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12 Iulie

Cuvânt de început
Dragi cititori,
Din mila lui Dumnezeu şi cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Mihail,Episcopul românilor
ortodocşi din Australia şi Noua Zeelandă, am reuşit să tipărim Revista Parohială”Crezul Ortodox”.
Fiind o parohie la început de drum, în Biserica noastră se desfaşoară frecvent pe lângă
Sfintele Slujbe şi multe activităţi de natură culturală şi socio –filantropică.
De fiecare data unitatea şi contribuţia creştinilor la activităţile organizate de Biserică,
atitudinea lor şi dăruirea faţă de semeni, mi-au adus bucurie în suflet, fiind încă o dată convins că
lucrarea lui Dumnezeu se împlineşte pentru fiecare creştin în parte pe masura deschiderii lor către
primirea şi împlinirea poruncilor şi învăţăturilor duhovniceşti, pe care le primesc ca pe o hrană
sufletească la fiecare Sfantă Liturghie.
În contextul societăţii în care trăim, Biserica şi învăţăturile sale pe care le oferă
credincioşilor, au reprezentat mereu un adevărat balsam spiritual pentru sufletele încercate de
problemele şi suferinţele vieţii cotidiene.
În faţa bucuriilor dar şi în faţa încercărilor la care inevitabil sunt supuşi, creştinii găsesc
echilibrul şi puterea de a le depaşi şi vin şi se adăpostesc în Casa Domnului, în Sfânta Biserică, unde
Domnul îi aşteaptă mereu cu braţele deschise ca un adevărat Părinte iubitor şi unde le oferă cele
mai bune şi mai trainice leacuri pentru alinarea suferinţelor, prin învăţăturile creştineşti, Slujbele şi
Sfintele Taine care se săvârşesc în Biserică.
Fiind atât de departe fizic de ţara noastră şi de cei dragi, nu trebuie să uităm că avem
alături Biserica, care ca o mamă ne este mereu povăţuitoare şi îndrumătoare spre mântuire şi se
îngrijeşte să ne fie alături chiar şi atunci când toţi ne-au părăşit.
Astel capătă contur şi dorinţa noastră de a aşterne în scris într-un mănunchi de pagini ,
cuvinte de suflet ziditoare, predici , aspecte din vietile Sfinţilor, noţiuni de catehism atât pentru
adulţi cât şi pentru cei mici, noutăţi şi evenimente din viaţa parohială.
Mulţumesc Bunului Dumnezeu pentru dragostea pe care ne-o arată în fiecare zi,
mulţumesc Prea Sfinţitului nostru pentru tot sprijinul şi rugăciunile în care ne poartă şi mulţumesc
tuturor creştinilor care au sprijinit această iniţiativă editorialistică cât şi creştinilor care se implică
în viaţa parohială, aducându-şi contribuţia fiecare după putinţă , ca o jertfă permanentă de
mulţumire către Domnul.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toţi!
Preot Romanescu Ion Marian
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Rugăciuni începătoare

.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti,
Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată
întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Prea Sfânta Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne iartă
fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti în cerurui, sfinţească-se numele Tău,vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum
în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi
noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăzveşte de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin.
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SFÂNTUL
ILIE TEZVITEANUL
MARELE PROOROC AL
VECHIULUI TESTAMENT

La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă
Română sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului
Mare Proroc Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei
mai importanți prooroci din Vechiul
Testament, Sf. Ilie este sărbătorit ca un mare
făcător de minuni și aducător de ploi în vreme
de secetă. Sfântul şi marele Proroc Ilie, înger
întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu
puterea de a deschide și închide cerurile, era de
origine din Tesvi în Galaad. Tradiția apocrifă,
care a transmis aceste detalii despre nașterea
Prorocului, precizează că el era din tribul lui
Aaron și deci era preot. Se spune că la nașterea
sa tatăl său a văzut oameni îmbrăcați în alb
învelindu-l în scutece de foc și, dându-i numele,
i-au dat să mănânce o flacără, simbol al râvnei
pentru Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul
întregii sale vieți. Încă din copilărie, ținea strict
toate poruncile Legii și se ținea în permanență
în fața lui Dumnezeu printr-o feciorie
indiferentă, post neîncetat și rugăciune
arzătoare, care îi făcură sufletul ca focul și
făcură din el modelul vieții mănăstirești. A
activat în Regatul de Nord, în timpul regelui
Ahab. Acesta s-a căsătorit cu o principesă
păgână, Isabela, care l-a ademenit și pe el să
cadă în idolatrie; lipsa de pioșenie și depravarea
predecesorilor săi ajunse la culme. Încurajat de
soția sa, respingătoarea Izabela, el îi persecuta
pe Prooroci și pe toți oamenii rămași
credincioși lui Dumnezeu și se închina idolilor
Baal și Astarte.

abătu atunci, ca febra, asupra pământului: totul
fu secat, devastat, ars ; bărbații, femeile, copiii,
animalele domestice și animalele sălbatice,
toate mureau din lipsa hranei, izvoarele secau,
plantele se ofileau și nimic nu scăpa urgiei
îngăduite de Dumnezeu, cu speranța că
foametea va face pe poporul lui Israel să se
căiască și să se întoarcă la credință.
Din porunca lui Dumnezeu,
Proorocul, s-a acoperit cu o piele de oaie și
înveșmântat cu piele de vițel, părăsi ținutul lui
Israel și se duse la râul de Chorrath (Kerrith),
aflat dincolo de Iordan (după tradiția
bisericească, în acest loc a fost ridicată apoi
mănăstirea Hozeva, care mai există și astăzi, și
unde a trăit și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul). Se
adăpa cu apa cascadei iar Domnul îi trimise
corbi - animale pe care evreii le considerau
impure și care aveau reputația unei mari
cruzimi față de progeniturile lor - pentru a-i
duce pâine dimineața și carne seara, ca să
trezească în prooroc mila pentru poporul care
suferea. Când cascada secă, Dumnezeu își
trimise slujitorul său la Sarepta din Sidon. Ilie
ajunse la o văduvă săracă, păgână, care aduna
lemne pentru a coace pâine pentru ea și fiul ei.
În ciuda sărăciei, ea puse înainte de toate
datorate ospitalității și îndată ce Proorocul i-o
ceru, ea îi pregăti o pâine, cu făina și uleiul pe
care le mai avea. Primi fără întârziere răsplata
ospitalității sale : la cuvântul Proorocului,
covata sa cu faină și urciorul cu ulei nu se mai
goliră până la revenirea ploii. Trecuseră câteva

Sfântul și Marele Prooroc Ilie l-a
abordat în chip direct purtând o aprigă luptă
pentru dreapta credință a poporului care prin
exemplu mai marilor săi era târât în idolatrie.
La cuvintele Profetului, o secetă groaznică se
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zile de când Ilie era găzduit la această văduvă,
când fiul ei muri. Ilie îl luă pe copil şi după ce
a suflat de trei ori asupra trupului neînsuflețit
chemându-l cu strigăte puternice pe Dumnezeu,
el îl înapoie pe tânărul băiat viu mamei sale,
profețind astfel învierea morților.

poporul, copleşit de măreţia acestei minuni, a
căzut cu faţa la pământ, slăvind pe Dumnezeu
şi zicând: „Domnul este Dumnezeu. Domnul
este Dumnezeu.” (III Regi XVIII ,39). Acum
toţi s-au convins că Dumnezeul lui Ilie este
Dumnezeul cel adevărat pedepsind cu moartea
pe toti slujitorii lui Baal. Pentru a-i întări şi mai
mult pe fiii lui Israel în această convingere,
Dumnezeu îşi arată bunătatea Sa, trimiţând
ploaie binefăcătoare pe pământul pârjolit şi
însetat de arşiţa secetei.

În cel de-al treilea an al secetei Domnul
i-a poruncit Sfântului Ilie să se înfăţişeze
înaintea regelui Ahab şi să-l combată în mod
public pentru necredinţa şi idolatria sa. La
porunca profetului s-a adunat pe Carmel
mulţime mare de popor împreună cu căpeteniile
lui Israel şi slujitorii lui idoleşti. Fiii lui Israel
trebuiau să aleagă din două variante una
singură: să practice cultul lui Baal sau să se
întoarcă la slujirea adevăratului Dumnezeu:
„Daţi-ne doi viţei, a zis Ilie către popor; ei săşi aleagă unul, să-l taie bucăţi şi să-l pună pe
lemne, dar foc să nu facă, iar eu voi tăia bucăţi
pe celălalt viţel şi-l voi pune pe lemne şi foc nu
voi face. Apoi voi să chemaţi numele
dumnezeului vostru, iar eu voi chema numele
Domnului Dumnezeului meu. Şi Dumnezeul
care va răspunde cu foc, acela este Dumnezeu.
Şi a răspuns tot poporul: ‹‹Bine ai grăit!››” (III
Regi XVIII 22-24). Propunerea a fost acceptată
în unanimitate şi preoţii lui Baal s-au conformat
deciziei Sfântului Ilie. O zi întreagă s-au rugat,
s-au frământat şi s-au agitat peste măsură, încât,
„se înţepau după obiceiul lor cu săbii şi cu
lănci până ce curgea sânge. Dar n-a fost nici
glas, nici răspuns, nici auzire. Atunci a zis Ilie
Tesviteanul către proorocii lui Baal: ‹‹Daţi-vă
acum la o parte ca să-mi săvârşesc şi eu jertfa
mea! ››” (III Regi, XVIII, 28-29). Mai întâi a
luat 12 pietre după numărul celor 12 seminţii
ale lui Israel, a zidit din pietrele acestea
jertfelnic în numele Domnului, a pus pe el
lemne şi a aşezat deasupra lor viţelul cel
junghiat. Apoi, a turnat apă din belşug, şi,
căzând în genunchi, s-a rugat cu stăruinţă
zicând: „Auzi-mă, Doamne, auzi-mă, ca să
cunoască poporul acesta că Tu, Doamne eşti
Dumnezeu şi că Tu le întorci inima la Tine.”
(III Regi XVIII, 37). Rugăciunea a fost
ascultată şi din înălţimea cerului „s-a pogorât
foc de la Domnul şi a mistuit arderea de tot şi
lemnele şi pietrele şi ţărâna şi a mistuit şi toată
apa care era în şanţ” (III Regi XVIII, 38), iar

Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de
sus a virtuții, Sf. Prooroc Ilie nu a trecut la cele
veșnice, ci a fost ridicat la cer fiind considerat
demn de a vedea față în față slava Dumnezeului
întrupat, alături de Moise și de cei trei Apostoli
în ziua Schimbării la față (cf. Matei 17).
Sfârșitul lui Ilie este prezentat ca o minune care
s-a petrecut cu puterea lui Dumnezeu, pe Care
Ilie L-a slujit cu multă autoritate. Se spune că,
simțind el că zilele pe pământ sunt numărate,
și-a ales ca succesor pe Elisei. Atât de mare a
fost personalitatea lui, încât Domnul i-a făcut
această favoare de a se muta din viața aceasta
pământească la viața cea cerească, fără a trece
prin poarta morții. Este a doua personalitate a
Vechiului Testament care s-a înălțat cu trupul
la cer. Minunea a fost văzută de către ucenicul
său, iar el s-a înălțat la cer pe o căruță de foc
trasă de cai.
În tradiția populară, Sf. Mare Prooroc
Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor și a
rămas în istoria Bisericii Ortodoxe ca un
exemplu de credință și curaj demn de urmat.
Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire,
pentru că este pomenit ca mare bărbat și erou al
credinței. Fiii Bisericii Ortodoxe Române au o
evlavie profundă pentru acest sfânt făcător de
minuni. Există tradiții populare diferite din
toate zonele geografice ale Românei, încât
unitatea este cinstea deosebită care i se cuvine
profetului Ilie. El este mereu și mereu în slujba
binelui. Dreptatea si autoritatea precumpănesc
în raport cu alte virtuți ale sfinților Noului
Testament. Fiind unul dintre Profeții evrei,
Biserica Ortodoxă îl cunoaște sub numele de
Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul.
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Schimbarea la Faţă a Domnului
descoperirea Luminii cea pururea
fiitoare

În fiecare an, la 6 august, se retrăieşte una
dintre cele mai mari taine ale credinţei creştine ce sa descoperit în timpul vieţii pământeşti a
Mântuitorului Hristos, şi anume, Schimbarea la Faţă,
care a avut loc în Galileea, conform relatărilor Sfinţilor evanghelişti sinoptici, dar şi a
unui martor ocular prezent la eveniment, Apostolul Petru (II Petru, 1,17-18).Urcatul
pe munte a Domnului, alături de cei trei Apostoli ai Săi, Petru, Iacov şi Ioan, este
asociat uşor cu urcatul lui Moise pe Muntele Sinai, unde a primit Legea şi unde a
dialogat cu Dumnezeu. Tot aici în singurătatea muntelui are loc taina Schimbării la
Faţa a Domnului, conform Sfântului evanghelist Luca "pe când Domnul se ruga,
chipul feţei Sale şi îmbrăcămintea străluceau" (Luca, 9,29).
Lumina care străluceşte izvorând din icoana (imaginea) dumnezeirii lui Hristos,
anticipează lumina Învierii care va ieşi biruitoare din mormânt. Această lumină care
va străbate timpurile şi secolele istoriei, care va lumina pe toţi cei ce vor primi prin
apă şi Duh lumina cunoştinţei de Dumnezeu chemându-i la o viaţă nouă în Hristos,
astăzi, pe Muntele Taborului este vazută, sesizată şi contemplată cu uimire de cei
prezenţi."Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn şi deşteptându-se, au
văzut slava Lui" (Luca 9, 32). Minunea Schimbării la Faţă, descoperă taina Învierii şi a
luminii de dincolo, o cale de revenire a lui Hristos de-a dreapta Tatălui în împărăţia
Sa cea fără sfârşit. Prin această minune, a Schimbării la Faţă, precum şi a Botezului în
râul Iordan, când se deschid cerurile, se observă usor că firea zidită poate fi
preschimbată, fiind capabilă să se îmbrace în lumina, Hristos descoperind atunci, pe
munte, lumii, reprezentată de cei trei Apostoli, înfăţişarea ultimă a noastră
preschimbată (transfigurată) de lumina şi strălucirea Invierii, care se va întâmpla
spre finalul istoriei şi a veacurilor. Deasupra tuturor, Hristos Dumnezeu Care
binecuvintează alungând frica, nesiguranţa, teama, triumfand prin Cruce şi biruind
puterea morţii. Înălţimea muntelui este imaginea care aduce lumina ce străluceşte
în toată lumea, aflată sub spectrul morţii şi a fricii. De pe un munte, cel al Măslinilor,
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se va înalţa Domnul la ceruri, lăsând pamântenilor şi tuturor celor ce-L urmează pe
El, binecuvantarea Sa. Odată cu întâmplarea acestei mari minuni, sunt descoperite
sensurile adânci ale istoriei. În centrul ei se află prezent, tainic şi discret, Hristos,
prezenţa plină de lumină a veşmintelor Sale ce simbolizează treptat şi etapizat
iluminarea şi revenirea în sine a tuturor popoarelor care trăiau în latura şi în umbra
morţii.
În această atmosferă care a scos pentru câteva momente pe cei trei Apostoli
din lumea greoaie şi marginită, un nor luminos umbreşte pe toţi, iar din nor se aude
o voce care zice: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit, pe Acesta
ascultaţi-L!" (Matei 17,5). Asemenea arătării la râul Iordan, acum Tatăl din ceruri
vorbeşte dintr-un nor luminos ce cheamă lumea la a se împărtăşi din izvoarele
harului Duhului Sfânt. În epava vechi, testamentară, Dumnezeu vorbea totdeauna
din nor. De această dată intervine un element nou: norul este luminos, distanţă greu
de trecut dintre Creator, şi creatura sa nu mai constituie un obstacol în vederea
unirii cu El.
Glasul din norul luminos a făcut de această dată ca spaima să fie prezentă pe
munte. Atunci Iisus se apropie de ei, i-a atins mângâindu-I: "Sculaţi-vă şi nu vă
temeţi" (Matei, 17,7). Ridicându-şi privirea, au vazut doar pe Iisus, fereastra
deschisă pentru câteva momente către lumea cea veşnică s-a închis, ei rămânând în
cuprinsul şi legile lumii acesteia. Pe când coborau din munte, ceea ce, conform
relatării sfântului evanghelist Luca a avut loc a doua zi după minunea Schimbării,
Mântuitorul i-a prevenit pe ucenici să nu povestească nimănui cele văzute până în
ziua Invierii (Matei, 17,9).
Taina acestei mari sărbători ne invită şi pe noi cei ce trăim într-o lume
marcată de fragilitatea vieţii pământeşti, de teamă şi nesiguranţă, să ne urcăm pe
munte spre a descoperi Lumina lui Hristos. În taina Sfintei Liturghii ne împărtăşim cu
această lumină, de aceea exclamăm după împărtăşire: "Am văzut lumina cea
adevărată, am primit Duhul cel ceresc".
Pentru omul contemporan marginalizat de poftă şi profit, unde totul se
reduce la plăcere, confort, risipă, uitare de sine, singurătate, indiferenţă, egoism,
taina Schimbării la Faţă a Domnului este chemare, îndemn şi încurajare. Acesta este
Fiul Meu Cel iubit, Iisus Hristos, de El să ascultaţi. În măsura şi dimensiunea ascultării
vom primi lumina în care vom umbla şi vom avea viaţa cea vesnică.
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Adormirea Maicii Domnului
mutare la viaţă

Adormirea Maicii Domnului este
prăznuită pe 15 august. În această zi
sărbătorim atât moartea şi îngroparea
Maicii Domnului, cât şi înălţarea ei la
cer. Biserica îi numeşte pe cei trecuţi în
viaţa de dincolo "adormiţi", termen care
are înţelesul de stare din care te poţi
trezi. Ea nu vorbeşte de trecere într-o
stare de nefiinţa, ci de trecere dintr-un
mod de existenţă în alt mod de existenţă.
Când Mântuitorul ajunge în casa lui Iair,
a cărui fiică, de numai 12 ani, de abia
murise, spune: "Nu plângeţi; n-a murit,
ci doarme" (Luca: 8,52).

cuvintele: "Nu faceţi din mutarea mea
pricină de doliu, ci umpleţi-vă de
bucurie şi mai mare. Doresc să merg la
Fiul meu, Cel ce dăruieşte tuturor fiinţă
şi viaţă. Şi când mă voi duce la El, nu voi
înceta să mă rog şi să mijlocesc pentru
voi, pentru toţi creştinii şi pentru lumea
întreagă, ca Cel ce o judecă în
milostivirea Sa, să se milostivească de
toţi credincioşii şi să-i întărească şi să-i
ducă pe calea vieţii, iar pe cei
necredincioşi să-i întoarcă şi să-i facă pe
toţi o singură turmă a Bunului Pastor
care şi-a dat sufletul pentru oile Sale şi
le cunoaşte şi ai Săi îl cunosc!"

Potrivit Tradiţiei, adormirea
Maicii Domnului a fost vestită de de
Arhanghelul Gavriil. Sfântul Maxim
Mărturisitorul, cel care a redactat "Viaţa
Maicii
Domnului",
spune
că
Arhanghelul Gavriil întinzându-i ramura
de finic, i-a grăit: "Fiul şi Domnul tău te
cheamă: E ceasul venirii la Mine a
Maicii Mele! Astăzi, aşa cum ai umplut
de bucurie pe locuitorii pământului, aşa
vei bucura de oştirile cereşti prin urcarea
ta, cea binecuvântată care ai făcut să
strălucească încă şi mai mult sufletele
sfinţilor".

Apoi a mulţumit Domnului pentru
toate, iar Mântuitorul a venit la ea
împreună cu cetele îngereşti şi i-a zis:
"Fericită fii şi să se bucure inima ta.
Pentru harul care ţi-a fost dat, tot sufletul
care va chema numele tău cu sfinţenie nu
va fi lepădat, ci va afla mângâiere şi
milostivire în această viaţă şi veacul
viitor. Iar tu intră în sălaşurile cele
veşnice cu pace, bucurie ca să vezi slava
mea şi să te bucuri prin harul Duhului

După ce a fost înştiinţată de
Sfântul Arhanghel Gavriil că va trece din
lumea aceasta la viaţa veşnică, Fecioara
Maria i-a întărit pe cei apropiaţi prin
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Sfânt". După aceste cuvinte, Maica
Domnului şi-a dat obstescul sfârsit. Şi-a
încredintat sufletul Fiului ei. În icoana
Adormirii Maicii Domnului, Fecioara
Maria este reprezentată stând întinsă pe
pat, în mijlocul Apostolilor, în vreme ce
Hristos primeste în braţe sufletul Maicii
Sale, simbolizat printr-o figură mica de
copil îmbrăcat în alb.

fie dat stricăciunii. După cum trupul ei a
rămas fără stricăciune, adică feciorelnic,
în timpul naşterii lui Hristos din ea, tot
aşa a rămas trupul ei fără stricăciune
întru adormirea şi mutarea ei de la viaţa
pământească la viaţa cerească.
Mormântul în care a fost pusă
Maica Domnului, a fost identificat în
Ierusalim, cu toate că sunt persoane care
afirmă că Fecioara Maria ar fi murit la
Efes, locul unde a petrecut mulţi ani
după Înălţarea Domnului.

Apostolii, aflaţi în acel moment în
diferite zone ale lumii pentru vestirea
Evangheliei, au fost aduşi pe nori pentru
a fi prezenţi la înmormântarea Maicii
Domnului.

Adormirea Maicii Domnului fiind
mutare la viaţă, nu este zi de întristare, ci
de bucurie.

Trupul Maicii Domnului a fost
aşezat într-un sicriu de Apostoli. În timp
ce era dus spre mormânt, un evreu cu
numele Antonie s-a apropiat de sicriu cu
gândul de a-l răsturna. Când acesta a pus
mana pe sicriu, un înger i-a tăiat
amandouă mâinile "fără de veste odată
cu orbirea i s-au tăiat şi mâinile ce au
rămas lipite de pat..." (Acatistul
Adormirii, condac 4). Antonie,
recunoscându-şi greşeala, a primit
vindecare şi a devenit un mărturisitor al
lui Hristos.

La mulţi ani tuturor celor care
poartă numele Sfintei Maria.

Potrivit Tradiţiei, Apostolul Toma
nu a fost prezent la înmormântare,
sosind trei zile mai tarziu. A cerut să se
deschidă mormântul Maicii Domnului
pentru a-i săruta mâinile acesteia, dar
intrând în mormant, l-a aflat gol. Toţi cei
prezenţi au cunoscut că trupul ei nu mai
era în mormânt, fusese ridicat la cer,
locul unde se afla şi sufletul ei.
Sfinţii Părinţi spun că nu se cuvenea ca
trupul ei din care S-a întrupat Dumnezeu
- Cuvântul, să rămână în mormânt şi să
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Pocăinţa la Sfântul Ioan
Botezătorul
"Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor"
(Matei 3, 2). Acesta este răspunsul Sfântului Ioan
Botezătorul dat contemporanilor săi, acestea sunt
cuvintele cu care Iisus Hristos şi-a început Evanghelia Sa.
Îndemnurile la pocăinţă ale Botezătorului şi ale
Mântuitorului constituie, de fapt, întrebările şi
răspunsurile la problemele oamenilor din acele vremuri
care, făcând arc peste timp, răman perfect valabile şi în timpurile noastre până la sfârşitul
veacurilor. Pocăinţa personala este cea mai puternică armă împotriva diavolului, cheia descifrării
tuturor lucrurilor existenţiale, scara către cer, zborul spre lumina şi certitudinea mântuirii
sufletului.
Pocăinţa poate fi definită ca întoarcere de la starea "împotriva firii" la cea "după fire"
sau conformă cu firea, şi ca întoarcere de la diavol la Dumnezeu. Traducerea cuvântului metanoia,
din limba greacâ, prin pocăinţă demonstrează că pentru a înainta înspre dragostea lui Dumnezeu
este nevoie de o nemulţumire de sine, de o neîncetată căinţă pentru faptele şi pentru gândurile
care denunţă puterea dependenţei, că schimbarea minţii înseamnă mai întai de toate conştiinţa că
mintea, în gândirea ei obişnuită, este departe de a deveni un mijloc de receptare a harului divin,
de aceea este necesară transfigurarea ei până se ajunge „la stravechea frumuseţe a raţiunii”,
potrivit spuselor Cuviosului Nichita Stithatul.
Sămânţa de grâu se introduce în pământ, unde putrezeşte şi moare. Pentru ca apoi să
încolţească şi să se ridice încet, încet tulpina spicului de grâu. Aceasta creşte, se dezvoltă, se
maturizează, se coace după care se treieră. Se obţin boabele de grâu din care se face painea
pentru hrana omului. Ciclul acesta se repetă în fiecare an. Reţinem că pentru a obţine planta, adică
spicul de grâu şi acesta să trăiască, a trebuit ca bobul de grâu din pământ să putrezească, să
moară. Acelaşi fenomen se întamplă şi cu omul păcătos care doreste să se schimbe, să ducă o viaţă
autentic crestină şi să urmeze calea mântuirii. Acesta trebuie să omoare pasiunile, simţurile şi
patimile din el. Numai omorând omul pasional, omul păcătos din el va putea naşte un alt om –
omul spiritual – care treptat va ajunge să renunţe la cârje sau baston, reuşind să meargă singur pe
calea perfecţiunii. Această certitudine deschide, aşadar, calea nu doar întrebărilor filosofice, ci
unei angajări extrem de violente: dureroasă schimbare de sine, metanoia, schimbarea minţii prin
pocăinţă neâncetată; căci „Mare lucru este a vorbi despre Dumnezeu, dar mai mare a te curaţa
pentru Dumnezeu”, cum afirma Sf. Grigorie de Nazianz.
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Despre viaţa Sfântului Ioan Botezătorul avem puţine informaţii. În Sfânta Scriptură, ni se
spune că el evita aşezările omeneşti, trăind în pustie şi hrănindu-se cu lăcuste şi miere sălbatică.
Pustia în care a locuit se afla la apusul Marii Moarte, o regiune foarte sălbatică, de unde putea să
vadă Muntele Nebo, de pe ale cărui înălţimi a privit Moise spre Ţara Promisă şi râul Iordan, pe
care-l traversase Iosua. Vizitase probabil şi râul Cherit, unde Ilie a fost hrănit de corbi. Modul său
de viaţă, îmbrăcămintea semănau foarte mult cu cele ale lui Sfăntului Proroc Ilie. Din aceste
motive, dar şi altele, atăt Botezătorul, cât şi Hristos au fost asemanaţi de către multi evrei (unii mai
cred şi astăzi) cu Prorocul Ilie.
Prorocul Ioan, cunoscut în popor ca Înaintemergătorul Domnului sau Îngerul Domnului, a
vieţuit pe vremea domniei lui Tiberiu Cezar, când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, iar la
conducerea partidei religioase se aflau mai marii preoţilor Ana şi Caiafa. El şi-a început predica în
ţinutul din împrejurimile râului Iordan, propovăduind botezul pocăinţei, un botez cu apă, pentru
iertarea păcatelor. Botezătorul era „glasul celui ce striga din pustie”, cel ce trebuia să netezească
calea Domnului. Accentul strigătului sau era concentrat în cuvăntul „Pocăiti-vă”.
Istoricul Flavius Iosefus ne spune că predica lui Ioan, a avut o mare influenţă asupra
oamenilor simpli, care păreau gata să facă orice le spunea acesta. Ei veneau pe prundurile
Iordanului şi dormeau pe nisip noaptea, ca să asculte de dimineaţa până seara pe acest luminator,
care s-a lepadat cu totul de ale lumii şi venise ca un înger al Domnului să vestească Împărăţia
Cerurilor. Informaţiile despre credinţa, dreptatea, adevărul şi libertatea propovăduite cu deplină
autoritate de prorocul Ioan au ajuns şi la Irod, cârmuitorul Galileeii.
Şi astăzi, Prorocul Ioan ne poate fi tuturor îndreptar pe calea strâmtă a înfrângerii trufiei, a
egoismului şi egocentrismului nostru ridicol, îndemnându-ne, totodată, la smerenie şi viaţă simplă.
El face lucrul acesta printr-o mărturisire simplă, referindu-se la Iisus Hristos: "Eu trebuie să mă
micsorez, iar El trebuie să crească".
Din Noul Testament aflăm că Irod a poruncit tăierea capului Botezătorului, în cadrul unui
ospăţ, la cererea expresă a Irodiadei. În acea vreme, Ioan era întemniţat în castelul lui Irod de la
Maherus. Acesta îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, soţia fratelui său Filip.
Salomeea, fiica Irodiadei, posedată de diavol, printr-un dans în faţa lui Irod şi a invitaţilor săi cere
ca răsplată capul Sfântului Ioan.
De aceea, în fiecare an, la 29 august Biserica Ortodoxă prăznuieşte Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezatorul. În această zi este rânduit post negru, urmat de rugăciune, meditaţie şi
cântări de slavă lui Dumnezeu.
Oricum, nimeni nu s-a născut din femeie şi să fie mai mare decăt Prorocul Ioan. Dacă
Botezătorul ne arată calea pocăinţei, a smereniei şi a milosteniei, şi ne întâlnim cu el în post şi
rugăciune, Mântuitorul ne urcă la cer şi ne coboară pe pământ, zilnic. Vorba regretatului Parintelui
duhovnic Arsenie Papacioc: “murim şi înviem în fiecare zi, dar nu oricum, în Hristos Domnul”.
Asadar, să-l rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul să se milostivească de noi în rugăciunile sale,
pentru a pune început bun în toate, dar să începem cu pocăinţa noastră, a fiecăruia dintre noi.
Amin!
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Învăţături din Catehismul Ortodox

CEA DINTÂI DATORIE A CREDINCIOSULUI
1. Care este cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă?
Cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este grija de măntuirea
sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pentru el ca mântuirea sufletului, după
cuvântul Mântuitorului, care zice: «Ce va folosi omului de ar dobândi Lumea toată şi-şi va
pierde sufletu său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?» (Marcu 8, 36-37).
2. Dar ce este mântuirea?
Mântuirea este eliberarea din robia păcatului şi a morţii şi dobândirea vieţii de veci, în
Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putinţă de întruparea, jertfa, învierea şi înălţarea Domnului
nostru Iisus Hristos la cer, şi ne-o însuşim prin harul dumnezeiesc, cu care trebuie să
conlucrăm prin credinţă şi fapte bune. De mântuire se poate împărtăşi orice om, căci
Dumnezeu «voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului.» (I
Tim. 2, 4).
3. Unde se găseşte adevărul care duce la mântuire?
Adevărul care duce la mântuire se găseşte în Sfinta Biserică Ortodoxă, „stâlpul şi
temelia adevărului” (I Tim. 3, 15).
4. De la cine are Biserica Ortodoxă acest adevăr?
Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu însuşi, vestit mai dinainte prin
patriarhii, drepţii şi proorocii Vechiului Testament, care au avut o viaţa şi cugetare sfăntă, şi
apoi în mod desăvârşit prin Însuşi Fiul Său întrupat Domnul nostru Iisus Hristos, Măntuitorul,
cum spune Sfăntul Apostol Pavel: «După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în
multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a
grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor la toate şi prin Care a făcut şi veacurile;
Care fiind strălucirea slavei şi chipul fiinţei Lui şi Care ţine toate cu cuvântul puterii SaLe...»
(Evr. 1, 1-3).
5. Cum a dat Dumnezeu acest adevar?
Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin Descoperirea dumnezeiască.
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Şcoala Duminicală
Poporul român a arătat întotdeauna prin istoria sa, prin limba românească, prin tradiţiile si
credinţa ortodoxă, că este un popor demn, care preţuieşte tezaurul bogăţiei inestimabile pe care îl
deţine şi pe care l-a moştenit de la strămoşii săi.
Chiar şi departe de glia străbună, românii au încercat cum au ştiut ei mai bine sa îşi păstreze valorile
culturale, lingvistice, etice şi spirituale şi să le promoveze cu demnitate şi pe meleagurile de adopţie.
Biserica a fost dintotdeauna locaşul sub acoperişul căreia s-au adăpostit românii care au dorit să nu
dea uitării tradiţiile si credinţa noastră strămoşească.
Va prezentăm Scopurile şi obiectivele genarale ale Şcolii Duminicale:






Dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi întelege tradţiile creştin ortodoxe,
Cultivarea abilitaţilor de comunicare în Limba Română,
Sensibilizarea copiilor in ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară,
Trezirea curiozităţii si dezvoltarea interesului faţă de valorile culturii naţionale,
Descoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti.

Prin activităţile desfăşurate în cadrul şcolii noastre copiii îşi dezvoltă atitudini pozitive faţă de
tradiţia creştin ortodoxa, învaţând de asemenea semnificaţia unor
evenimente care exprimă tradiţii şi obiceiuri tradiţionale - culturale,
istorice şi religioase. Sfânta Împărtăşanie rerezintă un moment
important în viaţa copiilor noştri şi totodată aduce bucurie în sufletele
tuturor credincioşilor.
Contribuţiile copiilor din cadrul activităţilor dedicate evenimentelor
culturale, istorice şi religioase care se desfăşoară in cadrul parohiei noastre
reprezintă una dintre puţinele modalităţi prin care păstrăm şi promovăm
valorile culturale româneşti şi prin care reuşim să transmitem mai departe
identitatea noastră naţională.
Îmbogăţirea vocabularului românesc, precum şi dezvoltarea cunoştinţelor de geografie şi istorie
specifice României se realizează în timpul jocurilor didactice şi al activităţilor artistice, determinând
totodată o atmosferă plăcută şi primitoare la Şcoala Duminicală.

Vă aşteptăm cu drag!
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PAGINA COPIILOR

POVESTIOARE CU TÂLC
Casa Domnului

Într-o seară de iarnă, o tânără familie stătea în
jurul mesei. Tatăl era trist şi apăsat de griji, iar
mama plângea, ţinându-şi faţa în palme. Fetiţa
lor cea mică, mirată de această situaţie, se
apropie încet şi întrebă:
- Mamă, de ce plângi ?
- Fata mea, sunt zile grele, nu mai avem bani
şi pentru a putea trăi am vândut şi casa aceasta
frumoasă. Mâine va trebui să ne mutăm într-o
casă mult mai mică. De aceea plâng, fiindcă ne
este greu să plecăm din aceast loc minunat,
unde am trăit în linişte atâţia ani, şi să ne
mutăm într-o casă sărăcăcioasă şi ca vai de ea..
- Dar, mamă, nu locuieşte Dumnezeu şi în casa
aceea săracă în care ne vom muta ?
Miraţi de credinţa copilei şi de adevărul spus
de aceasta, părinţii au înţeles că, în viaţă,
greutăţile şi necazurile de orice fel încolţesc
sufletul omului, dar credinţa şi speranţa nu
trebuie niciodată uitate, fiindcă doar cu ele în
suflet drumul spinos al vieţii e stăbătut mai
uşor.

RUGĂCIUNE
Înger, îngeraşul meu,
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Totdeauna fii cu mine
Şi mă-nvaţă să fac bine!
Eu sunt mic - tu fă-mă mare;
Eu sunt slab - tu fă-mă tare;
În tot locul mă-nsoţeşte
Şi de rele mă fereşte!
Doamne, îngeraşul Tău
Fie păzitorul meu
Să mă apere mereu
De ispita celui rău!

Precum meşterul aruncă aurul în topitorie şi-l
lasă a se cerne şi a se curăţi prin foc până ce
vede că străluceşte,
tot aşa şi Dumnezeu lasă sufletele omeneşti să
fie cercetate de necazuri, până ce se curăţă şi
se lămuresc.
De aceea, o astfel de cercetare a lui Dumnezeu
este o mare binefacere pentru suflet.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

Amin

GHICITOARE

E trimis de Dumnezeu,
E ocrotitorul tău.
Totdeauna ţi-e aproape
Şi în zi şi-n miez de noapte;
Te va însoţi mereu
Şi la bine şi la greu!
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JOCURI
COLOREAZĂ DOAR OBIECTELE CARE SE AFLĂ ÎN BISERICĂ ŞI SCRIE
CUM SE NUMESC:
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PLANŞĂ DE COLORAT
Chemarea la apostolie
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BUCURIA DE A FI CTITOR AL BISERICII
Loc al întâlnirii omului cu Dumnezeu şi spaţiu al comuniunii dintre oameni, fiecare Biserică
Ortodoxă ne împărtăşeşte harul Jertfei de pe Cruce a Mântuitorului Hristos şi ne aminteşte de
jertfelnicia tuturor celor care având credinţa vie au contribuit, fiecare după putere, la construirea ei.
Astfel, o biserică se zideşte mai ales prin dragostea şi osteneala credincioşilor, ale căror nume vor
ramâne veşnic legate de acel sfânt lăcaş.
Nu există biserică fără ctitori, întrucât orice lăcaş de cult are la temelie dărnicia unor persoane
sau a unei comunităţi. Ctitorul creator sau ziditor de valori împlineşte în sine vocaţia primordială a
omului, aceea de a fi asemenea cu Dumnezeu Creatorul. Dumnezeu a făcut cerul şi pământul, iar
apoi, prin Fiul Său Cel Veşnic devenit Om, a întemeiat Biserica, pentru a aduna pe oameni în iubirea
Preasfintei Treimi. Omul sfinţeşte pământul zidind pe el biserici sfinte, care leagă pământul cu cerul.
Când Dumnezeu cheamă pe cineva să zidească o biserică înseamna că, în întelepciunea Sa, l-a
preferat şi i-a oferit şansa să devină ctitor. Este o mare binecuvântare să fii chemat ca să împrumuţi
mâinile tale lui Dumnezeu, pentru ca El să zidească o biserică, o casă a prezenţei şi lucrării harului
Preasfintei Treimi, pentru sfinţirea şi mântuirea oamenilor. La sfârşitul slujbei de sfinţire a unei noi
biserici ortodoxe se cântă: „Această Casă, Tatăl a zidit-o, această Casă, Fiul a întărit-o, această Casă,
Duhul Sfânt a înnoit-o, a luminat-o, a sfinţit-o şi a sfinţit sufletele noastre.” Deci, o biserică este zidită
de Sfânta Treime, dar folosind mâinile şi darurile credincioşilor harnici şi darnici, evlavioşi şi generoşi.
Biserica preţuieste mult în rugăciunile ei pe cei ce, chiar în timpuri de criză economică,
dăruiesc cu bucurie şi inimă largă din agoniseala şi din timpul lor pentru ridicarea unei biserici. Astfel,
în rugăciunile Bisericii, ctitorii sunt numiţi „fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori”, arătând că, deşi au
construit ziduri materiale, pământeşti şi trecătoare, ei primesc daruri cereşti netrecătoare şi se
bucură de o pomenire veşnică. Când nu mai au pe nimeni care să-şi aducă aminte de ei, numele lor
de ctitori rămâne permanent ca mărturie a credinţei, iubirii şi jertfelniciei lor. Când nimeni din
neamul lor nu mai trăieşte pentru a spune ceva despre ei, rămâne mereu vie lumina ctitoriei lor,
deoarece biserica zidită de ei este „casa lui Dumnezeu şi poartă a cerului” (Facere 28, 17).
DIN SUFLET PENTRU SUFLET
ÎNCĂ DE LA ÎNFIINŢAREA PAROHIEI SFÂNTUL APOSTOL FILIP DIN BRISBANE,CREDINCIOŞII AU
REPREZENTAT UN REAL SPRIJIN PENTRU SPRIJINIREA ACTIVITĂŢILOR MISIONARE ŞI SOCIALCULTURALE CARE S-AU DESFĂŞURAT ÎN PAROHIA NOASTRĂ DE-A LUNGUL TIMPULUI.
DE ACEEA MULŢUMIM TUTUROR CELOR CARE AU FĂCUT DONAŢII ÎN ACEST SENS.
APRECIEM ÎN CONTINUARE PE TOŢI ACEIA DINTRE DUMNEAVOASTRĂ CARE DORESC SĂ SPRIJINE
PRIN DONAŢII ,BISERICA DAR ŞI ACTIVITĂŢILE SALE.
DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE ŞI SĂ VĂ ÎNMULŢEASCĂ DARUL!

Detaliile de cont sunt: Parohia Ortodoxă Română Sfântul Apostol Filip
Westpac Bank
Account no: 523640
BSB: 034115
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Cuvânt de încheiere
Biserica Ortodoxă Română este comunitatea creştinilor ortodocşi,
clerici, monahi şi mireni, constituiţi canonic în parohii şi mănăstiri din eparhiile
Patriarhiei Române aflate în interiorul şi în afara graniţelor României, care
mărturisesc pe Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pe
temeiul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi participă la viaţa Bisericii prin
aceleaşi Sfinte Taine, slujbe liturgice şi rânduieli canonice.
Parohia, forma de bază a structurii bisericeşti, este comunitatea
credincioşilor, clerici şi mireni, de religie ortodoxă, aşezaţi pe un anumit
teritoriu, sub conducerea organelor locale ale puterii bisericeşti, în frunte cu
preotul paroh.
Misiunea, forma vizibilă a iubirii Sfintei Treimi faţă de om, a fost
actualizată de Iisus Hristos şi lăsată ca moştenire Bisericii Sale spre mântuirea
omului. Misiunea Bisericii este de a-l face pe fiecare credincios al ei, în chip
organic, una cu Hristos, de a transforma simţul propriului eu, într-o adevărată
trăire întru Hristos şi propria cunoaştere de sine (conştiinţa de sine) în
cunoaştere hristică (conştiinţa hristică); pentru ca viaţa credincioşilor să devină
viaţă în Hristos şi pentru Hristos.
Misiunea Bisericii este de a le oferi membrilor săi convingerea că starea
adevărată a personalităţii umane este cea alcătuită din nemurire şi veşnicie,
precum şi convingerea că omul este un călător care se îndreaptă din împărăţia
timpului şi a morţii spre nemurire şi veşnicie. Biserica, instituţie divino-umană,
veşnicie întrupată înlăuntrul hotarelor timpului şi spaţiului, se află aici în
această lume, dar nu este din această lume. Ea se află în lume pentru a o înălţa
la cer, acolo unde îşi are originea.
De aceea pentru a întări misiunea Bisericii în lume,considerăm că
această revistă va reprezenta pentru credicincioşi o sursă de cateheză dar şi
o sursă de informare despre evenimentele care au loc în parohia
noastră,contribuind astfel şi prin cuvântul scris, la propovăduirea credinţei
ortodoxe, a istoriei, a tradiţiilor şi obiceiurilor noastre străbune cu care ne
mândrim şi pe care dorim să le promovăm .
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