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TROPAR
DE UMILINTA

Miluieste-ne pe noi, 
Doamne, 

miluieste-ne pe noi, 
ca nepricepandu-ne 
de nici un raspuns, 
acesta rugaciune 

aducem Tie, 
ca unui Stapan,

noi pacatosii robii 
Tai: miluieste-ne pe 

noi. Marire… 
Doamne, 

miluieste-ne pe noi, 
ca intru Tine am 

nadajduit.
Nu Te mania pe 

noi foarte, nici nu 
pomeni faradelegile 
noastre. Ci cauta si 
acum ca un milostiv 

si ne mantuieste 

TOAMNA ROMANEASCA 
PE MELEAGURI DE PRIMAVARA

NEO-ZEELANDEZA
Iata genericul sub care parohia noastra organizeaza, in data de 
24 octombrie 2010, prima functie sociala cu adunare de fonduri.
Acorduri si arpegii de toamna, gustari si bucate traditionale, toate 
asortate cu cate o cupa de vin pentru ca impreuna, prin gand, prin 
miresme, prin ritmuri si crampeie de armonii ruginii sa retrezim si 
sa mangaiem nostalgii si amintiri tomnatice, in zile primavaratece, 
in Noua Zeelanda, in suflet de roman. 24 Octombrie 2010, Bay 
View Community Centre, cu incepere de la orele 17:00. 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. 
Va asteptam cu drag, pe toti!

pe noi de vrajmasii 
nostri.

Ca Tu esti Dumne-
zeul nostru si noi 

suntem poporul Tau, 
toti lucrul mainilor 
Tale si numele Tau 
chemam. Si acum…

Usa milostivirii
deschide-o noua, 

binecuvantata 
Nascatoare de Dum-

nezeu, ca sa
nu pierim cei ce 
nadajduim intru 

tine. Amin.
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Episcopia are in sche-
ma de organizare, un 

numar de 30 de parohii 
ortodoxe si o manasti-

re, organizate in: 
Protopopiatul Ortodox 
Roman al Australiei si 

al cel Noii Zeelande.
(www.roeanz.com.au)

PAROHIA ORTODOXA
SF. IGNATIE TEOFORUL

Adresa: 5 Alford Street, 
Waterview, Auckland

Preot paroh al bisericii 
“Sfantul Ignatie

Teoforul” este P.C. Pr.  
Mircea Corpodean.

Consiliul  Parohial:
Presedinte                          

Pr. Mircea Corpodean; 

Epitrop:
Daniel Sparchez;
Consilier cultural 

Teodor Micle;
Consilier social:
Dumitru Coman;
Consilier tineret:
Gabriel Nicolau;      
Administrativ:
Emilian Niga;

Consilier misionar:          
Lucian Alexoiu 

Consilier:
Cristian Ailincai 

DATE IMPORTANTE ALE PAROHIEI NOASTRE

Iubiti credinciosi,
In forma ei prezenta, parohia noastra are ca si Statut de Organizare si Functionare 

actualul Statut al Episcopiei Ortodoxe Romane a Australiei si Noii Zeelande.
Parohia Ortodoxa Romana “Sfantul Ignatie Teoforul” din Auckland, Noua Zeelanda 
a primit noua ei forma de inregistrare si administrare, conform noului ei statut mai 

sus pomenit. Astfel, parohia noastra are urmatoarele date de inregistrare:
Denumirea: THE SAINT IGNATIUS ROMANIAN CHRISTIAN ORTHODOX, PARISH 
OF AUCKLAND; Felul persoanei juridice incorporate in cadrul CHARITIES COM-

MISSION: CHARITABLE ENTITY UNDER THE CHARITIES ACT 2005; 
Data inregistrarii in noua forma de organizare: 14 MAY 2010; 

Numarul de inregistrare: CC44202
In acord cu SECTION LD 1 of Income Tax Act 2007 si cu SECTION DB 41 of Tax Act
2007, donatiile facute de persoane fi zice si persoane juridice (companii) catre paro-

hia noastra sunt deductibile de la taxe, primindu-se din partea parohiei dovada 
acestei donatii (stampilata, semnata, avand specifi cata suma si data donatiei).

Parohia este condusa, ca si institutie, conform Statutului de Organizare 
si Functionare, aprobat de Patriarhia Romana, de catre CONSILIUL PAROHIAL.

Preotul paroh este presedintele Consiliului Parohial, consiliu ce are in componenta 
un epitrop, un casier, un secretar si consilieri pe probleme de tineret, sociale,

culturale, administrative si misionare.
DATELE BANCARE ALE PAROHIEI NOASTRE SUNT: Banca ASB Glenfi eld, L2, 208 

Westfi eld SHPTWN GLFLD, GLENFIELD, AUCKLAND, 09 306 – 3072,
SWIFT COD: ASBBNZ2A, CONT: 12 – 3072 – 0781807 – 00

Titularul contului: THE ST IGNATIUS ROMANIAN CHRISTIAN
ORTHODOX PARISH OF AUCKLAND

Va multumim pentru tot sprijinul si ajutorul pe care-l daruiti, cu generozitate, 
parohiei noastre, spre plinirea Evangheliei lui Hristos! Bunul Dumnezeu sa va 

binecuvanteze si sa va rasplateasca toata jertfa si osteneala cea folositoare.
Cu frateasca dragoste intru Hristos Domnul si cu binecuvantare

Pr. Mircea Mihai Corpodean
Doamne ajuta! 



PATRIARHIA ROMANA
Episcopia Ortodoxa Romana a Australiei si Noii Zeelande

Parohia Ortodoxa “Sfantul Ignatie Teoforul ”
5 Alford Street Waterview Auckland New Zealand

ACOPERAMANTUL MAICII DOMNULUI
In aceasta luna, in ziua intai, 
praznuim pomenirea Acopera-
mantului Preasfintei noastre 
de Dumnezeu Nascatoarei si 
pururea Fecioarei Maria. Tre-
buie sa stim ca acest praznic 
a inceput a se praznui pentru 
o pricina ca aceasta: in zilele 
imparatului Leon cel Intelept in 
Constantinopol, spre o dumi-
nica, facandu-se priveghere de 
toata noaptea in sfanta biserica 
Vlaherna a Preasfintei Nasca-
toarei de Dumnezeu, in intaia 
zi a lunii octombrie, si multi-
mea poporului stand inainte, 
ca la patru ceasuri de noapte 
fiind, Sfantul Andrei cel nebun 
pentru Hristos si-a ridicat ochii 
in sus impreuna cu ucenicul 
sau, Fericitul Epifanie, si au 
vazut pe Imparateasa cerului, 
pe ocrotitoarea a toata lumea, 
pe Preasfanta Fecioara Nascatoare de Dumnezeu, stand in vazduh si rugandu-se, 
stralucind cu lumina si acoperind pe popor cu cinstitul sau omofor, inconjurata de 
osti ceresti si de multime de sfinti, care stateau in haine albe cu cucernicie im-
prejurul ei; din care doi erau mai alesi, Sfantul Ioan inaintemergatorul si Evanghe-
listul Ioan. 
 Iar cele cu umilinta graiuri ale rugaciunii ei catre iubitul sau Fiu si Dum-
nezeul nostru Iisus Hristos, acestea s-au auzit: “Imparate ceresc, primeste pe tot 
omul cel ce Te slaveste pe Tine, si cheama in tot locul preasfant numele Tau; si 
unde se face pomenirea numelui meu, acel loc il sfinteste, si preamareste pe cei ce 
Te preamaresc pe Tine, si pe cei ce cu dragoste ma cinstesc pe mine Maica Ta. 
Primeste-le toate rugaciunile si fagaduintele si-i izbaveste din toate nevoile si 
rautatile”. stiind si noi pe solitoarea si pe acoperitoarea noastra, sa nazuim catre 
dansa cu umilinta strigand: “Acopera-ne pe noi cu acoperamantul tau, Preasfanta 
Fecioara, in ziua rautatilor noastre; acopera-ne in toate zilele noastre, iar mai ales 
in ziua cea rea cand sufletul de trup se va desparti, de fata sa ne stai intru ajutor, 
si sa ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din vazduh, cele de sub cer, si in ziua 
infricosatoarei judecati, sa ne acoperi pe noi intru ascunsul Acoperamantului tau”.

RUGACIUNE 
INAINTE

DE SPOVEDANIE
Asculta-ma, Domnul 
meu si Ziditorul meu, 

asculta-ma iarasi 
pe mine, pacatosul 
si nevrednicul robul 
Tau, ca de multe ori 
Ti-am fagaduit sa-mi 

schimb viata mea 
cea rea si nicidecum 
nu am schimbat-o. 

Gresit-am, Doamne, 
gresit-am si cunosc 
greselile mele si imi 
pare rau ca le-am 

facut, si mi-e rusine 
sa vin inaintea 

fetei Tale, iesind, de 
atatea ori din cuvan-

tul meu si nepara-
sindu-ma de pacatele 
mele. Si ce voi sa zic 
pentru nemultumirea 

mea cea mare, si 
unde ma voi duce? 

Atatea strambatati ce 
am facut! Catre Tine 
vin, Stapanul meu 

mult milostive, si cad 
cu multa indrazneala 

la picioarele Tale, 
de vreme ce vad ca 

pentru pacatele mele 
ai primit injositoarea 
moarte pe cruce si 
chemi pe pacatosi 

prin Scripturile Tale 
catre Tine sa strigi 

cu gura Ta: Pe cel ce 
vine la Mine, nu-l voi 
scoate afara. Drept 

aceea, Doamne, 
primeste-ma si pe 
mine nevrednicul 

si-mi iarta toate pa-
catele si-mi da harul 
Tau si binecuvantar-
ea Ta, pentru mare si 
nemasurata milostivi-
rea Ta. Si hotarasc sa 
Te ascult si acum si 

pururea, dulcele meu 
Iisus, si sa Te maresc 

in vecii vecilor.
Amin. 
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CE SUNT FERICIRILE? 
Dupa randuiala Vechiului Testament, pentru a implini Legea, credinciosul trebuia 
sa asculte de cele 10 porunci. Potrivit cuvintelor Mantuitorului: „Sa nu socotiti ca 
am venit sa stric Legea sau proorocii; n-am venit sa stric, ci sa implinesc” (Matei 
5, 17), cele 10 porunci trebuie pazite si de crestini, intocmai. Pe langa aceste zece 
porunci, Mantuitorul a mai dat crestinilor alte noua indemnuri, prin care se im-

plineste Legea, in scopul desavarsirii morale. Pe acestea nu le-a dat insa in chip de 
opriri sau porunci, ci in chip de „fericiri”, fi indca ele se potrivesc deplin cu smerenia 

si blandetea Mantuitorului Hristos. Pe de alta parte, cele noua Fericiri sunt atat 
de potrivite cu nazuintele sufl etului crestinului, incat, numai auzindu-le, suntem 
indemnati singuri sa le indeplinim. In acest inteles Sfantul Apostol Iacov numeste 

legea Noului Testament „Legea cea desavarsita a libertatii” (Iacov 1, 25). 
Faptul ca Mantuitorul infatiseaza laolalta fericirea si desavarsirea arata ca acestea 
sunt strans legate. Intr-adevar, nimeni nu poate fi  fericit fara a fi  desavarsit, iar cel 

ce cucereste desavarsirea morala dobandeste prin aceasta si fericirea. 
De aceea, in fi ecare fericire trebuie sa deosebim mai intai invatatura sau indemnul 

si apoi fericirea sau fagaduinta rasplatirii. Pe scurt, prin „Fericiri” se inteleg cele 
noua cai pe care crestinul trebuie sa mearga pentru a ajunge la fericirea vesnica, 

sau cele noua virtuti prin care putem dobandi fericirea.
CARE ESTE FERICIREA INTAI SI CE INTELES ARE? 

„Fericiti cei saraci cu duhul, ca a lor este imparatia cerurilor” (Matei 5, 3). Prin 
aceste cuvinte, Mantuitorul ne invata ca prima virtute pe care trebuie sa ne-o in-
susim pentru a intra in imparatia cerurilor, adica pentru a dobandi fericirea, este 
„saracia cu duhul”. Dar ce inseamna „saracia cu duhul”? Dupa cum talmaceste 

Sfantul Ioan Gura de Aur, cuvintele «saraci cu duhul» inseamna «smeriti de buna 
voie», adica lipsiti de trufi a mintii si de nemasurata iubire de sine, pacate prin care 
au cazut ingerii cei rai si primii oameni. Ele nu arata deci pe cei neintelepti, nes-
tiutori sau simpli, ci pe cei ce se socotesc pe sine astfel. Crestinii care cunosc si 

urmeaza pe Hristos sunt „invatati de Dumnezeu” (I Tes. 4, 9) si „fi i ai luminii... nu 
ai intunericului”, intrucat au dobandit invatatura dumnezeiasca de la Biserica, prin 

harul Sfantului Duh. Saraci cu duhul sunt crestinii care, cugetand necontenit la 
desavarsirea dumnezeiasca, isi dau seama cat de departe sunt ei de ea; cei ce isi 
dezlipesc de buna voie inima de bunurile pamantesti, isi golesc mintea de cunos-
tintele cele desarte si isi elibereaza sufl etul de iubirea celor vremelnice, pentru ca, 
astfel saracita, mintea sa doreasca a fi  umpluta cu bunurile ceresti, cu bogatia sti-
intei dumnezeiesti si cu iubirea celor vesnice. Acesti crestini, oricat ar fi  de virtuosi, 

nu se cred niciodata desavarsiti, ci ravnesc si se straduiesc fara incetare sa urce 
treapta cu treapta, cat mai sus, pe scara desavarsirii. Patrunsi de convingerea ca 
nu au nimic de la sine si ca nu pot infaptui nimic pentru mantuirea lor fara aju-

torul si harul lui Dumnezeu si ca, atata vreme rat petrec in trup, sunt inca departe 
de fericirea vesnica, crestinii implora necontenit indurarea harului lui Dumnezeu. 
Rasplata fagaduita celor smeriti este imparatia cerurilor, adica fericirea vesnica, pe 
care, prin credinta si nadejde, ei o gusta launtric inca pe pamant, dar deplin o vor 
avea numai in viata viitoare, prin partasia la fericirea vesnica. Smerenia este deci 
prima virtute ce se cere crestinului. Fara ea, nimeni nu poate trai o viata cu ad-

evarat crestina; fara ea, nimeni nu poate nici macar intra in aceasta viata crestina, 
pentru ca ii lipseste dorinta de a se lupta cu pacatele si de a dobandi virtutea. Fara 
smerenie, crestinul nu se afl a in stare de a simti nevoia harului dumnezeiesc si prin 

aceasta se lipseste tocmai de ceea ce are neaparata trebuinta.

FERICIRILE: PREDICA DE PE MUNTERUGACIUNE
IN VREMURI
DE NEVOIE

Nori apasatori se 
aduna deasupra mea, 

Doamne, si ameni-
ntarea furtunii ma 
inspaimanta. Desi 

sunt in suferinta, nu 
ma plang pentru ca 

Tu esti sprijinul meu 
si stanca unde imi 
caut scaparea. Tu 

Doamne cunosti neca-
zurile mele si ai grija 

de mine neincetat. Cu 
toata suferinta mea, 
stiu ca ma iubesti si 
asta imi da tarie. Cu 
speranta in ajutorul 
si bunatatea Ta, nu 
ma voi lasa rapus, ci 
ma voi lupta cu curaj 

si voi fi  scapat. Tu 
esti Cel ce carmuieste 
lumea si vietile oame-
nilor; indreapta cora-
bia vietii mele, care 
acum este clatinata 
de valuri furioase, 

spre ape linistite. De-
geaba ma zbat singur 
impotriva furtunii, ca 
fara Tine nu pot face 
nimic. Catre Tine ma 

indrept si ma rog: 
vino in ajutorul meu, 
asa cum l-ai salvat pe 
Petru, care venea spre 
Tine pe apa. Intinde 

bratul Tau spre mine, 
cum l-ai intins spre el, 

Dumnezeule milos-
tiv, si salveaza-ma 

degraba. Amin. 
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FERICIRILE: PREDICA DE PE MUNTE
CARE ESTE FERICIREA A DOUA SI CE INTELES ARE? 

„Fericiti cei ce plang, ca aceia se vor mangaia” (Matei 5, 4). Plansul, ca si rasul, 
poate avea diferite cauze. intelesul lui depinde deci de cauza din care porneste. Ast-
fel este o mare deosebire intre plansul celui ce-i pare rau pentru vreun pacat savar-
sit si plansul unui hot, de necaz ca nu i-a reusit o incercare de furt, sau pentru ca 

a fost prins si pedepsit. De aceea, din aceasta fericire nu trebuie sa intelegem ca toti 
cei ce plang ar putea dobandi mangaierea. Aici este vorba numai de cei ce plang din 

pricina ca se intristeaza si le pare rau pentru pacatele savarsite649 (Sfantul Ioan 
Gura de Aur, Cuvantul XV la Matei, Migne, P. G., LVII, col. 225), cu care au mahnit 
pe Dumnezeu si pe aproapele lor, ca fi ul pierdut, Zaheu vamesul, sau talharul cel 
rastignit de-a dreapta Mantuitorului. Aceasta este intristarea despre care Sfantul 
Apostol Pavel scrie: „Intristarea, cea dupa Dumnezeu aduce pocainta spre mantu-
ire, fara parere de rau; iar intristarea lumii aduce moarte” (II Cor. 7, 10). Despre 

aceasta intristare vorbeste si Sfantul Apostol Petru, aratand ca ea este pricinuita de 
feluritele ispite la care este supus cel credincios, spre lamurirea credintei lui si din 

care iese biruitor numai cel ce rabda pana la sfarsit (I Petru 1,6-7). 
Mantuitorul fericeste nu numai pe cei ce-si plang pacatele proprii, dar si pe cei 

care-si frang inima si plang pentru pacatele semenilor lor, rugand pe Dumnezeu 
sa le dea cainta, adica pe cei rataciti sa-i intoarca la calea cea dreapta, iar pe cei 
ce traiesc fara randuiala sa-i faca sa-si indrepte viata. Mantuitorul S-a intristat si 
a plans pentru pacatele celor ce locuiau in Ierusalim, Horazin, Betsaida si Caper-

naum, si care nu voiau sa se pocaiasca (Matei 11, 20-24; 23, 37, 38). 
Darul lacrimilor aducatoare de bucurie 1-au avut, de asemenea, toti sfi ntii. 

Fagaduinta mangaierii este unita cu indemnul de a plange, pentru ca intristarea 
pentru pacate sa nu duca la deznadejde. Celor ce plang din aceste pricini binecu-

vantate, Mantuitorul le fagaduieste mangaierea harica, adica, pentru viata de acum, 
iertarea greselilor, scaparea de chinuri si de pacate, iar pentru viata viitoare, im-

paratia cerurilor, adica bucuria650 (Sfantul Ioan Gura de Aur, Cuvantul XV la Ma-
tei, Migne, P. G., LXVII, col. 225; Teofi lact, Comentar la Matei, Migne, P. G., CXXIII, 

col. 188; Zigaben, Comentar la Matei, Migne, P. G., CXXIX, col. 192). 
Despre aceasta rasplata vorbeste Sfantul Evanghelist Ioan in Apocalipsa, cand infa-
tiseaza rasplata celor ce au ramas credinciosi si statornici in necazul cel mare si pe 
care „Mielul, Cel ce sta in mijlocul tronului, ii va paste pe ei si-i va duce la izvoarele 

apelor vietii si Dumnezeu va sterge orice lacrima din ochii lor” (Apoc. 7, 14-17). 
CARE ESTE FERICIREA A TREIA SI CE INTELES ARE? 

„Fericiti cei blanzi, ca aceia vor mosteni pamantul” (Matei 5, 5). Blandetea este cel 
dintai rod al bunatatii si iubirii aproapelui. Ea este o stare cumpanita si linistita a 
sufl etului, insotita cu silinta de a nu supara pe nimeni si a nu se supara de nimic. 

Cel bland nu murmura niciodata impotriva lui Dumnezeu, nici a oamenilor, ur-
mand indemnul Sfantului Apostol Pavel: „Vorba voastra sa fi e totdeauna placuta, 
cu sare dreasa, ca sa stiti cum trebuie sa raspundeti fi ecaruia” (Col. 4, 6). Omul 

bland da cuvenita cinste si ascultare mai-marilor sai: nu batjocoreste, nu graieste 
de rau si nu osandeste pe semenii sai, ci se arata pe sine totdeauna smerit. Iar cand 
se intampla ceva potrivnic dorintelor lui, nu se lasa prada maniei si, mai presus de 
toate, nu se razbuna pentru jigniri. Cea mai inalta treapta a blandetii este iubirea 

fata de cei ce ne prilejuiesc necazuri si suparari si care se arata prin iertare si impa-
care (Matei 5, 23-24). Culmea blandetii sta deci in purtarea pe care ne-o porunceste 
Mantuitorul, prin cuvintele: „Binecuvantati pe cei ce va blesteama, faceti bine celor 

ce va urasc si rugati-va pentru cei ce va vatama si va prigonesc” (Matei 5, 44). 

RUGACIUNE
DE MULTUMIRE
Doamne Iisuse Hris-
toase, Dumnezeul 
nostru, Dumnezeu 
milostiv si indura-

tor, a carui dragoste 
de oameni nu are 

margini; ma inchin 
slavei Tale cu teama 
si cuviosie, ca sa-Ti 
multumesc pentru 

tot ce mi-ai dat, mie 
robului Tau. Slava 

Tie Doamne, Te laud 
si iti cant, Stapane si 
Binefacatorule. Din 
nou ingenunchez 

in fata Ta, ca sa iti 
multumesc pentru 
mila si bunatatea 

Ta, si ma rog ca si de 
acum inainte sa faci 
minuni pentru mine, 
pentru ca dragostea 
mea pentru Tine, si 
pentru semenii mei 
sa creasca. Scapa-
ma de toate relele 
si de toate nevoile. 

Da-mi liniste si pace, 
in toate zilele mele, 
ca sa pot multumi 
Tatalui si Fiului si 

Sfantului Duh, acum 
si in vecii vecilor. 

Amin. 
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FERICIRILE: PREDICA DE PE MUNTE
Singura manie ingaduita si folositoare este aceea indreptata impotriva pacatelor si 
a patimilor si mai ales impotriva diavolului ispititor, in care nu a ramas nimic bun. 

CE A FAGADUIT DUMNEZEU CELOR BLANZI? 
Dumnezeu a fagaduit celor blanzi ca vor mosteni pamantul. intr-adevar, este fi resc 

ca aceia care se poarta cu blandete sa fi e scutiti de multe suparari, necazuri si 
tulburari pe care le pricinuieste lipsa acestei virtuti, sa capete chiar iubirea celor 
din jur, o buna inraurire asupra semenilor si, in orice caz, sa stinga mania si ura 
indreptata impotriva lor. Rasplata ii vine celui bland chiar din practicarea blan-

detii. Fiind impacat cu Dumnezeu, cu semenii si cu sine, omul bland se bucura de 
o stare de liniste si siguranta deplina. Astfel trebuie intelese cuvintele Mantuitoru-

lui: „Invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima si veti gasi odihna 
sufl etelor voastre”. Rasplata deplina, insa, va fi  data celor blanzi in viata viitoare. 

CARE ESTE A PATRA FERICIRE SI CE INTELES ARE? 
„Fericiti cei ce fl amanzesc si insetoseaza de dreptate, ca aceia se vor satura” (Ma-
tei 5, 6). Cuvantul «dreptate» are aici intelesul din Vechiul Testament, insemnand 
«cucernicie», ca la Sfantul Ioan Gura de Aur,651 (Cuvantul XV la Matei, Migne, 
P. G., LVII, col. 227) «virtutea in general», ca la Sfantul Chiril al Alexandriei652 
(Comentar la Luca, Migne, P. G., LXXII, col. 592), «toata virtutea» cum spunea 
Zigaben653 (Comentar la Matei, Migne, P. G., CXXIX, col. 196); cu alte cuvinte 

plinirea poruncilor lui Dumnezeu, adica sfi ntenia, dreapta credinta si dreapta pur-
tare. Cei fl amanzi si insetati de dreptate sunt deci toti cei ce doresc cu ardoare sa 
infaptuiasca si sa se infaptuiasca binele. Aceasta dorinta este tot atat de fi reasca 
si continua ca si foamea si setea trupeasca. Au dat dovada de aceasta puternica 
dorinta indeosebi sfi ntii si martirii care pentru Hristos au parasit familie, avere, 

voie proprie si s-au nevoit cu trairea unei vieti de inalta spiritualitate. 
Saturarea fagaduita trebuie inteleasa ca o implinire a nazuintelor prin cucerirea 
desavarsirii, prin realizarea sfi nteniei in viata aceasta, in parte, iar in cea viitoare 
pe deplin. Aceasta va fi  potrivit fagaduintei Mantuitorului, Care zice: „Si oricine 

a lasat case, sau frati, sau surori sau tata, sau mama, sau femeie, sau copii, sau 
tarine pentru numele Meu, inmultit va lua inapoi si va mosteni viata vesnica” 

(Matei 19, 29). „A fi  fl amand si insetat de dreptate” mai inseamna si a dori si a ne 
stradui din toate puterile pentru infaptuirea dreptatii ca virtute sociala, atat pen-

tru noi, cat si pentru semenii nostri. Iar cand, din pricina smereniei, saraciei, nein-
demanarii noastre sau a puterii parasului, suntem nedreptatiti in aceasta viata, sa 
nu ne descurajam, ci sa avem nadejde tare ca vom primi dreptatea noastra, daca 

nu chiar in viata aceasta, ca femeia staruitoare din parabola judecatorului nedrept 
(Luca 18, 2-7), desigur in viata viitoare. Simtul dreptatii este atat de inradacinat in 
fi inta omului, incat cu drept cuvant este asemanat cu nevoia trupeasca de hrana si 
apa, fara de care omul nu poate trai. In Vechiul Testament, au fost fl amanzi si in-

setati de dreptate dreptul Iov, regii David si Solomon si, indeosebi, proorocii. Astfel, 
David se plange, in psalmul 73, ca pe pamant cei rai nu sunt pedepsiti, iar dreptii 

nu primesc incununarea virtutii. Iar proorocul Ieremia se revolta impotriva calcato-
rilor de lege. Impotriva asupritorilor si a judecatorilor nedrepti, Isaia striga: „... Nu 
mai faceti rau inaintea ochilor mei. Incetati odata! Invatati sa faceti binele, cautati 

dreptatea, ajutati pe cel apasat, faceti dreptate orfanului, ajutati pe vaduva” (1, 
16-17). Crestinii nedreptatiti au privilegiul de a astepta, dupa fagaduinta Domnu-
lui, „ceruri noi si pamant nou, in care locuieste dreptatea” (II Petru 3, 13). Avand 
aceasta nadejde, ei indura mai usor suferintele legate de foamea si setea lor dupa 
dreptate, care, in toata plinatatea ei, nu se va potoli decat in imparatia cereasca.

RUGACIUNE 
PENTRU BOLNAVI

Atotputernice Do-
amne, Tamaduitor al 
sufl etelor si trupu-
rilor, care cobori pe 
oameni si tot Tu ii 

ridici, care pedepsesti 
si vindeci din nou, 
ai mila de (numele), 

pentru ca este bolnav 
(bolnava). Intinde-Ti 
bratul Tau tamadu-
itor, si vindeca pe el 
(ea), si ridica-l (o) din 
patul de suferinta. 
Goneste duhul de 

slabiciune din el (ea) 
si departeaza de la el 
(ea) durerea, ranile, 
febra si slabiciunile. 
Daca are pacate si 

greseli, iarta-i-le, din 
dragostea Ta pentru 
oameni. Dumnezeule 
ai mila de ceea ce a 
zidit mana Ta, intru 

Iisus Hristos, impreu-
na cu care esti bine-
cuvantat si cu bunul 
si de viata datatorul 

Sfantul Duh, acum si 
in vecii vecilor. Amin. 

RUGACIUNE LA 
CAZ DE BOALA

Doamne, lisuse 
Hristoase, Dumne-

zeul nostru, primeste 
smerita mea rugaci-
une pentru iertarea 

pacatelor mele si 
ca un indurat, cu 

dreapta Ta stinge-mi 
focul ce m’a cuprins, 
inceteaza-mi boala 

si cu milostivirea Ta 
ridica-ma din patul 
durerilor, pentru 

slava numelui Tau. 
Ca Tu esti doctorul 
sufl etelor si al tru-

purilor noastre si Tie 
slava inaltam, acum 
si pururea si in vecii 

vecilor. Amin
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SFANTA MUCENICA PARASCHEVA

Aceasta cu adevarat mare si vestita intre 
femei, Cuvioasa si pururea pomenita Para-
scheva s-a nascut intr-un sat al Traciei, nu-
mit si din vechime si acum Epivata. Parintii 
fericitei erau de neam bun si mariti, inavuti-
ti cu multe averi; mai mult insa ii marea si ii 
imbogatea dreapta credinta in Dumnezeu si 
vrednicia de a se numi crestini. Acestia dar, 
aducind la lumina pe Cuvioasa, intii au 
renascut-o prin scaldatoarea cea dumneze-
iasca a Botezului, apoi, inaintind pe cale, 
o invatara toata imbunatatirea si asezarea 
cea dupa Dumnezeu. 
 Dupa ce a trecut la al zecelea an, 
ades ea mergea cu mama sa la biserica 
Preacuratei Nascatoare de Dumnezeu si a 
auzit aceste dumnezeiesti binevestiri: “Cel 
ce voieste sa vina dupa mine, sa se lepede 
de sine si sa ridice crucea sa si sa urmeze 
Mie”. Indata fi ind cuprinsa de aceasta 
si iesind din biserica, a intilnit un sarac; 
ascunzindu-se de maica sa si dezbracind 
hainele stralucite si luminate ce le purta, 
le-a dat lui si ea a imbracat pe ale aceluia, 
luindu-le pe acestea cu oarecare mestesug-
ire inteleapta. Dupa ce a venit acasa si au 
vazut-o parintii intr-un astfel de chip, s-au 
ingrozit si au batut-o ca sa nu mai faca 
asa. Ea insa nu numai de doua ori, ci de 
trei ori si de multe ori se zice ca, dezbracind 
hainele sale, le-a dat saracilor, intru nimic 
socotind pentru aceasta ocarile, ingro-
zirile si nesuferitele batai ale parintilor. Si 
acestea, in casa parinteasca, erau ca niste 
preintimpinari ale roadelor ce, pe urma, 
erau sa odrasleasca in ea si pasiri spre tre-
cerea peste om. Apoi, fi indca nu mai putea 
suferi durerea duhului in sufl et, fara stirea 
parintilor si a celor de un singe cu ea si a 
multimii slugilor, a ajuns la Constantinopol. 
 Aici, gustind toate bunatatile cele 
dupa Dumnezeu, indestulindu-se de dum-

nezeiestile si sfi ntitele biserici si moastele 
sfi ntilor si, fi ind binecuvintata de sfi ntii 
barbati cei de acolo si intarindu-se cu 
rugaciunile lor, a iesit din cetate si a trecut 
in Calcedon de cealalta parte si de acolo 
a venit la Iraclia din Pont, calatorind cu 
picioarele sale. Iar parintii ei insisi si prin 
altii, ca nevoia este lesne iscoditoare, mult 
trudindu-se si locuri din locuri schimbind si 
cetati si sate calcind si neafl ind-o, s-au in-
tors acasa. Iar preafericita fecioara, venind 
la Iraclia din Pont si sosind la un oarecare 
locas dumnezeiesc al Maicii lui Dumnezeu 
si intrind in el cu bucurie duhovniceasca, 
s-a asezat pe pamint si l-a udat cu lacrimi. 
Apoi s-a sculat si, prin ruga sa umplindu-se 
de har, cinci ani intregi a petrecut in acest 
sfi nt locas, tot felul de bunatati savirsind. 
Caci intru rugaciunile ei de toata noaptea 
facea stari statornice si de diamant, aju-
nari neincetate, batai de piept, plingere, 
tinguiri cu lacrimi nestinse, iar culcarea jos 
pe fata pamintului, cine dupa vrednicie o va 
povesti; obiceiul smerit, cugetul impacat, cu-
ratenia inimii si plecarea ei spre Dumnezeu. 
De acestea, destul desfatindu-se, a trimis 
Dumnezeu pe cei ce aveau s-o duca la Ieru-
salim; caci aceasta dorinta o avea si ruga 
pe Dumnezeu si pe Maica Lui de aceasta. 
Deci asa pregatita a iesit din biserica si 
ingradita cu ajutorul de sus, a ajuns la Ieru-
salim si indestulindu-se de toate cele sfi nte 
si bune ale Ierusalimului, unde si “blind-
ele picioare ale Mintuitorului meu Hristos 
au calcat” si saturindu-se si zburind prin 
pustiul Iordanului ca o pasare, a nimerit la 
o viata cinstita de calugarite pustnice si a 
intrat aici. Insa, neputind a le da in scris pe 
toate, cit s-a nevoit aici, prin care pe vraj-
masul diavol pina in sfi rsit l-a stins, care 
mai inainte cu ispite multe si de tot felul a 
navalit pornindu-se asupra ei, putine oarec-
are din nevointele ei spre pomenire le vom 
adauga aici. Bautura intrebuinta apa de 
izvor, si de aceasta foarte putina; trebuinta 
asternutului o implinea cu o rogojina, iar 
imbracamintea era o haina si aceasta foarte 
zdrentaroasa, cintarea pe buze neincetata, 
lacrimile de-a pururea; peste toate acestea 
infl orea dragostea, iar virful bunatatilor, 
care este smerita cugetare, le cuprindea pe 
toate acestea.

RUGACIUNE 
PENTRU RAPOSATI

Bunule Doamne, 
aminteste-Ti de robii 
Tai (numele) si iarta-
le lor greselile pe care 
le-au savarsit in tim-
pul vietii lor, pentru 

ca nimeni nu este fara 
de pacat in afara de 
Tine, care ai puterea 
sa dai pace celor ple-
cati dintre cei vii. Prin 
Dumnezeiasca Ta in-
telepciune si dragoste 

pentru oameni, Tu 
binecuvantezi si dai 
fi ecaruia ceea ce are 
nevoie. Mantuitorule, 

odihneste sufl etele 
robilor Tai (numele) 
care si-au pus nade-
jdea in Tine Atotput-
ernicule. In mijlocul 

sfi ntilor, Iisuse 
Hristoase, odihneste 
sufl etele robilor Tai, 
acolo unde nu este 

durere nici intristare 
nici suspin, ci viata 

fara de moarte. 
Pomeneste, Doamne, 
pe cei ce intru nade-
jdea invierii si a vietii 
celei ce va sa fi e au 
adormit, parinti si 

frati ai nostri si pe toti 
cei care intru cresti-
natate si credinta s-

au savarsit, si le iarta 
lor toate greselile pe 
care cu cuvantul sau 
cu fapta sau cu gan-
dul le-au savarsit si-i 
aseaza pe ei in locuri 
luminoase, in locuri 
cu verdeata, in locuri 
de odihna, de unde a 
fugit toata durerea, 

intristarea si suspin-
area, unde cercetarea 
fetei Tale veseleste pe 
toti cei din veac sfi ntii 
Tai. Ca Tu esti viata 
si invierea si odihna 
robilor Tai adormiti. 

Amin.
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CATEHISM ORTODOX PE INTELESUL TUTUROR - 6
20. De ce invatatura crestina este 
socotita drept cea mai inalta treapta 
a credintei? 
 Pentru ca invatatura crestina a 
fost data de insusi Fiul lui Dumnezeu 
intrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, si 
pentru ca nimeni altul n-a cunoscut ca 
El de-a dreptul pe Dumnezeu si n-a in-
vatat pe oameni chiar din izvorul care e 
insusi Dumnezeu: “Pe Dumnezeu nimeni 
nu L-a vazut vreodata; Cel Unul - Nas-
cut, Fiul, Care este in sanul Tatalui, Ace-
la L-a facut cunoscut” (Ioan 1, 18). Man-
tuitorul insusi declara: “Cel ce M-a vazut 
pe Mine a vazut pe Tatal” (Ioan 14, 9). 
Caci “nimeni nu cunoaste pe Fiul, decat 
numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste 
nimeni, decat numai Fiul si acela caruia 
va voi Fiul sa-i descopere”. Iisus Hristos 
a adus Descoperirea celor mai mari taine 
ale adevarului dumnezeiesc, pe care 
omenirea s-a invrednicit sa le cunoasca 
de la inceputul lumii. Credinta adusa 
de El a astamparat si astampara setea 
dupa adevar a nenumarate sufl ete. Ea a 
schimbat fata lumii vechi. Prin luminar-
ea si schimbarea adanca a sufl etelor, ea 
a legat din nou viata omeneasca, veste-
jita de pacat, de Izvorul nesecat al vietii 
netrecatoare: Dumnezeu. Ea a coborat 
cerul pe pamant, implinind rugaciunea 
Psalmistului: “Doamne, pleaca cerurile 
Tale si Te pogoara, atinge-Te de munti 
si fa-i sa fumege”. Cerurile s-au plecat si 
chiar s-au deschis. In sfarsit, nici o alta 
credinta sau cunoastere religioasa n-a 
putut si nu poate inlocui pe cea crestina, 
fi indca n-a avut si nu are roadele aces-
teia. Invatatura crestina sta pe culmea 
cunoasterii religioase, pentru ca nicaieri 
sufl etul credinciosului nu se desfata de 
adevar, de dreptate, de fericire, de viata 
vesnica, ca in Hristos. 

21. Cum ne putem incredinta de 
Descoperirea dumnezeiasca? 
 Ne putem incredinta de Desco-
perirea dumnezeiasca pe doua cai: 1. 
printr-una personala, afl ata in cerceta-

tor; 2. prin cealalta, afl ata in cuprinsul 
Descoperirii. Cea dintai e credinta. 
Credinta e socotita ca Descoperire. Ea 
singura ingaduie omului sa vada pe 
Dumnezeu.12 (Epistola catre Diognet, 
8, 6; Patres Apostolici, 1, 1901, pag. 
404; in Scrierile Parintilor Apostolici, 
in “P.S.B.”, Bucuresti, 1979, p. 342) Ea 
singura ne duce intr-o lume mai pre-
sus de fi re si ne inzestreaza cu puterea 
de a deosebi ce e omenesc de ce e mai 
presus de om. Cea de-a doua cale prin 
care ne incredintam despre Descoperi-
rea dumnezeiasca sunt semnele afl ate 
chiar in Descoperire. Au fost si sunt 
semne vadite ale Descoperirii dumne-
zeiesti. 

22. Care sunt semnele adevaratei 
Descoperiri dumnezeiesti? 
 Semnele Descoperirii dumne-
zeiesti sunt urmatoarele: 1) Inaltimea 
invataturilor descoperite; 2) Curatia 
lor dumnezeiasca; 3) Puterea lor de 
a schimba in bine pe oameni. Aceste 
semne sunt launtrice si ele pot fi  in-
telese numai cand Descoperirea e bine 
cunoscuta si e cercetata intr-un duh 
de smerenie si de evlavie. Acest duh 
face fericit pe cel ce se daruieste unei 
asemenea cercetari. Despre Desco-
perirea dumnezeiasca ne incredintam 
si prin semne din afara: minunile si 
proorociile, la care putem adauga si 
calitatea morala a persoanei prin care 
se face Descoperirea.


