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Iubiti frati intru Hristos,
In vederea pregatirii Adunarii Generale Parohial din data de 19
decembrie 2010, dorim sa va informam, in avans, despre cateva
aspecte importante, legale si financiare, ale Parohiei noastre.
In ziua de marti, 23 noiembrie 2010, a avut loc Sedinta Comuna a
Consiliului Parohial si a Trust Board-ului, sedinta in cadrul careia
s-au convenit, in unanimitate, urmatoarele:
Membrii Trust Board-ului vor deveni membrii de drept ai Consiliului Parohial astfel incat sa avem o conducere unitara a Parohiei noastre, realizandu-se astfel o comunicare mai prompta, mai
directa, mai completa si mai transparenta cu toti membri Parohiei
noastre, asupra intregii activitati si a proiectelor parohiale ce
dorim sa le organizam si derulam. Ca urmare Consiliul Parohial
are in componenta urmatorii noi membri:
Doamna Mary McIntosh,
Domnul Alexander McIntosh,
Doamna Aureliana Suciu,
Doamna Heather Gampbell.
Doamna Aureliana Suciu, avand functia de Vicepresedinta si
casiera a Trust Board-ului, a primit responsabilitatea pregatirii si prezentarii, in cadrul Adunarii Generale Parohiale din 19
decembrie 2010, a Raportului Financiar. Presedinta Trust Boardului, doamna Mary McIntosh, ne-a informat ca, in urma sedintei
Trust Board-ului, din data de 4 septembrie 2010, PAGINA 2...
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ASTAZI
S-A NASCUT
HRISTOS!

Astazi s-a nascut
Hristos, Mesia
chip luminos
Laudati si cantati
Si va bucurati!
Mititel infasatel
In scutec
de bumbacel
Laudati si cantati
Si va bucurati
Neaua ninge
Nu-l atinge
Vantul bate
Nu-l razbate
Laudati si cantati
Si va bucurati!
Si de acum
Pana-n vecie
Mila domnului sa ﬁe
Laudati si cantati
Si va bucurati!

DIN CER SENIN
Din cer senin,
un cor divin
Se-aude lin
cantand...
Pastori cu har,
pe culmi apar,
Albi miei
in dar ducand...
O stea din zari,
veghind carari,
Spre departari
arzand...
Conduce magi,
cu daruri dragi,
In albi desagi
ducand...
Si-un prunc
plapand,
cu chipul bland,
Sta surazand,
tacand...
Din cer senin,
un cor divin
Se-aude lin
cantand...
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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
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 Noii Zeelande.
(www.roeanz.com.au)

IN PREGATIREA ADUNARII GENERALE...
DIN PAGINA 1... s-a hotarat si votat, in majoritate, ca Trustul Bisericii sa fie desfiintat
si toate bunurile mobile si imobile, aflate in posesia Trust Board-ului, sa fie transferate
“Parohiei Ortodoxe Romane Sfantul Ignatie Teoforul”. In acest scop s-a dispus ca avocatul
Trust-ului sa se ocupe in continuare de partea legala a procesului de transfer. Totodata s-a
convenit ca procesul de desfiintare a Trust-ului (institutia ce a emis un contract de angajare pentru parintele Mircea Corpodean, facand posibila obtinerea unei vize de munca in
acest sens si oferind varianta legala de a avea un preot ortodox romana in Auckland, Noua
Zeelanda) sa fie demarat numai dupa ce Precucernicul Parinte Mircea Corpodean va obtine
decizia de rezidenta permanenta in NZ, pentru a nu perturba si complica procesarea actelor
si acest proces aflat, in prezent, in derulare. Membrii Trust Board-ului au reiterat, si cu
aceasta ocazie, decizia lor ferma de a continua acest proces, pana la finalizare.
Vicepresedinta Trust-ului, doamna Aureliana Suciu, ne-a informat ca saptamana trecuta a
fost contactata telefonic de catre ofiterul de emigrari si avertizata ca nivelul de salarizare al
Precucernicului Parinte Mircea Corpodean nu este la nivelul cerut de legislatia in vigoare,
iar acest lucru ar putea periclita decizia finala privitoare la obtinerea rezidentei permanente.
Ca urmare, s-a propus si aprobat, in unanimitate, in sedinta comuna, o majorare de salariu
pentru parintele Mircea Corpodean astfel incat nivelul salarial minim cerut de lege sa fie
atins. Consiliului Parohial i s-a prezentat situatia financiara pe anul in curs si s-a constatat
ca veniturile au scazut constant, existand si luni in care balanta a fost in rosu. De asemenea,

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

am fost informati ca exista doar cinci familii care depun saptamanal/lunar donatii in cont,
prin “automatic payment” si per total aproximativ 25 de familii au facut donatii anuale. Ca
urmare a nivelului scazut de sustinere financiara este dificil si va deveni imposibil de a mai
sustine Parohia prin plata cheltuielilor de intretinere a bisericii si a salarizarii preotului. Ca
urmare a situatiei de mai sus, va rugam sa va ganditi fiecare dintre dumneavoastra la diverse
oportunitati de finantare si de implicare mai activa in acest proces important, spre a le putea
aborda si discuta in cadrul Adunarii Generale Parohiale din data de 19 decembrie 2010.
Pentru ca Parohia noastra sa poata functiona la un nivel satisfacator, este nevoie de un efort
financiar de NZ$15/saptamana, din partea fiecarei familii inscrise in Parohie. Va multumim
pentru rabdarea si intelegerea cu care ati citit aceste randuri si va asteptam cu mult drag sa
luati parte la Adunarea Generala Anuala a Parohiei noastre, duminica 19 decembrie 2010,
incepand cu orela 12:30 pm, la Sfanta Biserica, 5 Alford Street, Waterview, Auckland.
Consiliul Parohial al Parohiei Ortodoxe Romane “Sfantul Ignatie Teoforul” Auckland
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PROGRAMUL LITURGIC AL PREASFINTITULUI
PARINTE EPISCOP MIHAIL IN DECEMBRIE 2010
Iata si programul liturgic al Preasﬁntitului Parinte
Episcop Mihail pe luna Decembrie 2010:
12 decembrie 2010
Liturghie arhiereasca la parohia ortodoxa romaneasca de la Adelaide, statul South Australia, cand se va
sarbatori hramul bisericii - “Sfantul Ierarh Nicolae”.
19 decembrie 2010
Liturghie arhiereasca in mijlocul comunitatii de la
Auckland, Noua Zeelanda. Se va praznui hramul
parohiei in cinstea Sfantului Ignatie Teoforul pomenit de Biserica Ortodoxa la data de 20 decembrie;
25 decembrie 2010
La sarbatoarea Nasterii Domnului, Liturghia arhipastorului va ﬁ savarsita la catedrala episcopala
“Sﬁntii Apostoli Petru si Pavel” de la Melbourne;
26 decembrie 2010
Va avea loc aniversarea a 40 de ani de la inﬁintarea primei parohii romanesti din
Australia- parohia “Sﬁntii Apostoli Petru si Pavel” - catedrala episcopala a orto
docsilor romani din Australia si Noua Zeelanda. Cu acest prilej se va savarsi
Liturghia arhiereasca de multumire pentru toate binefacerile pe care le-a revarsat
Domnul Dumnezeu peste comunitatea romaneasca de pe aceste meleaguri.

CALENDAR CRESTIN ORTODOX 2011
TIPARIT IN AUSTRALIA
Cu binecuvantarea Preasﬁntitului Parinte Mihail, a fost tiparit la Melbourne calendarul crestin ortodox pentru anul 2011 - ﬁla si cartulie, editat de Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei si Noii Zeelande. Textul calendarului bisericesc este aprobat de Sfantul Sinod si are caracter unitar in intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

A DOUA PAROHIE
ORTODOXA ROMANEASCA DIN
QUEENSLAND

Sambata 27 noiembrie 2010, a avut loc
Adunarea Generala
pentru inﬁintarea
unei noi parohii
ortodoxe romanesti
pentru romanii
din zona Brisbane
- Gold Coast, statul
Queensland, Australia. Dupa rugaciunea
de deschidere si
cuvantul introductiv,
s-au analizat necesitatile inﬁintarii noii
parohii, conditiile de
functionare si posibilitatile cre
dinciosilor.
Presﬁntitul Parinte
Mihail, Episcopul
ortodox roman al
Australiei si Noii
Zeelande a prezidat
Adunarea de constituire a noii parohii
cu hramul “Sfantul
Dimitrie cel Nou si
Sfantul Apostol Filip”; dupa ce a facut
referire la Statutul de
organizare si functionare al Episcopiei
Ortodoxe Romane
a Australiei si Noii
Zeelande sub care
va functiona noua
parohie romaneasca,
a dat citire atributiilor Consiliului
Parohial si s-a trecut
la alegerea unui Consiliu Parohial provizoriu care sub indrumarea chiriarhului
va face pregatirea
pentru deschiderea
oﬁciala a parohiei.
S-a hotarat ca prima
Liturghie sa se oﬁcieze la sarbatoarea
Nasterii Domnului.
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HRAM LA PAROHIA
“SFANTUL APOSTOL ANDREI“ DIN
NEWCASTLE
AUSTRALIA
Parohia “Sfantul
Apostol Andrei“ si-a
sarbatorit hramul
Duminica 5 decembrie
2010. Comunitatea
ortodoxa romanesca de la Newcastle,
statul New South
Wales, Australia, a
avut in mijlocul ei pe
Preasﬁntitul Episcop
Mihail, care a slujit
Sfanta Liturghie impreuna cu Preacucernicul Preot Theodor
Postelnicescu, parohul
acestei comunitati.

ZIUA NATIONALA SARBATORITA LA MELBOURNE

Sambata, 4 decembrie 2010, la Catedrala Episcopala “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din
Melbourne, Australia, Preasfintitul Parinte Mihail - Episcopul Ortodox Roman al Australiei
si Noii Zeelande inconjurat de preotii din Melbourne si in prezenta domnului Mihai Stuparu, Ambasadorul Romaniei in Australia, a domnului Nicolae Cojocaru, Consul Onorific la
Melbourne si a romanilor din Victoria, a savarsit slujba de Te-Deum (rugaciunea de
multumire) in cinstea Zilei Nationale a Romaniei.

6 DECEMBRIE - SFANTUL IERARH NICOLAE
“Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-au aratat pe tine, turmei tale, adevarul lucrurilor.” (din Tropar)
Acesta a trait pe vremea tiranilor imparati Diocletian si Maximilian (284-305)
si a stralucit mai inainte in viata pustniceasca si, pentru nespusa lui bunatate, a fost facut
arhiereu. Si, fiind cu frica lui Dumnezeu, cinstind crestinatatea si propovaduind cu indrazneDupa Sfanta
ala si cu glas slobod dreapta credinta, a fost prins de mai marii cetatii Lichiei si dandu-l la
Liturghie, a urmat
parastasul pentru
osanda si la cazne l-au inchis in temnita, impreuna cu alti crestini. Si de vreme ce marele si
eroii care au cazut
bine credinciosul Constantin, din voia lui Dumnezeu, s-a facut imparat al romanilor, cei ce
pentru unitatea
erau inchisi au fost sloboziti din legaturi si, cu ei impreuna, a fost slobozit si marele Nicolae.
neamului romanesc
Si, mergand la Mira, n-a trecut multa vreme si s-a strans de catre marele Constantin, intaiul
si Te Deum-ul in
Sinod de la Niceea, la care a luat parte si minunatul Nicolae. Si i s-a dat lui darul facerii de
cinstea zilei nationale a Romaniei (1
minuni, precum arata istoria vietii sale. Scos-a din temnita pe trei oameni napastuiti, care
Decembrie), iar in
prinzand de veste ca sunt osanditi pe nedrept, au chemat pe Sfantul in ajutor, ca, precum a
cuvantarile care s-au
izbavit pe cei din Lichia, asa si pe dansii sa-i izbaveasca. Pentru aceasta, dar, Sfantul Nicotinut la sfarsit, s-a
subliniat importanta lae, ca unul ce era grabnic si fierbinte spre ajutor, s-a aratat in vis imparatului Constantin
zilei nationale pentru si eparhului Avlavie. Pe acesta l-a mustrat pentru para nedreapta ce facuse oamenilor la imtoti romanii din lumea paratul, iar pe imparat l-a instiintat cu amanuntul, aratandu-i ca erau nevinovati, parati din
intreaga. Asociatia
pizma. Si asa prin visul acesta i-a izbavit din primejdia taierii. Si alte multe minuni facand,
Doamnelor a pregatit
o agapa frateasca, la pastorea dumnezeieste pe dreptcredinciosul sau popor. Deci, venind la adanci batraneti, s-a
care au luat parte toti mutat catre Domnul, neuitand, nici dupa moarte, turma sa, ci in toate zilele dand cu indestucei prezenti. Parohia lare ale sale faceri de bine celor lipsiti si izbavindu-i de tot felul de primejdii si de nevoi. Inca
romaneasca “Sfansi pana astazi, Dumnezeu, prin mijlocirea lui, lucreaza minuni si cei ce-l roaga cu adevarata
tul Apostol Andrei”
si neindoita credinta, nu numai mici binefaceri, ci si minuni mari dobandesc. Din anul 1087,
slujeste in biserica
luna mai in 9 zile moastele Sfantului Nicolae se afla la Bari, in sudul Italiei, luate din Mira,
ruseasca cu hramul
“Sfantul Nicolae” din ca sa nu cada in mainile musulmanilor. Acolo ele sunt in mare cinste din partea credinciosiNewcastle.
lor, care vin la el, cu credinta, din toate partile crestinatatii.
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SFANTUL MUCENIC IGNATIE TEOFORUL
Sfantul sfintitul mucenic Ignatie Teoforul a fost al treilea episcop al Antiohiei [1] (in Syria), dupa
Apostolul Petru si Evod (praznuit la 7 septembrie), caruia i-a urmat in scaun pe la anul 68. A murit
in anul 107 in timpul unei persecutii impotriva crestinilor din vremea imparatului Traian. Praznuirea lui principala este la 20 decembrie, iar la 29 ianuarie se face pomenire, in calendarul ortodox, de
aducerea moastelor sale de la Roma la Antiohia.
Sfantul mucenic Ignatie a fost urmas direct al apostolilor, a fost al doilea episcop / patriarh
al Antiohiei, dupa Evod (+68, unul din cei 70 de apostoli). A fost ucenic al sfantului apostol Petru si,
impreuna cu sfantul Policarp, episcop de Smirna, al sfantului apostol si evanghelist Ioan, cuvantatorul de Dumnezeu. Cand imparatul Traian a trecut prin Antiohia impotriva partilor, Sfantul Ignatie
a fost adus inaintea lui. Imparatul l-a cercetat indelung si a vazut ca nu poate fi intors de la credinta
in Iisus Hristos. De aceea a fost chinuit si in felurite chipuri; dar aratandu-se mai tare decat chinurile,
a fost trimis legat la Roma, pazit de zece ostasi, ca sa fie dat mancare fiarelor salbatice. In drum spre
Roma, a intarit Bisericile din cetatile prin care trecea si se ruga sa fie mancat de fiare, “ca sa ajung,
spunea el, paine curata lui Dumnezeu”. In Roma a fost aruncat in stadion si a fost sfasiat de leii sloboziti asupra lui, de i-au ramas numai oasele cele mari. Pe acestea le-au adunat crestinii si le-au dus in
Antiohia, dandu-le fratilor, ca un dar dorit. Acestia le-au asezat cu toata cinstea aceste sfinte moaste
in pamant. Biserica praznuieste cu bucurie sarbatoarea Aducerii moastelor sfantului Ignatie Teoforul
la 29 ianuarie. Pe Sfantul Ignatie l-a cinstit cu un cuvant de lauda si cel intre sfinti parintele nostru
Ioan Gura de Aur.
De la sfantul Ignatie au ramas 7 scrisori, de o deosebita importanta. Acestea au fost traduse
si publicate in limba romana de catre preotul profesor universitar Dumitru Fecioru, in volumul: Scrierile Parintilor apostolici, traducere, note si indice de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic
si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1979, colectia “Parinti si scriitori bisericesti
(PSB) 1” (reeditat de EIBMBOR de mai multe ori): Sf. Ignatie Teoforul - Epistola catre Efeseni;
Sf. Ignatie Teoforul - Epistola catre Magnezieni; Sf. Ignatie Teoforul - Epistola catre Tralieni; Sf.
Ignatie Teoforul - Epistola catre Romani; Sf. Ignatie Teoforul - Epistola catre Filadelfieni; Sf. Ignatie
Teoforul - Epistola catre Smirneni; Sf. Ignatie Teoforul - Epistola catre Sfantul Policarp al Smirnei
Scrisorile catre comunitatile din Efes, Magnesia, Tralles si Roma le-a scris din Smirna, cand era
dus sub garda spre Roma. Apoi, din Troa, a scris Bisericilor din Filadelfia si Smirna, si lui Policarp
al Smirnei. Ignatie introduce in circulatie notiuni de baza ale vocabularului teologic: “Dumnezeu
intrupat” (Catre Efeseni 7, 2), “Dumnezeu-Hristos” (Catre Smirneni 10, 1), “crestinatate”, “Biserica
universala” (“Unde este Hristos, acolo este Biserica universala/soborniceasca” - Catre Smirneni 8,
2), “leacul nemuririi” (i.e. Euharistia - Catre Efeseni 20, 2). Aceste scrisori s-au dovedit a fi influente
in dezvoltarea teologiei crestine, intrucat numarul de scrieri din aceasta perioada a istoriei Bisericii
este foarte mic. In mod evident, acestea au fost scrise in mare graba si fara o planificare prealabila,
cu propozitii nedelimitate si o succedare neordonata a gandurilor. Ignatie este primul scriitor crestin
cunoscut care insista mult asupra principiului existentei unui singur episcop in fiecare oras, asistat
de presbiteri (preoti) si diaconi. Scrierile mai timpurii vorbesc fie de episcopi, fie de presbiteri si lasa
impresia ca ar fie existat mai mult de un episcop in fiecare comunitate. Ignatie insista si pe valoarea
Euharistiei, numita “leac spre nemurire”. Pentru cititorul modern poate parea bizara dorinta sa de a
avea o mucenicie sangeroasa, lucru exprimat de el uneori foarte plastic in scrierile sale. Dar studierea atenta a dimensiunii soteriologice a scrierilor sale arata ca el priveste mantuirea ca izbavire de
puterea si frica mortii. Astfel ca pentru el a incerca sa fuga de mucenicie ar echivala cu reintoarcerea
sub frica si puterea mortii. Astazi se crede ca doar versiunile mai scurte ale celor sapte scrisori sunt
intr-adevar scrieri ale Sf. Ignatie. Se crede ca versiunile mai lungi cuprind adaugiri datand din secolul
al V-lea, scrise pentru a-l inscrie - postum - pe Sf. Ignatie ca martor in unele dispute teologice din
acea perioada. Se considera ca alte scrisori care i-au fost atribuite, ca si istorisirea martiriului sau de
catre un martor ocular sunt simple falsuri datand din aceeasi perioada. Iar pentru icoana care reprezinta mucenicia sa, erminia precizeaza doar ca se savarseste fiind mancat de lei.

CE INSEAMNA
“TEOFORUL”

Exista doua ipoteze
privind numirea de
“Teoforul”, care poate
insemna atat “purtatorul de Dumnezeu”
cat si “cel purtat de
Dumnezeu”:
Unii spun ca sfantul
Ignatie a fost numit
de crestinii din vremea sa deja ca “purtator de Dumnezeu”
din cauza harului
cu care Dumnezeu
l-a inzestrat, cum se
poate vedea si din
scrierile sale.

Altii spun ca Sfantul
Ignatie a fost copilul
pe care l-a apucat de
mana Stapanul Hristos si l-a luat in brate
si a zis: “De nu se va
smeri cineva pe sine
ca pruncul acesta, nu
va intra in imparatia
cerurilor”; si: “Cel ce
va primi pe un prunc
ca acesta in numele
Meu, pe Mine Ma
primeste”. De aceea
a fost numit purtator
de Dumnezeu.
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TREI PASTORI

Trei pastori
se intalnira
Trei pastori
se intalnira
Raza soarelui,
ﬂoarea soarelu
Si asa se sfatuira:
Haideti fratilor
sa mergem
Haideti fratilor
sa mergem
Raza soarelui,
ﬂoarea soarelu
Floricele sa culegem.
Si sa facem o cununa
Si sa facem o cununa
Raza soarelui,
ﬂoarea soarelui
S-o-mpletim
cu voie buna.
Si s-o ducem
lui Cristos
Si s-o ducem
lui Cristos
Raza soarelui,
ﬂoarea soarelui
Sa ne ﬁe de folos.

VIFLAIME,
VIFLAIME

Viﬂaime, Viﬂaime
Cum de n-ai primit
in tine
Pe Fecioara Maria
Sa nasca pe Mesia?
N-ai stiut tu Viﬂaime
Cu cata dragoste vine
Cea mai Sfanta-ntre
Fecioare
A Domnului
Nascatoare?
N-ai primit tu Viﬂaime
In casele tale bune
Sa-i dai un pic
de salas
Celui mai
Sfant Copilas?
Pat moale pe fan uscat
Numai vitele i-au dat
Lumina i-a daruit
Steaua de la rasarit
Pestera-ntunecoasa
A fost a domnului casa
La venirea Sa in lume
Din vina ta Vilﬂaime.

SF IOAN GURA DE AUR: LA NASTEREA DOMNULUI
Cuvant la Nasterea Mantuitorului
din “Omilii si cuvantari”
Cele ce Patriarhii le plamadeau
de demult, Proorocii le spuneau de mai
inainte si Dreptii doreau sa le vada (Mt.
13, 17), acestea s-au implinit si au luat
sfarsit astazi. Si Dumnezeu S-a aratat
in trup pe pamant si a petrecut impreuna cu oameni (Varuh 3, 38). Sa ne
bucuram dar si sa ne veselim, iubitilor,
caci daca Ioan ﬁind in pantecele maicii sale a saltat cand Maria a mers la
Elisabeta, cu mult mai mult noi trebuie
sa saltam, sa ne veselim, sa ne minunam si sa ne inspaimantam de marimea
iconomiei care covarseste toata mintea,
nu pe Maria vazand, ci pe Insusi Mantuitorul nostru. Ganditi-va ce lucrare
mare este a vedea soarele pogorandu-se
din cer, alergand pe pamant si slobozind catre toti razele sale. Si daca s-ar
ﬁ intamplat acestea la luminatorul cel
simtitor pe toti i-ar ﬁ inspaimantat din
cei care ar ﬁ vazut, gandeste-te acum ce
lucru mare este a vedea Soarele Dreptatii slobozind din trupul nostru razele
Sale si luminand suﬂetele noastre.
Demult doream sa vad ziua aceasta, si
nu singur s-o vad, ci impreuna cu atata
multime. Si totdeauna ma rugam asa sa
ni se umple privelistea noastra, precum
o vedem acum plina. Deci aceasta s-a
plinit si a luat sfarsit. Nu sunt inca zece
ani de cand ni s-a facut cunoscuta ziua
aceasta. Dar insa, ca si cum ne-ar ﬁ fost
predata de demult, de multi ani, asa
a inﬂorit prin osardia voastra. Pentru
aceasta nu va gresi nimeni numind-o
impreuna si noua si veche. Noua pentru
ca de curand ni s-a facut cunoscuta, iar
veche si de demult pentru ca degrab s-a
facut varstnica ca cele vechi si a ajuns
la aceiasi masura a varstei cu acelea,
precum rasadurile cele viteze si de soi
bun. Caci acelea indata ce se pun in pamant, cresc curand la mare inaltime si
se incarca de roade ; asa si aceasta ﬁind
cunoscuta de demult la cei ce locuiau
in partea Apusului, dar aducandu-se la

noi, a crescut asa de repede in putini
ani si a adus atata roada, care este cu
putinta a se vedea, caci curtile noastre
bisericesti sunt pline si toata Biserica
este stramtorata de multimea celor ce
s-au adunat. Deci rasplatirea cea vrednica a osardiei cei multe sa o nadajduiti
si sa o asteptati de la Hristos, Cel ce S-a
nascut astazi cu trup. Caci Acela va va
rasplati voua negresit pentru sarguinta
aceasta. Iar dragostea si osardia pentru
ziua asta sa o nadajduiti si sa o asteptati de la Hristos, Cel ce S-a nascut. Si
daca si de la noi robii cei impreuna cu
voi trebuie sa se aduca ceva, vom aduce
cele dupa putere, dar mai bine zis cele
ce darul lui Dumnezeu ne va da a grai
pentru folosul vostru.
Deci ce poftiti sa auziti astazi ?
Ce altceva fara numai cele despre ziua
aceasta. Caci stiu bine ca multi si pana
acum disputa intre ei, unii prihanind,
iar altii aparand. Si multa vorba se
face pretutindeni pentru ziua aceasta.
Unii cartind ca este noua si de curand
adusa, iar altii, ca aparare, zicand ca
este veche si de demult, ﬁindca proorocii cu mult mai inainte au grait despre
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SF IOAN GURA DE AUR: LA NASTEREA DOMNULUI
nasterea Lui, si din inceput s-a facut
aratata si vestita la cei ce locuiesc din
Tarcia pana la Gadira. Si daca ﬁind putin cunoscuta a dobandit atata dragoste
din partea voastra, de ce se va face mai
cunoscuta, dovedit este ca mult mai
multa osardie va va prilejui. Fiindca
luminarea si descoperirea adusa de
invatatura aceasta, va lucra in voi mai
multa dragoste si osardie catre ea. Deci
am sa zic trei dovezi prin care negresit
vom cunoaste ca aceasta este vremea
in care S-a nascut Domnul nostru Iisus
Hristos, Dumnezeu – Cuvantul.
Si din aceste trei prima dovada
este ca asa degrab s-a vestit pretutindeni, inﬂorind si sporind la atata inaltime praznicul. Si ceea ce Gamaliil zicea
despre propovaduire : „Ca de va ﬁ de la
oameni… se va risipi. Iar de este de la
Dumnezeu, nu veti putea sa o risipiti,
ca nu cumva si luptatori de Dumnezeu
sa va aﬂati”. Aceasta si eu voi zice cu
indrazneala despre ziua aceasta. Ca de
vreme ce este de la Dumnezeu, nu numai ca nu s-a risipit, ci sporeste in ﬁecare an si se face mai stralucita, ﬁindca
propvaduirea ei a cuprins toata lumea
in putini ani, cu toate ca cei ce o purtau
pretutindeni erau facatori de corturi,
pescari, necarturari si simpli. Dar cu
nimic n-a vatamat-o simplitatea slujitorilor, caci puterea Celui ce Se propovaduia mergea mai inainte si ridica
impiedicarile, dovedindu-Si puterea Sa.
Iar daca vreunul din cei ce se impotrivesc nu se impaca cu cele ce s-au zis,
vom spune si a doua dovada. Dar care
este aceasta ? Aceea ca se aﬂa scrisa in
Evanghelii. Caci zice evanghelistul: „In
zilele acelea a iesit porunca de la Cezarul August sa se inscrie toata lumea.
Aceasta inscriere s-a facut intai pe cand
Quirinius ocarmuia Siria. Si se ducea
toti sa se inscrie, ﬁecare in cetatea
sa. Si s-a suit si Iosif din Galileea, din
cetatea Nazaret, in Iudeea, in cetatea
lui David, care se numeste Betleem,
pentru ca el era din casa si din neamul

lui David, ca sa se inscrie impreuna cu
Maria, cea logodita cu el, care era insarcinata. Dar pe cand erau ei acolo, s-au
implinit zilele ca ea sa nasca, si a nascut
pe Fiul sau Cel Unul-Nascut si L-a infasat si L-a culcat in iesle, caci nu mai era
loc, pentru ei, in casa de oaspeti” (Lc.
2, 1 – 7). Din acestea este aratat ca S-a
nascut in vremea celei dintai inscrieri.
Si este cu putinta sa se citeasca codicele
cele vechi, care se pastreaza la Roma, de
cel ce voieste sa stie cu dinadinsul si sa
cunoasca vremea inscrierii [...].
Deci punandu-va in minte toate
acestea si aducandu-ne aminte de
cuvantul ce zice: „Si voi locui intru ei
si voi umbla” si: „Voi sunteti templu a
lui Dumnezeu si Duhul lui Dumnezeu
locuieste in voi”, sa astupam gurile cele
nerusinate ale paganilor, si sa ne veselim de bunatatile noastre, slavind pe
Dumnezeu cel ce S-a intrupat pentru
asemenea smerenie si dandu-I, dupa
puterea noastra, cinste si rasplatire
vrednica. Iar a rasplati lui Dumnezeu nu
este altceva fara numai silinta noastra
la fapta buna si la mantuirea suﬂetelor
noastre. Deci sa nu ne facem nemultumitori fata de Facatorul de bine, ci sa
aducem toate cele dupa putere: credinta,
nadejde, dragoste, infranarea patimilor,
milostenie, iubirea de straini si ceea ce
mai inainte v-am rugat si totdeauna
nu voi inceta a va ruga. Dar care este
aceasta? Voind sa va apropiati la Masa
aceasta dumnezeiasca si infricosatoare, la Sﬁntele Taine, faceti aceasta
cu frica, cu constiinta curata, cu post
si cu rugaciune, nu tulburandu-va, sau
impingand pe cei de aproape. Caci lucrul
acesta este dovada nebuniei celei mai de
pe urma, iar nu a defaimarii cei mici si
neinsemnate. De aceea si multa osanda
si pedeapsa aduc celor ce fac unele ca
acestea. Cu darul si cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos,
Caruia impreuna cu Tatal si cu Sfantul
Duh se cuvine slava, stapanire si cinste,
acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

DESCHIDE USA
CRESTINE

Deschide usa
crestine
Ca venim din nou
la tine
Drumu-i lung
si-am obosit
De departe am venit.
Si la Viﬂaeem am fost
Unde s-a nascut
Hristos,
Si-am vazut
pe a sa mama
Pe care Maria-o
cheama.
Cum umbla
din casa-n casa
Ca pe ﬁul ei sa nasca
Umbla-n sus
si umbla-n jos
Ca sa nasca
pe Hristos!!
Umbla-n jos
si umbla-n sus
Ca sa nasca pe Iisus,
Mai tarziu gasi apoi
Un staul frumos de oi
Si acolo pe fan jos
S-a nascut
Domnul Hristos
Cete de ingeri
coboara
Staulul
de-l inconjoara
Ingerii cu ﬂori
in mana
Impletesc
mandra cununa
Pe cununa-i
scris frumos
Astazi s-a nascut
Hristos
Care cu puterea sa
Mantui-va el lumea
Si-de acum
pana-n vecie
Mila Domnului
sa ﬁe
Tuturor
cu bucurie!!
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CERUL SI
PAMANTUL

Cerul si pamantul,
cerul si pamantul
In cantec rasuna
Ingeri si oameni,
ingeri si oameni
Canta impreuna.
Hristos se naste
Domnul coboara
Ingerii canta
Magii il adoara
Pastorii alearga
Ieslea o-nconjoara
Mari minuni
se intamplara
Din rasarit vin,
din rasarit vin
Magi cu bucurie
Cu dar si smirna,
cu dar si smirna
Aur si tamaie
Hristos se naste
Domnul coboara
Ingerii canta
Magii il adoara
Pastorii alearga
Ieslea o-nconjoara
Mari minuni
se intamplara.

27 DECEMBRIE - SFANTUL STEFAN
Sfantul Stefan sau Stephanus (n. 1 - d. 35) dupa Noul Testament a fost diacon
iudeu (evreu) din Ierusalim care a fost primul martir crestin, condamnat la moarte
de autoritatile iudaice din Ierusalim. Potrivit Noului Testament, Sfantul Stefan a
fost unul dintre cei sapte barbati ”plini de Duh Sfant si de intelepciune”, alesi de
catre apostoli pentru a indeplini calitatea de diaconi. Stefan a fost unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos, care il urmau pretutindeni si care au asistat direct la faptele
sale. Fiind ales sa ii conduca pe diaconi, Sfantul Stefan a fost numit Arhidiacon.
Intrucat, in Biserica primara, rolul diaconului era unul mult mai important
decat in zilele noastre, Sfantul Stefan a intrat rapid in atentia fariseilor, care erau
nemultumiti de faptul ca el predica public invataturile lui Iisus. La scurta vreme
dupa inceperea misiunii sale de diacon, el a fost adus in fata Sinedriului, pentru
a ﬁ acuzat de blasfemie contra lui Moise si a lui Dumnezeu. Intrebat de acelasi
Caiafa care il judecase pe Iisus cum raspunde acuzarii, Sfantul Stefan a tinut
o lunga cuvantare, acuzandu-i, la randul sau, pe cei ce ii doreau pieirea: “Cum
au fost parintii vostri asa sunteti si voi! Pe care dintre prooroci nu i-au prigonit
parintii vostri? Si au ucis pe cei care au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept ai
Carui vanzatori si ucigasi v-ati facut voi acum. Voi care ati primit Legea intru randuieli de la ingeri si n-ati pazit-o!” (Faptele Apostolilor VII, 51-53). Sfantul Stefan a
fost gasit vinovat de blasfemie si condamnat la moarte prin lapidare. Dupa pronuntarea sentintei, conform Noului Testament, el a avut o teofanie, spunand: “Iata
vad cerurile deschise si pe Fiul Omului stand de-a dreapta lui Dumnezeu”. El a
fost dus inafara cetatii, unde a fost ucis cu pietre, devenind primul martir - primul
ucis pentru ca marturisise credinta in Iisus. Urmand exemplul acestuia, in clipa
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