PATRIARHIA ROMANA
Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei si
Noii Zeelande
Parohia Ortodoxa Romana
“Sfantul Gheorghe” HAMILTON

GLASUL CREDINTEI
Buletin Parohial No 6, OCtombrie 2010

Noua Sfanta Cruce
pentru Sfantul Altar a fost sfintita
In ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, dupa Sfintele
Slujbe a fost savarsita Slujba de Sfintire si binecuvantare a noii
Sfintei 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.
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Multumim lor si tuturor celor ce sunt alaturi de Biserica noastra,
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
acestora 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.
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Moment aniversar la Patriarhia Romana:
Trei ani de pastorire patriarhala ai
Preafericitului Parinte Patriarh Daniel
S-au împlinit astazi, 30 septembrie, trei ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române a Preafericitului Parinte Patriarh Daniel. În seara zilei de 12 septembrie 2007, Sfântul Sinod valida
alegerea celui de-al VI-lea Întâistatator al Bisericii noastre, în persoana Înaltpreasfintitului Parinte Daniel,
Arhiepiscopul Iasilor si Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. Ceremonia de întronizare a Preafericitului Parinte
Patriarh Daniel a avut loc pe 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhala din Bucuresti.
Cu prilejul acestui eveniment deosebit din Patriarhia Româna, împlinirea a trei ani de patriarhat, Preafericitul
Parinte Patriarh Daniel a oficiat astazi Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, înconjurat de un
sobor de douazeci de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
In cuvântul de învatatura Patriarhul României a evidentiat ca Sfântul Grigorie Luminatorul, Episcopul
Armeniei, care este sarbatorit astazi în Biserica Ortodoxa Româna, reprezinta un model pentru crestinul de
astazi: „Convertindu-se el la crestinism, nu s-a simtit bucuros daca nu a împartasit evanghelia si credinta în
Hristos si poporului sau. Cu alte cuvinte, învatam de la Sfântul Grigorie Luminatorul ca nu este suficient sa fim
numai noi crestini si sa ne bucuram de marea demnitate a numelui de crestin si de multele daruri pe care le
daruieste Hristos celor care cred în El si îl iubesc pe El, ci aceasta bucurie a noastra personala trebuie sa o
împartasim si cu cei care nu îl cunosc pe Hristos. Astfel, vedem ca Sfântul Grigore Luminatorul devine misionar
tocmai pentru ca vrea sa împartaseasca bucuria credintei în Hristos si cu tot neamul lui. Prin aceasta el ne
cheama sa fim misionari”, a spus Preafericirea Sa, dupa cum ne informeaza TRINITAS TV.
Dupa Sfânta Liturghie, în Catedrala Patriarhala a fost oficiata astazi o slujba de Te Deum, ca multumire
adusa lui Dumnezeu pentru binefacerile revarsate asupra Bisericii noastre, poporului român si Preafericirii Sale
în cel de-al treilea an de slujire patriarhala. Slujba a fost oficiata de catre Preasfintitul Parinte Varlaam
Ploiesteanul, Episcop-vicar Patriarhal: „În acest moment aniversar, noi, ierarhii care v-am înconjurat astazi la
Sfânta Liturghie, colaboratorii Preafericirii Voastre din Administratia Patriarhala si din Administratia
Arhiepiscopiei Bucurestilor, reprezentantii autoritatii statului, credinciosii si credincioasele care sunt în aceasta
Biserica, dar si milioanele de credinciosi si credincioase care se împartasesc de bucuria noastra de astazi, prin
intermediul Radioului si al Televiziunii va ureaza, Preafericirea Voastra, în acest ceas aniversar, sanatate
multa, puteri înnoite, ca multi ani de arhipastorire care va stau înainte sa fie împodobiti cu realizari la fel de
frumoase”, a spus Preasfintia Sa.
Dupa adresarea mesajelor de felicitare, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a tinut si un scurt cuvânt de
multumire. Referitor la relatia dintre Stat si Biserica, Preafericirea Sa a tinut sa precizeze faptul ca ambele au
aceeasi vocatie: „Avem o vocatie comuna cei care conducem institutii bisericesti si de stat si anume, vocatia
comuna indiferent de responsabilitate este aceea de a crea semne de speranta, semne de speranta si atunci
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când trecem prin dificultati. Este mare nevoie ca sa cerem ajutorul lui Dumnezeu si sa ne lasam în lucrarea lui
Dumnezeu în asa fel purtati de Duhul Sau încât sa devenim mâinile iubirii lui Hristos. Dumnezeu Fiul S-a
întrupat, este Capul Bisericii, este înaltat la Ceruri, dar prezent prin Duhul Sfânt în viata Bisericii si în viata
unui popor credincios. Si asa cum spune Sfântul Apostol Pavel ‘Biserica este Trupul tainic al lui Hristos’.
Aceasta formulare teologica devine o realitate atunci când mâinile noastre devin mâinile lui Hristos”.
Patriarhul României a mai adaugat faptul ca în aceste vremuri de criza cooperarea dintre Biserica si Stat
trebuie sa fie si mai puternica: „Trecem printr-o perioada de criza, criza este în limba greaca ‘judecata’.
Judecata pentru lucruri care nu au fost bine facute sau insuficient de bine lucrate. Perioada de criza, deci, ca
judecata pentru un lucru nefacut la timpul lui sau facut gresit este o certare care vine de la Dumnezeu, dar nu
cu gândul de a ne pedepsi, ci cu gândul de îndreptare. Este o revizuire a parametrilor valorici, este o perioada
de triere a valorilor si mai ales, a prioritatilor si o perioada de economisire a darurilor materiale primite de la
Dumnezeu. În special, criza are în ea o pedagogie a lui Dumnezeu si anume, sa punem un început bun. Deci,
pe de o parte, suferim în criza, dar trebuie sa si speram. Si aici este cea mai necesara cooperare între Biserica
si toate institutiile publice si toate organizatiile, sa nu ramânem numai în mijlocul suferintei, ci chiar în mijlocul
suferintei sa aratam semne de speranta. Si cele mai puternice semne de speranta sunt acelea ale solidaritatii”,
a spus Preafericitul Parinte Patriarh Daniel.
De asemenea, Întâistatatorul Bisericii noastre a multumit tuturor celor care au sprijinit Biserica în toate
activitatile ei. La eveniment au luat parte demnitari de stat, autoritati publice centrale si locale, reprezentanti
ai Case Regale a României, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanti ai altor culte, profesori,
consilieri ai Administratiei Patriarhale si ai Arhiepiscopiei Bucurestilor, precum si alte personalitati ale vietii
sociale, culturale si politice autohtone.
În data de 12 septembrie 2007 Preafericitul Parinte Daniel a fost ales de catre Colegiul Electoral Bisericesc în
functia de Arhiepiscop al Bucurestilor, Mitropolit al Munteniei si Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
si Loctiitor al Tronului Cezareei Capadociei. Întronizarea s-a facut duminica, 30 septembrie 2007.
Sursa: Ziarul Lumina

TOAMNA ROMANEASCA PE MELEAGURI DE PRIMAVARA NEO-ZEELANDEZA
Iata genericul sub care Parohia Ortodoxa Romana “Sfantul Ignatie Teoforul” din Auckland, Noua Zeelanda,
organizeaza, in data de 24 octombrie 2010, PRIMA FUNCTIE SOCIALA CU ADUNARE DE FONDURI.
Cu acest prilej, parintele protopop Mircea Corpodean, parohul Parohiei Ortodoxe Romane “Sfantul Ignatie
Teoforul” din Auckland si parintele Ovidiu Motofelea, de la Parohia Ortodoxa Romana “Sfantul Mare Mucenic
Gheorghe” din Hamilton, Noua Zeelanda, vor prezenta cate o scurta prelegere, avand ca si tema centrala Autocefalia
Bisericii Ortodoxe Romane si Simbolul de Credinta Niceo-Constantinopolitan, ca si parte a unui program mai larg,
sustinut si desfasurat in 2010, “Anul omagial al Crezului Ortodox si al Autocefaliei romanesti”.
Intrarea este libera. In timpul petrecerii, va fi organizat un moment in care, cei doritori, vor putea sa faca donatii
catre parohia noastra, intr-o expresie a milosteniei si darniciei din prinosul binecuvantarii celei ceresti, revarsate de
Bunul Dumnezeu asupra noastra, a fiecaruia.
Pr. Protopop, Mircea Corpodean
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Calendarul lunii octombrie 2010

Sarbatorile lunii octombrie 2010

# Duminica 3 Octombrie
Duminica a XIX-a dupa Rusalii; Predica
de pe munte - iubirea vrajmasilor
 Apostolul II Corinteni XI, 31-33, XII, 1-9;
Evanghelia de la Luca VI, 31-36; glas 2,
voscreasna 8
Sfantul Sfintit Mucenic Dionisie Areopagitul;
Sfantul Mucenic Teoctist
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Mantuitorul nostru Iisus Hristos a aratat ca
cea mai mare porunca din lege este dragostea
de Dumnezeu, iar a doua, asemenea acesteia,
este iubirea aproapelui (Matei 22, 37-39). El a
zis ca in aceste doua porunci se cuprind toata
Legea si toti proorocii (Matei 22, 40). Astfel
nimeni nu poate spune ca iubeste pe
Dumnezeu, de nu va iubi mai intii pe
aproapele sau. Acest lucru il spune si Sfantul
Ioan Evanghelistul, zicand: Daca zice cineva
ca iubeste pe Dumnezeu, iar pe fratele sau il
uraste, mincinos este! Pentru ca cel ce nu
iubeste pe fratele sau, pe care l-a vazut, pe
Dumnezeu pe Care nu L-a vazut, cum poate
sa-L iubeasca? (I Ioan 4, 20). Fericiti sunt cei
ce traiesc in pace cu toti oamenii si care nu au
nici un dusman, afara de diavolul! Fericiti sunt
crestinii ce traiesc in desavarsita dragoste unii
cu altii! Sa rugam pe Dumnezeul dragostei si
al milei sa ne impace in Hristos pe toti si sa ne
invredniceasca Imparatiei Ceresti, care este
imparatia iubirii vesnice.

Sfanta Cuvioasa Parascheva,
Ocrotitoarea Moldovei si a intregii Ortodoxii

# Duminica 10 Octombrie
Duminica a XX-a dupa Rusalii; Invierea
fiului vaduvei din Nain
 Apostolul II Galateni I, 11-19; Evanghelia

- 14 Octombrie -

„Veniti si vedeti lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus
Dumnezeu pe pamant!” (Psalmul 45, 8).
Lucrarea lui Dumnezeu in Cer si pe pamant ni se arata noua intru
desavarsita armonie, minunandu-ne de grija si bunatatea lui
Dumnezeu de a ne bucura inima, exclamand: Cat s-au marit lucrurile
Tale, Doamne, toate cu intelepciune le-ai facut! (Psalmul 103,
23). Intre miile si milioanele de sfinti cunoscuti si necunoscuti, ca-n
cununa de aur cu pietre pretioase, se afla si Sfanta Cuvioasa
Paraschiva, ale carei sfinte moaste se afla in cetatea spirituala din Iasii
Moldovei.
Sfanta Parascheva s-a nascut in anul 1025, in localitatea Epivat (azi
Boiados) in Turcia, pe tarmul Marii Marmara, in apropiere de
Constantinopol, azi Istanbul, din parinti, tatal administrator al
localitatii, iar mama, Sofia, o crestina inteleapta si evlavioasa, care au
mai avut un prunc ajuns mai tarziu episcop, pe nume Epifanie, in
localitatea Madita din Tracia, ale carui moaste faceau minuni spre
marea bucurie a crestinilor.
Din pruncie, a urmat sfaturile mamei sale Sofia, mergand la biserica si
facand milostenie celor saraci. Silita la casatorie, ea fuge in noaptea
nuntii impartind averea la saraci si eliberand pe toti robii, merge in
Constantinopol si apoi la Manastirea Heracleea Pontului, petrecand in
posturi aspre si rugaciuni staruitoare. Marea dragoste pentru Iisus i-a
indreptat pasii spre Ierusalim unde s-a inchinat la mormantul lui Iisus
si la Pestera din Betleemul Iudeii, mergand apoi in Valea Iordanului,
unde s-a nevoit, ca si Maria Egipteanca, ani de zile in post si rugaciune
si unde ar fi dorit sa ramana pana la sfarsitul vietii. Un inger al
Domnului, insa, aratandu-i-se, i-a zis: Sa lasi pustiul si sa te intorci in
patria ta, ca acolo ti se cuvine sa-ti dai trupul pamantului! Asadar, s-a
intors de indata in Epivat si, fara sa fie cunoscuta de sateni, va sluji in
biserica in asceza absoluta.
Avand doar 25 de ani, pleaca spre Domnul, fiind inmormantata nu
departe de Biserica, in apropierea malului marii. Dupa o vreme, sfintele
ei moaste au fost descoperite printr-o minune, in urma unui vis in care
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de la Luca VII, 11-16; glas 3, voscreasna 9
Sfantul Mucenic Evlampie si Evlampia, sora
lui; Sfantul Cuvios Vasian si Sfantul Teofil
Marturisitorul
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Nici femeia cea vaduva din cetatea Nain, nici
altcineva din cei multi care duceau la mormint
pe fiul ei, nu au rugat pe Mintuitorul sa faca
aceasta preaslavita minune, de a invia pe fiul
vaduvei si a-l da mamei sale. Ci Insusi
Mantuitorul nostru Iisus Hristos, vazind-o
plangind, I s-a facut mila de ea, dupa cum
spune dumnezeiasca Evanghelie de azi: "Si
vazind-o Domnul, I S-a facut mila de ea si i-a
zis: Nu mai plinge! " (Luca 7, 13).
# Joi 14 Octombrie
) Sfanta Cuvioasa Parascheva de la Iasi;
Sfintii
Mucenici
Nazarie,
Ghervasie,
Protasie si Silvan
∆ 8:00 Slujba Acatistului
9:00 Sfanta Liturghie
Sfanta Cuvioasa Parascheva s-a nascut in

ingerul i-a poruncit preotului bisericii sa indeparteze dlanga trupul
Sfintei Parascheva un mort asezat in apropiere. Umbland in mormant
au aflat trupul Sfintei Parascheva intreg, plin de miresme si izvorator
de mir, prin care se faceau vindecari tuturor celor care se apropiau cu
credinta de sfintele moaste.
Acesta este motivul pentru care Tarul Asan I al Imperiului
romanobulgar, care domnea alaturi de fratele sau Petru, a luat sfintele
moaste si le-a asezat la Tarnovo, capitala Imperiului, unde au stat 150
de ani intru mare cinstire. In anul 1393, turcii distrug Imperiul romanobulgar si sfintele moaste ale Cuvioasei Parascheva vor fi duse la
Belgrad, unde au stat pana in anul 1521, cand s-au intors din nou la
Constantinopol, din cauza turcilor cuceritori, stand inca 120 de ani,
facand minuni si aducand bucurie tuturor crestinilor din Balcanii
cotropiti de Paganatate.
De aici, cu mare cinste si credinta, la 14 octombrie 1641, au fost aduse
in Moldova unde se afla si unde cu evlavie, crestinii romani de
pretutindeni si din alte parti ale lumii vin sa se inchine, facand prin
darul lui Dumnezeu un noian de minuni.
Facand demersuri staruitoare catre Patriarhul Ecumenic Partenie I al
Constantinopolului, precum si la Sultanul Murat al IV-lea, asa cum
graiesc inscrisurile lui Dimitrie Cantemir: Sultanul Murat al IV-lea a dat
voie domnului Moldovei, Vasile, sa stramute sfintele ei moaste din
Biserica Patriarhiceasca a Constantinopolei si le-a castigat acestea
pentru cele multe si mari binefaceri si slujbe facute Sfintei Biserici celei
mari; ca din insele veniturile sale – a platit peste 260 pungi ce datora
ea turcilor, (…) 300 de pungi la Poarta Otomana, ca sa ia voie pentru
stramutarea sfintelor moaste. Toata stramutarea este zugravita pe
peretele de miaza-zi al Sfintilor Ierarhi unde se afla sfintele moaste!
In Romania este mult cinstita, chiar dinainte de a veni la Iasi in 1641.
In secolul XIV, la Rasinari langa Sibiu, s-a zidit o biserica cu hramul
Sfanta Parascheva, iar la Roman - Neamt, in secolul XV, o biserica cu
hramul Sfanta Vineri, asa cum se mai numeste Sfanta Parascheva la
noi. Pastorind si judetul Teleormanului, am constatat ca sunt foarte
multe biserici inchinate Sfintei Parascheva si Sfintei Filoteea.
Asa se explica faptul ca Mircea cel Batran a luat de la Tarnovo pe cele
doua sfinte: Parascheva si Filoteea, in anul 1393, cand a fost cotropit
de turci, si au fost aduse dimpreuna in Tara Romaneasca, unde au stat
o vreme, Sfanta Parascheva fiind dusa apoi la Belgrad, iar Sfanta
Filoteea, la Curtea de Arges.
Pictorii, cu buna stiinta, picteaza in biserici pe cele doua sfinte:
Parascheva si Filoteea alaturi, noi bucurandu-ne si rugandu-le sa ne
ocroteasca cu darurile lor de la Dumnezeu. Asadar, dimpreuna cu
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Inteleptul Solomon, vom spune plini de bucuria credintei: „Sufletele
dreptilor sunt in mana lui Dumnezeu ... Dreptii in veci vor fi vii si
sufletul lor nemuritor!“ (Intelepciunea lui Solomon III, 1; IV, 7,15).
Doamne, Iisuse Hristoase, Iti multumim pentru bucuria facuta noua
prin Sfintii Tai!

Sfantul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvoratorul de Mir
- 26 Octombrie -

“Cel ce Ma va marturisi pe Mine inaintea oamenilor si Eu il voi
marturisi pe el inaintea Tatalui Meu, Care este in ceruri” (Matei 10,

secolul al XI-lea, in satul Epivat din Tracia, pe
tarmul Marii Marmara, in apropiere de
Constantinopol (Istanbulul de azi). Trei au fost
marile virtuti care au impodobit sufletul si
viata Sfintei Preacuvioasei maicii noastre
Parascheva de la Iasi: ingereasca feciorie,
milostenia - lepadarea de cele pamantesti si
dumnezeiasca rugaciune - maica tuturor
faptelor bune. Pe aceste trei virtuti le-a iubit
fericita din copilarie si prin acestea, in chip
deosebit, s-a dezbracat de orice cuget
pamantesc, a biruit pe diavoli si s-a numarat
in ceata Sfintilor Parinti purtatori de
Dumnezeu.
# Duminica 17 Octombrie
Duminica a XXI-a dupa Rusalii; A
Sfintilor Parinti de la Sinodul VII
Ecumenic; Pilda Semanatorului
 Apostolul II Galateni II, 16-20, Tit III, 815; Evanghelia de la Luca VIII, 5-15; Ioan

32)
Astazi Biserica Ortodoxa praznuieste pe unul din cei mai mari
mucenici, anume pe Sfintul Mare Mucenic Dimitrie, izvoritorul de mir.
Acest mucenic vrednic de lauda, s-a nascut in cetatea Solonul sau
Tesalonic din nordul Greciei. Tatal sau a fost voievod si comandant al
cetatii Tesalonic si era crestin, dar tinea in taina dreapta credinta,
pentru marea prigoana ce era atunci asupra crestinilor. El avea un
copil anume Dimitrie, pe care l-a crescut de mic in dreapta credinta si
in dragoste pentru Iisus Hristos. Tatal lui Dimitrie avea in casa lui doua
icoane frumoase, cu chipul Domnului nostru Iisus Hristos si a
Preacuratei Sale Maici, la care se inchina el si sotia sa. La aceste sfinte
icoane duceau adesea parintii pe copilul Dimitrie, inca din pruncie, ca
sa se inchine Mintuitorului si Maicii Domnului, invatindu-l sa se roage si
descoperindu-i taina adevaratei credinte in Hristos.
Pe cind era Sfintul Dimitrie in virsta de 20 de ani, a murit tatal lui,
binecredinciosul voievod al Tesalonicului. Auzind imparatul Maximilian
de aceasta, a chemat la el pe Dimitrie, fiul voievodului, pe care
vazindu-l intelept si viteaz in razboaie, l-a facut voievod in locul tatalui
sau; apoi Sfintul Dimitrie mergind in patria sa Tesalonic, in loc sa
prigoneasca pe crestini, cum ii poruncise Maximilian, a inceput inaintea
tuturor a marturisi pe Hristos si a invata dreapta credinta, slavind pe
Dumnezeu Cel in Treime inchinat si cinstit. Astfel, el s-a facut
tesalonicenilor ca un alt Apostol Pavel, caci pe multi ii aducea la
cunostinta adevarului, risipind inchinarea la idoli.
Iar imparatul Maximilian, intorcindu-se biruitor de la un mare razboi
contra scitilor si a sarmatilor, a voit sa aduca jertfa de multumire
necuratilor zei in Tesalonic. Cu acest prilej l-a chemat si pe Dimitrie sa
jertfeasca zeilor inaintea tuturor. Atunci viteazul ostas al lui Hristos a
inteles ca a sosit ceasul sa marturiseasca inaintea tiranului imparat
credinta in adevaratul Dumnezeu, Care a facut cerul si pamintul si
toate cele vazute si nevazute. Apoi si-a adus aminte si de cuvintele
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XVII, 1-13, glas 4, voscreasna 10
Sfantul Prooroc Osea; Sfantul Cuvios Mucenic
Andrei Criteanul
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
In toate se arata mila lui Dumnezeu pentru
noi oamenii, dar mai cu seama in indelunga
Sa rabdare. Cine nu cunoaste in toate
binefacerile lui Dumnezeu indurarea si
dragostea Lui fata de oameni? Cine dintre cei
cu frica de Dumnezeu, nu multumesc din
inima Preainduratului si Atotputernicului
Dumnezeu pentru mila si milostivirea Sa
asupra zidirilor Sale? Noi, cand vrem sa facem
milostenie, sa fim cu inima buna si cu bucurie,
sa dam celor saraci si necajiti, aducindu-ne
aminte ca roada omului drept este milostenia
si aceasta sa se faca cu voie buna
# Duminica 24 Octombrie
Duminica
a
XXIII-a
dupa
Rusalii;
Vindecarea demonizatilor din tinutul
Gherghesenilor
 Apostolul II Efeseni II, 4-10, XII, 1-9;
Evanghelia de la Luca VIII, 26-39; glas 5,
voscreasna 11
Sfantul Mare Mucenic Areta; Sfantii Mucenici
Sevastiana si Valentin
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Cu smerenie si cu ascutime de gand sa
incercam pentru noi insine sa deslusim din
acest mister al raului care il patrunde pe om
si-l face sa fie chinuit, asa cum este si acest
demonizat din Sfanta Evanghelie de astazi.
Darul nostru de pret lasat noua de la
Dumnezeu il avem indeosebi in suflet, in
constiinta noastra si in libertate. Ca fiinta a lui
Dumnezeu nu este mai mare tragedie decat
sa fii stapanit de ganduri, sa fii obsedat, adica
sa iti pierzi libertatea.
Insa robul lui Dumnezeu e liber pentru ca e

Sfintului Apostol Pavel care zice: Cu inima se crede spre dreptate, iar
cu gura se marturiseste spre mintuire (Romani 10, 10). Adica nu-i de
ajuns sa crezi in taina in Dumnezeu, ci trebuie sa-L marturisesti si cu
cuvintul in public, ca sa te poti mintui. Aceasta credinta cu darul
Duhului Sfint avind-o Dimitrie in inima sa, a iesit in mijloc si a
marturisit cu mare indrazneala, ca nu zeii, ci Dumnezeul crestinilor este
adevaratul Dumnezeu. El a facut cerul si pamintul si pentru
nemasurata Sa milostivire a trimis pe Fiul Sau in lume si a luat trup
omenesc din Fecioara Maria, dar fara de pacate, si a mintuit pe oameni
din robia diavolului prin moartea Sa pe cruce si prin inviere.
Auzind imparatul ca Sfintul Dimitrie, in loc sa-l laude pe el, a
marturisit ca Hristos este adevaratul Dumnezeu, s-a miniat tare si l-a
aruncat in temnita, spre judecata si osinda la moarte. Intr-o zi
imparatul facind mare spectacol in aer liber, dupa obiceiul romanilor, a
pus pe un vestit luptator, anume Lie, sa se lupte cu crestinii pe un pod
inalt si sa-i arunce jos in niste sulite cu virful in sus, spre veselia
spectatorilor. In acest timp Sfintul Dimitrie era pazit in temnita din
ordinul imparatului. Atunci un tinar crestin cu numele Nestor, ucenicul
mucenicului, s-a aprins de rivna pentru Dumnezeu si nemaiputind sa
rabde uciderea crestinilor, s-a dus in temnita la Sfintul Dimitrie si i-a
spus: "Robule al lui Dumnezeu, mare nedreptate se face impotriva
crestinilor, deci roaga-te pentru mine, ca vreau sa lupt cu Lie, si sa
izbindesc singele nevinovat al crestinilor".
Sfantul Dimitrie fiind legat in lanturi, a binecuvintat pe Nestor si,
insemnandu-l cu semnul Sfintei Cruci, i-a zis: "Du-te, frate, si te lupta
cu Lie, ca si pe Lie il vei birui si pe Hristos Il vei marturisi!" Tinarul
Nestor fiind intarit cu rugaciunea Sfintului Dimitrie si-a facut cruce si
ducindu-se in acea priveliste a strigat: "Vreau sa lupt cu Lie!" Zadarnic
incercau toti sa-l opreasca pe Nestor de la lupta cu Lie ca el striga in
auzul tuturor: "Vino, Lie, sa te lupti cu mine!" Apoi incepand lupta cu
el, a zis fericitul Nestor: "Dumnezeul lui Dimitrie, ajuta-mi".
Si indata, cu ajutorul rugaciunilor marelui mucenic, l-a aruncat pe Lie
in sulite si l-a omorit. Atunci imparatul, miniindu-se a poruncit sa-i taie
capul Sfintului Nestor, implinindu-se profetia dascalului sau Dimitrie.
Apoi a trimis ostasi in temnita sa-l ucida cu sulitele si pe Marele
Mucenic Dimitrie. Vazind ca i-a sosit sfirsitul, Sfintul Dimitrie s-a
inchinat si a multumit lui Dumnezeu pentru toate, apoi si-a ridicat mina
dreapta in sus si a fost strapuns cu sulitele de ostasi in tot corpul,
dindu-si sufletul cu pace in miinile lui Hristos pe care L-a marturisit. In
clipa aceea un alt ucenic al sau a luat mantia si inelul Sfintului Dimitrie
si inmuindu-le in singele mucenicului, tamaduia cu ele pe multi
bolnavi.
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unit cu libertatea Celui vesnic, unde nu e
contrariu, unde e numai da, e numai lumina.
Libertatea fiilor lui Dumnezeu este libertatea
vietii, libertatea invierii. Faca Domnul sa
intelegem taina libertatii, taina vietii, taina
unirii noastre in lumina si iubire cu Dumnezeul
cel viu Ziditorul, Tatal prin Fiul in Duhul Sfant,
cu Maica Preacurata si toti sfintii!
# Marti 26 Octombrie
) Sfantul
Mare
Mucenic

Dimitrie,

Izvoratorul de Mir
∆ 18:30 Slujba Acatistului
Acest sfant mucenic vrednic de lauda, s-a
nascut in cetatea Tesalonic din nordul Greciei.
Tatal sau a fost voievod si comandant al
cetatii si era crestin, dar tinea in taina dreapta
credinta, pentru marea prigoana ce era atunci
asupra crestinilor. Pe copilul sau Dimitrie l-a
crescut de mic in dreapta credinta si in
dragoste pentru Iisus Hristos. Ajuns voievod
in locul tatalui sau in loc sa prigoneasca pe
crestini,
cum
ii
poruncise
imparatul
Maximilian, sfantul a inceput inaintea tuturor

Ajungind imparat Sfantul Constantin cel Mare care a dat libertate
tuturor crestinilor, s-a facut o mare biserica din lemn in Tesalonic,
peste moastele Sfintului Dimitrie, unde alergau multi credinciosi orbi,
schiopi, bolnavi de tot felul si cu rugaciunile sfintului se intorceau
sanatosi la casele lor. Printre acestia a fost si un dregator imparatesc
anume Leontie, care, venind la biserica Sfintului Dimitrie, s-a facut
indata sanatos. Drept multumita, a inceput sa faca o biserica mare din
piatra in locul bisericii mici din lemn, in cinstea Sfintului Marelui
Mucenic Dimitrie. Pe cind sapau temeliile bisericii, cu rinduiala lui
Dumnezeu, au descoperit si racla cu moastele Sfintului Dimitrie, din
care izvora mir binemirositor cu care se ungeau cei suferinzi si se
vindecau. Biserica facuta de Leontie a fost marita mai tirziu, ajungind
cea mai mare si mai veche biserica din Tesalonic, care se pastreaza
pina astazi. Tot Leontie, fiind iubitor de Dumnezeu, a facut o racla
noua din argint si a asezat in ea moastele Sfintului Dimitrie, care se
pastrau sub altarul marii biserici. Mormintul Sfintului Dimitrie se afla si
astazi la biserica sa din Tesalonic unde merg zilnic credinciosii in
pelerinaj si cer ajutorul lui.
Sa-l rugam pe Marele Mucenic Dimitrie sa ne fie calauza, ajutator,
model de jertfa si rugator inaintea lui Dumnezeu pentru mintuirea
sufletelor noastre.

Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov,
Ocrotitorul Bucurestilor
- 27 Octombrie Unul dintre reprezentantii de seama ai vietii crestine, odraslit de fratii
nostri romani care traiesc in sudul Dunarii, a fost Sfantul Dimitrie zis
"cel nou" sau "Basarabov", ale carui moaste se gasesc azi in catedrala
patriarhala din Bucuresti. A trait in veacul al XIII-Iea, deci in timpul
"imperiului" de la Tarnovo, intemeiat de romani si de bulgari sub
conducerea fratilor Petru si Asan. S-a nascut in satul Basarabov, asezat
pe raul Lom, un afluent al Dunarii, in apropierea orasului Russe.
Parintii lui erau oameni saraci, care nu l-au putut da la invatatura, de
aceea, de mic a fost nevoit sa-si castige el insusi cele necesare traiului.
Ani in sir a pascut vitele si oile taranilor din sat, pe colinele din preajma
Dunarii si pe vaile inverzite ale raului Lom. Viata in mijlocul naturii a
oferit tanarului pastor prilejul de a admira mereu frumusetile firii celei
vazute, ajutandu-l sa iubeasca si mai mult pe Facatorul lumii vazute si
nevazute. In duminici si sarbatori a luat parte alaturi de parinti si de
ceilalti credinciosi, la slujbele savarsite in biserica satului, putand astfel
sa asculte invataturile de viata indrumatoare ale Mantuitorului Iisus
Hristos, ale Sfintilor Sai Apostoli si ale Sfintilor Parinti.
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a marturisi pe Hristos si a invata dreapta
credinta, slavind pe Dumnezeu Cel in Treime
inchinat si cinstit. Intemnitat de imparat
Sfantul Dimitrie a fost strapuns cu sulitele de
ostasi in tot corpul, dindu-si sufletul cu pace
in miinile lui Hristos pe care L-a marturisit.
Cel ce Ma va marturisi pe Mine inaintea
oamenilor si Eu il voi marturisi pe el inaintea
Tatalui Meu, Care este in ceruri (Matei 10, 32)
# Miercuri 27 Octombrie
) Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou, ale
carui moaste sunt la Patriarhia Romana;
Sfantul Mucenic Nestor (Post)
∆ 18:30 Slujba Acatistului
Nascut la inceputul veacului al XIII-lea, intr-o
familie de tarani din satul Basarabov, in sudul
Dunarii, apartinand in vremea aceea regatului
Bulgariei, Sfantul Dimitrie cel Nou a purtat din
frageda pruncie lupte acerbe pentru a dobandi

Atmosfera de viata autentic crestina din familie, ca si invataturile pe
care le auzea la biserica l-au facut sa fie bland si milostiv cu toti
semenii sai. Postea si se ruga mereu, asa cum se cuvine unui adevarat
crestin. Se ingrijea mult de cei saraci, carora le impartea o parte din
hrana pe care o primea de la consatenii sai pentru paza vitelor.
Cunoscand pe unii calugari din manastirile din apropiere, a aflat de
viata imbunatatita pe care o duceau acestia, departe de lume si de
grijile ei. Pe masura ce crestea cu varsta si cu intelepciunea, s-a trezit
in el dorul dupa viata monahala, desi practicase si pana atunci, poate
fara ca sa-si dea seama, cele trei "sfaturi" cerute oricarui calugar :
sfintenia vietii (fecioria), smerenia (ascultarea) si saracia. Drept aceea,
intr- una din zile, a parasit lumea, cu toate ale ei, si "luandu-si crucea",
s-a calugarit intr-o manastire din apropiere. S-a asezat intr-o pestera,
sapata in stanca, pe malul raului Lom.
Acolo a petrecut ani in sir in post aspru, infranare si rugaciune, izolat
cu totul de lume si chiar de ceilalti monahi. Nu se stie cati ani a trait in
aceasta pestera si nici cum isi agonisea cele necesare traiului, dupa
cum nu se stie nici data trecerii sale la cele vesnice. A fost in
permanenta o pilda vie de aleasa viata crestina pentru ceilalti calugari
si pentru obstea cea mare a credinciosilor. Pe cand si-a simtit sfarsitul
aproape, a venit pe malul Lomului si s-a asezat intre doua lespezi de
piatra ca intr-un sicriu. Si astfel si-a incredintat sufletul lui Dumnezeu,
fiind inconjurat in chip nevazut doar de sfintii ingeri.
Multi ani nimeni n-a stiut de trecerea la cele vesnice a lui Dimitrie.
Dar in urma unor ploi puternice, au cazut in apa Lomului si cele doua
lespezi de piatra in care era adapostit trupul Cuviosului pusnic. Acesta
a fost acoperit de nisip si de prundis, ramanand iarasi o bucata de
vreme nestiut de nimeni in albia raului Lom. Ele n-au fost insa atinse
de putreziciune, pentru ca sa fie scoase apoi la lumina in chip minunat,
prin lucrare dumnezeiasca. Intr-o noapte, Cuviosul Dimitrie s-a aratat
in vis unei tinere care suferea de o boala grea, careia i-a spus ca daca
parintii ei il vor scoate din apa, va fi tamaduita de boala.
Tanara a povestit parintilor visul ei si impreuna cu acestia si cu alti
credinciosi din sat s-au indreptat spre locul pe care insusi cuviosul il
aratase in vis acelei tinere. De fapt, acolo se si arata adeseori o lumina
mai presus de fire. Si cautand cu staruinta au aflat cinstitul trup al
Cuviosului Dimitrie intreg si neputrezit. Binecredinciosii crestini din
satul Basarab, impreuna cu preotii satului, au dus cinstitele moaste in
biserica satului. Tanara bolnava, atingandu-se de ele, si-a recapatat de
indata sanatatea.
Vestea despre aflarea cinstitelor sale moaste s-a raspandit curand atat
in localitatile din sudul Dunarii, cat si in cele din nordul ei. Numerosi
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o viata virtuoasa, in post si rugaciune. A
ucenicit cele ale ascultarii intr-o comunitate
monastice, dupa care s-a retras in padure
unde si-a statornicit adapostul intr-o pestera,
aproape de raul Lom, nestiut de oameni si
aducand, zi si noapte rugaciunile si lacrimile
sale ca ofranda lui Dumnezeu. Cunoscand
dinainte ziua mortii sale, s-a intins intre doua
lespezi de piatra si si-a dat in pace sufletul lui
Dumnezeu. La trei veacuri dupa moartea
Sfantului o inundatie a facut ca apele raului sa
urce pana la pestera. Curentul a ridicat
lespezile de piatra si a purtat cu purtat cu el,
ingropat in noroi, trupul ramas nestricat.
Dupa alti o suta de ani s-a descoperit trupul
Sfantului, intreg si stralucind de harul Duhului
Sfant. In anul 1774 in zilele Preasfintitului
mitropolit Chir Grigorie, Moastele Sfantului
Dimitrie au fost asezate in biserica cea mare a
mitropoliei de la Bucuresti.

credinciosi de pe ambele sale maluri se indreptau spre satul Basarab
pentru a se inchina cinstitelor moaste si a cere marelui sfant ajutor si
mijlocire in fata Parintelui ceresc. Se implineau astfel cuvintele
Sfantului Apostol Pavel care scria corintenilor ca "Dumnezeu a ales pe
cei nebagati in seama ai lumii acesteia ca sa biruiasca pe cei tari, a
ales pe cei de jos ca sa rusineze pe cei trufasi" (I Corinteni 1, 27-28).
Dumnezeu l-a ales tocmai pe acest Dimitrie, smerit pastor si apoi
pusnic, neluat in seama de nimeni, ca el sa fie cunoscut apoi de toti si
sa-i ceara ajutor si ocrotire in nevoi.
Traditia spune ca unul din domnii Tarii Romanesti a ridicat in satul
Basarab o biserica noua, in care au fost asezate moastele Sfantului
Dimitrie cel Nou, spre a fi cinstite de credinciosii care se indreptau
mereu spre satul in care vazuse lumina zilei.
Moastele noului sfant al lui Hristos au ramas acolo aproape cinci
secole. Intre anii 1768-1774 a avut loc un razboi nimicitor intre rusi si
turci, purtat si pe pamantul romanesc, dar si in sudul Dunarii, pe
teritoriul fostului stat bulgar, desfiintat de turci inca de la sfarsitul
veacului al XlV-lea.
Generalul rus Petru Saltacov a ajuns cu ostile sale in satul Basarab.
Pentru ca cinstitele moaste sa nu fie profanate de ostasii turci
musulmani, generalul a poruncit ca ele sa fie duse in Rusia. Ajungand
cortegiul cu racla in Bucuresti, un negustor bogat cu numele Hagi
Dimitrie, se pare un macedoroman, precum si mitropolitul Grigorie II al
Tarii Romanesti, au rugat pe generalul rus sa lase cinstitele moaste ale
Sfantului Dimitrie cel nou poporului roman si Mitropoliei tarii, ca o
mangaiere pentru multele pagube materiale si suferinte indurate de
romani in cursul acelui razboi, mai ales ca era "valah" de neam. Astfel
moastele au fost asezate cu mare cinste in catedrala mitropolitana din
Bucuresti in iulie 1774. Mana dreapta a Sfantului a fost trimisa, totusi,
la Kiev, unde se crede ca se pastreaza si astazi.
Sa ne rugam si noi Sfantului Dimitrie cel nou sa ne fie ocrotitor in
necazuri, izbavitor de boale si alte suferite, mangaietor in intristare si
grabnic ascultator cand ne rugam cu staruinta ca sa fie mijlocitor al
nostru catre Hristos Domnul. Sa incercam sa fim si noi mai blanzi si
smeriti cu inima, milostivi, iertatori si plini de dragoste fata de
aproapele, asa cum a fost el insusi.
Drept aceea, sa-i cantam : "Auzit-am, Sfinte Parinte, de viata ta cea
dumnezeiasca ; vazut-am si minunile tale si, indulcindu-ne de facerile
tale de bine ce ne arati in toata vremea, credem in indraznirea ta catre
Dumnezeu, pentru care graim tie, unele ca acestea:
"Ca un inger pe pamant viata ta ai savarsit, in post si rugaciune ziua si
noaptea petrecand, ca sa infrangi pornirea ispitelor cu care te-ai luptat,
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# Duminica 31 Octombrie
Duminica a XXII-a dupa Rusalii; Bogatul
nemilostiv si saracul Lazăr
 Apostolul II Galateni IV, 11-18; Evanghelia
de la Luca VI, 19-31; glas 6, voscreasna 1
Sfantul Sf. Ap. Stahie, Amplie, Urban,
Aristobul, Narcis şi Apelie
∆ 9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Prima parte a parabolei din Sfanta Evanghlie
de astazi zugraveste o imagine a lumii de aici,
de atunci si de astazi, unde un om bogat
trupeste si cu mesele pline nu lua aminte ca la
poarta lui zacea tot timpul un sarac pe nume
Lazar. Cand amandoi parasesc lumea aceasta
ni se dezvaluie chipul, lumea, imaginea de
dincolo de tarmul acesta si se cheama privirea
noastra de acum pe tarmul vesniciei.
Avem in fata prapastia dintre focul si
intunericul cel vesnic in care a ajuns bogatul
si sanul lui Avraam unde se afla Lazar.
Aceasta prapastie se deschide intre noi si
Dumnezeu prin neiubire si prin inchiderea in
sine.
Tragedia necredintei si a pacatelor noastre nu
se poate vindeca decat prin inviere; invierea
de aici; prin iubire si lumina divina. Sa simtim
acest chip, aceasta zestre, aceasta structura,
acest proiect dumnezeiesc in noi, plecand de
la adancul din noi, de la chipul lui Dumnezeu
din noi, spre chemarea asemanarii, care e
simbioza adanca de har dumnezeiesc, de
lumina si iubire divina a sufletului nostru
nemuritor.

ca un ostas adevarat al lui Dumnezeu, a carui voie ai implinit din
tinerete si toate intunecimile le-ai socotit. Pentru aceasta si noi cu
credinta te laudam si te slavim". (Podobia la Utrenie).

Pilda – Rabdrea
Patru tineri ucenici au hotarat sa se ia la intrecere. S-au asezat ei la rugaciune intr-o incapere si au decis ca timp
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de trei zile, nici unul sa nu spuna nici o vorba, ca astfel sa-si incerce rabdarea si puterea de concentrare. Dar, spre
seara, cand a inceput sa se intunece, primul dintre ei nu s-a mai putut abtine si a zis:
- Sa aprinda cineva lumina!
- Ce faci, nu trebuia sa tacem? - l-a intrebat nedumerit al doilea.
- Fratilor, de ce ati vorbit? - se repezi al treilea sa-i dojeneasca.
- Ehe, doar eu am tacut! - se lauda cu ingamfare cel de-al patrulea.
Fiecare ucenic a cazut prada cate unei ispite: graba, neincrederea, mania si mandria - cele patru ispite care
incearca pe oameni in tot ceasul. De aceea, rabdarea este cel mai bun tovaras de drum in viata, fie ca muncesti,
ca inveti sau ca te rogi.
"Unde nu este rabdare, nu este nici iubire."

Catehism Ortodox – Crezul Ortodox
Cea mai inalta invatatura a teologiei crestine este cea a Tri-Unitatii divine:
Dumnezeu Se releveaza ca Unul in Trei Persoane: Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Avand aceeasi fiinta, cele Trei Persoane sau
Ipostasuri sunt un singur Dumnezeu, insa Ele difera prin proprietatile personale si alcatuiesc astfel o Treime. Tatal este fara
inceput, Fiul se naste din Tatal, Duhul Sfant purcede din Tatal. "Proprietatea specifica Tatalui este nenasterea, cea a Fiului
nasterea si cea a Duhului Sfant purcederea". [1] "Numai prin aceste proprietati personale cele trei Ipostasuri difera intre ele". [2]
Sfintii Parinti ai Primului Sinod Ecumenic de la Niceea (325), confruntati cu erezia lui Arie, cel care punea sub
semnul întrebarii dumnezeirea Fiului, au alcatuit pentru prima marturisire de credinta comuna întregii Biserici, Crezul, care in
forma initiala avea 7 articole. De-a lungul secolelor, confruntati cu alte erezii care puneau în discutie dumnezeirea Fiului si a
Sfântului Duh, Parintii Bisericii s-au reunit din nou, la Sinodului II Ecumenic de la Constantinopol (381) unde au fixat
credinta in Duhul Sfant si s-au adaugat Crezului initial câteva pasaje noi, printre care si cel despre Duhul Sfânt:
“Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viata Facatorul, Care din Tatal purcede:
Cel ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si marit;
Care a grait prin Prooroci.”
Prin acesta se arata ca Sfantul Duh este intru totul egal cu Tatal si cu Fiul, fiind ca si Ei vesnic, atotputernic,
atotstiutor, pretutindeni de fata, cuvenindu-I-se asadar aceeasi inchinare si slava ca si Tatalui si Fiului. Dar nu numai atit.
Cuvintele acestea nu arata numai ca Duhului I se cuvine aceeasi inchinare si cinste ca Tatalui si Fiului, ci si ca atunci cinde ne
inchinam si dam slava Tatalui si Fiului, trebuie sa ne inchinam si sa dam slava si Sfantului Duh, caci e nedespartit de Aceia,
fiind a treia persoana Dumnezeiasca a Sfintei Treimi. Aceasta inseamna ca Sfintul Duh este de o fiinta cu Tatal si cu Fiul, cum
am vazut ca este si Fiul de o fiinta cu Tatal. Sfantul Duh este in Tatal si in Fiul, precum si Fiul este in Tatal si in Sfantul Duh,
si Tatal, in Fiul si in Sfintul Duh. Toti trei au o singura fiinta, vointa, putere si slava, o singura Dumnezerire, aratata in trei
ipostasuri, sunt un singur Dumnezeu in trei persoane, asa cum soarele are disc, raza si lumina, dar e un singur soare.
Sfantul Duh e numit de Sf. Postol Petru, Dumnezeu, cind ii spune lui Anania: “Pentru ce a umplut satana inima ta, ca
sa minti tu Duhului Sfint… N-ai mintit oamenilor, ci lui Dumnezeu”(Fapte 5,3,4). Iar Sfantul Apostol Pavel spune ca Duhul
Sfant e in Dumnezeu, adica in Tatal si in Fiul, cum e duhul omului in om. De aceea, El e atotstiutor: ”Iar noua ni le-a
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descoperit Dumnezeu prin Duhul Sau, fiindca Duhul toate le cerceteaza, pina si adincurile lui Dumnezeu. Caci cine dintre
oameni stie cele ale omului, decit duhul omului, care este in el? Asa si cele ale lui Dumnezeu nimeni nu le-a cunoscut decit
Duhul lui Dumnezeu” (I Cor. 2,10-11). Dar ca Duhul Sfint e totusi o persoana deosebita de Tatal si de Fiul, insa de aceeasi
cinste cu Ei, vedem, din porunca Mintuitorului, Care trimite pe Apostoli sa boteze pe oameni in numele Tatalui si al Fiului si
al Sfintului Duh (Matei 28,19).
Cele trei persoane ale Sfinte Treimi nu sint nici despartite, caci au impreuna o singura fiinta, nici amestecate, caci sint
trei ipostasuri si nu unul. Sfantul Ioan Damaschin spune: ”Intre ipostasurile Dumnezeirii nu exista deosebire de vointa, sau de
gindire, sau de lucrare, sau de putere, sau de altceva, din acelea care dau nastere in noi la vreo deosebire cu totul adevarata.
Pentru aceea nu spunem ca Tatal si Fiul si Sfintul Duh sunt trei Dumnezei, ci din contra, ca Sfinta Treime este un singur
Dumnezeu. Caci, dupa cum am spus, ipostasurile Sfintei Treimi se unesc, in intelsul ca ele sint unele in altel. Ele nu sint
departite unele de altele si nici impartie in ce priveste fiinta”. Cuvintele acestea arata ca Duhul Sfant e din Tatal, dar nu prin
nastere ca Fiul, ci prin purcedere. Ce este insa purcederea si prin ce se deosebeste ea de nastere, Biserica Ortodoxa nu a cautat
sa lamureasca, pentru ca nici Dumnezeu nu a descoperit. S-a enuntat astfel atributul propriu Persoanei Sfantului Duh, plecand
de la cuvantul Evangheliei: "Iar cand va veni Mangaietorul, pe care Eu Il voi trimite de la Tatal, Duhul Adevarului, Care de la
Tatal purcede, Acela va marturisi despre Mine" (Ioann. 15,26). Aceasta marturisire de credinta a fost confirmata de
urmatoarele sinoade ecumenice, III si IV, reafirmându-se interdictia de a face vreo modificare textului initial. Acesta este de
altfel singurul loc din Sfanta Scripura care vorbeste despre purcederea Duhului Sfant. Despre purcederea Sfantului duh din
Tatal atata stim, ca ea e dinainte de veci, ca si nasterea Fiului, caci niciodata n-au fost Tatal si Fiul fara Duhul. Nasterea Fiului
si purcederea Duhului din Tatal sint deodata, din veci. Asa cum indata ce exista focul, exista si lumina si caldura lui, tot astfel,
din vesnicie, de cind exista Tatal, exista si Fiul prin nastere si Duhul Sfint prin purcedere din Tatal. O slaba imagine pentru a
intelege mintea noastra acest lucru ne da Sfntul Atanasie cu Adam, cu Eva si cu Set: Adam e nenascut, fiul lui e nascut din el,
iar Eva e luata din el in alt chip. Se intelege ca nici o asemanare nu se potriveste intocmai la Dumnezeu.
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