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GLASUL CREDINTEI

Buletin Parohial No 8, DECEmbrie 2010

Nasterea Domnului - Craciunul
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Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol Matei ne spune:
Iar dacă-n zilele regelui Irod S-a născut Iisus în
Betleemul Iudeii, iată magii de la Răsărit au venit în
Ierusalim, întrebând: "Unde este Cel ce S-a născut rege
al Iudeilor? Că-n Răsărit văzutu-I-am steaua şi am
venit să I ne închinăm".
Şi auzind acestea, regele Irod s-a tulburat, şi tot
Ierusalimul împreună cu el.
Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, i-a
întrebat: "Unde este să se nască Hristos?" Iar ei au zis:
"In Betleemul Iudeii, că aşa este scris prin profetul: Şi
tu, Betleeme din pământul lui Iuda, nicicum nu eşti mai
mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi
Cârmuitorul Care-l va păstori pe poporul Meu Israel".
Atunci Irod i-a chemat în taină pe magi şi a aflat
limpede de la ei vremea când li se arătase steaua. Şi
trimiţându-i la Betleem, le-a zis: "Mergeţi şi cercetaţi cu
de-amănuntul despre prunc şi dacă-l veţi afla, daţi-mi
şi mie de veste, pentru ca să vin şi eu să mă închin lui.
Iar ei, ascultându-l pe rege, au plecat; şi iată, steaua
pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până
ce a venit şi stat deasupra locului unde era Pruncul. Şi
văzând ei steaua, s'au bucurat cu bucurie mare foarte.
Şi intrând în casă, L-au văzut pe Prunc împreună cu
Maria, mama sa; şi căzând la pământ, I s'au închinat;
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şi deschizându-şi vistieriile, I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă. Dar luând prin vis
înştiinţare să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s'au dus în ţara lor.
In lumina lină a serii de Crăciun, peste pământ se aşterne pacea, iar îngerii şoptesc
păstorilor: „Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni
bunăvoire”. Intre oameni coboară Pacea, Adevărul şi Impăcarea, iar peştera din Bethleem,
întunecată până atunci, este acum învăluită de lumină şi ne vădeşte pe Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, născut din Fecioara Maria care S-a sălăşluit între noi şi „am văzut slava Lui,
slavă ca a Unuia - Născut din Tatăl” (Ioan 1, 14).
Hristos astăzi Se naste duhovniceşte în toţi cei care şi-au deschis inima să se bucure de
praznic minunat. Astăzi ne întărim cu această credinţă şi ne bucuram de acest mare dar
dumnezeiesc. Astazi este ziua: păcii - nimeni să nu fie tulburat; bucuriei - niciunul să nu fie
trist; iertarii - să dăruim şi noi iertare; luminii - să alungăm întunericul din noi; dragostei să oferim şi noi daruri! Astazi este ziua în care porţile cerului se deschid si Mantuitorul Iisus
Hristos coboară pe pământ - să ne tinem mintea la cele de sus, pentru a rămâne în duhul
păcii, al bucuriei, al luminii şi al dragostei.
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S A R B A T O R I

F E R I C I T E !
A DOUA PAROHIE ORTODOXA ROMANEASCA
PENTRU ROMANII 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 credinciosilor.
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 - 25 si 26 decembrie a.c.
Dupa incheerea sedintei, a fost oficiat Parastasul pentru romanii decedati in aceasta zona.)
Published in Biroul de presa al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei si Noii Zeelande, Marti, 30 Decembrie 2010
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Calendarul Crestin Ortodox pe anul 2011
Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Mihail, a fost tiparit la Melbourne
calendarul crestin ortodox pentru anul 2011 - fila si format cartulie, editat de
Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei si Noii Zeelande. Textul calendarului
bisericesc este aprobat de Sfântul Sinod şi are caracter unitar în întreaga
Biserică Ortodoxă Română.
Published in Biroul de presa al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei si Noii Zeelande, Miercuri 1 Decembrie 2010

PF PĂRINTE PATRIARH DANIEL:
DUMNEZEU - OMUL ÎN MIJLOCUL OAMENILOR.
Înţelesul Naşterii Domnului (Pastorală de Crăciun 2010)
†DANIEL
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITOR AL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
ŞI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
PREACUCERNICULUI CLER,
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL
ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI
DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR

HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS DOMNUL,
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI

Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis prin proorocul care zice «Iată, Fecioara va avea
în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte Cu noi este Dumnezeu»”
(Matei 1, 22-23, cf. Isaia 7, 14)
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne arată iubirea milostivă şi nemărginită a lui Dumnezeu
pentru oameni. Hristos este Dumnezeu-Omul prezent în mijlocul oamenilor, pentru ca oamenii să poată fi
părtaşi la viaţa şi iubirea veşnică a Preasfintei Treimi.
Începând cu ziua de 20 decembrie, când serbăm Înainteprăznuirea Naşterii Domnului, şi până la 31
decembrie, ziua Odovaniei acestei sărbători, cântările liturgice ale Bisericii Ortodoxe ne îndeamnă să ne
minunăm cu mintea şi să ne bucurăm cu inima de taina iubirii lui Dumnezeu pentru noi oamenii arătată în
Naşterea lui Hristos din Sfânta Fecioară Maria.
Într-una din cântările acestei sărbători se spune că Dumnezeu Se face om, pentru ca pe om să-l
îndumnezeiască: „Să mergem, credincioşilor, să întâmpinăm pe Ziditorul, Cel ce vine pe pământ, răsărind din
Fecioară: cu curăţie să ne luminăm, cu fapte bune să strălucim, cu frică şi cu bucurie să ne gătim a privi cu
ochii minţii pe Hristos, ajuns Prunc, Care ne îndumnezeieşte pe noi, oamenii, din milostivirea cea mare”
(Mineiul pe Decembrie, ziua 20, „Utrenia”, Laude, Stihurile Înainteprăznuirii, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005, p. 326). Iar în altă cântare se spune că la Taina
Naşterii lui Hristos participă cerul şi pământul, steaua şi peştera, oraşul şi pustia: „Betleeme, pregăteşte-te,
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cetate a Sionului, cântă! Bucură-te, pustie, care ai vestit de mai înainte bucuria; că steaua merge înainte în
Betleem, vestind pe Hristos, Cel ce vine să Se nască; şi peştera primeşte pe Cel întru totul neîncăput, iar
ieslea se împodobeşte, ca să primească Viaţa cea veşnică”. („Utrenia” din 23 decembrie, Stihoavnă, p. 327)
Cel ce Se naşte ca om din Fecioară este Unul din Sfânta Treime: „Betleeme, găteşte-te spre întâmpinarea
Fecioarei Maria şi a Maicii lui Dumnezeu. Că iată vine la tine, purtând Prunc pe Hristos, Cel pururea împreună
cu Tatăl Cel fără început şi cu Duhul, pe Care în peşteră Îl va naşte şi după naştere iarăşi se va arăta fecioară.”
(Idem, “Utrenia” din 23 decembrie, Sedealna, p. 368)
Smerenia şi sărăcia lui Hristos-Dumnezeu sunt începutul îmbogăţirii omului în bunătate dumnezeiască: „Orice
om să se mire, cugetând la felul cum începe a sărăci acum Cel bogat cu mila, şi cum în peşteră Se
sălăşluieşte, spre a ne dezlega pe noi de cumplita înşelăciune, voind a ne îmbogăţi de bunătate.” (Idem,
“Canonul Înainteprăznuirii”, Cântarea a 4-a, p. 371)
……
Hristos vine şi astăzi la noi în multe forme, ca un călător sau ca un pelerin necunoscut, prin chipurile smerite
ale oamenilor săraci, ale copiilor şi bătrânilor abandonaţi, ale bolnavilor singuri şi întristaţi, ale celor flămânzi şi
fără de adăpost.
De aceea, mai ales acum, când în jurul nostru este multă suferinţă şi sărăcie, singurătate şi neajutorare, să le
aducem acestora, prin cuvânt şi faptă, ajutor şi bucurie, încurajare şi speranţă, aşa cum ne învaţă Sfânta
Evanghelie şi Sfânta Biserică.
Să ne rugăm mereu Maicii Pruncului Iisus, Fecioarei Maria, să ocrotească ţara şi poporul nostru şi să lumineze
cu rugăciunile ei pe toţi copiii şi părinţii, toate familiile care au nevoie de ajutor şi binecuvântare de la
Dumnezeu.
Să ne rugăm, de asemenea, Maicii Domnului să ajute Biserica noastră în lucrarea ei cultural-misionară şi
social-filantropică pentru copii şi bătrâni, pentru bolnavi şi săraci, pentru oamenii fără nici un sprijin, pentru
„cei pe care nu-i iubeşte nimeni', cum se spune în rugăciunea finală a Acatistului Buneivestiri.
Căminele de bătrâni şi de copii, unităţile medicale, cantinele pentru săraci şi multe programe de caritate ale
Bisericii noastre au în continuare nevoie de sprijin, pentru ca cei care au iniţiat şi realizează programe
filantropice să nu se descurajeze, să nu înceteze lucrarea lor, necesară altora.
Mulţumim celor care ne-au ajutat adesea şi îi binecuvântăm, rugându-ne lui Dumnezeu-Milostivul să le
dăruiască darurile milostivirii Sale celei bogate.
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Familia a fost binecuvântată în Rai (cf. Facere 1, 28), sfinţită prin Naşterea Pruncului Iisus din Fecioara Maria
şi preţuită prin prezenţa lui Hristos la nunta din Cana Galileii, unde a săvârşit minunea prefacerii apei în vin.
Prin urmare, familia trebuie să fie mereu în centrul atenţiei Bisericii. Din acest motiv, la propunerea noastră,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2011 să fie numit „Anul omagial al Sfântului
Botez şi al Sfintei Cununii”.
Botezul copiilor şi creşterea lor în credinţă trebuie să fie o prioritate majoră a părinţilor, naşilor, preoţilor şi a
profesorilor de religie, mai ales astăzi când mulţi copii şi tineri sunt dezorientaţi sau tentaţi să caute fericirea în
droguri nocive pentru suflet şi trup. Pe fondul sărăciei şi al migraţiei părinţilor în străinătate, mulţi copii sunt
tentaţi să abandoneze şcoala şi să trăiască o viaţă dezordonată şi fără un ideal concret. De aceea, familia,
societatea şi Biserica trebuie să coopereze spre a găsi soluţii practice pentru problemele concrete care tulbură
viaţa copiilor şi tinerilor de astăzi.
Criza stabilităţii sau a unităţii familiei se amplifică în contextul creşterii sărăciei, şomajului şi a nesiguranţei
zilei de mâine. Din aceste motive sunt urgent necesare următoarele orientări: intensificarea vieţii spirituale şi a
activităţii pastorale, a solidarităţii între familii, dezvoltarea de programe sociale de susţinere a familiilor sărace,
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mai ales a celor care au copii mulţi. Toate aceste probleme şi altele asemănătoare trebuie să fie permanent în
centrul atenţiei Bisericii Ortodoxe Române.
Dreptmăritori creştini,
Un simbol major al comuniunii, cooperării şi demnităţii noastre ortodoxe româneşti va fi, în anul 2011,
construirea Catedralei Mântuirii Neamului, după ce în anul acesta 2010 a fost selectat proiectantul, s-a
obţinut autorizaţia de construire a ei, au fost desfăşurate ample lucrări de organizare de şantier, au fost
procurate o parte din materiale şi a fost încheiat contractul de zidire a pereţilor din jurul fundaţiilor noii
Catedrale.
În vederea coordonării donaţiilor în bani pentru construirea noii Catedrale patriarhale cu hramurile: Înălţarea
Domnului (care este şi Ziua Eroilor) şi Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotărât ca pe calendarul fiecărei eparhii din Patriarhia Română să fie imprimată imaginea
machetei noii Catedrale şi să fie indicate conturile în lei, euro şi dolari (USD), pentru ca fiecare eparhie,
parohie, mănăstire, precum şi fiecare credincios ortodox român, iubitor de Biserică şi Neam, să ajute, după
posibilităţi, la ridicarea acestui sfânt locaş, care este o necesitate practică şi o lucrare emblematică în folosul
poporului român din ţară şi din afara ei. De aceea, vă adresăm tuturor, şi fiecăruia în parte, rugămintea de a
oferi „darul tău pentru Dumnezeu” sau „darul tău pentru eternitate”, adică „ajutorul tău pentru construirea
Catedralei Mântuirii Neamului”. Noua Catedrală este prevăzută cu mai multe spaţii pentru slujbe liturgice sau
rugăciune, pentru conferinţe şi convorbiri duhovniceşti, pentru expoziţii de cărţi, obiecte şi veşminte
bisericeşti, dar va avea alături şi cantine pentru hrana pelerinilor săraci şi cămine pentru cazarea pelerinilor
români din ţară şi diasporă, precum şi cabinete medicale pentru consultaţia şi tratamentul pelerinilor bolnavi,
astfel încât se vor completa între ele cultul şi cultura, viaţa spirituală şi lucrarea socială a Bisericii în lumina şi
iubirea Preasfintei Treimi. Fiecare componentă arhitecturală şi artistică a noii Catedrale şi toate împreună vor
avea o semnificaţie teologico-spirituală şi existenţială privind taina mântuirii oamenilor, pelerini pe pământ
spre patria cerească, sau misterul comuniunii lor cu Dumnezeu şi întreolaltă în Biserica lui Hristos. Fericiţi vor
fi, acum şi în eternitate, cei care se vor număra printre ctitorii Catedralei Mântuirii Neamului! Ei vor fi pomeniţi
de Biserică în rugăciunile sale pe care le înalţă zilnic pentru „fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori”. Aşa să ne
ajute Dumnezeu!
Ca şi în anii precedenţi, la cumpăna dintre ani, adică în noaptea de 31 decembrie 2010 spre 1 ianuarie 2011,
suntem chemaţi să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sănătate şi mântuire, pentru toţi românii din ţară şi din
diasporă. Să-I cerem lui Dumnezeu să ne ajute ca să trecem cu realism şi speranţă prin actuala criză materială
şi morală, încât în anul viitor să fim mai tari în credinţă şi înţelepciune, mai prosperi economic şi mult mai
bogaţi în fapte bune decât în anul 2010.
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou 2011 şi Botezului Domnului, Vă adresăm
tuturor doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea
bună, dimpreună cu salutarea tradiţională: „La mulţi ani!”
„Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi
cu toţi!” (2 Corinteni 13, 13).
Al vostru către Hristos-Domnul rugător, cu părinteşti binecuvântări,
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
ZIARUL “LUMINA”
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Calendarul lunii decembrie 2010
# Duminica 5 Decembrie
Duminica a XXVII-a dupa Rusalii;
Tamaduirea femeii garbove
 Apostolul Efeseni VI, 10-17; Evanghelia de
la Luca XIII, 10-17; glas 3, voscreasna 6
✞) Sfantul Cuvios Sava cel Sfintit, Sfantul
Mucenic Atanasie; Sfantul Cuvios Nectarie
(Dezlegare la Peste)
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
11:00 Slujba de Te-Deum
Sa cugetam impreuna cu totii la cuvantul
Sfintei Evanghelii din aceasta zi. Acum si aici,
ne simtim intru acel Astazi dumnezeiesc al lui
Iisus, Dumnezeu si Om, acolo, in acel loc
sfintit de El. Caci unde este El e sfant. El a
sfintit si sfinteste totul. Si, intrand, ochii I se
indreapta catre sarmana femeie garbova, una
dintre “acesti prea mici frati ai mei”, cum ii
numeste Mantuitorul pe toti sarmanii lumii. Si
noi, la randul nostru, ar trebui sa nu ne
tulburam, sa nu slabeasca, ci sa creasca
iubirea noastra atunci cand, mai ales in
biserica, am vedea pe cineva bolnav; garbovit
intr-un fel. Indeosebi acolo sa se indrepte
ochii nostri.
Cela ce din pruncie, te-ai adus lui Dumnezeu
jertfa fara prihana prin fapta buna. Parinte
fericite, saditor si intaritor crestinatatii ai fost,
podoaba cuviosilor si cetatean pustiei, dupa
vrednicie laudat, mijloceste cu rugaciunile tale
catre milostivul Dumnezeu, sa fim izbaviti de
toate nevoile, pentru care si noi, cu credinta
strigam catre tine: Bucura-te, Cuvioase
Parinte Sava de Dumnezeu Sfintit!
Dupa Sfintele Slujbe se va oficia slujba de TeDeum in cinstea Zilei Nationale a Romaniei, ca
multumire adusa lui Dumnezeu pentru
implinirea visului de veacuri al unitatii
nationale si vor fi pomeniti cu evlavie si
recunostinta eroii romani care au infaptuit
acest deziderat la Alba Iulia la data de 1
Decembrie 1918.
Cu acest prilej vom inchina un pahar de vin in

Sarbatorile lunii decembrie 2010
Sfantul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
- 6 Decembrie In bunatatea inimii lui Sfantul Nicolae a fost un om foarte milostiv, la
dimensiunile lui. Era plin de har, plin de putere dumnezeieasca.
Dragostea de Dumnezeu luase legatura cu suvoiul dragostei din inima
lui. De aceea a ajuns de neuitat.
Sfantul Nicolae, asa cum stiti de fapt - din an in an se repeta multe
lucruri din viata lui pamanteasca, din milosteniile lui - a facut multe
lucruri inalte in viata lui pamanteasca si dupa aceea. Sfanta Filofteia a
facut numai dupa moartea ei multe lucruri minunate si multe vindecari.
La Sfantul Nicolae se povesteste cu detalii si cu staruinta, intre minuni,
acea fapta de milostenie a lui facuta catre o familie in care erau trei
fete sarace. Tatal lor era dispus sa le lase sa-si traiasca viata de lume,
o viata in pacate, ca sa poata sa-si duca viata lor mai departe.
Afland Sfantul Nicolae acest lucru, a facut, asa cum facea el de obicei,
un gest care a fost salvator pentru acea familie, ca si pentru multe
altele. Adica stiti, in timpul noptii s-a dus cu o punga de bani de aur si
i-a aruncat pe fereastra unde stia ca dorm acele trei fete. Dimineata sau trezit cu aceasta bogatie neasteptata de nicaieri.
In noaptea urmatoare a facut acelasi lucru; tatal fetelor care a aflat de
acest fapt, fara indoiala ca a ramas uimit si era dornic sa stie cine e
acest mare binefacator. A stat la panda si, in noaptea urmatoare, cand
a fost din nou Sfantul Nicolae cu darul lui, l-a observat. Si a cazut in
genunchi multumindu-i, asa cum putea sa multumeasca un tata
disperat in asemenea ocazii, ca salva cinstea celor trei fete ale lui.
Sub icoana Sfantului Nicolae, e aceasta minune, acest moment din
viata lui: cele trei fete care dorm aici, Sfantul Nicolae la fereastra
arunca banutii. De aceea Sfantul Nicolae a ramas patronul fetelor
sarace si al fetelor care vor sa se marite si nu pot. Pentru ca de obicei
in lume e acest schimb de bunuri pamantesti. Daca ai zestre buna te
iau, daca nu, te lasa si nu intereseaza. Cele care se roaga cu adevarat
la Sfantul Nicolae au acest raspuns binefacator de la el.
De asemenea, Sfantul Nicolae stiti ca este patronul copiilor, cu
darurile. In ajunul Sfantului Nicolae este obiceiul sa primeasca copilasii
in ghetute sau alte obiecte la masura, la varsta lor, daruri de la Sfantul
Nicolae.
Si alte multe minuni a facut Sfantul Nicolae in viata lui pamanteasca.
A luat parte la sinodul de la Niceea, cum stiti, primul sinod ecumenic,
cand s-au facut primele sapte articole din Crezul nostru crestin: “Cred
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sala alaturata bisericii. Va rugam pe cei care
aveti posibilitatea sa aduceti cate ceva din
preparatele de post sau peste pe care le-ati
preghetit pentru acest sfarsit de saptamana
ca sa ne bucuram impreuna.
# Luni 6 Decembrie
✞) Sfantul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul
Mirelor Lichiei (Dezlegare la Peste)
∆ 18:30 Slujba Acatistului

Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in localitatea
Patara din Asia Mica, in a doua jumatate a
secolului al III lea. Sfantul Nicolae a avut
masura lucrurilor atat de buna, incat a stiut ca
dupa mustrare se cere mangaiere si ca
incercarile vietii pot fi pentru unii prea
apasatoare. A daruit mult copiilor, a ajutat pe
saraci, a linistit pe intristati, a vindecat cu
putere de la Dumnezeu pe bolnavi, aratand
lumii slava Tatalui ceresc. Trece la Domnul in
anul 340, iar din anul 1087, sfintele moastele
se pastreaza la Bari, in sudul Italiei.
Cu ocazia acestei zile uram La multi ani!,
tuturor credinciosilor parohiei noastre care
poarta numele Nicolae, multa sanatate si
ajutor de la Domnul si de la Sfantul Nicolae.

intru Unul Dumnezeu, Tatal atottiitorul…” si celelalte articole.
Si aici era o disputa cu un mare eretic, Arie, care tagaduia ca Iisus
Hristos e de aceeasi fiinta cu Tatal ceresc. Adica spunea acest Arie ca a
fost candva un timp, in departata vesnicie, cand Fiul nu era: Iisus
Hristos, Cuvantul lui Dumnezeu, Logosul cum spun teologii, n-a fost.
Or, El era Cuvantul Tatalui si Evanghelia Sfantului Ioan de la inceput
spune asa: “La inceput era Cuvantul”, acest Logos, Iisus Hristos; la
inceput, si n-a fost vreme cand El n-a existat.
Iar Sfantul Nicolae, cat era de bland si de bun, vazand incapatanarea
lui Arie, i-a tras o palma la sinod care l-a durut poate mai putin, insa la rusinat foarte mult, pentru ca din ravna fac si sfinrii asemenea
gesturi care pentru unii oameni sunt de scandal. Insa a fost necesara
aceasta palma acelui barfitor de Dumnezeu, Arie ereticul pe care sfintii
Parinti il infiereaza cu cuvinte grele, pentru ca a atacat dumnezeirea
Fiului lui Dumnezeu Care ne-a mantuit pe noi toti.
Sa iubim vrajmasii nostri, sa le facem bine. Sa cinstim pe parintii nostri
trupesti si parintii sufletesti. Sa ne ferim pe cat ne va fi cu putinta de
desfranare, de betie, de zavistii, de vanzari, de apucari, de napasti si
de alte multe ca acestea, ca sunt aflati ale diavolului acestea, pentru
ca sa ne desparta de Hristos Domnul nostru si sa-si bata joc de noi,
dupa pofta lui.
Si daca vom pazi acestea cate am zis, atunci vom fi crestini buni si
adevarati ucenici ai Mantuitorului Hristos si fara de nici o indoiala, sa
avem nadejde buna ca aici in aceasta lume vom petrece viata pasnica
si fara tulburare, iar in cea viitoare ne vom veseli impreuna cu Sfantul
Nicolae “si cu toti sfintii in Imparatia cerului, care cu totii au dobandit
harul lui Dumnezeu in veci”. Amin!
Sfantul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei
- 12 Decembrie Unul dintre cei mai aprigi apărători ai dreptei credinţe în perioada
primului sinod ecumenic de la Niceea a fost Sfântul Ierarh Spiridon
fiind asezat la loc de cinste pentru că, prin simplitatea sa, a reuşit să-i
aducă pe mulţi necredincioşi la Dumnezeu. Sfantul Spiridon al
Trimitundei a trait in secolul al IV-lea. S-a nascut in jurul anului 270, in
Aski, Cipru, si a fost pastor de oi. Dupa moartea sotiei sale, alege sa
duca o viata ascetica. Ajunge episcopul Trimitundei, o cetate din
apropierea orasului Pafos. Participa la primul sinod ecumenic de la
Niceea din anul 325.
In fiecare an, pe 12 decembrie, papucii Sfatului Spiridon sunt
schimbati. Se spune ca ei se tocesc ca urmare a drumului parcurs spre
vestirea lui Hristos in intreaga lume. De aici si denumirea de „sfantul
calator”. Din marturiile unor clerici reiese ca pentru perioade scurte de
timp, trupul sfantului nu mai este prezent in racla, iar atunci cand
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# Duminica 12 Decembrie
Duminica a XXVIII-a dupa Rusalii; Pilda
celor poftiti la cina
 Apostolul Efeseni V, 8-19, Coloseni I, 1218, Coloseni III, 4-11; Evanghelia de la Luca
VI,
17-23, Luca
XVI,
16-24;
glas
4,
voscreasna 7
✞) Sfantul Sfantul Ierarh Spiridon, Episcopul
Trimitundei; Sfantul Mucenic Sinet; Sfantul
Sfintit Mucenic Alexandru (Dezlegare la Peste)
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie

Mantuitorul ne cheama la Cina impreuna cu
El, tainic, precum la cina de dinaintea jertfei,
patimii Lui, cand a rostit: “Luati, mancati,
acesta este trupul Meu; beti dintru acesta toti,
acesta
este
sangele
Meu”.
Adaugand:
“Aceasta sa o faceti intru pomenirea Mea”.
Cand Iisus rosteste parabola aceasta, sa
facem legatura adanca intre cuvintele ei si
Cina cea de Taina. Mantuitorul ca Dumnezeu
si Om, face cina si ne cheama la aceasta cina,
la aceasta impartasire cu El; cina – darurile
Lui, bunatatile acestui pamant al Lui, viata Lui

revine, este cald si prafuit. Acesta este si motivul pentru care, in
cantarile Acatistului sau spunem: "Bucura-te ca esti si cu oamenii cu
trupul petrecator; Bucura-te ca incaltamintele tale slujesc ca dovada".
Sfantul Spiridon a fost prins in timpul persecutiei, schingiuit si
intemnitat. A trecut la cele vesnice in anul 348 d.Hr, la varsta de 78 de
ani. Sfintele sale moastele se gasesc in Insula Corfu din Grecia.
Este infaptuitorul minunii adevărului treimic de la primul sinod
ecumenic de la Niceea:
Dupa dorinta Sfantului Imparat Constantin, filosofii au fost chemati,
si ei, sa asiste la Sinod, si-si etalau pe acolo stiinta si aroganta lor.
Erau toti foarte bine formati in arta retorica, mai ales in retorica
sofista. Unul dintre ei, celebru orator, poseda o excelenta putere de
persuasiune. El dialoga cu episcopii si-l sustinea puternic pe Arie. El
pleda cu insistenta in favoarea aceluia si a sa, asa de bine incat o
multime, doritori sa vada ce anume din „partea adversa” e mai
puternic, erau atinsi de ceea ce ascultau din gura lui. Nu se afla vreo
obiectie dificila pe care, in abilitatea sa retorica, sa n-o poata depasi!
Iar daca apologia sa se afla cumva in impas, eschiva ca o soparla,
folosind mijloace si argumente insidioase si artificii de limbaj. In el se
dadea, asadar, un concurs intre adevar si arta retorica.
Cei care aparau adevarul cu argumente cinstite l-au atacat pe sofist,
dar acela folosea drept arme de aparare si atac limbajul echivoc,
argumentari insidioase sau artificii capcana, vrand cu orice chip sa
biruiasca. Si aproape ca se-mplinise acest vis al lui, dar Hristos, Cel ce
este Adevarul, trecu biruinta de la cel ce rasucea cuvintele, oprindu-se
asupra lui Spiridon cel simplu. Si astfel, Sfantul, care nu cunostea
decat „pe Hristos, si pe Acela Rastignit” (I Cor 2,2), cum spune Sf.
Apostol Pavel, vazand pe filosof cu sofismele sale vorbind hulitor
despre Hristos si fortandu-se sa vorbeasca denigrator la adresa
dogmelor crestine, ceru, apropiindu-se, sa-i vorbeasca. Credinciosii
Ortodoxiei, care cunosteau maniera simpla de a vorbi a Sfantului
Spiridon si cum el ignora inalta cultura greaca, l-au impiedicat sa se
prezinte pentru a se opune sofistului. Sf. Spiridon, cu toate acestea, nu
s-a lasat oprit, caci stia bine ca intelepciunea ce vine de Sus este
superioara desteptaciunii umane, efemere. El s-a apropiat asadar de
sofist si zise: „In numele lui Iisus Hristos, fii atent la cuvintele mele
filosofule, si asculta ce vreau a-ti zice!“
Sofistul ii zise: „Vorbeste si te voi asculta!” Spiridon zise atunci:
„Exista un singur Dumnezeu, Creator al cerului si al pamantului. El a
facut Puterile ceresti, a zidit pe om pornind de la tarana si a creat, in
acelasi timp, toate lucrurile vazute si nevazute. Prin Cuvantul Sau si
prin Duhul Sau fost-au facute cerul si pamantul, framantarea marilor,
taria cerului, nascutu-s-au animalele, fost-a modelat omul, cea mai
minunata dintre creaturile Sale. Toate astrele au fost create, soarele si
luna, noaptea, ziua si celelalte toate. Noi stim asadar ca Cuvantul este
Fiul lui Dumnezeu si Dumnezeu Insusi. Noi credem ca, pentru noi, S-a
nascut din Fecioara, a fost rastignit si ingropat. Credem ca El a inviat
grabnic si noi vom invia impreuna cu El, ca El ne-a daruit viata curata
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insasi. Chematii cei multi suntem noi. nu insa
toti si alesi. Ales devine cel ce raspunde la
chemare.
Sfantul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei
(12 Decembrie), facatorul de minuni, a trait
pe vremea imparatului Constantin cel Mare si
a lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtari
si smerit cu inima. La inceput a fost pastor de
oi, iar dupa moartea prematura a sotiei a
imbracat schima monahala devenind ulterior
si pastor de suflete ca episcop. Dumnezeu i-a
dat harul tamaduirilor in asa masura ca a fost
numit facator de minuni. Ocarmuind dar bine
turma incredintata lui, s-a mutat ca sa
traiasca si sa petreaca cu ingerii.
# Duminica 19 Decembrie – PS Parinte
Episcop Mihail slujeste la Auckland
alaturi de un sobor de preoti la
praznuirea hramului parohiei
Duminica dinaintea Nasterii Domnului; A
Sfintilor Parinti dupa Trup ai Domnului;
Genealogia Mantuitorului
 Apostolul Evrei XI, 9-10, 32-40; Evanghelia
de la Matei I, 1-25; glas 5, voscreasna 8
Sfantul Mucenic Bonifatie; Sfantul Ierarh
Grichentie; Sfantul Mucenic Trifon; Sfanta
Cuvioasa Aglaia (Dezlegare la Peste)
∆ 9:30 Sfanta Liturghie Arhiereasca la
Parohia Sfantul Ignatie Teoforul din
Auckland
Dumnezeiasca Evanghelie de astazi ne
vorbeste in chip luminat despre aspra si
ingereasca viata a Sfintului slavitului prooroc
Ioan Botezatorul si Inaintemergatorul care,
dupa marturia Domnului Este cel mai mare
om nascut din femeie si cu adevarat prooroc
si mai mult decit prooroc. Chipul Sfintului Ioan
Botezatorul este chipul omului desavirsit.
Sfintul Maxim Marturisitorul: "Multi sint cei ce
vorbim, dar putini cei ce facem. Insa nimenea
nu trebuie sa strice cuvintul lui Dumnezeu

si vesnica. Noi afirmam ca El iarasi va sa vina ca sa judece pe toti
oamenii si sa judece pe toti oamenii si sa judece (sever) faptele
noastre, cuvintele si gandurile noastre. El este de aceeasi natura
(homoousios) cu Tatal, egal in demnitate, si imparateste impreuna cu
El. Nu esti de acord, filosofule?“, l-a mai intrebat el. Trebuie sa va
povestim aici si minunea caramidei. Dupa aceste cuvinte, Sfantul lua in
mana sa stanga o caramida si o stranse. Si, minune! O flacara s-a
inaltat in sus, apa a curs pe pamant si argila din caramida a ramas in
mainile Sfantului, simbolizand in acest fel Sfanta Treime, de o fiinta si
de viata datatoare. Toti au ramas uimiti. Filosoful insusi nu mai era
acelasi om, nu mai avea parca aceeasi minte si acelasi limbaj, el, care
stia atat de bine sa poarte discutiile si sa faca opozitie. El ramase ca
stupefiat, sufletul sau fu cuprins de uimire, iar vocea sa se umplu de
tremur. Dupa ce tacu, astfel, o vreme, el nu putu zice decat: „Sunt de
aceeasi parere!” Sfantul ii zise atunci: „Ei, asadar, daca esti de acord
cu mine, nu te pune in dezacord prin faptele tale! Pentru ca tu stii,
acum, ca Dumnezeu a creat toate lucrurile, ridica-te si vino in Biserica,
marturisind Simbolul credintei ortodoxe“.
La aceste cuvinte, filosoful se intoarse la dreapta credinta si,
adresandu-se discipolilor sai si celorlalti din auditoriu, zise: „Pana astazi
ne-am batut in cuvinte, iar eu le-am adus pe acestea inaintea voastra
cu abilitatea mea retorica. Dar dupa ce o putere cu adevarat
dumnezeiasca mi s-a opus, manifestandu-se ca o putere de neinvins si
tainica, prin cuvintele episcopului Spiridon, nu am dreptul de a va
ascunde ca am fost invins. Va sfatuiesc, asadar, bucuros de mine,
bucurie ce v-o doresc si voua - mai putin acelora care pervertesc
cuvintele, voind sa altereze Adevarul - sa credeti acestui Sfant Pastor,
caci cuvintele acestuia nu sunt nimic altceva decat Cuvintele lui
Dumnezeu“.
Nasterea Domnului
- 25 Decembrie La plinirea vremii, primăvara cea duhovnicească a Nasterii
Domnului, Dumnezeului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos care pe
toate le-a bucurat, cum a zis Arhanghelul Gavriil către păstori: Iată, vă
bineves-tesc vouă bucurie mare (Luca 2,10). S-au bucurat cerul si
pământul de această primăvară si înnoire a neamului omenesc. Dar
oare de când a venit la noi această primăvară? Încă de când a zis
Dumnezeu către sarpe despre Eva: Aceasta îti va zdrobi capul (Facere
3, 15). Era o proorocie a lui Dumnezeu Tatăl, că prin femeie a căzut
neamul omenesc, si tot prin femeie, la plinirea vremii, se va zdrobi
capul sarpelui, adică al satanei. Dar de ce se cheamă Hristos sământa
femeii? Apostolii spun că Hristos din sământa femeii S-a născut.
Pentru ce? Pentru că El nu este sământă de bărbat după trup. Căci
zice dumnezeiescul Maxim Mărturisitorul în "Cuvânt teologic" la
întruparea lui Dumnezeu sau în capetele cunostintei: "Sufletul
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pentru
negrija
sa
propie,
ca
sa-si
marturiseasca neputinta sa si sa ascunda
adevarul lui Dumnezeu. Aceasta ca nu cumva
sa ne facem vinovati, pe linga calcarea
poruncilor, si de rastalmacirea cuvintului lui
Dumnezeu".
Cu ocazia acestui eveniment toti credinciosii
parohiei noastre suntem invitati sa fim alaturi
de credinciosii din Auckland. Preasfintul
Parinte Episcop Mihail Filimon v-a fi prezent in
mijlocul nostru si se v-a oficia Sfanta Liturghie
Arhiereasca in sobor de preoti. La impreuna
slujire vor fi PC Pr paroh Mircea Corpodean,
PC Pr Claudiu Coroaba din Wellington si PC Pr
Ovidiu Motofelea din Hamilton. Aceasta sfanta
slujba v-a fi urmata de o agapa crestina
pentru a marca acest eveniment.
Multumim Preasfintului
Parinte
Episcop
Mihail, PC Parinte Protopop Mircea Corpodean
si fratilor intru credinta din Auckland pentru
aceasta invitatie si va indemn sa o onoram cu
totii si sa ne bucuram impreuna la acest mare
praznic.
# Vineri 24 Decembrie
Ajunul Craciunului
Sfanta Cuvioasa Mucenita Eugenia
(Numai seara grau fiert indulcit cu miere,
poame, covrigi sau turte de faina)
∆ 18:30 Slujba Vecerniei
Aceasta v-a fi urmata de un Concert de
colinde cu participarea tuturor credinciosilor
prezenti
Sa se veseleasca toata faptura, ca, iata,
Ziditorul Cel mai inainte de veci Se naste in
Bethleem, Prunc vazut cu trup, si este infasat
in scutece Cel Ce dezleaga, ca un iubitor de
oameni, legaturile greselilor noastre". "Tineri,
binecuvantati-L, preoti, laudati-L, popoare,
preainaltati-L intru tot i vecii".
“Fecioara astazi pre Cel mai presus de fiinta
naste, iar pamantul pestera Celui neapropiat
aduce. Ingerii cu pastorii slavoslovesc, iar

Mântuitorului în persoana ipostasului s-a luat de la Duhul Sfânt, iar
trupul din sângele Preasfintei si Preacuratei Fecioare Maria".
Cu o mie cinci sute de ani înainte de venirea Domnului în trup, trăia
în Mesopotamia, în tara cea dintre două râuri, Tigru si Eufrat, care se
mai chema pe atunci "Poarta lui Dumnezeu", un mare vrăjitor pe
care-l chema Valaam. El era dintr-o regiune numită Petor (Numerii 22,
5). Tot în vremea aceea, poporul lui Israel era în nemernicia lui cea de
patruzeci de ani, în pustie, si ajunsese în pământul amoreilor. După ce
l-a bătut pe Sihon, împăratul amoreilor, trecuse în pământul
Vasanului. Împărătia lui Moab, care era lângă poalele Muntelui Carmel
si lângă Ierihon, avea pe atunci un împărat cu numele Balac, care
văzand că poporul lui Israel - căruia îi ajuta Dumnezeu în vremea
aceea, că era singurul popor ce se închina adevăratului Dumne-zeu ia tară după tară si popor după popor, si a ajuns lângă hotarele lui, a
fost cuprins de mare spaimă si grijă. De aceea împăratul Balac a
strâns boierii curtii sale din Madiam si a zis: Poporul acesta mănâncă
acum totul împrejurul nostru, cum mănâncă boul iarba câmpului
(Numerii 22, 4). Deci, sfătuindu-se ei si socotind că nu vor putea tine
piept unui popor care se arată asa de puternic, au hotărât că nu este
altceva mai bun de făcut decât să cheme în ajutor pe Valaam din
Petor. Si a trimis Balac împăratul o delegatie peste Eufrat în
Mesopotamia, cu mari daruri si cu mare cinste la Valaam din Petor, să
vină să-i ajute cu farmecele sale, mai bine zis cu puterea drăcească,
să bată pe poporul lui Israel, că dacă nu, tara lor va fi pierdută. Si l-a
dus pe vârful muntelui Peor si acolo i-a făcut jertfelnice. Dar Valaam,
după ce i-a vorbit Dumnezeu prin gura asinei, în loc să blesteme
poporul lui Israel a început să proorocească cele despre nasterea lui
Iisus, zicând: Cât sunt de frumoase sălasurile tale, Iacove, corturile
tale, Israele!... o stea răsare din Iacov; un toiag se ridică din Israel si
va lovi pe căpeteniile Moabului si pe toti fiii lui Set îi va zdrobi. Din
Iacov se va scula Cel ce va stăpâni cu putere... (Numerii 24, 5, 1719). Si astfel Valaam a proorocit de trei ori bine pentru Israel, despre
steaua care trebuia să se arate în vremea nasterii Mântuitorului, si că
Acesta va da lovitura de moarte lumii păgâne si idolatre si va împărăti
peste toate popoarele lumii, până în veac. Apoi, sculându-se, s-a
înapoiat în tara sa. Acestea a proorocit pentru că Duhul lui Dumnezeu
a umbrit pe Valaam vrăjitorul.
Evanghelistul Matei ne istoriseste cum s-a săvârsit această taină
duhovnicească: Iar nasterea lui Iisus Hristos asa a fost: că logodită
fiind Maria, mama Lui, cu Iosif, mai înainte de a fi ei împreună, s-a
aflat având în pântece de la Duhul Sfânt (Matei 1, 18). Dar de ce a
trebuit să se logodească cu bărbat cea Preasfântă si Preacurată
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magii cu steaua calatoresc. Ca pentru noi s-a
nascut prunc tanar, Dumnezeu cel mai
inainte de veci.”- Condacul Nasterii Domnului
# Sambata 25 Decembrie
(✞) Nasterea Domnului; (Craciunul)
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
"Si Cuvantul trup S-a facut si S-a salasluit
intru noi; si noi am vazut slava Lui ca pe slava
Unuia-Nascut din Tatal, plin de har si de
adevar". (Ioan 1, 14)

Acelea pe care altadata patriarhii le doreau cu
infocare, profetii le preziceau, iar dreptii
pofteau sa le vada, acelea s-au implinit si au
luat astazi sfarsit. Dumnezeu pe pamant S-a
aratat in trup si cu oamenii a petrecut. Sa ne
bucuram, dar, si sa ne veselim. Daca Ioan, in
pantecele maicii sale fiind, a saltat cand a
intrat Maria la Elisabeta, cu mult mai mult noi
trebuie sa saltam si sa ne bucuram cand
vedem nu pe Maria, ci pe insusi Mantuitorul
nostru nascut astazi; cu mult mai mult trebuie
sa ne minunam si sa ne inspaimantam de
maretia intruparii care depaseste orice
intelegere.

Fecioară, dacă a născut de la Duhul Sfânt si a fost cămara plină de
toate darurile Sfântului Duh? După cum arată dumnezeiestii Părinti,
Maica Domnului a fost logodită pentru două pricini.
Prima, pentru că trebuia să fie mintit satana. Cu 700 de ani înainte
de venirea Domnului, Proorocul Isaia, a spus: Iată, fecioara în pântece
va lua si va naste fiu si vor chema numele lui Emanuel, ce se
tâlcuieste, cu noi este Dumnezeu. Satana a înteles astfel că o fecioară
va zămisli în chip negrăit la plinirea vremii, prin lucrarea lui Dumnezeu,
si din ceasul acela a început să pândească pe toate fecioarele câte
erau pe fata pământului, să afle care din ele va naste fără bărbat, ca
să pună piedici planului mântuirii neamului omenesc. Căci, dacă o afla
poporul având în pântece nefiind logodită, o ucidea cu pietre, după
legea lui Moise. Dar satana s-a înselat, că nu poate el niciodată să
împiedice lucrarea lui Dumnezeu si să întârzie taina mântuirii.
Iar a doua pricină a fost si mai tainică. Sfântul Grigorie Teologul si
Marele Vasile spun că s-a dat logodnic fecioarei, ca nu cumva satana,
cunoscând de la început taina mântuirii, să nu intre în luptă cu
Hristos). Căci Hristos trebuia să pătimească, să fie batjocorit, ocărât,
schingiuit, răstignit si la urmă să fie omorât, si satana stia că noi prin
rănile Lui ne vom vindeca. Toate acestea erau prezise de Isaia, care a
zis: Dar El a luat asupră-Si durerile noastre si cu suferintele noastre Sa împovărat... si prin rănile Lui noi toti ne-am vindecat (53, 4-5). Iată
ce trebuia să pătimească El, conducătorul lumii, de la om! Si dacă ar fi
stiut satana că această fecioară are să nască pe Hristos, nu avea oare
să fugă departe de El? Ar fi luat lui Hristos orice prilej de a fi ocărât si
batjocorit si omorât, ca să nu se plinească în felul acesta mântuirea
lumii, care trebuia să vină prin Cruce. Atunci satana n-avea să mai
întărâte pe evrei, pe farisei, pe cărturari. N-avea să-l mai facă vânzător
pe Iuda; nu apela la Pilat, nici la Irod, să-L prigo-nească. Ca nu cumva
să biruie Hristos si să ne mântuim noi! Dar asa, necunoscând taina, a
început să-L prigonească chiar după botez, socotind că-i un drept sau
un prooroc. Ii spune satana în muntele Carantaniei, căci nu stia sigur
cine este: De esti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se
facă pâini. Iar altădată, când duhul necurat a strigat din îndrăcitul din
tinutul gherghesenilor: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui
Preaînalt? A spus acestea pentru că diavolul stia scriptura care zice: Eu
am zis: Dumnezei sunteti si toti fii ai Celui Preaînalt.
Deci satana îl socotea pe Mântuitorul ca pe un fiu al lui Dumnezeu
după dar, asemeni proorocilor si dreptilor către care a fost cuvântul lui
Dumnezeu (Ioan 10, 35), nestiind că este Fiul lui Dumnezeu după
fiintă, Cel care va prăda iadul si va omorî moartea. Dar cu câti oameni
nu se luptase el de atâtea mii de ani! Cu câti patriarhi, cu câti drepti,
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# Duminica 26 Decembrie
Duminica dupa Nasterea Domnului; Fuga
in Egipt
 Apostolul Evrei II, 11-18, Galateni V, 22,
VI, 2, Galatenic 1, 11-19; Evanghelia de la
Matei II, 13-23; Xi, 27-30, II 13-23; glas 6,
voscreasna 9
(✞) Soborul Maicii Domnului, ✞ Sfantul Cuvios
Nicodim de la Tismana (A doua zi de Craciun)
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Indata dupa Nasterea Domnului sarbatorim
Soborul Maicii Domnului, pentru ca in ea se
cinstesc mai ales persoanele legate de
Nasterea Lui: Maica Domnului, fericitul Iosif
logodnicul, Sfantul Iacov fratele Domnului,
Sfantul Prooroc David si ceilalti. Planul
mantuirii neamului omenesc era prevazut sa
se implineasca numai la venirea Mantuitorului
prin Maica Domnului. Atata valoare are Maica
Domnului, incat covarseste toate puterile cele
de sus si cele de jos.

Sfantul Cuvios Nicodim de la Tismana (26
Decembrie) s-a nascut in Macedonia, la Prilep
in 1310, mama sa era una din fiicele
domnitorului Basarab I. In 1335 Nicodim
intalneste monahii de la Muntele Athos care
vizitau Manastirea Decani de langa Prilep, cu

cu câti făcători de minuni, care au înviat si mortii? El stia că trebuia să
vină proorocul prezis de Moise, dar nu stia că va veni în persoana lui
Hristos. Iată, deci, cele două pricini pentru care a pus Dumnezeu
logodnic lângă Preacurata Fecioară Maria. Iubiti credinciosi, Dar să
mergem cu Evanghelia mai departe. Si Iosif, când a văzut că Maica
Domnului are în pân-tece, s-a întristat. El stia că a luat pe această
fecioară din mâna proorocului Zaharia, să-i păzească fecioria nestricată
si s-o păzească cu totul în învătătura Sfintelor Scripturi. Si când a
văzut-o grea, a început a se spăimânta, a se mâhni cu gândul, cum
cântă Biserica: "Spăimântatu-s-a Iosif..." si "Nu te mâhni, Iosife...". Sa mâhnit Iosif, gândind cum se poate ca o fecioară de 15 ani, curată si
preasfântă, pe care a luat-o din Sfânta Sfintelor, pe care a hrănit-o
Arhan-ghelul Gavriil 12 ani, încredintată lui ca unui om bătrân si văduv,
cum se poate deci ca această cămară a tainelor, această floare a
raiului si a cerului, să fie acum grea? Cine a înselat-o pe Maria? Cine a
gresit cu dânsa? Cum de s-a încumetat cineva să se apropie de un vas
al Duhului Sfânt? Acestea erau întrebările pe care bietul si dreptul
Iosif si le punea, mâhnindu-se după dreptate. Avea dreptul să se
mâhnească, fiindcă toată grija de a o păzi era asupra sa. "Mă tem gândea el - că de voi spune lui Zaharia aceasta, o să mă mustre, că de
ce n-am păzit-o; iar dacă va afla poporul, pe dânsa o va ucide cu
pietre. Da - îsi zicea el -, mai bine am s-o las în taină si mă duc". Si
cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind:
Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ceea
ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Iar Iosif a primit aceste
cuvinte ca si cum Însusi Dumnezeu i-ar fi spus: "Nu te teme că a
înselat-o cineva! Nu te teme că de comoara aceasta a Duhului Sfânt sa atins cineva să ti-o fure! Nu. Este preasfântă, preacurată! Pentru
dânsa am făcut cerul si pământul si am zidit toată făptura! Ia-o, si nu
te teme!" Si asa, întărit de înger, Iosif a luat-o!
Si zice mai încolo Scriptura: Si n-a cunoscut-o pe ea până când a
născut pe Fiul Său cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus (Matei
1, 25). De la acest cuvânt până când, pornesc neoprotestantii de tot
felul si nu voiesc s-o laude si s-o cinstească pe Maica Domnului. Ci zic:
Auzi ce spune Scriptura: Si n-a cunoscut-o pe ea până când..., ca si
cum ar da a întelege că după aceea, după ce a născut pe Cel UnulNăscut, s-o fi cunoscut Iosif! Dar slabi la minte sunt toti cei care
cugetă asemenea cu dânsii. Cuvântul "până când" înseamnă vesnicie,
se spune în Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin. Si a luat pe Maria,
logodnica sa, că a venit poruncă de la cezarul August, când domnea în
Siria Quirinius, să meargă fiecare să se înscrie. Unde? În cetatea sa. Si
a venit Iosif cu Maria în cetatea Betleem. De ce au venit în Betleem?
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ocazia inaugurarii ei. Aceasta intalnire ii va
releva drumul pe care il va urma in viata.
Pleaca la Muntele Athos pentru a-si desavarsi
instruirea. Este primit ca frate la Lavra
Hilandar. In 1338 primeste numele de
Nicodim. In 1341 este hirotonisit ierodiacon,
iar in 1343 ieromonah. Mai tarziu ajunge
protrosinghel. Dupa moartea egumenului
manastirii este ales in fruntea obstii
calugaresti de la Hilandar. Patriarhul Filotei al
Constantinopolului l-a apreciat foarte mult pe
Sfantul Nicodim si l-a facut arhimandrit. Este
ctitorul manastririlor Manastirica (Serbia),
Vodita, Tismana. Se stinge din viata in 26
decembrie 1406 si a este inmormantat in
pridvorul Manastirii Tismana.
Fuga in Egipt mentionata de Sfantul Apostol
Matei, a avut scopul sa arate ca Hristos a fost
un vesnic pelerin pe acest pamant, dupa cum
singur a marturisit-o: "Vulpile au vizuini si
pasarile cerurilor cuiburi; Fiul Omului insa nu
are unde sa-Si plece capul". Viata noastra,
chemata sa reediteze la scara redusa si
dimensiuni
minore
viata
Dumnezeului
intrupat, va avea si ea un aspect de vesnic
pelerinaj. Sfanta Familie nu a ramas acolo mai
mult de un an, intorcandu-se in Palestina
dupa moartea lui Irod.
# Luni 27 Decembrie
✞) Sfantul Apostol Intaiul Mucenic si
Arhidiacon Stefan (A treia zi de Craciun)
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon
Stefan (27 Decembrie) a fost cel mai de
seama dintre cei 7 barbati tari in credinta alesi
de Sfintii Apostoli pentru a fi diaconi – slujitori
la adunarile primilor crestini. Prigonit de evrei
si acuzat ca huleste si strica Legea, el a
aratat, cu dovezi din Scripturi, ca Legea se
implineste prin Hristos, Mesia cel anuntat de

Betleemul era cetatea lui David, căci ati auzit mai sus ce i-a spus
îngerul lui Iosif, logodnicul Fecioarei: Iosife, fiul lui David... Si fiindcă si
Iosif si Maica Domnului se trăgeau din neamul si din casa lui David,
după dreptate au venit în Betleem să se înscrie, cu toate că acum
locuiau în altă parte. Betleemul, numit în vechime si Efrata, se mai
chema si cetatea lui David, căci într-însa s-a născut si s-a uns ca
împărat marele strămos al Mântui-torului, după trup. Dar s-a mai numit
si "Casa Pâinii", de către fericitul patriarh Iacov, care, păscându-si
turmele oilor sale pe acele locuri, mai înainte a văzut si a proorocit că
acolo avea să se pogoare si să Se nască Pâinea cea vie care S-a
pogorât din cer, Domnul nostru Iisus Hristos. Betleemul se afla in
Palestina, o cetate mică, la jumătatea căii între Ierusalim si Hebron,
unde s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul si unde Avraam a vorbit la
stejarul Mamvri cu cei trei îngeri, mai bine-zis cu Sfânta Treime. Acolo
era Betleemul! Proorocul Miheia a spus mai înainte cu vreo 500 de ani
de venirea lui Hristos în lume: Si tu, Betleeme, pământul lui Iuda,
nicidecum nu esti mai mic între voievodatele lui Iuda, căci din tine va
iesi Povătuitorul, Care va paste pe poporul Meu Israel (Miheia 5, 1;
Matei 2, 6). Această proorocie au cunoscut-o si arhiereii si cărturarii,
căci atunci când i-a întrebat Irod: "Unde va să se nască Hristosul", ei
au răspuns: "În Betleemul Iudeii"
Mântuitorul a voit să Se nască chiar în pestera unde David,
strămosul Său după trup, a trăit. N-a ales palatele din Roma, nici pe
cele din Persia, ci pestera lui David, ca să-si arate smerenia chiar de
la început, de la nastere. Pestera este simbolul întunericului. El a
venit să aducă lumină si în temnita iadului si în lumea care era în
noapte, că zice marele Apostol Pavel: Întunericul veacului acestuia.
Veacul de acum si mai ales cel până la Hristos era o noapte lungă, în
care lumea era oarbă, stătea în întunericul slujirii de idoli si al
păcatului. Si S-a născut Hristos noaptea, la miezul noptii si în
pesteră, ca să arate că El a venit să aducă lumină, să risipească
întunericul. Unde? La pesterile de care a spus Isaia, căci zice:
pesterile lor - vorbeste de pesterile iadului - în veci cu întuneric sunt
făcute. Si a venit să risipească întunericul din pesterile iadului si
întunericul păcatului de pe fata pământului. Iisus Hristos S-a născut la
miezul noptii pentru ca a venit să lumineze pesterile întunericului
veacului aceluia, întunecat de atâtea mii de ani, Hristos era lumina
cea adevărată, care luminează pe tot omul care va să vie în lume. El
de la început era lumina lumii si a venit să lumineze si să strălucească
în toate părtile cu razele dumnezeirii Sale.
Dumnezeu a zis: "Să se facă lumină" si a fost lumină! Ziua întâi a
săptămânii, Duminica sau "Ziua soarelui"! Duminica S-a născut Hristos;
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profeti. Scos afara din cetate, Sfantul
Arhidiacon Stefan a fost lucis cu pietre in anul
33, deschizand lungul sir al mucenicilor
crestini. Cand pietrele il covarseau el a avut
vedenia cerurilor deschise si a Fiului Omului
stand de-a dreapta lui Dumnezeu si a strigat
cu glas mare: „Doamne, Iisuse, primeste
duhul meu!“, pentru ca apoi, cazut in
genunchi, sa-si dea duhul zicand: „Doamne,
nu le socoti lor pacatul acesta!“.
# Vineri 31 Decembrie
Ajunul Anului Nou
Sfanta Cuvioasa Mucenita Eugenia
(Numai seara grau fiert indulcit cu miere,
poame, covrigi sau turte de faina)
∆ 18:30 Slujba De Te-Deum
Aceasta v-a fi urmata de un Concert de
colinde cu participarea tuturor credinciosilor
prezenti
De la Domnul Hristos; Sa aveti un an frumos.
Multumire pentru toate: Multi ani cu sanatate!
# Sambata 1 Ianuarie
(✞) Taierea imprejur cea dupa trup a
Domnului; ✞) Sfantul Ierarh Vasile cel
Mare (Anul nou)
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Dupa sfintele slujbe v-a urma o agapa
crestina organizata in sala alaturata Bisericii.

LA

MULTI

ANI

Duminica S-a botezat, cum arată Sfintii Părinti de la Soborul IV
Ecumenic. Duminica a înviat din morti. Duminica a turnat Hristos din
Duhul Sfânt peste Sfintii Săi ucenici si Apostoli. Duminica Sfintii
Apostoli făceau Sfânta Liturghie. Tot Duminica s-a descoperit si
Apocalipsa, că Sfântul Evanghelist Ioan zice: Am fost în duh în zi de
Duminică. Iată dar, câte sunt legate de ziua Duminicii! De aceea a
sfintit Dumnezeu ziua Duminicii si cu nasterea Sa, pentru că în ziua
aceasta, cum v-am spus, a făcut Dumnezeu lumina.
Suntem datori să ne ferim în vreme de primejdie, după a noastră
putere si sa nu uitam ca proorociile despre Mântuitorul le-au adus
Sfintii Evanghelisti din Sfânta Traditie, care este mai veche decât
Sfânta Scriptură care zice că Mântuitorul Se va chema "Nazarinean". Să
dam slavă milostivirii si bunătătii celei negrăite a Mântuitorului nostru
Iisus Hristos si Preacuratei si Preasfintei Fecioare Maria, care a slujit la
Nasterea Lui, că ne-a învrednicit pe toti să mai ajungem încă o dată
Nasterea Domnului si să prăznuim înnoirea neamului omenesc prin
taina venirii cea în trup a lui Dumnezeu Cuvântul.
Mos Craciun

Colind

Tu iarasi ai, om bun de azi,
Craciun cu ramuri verzi de brazi
Colindul Sfant tu iar il ai,
Din glasuri coborand din rai.
Azi iarasi vine Mos Craciun
Cu obiceiul lui strabun,
Cu Dalbe flori si Mos Ajun
Si zeci colinde de Craciun.
La Pruncul Mic, si Luminat
Cu toţii merg la inchinat,
Tu om al veacului de’acum,
Opreste-te puţin din drum,
Caci vreau si eu acum sa-ţi spun
La geam, Colindul de Craciun.
Sa stii si tu ca Dumnezeu,
Fauritorul tau si-al meu,
Dintr-o Fecioara-I zamislit,
In iesle, pe pamant venit.
Si azi se naste pentru noi,
Noi, fii ai vremurilor noi.
Mereu sa credem cu temei
Noi, oameni din mileniul trei,
Ca Mos Craciun dac-a venit,
De Dumnezeu ni-i daruit.

Intr-o lume obosită,
După multe căutări,
Iată ziua însorită,
Când e cerul fără nori.
Într-o lume mişcătoare
După ce e trecător
Iată ziua numai soare,
A Celui nemuritor.
Într-o lume chinuită
De gând rece şi străin,
Iată ziua mult dorită,
Când colindătorii vin.
Într-o lume întristată,
Înecată în oftat,
Iată ziua aşteptată
Pentru Fiul de-Împărat.
Nici durerea, nici amarul
Nu se pot statornici
Într-o lume-n care Domnul
A primit şi Om a fi!
Sub aripa disperării
Oamenii prea mult au stat.
Ochiu-n pleoapa aşteptării
Prin Hristos, s-a deşteptat!

CRACIUN
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Frumusetea si caldura unui cadou!
Postasul suna de trei ori la usa. Mai erau cinci zile pana la Craciun. Avea in mainile sale un mare
pachet invelit intr-o frumoasa hartie, legat cu panglici aurii. “Intra”, raspunse o voce din interior.
Era o casa rau intretinuta, caci postasul se gasea intr-o incapere plina de umbre si praf. Asezat intrun fotoliu statea un batran.
“Priveste ce pachet de Craciun extraordinar”, spuse bucuros postasul.
“Multumesc. Aseaza-l jos”, spuse batranul cu cea mai trista voce auzita parca vreodata.
Postasul ramase intepenit cu pachetul in mana. Intuia foarte bine ca acel cadou era plin de lucruri
minunate si acel batran nu avea pe chip nici macar o urma de bucurie. Atunci de ce era asa de trist?
“Dar domnule, nu ar trebui sa faci din aceasta zi o sarbatoare cu acest magnific cadou?”
“Nu pot, nu pot chiar deloc, spuse batranul cu lacrimi in ochi”, si incepu sa povesteasca postasului
istoria fiicei sale, plecata in alta tara si care devenise bogata, bogata material. In fiecare an ii
trimitea un pachet de Craciun cu un biletel: “De la fiica ta, de la sotul ei si nepotei”. Niciodata cateva
urari personale, o vizita sau o invitatie: “Vino sa petreci craciunul impreuna cu noi” - Niciodata.
“Vino sa vezi”, adauga batranul in timp ce se ridica obosit. Postasul il insoti pana la camara
alaturata. Batranul deschise usa: “Dar…,” ramase surprins postasul.
Camara era plina de cadouri de craciun. Erau toate celelalte daruri adunate din anii trecuti. Toate cu
minunata lor hartie desenata si cu panglicile stralucitoare.
“Dar nici macar nu le-ati deschis, exclama postasul contrariat.”
“Nu”, raspunse trist batranul: “Pentru ca nu este dragoste inauntru!”
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