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Duminica, 19 decembrie 2010, comunitatea romanilor ortodocsi
de la parohia “Sfantul Ignatie Teoforul” din Auckland, Noua
Zeelanda, si-a sarbatorit ocrotitorul, sarbatorit de Biserica
Ortodoxa la 20 decembrie.
Sfanta Liturghie a fost savarsita de catre Preasfintitul Parinte
Mihail, episcopul romanilor ortodocsi din Australia si Noua
Zeelanda inconjurat de P.C.Pr. Mircea Corpodean - parohul
bisericii “Sfantul Ignatie Teoforul” din Auckland, P.C.Pr. Claudiu
Coroaba - parohul bisericii “Sfanta Maria” de la Wellington si
P.C.Pr. Ovidiu Motofelea - paroh al comunitatii
“Sfantul Gheorghe” de la Hamilton...Pag.2
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RUGACIUNE
PENTRU SOTI

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai invatat
sa ne rugam tot timpul
unul pentru celalalt,
ceea ce facem acum
cerandu-Ti mila si
bunavointa, ai grija si
pazeste pe sotul meu
(sotia mea) de toate
relele, cele vazute si
cele nevazute.
Da-i lui (ei) sanatate si
intelepciune ca sa-si
indeplineasca toate
indatoririle, cele dupa
vointa si porunca Ta.
Pazeste-l (o) de toate
ispitele carora le-ar
putea cadea prada.
Sprijineste-l (o) in
credinta adevarata si
dragoste, ca sa putem
trai impreuna in cinste,
si lumineaza-ne caile
dupa voia Ta.
Ca a Ta este puterea
si gloria in vecii vecilor.
Amin.
Bunule Doamne,
ajuta-ne sa ne amintim
mereu de sﬁntenia
casatoriei si intareste
legatura noastra. Miluieste-ne ca sa putem
trai vietile noastre in
credinta si dragoste.
Ajuta-ne sa ne intelegem si sa avem
incredere unul in altul
si departeaza de la noi
certurile.
Binecuvanteaza-ne si
ai mila de noi, ca sa
ﬁm demni de imparatia Ta; ca Tu esti
preasfant, si Tie ne
inchinam.
In numele Tatalui, al
Fiului si al Sfantului
Duh, acum si in vecii
vecilor. Amin.
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HRAMUL PAROHIEI “SF. IGNATIE TEOFORUL”
Pag.1 A urmat concertul de colinde sustinut de corul de copii ai “Scolii Romanesti din
Auckland“, condus de coordonatoarea scolii Mihaela Enache, ajutata si de voluntarii scolii.
In semn de multumire, fiecare copil a primit daruri care au fost aduse de Sfantul Nicolae.
Cu acest prilej s-a tinut si Adunarea Generala Parohiala pregatita de Consiliul Parohial;
au fost prezentate darile de seama referitoare la activitatile duhovnicesti, pastoral-misionare,
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culturale, sociale si financiare care s-au desfasurat in anul ce se incheie.
Asociatia Doamnelor din comunitatea ortodoxa din Auckland a pregatit o bogata agapa
frateasca la care au participat toti cei prezenti.
Primind mesajul de bucurie adus de ierarh cu prilejul sarbatorilor Nasterii Domnului,
comunitatea romanilor ortodocsi din Auckland s-a intarit in credinta stramoseasca
si s-a simtit mai unita la aceasta sarbatoare.
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ANIVERSARE DE 40 DE ANI IN AUSTRALIA

Mesajul
Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL
pentru Parohia “Sﬁntii Apostoli Petru si Pavel” din Melbourne
Cu multa bucurie, ne adresam tuturor credinciosilor ortodocsi romani din
Melbourne, la implinirea a 40 de ani de la inﬁintarea primei parohii ortodoxe
romanesti din Australia, cu hramul “Sﬁntii Apostoli Petru si Pavel”. Acest insemnat eveniment este un popas binecuvantat ce ne da prilejul sa constatam
vrednicia romanilor care, desi departe de tara, s-au straduit totusi sa pastreze credinta ortodoxa stramoseasca, identitatea si cultura romaneasca.
Unii dintre dumneavoastra faceti parte din randul exilului romanesc,
cauzat de suferintele pe care le-ati indurat in timpul regimului comunist ateu.
Ajunsi in Australia, unde v-ati putut bucura de libertate deplina,desi ati sporit
din punct de vedere material prin harnicia de care ati dat dovada, totusi nu
ati uitat valorile spirituale romanesti.
In anul 1970, in vremuri destul de tulburi pentru tara si Biserica, vrednicul de pomerire Patriarhul Justinian a binecuvantat inﬁintarea primei parohii romanesti din Australia, apreciind eforturile depuse in acest sens de credinciosii romani din Melbourne. De asemenea, trebuie amintita aici misiunea
pastorala pe care au desfasurat-o de-a lungul anilor, preotii romani: Theodor
Kentridis (grec de origine romana), Dumitru Gaina si Dumitru Coman, trimisi
de Patriarhia Romana pentru a pastori aceasta parohie ortodoxa romana.
Dupa anul 1990, datorita cresterii semniﬁcative a numarului de
ortodocsi romani, s-a simtit tot mai mult nevoia unei organizari bisericesti corespunzatoare. Astfel, la propunerea noastra, in anul 2008, Sfantul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Romane, a aprobat inﬁintarea unei episcopii... Pag.3

RUGACIUNE
PENTRU
CEI BOLNAVI
Atotputernicule
Doamne, Tamaduitor al suﬂetelor
si trupurilor, care
cobori pe oameni
si tot Tu ii ridici,
care pedepsesti
si vindeci din
nou, ai mila de
(numele), pentru
ca este bolnav
(bolnava).
Intinde-Ti bratul
Tau tamaduitor,
si vindeca pe el
(ea), si ridica-l (o)
din patul
de suferinta.
Goneste duhul de
slabiciune
din el (ea) si
indeparteaza de
la el (ea) durerea,
ranile, febra si
slabiciunile.
Daca are pacate
si greseli,
iarta-i-le,
din dragostea Ta
pentru oameni.
Dumnezeule ai
mila de ceea ce
a creat mana Ta,
intru Iisus
Cristos,
impreuna cu care
esti binecuvantat
si cu bunul si de
viata datatorul
Sfantul Duh,
acum si in vecii
vecilor.
Amin.
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PRIMA RUGACIUNE
A SFANTULUI
IOAN GURA DE AUR

Doamne, Dumnezeul
meu, stiu ca nu sunt
vrednic, nici mi se cade,
ca sa intri sub acoperamantul casei suﬂetului
meu, pentru ca este
desarta toata si surpata, si nu ai la mine
loc cuviincios, ca sa-Ti
pleci capul; ci pe cum,
dintru inaltime pentru noi
Te-ai umilit, pleaca-Te si
acum la umilinta mea.
Si pe cum bine ai voit a
Te culca in pestera si in
ieslea necuvantatoarelor,
asa binevoieste a intra
si in ieslea necuvantatorului meu suﬂet si
in spurcatul meu trup.
Si pe cum nu ai socotit
a ﬁ lucru nevrednic a
intra si a cina impreuna
cu pacatosii, in casa
lui Simon leprosul, asa
binevoieste a intra si in
casa suﬂetului meu celui
umilit, al leprosului si
pacatosului. Si precum
nu ai respins pe pacatoasa, cea asemenea
mie, care s-a apropiat
si s-a atins de Tine, asa
Te indura si spre mine
pacatosul, care ma
apropiu si ma ating de
Tine. Si precum nu Te-ai
scarbit de spurcata si
blestemata ei gura, ceea
ce Te saruta, asa nu Te
scarbi nici de gura mea,
si mai spurcata, si mai
blestemata, nici de urate
si necurate buzele mele,
si de limba mea cea cu
totul necurata.
Si ﬁi mie ajutor si
sprijinitor, indreptand
in pace viata mea,
invrednicindu-ma si de
a sta de-a dreapta Ta,
impreuna cu Sﬁntii Tai.
Pentru rugaciunile si mijlocirile preacuratei Maicii
Tale, si ale preacuratelor
Puteri fara de trup care
slujesc Tie, si ale tuturor
Sﬁntilor, care din veac
bine Ti-au placut. Amin.

ANIVERSARE DE 40 DE ANI IN AUSTRALIA

Pag.3 ...pentru romanii din Australia si Noua Zeelanda. In acest sens, biserica “Sﬁntii Apostoli Petru si Pavel” si credinciosii din cadrul parohiei ortodoxe
romanesti din Melbourne au fost o gazda buna si ospitaliera pentru momentul
festiv din 29 iunie 2008, dedicat intronizarii celui dintai episcop ortodox roman al Australiei si Noii Zeelande, in persoana Preasﬁntitului Parinte Mihail,
ales de Sfantul Sinod al Bisericii noastre in data de 5 martie 2008.
Prin noua Episcopie Ortodoxa Romana a Australiei si Noii Zeelande, comunitatea romaneasca de aici a crescut in demnitate si a sporit in activitate,
spre bucuria Bisericii Mame din Romania si a poporului roman drept-credincios. In acest nou cadru eclesial, este necesar ca toate parohiile acestei noi
eparhii sa participe activ la lucrarea misionara a Bisericii, sa pastreze identitatea crestin-ortodoxa si romaneasca, sa cultive pacea intreolalta si cu cei
de alte etnii si confesiuni si sa cultive cooperarea cu autoritatile australiene
pentru binele comun.
Cu ocazia aniversarii a 40 de ani de la inﬁintarea acestei parohii, aducem multumire lui Dumnezeu si prinos de recunostinta tuturor ctitorilor, slujitorilor si binefacatorilor din trecut si din prezent, care au aratat harnicie si
darnicie, slujire sfanta si fapta buna, aducand astfel lauda Preasﬁntei Treimi
in biserica “Sﬁntii Apostoli Petru si Pavel” din Melbourne.
Cu aceste ganduri, de frateasca dragoste si parinteasca dragoste in
Hristos, ne rugam Preasmilostivului Dumnezeu sa va daruiasca tuturor celor
care participati la aceasta sarbatoare, pace si sanptate, bucurie si ajutor in
toata fapta cea buna, spre intarirea comuniunii romanilor de pe continentul
australian. De Sﬁntele Sarbatori ale Craciunului, Anului Nou 2011 si Botezului Domnului, va adresam tuturor salutarea traditionala:

Intru multi si fericiti ani!
Cu aleasa pretuire si parintesti binecuvantari,
†D A N I E L,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane
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1 IANUARIE - SFANTUL VASILE CEL MARE
Vasile din Cezareea Cappadociei, cunoscut sub numele Vasile cel Mare (n. 330, Cezareea, Cappadocia - d. 1 ianuarie 379, Cezareea Cappadocia) a fost un arhiepiscop din secolul al IV-lea, considerat
doctor al Bisericii si unul din cei patru doctori rasariteni ai Bisericii, alaturi de Grigore de Nazianz
(«Teologul») si Ioan Gura de Aur. Sf. Vasile episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanti parinti ai bisericii ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini. S-a nascut in Pont in
jurul anului 329 si a murit in Cezarea in ziua de 1 Ianuarie 379. El provine dintr-o familie crestina
binecunoscuta: tatal sau Sf. Vasile cel Batran a fost un renumit invatator in Pont, iar sora sa Macrina si fratele sau Grigore din Nyssa au devenit deasemenea sfinti. Sf. Vasile a studiat la Cezarea,
la Constantinopol si Atena, remarcandu-se inca de tanar prin profunde cunostinte in filosofie,
astronomie, geometrie, medicina si retorica. La Atena a legat o stransa prietenie cu Grigore de
Nazianz, care a fost intotdeauna impresionat de inteligenta si spiritul sau profund. Sf. Vasile a devenit apoi un stralucit profesor in NeoCezarea. Sub influenta sorei sale Macrina, Vasile se apropie
mai mult de biserica, iar episcopul Cezareii, Dianius, care il aprecia deosebit de mult, il incurajeaza
sa accepte o slujba bisericeasca.
In cautarea cailor spre perfectiune,
Vasile viziteaza multe manastiri
din Egipt, Siria, Palestina si Mesoel infiinteaza o manastire pe malul
potamia. La intoarcerea in Pont,
Iris-ului. Scrierile sale din acea
perioada pun bazele vietii monahale
sistematice si de aceea Sf. Vasile
este considerat parintele monahismului oriental.
Dupa moartea lui Dianius, Eusebius devine episcop si care la
randul sau incearca sa-l convinga
pe Vasile sa devina preot, si in cele din
urma ii ofera o inalta slujba in
cadrul episcopiei, care ii da ocazia sasi arate in plenitudine deosebitele
sale calitati spirituale si intelectuale.
In acest timp , Sf.Vasile exercita
o mare influenta atat in randul conducatorilor imperiului cat si al populatiei si clerului. El incepe o apriga
polemica impotriva arianismului
si a altor miscari eretice. La 14 iunie
370, Sf. Vasile este ales episcop al
Cezareii, cel mai important sustinator
al sau fiind Grigore Nazianzus.
In aceasta inalta functie, el era totodata Mitropolit al Cappadociei
si Exarh al Pontului, autoritatea sa
intinzindu-se intre Balcani, Mediterana, Marea Egee si pana la Eufrat.
El a depus un enorm efort la organizarea bisericii si a luptat pentru drepturile clerului, totodata
punand un mare accent pe temeinica pregatire canonica si spirituala a preotilor. O mare atentie a
acordat Sf. Vasile paturii sarace si a celor oprimati, initiind nenumarate acte de caritate. Incepand
din anul 373, o serie de evenimente intristeaza viata sa, incepand cu moartea fratelui sau Grigore
si ruptura cu Grigore Nazianzus. La acestea se adauga situatia generala din Imperiul Roman si
atacurile gotilor. Sf. Vasile moare in anul 379, iar la inmormantarea sa participa un imens numar
de crestini, evrei, pagani, localnici si straini, ca dovada a marii sale popularitati. Scrierile sale au o
mare importanta teologica si au fost traduse pe tot globul. Sf. Vasile a scris citeva carti impotriva
lui Eunomius si a arianismului in general, in care apara teza Trinitatii. In “De Spiritu Sancto”, Sf.
Vasile trateaza chestiunea Sfantului Duh si combate anumite miscari din Macedonia care negau
existenta Duhului Sfant. El a scris deasemenea un mare numar de lucrari exegetice despre Psalmi,
Isaia si Iov, 24 de predici si a tinut multe discursuri. Alte importante scrieri ale sale sunt: Regulile
Monahale, Moralele, Despre Judecata lui Dumnezeu, Despre Religie si 366 de epistole, multe cu
caracter dogmatic iar altele apologetice. Sf. Vasile este serbat pe data de 1 ianuarie si deasemenea
pe 30 ianuarie impreuna cu Sf. Ioan Gura de Aur (Chrysostom) si Sf. Grigore (Nazianzus) (Sfintii
Trei Ierarhi - sarbatoare hotarata in 1081 de catre Ioan Patriarhul Constantinopolului in memoria
acestor trei mari sfinti si teologi ortodocsi).

RUGACIUNEA
SFANTULUI VASILE
CEL MARE
Stiu, Doamne, ca cu
nevrednicie ma impartasesc cu preacurat Trupul Tau, si cu
scump Sangele Tau,
si sunt vinovat, si
osanda imi mananc
si-mi beau, nesocotind Trupul si Sangele
Tau, al Hristosului si
Dumnezeului meu; ci
intru indurarile Tale
nadajduind, ma aproprii la Tine, Cel ce ai
zis: Cel ce mananca
Trupul meu si bea
Sangele Meu, ramane
intru Mine si
Eu intru el.
Indura-Te deci spre
mine, Doamne, si nu
ma da spre batjocura
pe mine pacatosul, ci
fa cu mine dupa mila
Ta; si sa-mi ﬁe mie
Sﬁntele acestea spre
vindecare, si curatire,
si luminare, si paza,
si mantuire, si spre
sﬁntirea suﬂetului
si a trupului; spre
departarea a toata
nalucirea si fapta
vicleana, si lucrarea
diavoleasca ce se
lucreaza cu dinadinsul intru madularele
mele; spre indraznirea catre Tine si
spre iubirea Ta; spre
indreptarea vietii si
spre intarire; spre
adaugarea virtutii si
a desavarsirii; spre
implinirea poruncilor;
spre impartasirea cu
Sfantul Duh; spre merindea vietii vesnice,
si spre raspuns bine
primit la infricosata
judecata a Ta, iara
nu spre judecata, sau
spre osanda. Amin!
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RUGACIUNE LA
BOTEZUL DOMNULUI

Hristoase,
Dumnezeul nostru,
Cel Ce ne-ai
invrednicit a Te
vedea pe Tine in
repejiunile Iordanului botezat de mana
celui ce s-a scris
de mana Tatalui
in cartea vietii,
primeste nevrednicile
noastre multumiri
pentru revarsarea
izvorului milostivirii
Tale. Nu privi spre
nevrednicia noastra
Stapane, caci de vei
cerceta nedreptatile
noastre, aruncarea
in marea cea cumplita de foc ne asteapta
si lepadarea intru
intunericul chinurilor vesnice. Nu intra
la judecata cu robii
Tai, cei mult robiti de
poverile pacatelor si
tinuti in intunericul
patimilor, ci faclia
darului Tau ce s-a
aprins prin vederea
Ta cu ochii mintii la
Iordan impreuna cu
Tatal si cu Duhul, sa
straluceasca pururea
in camara suﬂetelor
noastre. Ce multumire vrednica vom
aduce bunatatii Tale,
caci de vom aduna in
buchetul rugaciunii
toate cuvintele cele
bine inmiresmate ale
intelepciunii ingeresti
nimic nu savarsim
vrednic de inaltimea
multumirii ce se
cuvine Tie. Dar, ca
sa nu ne aratam...

6 IANUARIE - BOTEZUL DOMNULUI (BOBOTEAZA)
Pe 6 ianuarie, Biserica ortodoxa sarbatoreste botezul lui Iisus Hristos, sau
Boboteaza. Aceasta zi marcheaza sfarsitul sarbatorilor dedicate Craciunului
si Anului Nou. Biblia vorbeste despre
Ioan Botezatorul, considerat inaintemergatorul lui Iisus Hristos, care propovaduia venirea acestuia, indemnand
pe iudei la pocainta. Imbracamintea lui
Ioan era foarte simpla, facuta din par
de camila; el purta o cingatoare de piele
imprejurul mijlocului si se hranea cu
lacuste si miere salbatica. Icoanele au
pastrat de-a lungul timpului aceasta
imagine, infatisandu-ni-l pe Botezator ca pe un pustnic cu parul lung si
barba aspra. Considerandu-l proroc,
locuitorii din Ierusalim si din intreaga
Iudee se strangeau in jurul lui pentru
a-i asculta cuvintele si mai ales pentru
a ﬁ botezati de el in raul Iordan. Ioan le
cerea, inainte de a-i boteza, sa-si marturiseasca pacatele si sa se pocaiasca,
spunandu-le ca el ii boteaza doar cu
apa, dar cel ce va veni dupa el (adica Iisus) ii va boteza cu Duh Sfant si cu foc.
Vestind venirea lui Iisus Hristos, Ioan
spunea ca acela este mult mai mare si
mai puternic decat el. Sfanta Evanghelie
ne povesteste ca si Iisus a venit din Galileea, pentru a ﬁ botezat de Ioan, care,
vazandu-l, a spus: „Iata Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridica pacatul lumii”. Si,
iesind Iisus din apa Iordanului, „cerurile
s-au deschis si Duhul lui Dumnezeu
s-a varsat pogorandu-se ca un porumbel si venind peste El. Si glas din ceruri
zicand: Acesta este Fiul Meu cel iubit
intru care am binevoit”. Boboteaza este
deci una dintre cele mai importante sarbatori ale anului pentru crestini. De obicei, in aceasta perioada este foarte frig
in Romania, de aceea este des folosita
expresia „gerul Bobotezei”. Poporul roman a pastrat multe traditii in legatura
cu aceasta zi. De exemplu, in localitatile
asezate pe malul unui rau, pe malul Dunarii sau chiar pe tarmul marii, se obisnuieste ca preotul, cu ocazia slujbei care

se face acum, sa arunce o cruce de lemn
in apa foarte rece, uneori chiar inghetata, dupa care sar cativa ﬂacai curajosi
pentru a o aduce inapoi. In toate bisericile ortodoxe, preotii fac agheasma
(apa sﬁntita), cu care “boteaza” apele,
oamenii, animalele si casele. In traditia
populara romaneasca, Boboteaza este si
o sarbatoare dedicata puriﬁcarii naturii,
si mai ales a apelor, de fortele raului.
Acum se colinda, se prevesteste cum
va ﬁ vremea in noul an, sau cum va ﬁ
recolta. Se crede ca in aceste zile animalele vorbesc, capatand puteri neobisnuite. Peste obiceiurile crestine ortodoxe
de sﬁntire a apelor sau de scufundare
a crucii s-au suprapus si multe practici
pagane, cum ar ﬁ afumarea grajdurilor
si a vitelor pentru alungarea duhurilor
rele din acestea, aprinderea focurilor pe
camp sau colindele insotite de tot felul
de strigaturi si zgomote. Toate acestea
au in general un rol de curatire si de
indepartare a raului. Traditia ortodoxa
cere ca acum sa se manance piftie si
grau ﬁert si sa se bea vin rosu.
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30 IANUARIE - SFINTII TREI IERARHI
Cei intre sﬁnti Parintii nostri Vasile cel Mare
(1 ianuarie), Grigorie Teologul (25 ianuarie) si
Ioan Gura de Aur (13 noiembrie) sunt cunoscuti ca Sﬁntii Trei Ierarhi pentru pozitia de
recunoastere speciala pe care o au in Biserica
Ortodoxa. Praznuirea lor impreuna se face la
data de 30 ianuarie.
In secolul al XI-lea s-au reactivat cu
putere la Constantinopol dispute mai vechi
legate de intrebarea “care dintre cei trei ierarhi ar ﬁ cel mai mare?”. Cum aceste discutii
aprinse nu mai incetau, Dumnezeu a ingaduit ca cei trei ierarhi sa-i apara sfantului
Ioan Mauropous, episcopul Evhaitelor (Ioan
Evhaitul 14 iunie sau 5 octombrie), in anul
1084, si i-au spus ca ei trei sunt egali in fata
lui Dumnezeu: “Nu este nici o separare si nici
o dezbinare intre noi”.
Astfel, sfantul Ioan Mauropous a ales
data de 30 ianuarie ca zi de praznuire comuna. Aceasta a fost primita de toti, iar disputele in aceasta privinta s-au stins in capitala imperiului. Cele doua canoane de la utrenia praznicului Sﬁntilor Trei Ierarhi
sunt atribuite sfantului Ioan Evhaitul.

IMNOGRAFIE
Tropar (glasul al 4-lea):
Ca cei ce ati fost la obicei intocmai
cu Apostolii si lumii invatatori,
rugati-va Stapanului tuturor
sa daruiasca pace lumii
si suﬂetelor noastre mare mila.
Condac (glasul al 2-lea):
Pe sﬁntii propovaduitori si
dumnezeiestii vestitori,
pe capetenia invatatorilor Tai,
Doamne, i-ai primit intru desfatarea
si odihna bunatatilor Tale
Ca ai primit ostenelile acelora
si moartea mai vartos
decat arderile de tot,
Cel ce Insuti preamaresti
pe sﬁntii Tai.

RUGACIUNE LA
BOTEZUL DOMNULUI

...nerecunoscatori
pana in sfarsit, Te
rugam a primi
smeritele cuvinte de
multumire izvorate
din inimile noastre
impietrite. Arata-ne
si pe noi lucratori
ai poruncilor Tale
si ridica-ne din
adancul pacatelor,
ca Unul Ce Te-ai
cufundat in Iordan,
ca sa sfarmi capetele vrajmasilor si
sa ridici impreuna
cu Tine pe Adam,
cel ce alunecat prin
neascultare in raul
intristarii. Primeste
si rugaciunile
Inaintemergatorului
Tau si straluceste
mintea noastra
cu lumina intelepciunii Tale, ca sa
mergem pe caile
pocaintei netulburati si neingenuncheati de viforul
ispitelor. Macar ca
suntem straini de
masura laudelor
ingeresti, indraznim
a-Ti aduce din inimi
smerite multumirea:
Slava Tie,
Hristoase,
Dumnezeul nostru, Lumina Cea
Neapropiata, Care
Te-ai aratat la
Iordan, ca sa ineci
pacatele noastre si
sa ne dai curatire
desavarsita, imbracandu-ne in vesmantul nepatimirii.
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A DOUA RUGACIUNE
A SFANTULUI
IOAN GURA DE AUR

Nu sunt vrednic,
Stapane Doamne,
ca sa intri sub
acoperamantul
suﬂetului meu: ci
deoarece Tu, ca un
iubitor de oameni,
vrei sa locuiesti intru
mine, indraznind
ma apropriu.
Porunceste si voi
deschide portile care
Tu singur le-ai facut,
si intra cu iubirea de
oameni,
asa cum esti;
intra si vei lumina
cugetul meu cel intunecat. Cred ca vei
face-o aceasta,
pentru ca nu Te-ai
ferit de pacatoasa
care a venit la Tine
cu lacrimi, nici ai
lepadat pe vamesul
care s-a pocait, nici
pe talharul care a
cunoscut imparatia
Ta nu l-a alungat,
nici pe prigonitorul
cel ce s-a pocait nu
l-a lasat precum era,
ci pe toti care au
alergat cu pocainta
la Tine i-ai insirat
in ceata prietenilor
Tai: cel ce singur
esti binecuvantat,
totdeauna,
acum si pururea,
si in nemarginitii
veci.
Amin.
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