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BULETIN PAROHIAL No 3 Mai 2010

Hr!StoS # !'v!#t!
Duminica 25 aprilie, prin mila Bunului Dumnezeu si cu binecuvantarea
Preasfintitului Parinte Mihail, Episcopul romanilor ortodocsi din Australia
si Noua Zeelanda, parohia noastra "Sfantul Mare Mucenic Gheorghe,
Purtatorul de Biruinta" din Hamilton si-a sarbatorit hramul.
Multumim Bunului Dumnezeu si Sfantului Gheorghe pentru aceasta zi
binecuvantata, de prezenta si impreuna slujire la Sfintele Slujbe a trei
preoti, parintele protopop Mircea Corpodean din Auckland si parintele
Claudiu Coroaba din Wellington s-au alaturat parintelui paroh Ovidiu!
Motofelea, de prezenta si frumoasa cantare la Sfintele Slujbe a familiei!
parintelui Coroaba si a fratilor intru Hristos de la Auckland care s-au
alaturat intr-un numar mare credinciosilor parohiei noastre si care au
onorat asa cum se cuvine acest mare praznic.
La agapa crestina ce a urmat cuvintelor de invatatura adresate
credinciosilor prezenti de catre preotii slujitori au aceptat invitatia si au
fost prezenti in milocul nostru Arhiepiscopul Anglican de Waikato,
Excelenta Sa David Moxon alaturi de calugarii si preotii Franciscani prin a
caror bunavointa si dragoste ne-a fost oferit locasul de rugaciune pentru
parohia noastra.
Prima emisiune ortodoxa romana
de radio din Noua Zeelanda

Din Sumar
25 Aprilie - Hramul Bisericii noastre

Hristos a inviat!
Dorim sa va comunicam, pe aceasta cale, vestea de
Prima emisiune ortodoxa romana
bucurie de care Bunul Dumnezeu ne-a impartasit si
de radio din NZ
anume, vineri 9 aprilie 2010, a fost inaugurata prima
Catedrala Mantuirii Neamului
emisiune ortodoxa romana de radio din Noua
Zeelanda: Radio "Rostirea Ortodoxa".
Calendarul si Sarbatorile lunii mai 2010
Emisiunea poate fi receptionata, live, in ficare Vineri
Pilda – Pacate mari si pacate mici
seara incepand de la ora 21:30 (ora Noii Zeelande),
pentru o jumatate de ora, pe Planet Audio FM 104,6.
Catehism Ortodox
Timp de o saptamana, emisiunea poate fi ascultata pe
internet pe site-ul:
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www.planetaudio.org.nz/rostireaortodoxa
Emisiunea de radio "Rostirea Ortodoxa" este realizata si prezentata de catre PC Pr. protopop Mircea
Mihai Corpodean, Caracterul emisiunii este de promovare a credintei ortodoxe, a spiritualitatii si
culturii romane, cu implicare in viata sociala a Comunitatii Romanesti locale, din Diaspora si din
Romania;
Finantarea emisiunii se face din fondurile proprii ale Parohiei Ortodoxe Romane "Sfantul Ignatie
Teoforul" Auckland, Noua Zeelanda.
Va invitam cu bucurie sa ascultati emisiunea noastra!
Pr. Protopop Mircea Mihai Corpodean
ACTUALUL AMPLASAMENT AL VIITOAREI
CATEDRALE PATRIARHALE NU POATE FI SCHIMBAT!
Biroul de Presa al Patriarhiei Romane ne informeaza ca:
Intrucat, în ultimele zile, in anumite medii se încearca acreditarea ideii
ca Patriarhia Romana ar dori schimbarea actualului amplasament al
Catedralei Mantuirii Neamului, facem urmatoarele precizari:
Este prea tarziu pentru a schimba amplasamentul Catedralei Mantuirii Neamului cu un altul pe axul
cladirii Palatului Parlamentului deoarece, în ultimii trei ani, au fost realiza!i pa"i importan!i pentru
construirea viitoarei Catedrale pe actuala locatie. În acest sens, mentionam doar faptul ca deja au
fost executate "i platite ample studii de prefezabilitate "i fezabilitate pentru terenul trecut în
proprietatea Patriarhiei Romane în vederea construirii viitoarei Catedrale patriarhale prin Legile nr.
261/2005 "i nr. 376/2007.
In prezent, pe baza datelor tehnice din aceste studii referitoare la actualul amplasament, se afla în
plina desfa"urare concursul pentru selectarea proiectantului la care participa zece firme de
proiectare, cinci din Bucuresti "i cinci din tara. În plus, un ipotetic amplasament situat pe axul
actualei cladiri a Palatului Parlamentului reprezinta o diversiune evidenta, iar nu un ajutor efectiv,
avand în vedere faptul ca, potrivit specialistilor, spatiul respectiv nu permite constructii mari.
Din aceste motive, Patriarhia Romana considera orice încercare de a schimba amplasamentul
viitoarei catedrale ca fiind o tentativa de amanare a construirii viitoarei Catedrale patriarhale, dupa
cum s-a procedat pana în anul 2005.
In final, precizam faptul ca Patriarhia Romana, care are prin lege responsbilitatea construirii
viitoarei Catedrale patriarhale, nu a solicitat recent niciunei institutii publice centrale sau locale
schimbarea actualului amplasament si nici nu va accepta o astfel de propunere tardiva.
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Calendarul lunii mai 2010
* Duminica 2 Mai - (†) Duminica a V-a
dupa Pasti, a Samarinencii
- Aducerea moastelor Sfantul Atanasie cel
Mare; Sfantul Ierarh Atanasie al III-lea,
Patriarhul Constantinopolului
! 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Este ziua in care Mantuitorul Hristos ne
vorbeste despre doua virtuti principale pe
care trebuie sa le avem fiecare dintre noi:
Credinta si Pocainta. Pentru ca avandu-le pe
acestea si curatindu-ne prin rugaciunea nostra
in Duh si Adevar, sa fim si noi vrednici si sa
indraznim sa cerem alaturi de Samarineanca
din Evanghelia de astazi, Apa cea Vie spre
innoirea vietii noastre.
* Sambata 8 Mai - (†) Sfantul Apostol si
Evanghelist Ioan; Cuviosul Arsenie cel
Mare
Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan s-a
nascut in Betsaida Galileii fiind fratele
Sfantului Apostol Iacov. Sfantul Ioan s-a
stabilit in Efes dupa anul 70, cand romanii au
daramat Ierusalimul si Templul Sfant. A
pastorit Biserica din Efes dupa care a fost
exilat de imparatul Domitian in insula
Patmos, unde va scrie Apocalipsa. S-a
reintors in Efes dupa moartea imparatului,
traind aici pana la sfarsitul vietii. Sfantul Ioan
Teologul, a scris a IV-a Evanghelie si trei
epistole, numite sobornicesti.
* Duminica 9 Mai - (†) Duminica a VI-a
dupa Pasti, a Orbului din nastere
- Aducerea moastelor Sfantului Ierarh
Nicolae la Bari; Sfantul Prooroc Isaia; Sfantul
Mucenic Hristofor
! 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Aceasta Duminica inca poarta un ecou al

Sarbatorile lunii mai 2010
(†) Inaltarea Domnului
"Deci, Domnul Iisus, dupa ce a grait cu ei, S-a inaltat la cer si a
sezut de-a dreapta lui Dumnezeu" (Marcu 16, 19)
Astazi este o sarbatoare inalta si mare, care covarseste mintea
omeneasca, si vrednica de marea bunatate a Aceluia ce a asezat-o,
adica a lui Dumnezeu. Astazi neamul omenesc iarasi s-a impacat cu
Dumnezeu. Astazi vrajmasia cea indelungata s-a ridicat, razboiul cel
indelungat s-a sfarsit. Astazi s-a incheiat o minunata pace, care mai
inainte niciodata nu se putea astepta. Caci cine ar fi nadajduit ca
Dumnezeu iarasi se va impaca cu oamenii? Nu pentru ca Domnul
era vrajmas al oamenilor, ci pentru ca robul era usuratic la minte; nu
pentru ca Stapanul era aspru, ci pentru ca robul era nemultumit.
"Hristos, ne-a rascumparat din blestemul legii, facandu-Se pentru
noi blestem" (Galateni 3, 13). El a luat parga naturii noastre (adica
natura omeneasca in a ei desavarsire) si a dat-o iarasi Tatalui,
facand ca un lucrator de pamant care aduce lui Dumnezeu parga
roadelor, ca prin aceasta Dumnezeu sa binecuvanteze tot campul. El
a adus Tatalui parga naturii omenesti, si Tatal a admirat jertfa, si
pentru vrednicia Celui ce a adus jertfa, si pentru insasi curatia
jertfei. Asa ca Tatal a luat-o cu mainile Sale si a pus-o langa Sine,
zicand: "Sezi de-a dreapta Mea" (Psalmul 109, 1).
Dar carei naturi a grait Dumnezeu? Catre natura cea omeneasca, ori
catre natura cea dumnezeiasca a lui Hristos? Aratat este ca aceleia
careia ii spusese odinioara: "Pamant esti si in pamant te vei
intoarce" (Facerea 3, 19).
Nu era destul ca natura omeneasca, prin Hristos, s-a ridicat la cer?
Nu era destul ca ea a ajuns in lacasul ingerilor? Nu era, oare, aceasta
cinste negraita? Insa ea a trecut mai presus de ingeri, s-a inaltat
peste arhangheli, peste heruvimi si serafimi, si nu s-a oprit pana ce a
sezut pe tronul lui Dumnezeu. Socoteste cat de jos statea inainte
natura omeneasca si cat de sus s-a ridicat! Nu se putea sa cada mai
jos decat cazuse omenirea, si nici mai sus nu putea a se ridica decat
a ridicat-o Hristos. Caci natura omeneasca prin Hristos s-a ridicat la
cer. Si ce insusiri avea aceasta natura mai inainte?
Daca oamenii simt compatimire pentru altii, cu atat mai mult ingerii
au simtit compatimire pentru noi, caci ei sunt mai plini de iubire
decat oamenii. De aceea se arata ingerii pretutindeni unde se
vorbeste despre reinaltarea omenirii, atat la Nasterea lui Hristos, cat
si la invierea Sa din mormant.
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marelui praznic al Invierii. Orbul din nastere
a primit de la Mantuitorul Iisus Hristos nu
numai lumina ochilor trupesti (fapt care i-a
adus o negraita bucurie) dar el a fost luminat
si sufleteste; mintea, inima si vointa lui
dovedind o vedere mai inalta decat cea fizica,
in fiinta lui vadindu-se, cu anticipare, darurile
luminii Invierii. Dovada o avem in felul
intelept in care le-a vorbit celor care-l
ispiteau, fariseilor care il interogau. Izvorul
Siloamului, la care dupa ce s-a spalat, dupa
porunca Mantuitorului, orbul si-a capatat
vederea, prevesteste botezul crestin.
* Miercuri 12 Mai - (†) Sfantul Mucenic
Ioan
Valahul;
Sfantul
Epifanie,
Arhiepiscopul Ciprului; Sfantul Gherman,
Patriarhul Constantinopolului (Odovania
Praznicului Invierii Domnului)
(Dezlegare la peste)
Sfantul Mucenic Ioan Valahul s-a nascut in
Tara Romaneasca in vremea domnitorului
Matei Basarab. Sfantul Ioan la varsta de 15
ani a fost prins ca ostatic de catre turci si dus
la Istambul, unde nevrand sa se lepede de
credinta ortodoxa, dupa doi ani a primit
moarte muceniceasca. Moastele Sfantului
Ioan Valahul nu s-au pastrat, existand
posibilitatea ca trupul sau sa fi fost aruncat in
apele Bosforului sau ingropat de crestini intrun loc din jurul Istanbulului. Viata Sfantului
Ioan Valahul, a fost scrisa de Ioan Cariofil,
un invatat grec din acea vreme care a fost
martor al patimirilor Sfantului, fiind tiparita
la Venetia de Sfantul Nicodim Aghioritul.
* Joi 13 Mai - (†) Inaltarea Domnului
(Ispasul, Ziua Eroilor); Sfanta Mucenita
Glicheria; Cuviosul Serghie Marturisitorul
! 18:30 Slujba Acatistului
Astazi este o sarbatoare inalta si mare, care
covarseste mintea omeneasca, si vrednica de
marea bunatate a Aceluia ce a asezat-o, adica
a lui Dumnezeu. Astazi neamul omenesc

Astazi, la Inaltarea Mantuitorului la cer, iata ce se zice in istoria
Apostolilor despre ingeri: "... doi barbati au stat inaintea lor in haine
albe, care au si zis: Barbati galileeni, ce stati cautand spre cer?
Acest Iisus, care S-a inaltat de la voi la cer, asa va veni, precum Lati vazut mergand la cer" (Fapte l, 10-l1).
Asadar, iubitilor, sa priveghem si sa indreptam ochii duhului nostru
la a doua venire a Domnului. Apostolul Pavel zice: "insusi Domnul
intru porunca, la glasul arhanghelului, Se va pogori din cer, si cei
morti intru Hristos vor invia intai. Dupa aceea, noi cei vii, care vom
fi ramas, vom fi rapiti impreuna cu ei in nori, intru intampinarea
Domnului" (I Tesaloniceni 4, 16-17). Insa nu toti. Asculta ce zice
Hristos: "Atunci vor fi doua macinand la moara, una se va lua, alta
se va lasa; in noaptea aceea vor fi doi intr-un pat, unul se va lua,
altul se va lasa" (Matei 24, 41; Luca 17, 34). Ce inseamna aceste
vorbe neintelese? Cele de la moara sunt saracii si chinuitii (la iudeii
antici, slujnicele sau roabele erau datoare sa macine faina in
rasnita), cei din pat sunt bogatii, care au si comoditate, si prisosinta.
Domnul voieste asadar sa spuna ca atat dintre saraci, cat si dintre
bogati, numai unii se vor mantui, altii insa vor pieri. Dreptii vor fi
rapiti in nori, spre intampinarea Domnului, iar pacatosii vor fi lasati
si dati osandei.
Cand un rege viziteaza o cetate, obisnuiesc a iesi inaintea lui cei ce
ii sunt favoriti; iar criminalii se tin in cetate, spre a astepta pedeapsa
lor. Tot asa va fi cand Domnul va veni la judecata. Vom fi, oare, si
noi atunci dusi spre intampinarea Lui? Ah, eu cunosc pacatele mele
si nevrednicia mea!
Deci, sa nu se laude bogatul intru bogatia sa si saracul sa nu se
creada mizerabil si nenorocit. Mai vartos fericit, si sigur fericit, si de
trei ori fericit este cel care se va arata vrednic in ziua aceea a iesi
intru intampinarea Domnului, de ar fi el si cel mai sarac decat toti.
Iar noi, pacatosii, sa ne tanguim pe noi insine, si nu numai sa ne
tanguim, dar sa ne imbunatatim, sa ne schimbam, pentru ca toti sa
primim cu vrednicie pe imparatul ingerilor si sa putem gusta acea
sfanta fericire intru Hristos Domnul nostru, Care fie proslavit
impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfant, in vecii vecilor. Amin.
Sfantul Ioan Gura de Aur
(†) Sfintii Imparati Constantin si Elena
Sfintii Constantin si Elena, cei intocmai cu Apostolii, sunt pomeniti
in Biserica Ortodoxa pe 21 mai. Sarbatoarea aceasta este strans
legata de taina si puterea Sfintei Cruci, semnul central al religiei
crestine.
Constantin cel Mare s-a nascut in orasul Naissus (Nis, Iugoslavia) in
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iarasi s-a impacat cu Dumnezeu. Astazi
vrajmasia cea indelungata s-a ridicat, razboiul
cel indelungat s-a sfarsit. Astazi s-a incheiat o
minunata pace, care mai inainte niciodata nu
se putea astepta. Caci cine ar fi nadajduit ca
Dumnezeu iarasi se va impaca cu oamenii?
Nu pentru ca Domnul era vrajmas al
oamenilor, ci pentru ca robul era usuratic la
minte; nu pentru ca Stapanul era aspru, ci
pentru ca robul era nemultumit.
* Duminica 16 Mai - (†) Duminica a VII-a
dupa Pasti, a Sfintilor Parinti de la Sinodul
I Ecumenic
- Cuviosul Teodor cel Sfintit; Sfantii
Mucenici Isachie, Simeon "i Petru
! 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Astazi praznuim primul Sinod Ecumenic al
lumii crestine, care a avut loc in anul 325 in
orasul Niceea, pentru a condamna erezia,
adica invatarea gresita, eretica a lui Arie.
Sinodul s-a organizat de Sfantul Imparat
Constantin cel Mare cu mama sa Elena, la
cererea Sfintilor Parinti de atunci, fiind
primul imparat crestin din lume (306-337).
Cei 318 Sfinti Parinti de-Dumnezeu-purtatori
prezenti la Niceea au depus mari eforturi ca
sa asigure unitatea Bisericii in adevarul si
acrivia dogmei, l-au rusinat pe Arie
pierzatorul, au facut de ras pe diavolul, tatal
minciunii, si ne-au daruit primele sapte
articole ale Crezului. Sa raminem credinciosi
Evangheliei lui Hristos si sa cinstim Biserica
Ortodoxa, ai carei fii suntem - Ea ne-a nascut
prin baia Botezului, ea ne-a crescut si invatat
calea mintuirii. Sa cinstim pe toti sfintii si
icoanele lor ca cei ce sint "prietenii
Domnului" si se roaga pentru noi la cer. Sa
traim in dragoste unii cu altii, sa ne crestem
copiii in iubire de Dumnezeu, ca de ei
depinde cel mai mult mantuirea noastra si sa
pastram cu sfintenie dreapta credinta

jurul anului 274. A devenit suveran al intregului Imperiu Roman
dupa invingerea lui Maxentiu si a lui Liciniu. Potrivit marturiilor lui
Eusebiu si Lactantiu, in ajunul luptei cu Maxentiu, Constantin a
vazut pe cer ziua, in amiaza mare, o cruce luminoasa deasupra
soarelui cu inscriptia: In hoc signo vinces (Prin acest semn vei
birui). Noaptea, in timpul somnului, i se descopera Hristos, cerandui sa puna semnul sfintei cruci pe steagurile soldatilor. Dand
ascultare poruncii primite in vis, iese biruitor in lupta cu Maxentiu.
Pe Arcul de Triumf al lui Constantin, care se pastreaza la Roma, se
afla inscriptia: instinctu divinitatis - prin inspiratie divina, ce
descopera cum a fost castigata victoria asupra lui Maxentiu.
Cea mai insemnata realizare a imparatului Constantin a fost Edictul
de la Milano (313), prin care crestinismul ajunge sa fie recunoscut
de stat. Insa, el va deveni religie de stat in timpul lui Teodosie cel
Mare (379-395). Astfel scuteste Biserica de impozite, ii acorda
dreptul de a primi donatii si le da episcopilor dreptul sa judece pe
cei ce nu doreau sa fie judecati dupa legile statului. Va inlatura din
legile penale pedepsele contrare spiritului crestinismului, precum:
rastignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul
rosu).
Imparatul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic la Niceea
(325), unde dupa lungi dezbateri, invatatura lui Arie a fost
condamnata si s-a adoptat formula ca Fiul lui Dumnezeu este de o
fiinta cu Tatal si deci, din veci cu El. La sinod au fost alcatuite si
primele 7 articole ale Simbolului de credinta (Crezul), a fost fixata
data Pastilor (prima duminica dupa luna plina, dupa echinoctiul de
primavara) si s-au dat 20 de canoane referitoare la disciplina
bisericeasca.
Sfantul Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de moarte de
catre episcopul Eusebiu de Cezareea. A trecut la cele vesnice in
337, dupa 31 de ani de domnie, in Nicomidia si a fost inmormantat
in biserica Sfintii Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa.
Imparateasa Elena, Flavia Iulia Helena s-a nascut in provincia
Bitinia. In anul 293, generalul roman Constantiu Chlorus, la
indemnul imparatului Diocletian, divorteaza de imparateasa Elena.
Aceasta nu se recasatoreste, ci traieste departe de atentia publica,
dar aproape de fiul sau. A descoperit pe dealul Golgotei crucea pe
care a fost rastignit Hristos. Potrivit traditiei, in urma sapaturilor sau gasit trei cruci. Pentru a se identifica crucea pe care a fost
rastignit Hristos, au atins cele trei cruci de un mort. Acesta a inviat
in momentul in care a fost atins de Crucea Domnului.
Sfanta Imparateasa Elena a zidit mai multe alte sfinte locasuri pe
teritoriul Israelului, precum Biserica Sfantului Mormant, Biserica
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ortodoxa, fara de care nu ne putem mintui din Bethleem, Biserica din Nazaret. A trecut la Domnul la anul 327,
oricite fapte bune am avea.
putin dupa intoarcerea de la Ierusalim.
* Vineri 21 Mai - (†) Sfintii Imparati, Numele Constantin este de origine latina si vine de la constans,
intocmai cu Apostolii, Constantin si mama constantis ("constant", "ferm"). Numele Elena (Helene) este explicat
sa Elena (Odovania Praznicului Inaltarii de unii prin grecescul helane ("torta", "faclie", "foc sacru"), iar de
altii prin grecescul hele ("lumina arzatoare a soarelui").
Domnului) (Dezlegare la peste)
! 18:30 Slujba Acatistului
Sfintii Constantin si Elena, cei intocmai cu
Apostolii, sunt pomeniti in Biserica Ortodoxa
pe 21 mai. Sarbatoarea aceasta este strans
legata de taina si puterea Sfintei Cruci,
semnul central al religiei crestine. Sfantului
Constantin i s-a aratat pe cerul amiezii
semnul Crucii spre biruinta (In hoc signo
vinces – Intru acest semn vei invinge), in
pragul infruntarii cu paganul Maxentiu, iar
Sfanta Elena, mama sa, a descoperit la
Ierusalim Crucea pe care Mantuitorul a fost
rastignit.
Sfanta Imparateasa Elena a trecut la Domnul
la anul 327, putin dupa intoarcerea de la
Ierusalim, iar Sfantul Imparat Constantin in
337, dupa 31 de ani de domnie"!
* Duminica 23 Mai - (†) Duminica a VIII-a
dupa Pasti, Duminica Mare, a Rusaliilor, a
Cincizecimii, (†) Pogorarea Sfantului Duh
- Cuviosul Mihail Marturisitorul Episcopul
Sinadei; Sfanta Maria lui Cleopa
! 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
11:30 Slujba Parastasului
In Duminica Rusaliilor, Duminica Mare sau
Duminica Cincizecimii, praznuim minunea
Pogorarii Duhului Sfant peste Apostolii
Domnului si, de asemenea, ziua intemeierii
Bisericii crestine in lume. Acest eveniment,
care are loc la 50 zile de la Invierea
Domnului, incheie descoperirea fata de lume
si de creatie a lui Dumnezeu, prin
Mantuitorul Iisus Hristos, si se intemeiaza
Biserica. Conform Traditiei, in zilele
urmatoare marilor Praznice Imparatesti

(†) Rusaliile - Pogorarea Sfantului Duh
In Duminica Rusaliilor, Duminica Mare, a Cincizecimii, praznuim
minunea Pogorarii Duhului Sfant peste Apostolii Domnului si, de
asemenea, ziua intemeierii Bisericii crestine in lume.
Inainte de inaltarea Sa la cer, Mantuitorul a poruncit ucenicilor Sai
sa nu se desparta de Ierusalim, ci sa astepte implinirea fagaduintei
Tatalui ceresc, adica primirea Duhului Sfant. Si li s-a spus ca atunci
vor fi imbracati cu putere de sus, vor fi luminati si intariti sa predice
Evanghelia in toata lumea, sa invete toate neamurile si sa le boteze
in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh si astfel sa-I fie
martori pana la marginea pamantului (Fapte 1, 8) si pana la sfarsitul
veacului.
Fagaduinta s-a implinit in Duminica Cincizecimii, cand, intr-adevar,
S-a coborat Duhul Sfant peste Sfintii Apostoli "ca o suflare" de
vant, sub chipul limbilor "ca de foc", si a revarsat in ei o putere
noua, necunoscuta lumii pana atunci, care a facut din pescarii simpli
si fricosi, de pana atunci, cei mai devotati Apostoli si cei mai
neinfricati misionari, cum n-a mai avut lumea niciodata.
Atunci, pentru prima data in istoria lumii, S-a aratat cu putere, in
public, Sfantul Duh - Duhul Adevarului, pe Care lumea, prin
simturile, prin puterile si prin luminile ei, nu-L poate primi,
deoarece nu-L vede si nu-L cunoaste, pentru ca nu stie de unde vine
si unde merge (Ioan 3, 8), cum spune insusi Mantuitorul Hristos.
In Simbolul credintei noastre crestine noi marturisim despre Sfantul
Duh ca El este "Domnul de-viata-Facatorul, Care din Tatal purcede,
Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si marit, Care a
grait prin prooroci". El este vesnic. Deci, este fara inceput si fara
sfarsit, deofiinta cu Tatal si cu Fiul. El are in Sine toate atributele
dumnezeirii si este prezent si activ in toate lucrarile indreptate spre
lume ale Sfintei Treimi.
El ia parte cu Tatal si cu Fiul la cele doua creatii:
1. La Facerea lumii "Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra
apelor" (Facere 1, 2);
2. La refacerea spirituala a lumii - savarsita prin intruparea
Mantuitorului - Sfantul Duh lucreaza la renasterea si sfintirea
omului si a lumii.
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sarbatorim persoanele care au slujit ca
instrumente in iconomia mantuirii sau care au
avut un oarecare rol in desfasurarea acesteia.
De aceea, a doua zi dupa Rusalii, praznuim
Sfanta Treime, plinatatea dumnezeirii.
In sambata dinaintea Pogorarii Sfantului Duh,
Biserica face pomenirea de obste a mortilor –
Mosii de vara - ca si cei care se odihnesc
intru Domnul sa se bucure de darurile
Sfantului Duh. Practica pomenirii mortilor in
ajunul Rusaliilor era generalizata inca din
secolul al VIII-lea. De altfel, inaintea fiecarui
mare Praznic Imparatesc Biserica a randuit
ca, pe langa rugaciunile pentru cei vii sa se
faca si pomenirea celor morti, pentru ca si
acestia sa fie invredniciti de iertarea pacatelor
si de vederea slavei lui Dumnezeu.
* Luni 24 Mai - (†) Sfanta Treime
- Cuviosul Simeon; Sfantul Mucenic
Serapion; Sfanta Mucenica Marciana
! 18:30 Slujba Acatistului
Intreaga
dogmatica
ortodoxa
se
concentreaza in doua mari capitole: dogmele
Sfintei Treimi, adica pluralul ipostaselor si
singularul firii dumnezeirii; dogmele
iconomiei in trup a unuia din Treime, adica
singularul persoanei si pluralul firilor.
Trecerea de la conceptia monoteista la
invatatura despre triada ipostatica n-a fost
usoara. Toti scriitorii bisericesti constata ca la
originea ezitarilor si disputelor in legatura cu
dogma trinitara se afla, in primul rand,
tendintele monoteiste de tip iudaizant, iar in
al doilea rand ar fi politeismul elenistic,
ambele neavand curajul sa accepte nici
intruparea personala in istorie a lui
Dumnezeu, pe Dumnezeu-Emanuel, nici
manifestarea lui Iisus Hristos la timpul fixat.
* Marti 25 Mai - (†) A treia aflare a
Capului
Sfantului
Prooroc
Ioan
Botezatorul; Sfantul Mucenic Celestin
Din Sfanta Evanghelie, stim ca Irod, la un

El este Mangaietorul, Duhul Adevarului, Izvorul harului si Vistierul
bunatatilor.
Duhul Sfant ne renaste prin Taina Sfantului Botez; prin El devenim,
din oameni trupesti, oameni duhovnicesti. Prin El, Care este Duhul
infierii, devenim fiii lui Dumnezeu prin har. Prin Sfantul Duh ne
iarta Dumnezeu pacatele cand ne marturisim. Prin Sfantul Duh
painea si vinul din Sfantul Potir devin Trupul si Sangele
Mantuitorului nostru, cu care ne impartasim. Prin Sfantul Duh,
trupurile noastre impreuna cu sufletele devin biserici ale
Dumnezeului Celui viu. El mangaie, lumineaza, inspira, invata,
insufleteste, intareste si sfinteste pe toti credinciosii. El este Sfant si
sfinteste viata noastra prin cele sapte Sfinte Taine. El este
atotintelept si bun si ne calauzeste viata prin cele Sapte daruri ale
Sale, care sunt: intelepciunea, intelegerea, sfatul, puterea,
cunostinta, evlavia si frica de Dumnezeu (Isaia 11, 1).
Prin lucrarea tainica a Duhului Sfant, oamenii lumii acesteia,
barbati, femei si copii, atat de diferiti ca neam, ca rasa si ca stare
sociala, pot deveni o comuniune sfanta. Pot deveni madularele
Sfintei Biserici, care este Trupul tainic al Mantuitorului Hristos, unit
prin legatura dragostei, a pacii si a sfinteniei.
Calea catre aceasta imparatie este lunga, ea incepe de aici de pe
pamant si continua sus, in ceruri. Si, ca orice calatorie, nu este
lipsita de surprize si primejdii. Este greu sa mergem singuri pe
aceasta cale, caci putem slabi sau ne putem rataci. Avem nevoie de
o calauza sigura, de indrumare temeinica, de imbarbatare si ajutor
pe aceasta cale spre imparatia lui Dumnezeu. Din mila lui
Dumnezeu, avem o asemenea calauza sigura si incercata, o institutie
sfanta, straveche si puternica, intemeiata pe Jertfa Mantuitorului, pe
marturisirea Apostolilor, pe sangele martirilor, pe experienta si
invataturile bogate ale Sfintei Scripturi si ale Sfintei Traditii.
Aceasta venerabila calauza este Sfanta Biserica dreptmaritoare,
inzestrata cu Sfintele ei Taine si cu toate bogatiile si harurile
Sfantului Duh, de la intemeierea careia praznuim astazi aproape
doua milenii. Sa ne folosim cu smerenie de puterile si de luminile
ei! Sa cerem, sa primim si sa ne folosim cu dragoste de influentele
ei binefacatoate, pentru curatirea noastra de pacate, pentru
luminarea si innoirea noastra, pentru ocrotirea si imbarbatarea
noastra pe calea vietii cinstite, curate si pasnice, pe calea mantuirii
noastre, supunand voia noastra cea patimasa voii lui Dumnezeu si
incepand toate rugaciunile noastre cu chemarea in ajutor a Sfantului
Duh, Mangaietorul, Care este imparatul ceresc - Duhul Adevarului
si Sfintitorul vietii noastre -, si sa ne rugam, zicand: "Imparate
ceresc, Mangaietorule, Duhul Adevarului, Care pretutindenea esti si
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ospat prilejuit de sarbatorirea zilei sale de
nastere a taiat capul Sfantului Ioan
Botezatorul, la cererea Irodiadei. Sfantul Ioan
se afla in acel moment la inchisoare, in
castelulul lui Irod de la Maherus, unde avea
loc si ospatul. Ioan mustrase pe Irod pentru
traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era
femeia fratelui sau. In ura ei de moarte,
Irodiada a invatat-o pe Salomeea, fiica ei,
care dansase si placuse oaspetilor si indeosebi
lui Irod, sa ceara de la acesta capul
Botezatorului ca rasplata. Dupa moartea
Proorocului, ucenicii lui i-au luat trupul si lau ingropat, dar capul Sfantului Ioan a avut,
dupa traditia Bisericii, o istorie aparte. El a
fost de trei ori pierdut si de trei ori aflat.
Fiecare "aflare" a cinstitului cap este ca o
noua intalnire a noastra, a crestinilor, cu
Proorocul si Botezatorul Domnului, adica un
nou indemn spre pocainta si un indemn sa
credem in Cel ce a venit dupa dansul, adica in
Mantuitorul nostru Iisus Hristos. Prima si cea
de-a doua aflare a cinstitului cap, le praznuim
in fiecare an la 24 februarie si ele au avut loc
la Ierusalim si la Emesa, in Siria. A treia si
ultima "aflare" o praznuim la 25 mai si s-a
intamplat pe vremea Sfantului Patriarh
Ignatie, la anul 860, cand a fost adus la
Constantinopol si asezat in biserica ridicata in
cinstea Sfantului Ioan Botezatorul. O parte
din capul Sfantului Ioan a fost dus de cruciati,
in anul 1204, in Franta si asezat in biserica
din Amiens, unde se afla si astazi.!
* Duminica 30 Mai - (†) Duminica a I-a
dupa Rusalii, a Tuturor Sfintilor
- Cuviosul Isaachie Mart.urisitorul si
Varlaam; Sfantul Mucenic Natalie (Lasatul
secului pentru Postul Sfintilor Apostoli Petru
!i Pavel)
! 09:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
Sarbatorim si cinstim astazi, impreuna cu

toate le plinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule-de-viata, vino si
Te salasluieste intru noi si ne curatestepe noi de toata intinaciunea si
mantuieste, Bunule, sufletele noastre". Amin
Parintele Sofian Boghiu
!

(†) Sfanta Treime
Intreaga dogmatica ortodoxa se concentreaza in doua mari capitole:
dogmele Sfintei Treimi, adica pluralul ipostaselor si singularul firii
dumnezeirii; dogmele iconomiei in trup a unuia din Treime, adica
singularul persoanei si pluralul firilor.
Trecerea de la conceptia monoteista la invatatura despre triada
ipostatica n-a fost usoara. Toti scriitorii bisericesti constata ca la
originea ezitarilor si disputelor in legatura cu dogma trinitara se
afla, in primul rand, tendintele monoteiste de tip iudaizant, iar in al
doilea rand ar fi politeismul elenistic, ambele neavand curajul sa
accepte nici intruparea personala in istorie a lui Dumnezeu, pe
Dumnezeu-Emanuel, nici manifestarea lui Iisus Hristos la timpul
fixat.
Invatatura despre Dumnezeu cel unic in fiinta si intreit in persoane
s-a inchegat destul de timpuriu si apare in simbolurile de credinta
din secolul al II-lea. Totusi, neclaritati si neintelegeri in ce priveste
identitatea, natura si unitatea persoanelor Sfintei Treimi au
continuat sa existe, ceea ce a determinat Biserica sa angajeze
autoritatea sa invatatoreasca in formularea unor articole de credinta.
Prima etapa a fost Sinodul ecumenic de la Niceea in 325, cand s-a
redactat prima parte a Crezului ortodox, inclusiv propozitia: "Si in
Duhul Sfant". Iar in 381, la al doilea Sinod ecumenic, tinut la
Constantinopol, Biserica a reusit sa afirme clar ca "Dumnezeu cel
viu, unic in fiinta si intreit in Persoane" este articolul de credinta
fundamental al crestinismului.
Primul sinod ecumenic a discutat problema naturii divine sau
dumnezeirii Fiului, problema ridicata de Arie, un preot din
Alexandria. Arie sustinea ca Fiul este, dupa natura, radical diferit de
Tatal si subordonat Acestuia. Tatal si Fiul au doua naturi diferite si
separate. Tatal este vesnic, nu are inceput si este necreat, pe cand
Fiul are un inceput, fiind creat, mai tarziu, de Tatal din ceea ce nu
exista, din nefiinta. Tatal a existat inainte de Fiul. Arie recurge la tot
felul de speculatii rationaliste, spunand de pilda ca daca Fiul ar fi
fara inceput, atunci ar fi fratele Tatalui, nu Fiul Acestuia. Desigur,
Fiul este o creatura speciala, nu Dumnezeu in sens strict fiintial,
fiind primul nascut dintre creaturi. "Unul-Nascut" inseamna pentru
Arie, unul creat direct ca fiu de Dumnezeu, iar "Dumnezeu din
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toata crestinatatea ortodoxa laolalta si dupa
cuviinta, pe cei mai vrednici fii ai neamului
omenesc. Pe toti acei care, de la inceputurile
lumii si pana acum, in toate timpurile si in
toate locurile pe unde au trait, s-au straduit sa
pastreze demnitatea lor de oameni,
inchinandu-si toata viata lor in slujba binelui
si a dreptatii, in slujba lui Dumnezeu.
Noi ii cinstim pe toti sfintii pentru viata lor
pilduitoare, pentru statornicia lor in credinta,
pentru caracterul lor hotarat pe calea binelui
si a dreptatii, pentru bunatatea inimii lor si
pentru sfintenia vietii lor. Ii cinstim pentru ca
au devenit cetatenii casei lui Dumnezeu,
prietenii si iubitii lui Durmezeu si pentru ca
acolo unde sunt acum, in imparatia lui
Dumnezeu, asculta rugaciunile noastre, ne
vad cum traim, cunosc trebuintele noastre si
necazurile noastre, se bucura de intoarcerea
noastra catre Dumnezeu si se roaga si
mijlocesc pentru noi atunci cand le cerem
ajutorul; iar rugaciunile si mijlocirile lor sunt
ascultate si bineprimite de Dumnezeu.

Dumnezeu" are sensul de creat Dumnezeu de Dumnezeu.
Sinodul din Niceea condamna arianismul, fara echivoc si afirma ca
Iisus Hristos este insusi Fiul lui Dumnezeu, nascut din eternitate
din persoana Tatalui, nascut nu creat, Dumnezeu prin fiinta Sa
identica cu a Tatalui. Pentru a defini unitatea de esenta dumnezeirea si co-eternitatea Cuvantului intrupat cu Tatal - sinodul
foloseste termenul teologic homoousios, de-o-fiinta, consubstantial,
in sensul ca exista o unire esentiala absoluta intre Tatal si Fiul
intrupat. Fiul intrupat e Dumnezeu prin fiinta Sa, identica cu a
Tatalui, de care difera numai in personalitatea Sa.
Sinodul II ecumenic, este convocat de imparatul Teodosie I (378395), iar Episcop de Roma este papa Damasus (366-384) avand ca
scop de a se pronunta in legatura cu afirmatia pnevmatomahilor
("dusmani ai Duhului"), formulata de Macedonie din
Constantinopol, ca Duhul Sfant este o "creatura". Sinodul s-a referit
si la diversele variante ale arianismului.
Preocupat sa evite termeni abstracti si necunoscuti, Sinodul
ecumenic din 381 recurge la denumiri si expresii biblice, acceptate
in limbajul liturgic: "Cred si in Duhul Sfant, Domnul, de viata
facatorul, care din Tatal purcede, care cu Tatal si cu Fiul este
impreuna adorat si marit, care a vorbit prin profeti", pentru a
exprima consubstantialitatea si coeternitatea lui Dumnezeu ca
treime de persoane.!

Pilda - Pacate mari si pacate mici
Doi crestini au plecat la Biserica spre a se inchina si pentru a-si curata sufletele. Unul dintre ei era cu
constiinta neimpacata, caci savarsise un pacat mare. Celalalt era linistit si nu se credea mare pacatoas, caci,
zicea el, a facut numai pacate mici la viata lui.
Ajungand la Biserica, parintele a ascultat marturisirea pacatelor lor, iar mai apoi i-a trimis la munca, dandule un altfel de canon: Celui cu pacatul mai mare i-a poruncit sa ii aduca piatra cea mai mare pe care o va
gasi, iar celui cu pacate mai mici, sa ii aduca mai multe diferite pietricele din curtea Bisericii.
Ei au facut ascultare, iar mai apoi s-au intors la parintele duhovnic. Vazand ca i-au adus pietrele
cerute, parintele le-a zis fiecaruia sa aseze acum pietrele in locurile de unde le-au luat si sa refaca curtea.
Cel cu pietricele mici insa sovaia, iar parintele l-a intrebat de ce ezita? El a raspuns ca ii este greu sa puna
fiecare piatra inapoi la locul ei, caci sunt multe si nu tine minte locul fiecareia.
Atunci, parintele i-a zis: Ia aminte, fratele tau a savarsit o singura fapta rea, dar o tine minte, o regreta si
mereu o spala cu lacrimile sale. El stie unde e locul pietrei luate. Dar tu, cu pacatele tale marunte si
neinsemnate, nu-ti poti aduce aminte cand, cui, unde si cum ai pricinuit rau. Si deoarece pacatele tale sunt
mici, dar numeroase, tu nici nu esti in stare sa te pocaiesti pentru ele.
Atunci crestinul care se credea avand pacate "mici" a inteles ca orice pacat, oricat de mic ar parea el,
intineaza sufletul si trebuie marturisit.
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Duminica 25 Aprilie 2010 Parohia noastra
"Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta” a sarbatorit hramul
!! !! Adresam

pe aceasta cale cuvant de multumire sfintitilor slujitori ai Sfantului Altar prezenti in
mijlocul nostru, fratilor nostri, credinciosi ai parohiei noastre si din alte parohii, tuturor celor
prezenti si a celor care din motive binecuvantate nu au fost fizic prezenti dar au fost impreuna cu
noi in sfintele rugaciuni, pentru toata implicarea si daruirea, ce au facut posibila aceasta deosebita
praznuire la Biserica noastra. Bunul Dumnezeu sa va aiba in paza si sa va binecuvinteze,
rasplatindu-va toata jertfa si ajutorul de care ne invredniciti mereu.
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Catehism Ortodox
Cateheza sau Invatatura crestina s-a nascut o data cu zorii crestinismului, avandu-L intemeietor pe
Mantuitorul Iisus Hristos, Catehetul Suprem, iar ca izvor fundamental Evanghelia Sa.
Cine si ce este Iisus Hristos?
De-a lungul istoriei, au aparut numeroase invataturi gresite cu privire la cele doua firi ale lui Iisus Hristos:
Unii au pretins ca Iisus a fost numai om; Altii au crezut ca El a fost numai Dumnezeu.
Unii au raspandit invatatura ca Iisus a avut numai o singura fire, o combinatie a firii umane cu cea divina;
Altii au considerat ca de fapt au existat doua persoane, complet diferite una de alta, cunoscute ca Iisus
Hristos, una divina si alta umana.
Simbolul credintei, Crezul Niceo-Constantinopolitan a fost scris tocmai ca sa combata asemenea invataturi
gresite, numite si erezii.
#! Cine este Iisus Hristos? - Fiul lui Dumnezeu nascut din Tatal, Fiul omului, care a luat chip de om,
nascandu-se din Sfanta Fecioara Maria.
#!Ce este Iisus Hristos? - O singura persoana: care este Dumnezeu adevarat si om advarat, avand doua firi firea divina si firea umana, unite in chip neamestecat si neampartit.
Intruparea Domnului
In Crez noi marturisim ca Iisus Hristos s-a intrupat de la Duhul Sfant si din Fecioara Maria si s-a facut om.
Astfel, Cuvantul lui Dumnezeu a luat firea noastra omeneasca si a implinit proorocia facuta de Isaia în
Vechiul Testament: “Iata, Fecioara va lua in pantece si va naste fiu si vor chema numele lui Emanuel.”
(Isaia 7:14)
Dictionar Ortodox:
INTRUPAREA: Actiunea de a lua trup omenesc.
EMANUEL: Cu noi este Dumnezeu (ebraica) - Iisus Hristos este implinirea acestui deziderat al Vechiului
Testament.
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