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Hristos S-a Înălțat!
Iubiţi credincioşi,
La marea sărbătoare a Înălțării Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos la
cer, rugăm pe Fiul lui Dumnzeu să înalțe și natura noastră umană în Împărăția
Cerurilor pentru rugăciunile Maicii Sale și ale Tuturor Sfinților Săi.
Adevărat S-a înălțat! Amin!

Pr. Marian Dincã
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Serviciile Religioase pentru Luna Iunie 2020
Donatii pentru Constructia Bisericii Sf. Ap. Toma
Locul Înaltarii Domnului
Istoria Bisericii începe la Rusali

Servicii religioase in luna Iunie 2020

7 Iunie - (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile);
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
14 Iunie - Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților);
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
21 Iunie - Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli);
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
24 Iunie - Nasterea Sf. Ioan Botezatorul, Sf. Niceta de Remesiana
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
28 Iunie - Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții);
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am
29 Iunie - Sfintii Apostoli Petru si Pavel
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie orele 10.30 am

Iubiţi credincioşi,
În aceste vremuri în care din motive legale pentru prevenirea rãspândirii virusului Covid - 19, noi preoţii slujitori ai Sfintelor Altare sãvârşim Sfintele
Slujbe în biserici cu prezenţa a doar câțiva credincioşi, vã adresãm rugãmintea sã facem şi din casele noastre adevărate biserici în care sã înãlţãm rugãciuni cãtre Sfânta Treime sã ne ierte pãcatele şi sã ne izbãveascã de aceastã
pandemie. Vã port în rugãciunile mele, vã pomenesc la sfintele slujbe şi îl rog
pe Bunul Dumnezeu sã ne aibe în paza Sa pentru rugãciunile Prea Sfintei
Nãscatoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria și ale Tuturor Sfinţilor Sãi. Amin!
Pr. Marian Dincã
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Donatii pentru Constructia Bisericii Sf. Ap. Toma
Narre Warren north,
Victoria, australia

Iubiti Credinciosi,

Pentru cei dintre dvs. care doriti sa contribuiti financiar la constructia Bisericii Parohiale
Sfantul Apostol Toma va aducem la cunostiinta urmatoarele metode de donatie:

 In fiecare Duminica la sediul parohiei; Adresa:
St. Thomas Romanian Orthox Church, 57 Fox Rd., Narre Warren North, Vic. 3804, Australia


Cheque - personal sau prin posta la sediul parohiei de mai sus Payment to “St. Thomas Romanian Orthdox Church”

 Bank deposit - Detalii bancare:
Commonwealth Bank of Australia BSB no. 063610 Account no. 10697386
Pentru metoda Bank Deposit va rugam sa trimiteti un email cu numele si adresa dvs. pentru a va
elibera chitanta de donatie: mvtd96@yahoo.com
Bunul Dumnezeu, Maicuta Domnului si Sfantul Apostol Toma
sa va binecuvanteze pentru donatiile dvs.! Amin.

2

Buletinul Parohiei Sfantul Apostol Toma,
Victoria, Australia
Locul Înaltarii Domnului

Locul Înălțării Domnului
Locul Înălțării se află pe culmea de sud a Muntelui Eleon. Potrivit mărturiilor istoricului
Eusebiu, întâia dată Sfânta Elena a construit aici, în secolul al IV-lea, un mic altar în
formă de rotondă.

Pelerina Egeria dă o mărturie despre slujbele religioase care se făceau în locul de unde
Domnul s-a înălțat la cer. Slujbele se țineau în Duminica Floriilor, în Joia Sfântă, în
fiecare după-amiază în Săptămâna Luminată și în Duminica Rusaliilor. Egeria nu
vorbește despre o biserică, ci de un imbomon – adică loc înălțat, pisc.
În anul 614, altarul a fost distrus din porunca lui Cosroe și reconstruit peste câțiva ani
de starețul Modest. După invazia arabilor din anul 638, viața liturgică se pare că nu s-a
stins cu desăvârșire la Altarul Înălțării. Arabii au construit alături o mică moschee, pe
locul unde Omar își stabilise tabăra în anul 638. Cruciații au reconstruit Altarul în anul
1099, dându-l în grija unei mănăstiri de augustinieni. Așezământul avea un zid
înconjurător, octogonal, cu o grosime de circa 4 metri. În centru era un mic edificiu fără
acoperiș, tot de formă octogonală, cu opt arcade deschise, sprijinite pe 16 coloane de
marmură albă, care se terminau cu frumoase capiteluri sculptate. După înfrângerea
cruciaților, Saladin a oferit terenul la două familii musulmane. Mănăstirea a fost
distrusă, iar capela centrală a fost transformată în moschee. Spațiul dintre arcade a fost
zidit, lăsându-se numai o ușa spre apus, iar deasupra s-a construit o boltă. Din secolul al
XIX-lea, Altarul Înălțării se află sub administrației musulmană.
În curtea pavată cu lespezi de piatră se află și micuța Capelă a Înălțării Domnului. În
pereții curții se află înfipte multe cârlige – acestea sunt folosite pentru întinderea
corturilor în perioada praznicului Înălțării Domnului, când vin o mulțime de pelerini.
Sursa: Doxologia.ro
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Istoria Bisericii începe la Rusali
Sărbătoarea cade totdeauna la 10 zile după înălţare sau la 50 de zile
după Paşti, când a avut loc evenimentul sărbătorit şi când evreii îşi
serbau şi ei Praznicul Cincizecimii. Ε totodată sărbătoarea întemeierii
Bisericii Creştine, căci în aceeaşi zi, în urma cuvântării însufleţite a
Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism ca la trei mii de
suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim
(Fapte 2,41), nucleul Bisericii de mai târziu.
Prin Pogorârea Duhului Sfânt a început o epocă nouă în istoria mântuirii neamului omenesc. Astfel a luat fiinţă în chip văzut Biserica,
adică Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, flacăra Duhului Sfânt în
lume. S-a împlinit în acest mod ţelul final al întrupării, al jertfei de pe
cruce şi al Învierii Domnului.
Deşi fiecare Apostol a primit pe Duhul Sfânt şi cu toţii au pornit în
lume vestind tainele Împărăţiei cerurilor în graiul tuturor popoarelor,
deşi cei ce s-au botezat erau „bărbaţi cucernici din toate neamurile
care sunt sub cer“, s-a creat atunci o unitate nouă, spirituală, un
aşezământ în care toate se adună ca mădularele într-un trup, formând Biserica, Trupul cel tainic al lui Hristos. Iată
dar că Rusaliile sunt ziua întemeierii Bisericii creştine ca instituţie divino-umană.
Cincizecimea, adică a 50-a zi de la Învierea Domnului, este ziua voită de Tatăl, făgăduită de Fiul şi împlinită de Sfântul Duh. Este ziua deplinei revelaţii a Sfintei Treimi în lume: crearea, mântuirea şi sfinţirea. În această zi se inaugurează un nou mod de legătură între cei ce cred şi Dumnezeu, mod sau chip nevăzut de ochii noştri, dar simţit de
inimă. Înainte de patima Sa cea de bunăvoie, ştiind Iisus toate cele ce aveau să se întâmple cu El şi nevoind să-i lase pe
Apostoli în deznădejde, le-a făgăduit că va trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care-i va călăuzi. Şi va vesti cele
viitoare, îi va mângâia şi Îl va preamări, căci „din al meu va lua şi vă va vesti“. El se va numi Mângâietorul, fiindcă va
mângâia pe tot cel ce se lasă călăuzit de El. Iar când s-a arătat Apostolilor după slăvita Sa Înviere, Le-a zis: „Luaţi
Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute“ (In. 20, 21-22), acesta este textul care fundamentează peste veacuri Taina Spovedaniei.
Biserica este aşadar Hristos în toţi, uniţi prin lucrarea Sfântului Duh într-un chip viu şi indisolubil. Iisus Hristos şi toţi
credincioşii sunt mădulare ale aceluiaşi Trup tainic al lui Hristos, alcătuit din mai multe mădulare. Există un singur
corp şi un singur Duh. Şi această unitate a fost consfinţită de Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii.
Duhul Sfânt
Sfântul Duh Se numeşte Mângâietor, ca Unul Care are putere să ne mângâie şi să ne aline; că pe El L-am primit în
locul lui Hristos. Şi El mijloceşte, cu graiuri nespuse, pentru noi către Dumnezeu, ocrotindu-ne ca un iubitor de
oameni, ca şi Hristos, că şi Hristos este Mângâietor, pentru că zice Apostolul: Avem Mângâietor către Tatăl pe Iisus
Hristos Cel drept (1 Ioan 2,1). De aceea, Duhul Sfânt se mai numeşte şi alt Mângâietor (Ioan 14,16). Se numeşte altul,
pentru că este de aceeaşi fiinţă. Căci unul şi altul se spune numai despre cei ce sunt de aceeaşi fiinţă. Despre cei ce
sunt de fiinţe deosebite nu se poate grăi aşa, fără să li se arate, îndată, şi fiinţa pe care o au. Sfântul Duh este întru
toate una cu Tatăl şi cu Fiul; de aceea, El este şi împreună-Ziditor (Făcător) a toate şi chiar Lucrător al învierii de
obşte, şi face toate câte voieşte: sfinţeşte, împarte, înnoieşte, trimite, înţelepţeşte, unge pe prooroci şi, pe scurt zicând
toate le face, El fiind liber, atotputernic, bun, drept, ocârmuitor. Prin El este toată înţelepciunea, viaţa, mişcarea, împărtăşirea din sfinţenie şi din orice fel de viaţă. Într-un cuvânt, tot ce are Tatăl şi Fiul are şi El, afară de nenaştere şi
naştere, întrucât El purcede din Tatăl. Duhul revărsându-Se, aşadar, lumea s-a umplut de tot felul de daruri şi, prin
El, toate neamurile au fost călăuzite la cunoaşterea adevăratului Dumnezeu, iar Apostolii au primit puterea de a
alunga toată boala şi toată neputinţa. Hristos a pregătit venirea Sfântului Duh peste Ucenicii Săi, când, înainte de
pătimire, le-a vorbit despre aceasta (Ioan 7, 38-39), apoi, mai vădit după înviere, când a suflat asupra lor (Ioan 20,22).
Iar acum L-a trimis pe El, în chip de limbi de foc.

Sursa: Basilica.ro
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