte
roureaza uscaciunea
inimilor omenesti
si odrasleste, din
pamantul lor, lanuri cu bune roade.
Despre negraita ei
putere si nespusul ei
folos, un alt pustnic
zice: “Precum vederea
Preasfintitul Parinte Mihail Filimon, Episcopul Australiei si Noii
este mai mare decat
Zeelande, a efectuat o vizita pastorala in Noua Zeelanda. Aceasta
toate simturile, asa
vizita a inceput la Auckland, la Parohia Ortodoxa Romana “Sfansi rugaciunea este
mai mare decat toate
tul Ignatie Teoforul”, intre 5 si 7 august 2010.
faptele bune”, vrand
Din programul vizitei pastorale mentionam cateva mosa spuna prin aceste
mente mai deosebite. Joi 5 august, a avut loc intalnirea Preasfingraiuri ca numai cel
tiei Sale, intr-un cadru formal, cu membrii Consiliului Parohial,
ce se roaga poate sa
intr-o sedinta de lucru, prilej cu care s-au analizat aspecte ale actiaiba si fapte bune.
vitatii parohiale in plan cultural, social si spiritual si s-au analizat Dar, pentru ca rugaciunea ta sa ﬁe rug de
viitoarele initiative ale proiectelor ce urmeaza a se organiza si
foc, ce urca de la pademara, in cursul anului.
mant la cer, si ca sa
Vineri 6 august, Preasfintia Sa a oficiat Sfanta Liturghie
auda Domnul Dumnela biserica parohiala, cu ocazia marelui praznic al Schimbarii la
zeu glasul rugaciunii
Fata a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, la slujba fiind prezenti tale in zi si in noapte,
la vreme de primesi parintele protopop pentru Noua Zeelanda, Mircea Corpodean,
jdie si de boala, la
de la Parohia Ortodoxa Romana din Auckland, parintele Ovidiu
lucrul
si la neputinta
Motofelea, de la Parohia Ortodoxa Romana din Hamilton, parinta, precum si la orice
tele Sava Hadzi Antic, de la Parohia Ortodoxa Sarba din Auckland trebuinta, se cuvine
si parintele Vladimir Boikov, de la Parohia Ortodoxa Rusa din
sa faci rugaciunea
Auckland.
intru acest chip: Cu
lacrimi de pocainta si
Tot vineri 6 august, de la orele 18:30, Preasfintia Sa a
cu zdrobire de cuget,
oficiat Taina Sfantului Maslu, in prezenta unui numar mare de
dupa cuvantul...
credinciosi ortodocsi si a preotilor impreuna-slujitori: parintele
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VIZITA PF. PR. MIHAIL FILIMON IN NOUA ZEELANDA
Ovidiu Motofelea, parintele protopop Mircea Corpodean si parintele Nicholaos Granias de
la Parohia Ortodoxa Greaca din Auckland. Vineri seara, in calitate de oaspete de onoare
al emisiunii radiofonice “Rostirea ortodoxa“, aflandu-se pentru prima data in studioul de
emisie din Auckland, Preasfintia Sa a apreciat eforturile credinciosilor ortodocsi romani si
a indemnat la sporirea dragostei fratesti, intru Hristos Domnul, spre plinirea Evangheliei
Sale. Cel de al doilea popas pastoral si duhovnicesc din programul vizitei arhieresti din
Noua Zeelanda a Preasfintitului Parinte Episcop Mihail, a fost la Parohia Ortodoxa Romana
“Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din Hamilton.
Duminica 8 august, Preasfintia Sa a oficiat Sfanta Liturghie la biserica parohiei,
pentru prima data, in Duminica a XI-a dupa Rusalii. La Sfanta slujba au mai participat si
Pr. Mircea Corpodean si parintele paroh Ovidiu Motofelea, in prezenta unui numar mare

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

de credinciosi ce s-au bucurat de aceasta zi binecuvantata. Au fost prezenti si Arhiepicopul
Anglican de Waikato, Excelenta Sa David Moxon, alaturi de calugarii si preotii Franciscani,
prin a caror bunavointa si dragoste ne-a fost oferit locasul de rugaciune pentru parohia
noastra. Dupa vizita pastoral-misionara de la Auckland si Hamilton, Preasfintitul Parinte
Mihail Filimon, a ajuns marti 10 august la Parohia Sfanta Maria din Wellington.
Astfel, miercuri 11 august Preasfintia Sa a oficiat Acatistul Maicii Domnului,
impreuna cu preotul paroh Claudiu Coroaba. A urmat apoi o prelegere intitulata “Crezul
Ortodox - baza vietii crestine in familie si in Biserica”. Vineri seara incepand cu ora 18:00,
Preasfintia Sa a oficiat Taina Sfantului Maslu cu rugaciunile de dezlegare, alaturi de preotul
paroh Claudiu Coroaba. In incheierea acestei seri Preasfintia Sa a sustinut o prelegere cu
tema “Autocefalia Bisericii Ortodoxe Romane, istorie si lucrare duhovniceasca responsabila”.
Sambata seara de la ora 18:00, Preasfintia Sa a oficiat Vecernia Mare cu Litia. Alaturi de
Presfintia Sa au slujit Preotul Mircea Corpodean si preotul paroh Claudiu Coroaba. Dupa
Vecernie Preasfintia Sa le-a vorbit credinciosilor despre importanta sarbatorii Adormirii
Maicii Domnului.
Duminica 15 august, cu prilejul hramului bisericii, Preasfintia Sa a oficiat Sfanta
Liturghie alaturi de Pr. Mircea Corpodean, preotul Stanley de la biserica Antiohiana din
Wellington si parintele paroh Claudiu Coroaba. Dupa Sfanta Liturghie Preasfintia Sa, impreuna cu preotii impreuna-slujitori, a savarsit parastasul pentru ctitorii bisericii si pentru
toti fratii nostri cei adormiti intru Hristos din Noua Zeelanda. Sarbatoarea s-a incheiat cu
agapa frateasca la Centru Pastoral Misionar al parohiei “Preot Gheorghe Speranta”. Parohia “Sfantul Vasile cel Mare” din Southland - Noua Zeelanda, a primit in vizita pastorala

PATRIARHIA ROMANA

Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei si Noii Zeelande
Parohia Ortodoxa “Sfantul Ignatie Teoforul ”
5 Alford Street Waterview Auckland New Zealand
DUMINICA ROMANILOR MIGRANTI

pe Preasfintitul Parinte
Episcop Mihail si preotul
Emanuel Crainic, pe 20
august. In aceeasi seara
s-a savarsit Vecernia, iar
in 21 August dimineata,
Sfanta Liturghie. A urmat o
agapa frateasca pregatita de
doamnele din comunitatea
parohiala pentru toti cei
prezenti. A fost un moment
deosebit avand in vedere
ca Preasfintitul Mihail
se afla pentru prima oara
in mijlocul credinciosilor
din Southland. A doua zi,
Preasfintitul Parinte Episcop Mihail a fost alaturi
de credinciosii din Christchurch cu ocazia sarbatorii
hramului parohiei. Prima
duminica dupa sarbatoarea
Adormirii Maicii Domnului a fost dedicata de
catre Patriarhia Romana
romanilor emigranti, fapt
mentionat in timpul cuvantarilor prilejuite cu aceasta
ocazie. Preasfintia sa a slujit
Sfanta Liturghie impreuna
cu preotul paroh Emanuel
Crainic. La Centrul Misionar Pastoral, credinciosii,
impreuna cu pastorul si
arhiereul lor s-au putut bucura de agapa pregatita de
doamnele din comunitatea
parohiala.

A devenit deja o traditie ca prima duminica dupa sarbatoarea
Adormirea Maicii Domnului (15 august 2010) sa fie dedicata
romanilor migranti, potrivit Hotararii Sfantul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Romane, prin care se arata pretuirea si grija spirituala
a ierarhilor Bisericii noastre fata de fiii si fiicele duhovnicesti,
plecati din diferite motive in afara granitelor tarii. Este evident
faptul ca, dupa anul 1989, un numar impresionant de romani au
emigrat catre alte tari europene sau continente mai indepartate.
Se constata insa ca romanul adevarat cand se afla in alte tari,
chiar daca este mai implinit din punct de vedere material, traieste
permanent cu dorul de casa, de neam si de traditiile stramosesti,
care s-au imprimat adanc in fiinta sa. Tinand seama de nevoile
spirituale ale romanilor de pretutindeni, Patriarhia Romana
a infiintat mai
multe eparhii si
numeroase parohii
pentru romanii
ortodocsi care
pastreaza cu
fidelitate comuniunea lor cu
Biserica mama,
iar Centrul
de presa Basilica
ofera aproape
zilnic informatii
privind viata
romanilor din
diaspora, considerand astfel ca,
prin credinta
si rugaciune, prin
comuniune
si solidaritate
frateasca,
greutatile inerente ale acestei vieti vor fi trecute mai usor, iar
bucuriile vor fi mai intense. Cunoscand faptul ca este foarte greu
sa traiesti departe de tara si, in special, de cei dragi (sot sau sotie,
copii, parinti, frati, surori, bunici), Biserica Ortodoxa Romana
se roaga pentru poporul roman de pretutindeni si indeamna la
rugaciune, la comuniune si conlucrare frateasca pe toti romanii
ortodocsi aflati in diaspora. Multumim tuturor romanilor din
diaspora care au contribuit in diferite forme la ajutorarea sinistratilor afectati de inundatiile recente din Romania. Ne rugam
Preamilostivului Dumnezeu sa daruiasca sanatate si mantuire,
bucurie si mult ajutor tuturor romanilor emigranti, iar sederea si
activitatea lor in strainatate sa se implineasca in buna intelegere
cu cetatenii tarilor in care se afla acum, pastrand, totodata, credinta ortodoxa si identitatea romaneasca, pentru a nu se instraina
spiritual de ei insisi si de poporul roman.

Cu aleasa pretuire si parintesti binecuvantari,
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

PLUGARIA
SUFLETULUI

...care zice:
“Da-mi lacrimi sa
ma pocaiesc””; Cu
duhul umilit, cu
inima infranta si
smerita, asa cum
se ruga proorocul
David, cantand: “...
duhul umilit, inima
infranta si smerita
Dumnezeu nu o va
urgisi”; Cu nebiruita
si neobosita nadejde, caci asa spune
Mantuitorul: “Toate
cate cereti, ruganduva, sa credeti ca
le-ati si primit, si le
veti avea”; Cu nespurcate buze, adica
sa nu ceri lui Dumnezeu cele ce sunt
spre raul tau si al
aproapelui, ﬁindca
atunci rugaciunea ta
se preface intru pacat; Cu neincetare,
dupa porunca
Mantuitorului ce ne
indeamna: “Neincetat va rugati”. Si
astfel rugandu-va,
se vor da voua toate
si se vor umple
inimile si casele
voastre de untudelemn al bucuriei,
de duhovniceasca
aliﬁe a vindecarilor,
de grau, de vin si
de toate bunatatile
cele de pe pamant si
cele din ceruri. Ci sa
mai stii si acestea
frate: Pentru marile
si grelele trebuinte,
mergi la biserica si
la preotii ei, ca sa se
roage pentru tine,
caci aceia au plinirea tuturor
bucuriilor.
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CANONUL
DE RUGACIUNE
CATRE PREASFANTA Mintea noastra cauta totdeauna existenta Creatorului. Omul, cea mai desavarsita
NASCATOARE
creatie a lui Dumnezeu se “hraneste” din rugaciune, pentru a traversa cu bine prin
DE DUMNEZEU

RUGACIUNEA, SCARA CATRE DIVINITATE

Cantarea intaia
Pe moartea ce se
salbaticise de demult,
prin nasterea ta,
Stapana, ai surpat-o;
pentru aceasta strigam tie: bucura-te
mantuirea celor robiti,
bucura-te innoirea tuturor, Stapana. Noi in
tine ne laudam si prin
mijlocirea ta scapam
din cursele cele de
multe feluri ale diavolului, pentru aceasta
strigam tie, Nascatoare
de Dumnezeu: bucurate, caderea diavolilor
si intarirea noastra a
credinciosilor. Slava
Tatalui si Fiului si
Sfantului Duh. Tatal
a binevoit si Fiul S-a
pogorat, prin umbrirea
Sfantului Duh, in pantecele tau, preanevinovata, Stapana a lumii.
Si acum si pururea si
in vecii vecilor. Amin.
Bucura-te, strigam tie,
Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce esti folositoare tuturor celor
ce sunt in nevoi si a
tuturor celor ce scapa
sub acoperamantul
tau, Stapana.
Cantarea a treia
Moisi proorocul de
demult te-a inchipuit
pe tine, zicand : Rug
insuﬂetit si nears esti,
Fecioara, ceea ce ai in
pantece Focul Dumnezeirii. Fiul tau ascultand rugaciunea ta,
Preacurata Nascatoare
de Dumnezeu, se milostiveste spre suﬂetele
noastre, ca un iubitor

aceasta viata pamanteasca. Un pustnic numeste rugaciunea “plugaria suﬂetului”.
Asemanarea este potrivita de vreme ce, numai prin rugaciune indurarea lui Dumnezeu “desteleneste” suﬂetele noastre si numai printr-insa milostivirea Lui, Cerescului, roureaza uscaciunea inimilor omenesti. De multe ori crestinul se intreaba:
“ce este rugaciunea?” Rugaciunea este dialogul nostru cu divinitatea. Rugaciunea
este invatata in familie, mama este cea care transmite copilului dragostea de Dumnezeu si respectul fata de cele sﬁnte. Se spune ca “odata un inger a coborat din cer
ﬁind insarcinat sa aduca de pe pamant, lucrul cel mai frumos pe care-l va putea
gasi. Dupa lungi si anevoioase zboruri, dadu peste o frumoasa gradina de trandaﬁri. Multumit peste masura, facu un buchet de trandaﬁri si-si lua zborul inapoi
spre bolta cereasca. Dar cand incepu sa se inalte vazu un suras de copil.Uluit, se
intoarse si culese surasul. Dar langa suras vazu iubirea mamei. Ingerul lua deci cu
sine, trandaﬁrii, surasul copilului si iubirea mamei. Cand ajunse la poarta cerului, iata ca trandaﬁrii se oﬁlisera, surasul se sterse iar iubirea de mama era atat de
curata si frumoasa!” Aceasta iubire il poate inalta pe copil spre divinitate pentru a
deveni mai tarziu un bun crestin si pentru a simti nevoia sa se inalte prin rugaciune. Din multitudinea de rugaciuni, rugaciunea cea mai la indemana ne ramane tot
rugaciunea spusa de Mantuitorul Iisus Hristos Sﬁntilor Apostoli in Predica de pe
munte si anume rugaciunea “Tatal nostru” care are in cuprinsul ei sapte cereri.
Rostirea ei trebuie sa trezeasca in noi cinstirea si iubirea de Dumnezeu,
iubirea de aproapele si ajutorarea lui, bunatatea, evlavia. De asemenea exista in
ortodoxie o alta rugaciune numita rugaciunea inimii “Doamne Iisuse Hristoase Fiul
lui Dumnezeu, ai mila de mine pacatosul”. Rugaciunea aceasta este unul din cele
mai importante mijloace de a ne curati inimile si de a ne apropia de Dumnezeu. Ea
cuprinde in sine, o intreaga teologie si ne aseaza intr-o relatie corecta cu Dumnezeu cand spunem… “Doamne…” inseamna ca-L recunoastem pe Iisus Hristos ca
Imparat al universului si Stapan al nostru. “Iisuse…” inseamna ca recunoastem pe
Dumnezeu Intrupat, ca Unul care a luat natura noastra omeneasca pentru a ne da
o natura dumnezeiasca. “Hristoase…” inseamna ca-L recunoastem ca Mantuitor, ca
Unsul Mesia care a venit in lume ca sa ne scape din starea de pacat si dusmanie cu
Dumnezeu. “Fiul lui Dumnezeu…” inseamna ca recunoastem Dumnezeirea Lui si
relatia lui cu Dumnezeu Tatal. “Ai mila de mine…” inseamna ca ne apropiem de El
cu umilinta, apeland nu la drepturile noastre ci la indurarea lui. Ne apropiem de El
cu teama, dar si cu speranta, pentru ca El este un Dumnezeu indurator si iubitor
de oameni. “Pacatosul…” este recunoasterea starii noastre de pacat, este atitudinea de pocainta si umilinta, recunoasterea ca nu ne apropiem de El prin meritele
noastre, ci avem nevoie disperata de ajutor. Sﬁntii ne recomanda sa avem intotdeauna aceasta rugaciune in strafundul inimii noastre si sa o aducem intotdeauna
la suprafata prin rostirea ei cat mai frecventa. Dar in acelasi timp, cuvintele ei nu
trebuie rostite in mod mecanic, ci cu o participare a intregii noastre ﬁinte. Sfantul Ignatie din Antiohia: “Cand l-au luat ca sa ﬁe sfasiat de ﬁare salbatice,el avea
neincetat pe buze numele lui Iisus.paganii l-au intrebat de ce rosteste intr-una acest
nume.Sfantul a raspuns ca are numele lui Iisus Hristos scris in inima si ca marturiseste cu gura ceea ce este intotdeauna in inima lui”. Printesa Ileana a Romaniei:
“Rugaciunea a fost intotdeauna de o importanta reala si nu am parasit niciodata
obiceiul format in copilarie a rugaciunilor, de dimineata si seara, dar in practicarea
rugaciunii lui Iisus sunt o incepatoare. As dori, totusi, sa vorbesc despre ea pentru ca,
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chiar daca am atins doar
marginea vesmantului
ceresc, bucuria pe care
am primit-o a fost atat
de mare incat doresc sa
o impartasesc cu altii”
Sfantul Grigore de
Nissa: “Numele lui Dumnezeu nu il cunoastem,ci
ne miram inaintea lui”.
Henri Nouwen: “Rugaciunea continua in
mine chiar atunci cand
vorbesc cu altii sau
fac o munca manuala.
Rugaciunea a devenit
prezenta activa a Duhului Sfant care ma pazeste
prin viata.” Vedem astfel
cum prin rugaciunea lui
Iisus in inima, intreaga
zi devine o rugaciune
neincetata.
In Biserica noastra stramoseasca, Maica
Domnului are o cinstire
aparte, in comparatie cu ingerii si sﬁntii.
Se spune despre ea ca
“este mai cinstita decat
heruvimii si mai marita
fara de asemanare decat
seraﬁmii”. Asadar ca
rugaciunea noastra sa
ﬁe primita de Bunul
Parinte, sa ne rugam si
Maicii lui Hristos astfel
“Nascatoare de Dumnezeu Fecioara bucura-Te,
ceea ce esti plina de Dar,
Marie, Domnul este cu
tine, Binecuvantata esti
Tu intre femei si binecuvantat este rodul pantecelui Tau, ca ai nascut
pe Mantuitorul. Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, roaga-Te pentru
noi pacatosii acum si in
ceasul mortii.”

Carmen Marin

NASTEREA MAICII DOMNULUI
Trebuie sa stim fratilor, ca afara de cununa Duminicilor de
peste an si afara de
cununa sarbatorilor
Domnului Hristos,
anul duhovnicesc
mai cuprinde si
cununa sarbatorilor
Sﬁntilor. Cea dintai
mare sarbatoare din
cununa Sﬁntilor de
peste an este sarbatoarea Nasterii Maicii
Domnului, praznuita la 8 septembrie, adica ziua
de astazi. Se si cuvenea, de altfel, sa intalnim
sﬁntenia Maicii Domnului din cele dintai zile
ale anului nou bisericesc, Maica Domnului ﬁind
sﬁntenia omeneasca cea mai inalta, cunoscuta
si cinstita in Biserica. Este drept, stirile Bisericii
privind sarbatoarea de astazi nu se intemeiaza
pe Scriptura canonica, ci in intregime numai pe
Traditia Bisericii, dar pentru acesta, ea nu este
mai putin indreptatita. Astfel, din Traditie stim
ca parintii Maicii Domnului erau Dreptii Ioachim
si Ana; tot din Traditie stim ca erau sterpi si ca
erau in varsta. In sfarsit, din Traditie, de asemenea, aﬂam ca ei doreau totusi, aprig, un copil
si ca Maica Domnului a fost rodul rugaciunilor,
lacrimilor si frangerilor inimii parintilor ei, un
rod al indurarii lui Dumnezeu, un copil dorit,
cerut si dobandit prin rugaciune. Un copil cu o
chemare dumnezeiasca pe umeri: chemarea de
a ﬁ mama care a dat trup de om lui Dumnezeu,
Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Si asa a venit
pe lume aceea ce a fost, este si va ﬁ, ﬁica Parintelui Ceresc, Mama Fiului si mireasa Duhului
Sfant, Imparateasa tuturor Sﬁntilor, sprijinitoarea pacatosilor, atotputernica ajutatoare si rugatoare pentru toti oamenii, Maica indumnezeirii si
mantuirii noastre a tuturora, mai cinstita decat
Heruvimii si mai marita decat seraﬁmii, careia,
rugandu-ne, ii zicem: “Preasfanta Nascatoare de
Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin”.

de oameni.
Slava Tatalui si Fiului
si Sfantului Duh
Pe unul din Treime ai
nascut, Maica prealaudata, cu nespusa
minune, pe Care
L-a laudat adunarea
proorocilor strigand:
Osana, bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Domnului.
Si acum si pururea si
in vecii vecilor. Amin.
Stiindu-te pe tine a
ﬁ Maica lui Dumnezeu, ne rugam tie sa
ne izbavesti pe noi de
greselile noastre cele
de voie si cele fara
de voie.
Cantarea a patra
Cu strigare fara
incetare, striga catre
tine bolnavul cel slabanogit in boala cea
fara de vindecare, pe
care auzindu-l, l-ai
vindecat, preanevinovata stapana.
Zapisul boierului celui
ce scrisese cu sangele
sau, l-ai scos din
mana diavolului cu
puterea ta cea atotstapanitoare. Slava
Tatalui si Fiului si
Sfantului Duh. Auzind
puterea ta cu care ai
izbavit pe multi din
primejdii, Preacurata Nascatoare de
Dumnezeu, strigam
catre tine: Ceea ce ai
nascut pe Cel Slavit in
Treime, roaga-te sa ne
mantuiasca de partea
cea de-a stanga. Si
acum si pururea si in
vecii vecilor. Amin.
Cu adevarat, nascatoare de Dumnezeu,
tu esti scaparea noastra din amaratul pacat
al lui Adam cel intai
zidit.
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Cantarea a cincea
Miluieste-ma, Maica lui Dumnezeu,
precum ai miluit pe
femeia aceea, careia i
se umﬂase tot trupul,
ca nu am alta nadejde
sau ajutor afara de
tine. Sa stii, Doamna
mea, ca pentru pacatele mele te supar si
pentru ca s-a intrupat
Fiul lui Dumnezeu in
tine si pentru noi facandu-Se om, pentru
aceea am nazuit la
tine, eu, ticalosul, sa
ma miluiesti. Slava
Tatalui si Fiului si
Sfantului Duh.
Stapana ingerilor,
Maica saracilor si ajutorul celor straini, la
cunostinta ta, la ajutorul tau si la acoperamantul tau scap,
ca sa ma miluiesti.
Si acum si pururea si
in vecii vecilor. Amin.
Milostiveste-te spre
mine, Maica lui Dumnezeu, precum te-ai
milostivit spre cele
doua fecioare curate,
trimitandu-le lor cununi din cer.
Cantarea a sasea
Bucura-te ceea ce
esti plina de bucurie, Marie, Domnul
este cu tine, a strigat
Aglaida si a izgonit pe
diavolul, care-i facea
suparare in tot ceasul.
Cu deadinsul strig
catre tine, Maica lui
Dumnezeu, sa ma
miluiesti si sa ma acoperi sub acoperamantul tau, cand va sedea
Fiul tau pe scaunul
cel infricosator.
Slava Tatalui si Fiului
si Sfantului Duh
Cu cantari intreite
strigam tie: Bucura-te

PILDE DE DEMULT
Incepusem sa invat prima mea rugaciune:
,,Inger, ingerasul meu,/ Ce mi te-a dat
Dumnezeu!/ Totdeauna ﬁi cu mine/ Si
ma-nvata sa fac bine./ Eu sunt mic, tu
fa-ma mare/ Eu sunt slab, tu fa-ma tare,/
In tot locul ma-nsoteste/ Si de rele ma fereste! Amin”/ O spuneam seara, asa cum
ma invata mama. Sedeam in genunchi,
in pat, cu fata la icoana din perete, ma
inchinam si o rosteam mai in soapta, mai
cu voce tare. Imi placea rugaciunea.
Care copil nu ar vrea sa ﬁe tare,
sa ﬁe mare, sa ﬁe aparat de cineva de
relele ce-l ameninta la tot pasul. Nu prea
intelegeam bine cine este ingerul, unde
sade, cum arata, dar spuneam rugaciunea
cu toata tragerea de inima, convins ﬁind
ca ingerasul meu ma aude si ma asculta.
Era toamna. Intre Ogasul Buciumului si
sosea, pe acolo pe unde astazi mai sunt
resturile fostei plantatii de meri a fermei,
fusesera porumbi. Se recoltasera stiuletii,
se taiasera cocenii, se luasera tutele si
eliberasera terenul. Ramasesera insa pe
loc multe si de toate. Puzderie de stiuleti
in pene sau curatati sedeau ascunsi in
iarba, coceni verzi netaiati, coceni uscati,
cazuti, frunze si pene, ici-acolo chiar vreji
cu dovleci. La acestea se adauga costreiul,
potroaca, volbura, laptuca si multe alte
buruieni crescute in umbra porumbilor.
Toate acestea acopereau terenul. Peste
cateva zile trebuiau sa vina plugurile sa
inceapa aratul, asa ca se daduse voie
particularilor sa pasca vitele. Atat le trebuise acestora. Vestea se raspandise ca
fulgerul in Barda si Colibasi, ba chiar si
in Bobaita si vitele veneau buluc din toate
partile. Vaci, boi, cai, oi, capre, ba chiar
si porci, toate amestecate, de nu mai stiai
care si ale cui sunt. Pazitorii vitelor nu mai
incercau sa si le izoleze de multime. Totul
era in devalmasie in acele zile pana la
arat. Toate aveau insa ce sa manance. Nu
lipseau loviturile, impunsaturile, apucaturile, zbieratul, icnitul. Pazitorii se adunau
grupuri-grupuri, ﬁe la marginea tarlalei,
ﬁe printre vite, in locurile mai putin aglomerate si sedeau de vorba, multumiti ca satura vitele repede si bine in zilele acelea.

Intr-o astfel de zi, eram si eu cu mama
acolo. Ne dusesem cu vitele, mai bine-zis
cu Stela, vaca pe care mama o adusese de
zestre de la parinti si cele doua oi. Mama
gasise un neam de-al ei de la Colibasi.
Discutau. Eu m-am desprins incetisor de
mana ei si am vrut sa merg acolo unde
erau alti copii si se jucau, la cateva zeci
de metri departare. Am luat-o printre vite.
Boii mai ales mi se pareau niste monstri
uriasi. Ii ocoleam sﬁos. La un moment dat,
un bou s-a slobozit spre mine. Am incercat
sa fug. Am facut doi-trei pasi. Sandala
mi s-a prins de tesul unui cocean si am
cazut. Eram cu fata in sus. Nu mai avem
nici o scapare. Boul s-a apropiat fulgerator
pana la cativa centimetri de trupul meu.
I-am simtit rasuﬂarea, i-am simtit ﬁrele
de par de pe frunte cum m-au atins pe
pieptul dezgolit. Putea sa ma striveasca
ﬁe cu capul, ﬁe cu copitele; putea sa-si
inﬁga cornul in mine si sa ma arunce ca
pe o zdreanta cat colo. Nimic din toate
astea. Ceva parca l-a oprit. O forta nevazuta l-a tinut suﬁcient de departe de mine,
ca sa nu-mi faca nici un rau. Poate chiar
ingerul a fost acea forta. El a facut in
acele momente pe toreadorul. Se stie doar
ca toreadorii sunt acei barbati spanioli
curajosi, care se lupta pe stadioane si-n
arene cu taurii. Asa s-a luptat si ingerul
meu si m-a aparat de rele, asa cum il
rugasem in rugaciune seara. Boul a stat
cateva clipe cu capul deasupra mea, apoi
s-a retras cuminte si si-a vazut de pascut.
M-am ridicat si eu si m-am strecurat tiptil,
printre vite, pana la mama si nu m-am
mai dezlipit de dansa. Cred ca niciodata
nu a banuit prin ce pericol am trecut in
ziua aceea, ﬁindca nimeni n-a observat
intamplarea, iar eu am evitat intotdeauna
sa i-o povestesc, pentru ca sa o feresc de
emotiile ce i le-ar ﬁ provocat. De cate ori
am spus acea rugaciune si de cate ori am
invatat si pe altii s-o spuna, mi-am amintit
intamplarea aceea de pomina, care putea
insemna sfarsitul vietii mele.
Pr. AL STANCIULESCU-BARDA
Scrisoare pastorala 188, foaie periodica a Parohiei Malovat-Mehedinti.
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INALTAREA SFINTEI CRUCI
si crezand ca Acesta este Adevaratul
Dumnezeu si intarindu-se cu Botezul
impreuna cu maica-sa, a trimis-o la
Ierusalim ca sa gaseasca Crucea lui
Hristos. Si a aﬂat-o ascunsa, impreuna cu celelalte doua cruci, pe
care fusesera rastigniti talharii; si nu
numai crucile, ci si piroanele le-au
aﬂat. Nestiind imparateasa care ar ﬁ
Crucea Domnului, s-a aratat aceasta
prin minune. O femeie vaduva moarta, de care s-a atins Crucea a inviat;
iar celelalte doua cruci ale talharilor
nu au aratat nici un semn de minune. Atunci imparateasa s-a inchinat si a sarutat Crucea, impreuna cu
toata suita. Si neputand incapea tot
poporul sa se inchine s-a rugat ca
macar sa o vada.
Atunci s-a suit Fericitul Macarie, patriarhul Ierusalimului, si a
inaltat deasupra amvonului Cinstita
Constantin cel Mare, intaiul imparat Cruce, si vazand-o poporul, a inceput a striga: “Doamne miluieste!”
al crestinilor, avea razboi, precum
zic unii din istorici, la Roma impotri- Si de atunci a inceput a se tine sarbatoarea Inaltarii Cinstitei Cruci.
va lui Maxentiu, pana a nu lua imparatia. Iar altii zic ca la apa Dunarii
TROPARUL INALTARII SFINTEI CRUCI
impotriva scitilor.
Mantuieste, Doamne, poporul
Vazand ca multimea potriTau
si
binecuvinteaza
mostenirea Ta;
vnicilor era mai multa decat oastea
biruinta binecredinciosilor crestini
lui, era cuprins de nedumerire si
asupra celui potrivnic daruieste si cu
frica. Atunci i s-a aratat in amiaza
zilei semnul Crucii cu stele pe cer, si Crucea Ta pazeste pe poporul Tau.
litere romane imprejurul Crucii, care
CONDACUL INALTARII SFINTEI CRUCI
si acelea erau inchipuite cu stele
Cel ce Te-ai inaltat pe Cruce
si ziceau: “Intru aceasta vei birui”.
Facand numaidecat o cruce de aur, de bunavoie, poporului Tau celui nou,
numit cu numele Tau, indurarile Tale
dupa chipul celei ce i se aratase, si
daruieste-i, Hristoase Dumnezeule.
poruncind sa ﬁe purtata inaintea
Veseleste cu puterea Ta pe
ostasilor sai, au dat razboi cu vracredinciosul nostru popor, daruindujmasii, dintre care cei mai multi
i lui biruinta asupra potrivnicilor,
au pierit, iar altii au fugit. Pentru
aceasta, gandind intru sine la pute- avand ajutorul Tau arma de pace,
rea Celui ce a fost rastignit pe Cruce, nebiruita biruinta.

ceea ce ai nascut Lumina lumii, bucura-te
ceea ce ne mantuiesti
de primejdiile
noastre; bucura-te
Maica lui Hristos,
Dumnezeul nostru. Si
acum si pururea si in
vecii vecilor.
Amin.
Cum te vom lauda,
Maica lui Dumnezeu si cu ce buze te
vom saruta, sau cu
ce ochi vom cauta la
chipul tau cel zugravit, ﬁind impilati cu
necurateniile noastre,
ci numai strigam tie:
Miluieste-ne, Maica
milostivirii.
Cantarea a saptea
Pe Mangaietorul tuturor nascand, Maica
prealaudata, curata
ai ramas ca si inainte
de nastere, pentru
aceasta strigam:
bucura-te Maica, care
nu stii de mire, pe
tine te binecuvantam
intru toti vecii.
Fecioara ai fost mai
inainte de nastere si
in nastere iarasi ai
fost fecioara si dupa
nastere iarasi fecioara ai ramas; pentru
aceasta te binecuvantam intru toti vecii.
Slava Tatalui si Fiului
si Sfantului Duh.
Invaluindu-ne in
aceasta lume si cazand in noroiul pacatelor noastre, scapand
catre tine, Stapana,
strigam tie: vino degraba si ne scoate pe
noi din adancul rautatilor noastre, ca pe
tine te binecuvantam
intru toti vecii.
Si acum si pururea si
in vecii vecilor.
Amin.
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CATEHISM ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR - 5
18. De unde stim ca Iisus Hristos este
desavarsirea si plinirea Descoperirii?
Din Sfanta Scriptura, din implinirea intocmai a proorociilor Vechiului
Testament si din istoria Bisericii Crestine. In adevar, Sfantul Apostol Pavel
precizeaza: “Iar cand a venit plinirea
vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Sau
Cel nascut din femeie, nascut sub lege,
ca pe cei de sub lege sa-i rascumpere, ca
sa dobandim inﬁerea” (Gal. 4, 4-5). Sﬁntele Evanghelii si intreg Noul Testament
intaresc intru totul adevarul ca Iisus
Hristos e Fiul lui Dumnezeu intrupat si
plinitorul Descoperirii dumnezeiesti. Proorociile Vechiului Testament privitoare
la Mesia, la Rascumparatorul, la Fiul
lui Dumnezeu, s-au implinit intocmai in
persoana lui Iisus Hristos. Sﬁntii Evanghelisti si Sfantul Apostol Pavel citeaza,
adesea in amanunt, proorociile ce s-au
implinit in persoana Mantuitorului.
Proorocul Isaia-supranumit si Evanghelistul Vechiului Testament-vorbeste pe
larg de nasterea si mai ales de patimile,
moartea si proslavirea lui Mesia (Isaia
7 si 63). Toata aceasta proorocie s-a
implinit intocmai in faptele si viata lui
Iisus Hristos, asa cum sunt infatisate de
Noul Testament (Matei 1, 21; Luca 1, 31
s. u.; 1 Cor. 15, 3; I Petru 2, 24; Matei
26, 62; Fapte 8, 32; I Ioan 3, 5). Documentele crestine, pagane si iudaice din
veacurile 1 si II sustin, fara deosebire, ca
Iisus Hristos ca Dumnezeu - Om este o
persoana istorica sub imparatii August
si Tiberiu si a suferit moartea sub Pontiu
Pilat. Aceleasi documente, afara de cele
iudaice, constata ca nici o alta persoana
purtand acelasi nume, sau alt nume, nu
a avut rolul si faptele lui Iisus Hristos.
Marile infaptuiri ale Bisericii adeveresc si
ele Dumnezeirea intemeietorului ei.
19. Se poate vorbi despre trepte ale
Descoperirii dumnezeiesti?
Se poate vorbi cu toata siguranta.
Am vazut mai inainte ca Descoperirea
dumnezeiasca poate ﬁ impartita in trei

mari perioade de timp. Fie-careia dintre aceste perioade ii corespunde mai
mult sau mai putin o treapta de inaintare, cu toate ca aceste trepte nu sunt
nici totdeauna egale si nici nu vin unele dupa altele intr-o ordine neschimbata. Timpul de la caderea in pacat
pana la darea Legii pe muntele Sinai
cuprinde nu numai stradanii ale ﬁrii
omenesti spre cunoasterea adevarului
si deci a lui Dumnezeu, ci si ajutoare
directe de sus, prin Descoperirea mai
presus de ﬁre, facuta patriarhilor. La
fel, dupa darea Legii. Dupa venirea
Mantuitorului, Care a desavarsit Descoperirea, cele doua trepte ale Descoperirii de dinainte n-au fost inlaturate.
Deci, in linii mari, Biserica admite
trepte in lucrarea Descoperirii supranaturale. Cum este si ﬁresc, Biserica
pune accentul pe cele doua trepte in
Descoperirea dumnezeiasca, infatisate prin cele doua Testamente. Sfantul Grigorie Teologul, vorbind despre
schimbarile produse de catre acestea
in viata omenirii de-a lungul timpului,
le numeste cutremure de pamant si
le schiteaza astfel: “Cele doua Testamente sunt doua cutremure dintre
care unul face trecerea de la idololatrie
la legea lui Moise; celalalt, de la legea
lui Moise la Evanghelie. Dar e si un al
treilea cutremur, care este mutarea din
aceasta viata in cealalta”. (Sf. Grigorie
Teologul) Deci Biserica admite mersul
treptat al Descoperirii dumnezeiesti.
Treapta de la Vechiul la Noul Testament e aratata de nenumarate ori de
Mantuitorul, de Sﬁntii Apostoli si de
Sﬁntii Parinti. Ei arata ca este o desavarsire a Noului Testament fata de cel
Vechi. Acesta din urma isi pastreaza
valoarea lui, e adevarat. Mantuitorul
zice: “Sa nu socotiti ca am venit sa
stric Legea sau Proorocii; nu am venit
sa stric, ci sa plinesc. Ca adevarat zic
voua: inainte de a trece cerul si pamantul, o iota sau o cirta nu va trece
din Lege, pana ce vor ﬁ toate” Matei 5.

