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MESAJUL DE SFINTELE PASTE
DIN PARTEA PARINTELUI MIRCEA CORPODEAN
In lumina marelui Praznic al Invierii
Domnului nostru Iisus Hristos si a
rugaciunii Sfintilor Sai, va adresez tuturor
parintesti doriri de sanatate si mantuire,
de pace si bucurie, de ajutor de la
Dumnezeu in toata fapta cea buna,
dimpreuna cu salutarea pascala:
“Hristos A Inviat!”
Al vostru catre Hristos-Domnul
rugator, Parintele Mircea Corpodean.

Nu ne lasa aici
uitati de lume,
Ajuta-ne Stapane!
Si cand Te’ nalti
la Tatal Cel Ceresc,
As vrea Preasfinte
ca sa-Ti amintesc
Sa-L rogi,
dar sa nu uiti,
pe Dumnezeu
Ca’s pe pamant
si eu!

Natalia David
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Predica la Invierea Domnului
Parintele Cleopa - Manastirea Sihastria
cade să repetăm cuvintele profetului Isaia:
Unde-ţi este, moarte, biruinţa ta? Unde-ţi
este, moarte, boldul tău? (Osea 13, 14; I
Corinteni 15, 55). Astăzi uşile de aramă lea zdrobit Iisus şi pe însăşi numirea morţii
a schimbat-o, căci nu se mai numeşte
moarte, ci somn. Mai înainte de venirea
lui Hristos şi de iconomia Crucii, însuşi
numele morţii era foarte înfricoşat. Că
omul cel dintîi, după ce a fost creat de
Dumnezeu, cu moarte a fost ameninţat:
Din pomul cunoaşterii binelui şi răului să
nu mănînci, căci, în ziua în care vei mînca
din el, vei muri negreşit (Facere 2, 17).
Şi proorocul David zice prin Duhul
Sfînt: Moartea păcătoşilor este cumplită
(Psalm 33, 20). Dar nu numai moarte se
numea despărţirea suﬂetului de trup,
ci şi iad. Ascultă şi pe patriarhul Iacob,
zicînd: Veţi pogorî bătrîneţele mele în iad
(Facere 42, 38). Iar proorocul David zice:
Dumnezeu va izbăvi suﬂetul meu din mîna
iadului (Psalm 48, 16). Dar după ce Hristos Dumnezeul nostru S-a adus jertfă pe
cruce pentru noi şi a înviat din morţi, a
Hristos a înviat din morţi, ﬁind
transformat moartea în somn, ca un iubiîncepătură (a învierii) celor adormiţi (I
tor de oameni.
Cor. 15, 20), Hristos a înviat !
Căci în loc de moarte, adormire şi
Iubiţi credincioşi,
somn se zice mutarea noastră din cele de
Astăzi prăznuim praznicul praznicelor
aici. Ascultă însuşi pe Mîntuitorul, zicînd:
şi sărbătoarea sărbătorilor. Astăzi este
Lazăr, prietenul nostru, a adormit şi merg
bucurie duhovnicească pretutindeni în
să-l trezesc (Ioan 11, 11). Căci precum ne
lumea creştină. Astăzi Domnul şi Dumeste nouă uşor a scula pe cel ce doarme,
nezeul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos aşa şi Stăpînul nostru Cel de obşte poate
a luminat toate prin învierea Sa. Cerul şi învia pe cei morţi. Însă de vreme ce cupămîntul după cuviinţă să se veselească, vîntul zis de Domnul era nou şi străin şi
căci lumina Învierii Domnului a umplut
ucenicii nu l-au înţeles, mai arătat le-a zis:
de lumină cerul şi pămîntul şi iadul şi
Lazăr a murit! (Ioan 11, 14).
pe toţi cei ţinuţi în legăturile morţii cu
Încă şi marele Apostol Pavel,
nădejdea învierii, la veşnică veselie i-au
dascălul lumii, scriind tesalonicenilor,
adus prin coborîrea Mîntuitorului în
zice: Despre cei ce au adormit, nu voim să
iad. Astăzi Hristos, viaţa noastră a pus
ﬁţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi ca
temelie nouă neamului omenesc prin
ceilalţi care nu au nădejde. Că de credem
învierea Sa şi a încununat toate minunile că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa credem
preaslăvite făcute de El pe pămînt.
că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus,
Astăzi este ziua Învierii Domîi va aduce împreună cu El. Noi cei vii,
nului, biruinţa împăcării, surparea
care vom ﬁ rămas pînă la venirea Domnurăzboiului, stricarea morţii şi înfrîngerea lui, nu vom lua înaintea celor adormiţi (I
diavolului. Astăzi după dreptate ni se
Tesaloniceni 4, 13-15).
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Predica la Invierea Domnului
Parintele Cleopa - Manastirea Sihastria
Aţi văzut, fraţilor, că pretutindenea
moartea se numeşte adormire şi somn?
Aţi văzut cît de strălucită este biruinţa
Învierii lui Hristos? Prin Învierea Domnului nenumărate bunătăţi ni s-au dat. Prin
înviere amăgirea diavolilor s-a pierdut.
Prin înviere biruim moartea. Prin înviere
trecem cu vederea viaţa cea de acum.
Prin înviere către răsplata cea veşnică
ne sîrguim. Prin înviere, cu trup ﬁind
înfăşuraţi, de cei fără trup ne apropiem
dacă vom voi.Astăzi biruinţele cele
strălucite ale noastre s-au făcut. Astăzi
Hristos Domnul a biruit moartea şi pe
tiranul diavol l-a surpat, iar nouă cale
către mîntuire prin înviere ne-a dăruit.
Deci toţi să ne bucurăm, să săltăm şi să
ne veselim că Mîntuitorul a biruit moartea şi iadul şi pentru mîntuirea noastră
le-a lucrat.
Iubiţi credincioşi, in cele ce
urmează dorim să arătăm pe scurt cu ce
fel de trup vor învia sﬁnţii şi drepţii lui
Dumnezeu, precum şi păcătoşii, în ziua
învierii cea de obşte de la sfîrşitul lumii.
Despre acestea vorbind, aducem în mijloc
cuvîntul Sﬁntei Scripturi, care arată că
patru vor ﬁ însuşirile şi darurile sﬁnţilor
şi ale drepţilor la învierea cea de apoi.
Acest adevăr îl arată prealuminat marele
Apostol Pavel, care zice: Se seamănă
trupul întru stricăciune, înviază întru
nestricăciune. Iată darul nestricăciunii!
Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă. Iată darul strălucirii! Despre
acest dar al strălucirii, şi Domnul a zis:
Atunci drepţii vor străluci ca soarele întru
împărăţia Tatălui lor (Matei 13, 43). Se
seamănă întru slăbiciune, înviază întru
putere. Iată darul puterii! Se seamănă
trup ﬁresc, înviază trup duhovnicesc. Iată
darul subţirătăţii! Cei înviaţi vor avea trupuri uşoare, duhovniceşti, nestricăcioase,
nemuritoare, asemenea îngerilor (I Corinteni 15, 42-44).
Dar ﬁindcă am amintit şi de trupurile păcătoşilor din vremea învierii, să
ştiţi că mare deosebire vor avea trupurile
celor răi de ale sﬁnţilor şi drepţilor în

ziua judecăţii de apoi. Trupurile păcătoşilor
vor arăta starea cumplită în care au trăit
pe pămînt şi înfricoşatele pedepse ce îi
aşteaptă, cînd le va zice Domnul: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul
cel veşnic, care este gătit diavolului şi
îngerilor lui (Matei 25, 41). Şi vor ﬁ trupurile acestora înfricoşate la vedere şi pline de

spaimă. În locul strălucirii se vor îmbrăca
cu adînc de întuneric, care va semăna cu
întunericul cel din afară al iadului. Şi după
cum strălucirea fericiţilor va ﬁ însoţită de
frumuseţe preaminunată, tot aşa, trupurile
păcătoşilor vor avea mare spaimă şi urîciune. Şi măcar că vor avea nestricăciune
ca şi drepţii, această nestricăciune o vor
avea pentru a se chinui veşnic în iad şi
niciodată a se mistui. Însă, dacă dorim să
avem fericire veşnică la învierea de apoi, să
nu ﬁm fără de grijă, ci cu frică şi cutremur
să slujim Preabunului nostru Dumnezeu
pînă la ultima suﬂare. Chiar dacă cineva ar
ﬁ împodobit cu toate faptele bune, nu poate
ﬁ fără grijă în veacul de acum. Mîntuitorul
spune: Cine va răbda pînă la sfîrşit, acela
se va mîntui (Matei 10, 22).

PARINTELE CLEOPA
Cleopa Ilie
(n. 10 aprilie 1912,
comuna Suliţa, judeţul
Botoşani - d. 2 decembrie 1998, Mănăstirea
Sihăstria) a fost arhimandrit şi stareţ la
Mănăstirea Sihăstria,
ﬁind un renumit
trăitor al credinţei
ortodoxe. Părintele
Cleopa (pe numele de
mirean, Constantin)
s-a născut într-o
familie de ţărani, ﬁind
al cincilea copil din cei
zece ai familiei
Alexandru Ilie.
Urmează cursurile şcolii primare din
satul natal, făcând
apoi trei ani de ucenicie duhovnicească la
schimonahul Paisie
Olaru, pustnic în Schitul Cozancea.
În decembrie 1929 se
alătură obştii schitului Sihăstria, alături
de fratele mai mare,
Vasile. Pe 12 decembrie
1932, de ziua Sfântului
Ierarh Spiridon, sunt
primiţi în obştea schitului. În 1935 este luat
în armată, în oraşul
Botoşani. În 1936 se
reîntoarce la schit şi
este tuns în monahism
pe 2 august 1937, primind numele “Cleopa”.
În iunie 1942 este
numit locţiitor de egumen, datorită stării de
sănătate a stareţului
Ioanichie Moroi. Pe 27
decembrie 1944 este
hirotonit ierodiacon,
iar pe 23 ianuarie 1945
este hirotonit...
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PARINTELE CLEOPA
-continuare... ieromonah de către
Episcopul Galaction
Cordun, pe atunci
stareţ al Mănăstirii
Neamţ. Ulterior este
numit oﬁcial egumen
al Schitului Sihăstria.

În 1947, Schitul
Sihăstria este ridicat
la rang de mânăstire,
iar Proto-singhelul
Cleopa Ilie este făcut
arhimandrit, cu
aprobarea patriarhului
Nicodim Munteanu.
În 1948, urmărit de
Siguranţă, se retrage
pentru şase luni în
pădurile din jurul
Mânăstirii Sihăstria,
iar pe 30 august 1949,
Arhimandritul Cleopa
Ilie este numit stareţ
al Mânăstirii Slatina Suceava unde se
transferă alături de 30
de călugari din obştea
Mânăstirii Sihăstria,
ca urmare a deciziei
patriarhului Justinian
Marina. Întemeiază
la Mânăstirea Slatina
o obşte care numără
peste 80 de persoane.
Între 1952-1954, este
urmărit de...

Predica la Invierea Domnului
Parintele Cleopa - Manastirea Sihastria
Să luăm pildă de la corăbierii care vin
cu corăbiile pline de multe bogăţii şi
bunătăţi. Ei priveghează pururea, chiar
cînd ajung la liman sînt cu mare grijă ca
nu cumva să se lovească cu corabia de
vreo stîncă şi să li se întîmple primejdie
şi pagubă mare. Auziţi ce zice dumnezeiescul părinte Ioan Gură de Aur în
această privinţă: “Să nu ﬁm nepăsători
şi nerecunoscători faţă de binefacerile
care le-am luat prin Învierea Domnului.
Nici să zicem: iată, Postul Mare a trecut,
de acum putem să ﬁm fără de grijă. Căci
acum trebuie să avem mare grijă pentru
suﬂet ca nu cumva trupul întărindu-se,
pe suﬂet să-l facă mai neputincios. Ca
nu purtînd grijă pentru rob, de stăpîn
să ne lenevim. Căci nevoinţa noastră
duhovnicească e pentru toată viaţa”.
Iubiţi credincioşi, zice Sfîntul Apostol Pavel: Oricine se luptă, se
înfrînează de la toate (I Corinteni 9,
25). Iar Sfîntul Ioan Gură de Aur zice:
“Am lepădat povara postului, dar nam lepădat şi rodul postului. Căci este
cu neputinţă şi osteneala postului a
o lepăda şi rodul postului a-l secera.
A trecut osteneala nevoinţelor, dar să
nu treacă rîvna faptelor bune. S-a dus
postul, dar să rămînă evlavia. A trecut
postul cel trupesc, dar n-a trecut şi postul cel duhovnicesc, care este mai bun
decît acela, iar acela pentru acesta s-a
făcut”. Prin postul duhovnicesc înţelegem
lucrarea faptelor bune, pe care sîntem
datori să le facem toţi cei ce sîntem
botezaţi în numele Preasﬁntei Treimi şi
credem în Hristos Cel înviat din morţi.
În fruntea faptelor bune care ne ajută
cel mai mult la mîntuirea suﬂetului este
iubirea creştină. Fără iubire, fără iertare
şi milostenie nu este mîntuire, nu sînt
Paşti, nici bucurie în suﬂet, nici înviere
din moartea păcatelor, nici pace în inimi.
Iată o istorioară adevărată despre
doi creştini certaţi unul cu altul, care sau împăcat în noaptea de Înviere. Doi oameni, buni prieteni creştini, au ajuns la o
ceartă din lucrarea diavolului de la nişte

lucruri de nimic. Unul, din ﬁre mai iute,
l-a înjurat şi l-a insultat greu pe celălalt cu
prilejul unei întîlniri familiare. Şi astfel s-a
aşternut între ei o mare duşmănie. Deşi
cel ocărît şi batjocorit dorea să-l dea în
judecată pe cel ce l-a nedreptăţit şi l-a înjurat, mai ales că la acest lucru îl îndemnau
mulţi, el totuşi n-a făcut aceasta şi dorea
din toată inima să restabilească pacea şi
prietenia cea mai dinainte. Dar celălalt nu
voia cu nici un chip să-l înţeleagă, ci spre
duşmănie îl pornea prin purtările şi vorbele
sale cele rele.
A început Postul Mare, se apropiau
Sﬁntele Paşti şi între ei nici o schimbare
nu se făcuse, măcar că mergeau amîndoi în ﬁecare Duminică la Sfînta Biserică.
În Sîmbăta Mare s-au spovedit amîndoi,
urmînd să se împărtăşească la Sfînta
Liturghie, în noaptea Învierii. Preotul, care
cunoştea bine ce se petrecea între ei, îl
povăţuia de multe ori pe cel ce întreţinea
starea de duşmănie, ca să-şi revizuiască
gîndurile şi vorbele sale şi să-şi ceară
iertare. Acelaşi îndemn şi canon stăruitor
de pocăinţă i-a dat şi la spovedanie. Dar
el, deşi s-a făgăduit, n-a făcut aceasta.
Spre miezul nopţii, clopotele cu sunetul lor
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Predica la Invierea Domnului
Parintele Cleopa - Manastirea Sihastria
duios, chemau poporul la Sfînta Înviere.
Unul a păşit pragul bisericii cu adîncă
mîhnire în inimă, că nu este iertat de vecinul său. Al doilea a intrat în biserică cu
frică pentru că nu şi-a îndeplinit canonul,
ci avea încă răutate şi duşmănie, la care îl
îndemna mereu blestematul diavol.
Slujba Învierii se desfăşura
înălţător în mireasma dumnezeiască
ce plutea în Sfînta Biserică. Duios şi
convingător a început la strană cîntarea: “Ziua Învierii şi să ne luminăm
cu prăznuirea şi unul pe altul să ne
îmbrăţişăm. Şi să zicem, fraţilor, şi celor
ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru
înviere şi aşa să strigăm: Hristos a înviat
din morţi, cu moartea pe moarte călcînd
şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.
Fiori puternici i-au zguduit suﬂetul şi
trupul, lacrimi ﬁerbinţi i se prelingeau pe
obraz şi rotea ochii în toate părţile ca să
vadă pe vecinul său. Nu i-a fost greu să-l
descopere. Chiar în acel moment, acela
se strecura prin mulţime către dînsul,
i-a ieşit înainte şi s-au îmbrăţişat, zicînd
încet: “Hristos a înviat!” După răspunsul
plin de dragoste al vecinului: “Adevărat a
înviat!”, a adăugat cu şi mai multe lacrimi
în ochi: “Iartă-mă, dragul meu, iartă-mă!
Nu se va mai întîmpla niciodată felul cum
m-am purtat cu tine. Sfînta Înviere a lucrat puternic asupra mea şi m-a învăţat că
nu-i bine, nici evanghelic, nici creştineşte,
nu-i omeneşte ceea ce am făcut eu cu
tine, în timp ce tu ai răbdat şi aşteptat cu
încredere acest ceas al împăcării.
Astfel satana s-a prăbuşit, Hristos Domnul S-a preaslăvit prin lucrarea
puternică a Învierii Sale, duşmănia
s-a spulberat, pacea şi dragostea s-au
reaşezat între ei la vremea cuvenită şi
cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu
dragoste au primit Sfînta Împărtăşanie.
Domnul Cel pururea viu şi prezent în
Taina Sﬁntei Euharistii i-a binecuvîntat
şi le-a întărit împăcarea, care n-a mai
fost tulburată în timpul vieţii lor, deşi
răutăciosul diavol căuta să-i tulbure
din nou. Cît de mult ar trebui noi să ne

revizuim gîndurile, simţirile şi purtările
şi să ne apropiem cu inima înfrîntă şi
smerită, cu inima plină de credinţă şi
dragoste de Potirul Sﬁntei Împărtăşanii,
ca să-L primim pe Hristos Domnul nostru Cel pururea viu şi gata oricînd să se
sălăşluiască între noi, precum spune aşa
de limpede în Sfînta Sa Evanghelie: Cel ce
mănîncă Trupul Meu şi bea Sîngele Meu,
rămîne întru Mine şi Eu întru el (Ioan 6,
56). Vrem noi să ne hotărîm pentru aceasta? Este spre folosul nostru, spre folosul
vieţii pămînteşti şi cereşti. Pentru că numai uniţi cu Domnul nostru Iisus Hristos
vom putea înţelege mai bine şi mai adînc
adevăratul rost al vieţii noastre. Vom păşi
sigur biruitori pe drumul sﬁntei desăvîrşiri
morale şi spre slăvile nesfîrşitei vieţuiri în
cele cereşti.
Iubiţi credincioşi, astăzi este
Paştile Domnului. Astăzi Hristos, Viaţa
noastră, a biruit moartea, iadul şi pe
diavolul. Astăzi ni s-au deschis porţile
raiului şi ale Împărăţiei Cerurilor. Astăzi
îngerii se bucură împreună şi preamăresc
pe Dumnezeu. Deci să lepădăm din
casele şi inimile noastre toată răutatea,
toată întristarea şi păcatul şi să primim
cu bucurie pe Hristos Cel înviat. Să ne
închinăm Crucii pe care S-a răstignit
Hristos. Să sărutăm mormîntul din care a
înviat Domnului. Să urmăm cu credinţă şi
nădejde pe Mîntuitorul nostru, împreună
cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu toţi
sﬁnţii, cu părinţii şi înaintaşii noştri. Să
ne sărutăm duhovniceşte frate cu frate, să
ne împăcăm, să ne iubim unii pe alţii căci
astăzi am dobîndit iertarea şi mîntuirea
prin Înviere. Nimeni să nu ﬁe trist, nimeni
să nu-şi piardă credinţa şi nădejdea în necazurile vieţii, căci Hristos Cel înviat este
cu noi. Îl purtăm în noi şi rămîne în veci
cu noi, de vom rămîne în dragostea Lui şi-I
vom păzi poruncile. Cu această credinţă
dătătoare de viaţă, care ne dă putere, să
cîntăm împreună cîntarea Învierii: “Hristos
a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcînd şi celor din morminte viaţă
dăruindu-le”. Amin. Hristos a înviat!

PARINTELE CLEOPA
-continuare...Securitate şi se
retrage în Munţii
Stănişoara, împreună
cu ieromonahul Arsenie Papacioc. După
2 ani este readus în

mănăstire, din ordinul
Patriarhului Romaniei
Justinian. În anul
1956, revine la metanie, iar în primavara
anului 1959, se retrage
pentru a treia oară în
Munţii Neamţ, unde
îşi petrece următorii
5 ani.
Revine la Mânăstirea
Sihăstria în toamna
anului 1964, ca
duhovnic al întregii
obşti, şi povăţuieşte
fără întrerupere atât
calugări, cât şi mireni,
timp de 34 de ani.
Încetează din viaţă pe
data de 2 decembrie
1998.
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ETIMOLOGIA
PASTELUI
Cuvântul Paşti (Paşte)
provine în limba
română din forma
bizantino-latină Pastihae a cuvântul de origine evreiască Pesah
(trecere), moştenit de
evrei de la egipteni.
Evreii numeau Paseha
(Paşti) sărbătoarea lor
anuală în amintirea
trecerii prin Marea
Roşie şi a eliberării
lor din robia Egiptului (Ieşire XII, 27),
care se prăznuia la 14
Nisan şi coincidea cu
prima lună plină de
după echinocţiul de
primăvară. Termenul
ebraic de Paşti a trecut
deci în vocabularul
creştin pentru că evenimentele istorice care
sunt comemorate în
sărbătoarea creştină,
adică patimile,
moartea şi Învierea
Domnului au coincis
cu Paştile evreilor din
anul 33.
Însă este de la sine
înţeles că obiectul
sau motivul Paştilor
creştine este cu totul
altul decât al Paştilor
evreilor, între vechea
sărbătoare iudaică
şi cea creştină neﬁind altă legătură
decât una de nume
şi de coincidenţa
cronologică.
O altă interpretare,
răspândită în secolele
trecute la catolici, a
fost aceea de pascha
– passione, de la passione – suferinţă.

Izvorul Tamaduirii din Saptamana Luminata
In ﬁecare an, in prima vineri dupa Pasti,
Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul
Tamaduirii. Este un praznic inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in lucrarea mantuirii oamenilor.
Numele de Izvorul Tamaduirii aminteste de
o serie de minuni savarsite la un izvor aﬂat
in apropierea Constantinopolului.
Potrivit traditiei, Leon cel Mare, cu
putin timp inainte de a ajunge imparat,
se plimba printr-o padure din apropierea
Constantinopolului. Intalneste un batran
orb care ii cere sa-i dea apa si sa-l duca
in cetate. Leon va cauta in apropiere un
izvor, dar nu va gasi.
La un moment dat, a auzit-o pe
Maica Domnului spunandu-i: “Nu este nevoie sa te ostenesti, caci apa este aproape!
Patrunde, Leone, mai adanc in aceasta
padure si luand cu mainile apa tulbure
potoleste setea orbului si apoi unge cu ea
ochii lui cei intunecati”. Leon va face ascultare si astfel, va gasi un izvor din care
ii va da orbului sa bea. Ii va spala fata cu
aceasta apa, iar orbul va incepe sa vada.
Dupa ce a ajuns imparat, Leon a
construit langa acel izvor o biserica. Mai
tarziu, imparatul Justinian (527-565), care
suferea de o boala grea, s-a vindecat dupa
ce a baut apa din acest izvor. Ca semn de
multumire a construit o biserica si mai
mare. Aceasta biserica a fost distrusa de
turci in anul 1453. De-a lungul timpului,
apa acestui izvor a vindecat multe boli si a
tamaduit diferite rani si suferinte.
Credinciosii care merg la Istanbul
(numele nou al vechii cetati a Constantinopolului), se pot inchina in biserica
Izvorului Tamaduirii. Actuala constructie
este din secolul al XIX-lea, dar la subsolul
acesteia se aﬂa un paraclis din secolul al
V-lea unde exista pana astazi izvorul cu
apa tamaduitoare din trecut.
Crestinii ortodocsi vin in aceasta zi
la biserica pentru a lua parte la slujba de
sﬁntire a apei, cunoscuta si sub numele de
Aghiasma Mica. In vorbirea populara, aghiasmei i se mai spune si aiasma. Cuvantul
aiasma vine de la iazma. In DEX, cuvantul
iazma, iezme, cu sensul de “aratare urata
si rea, naluca, vedenie”, este indicat ca si

in DLR cu etimologie necunoscuta. Se cere
o explicatie in legatura cu sensul cuvantului iasma-iazma, de “aratare urata si rea,
naluca, vedenie”, contrar sensului originar
de “apa sﬁntita”. Explicatia este urmatoarea. Dupa ce preotul a sﬁntit apa, ii
stropeste pe credinciosi in timp ce se canta
troparul: “Mantuieste, Doamne, poporul
Tau, si binecuvinteaza mostenirea Ta,
biruinta binecredinciosilor crestini asupra
celui potrivnic daruieste, si cu crucea Ta
pazeste pe poporul Tau”. Astfel, s-a retinut
in popor ca scopul urmarit prin aiasma
este de a alunga “aratarea urata si rea”,
adica duhul cel rau.
Fresca de mai sus este o reprezentare simpla si frumoasa a temei Izvorul
tamaduirii. Aceasta se aﬂa in paraclisul
Sfantul Gheorghe din Manastirea athonita
Sfantul Pavel. Aici Maica Domnului este
reprezentata asezata intr-un vas baptismal, cu Pruncul Hristos in brate. In
dreapta ei sta regele proroc Solomon cu un
ﬁlacter in mana pecare se aﬂa scris: “Te
vad pe tine Fecioara ca pe o gradina si ca
pe un izvor pecetluit”. Fresca dateaza din
anul 1423. (Adrian Cocosila)
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Sfantul Mare Mucenic Gheorghe,
purtatorul de biruinta
In ﬁecare an, la 23 aprilie, il praznuim pe
Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta. Sfantul Gheorghe s-a
nascut in Capadocia, din parinti crestini.
A urmat cariera militara si a ajuns comandant in armata imparatului Diocletian.
In anul 303, imparatul a dat un
decret prin care toti crestinii erau obligati
sa se lepede de credinta in Hristos si sa se
inchine zeilor. Sfantul Gheorghe, pentru
ca nu a vrut sa jertfeasca zeilor, a fost
condamnat la moarte prin decapitare in
anul 303, in ziua de 23 aprilie. Mentionam
ca Biserica crestina serbeaza ziua mortii sﬁntilor ca ziua lor de nastere. Numai
Fecioara Maria si Sfantul Ioan Botezatorul
fac exceptie de la aceasta regula.
Iconograﬁa pastreaza imaginea
Sfantului Gheorghe calare pe un cal, strapungand cu sulita un balaur. Este vorba
despre o legenda pioasa, in care Sfantul
Gheorghe salveaza cetatea Silena, din
provincia Libiei, terorizata de un balaur.
Aceasta imagine a sfantului a ramas in
amintirea oamenilor ca model de curaj
in lupta cu diavolul. Mai este reprezentat
intr-o mantie rosie, culoare traditionala
pentru un martir, dar si ca razboinic pedestru sau ca tribun militar in vesminte
patriciene, cu o diadema metalica pe cap,
cu o platosa sub mantie, tinand o cruce in
mana dreapta si o sabie in mana stanga.
In 1222, regele Angliei, Richard
Inima de Leu, l-a ales pe Sfantul Gheorghe patronul spiritual al Casei Regale si
al intregii tari. Regele Edward al III-lea a
inﬁintat “Ordinul St. George”, iar Crucea
Sfantului Gheorghe a devenit, mai tarziu,
steagul Angliei, “Union Jack”. Marele Mucenic Gheorghe este considerat si ocrotitorul Georgiei, Armeniei, Maltei, Lituaniei, Serbiei. In traditia populara Sfantul
Gheorghe este cunoscut sub numele de
San-George. Este considerat a ﬁ un zeu al
vegetatiei, protector al naturii inverzite, al
vitelor si al oilor. In spiritualitatea populara, intre San-George si Samedru (Sfantul Dumitru) exista o intelegere cosmica.

Se spune ca atunci cand broastele canta
pentru prima oara, San-George ia cheile
de la Samedru pentru a deschide drumul
naturii spre viata. In dimineata zilei de
San-George, capul familiei, intotdeauna
un barbat, aseza la stalpii portilor si ai
caselor, la ferestrele si usile caselor si
grajdurilor, in gradini si pe mormintele din
cimitire ramuri verzi. Astfel, se credea ca
oamenii, vitele si semanaturile erau protejate de fortele maleﬁce. Ramurile verzi
erau pastrate peste an pentru a ﬁ folosite
drept leacuri impotriva bolilor. Ele erau
puse si in hrana animalelor, in credinta ca
acestea vor ﬁ protejate de puterea duhurilor rele. Exista si obiceiul ca in dimineata
zilei de 23 aprilie, fetele sa puna in mijlocul drumului brazde verzi, impodobite
cu coronite, pentru a observa care fecior
va calca peste ele. Daca ﬂacaii ce le erau
dragi nu calcau pe coronite, fetele credeau
ca in acel an se vor casatori. Brazdele si
coronitele erau pastrate peste an, pentru
a se face cu ele farmece de dragoste sau
pentru a ﬁ folosite ca remediu in ameliorarea bolilor. (Adrian Cocosila)

DESPRE PASTE
Paştele reprezintă
una dintre cele mai
importante sărbători
anuale creştine, care
comemorează evenimentul fundamental
al creştinismului,
Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui
Dumnezeu în religiile
creştine, în a treia zi
după răstignirea Sa
din Vinerea Mare.
Data de început a
Paştelui marchează
începutul anului ecleziastic creştin. Există
unele culte creştine
care nu sărbătoresc
Paştele: Martorii
lui Iehova, Biserica
Mormonă, Biserica
Adventistă de Ziua a
Şaptea.
Data celebrării
Paştelui are la bază
două fenomene astronomice: echinocţiul de
primăvară şi mişcarea
de rotaţie a Lunii în
jurul Pământului.
Astfel, Paştele se
serbează în duminica
imediat următoare
primei luni pline
după echinocţiul de
primăvară. Paştele
creştin are o durată
de 40 de zile, cuprinse
între sărbătoarea
Învierii Domnului
(prima duminică de
Paşti) şi sărbătoarea
Înălţarii Domnului,
care se celebrează la
40 de zile de la Înviere,
într-o zi de joi. Primele
3 din cele 40 de zile
pascale sunt zile de
mare sărbătoare.
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PAROHIA ORTODOXA
“SF. IGNATIE TEOFORUL“
AUCKLAND - SLUJBE - APRILIE

JOI 1 APRILIE
18:30 Denia celor
12 Evanghelii
VINERI 2 APRILIE
18:30 Prohodul Domnului
SAMBATA 3 APRILIE
10:00 Sfanta Liturghie
23:30 Canonul Invierii
Sﬁntele Pasti
DUMINICA 4 APRILIE
01:00 Sfanta Liturghie
14:00 Pranzul Pastilor
18:30 Vecernia Invierii
LUNI 5 APRILIE
10:00 Sfanta Liturghie
Sﬁntele Pasti
MARTI 6 APRILIE
10:00 Sfanta Liturghie
Sﬁntele Pasti
VINERI 9 APRILIE
10:00 Sfanta Liturghie
Izvorul Tamaduirii
SAMBATA 10 APRILIE
18:30 Slujba Vecerniei
DUMINICA 11 APRILIE
9:00 Utrenie si
Sf. Liturghie, Duminica
Sf. Apostol Toma
SAMBATA 17 APRILIE
18:30 Slujba Vecerniei
DUMINICA 18 APRILIE
9:00 Utrenie si
Sf. Liturghie, Duminica
Mironositelor
VINERI 23 APRILIE
Sfantul Mare Mucenic
Gheorghe; Hramul
Bisericii din Hamilton
SAMBATA 24 APRILIE
18:30 Slujba Vecerniei
DUMINICA 25 APRILIE
9:00 Utrenie si
Sf. Liturghie, Duminica
Slabanogului
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Prezentarea Bisericii Ortodoxe Romane
Biserica Ortodoxa Romana este Biserica
de origine apostolica, intemeiata prin
lucrarea misionara a Sfantului Apostol
Andrei care a predicat cuvantul Evangheliei si in fosta provincie romana Scythia
Minor, teritoriul dintre Dunare si vestul
Marii Negre, Dobrogea de astazi (Sud-Estul Romaniei). La 25 aprilie 1885, Biserica
Ortodoxa Romana a devenit autocefala (de
sine statatoare), iar la 25 februarie 1925 a
fost ridicata la rangul de Patriarhie, ﬁind
in comuniune dogmatica, liturgica si canonica cu celelalte Biserici Surori.
Potrivit ultimului recensamant
(2002), 86.7% din cei 21.794.793 de locuitori ai Romaniei s-au declarat crestini
ortodocsi.Biserica Ortodoxa Romana este
organizata ca Patriarhie si cuprinde in
tara: 6 Mitropolii, impartite in Arhiepiscopii si Episcopii, cu un total de 13.527
parohii si ﬁlii, deservite de 14.513 preoti
si diaconi, ce slujesc in 15.218 lacasuri de
cult; pentru romanii ortodocsi din diaspora exista 3 Mitropolii (constituite din
3 Arhiepiscopii si 6 Episcopii) in Europa;
o Arhiepiscopie pe continentul american
si o Episcopie a Australiei si Noii Zeelande. Cea mai inalta autoritate a Bisericii
Ortodoxe Romane in toate domeniile ei
de activitate este Sfantul Sinod, format
din Patriarh, presedinte, si din toti mitropolitii, arhiepiscopii, episcopii eparhioti,
episcopii vicari-patriarhali, episcopiivicari si arhiereii-vicari in functiune.
Organismul central deliberativ al Bisericii
Ortodoxe Romane, pentru toate problemele administrative, sociale, culturale,
economice si patrimoniale este Adunarea
Nationala Bisericeasca, formata din cate
trei reprezentanti ai ﬁecarei eparhii (un
cleric si doi laici), desemnati de adunarile
eparhiale respective pe termen de patru
ani. Membrii Sfantului Sinod participa
cu vot deliberativ la lucrarile Adunarii
Nationale Bisericesti. Organismul central
executiv al Sfantului Sinod si al Adunarii
Nationale Bisericesti este Consiliul National Bisericesc, alcatuit din 12 membri
ai Adunarii Nationale Bisericesti (cate un
cleric si cate un laic reprezentand ﬁecare
mitropolie din tara, desemnati pe o perioa-

da de patru ani). Membrii Sfantului Sinod
pot participa cu vot deliberativ la sedintele
Consiliului National Bisericesc. Intaistatatorul Bisericii Ortodoxe Romane este
Preafericitul Patriarh DANIEL, ales la data
de 12 septembrie 2007 si intronizat ca cel
de-al VI-lea Patriarh al Romaniei la data de
30 septembrie 2007.
Unitatile componente ale Bisericii
Ortodoxe Romane sunt: parohia; manastirea; protopopiatul; vicariatul; eparhia
(arhiepiscopia si episcopia); mitropolia.
Biserica Ortodoxa Romana are 637 de manastiri si schituri, cu peste 8.000 de monahi si monahii. Biserica Ortodoxa Romana dispune de: 33 de Seminarii Teologice
liceale; 11 Facultati de Teologie si 4 departamente de teologie, incluse in cadrul altor
facultati, care fac parte din invatamantul
superior de stat, avand inscrisi 9.365 de
studenti, la mai multe specializari. Peste
10.000 de cadre didactice predau religia in
scolile publice. Pe langa activitatea curenta
din parohii, asistenta religioasa este asigurata si in: armata, jandarmerie si penitenciare, de catre 143 de preoti; spitale,
centre sociale si unitati de invatamant, de
catre 364 de preoti. Institutii sociale aﬂate
sub directa indrumare a Bisericii Ortodoxe
Romane: 121 de centre pentru copii; 35 de
centre pentru varstnici; 106 cantine sociale
si brutarii; 52 de centre de diagnostic si
tratament, cabinete medicale si farmacii sociale; 23 de centre de consiliere si
asistenta a familiilor in diﬁcultate; 2 centre
pentru victimele traﬁcului de ﬁinte umane.
Biserica Ortodoxa Romana asigura asistenta sociala permanenta pentru aproximativ 270.000 de persoane. In situatii de
calamitati naturale, Biserica Ortodoxa
Romana desfasoara campanii umanitare la
nivel national, pentru sprijinul imediat al
celor afectati. De asemenea, in parteneriat
cu autoritatile centrale si locale si cu organizatii non-guvernamentale, atat interne,
cat si internationale, Biserica Ortodoxa
Romana este implicata in derularea unor
programe privind: combaterea violentei
domestice; prevenirea traﬁcului de persoane; prevenirea consumului de droguri;
integrarea categoriilor defavorizate.

