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Ne invrednicim de mare dar de la Bunul Dumnezeu de a avea in
mijlocul nostru pe Preasfintitul Parintele nostru Episcop Mihail aflat
in vizita pastorala in Noua Zeelanda pe durata lunii august 2010.
Astfel Duminica 8 august 2010, duminica a XI-a dupa Rusalii,
Preasfintitul Parinte Episcop Mihail al Australiei si Noii Zeelande v-a
savarsi Dumnezeiasca Liturghie Arhiereasca in Parohia noastra
Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, pentru prima data.
Preasfintitul Parintele nostru Episcop Mihail se v-a afla din nou in
mijlocul nostru si v-a cerceta indeaproape toate comunitatiile de
romani din Noua Zeelanda, fiind si o perioada incarcata din punct de
vedere spiritual, dupa urmatorul program:
* Vineri 6 August 2010 - Preasfintitul Episcop Mihail slujeste la
Auckland la sarbatoarea Schimbarii la Fata a Domnului, Sfanta
Liturghie si Taina Sfantului Maslu.
Deasemenea va fi prezent ca si invitat de onoare la emisiunea radio
“Rostirea Ortodoxa” de pe Planet Audio FM 104.6, gazduita de PC
parinte protopop Mircea Coropdean. www.planetaudio.org.nz/rostireaortodoxa
* Duminica 8 August 2010 - Preasfintitul Episcop Mihail slujeste la
Hamilton in Duminica a XI-a dupa Rusalii, Sfanta Liturghie.
* Duminica 15 August 2010 - Preasfintitul Episcop Mihail slujeste
la Wellington la sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, Sfanta
Liturghie, zi de praznuire a Hramului Parohiei.
* Duminica 22 August 2010 - Preasfintitul Episcop Mihail slujeste
la Christchurch la Duminica a XIII-a dupa Rusalii, Sfanta Liturghie,
zi de praznuire a Hramului Parohiei.
Prezenta noastra numeroasa la Sfintele Slujbe sa fie urarea de bun
venit si de multumire adresata de noi Preasfintitului Parintelui nostru
Episcop Mihail.
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Binecuvantarea Crucii din Sfantul Altar
Duminica 15 August, la marele praznic al Adormirii Maicii
Domnului, Sfintele Slujbe vor fi urmate de Rugaciuni de Sfintire
si binecuvantare a noii Sfinte Cruci pentru Sfanta Masa a
Altarului, dar pentru Biserica noastra prin grija, osteneala si
jertfa fratilor nostri:
D-na Adriana Ciolpan, D-ul Ionut Turica si D-ul Florin Boncea.
Multumim fratilor nostri si tuturor celor ce sunt alaturi de Sfanta Biserica,
ne-au ajutat pe parcursul activitatiilor noastre si ne ajuta permanent ca sa ne
indeplinim menirea de urmatori ai lui Hristos. Bunul Dumnezeu sa le
rasplateasca si sa le inmulteasca darul fratiilor lor si al tuturor celor care cu
credinta si dragoste cerceteaza Biserica noastra, sprijina buna organizare in
parohia noastra, spre mantuirea sufletelor noastre si raspandirea cuvantului
Sfintei Evanghelii.
Crestinul dreptmaritor vede si cinsteste in Sfanta Cruce, deodata: jertfa
Fiului lui Dumnezeu "Care s-a facut om pentru noi oamenii si pentru a noastra
mantuire..."; lemnul crucii pe care s-a rastignit Domnul, deci altarul Sau de
jertfa; semnul crucii, semn al "Fiului Omului" si al crestinului in acelasi timp,
cu care insemnandu-ne ca si cu o pecete, aratam participarea noastra la jertfa
sfintitoare a lui Hristos.

Radio
Trinitas in
direct si
Jurnalele TV
Trinitas
inregistrate
Chiar daca suntem departe de tara
si nu avem posibilitatea urmaririi in
direct a emisiunilor TV TRINITAS,
acum avem posibilitatea urmaririi
jurnalelor.
http://www.ziarullumina.ro/
cu
optiunea “Jurnalul Trinitas TV”.
Deasemenea radio Trinitas poate fi
ascultat in direct la adresa:
http://www.radiotrinitas.ro/
cu
optiunea “Ascultati Radio Trinitas
Live”. Urmarindu-le suneti la
curent cu viata religioasa din
Romania.
Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române
a Australiei si Noii Zeelande, 03 Iulie 2010

Postul Adormirii Maicii Domnului
Acest post este randuit de Biserica spre aducerea aminte de virtutile alese ale Sfintei Fecioare si de postul
cu care ea insasi, dupa traditie, s-a pregatit pentru trecerea la cele vesnice.
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este precedată de 14 zile de post strict (1-14 august), cu
dezlegare la untdelemn şi vin sâmbăta şi duminica şi cu excepţia Schimbării la Faţă (6 august), când este
dezlegare la peşte, indiferent în ce zi ar cădea. În zilele de peste săptămână din post, se slujeşte ori
Paraclisul Mare al Maicii Domnului (slujbă de implorare) ori Al doilea paraclis al Maicii Domnului. Dacă
ziua praznicului cade miercuri sau vineri, se dezleagă la peşte.
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Preafericitul Parinte Patriarh Daniel: „Numai legătura noastră cu
Dumnezeu în timp de ispita ne poate tine deasupra încercărilor”

Creştinii ortodocşi s-au aflat astăzi, 25 iulie, în Duminica a IX-a după Rusalii. La Sfânta Liturghie a fost
citit fragmentul din Sfânta Evanghelie a Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei, capitolul al XIV-lea,
versetele de la 22 la 34, în care sunt relatate „Umblarea pe mare” şi „Potolirea furtunii” de Mântuitorul
Hristos, informează Radio TRINITAS. Momentul în care Domnul îl ridică pe Sfântul Apostol Petru din apa
învolburată atunci când, din cauza forţei valurilor, începuse să se îndoiască, este plin de semnificaţii pentru
creştinii de astăzi. Acest fapt a fost menţionat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cuvântul rostit în
Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reşedinţa Patriarhală: „În viaţa noastră trebuie ca atunci
când ne aflăm în valurile ispitelor temerile noastre să nu depăşească iubirea şi încrederea faţă de Hristos
Dumnezeu.
Numai legătura noastră cu Dumnezeu în timp de ispită, în timp de zbucium al vieţii ne poate ţine
deasupra încercărilor şi ne poate da curaj să nu ne scufundăm în teamă şi disperare. O mulţime de oameni
din cauză că au credinţă slabă şi nu se roagă suficient în vreme de încercare se scufundă în teamă şi
disperare şi se sinucid tocmai pentru că nu se pot lupta singuri cu greutăţile vieţii. Dar cine se luptă cu
greutăţile vieţii având credinţă puternică şi privind permanent ajutorul lui Dumnezeu acela se ridică
deasupra ispitelor, primeşte o putere de la Hristos ca să nu se prăbuşească sufleteşte în teamă şi
deznădejde”, a spus Patriarhul României. Potolirea furtunii pe mare este o lecţie de smerenie şi, în acelaşi
timp, de încurajare, a adăugat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române: „Minunea săvârşită de
Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că biruinţa vine de la Dumnezeu când trecem prin încercări dacă Îl
chemăm pe El în ajutor şi spunem şi noi ca Sfântul Apostol Petru „Doamne, scapă-ne; Doamne ajută-ne;
Doamne miluieşte-ne‟. Sfinţii Părinţi au spus că cea mai importantă rugăciune pentru starea de veghe şi
starea de liniştire, de potolire a furtunilor interioare ale sufletului nostru este rugăciunea de invocare sau de
chemare a numelui lui Iisus „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul
sau păcătoasa‟. Această rugăciune de chemare a ajutorului lui Hristos este rugăciunea de potolire a
furtunilor sufleteşti atunci când credinciosul sau credincioasa se află ispitit sau se află încercaţi de multe
necazuri şi greutăţi în viaţa din lumea aceasta pământească”.
Sursa: www.Basilica.ro
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Calendarul lunii august 2010
* Duminica 1 August
Duminica a X-a dupa Rusalii,
Vindecarea lunaticului;
 Apostolul I Corinteni IV, 9-16;
Evanghelia Matei XVII, 14-23; glas 1,
voscreasna 10
Scoaterea Sfintei Cruci; Sfintii 7 Mucenici
Macabei si maica lor Solomoni;
Inceputul Postului Adormirii Maicii
Domnului (Dezlegare la ulei si vin).
∆ 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Milostivindu-Se Domnul de suferinta
copilului din Sfanta Evanghelie de astazi, i-a
zis tatalui sau: "Aduceti-l aici la Mine". Apoi
certand demonul, duhul rau a fugit, "iar
copilul s-a facut sanatos din ceasul acela".
Apropiindu-se ucenicii de Hristos, L-au
intrebat: Pentru ce noi n-am putut sa scoatem
pe demon?... Pentru necredinta voastra! a
raspuns Mintuitorul. Ca acest neam de
demoni nu iese decit numai cu rugaciune si
cu post (Matei 17, 19-21).
Din aceste cuvinte vedem ca Domnul mai
intii cheama pe cel bolnav la Sine. Daca toti
se feresc si chiar fug de cei bolnavi, Fiul lui
Dumnezeu ii cheama la El, ii mingiie, pune
miinile peste ei si ii vindeca atit pentru
credinta bolnavilor, cit si pentru credinta
rudelor si a celor ce ii aduc la El. Fara
credinta tare in Dumnezeu, nimeni nu se
vindeca si nu se poate face nici o minune.
Dumnezeu cere si colaborarea noastra. El
revarsa peste noi harul, mila si iertarea, iar
noi trebuie sa-i aducem credinta noastra,
smerenia si pocainta. De aceea a si raspuns

Sarbatorile lunii august 2010
Praznicul Schimbarii la Fata
In fiecare an, la 6 august,
praznuim una dintre cele mai
mari sarbatori crestine Schimbarea
la
Fata
a
Mantuitorului pe muntele
Tabor. Acolo pe Tabor
Mantuitorul insusi Si-a aratat,
ca intr-o strafulgerare, slava
Sa dumnezeiasca inaintea
Apostolilor Sai. Pana acum, Sfintii Apostoli vazusera si se uimisera
numai de minunile Lui, care erau mari si puternice, semne ale
dumnezeirii Sale. Dar in sufletul lor ei il socoteau pe Mantuitorul tot
ca pe un om - un mare Prooroc -, cel mai mare trimis al lui
Dumnezeu in mijlocul oamenilor de pana atunci.
Insa, din cele petrecute pe Tabor cu prilejul Schimbarii la Fata,
Sfintii Apostoli se conving pentru totdeauna ca marele lor invatator
este nu numai un om al lui Dumnezeu, ci si Dumnezeu adevarat.
Cele vazute si traite de ei pe muntele Tabor nu le vor uita niciodata.
Ca timp, acest eveniment s-a petrecut in ultimul an al vietii
pamantesti a Mantuitorului, cu cateva luni inainte de rastignirea Sa.
Dupa cum ne istorisesc primii trei Sfinti Evanghelisti - "Matei,
Marcu si Luca - faptele s-au petrecut asa: Iisus venea inspre nordul
Tarii Sfinte, Se indrepta catre Ierusalim si le vorbea pe cale despre
Patimile, Moartea pe Cruce si Invierea Sa, care il asteptau in
Ierusalim. Ajungand in dreptul muntelui Tabor, a lasat la poalele
muntelui ceata ucenicilor Sai si a luat cu Sine numai trei dintre
dansii: pe Petru, Iacob si Ioan - ucenicii cei mai de nadejde, care vor
fi martori si la rugaciunea Sa din gradina Ghetsimani.
Si, pe cand se ruga El, Apostolii ingreunati de somn tresar deodata
la o priveliste nemaivazuta: chipul Mantuitorului s-a facut altul; fata
Lui stralucea ca soarele, iar hainele Lui se facusera albe ca zapada cum nu se poate nimic inalbi asa pe pamant. Lucru si mai
neobisnuit: in aceasta lumina, doi barbati stau de vorba cu Iisus
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ucenicilor ca din cauza necredintei lor n-au
putut sa vindece copilul. Apoi spune Domnul
ca diavolii se scot din oameni si patimile din
inimile noastre "numai cu rugaciune si cu
post".
* Joi 5 August
Inaintepraznuirea Schimbarii la Fata a
Domnului;
†) Sfantul Cuvios Ioan Iacob de la Neamt
Hozevitul (Post)
Cuviosul Ioan Iacob de la Neamt se
calugareste in 1936 la Manastirea Neamt,
calatoreste la locurile sfinte din Ierusalim,
Bethlehem si Hebron, statornicindu-se intr-o
pestera din pustia Iordanului. Dupa doi ani de
sihastrie se inchinoviaza la Manastirea
Sfantul Sava, unde a stat opt ani, si este numit
egumen la schitul romanesc Sfantul Ioan
Botezatorul de la Iordan, unde a staretit pana
in 1952. Doritor de o viata mai aspra, s-a
retras la Manastirea Sfantul Gheorghe
Hozevitul, traind in cea mai severa
schimnicie. Sfantul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Romane l-a canonizat la 28
februarie 1950.
* Vineri 6 August – PS Parinte Episcop
Mihail slujeste in Auckland alaturi de un
sobor de preoti
(†) Schimbarea la Fata a Domnului,
Pobrejenia (Dezlegare la peste)
∆ 10:00 Sfanta Liturghie Arhiereasca la
Parohia Sfantul Ignatie Teoforul Auckland
Schimbarea la Fata intra dincolo de timp, in
timpul invierii, al slavei lui Dumnezeu. Ea
reveleaza scopul istoriei, care va fi
transfigurarea totala si definitiva a lumii,
"care suspina inca in durerile facerii". Este

despre Patima si Moartea Sa in Ierusalim. Erau marii Prooroci ai
Vechiului Testament, Moise si Ilie.
Ca iesit din fire, uimit si multumit de ceea ce vedea, Petru a zis
catre Iisus: "Doamne, bine este sa fim noi aici; Daca voiesti, voi
face aici trei colibe: Tie una, si lui Moise una si lui Ilie una" (Matei
17, 4) - nedandu-si seama de ceea ce spunea. Dar Petru inca nu
ispravise bine de vorbit, cand ochii Apostolilor sunt martorii unei
noi surprize - un nor de lumina ii invaluie si pe ei, iar din nor aud
deodata un glas care zice: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, in Care
am binevoit; pe Acesta ascultati-L" (Matei 17, 5). De spaima,
ucenicii au cazut cu fetele la pamant. Dar Iisus s-a apropiat de ei si
le-a zis: "Sculati-va, si nu va temeti". Cand au ridicat ochii, nu mai
era decat Iisus singur. Si El le-a poruncit sa nu dezvaluie nimanui
nimic din cele ce vazusera, pana dupa invierea Sa din morti.
Praznicul de astazi este mai intai de toate Praznicul luminii.
Lumina e Fata Domnului Iisus - luminand ca lumina soarelui;
lumina sunt vesmintele Lui - ca stralucirea orbitoare a zapezii;
lumina e insusi norul care-i invaluie pe toti - o lumina atat de
neobisnuita, ca-i umple de fiori de spaima pe Apostoli, incat, de
frica, ei cad cu fata la pamant. Sfantul Grigorie Palama si alti Sfinti
Parinti ai Bisericii ne spun ca aceasta lumina este lumina cea
neapropiata in care locuieste Dumnezeu. Este lumina in care Se
imbraca El ca intr-un vesmant. Este lumina dragostei ceresti, este
lumina slavei dumnezeiesti. Aceasta lumina a Schimbarii la Fata a
Mantuitorului ii venea Lui nu dinafara, ci din dumnezeirea Sa. Iisus
avea necontenit aceasta lumina in El insusi, dar, din iubire pentru
noi, in timpul vietii Sale pamantesti Mantuitorul isi ascunde firea
dumnezeiasca sub valul unui trup omenesc obisnuit. El o impiedica
inadins sa se reverse in afara, pentru ca o astfel de lumina
neintrerupta, care facea sa straluceasca fata si intreaga Persoana a
Mantuitorului, ar fi orbit pe contemporanii Sai si ei nu s-ar fi putut
apropia de El.
Stralucirea Fetei Mantuitorului era astfel supremul punct de
sprijin necesar pentru a depasi marea incercare ce avea sa vina
asupra Apostolilor. De fapt, de stralucirea acestui chip al
Mantuitorului isi va aminti Petru dupa lepadarea de Hristos si va
plange cu amar. De stralucirea acestui chip isi va fi adus aminte si

PATRIARHIA ROMANA
Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei
si Noii Zeelande
Parohia Ortodoxa Romana
“Sfantul Gheorghe” HAMILTON
semnul unui Pasti facand trecerea spre raiul
care va deveni zidirea in starea sa
transfigurata de harul celei de-a doua veniri.
Schimbarea omeneasca, ceea ce va sa fie
intru a doua si infricosata venirea Ta, cu slava
aratandu-o, Mantuitorule, Te-ai schimbat la
fata in Muntele Toborului. Pentru ca lumea sa
poata ajunge la slava, Fiul a sadit un alt pom
al vietii: cel al iubirii adeverite - prin jertfa,
care merge de la intrupare la moarte.
* Sambata 7 August
†) Cuvioasa Teodora de la Sihla; Sfantul
Sfintit
Mucenic
Narcis,
Patriarhul
Ierusalimului (Dezlegare la ulei si vin)
Poetul Nicolae Beldiceanu descrie in cateva
stihuri, faptele duhovnicesti remarcabile pentru intreg crestinismul romanesc - ale
Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, care a
sihastrit multi ani, la sfarsitul secolului al
XVIl-lea, intr-o pestera din preajma Schitului
Sihla-Neamt:
Iesind din
obosit,

noaptea

pietrei

cu

ochiul

Deodata vezi o stanca, cu varful ruginit:
E vatra suferintei, e pestera in care
Martira Teodora aflat-a alinare.
Aici sfanta femeie, ducand un aspru trai,
Vedea prin rugaciune minunile din rai...
* Duminica 8 August – PS Parinte Episcop
Mihail slujeste in Hamilton
Duminica a XI-a dupa Rusalii, Pilda
datornicului nemilostiv;
 Apostolul I Corinteni IX, 2-12;
Evanghelia Matei XVIII, 23-35; glas 2,
voscreasna 11

Apostolul Ioan in credinciosia si statornicia lui neabatuta, cand I-a
urmat lui Hristos pana la picioarele Crucii.
Lumina fetei Domnului aratata pe Tabor este o prevestire a
chipului de fulger al Mantuitorului, inviat si preamarit - chip care
avea sa-l cucereasca si pe Pavel cand se afla pe drumul Damascului,
transformandu-l total, din cumplit prigonitor, in cel mai renumit
Apostol. In sfarsit, chipul ce a stralucit pe Tabor este o prefigurare a
chipului cu care vom invia noi insine in ziua invierii de obste, pe
chipul Mantuitorului aveau sa se indragosteasca de-a lungul istoriei
toti purtatorii de Dumnezeu, parinti si frati din lume si din
manastiri.
Ascultandu-L pe El si Implinindu-I porunca dragostei, va straluci
si peste noi lumina cea pururea fiitoare a Fetei Lui. Sa nu uitam, ca
Schimbarea la Fata a Mantuitorului incepe pe cand El se ruga. Si
schimbarea noastra launtrica trebuie sa inceapa tot cu rugaciunea, cu
ajutorul harului dumnezeiesc, pentru ca singuri, numai cu propriile
noastre puteri, nu ne putem schimba. De aceea, sa nu incetam a ne
ruga lui Dumnezeu, Maicii Domnului si tuturor Puterilor ceresti, sa
ne lumineze mintea, inima si viata cu lumina adevarului si a
dragostei Dumnezeului nostru, ca sa putem birui si schimba tot ce-i
rau in noi si in viata noastra de oameni, ca si in noi sa straluceasca
lumina cea mai presus de orice lumina a faptelor bune, spre binele si
spre bucuria semenilor nostri si spre slava Dumnezeului nostru.
Parintele Sofian Boghiu

Praznicul Adormirii Maicii Domnului
Astăzi nu este praznic de sfinţi, nici
de îngeri. Astăzi Biserica lui
Dumnezeu
cea
dreptmăritoare
prăznuieşte
şi
sărbătoreşte
pe
Împărăteasa tuturor îngerilor şi a
tuturor sfinţilor. Nu se poate asemăna
cinstea robilor cu a împăraţilor. Astăzi este praznic împărătesc,
pentru că Împărăteasa a toată făptura se mută astăzi de la noi.
Mai înainte cu trei zile de Adormirea Maicii Domnului, Prea Sfântul
şi Atotputernicul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a
trimis din cer pe Arhanghelul Gavriil ca să binevestească Maicii Lui
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Sfantul Emilian Marturisitorul Episcopul
Cizicului; Sfantul Miron, Episcopul Cretei
(Dezlegare la ulei si vin)
∆ 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie Arhiereasca
12:00 Agapa crestina de post
Sfanta Evanghelie din aceasta zi ne arata
cum un datornic este iertat de stapanul sau de
o datorie mare dar la randul lui nu iarta
semenului sau o datorie mult mai mica.
Afland stapanul de marea sa nemilostivire l-a
dat sa-l chinuie pana va plati datoria.
Invatatura se incheie cu urmatoarea
concluzie, de care se cuvine sa tinem seama
in viata noastra: “Asa va face si Tatal Meu
cel ceresc cu voi, daca fiecare din voi nu va
ierta fratelui sau din inima greselile lui”.
* Miercuri 11 August
†) Sfantul Ierarh Nifon, Patriarhul
Constantinopolului; Sfantul Mare Mucenic
Evplu, Arhidiaconul (Post)
Sfantul Nifon s-a nascut in jurul anilor
1435-1440,
la
Moreea,
in
tinutul
Peloponezului, sudul Greciei de astazi,
primind la Botez numele de Nicolae. Intra in
viata monahala de tanar sub ascultarea unui
duhovnicului Antonie, care il va tunde pe
Nicolae in monahism sub numele de Nifon.
Dupa moartea parintelui sau duhovnicesc,
Nifon va merge ca ucenic la calugarul
Zaharia, venit de la Sfantul Munte.
Sfantul Nifon a fost patriarh al
Constantinopolului in perioadele 1486-1488
si 1496-1498 si mitropolit al Tarii Romanesti
intre anii 1498-1505. Sfantul a trecut la cele
vesnice in Manastirea Dionisiu, trupul sau
fiind inmormantat in cimitirul manastirii

mutarea ei la cele fără de grijă. Acelaşi dumnezeiesc Arhanghel care
fusese trimis de Dumnezeu când i-a binevestit ei că va naşte pe
Hristos, Mântuitorul lumii, vine acum şi-i vesteşte mutarea din
această viaţă pământească la odihna cea veşnică şi la slava şi cinstea
cea negrăită pe care o are în cer.
Şi venind Arhanghelul Gavriil, a adus el Prea Curatei Fecioare
Maria, ca semn, o ramură de finic, după cum la Buna Vestire îi
adusese un crin. Prea Sfânta Maică a lui Dumnezeu, înţelegând de la
Arhanghelul Gavriil că trebuie să părăsească lumea şi pământul
acesta, s-a întors acasă cu multă bucurie şi şi-a gătit casa ei cu
lumânări şi cu tămâieri; şi rugându-se, a ieşit din casă şi s-a dus la
muntele Măslinilor, unde avea adeseori obiceiul să se roage Prea
dulcelui Său Fiu şi Dumnezeului ei Iisus Hristos. Deci, ducându-se
în Muntele Măslinilor şi rugându-se Prea Sfânta Maică a lui
Dumnezeu, s-a făcut o minune mare şi prea slăvită: măslinii şi toţi
copacii de pe muntele acela, şi toţi pomii roditori de acolo, când s-a
închinat Ea, s-au închinat şi ei cu dânsa până la pământ. Şi de câte
ori se închina ea, şi copacii se plecau până la pământ, în semn de
cinste mare şi de închinăciune adusă Prea Sfintei Maicii lui
Dumnezeu, Maica Vieţii. După aceasta, s-a întors acasă şi s-a făcut
un cutremur mare, încât s-a cutremurat locul unde era casa ei. Şi ea
a căzut la rugăciune şi a aprins iarăşi lumânări şi tămâie, şi a chemat
pe toate sfintele femei împreună vieţuitoare cu dânsa, pe sfintele
mironosiţe şi pe prietenele ei, şi le-a spus: „Iată, vremea a sosit ca
eu să vă las, să mă duc la Fiul meu şi Dumnezeul meu”. Şi s-au
întristat foarte şi au plâns mult sfintele femei şi mironosiţele şi toate
acele sfinte văduve şi fecioare care urmau Prea Sfintei Maici a lui
Dumnezeu şi învăţăturilor ei.
După aceasta, dumnezeieştii apostoli, îndată ce Maica Domnului
şi-a dat preacuratul ei suflet, au început să audă mii şi milioane de
cântări îngereşti în văzduh, care lăudau şi cântau cântări pentru
ieşirea Maicii Prea Sfântului Dumnezeu. Şi au început a cânta şi ei,
ca şi îngerii în văzduh. Şi luând patul acela cu preacuratul şi
preasfântul trup al Maicii lui Dumnezeu, au început să călătorească
la Ghetsimani, ca să-l ducă acolo, să-l puie în mormânt. Şi erau
însoţiţi de cântările îngereşti din văzduh, iar apostolii şi mulţimea
creştinilor şi toţi ucenicii lui Iisus Hristos cântau pe pământ. Şi era o
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ctitorite de Sfantul Neagoe Basarab. Astazi,
Sfintele lui Moaste se afla asezate intr-o
cripta speciala, in curtea manastirii, locul
fiind minunat impodobit.
* Duminica 15 August
Duminica a XII-a dupa Rusalii, Tanarul
bogat;
 Apostolul Filipeni II, 5-11; I Corinteni
XV, 1-11; Evanghelia Luca X, 38-42; XI, 2728; Matei XIX, 16-26; glas 3, voscreasna 1
(†) Adormirea Maicii Domnului
∆ 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
12:00 Slujba de Sfintire a Sfintei Cruci
Tanarul bogat din Sfanta Evanghelie din
aceasta zi este in cautarea vietii vesnice.
Mantuitorul Iisus Hristos îl invita sa
vorbeasca nu despre raul pe care l-a evitat si
pacatele pe care nu le-a comis, ci despre
binele pe care l-a facut si pe care este
preghetit sa il faca in continuare. Cu toata
avutia lui materiala problema lui era saracia
spirituala, suferea de boala adormirii
sufletului. Învatatura Mantuitorului nu este un
sistem prin care sa evitam si facem raul ci
este un mod de viata care ne cere sa facem
binele si mai apoi, si mai bine.
Viata Maicii Domnului a fost sfanta, iar
sfarsitul I-a fost dumnezeiesc - nu a fost prin
moarte, ci o adormire lina. Ceea ce a nascut
"Viata" n-a fost cutremurata de umbrele
mortii, pentru ca dincolo de acestea vedea
cum Hristos, Fiul ei o astepta plin de lumina
si bucurie, spre a o aseza la dreapta Sa:
"Statut-a imparateasa de-a dreapta Ta
imbracata in haina aurita si prea
infrumusetata.

cântare comună a turmei celei cuvântătoare a lui Iisus Hristos de pe
pământ şi a celei înţelegătoare din cer, adică a îngerilor. Şi
petreceau şi cerul, şi pământul – adică şi oamenii, şi îngerii – pe
Maica lui Dumnezeu la mormântul ei cel preasfânt. Mergând ei
astfel şi auzindu-se cântările şi simţindu-se mireasma preasfântului
trup umplând locurile pe unde treceau de bună-mireasmă, s-a trezit
zavistia iudeilor; şi unii dintre ei s-a dus cu mare îndrăzneală să dea
jos de pe umerii apostolilor patul acela preasfânt. Ba unul dintre ei a
îndrăznit chiar să se apropie şi să puie mâinile pe preasfântul pat.
Dar – o, minunile tale, Maica lui Dumnezeu! – toţi cei care voiau să
dea jos năsălia de pe umerii celor care o duceau au orbit şi nu mai
vedeau nici de unde au venit şi nici unde mergeau! Iar celui care a
îndrăznit – un evreu numit Antonie – să se atingă de acea preacurată
năsălie pe care se afla preasfântul trup al Maicii lui Dumnezeu, i sau tăiat lui deodată, cu mână îngerească nevăzută, amândouă
braţele, rămânând lipite de năsălie, iar el a căzut jos leşinat şi
aproape mort. Şi cerea iertare Maicii lui Dumnezeu şi cei orbiţi, şi
cel căruia i se tăiaseră mâinile.
Şi atunci, dumnezeiescul apostol Petru, luând de pe pieptul Maicii
Domnului, de pe năsălie, ramura de finic pe care i-o adusese
Arhanghelul Gavriil, a pus-o pe ochii celor orbiţi şi deodată s-au
făcut sănătoşi, şi atingând cu ea mâinile celui căruia i-au fost tăiate
de îngerul nevăzut, s-au prins mâinile înapoi! Şi aşa s-au săvârşit
minunile preaslăvite ale Maicii Domnului. Aceasta i-a făcut pe toţi
să strige într-un glas: „Mare este Dumnezeu Iisus Hristos şi mare
este Prea Curata Lui Maică, Prea Sfânta Fecioară Maria!”. Şi
mergeau cu toţii împreună, chiar şi cei ce zavistuiau mai înainte,
cântând şi mărturisindu-şi păcatele lui Hristos Dumnezeu, şi căinduse ei de greşeala cea mai dinainte, lăudau pe Maica Domnului, care
nu a ţinuse păcatul lor, ci îi iertase pe toţi şi le dăduse vindecare.
Şi ajungând la Ghetsimani, au pus preasfântul trup al Maicii lui
Dumnezeu în mormânt de piatră nouă, care era întocmit de mai
înainte, şi punând piatra pe uşa mormântului, au auzit trei zile şi trei
nopţi cântări îngereşti împrejurul mormântului Maicii Domnului.
Apostolul Toma, care nu fusese nici la Învierea Domnului şi de
aceea nu crezuse că S-a arătase Mântuitorul Cel Înviat celor zece
ucenici, a întârziat şi acum, prin iconomie dumnezeiască. Şi nu a
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* Luni 16 August
Sfanta Mahrama a Domnului;
†) Sfintii Martiri Brancoveni: Constantin
Voda cu cei patru fii ai sai, Constantin,
Stefan, Radu, Matei si sfetnicul Ianache;
†) Sfantul Cuviosul Iosif de la Varatec
∆ 18:30 Slujba Acatistului
Troparul Sfintilor, glas 5: "Pe florile
Romaniei, cel de taina, pe cei intocmai cu
mucenicii cei vechi, pe Sfant domnitorul
Constantin Brancoveanul, impreuna cu fii sai
Constantin cel viteaz, Stefan cel minunat, cu
Radu cel vrednic de lauda, cu Matei cel mic,
dar cu mintea ca un barbat desavarsit. Pre
Ianache Vacarescu, cel cu suflet ravnitor. Toti
noi trebuie sa-i laudam si cu cantari
nevinovatia lor sa o fericim, ca se roaga
Domnului sa se mantuiasca sufletele noastre".
Ieroschimonahul Iosif "Pustnicul" a
stralucit in monahismul nostru ca o faclie de
mult pret, din a doua jumatate a secolului
XVIII, pana la inceputul secolului trecut.
Caci era sihastru si dascal iscusit al rugaciunii
lui Iisus, preot si duhovnic renumit, parinte
adevarat pentru mireni si calugari si bun
organizator de manastiri.
Era de loc din tinutul Neamt si iubind pe
Hristos, a imbratisat din tinerete viata
calugareasca. Mai intai s-a nevoit in obstea
Manastirii Neamt, intrecand pe multi cu
smerenia si ascultarea. Vazand aceasta,
staretul lavrei 1-a facut calugar si ieromonah.
Mai tarziu, ravnind marilor parinti,
ieroschimonahul Iosif s-a retras la
singuratate, in padurile seculare din
apropierea Schitului Sihla. Acolo s-a nevoit
multi ani in post si rugaciune, impreuna cu

fost adus pe norii cerului o dată cu toţi ceilalţi, ci pe dânsul l-a adus
un nor după înmormântarea Maicii Domnului. De aceea era trist şi
mâhnit foarte, zicând: „Oare pentru care păcate ale mele nu m-am
învrednicit să mai văd o dată în trup pe Maica lui Dumnezeu?
Pentru care păcat am fost zăbavnic cu credinţa şi la înviere şi am
întârziat şi acum, la adormirea Maicii lui Dumnezeu?”. Şi atunci a
sfătuit Dumnezeu pe apostoli ca, prin sfat de obşte, să deschidă
mormântul Maicii Domnului, ca să sărute şi Toma picioarele Prea
Sfintei Maici a lui Dumnezeu, în sicriu, şi să ia mângâiere şi
nădejde tare că este primită şi propovăduirea Evangheliei lui Iisus
Hristos de către el. Şi deschizând mormântul şi sicriul Maicii
Domnului – o, minunile tale, Maică a lui Dumnezeu! – nu au mai
aflat acolo trupul Prea Sfintei Fecioare Maria, ci numai giulgiul
singur, cum rămăsese şi la Mântuitorul Hristos în mormânt, după
Înviere, căci Prea Sfântul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos a luat cu trup cu tot pe Maica Sa cea Prea Sfântă la ceruri şi
a aşezat-o la locul unde El ştie.
Fericiţi, de trei ori fericiţi sunt creştinii care au icoana Prea Sfintei
Maici a lui Dumnezeu în casele lor şi care în fiecare zi citesc
acatistul ei, paraclisul şi alte rugăciuni către Maica Domnului. Nu
există în cer şi pe pământ altă faţă mai puternică, după Sfânta
Treime, ca Maica Domnului, care poate să ne ajute nouă. Ferice de
creştinii care, îndată după Sfânta Treime, o cinstesc pe Maica
Domnului, zic din toată inima şi oriunde se duc: „Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Prea Curatei
Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, miluieşte-mă pe mine
păcătosul (păcătoasa).”
Nu există suflet sub cer care şi-a pus nădejdea în Maica Domnului
şi să rămâie ruşinat până la urmă. Prin rugăciunile ei va avea în
veacul de acum linişte, alinare, acoperire şi sprijinire, iar în vremea
morţii mila Maicii Domnului nu îl va lăsa; şi în ziua judecăţii,
Maica Prea Sfântă va sta în genunchi înaintea Prea Sfântului şi Prea
Dulcelui ei Fiu şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos şi va zice:
„Doamne Dumnezeule şi Fiul meu, acest suflet necăjit, chiar dacă a
greşit, dar pururea mi-a cerut să mă rog Ţie. Iartă-l, miluieşte-l şi fă
cu dânsul milă”.
Şi aşa vom câştiga prin rugăciunile Maicii Domnului milă şi în
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doi ucenici ai sai. Pana astazi, locul acela veacul de acum, şi în vremea morţii, şi în ziua judecăţii.
poarta numele de "Chiliile lui Iosif".
* Duminica 22 August
Duminica a XIII-a dupa Rusalii, Pilda
lucratorilor celor rai;
 Apostolul I Corinteni XVI, 13-24;
Evanghelia Matei XXI, 33-44; glas 4,
voscreasna 2
Sfintii Mucenici: Agatonic, Antuza, Zotic,
Irineu si Or
∆ 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
"Si a dat Dumnezeu via lucratorilor, iar el a
plecat departe". Dupa ce ne incredinteaza
darul, Dumnezeu parca Se retrage si ne lasa
sa ucenicim, sa lucram. Si tainic El ne
inspira, dar fara sa ne sileasca. Se pare ca e
departe, si, totusi, chiar atunci cand credem
ca e departe si ne rugam Lui, e mai aproape
ca oricand de noi. Dupa care Dumnezeu vine
sa ceara rodul: "Si se va lua imparatia de la
neamul acesta si se va da neamului care va
aduce roade".
* Luni 23 August
†) Sfantul Mucenic Lup; Sfantul Sfintit
Mucenic Irineu;
Odovania Praznicului Adormirii Maicii
Domnului
Sfantul Mucenic Lup a trait pe vremea
imparatiei lui Aurelian. El era rob al unui
oarecare stapan, dar liber intru Hristos
Domnul, in Care credea. Si umplandu-se el
de ravna dumnezeiasca, a sfaramat pe zeii cei
fara de suflet ai paganilor, iar pe altii i-a
scufundat in adancul apei. De aceea, paganii
inchinatori de idoli umplandu-se de manie, sau pornit asupra lui cu sabiile trase, voind sa-l

Pr Ilie Cleopa

Praznicul Taierii Capului
Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul
"Eu trebuie sa ma micsorez, iar El trebuie sa
creasca." Ioan Botezatorul ne este indeobste
cunoscut pentru marea sfintenie a vietii sale.
I se spune inger in trup sau om ingeresc, de
cat de aspra i-a fost viata in pustie si de cat
de intransigenta asceza.
Stim ca drept imbracaminte avea o haina din par de camila si ca
imprejurul mijlocului purta o cingatoare de curea. De hranit se
hranea numai cu lacuste si miere salbatica. Acestea ne sunt
cunoscute, asa incat socotesc ca mai de folos ne este a evoca alte
insusiri ale unui sfant caruia ravna poporului lui Dumnezeu nu a
sovait sa-i atribuie aripi de inger, iar iconarii, la randul lor, n-au
pregetat sa-l infatiseze astfel in multe icoane si picturi bisericesti.
Invatatura evanghelică ne istoriseşte împrejurările în care ultimul
şi cel mai mare profet, Sfântul Ioan Botezătorul – puntea de legătură
dintre cele două Testamente, Vechi şi Nou – şi-a aflat sfârşitul, prin
decapitare, în închisoare, din porunca regelui Irod Agripa, sau
Tetrarhul. Această cumplită şi odioasă crimă nu a fost decât
consecinţa beţiei şi desfrâului în care acest cap încoronat trăia cu
soţia fratelui său, Filip. Şi ambele aceste vicii erau fiicele
necumpătului. Toate virtuţile morale îşi au valoarea şi frumuseţea
lor, atât pentru individ cât şi pentru societate, dar se pare că nici una
nu are un rol familial şi social atât de important şi hotărâtor cum îl
are virtutea cumpătului, alaturi de prudenţa, dreptate şi tărie.
Virtutea cumpătului reglează şi supraveghează gustul, pipăitul şi
poftele trupeşti, supunându-le ordinii fireşti, adică ordinii stabilite
de mintea sănătoasă. Dumnezeu a sădit în om două instincte
fundamentale: instinctul conservării individuale şi instinctul
conservării speciei umane, adică a transmiterii vieţii. Pentru
conservarea individului, Dumnezeu a rânduit mâncarea şi băutura
necesare vieţii. Prin sobrietate şi temperanţă, cumpătul combate
excesul în consumarea alimentelor şi băuturii, menţinând apetitul în

PATRIARHIA ROMANA
Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei
si Noii Zeelande
Parohia Ortodoxa Romana
“Sfantul Gheorghe” HAMILTON
taie in bucati, insa s-au taiat ei intre ei ca
niste nebuni. Iar sfantul, stand intreg in
mijlocul lor, le propovaduia cuvantul lui
Dumnezeu, fiind plin de credinta, de
intelepciune si de darul lui Dumnezeu.
Apoi, facandu-i si alte feluri de chinuri si
batai si neputand sa-l biruiasca pe ostasul lui
Hristos, l-a osandit la taierea cu sabia. Astfel
Sfantul Mucenic Lup, plecandu-si capul sub
sabie, si-a dat sufletul pentru Hristos Domnul.
* Duminica 29 August
Duminica a XIV-a dupa Rusalii, Pilda
nuntii fiului de imparat;
 Apostolul Fapte XIII, 25-33; II Corinteni
I, 21-24; II, 1-4; Evanghelia Marcu VI, 1430; Matei XXII, 1-14; glas 5, voscreasna 3
(†) Taierea Capului Sfantului Prooroc
Ioan Botezatorul; Cuvioasa Teodora (Post)
∆ 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Sfanta Evanghelie din aceasta zi ne
vorbeste despre cum slaveste Dumnezeu inca
din acest veac pe oamenii Lui cei alesi si
sfinti, care cu adevarat in toata viata lor le-a
placut binele si care s-au ostenit cu mari
nevointe, cu post, cu priveghere, cu
rugaciunea, cu fecioria si cu multe alte fapte
bune, si mai ales cu smerenia si-au impodobit
haina cea de nunta a sufletului lor. Sa nu
uitam nici noi pacatosii, de slava acestor
oameni sfinti bineplacuti lui Dumnezeu, si sa
ne silim cu toata sirguinta a ne impodobi
haina cea de nunta a sufletelor noastre, cu
toata podoaba faptelor bune, dar mai presus
de toate, cu dragostea de Dumnezeu, de
aproapele si cu desavirsita smerenie.
Este o zi in care se tine post, fiind de mare

limitele necesităţii. Isus ne spune: “Luaţi aminte să nu se îngreuneze
inimile voastre de mâncare şi băutură peste măsură” (Luca XXI,34).
Gustul, plăcerea, pofta de mâncare nu sunt un scop în sine, ci doar
mijloace, stimuli biologici fără de care nu am fi atraşi să ne
procurăm cele necesare vieţii, păstrării vigorii trupeşti şi sufleteşti,
în vederea împlinirii obligaţiilor de cetăţeni şi creştini. Fără aceşti
stimuli biologici, însăşi viaţa ar fi primejduită, precum primejduită
ar fi şi perpetuarea speciei umane în lipsa atracţiei dintre sexe şi a
plăcerii de care este însoţită exercitarea instinctului de procreare.
Dar, fiindcă în ambele instincte, pofta şi plăcerea sunt doar mijloace
orânduite de Dumnezeu pentru a uşura împlinirea scopului, ele nu
sunt îngăduite decât în măsura în care o cere realizarea scopului. Şi
aici intervine cumpătul, care impune sobrietate în mâncare,
temperanţă în băutură şi înfrânare, castitate trupească. Orice abuz
constituie păcat ce ne exclude din Împărăţia lui Dumnezeu. Ne-o
declară răspicat Sfântul Apostol Pavel: “Nu vă înşelaţi: nici
desfrânaţii, nici slujitorii idolilor, nici adulterii, nici malahii, nici
sodomiţii, nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu” (I Cor VI,9-10). Şi fiindcă beţia este un
izvor al desfrâului, Sfântul Pavel ne îndeamnă: “Şi nu vă îmbătaţi de
vin, întru care este necurăţia” (Efeseni V,18).
Nu numai pe plan moral supranatural, ci şi pe plan biologic, cea
mai sigură regulă de sănătate şi igienă trupească şi sufletească este
cumpătul în înţelesul său complet. El moderează şi disciplinează
dorinţa, poftele şi plăcerile, menţine şi sporeşte vigoarea fizică şi
spirituală a omului şi îi desăvârşeşte personalitatea. E mai mult ca
sigur că Irod nu l-ar fi ucis pe Sfântul Ioan Botezătorul dacă nu s-ar
fi îmbătat. Îmbuibarea şi beţia i-au înfierbântat simţurile, i-au aprins
patima desfrâului în aşa măsură încât el a suprimat, la dorinţa
Salomeei, inspirată de Irodiada, viaţa celui mai mare om născut
vreodată, pe care el însuşi îl stima şi de care se temea -cum spunea
Sfântul Marcu Evanghelistul: “Irod se temea de Ioan, ştiindu-l
bărbat drept şi sfânt, şi îl ocrotea; şi, ascultând de el, multe lucruri
făcea şi cu drag îl asculta” (VI,20), cu toate că sfântul îl mustra
aspru: “Nu ţi se cade să ţii nevasta fratelui tău” (VI,18). Şi, totuşi,
această vicleană concubină, care se temea că într-o bună zi Irod o va
alunga, văzându-l în febra patimii trezită de vin şi de jocul neruşinat
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insemnatate crestina, zi care consemneaza
Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul,
puntea de legatura dintre cele doua
Testamente de catre regele Irod Antipa.
* Luni 30 August
Sfintii Ierarhi: Alexandru, Ioan şi Pavel cel
Nou, Patriarhii Constantinopolului;
†) Sfantul Ierarh Varlaam al Moldovei;
†) Sfantul Ierarh Ioan de la Rasca si Secu
Vrednicului pastor al Bisericii Moldovei si
ravnitorului Ierarh Varlaam lauda de
multumire ii aducem noi, nevrednicii, ca
acesta a stralucit cu intelepciunea si cu
virtutile intre ierarhii Bisericii stramosesti,
pentru care Hristos i-a dat cununa cea
nevestejita a slavei Sale in ceruri, de unde se I
roaga pentru cei ce-i canta: Bucura-te, Sfinte
Ierarhe Varlaam, talcuitor al Evangheliei lui
Hristos!
Sfantul Ierah Ioan de la Rasca si Secu a trait
in secolul al XVII-lea, fiind ucenicul Sfintilor
Mitropoliti Varlaam si Dosoftei ai Moldovei.
Alaturi de alti 8 cuviosi nemteni, Sfantul
Ierah Ioan de la Rasca a fost canonizat, in
sedinta Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Romane din 5-7 martie 2008.

al Salomeei, îşi foloseşte toată perfidia şi obţine ceea ce dorea cel
mai mult: capul Profetului care îi incomoda traiul în fărădelege. Irod
nu numai că nu ezită să comită monstruoasa crimă, dar şi-o justifică,
invocând faptul că îi promisese fetei, prin jurământ, orice, până şi
jumătate de Împărăţie. Iată de ce Biserica, în stihira a II-a de la
Înseratul sărbătorii, îl mustră pe Irod: “Nu putea oare să vadă că
jurământul lui este greşit, pentru că orbit de poftele trupeşti îl făcuse
spre rele? Mai bine ar fi fost de ai fi minţit, Iroade, şi viaţa s-o
dobândeşti, decât să te ţii de adevăr şi să-ţi pierzi viaţa.”
Când vorbim de virtutea cumpătului sub ambele aspecte, unul
privind conservarea individului, celălalt conservarea speciei umane,
şi de abuzurile contra acestora, vorbim de pe poziţia dreptului
natural, în virtutea căruia chiar şi ateii, cu toate că neagă
supranaturalul, deci păcatul, trebuie să recunoască, cel puţin, că
necumpătul, beţia, desfrâul, uciderea unui nevinovat sunt încălcări
ale legii firii, şi deci trebuie evitate. Dar, întrucât legea naturală este
instituită de Dumnezeu prin creaţie, aceste încălcări sunt păcate,
adică dispreţuiri ale voinţei lui Dumnezeu Creatorul care
sancţionează legea prin răsplată şi pedeapsă. Şi dacă ne gândim că
din îndeplinirea legii, a poruncilor lui Dumnezeu rezultă
concomitent, deopotrivă, nu numai slava Lui, ci şi mântuirea,
fericirea noastră temporară şi, în mod deosebit, cea veşnică, nu
trebuie să ne dăm înapoi de la nici o renunţare pentru a ne încadra şi
menţine în legile firii, care sunt expresia Legislatorului Suprem,
Creatorul, Mântuitorul şi Sfinţitorul sufletelor noastre şi, în final,
plenitudinea fericirii noastre. “Fericiţi cei fără prihană în cale, care
umblă în căile Domnului”.

Pilda - Barfa
Socrate s-a intalnit, in calea sa, cu un cunoscut, care l-a oprit si i-a zis: “Socrate, stii ce-am auzit tocmai
acum despre unul dintre studentii tai?”
Auzind aceasta, Socrate zise: “Mai inainte de a-mi spune tu cele ce ai aflat despre studentul meu, as vrea sa
treci printr-un mic test, numit - Testul celor trei. Sa stam putin si sa testam ce ai de gand sa-mi spui. Primul
test este cel al adevarului: Esti absolut sigur ca ceea ce vrei sa-mi spui este adevarat?”
“Nu. De fapt doar am auzit despre el.”, raspunde prietenul.
“Asadar, in realitate, tu nu stii daca este adevarat sau nu. Acum, sa incercam testul al doilea, cel al binelui:

PATRIARHIA ROMANA
Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei
si Noii Zeelande
Parohia Ortodoxa Romana
“Sfantul Gheorghe” HAMILTON
Ceea ce vrei sa-mi spui despre studentul meu este ceva de bine?”
“Nu, dimpotriva...”, vine raspunsul prietenului.
“Deci, vrei sa-mi spui ceva rau despre el, cu toate ca nu esti sigur ca este adevarat?”, zise Socrate.
Omul din fata lui Socrate a dat din umeri, putin stanjenit de situatia in care se baga de unul singur.
Socrate a continuat: “Totusi, mai poti trece testul, pentru ca exista a treia proba, a folosintei: Ceea ce vrei
sa-mi spui despre studentul meu imi este de folos?”
“Nu, nu chiar...”, vine iar raspunsul, dupa care Socrate incheie discutia, cu o intrebare retorica:
“Ei bine, daca ceea ce vrei sa-mi spui nu stii daca este adevarat, nici de bine, nici macar de folos, atunci de
ce sa-mi mai spui?!”
Catehism Ortodox
Iisus Hristos a descoperit oamenilor ceea ce in Vechiul Testament s-a descoperit numai partial
“Mai întai El s-a aratat lui Moise si altor prooroci în chipul rugului de foc, ori în chip de înger, dar acum,
El s-a facut om din Fecioara si din voia Tatalui …” (Sf. Iustin Martirul)
Iisus Hristos ne-a descoperit de asemenea nemarginita dragoste a lui Dumnezeu
“Cine poate sa explice dimensiunile dragostei lui Dumnezeu fata de oameni? In dragoste ne-a tinut pe noi
Stapanul. Iar Iisus Hristos, din dragostea Sa pentru noi, si prin voia lui Dumnezeu, si-a dat Sangele Sau
pentru noi, Trupul Sau pentru trupurile noastre, viata Sa pentru vietile noastre.”(Sf. Clement Romanul)
Asemanandu-se pe sine cu noi El s-a facut om si a trait în trup … În trup omenesc El a experimentat
foame, sete, suferinta, dezamagire si altele … Al Lui a fost trupul … Acum El Insusi ne poarta neputintele
si pacatele noastre asa încat noi sa cunoastem ca El s-a facut om pentru mantuirea noastra, si ca trupul în
care El a purtat pacatele noastre este însusi Trupul Sau.
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