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“Pentru ce cautati pe Cel viu intre cei morti?
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In iconomia mantuirii neamului omenesc, Invierea Domnului este
momentul culminant al vietii si activitatii pamantesti a Fiului lui
Dumnezeu intrupat, este momentul cand moartea a fost biruita iar lumii
i s-a daruit viata. Dupa ce a implinit toate, aratand oamenilor voia lui
Dumnezeu Tatal, Hristos Domnul primeste de buna voie judecata
nedreapta, condamnarea la moarte, patimile sufletesti si trupesti si
moartea. Rastignirea pe cruce a fost reala asa cum reala era starea de
pacatosenie in care se afla lumea in acel moment. In masura in care este
actualizat continuu, momentul rastignirii Domnului Hristos, capata o
importanta vesnica, iar aceasta actualizare se face mai intai prin predica
Sfintilor Apostoli, iar apoi prin predica Bisericii. Prin aceasta predica continua, crestinii sunt constienti mereu de starea lor si participa prin credinta si prin lucrarea faptelor bune, la viata in Hristos. Piatra de temelie a
credintei noastre crestine este Invierea Domnului. (Continuare in pag. 4)
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INVIEREA
LA MELBOURNE
Dupa ce au primit
Lumina Sfanta,
aproximativ o mie
de credinciosi
romani ortodocsi
au participat la
slujba Invierii
de la catedrala
episcopala “Sﬁntii Apostoli Petru
si Pavel” din
Melbourne, care
a fost oﬁciata
de catre Preasﬁntitul Parinte
Mihail impreuna
cu P.C. Preot
Dumitru Coman
- parohul bisericii.
In linistea noptii,
intr-o atmosfera
duhovniceasca,
cu bucurie, credinciosii au cantat impreuna cu
slujitorii “Hristos
a Inviat”, au
ascultat slujba cu
emotie, dupa care
au participat la
Sfanta Liturghie
ascultand si Cuvantul Sfantului
Ioan Gura de Aur
la Sarbatoarea
Invierii. Multi
credinciosi s-au
impartasit cu
Sﬁntele Taine.
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DIN AUSTRALIA
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PRAZNUIRE SI COMUNIUNE DE INVIERE

Preasﬁntitul Parinte
Dr. Mihail Filimon
Episcopul Australiei
si Noii Zeelande
Adresa Episcopiei
61-63 Queensberry St,
Carlton 3053 Victoria,
AU, PO Box 122
oﬃce@roeanz.com.au
www.roeanz.com.au
Parintele
Vicar Administrativ:
Dumitru Coman
Episcopia are in schema de organizare, un
numar de 30 de parohii
ortodoxe si o manastire, organizate in:
Protopopiatul Ortodox
Roman al Australiei si
al 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

In data de 30 aprilie 2011, Parohia Ortodoxa Romana “Sfantul Ignatie
Teoforul” din Auckland, Noua Zeelanda, a organizat functiunea:
“Invierea lui Hristos - prilej de praznuire si comuniune”
Toti participantii la acest eveniment deosebit,organizat de parintele Mircea Corpodean,
au venit pentru a avea parte de o comuniune frateasca intre toti cei care,
marturisind Invierea lui Hristos, poarta in suflete lumina Sfintelor Pasti.
Dupa un scurt cuvant de deschidere din partea parintelui Corpodean
a urmat binecuvantarea bucatelor si apoi masa crestineasca.
Am impartit impreuna din bogata experienta culinara pe care ne-au prezentat-o
gospodinele romance, pregatind bucate traditionale romanesti, ce imbogatesc
mesele de Paste ale tuturor romanilor: carnaciori, drob, sarmale. cozonaci si pasca.
Toate au contribuit la destindere si la petrecerea a cateva ore bune intr-o atmosfera
romaneasca traditionala, ca acasa.
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INVIEREA DOMNULUI IN AUCKLAND

Hristos a Inviat! Adevarat a Inviat!
Aceasta a fost vestea care, in miez de noapte, a rupt tacerea si linistea ce invaluiau Sfanta
Biserica noastra din Auckland, Noua Zeelanda. Luand lumina in inimi, in suflete si-n cuget,
prin credinta nestinsa a stramosilor nostri, din inimi vibrand in piepturi de romani, intr-un
singur glas, au cantat, zguduind temeliile intunericului: “Hristo a inviat din morti, cu
moartea pe moarte calcand si celor din mormanturi, viata daruindu-le!”. Atat in limba
romana, cat si in limba engleza, in limba greaca, in limba rusa si in araba, salutul
proclamatie si vestea-marturisire “Hristos a Inviat! Adevarat a Inviat!” ne-a facut sa
pregustam din universalitatea mantuirii adusa de Hristos, din infratirea in credinta, dincolo
de limba, nationalitate sau cultura pentru ca in Hristos “Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai
este nici rob, nici liber; nu mai este parte barbateasca si parte femeiasca, pentru ca voi toti
una sunteti in Hristos Iisus” (Epistola catre Galateni a Sf. Apostol Pavel, cap. 3, versetul 28).
Este uimitor cum, printr-o singura credinta, o singura marturisire si o unitate de traire
spiritual, o bisericuta mica, modesta si neincapatoare, devine o Catedrala de Lumina din
care, prin inimi curate, de pe pamant la cer, ce unesc glasuri de oaste cereasca si omeneasca
pentru a cuprinde apoi intreg pamantul, din Rasaritul Rasariturilor, pana la incheierea Apusului celui din capatul lumilor. Romanii de aici au cautat si au aflat; au cerut si au primit; au
batut si li s-a deschis lor Imparatia Cerurilor, in noaptea Invierii, prin binecuvantarea dintru
inceputul Sfintei Liturghii la care au participat in numar mare, primind Sfanta Impartasanie
toti cei care, pregatindu-se pentru aceasta Mare Taina, au luat binecuvantare si au primit
Trupul si Sangele Mantuitorului nostru Iisus Hristos, gustand, mai apoi si ducand cu ei, la
casele lor, si Sfinte Pasti. Cand stapanitorii lumii au prigonit Biserica, s-au nascut Sfintii
Mucenici si Martirii; cand au ingaduit-o, cu pace, Sfintele Sinoade au luminat omenirea prin
marturisiri curate de credinta; cand au uneltit si s-au folosit de Biserica, a curs sange, prin
organizarea de Cruciade... Noua ne este vremea astazi sa cautam pace si impacare nu cu
puterile lumii, puteri care dupa socotinta omeneasca stapanesc, ci fiecare dintre noi cu noi
insine, prin Pacea pe care Hristos o daruieste, astfel incat, impacati cu semenii nostri si cu
Dumnezeu, sa traim unirea credintei, singura care uneste real, temeinic si adevarat.
Ca si romani, fie in tara sau in diaspora, nu trebuie sa fim uniti ca si grecii sau ca si maghiarii sau ca si germanii, portughezii sau alte neamuri ci ca si crestinii, in Hristos.
Hristos a Inviat! Viu fiind, adevarata si curata sa fie si unitatea noastra in Hristos, in
veacul de acum si-n cel ce va sa fie! Adevarat a Inviat! (Pr. Mircea Corpodean)

CUVANT DE
INVATATURA
In toate lacasurile
de cult din Patriarhia Romana s-a
citit, astazi, 15
mai, in duminica
a IV-a dupa Pasti
pericopa evanghelica de la care
prezinta vindecarea slabanogului de la scaldatoarea Vitezda.
In cuvantul de
invatatura rostit in Paraclisul
“Sfantul Grigorie
Luminatorul” din
Resedinta Patriarhala, Preafericitul Parinte
Patriarh Daniel
a explicat simbolismul pericopei
evanghelice.
“Uneori suferinta
este ingaduita
de Dumnezeu
pentru indreptare, nu pentru
pedeapsa; ca o
constientizare a
darului vietii si al
sanatatii si ca o
chemare, ca un
apel spre indreptarea vietii. Acest
bolnav vindecat,
acest paralizat pe
care Hristos Domnul l-a vindecat
la scaldatoarea
Vitezda devine
un invatator...
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CUVANT DE
INVATATURA...
... o calauza pentru toti cei care
trec prin boala,
prin suferinta si
anume, transforma suferinta in
pocainta. Dar si
cei care nu au facut pacate grave
pot transforma
prin credinta puternica si rabdare
multa suferinta
in speranta. Deci,
uneori boala
trupului ne poate
indemna sa ne
ocupam mai mult
de insanatosirea
suﬂetului prin
ridicarea lui din
moartea pacatului”, a spus
Preafericirea Sa,
dupa cum ne
informeaza Radio
TRINITAS.
Totodata, Intaistatatorul Bisericii
Ortodoxe Romane
a subliniat importanta Tainelor
Sfantului Maslu si
a Sﬁntei Spovedanii in viata credinciosilor. “Vedem
ca Mantuitorul Iisus Hristos, cand
vindeca pe om de
o boala trupeasca
se intereseaza si
de boala suﬂeteasca...

PASTORALA LA SARBATOAREA INVIERII DOMNULUI
“Daca Hristos n-a inviat, zadarnica este propovaduirea noastra
si zadarnica este credinta voastra ... pentru ca daca n-a inviat
Hristos ... voi sunteti inca in pacatele voastre” le spunea Sfantul
Apostol Pavel corintenilor ( I Cor. 15, 14 si 17).
Mantuitorul Insusi cand vorbeste ucenicilor Sai, prevestindu-le
Invierea Sa din morti, le arata ca acesta este semnul atotputerniciei Sale, semnul biruintei vietii asupra mortii, semnul
superioritatii invataturilor Sale (Mt. 16, 18-19).
Sfantul Ioan Gura de Aur teologhisind zice: “Pe cruce a fost
pironit pacatul (Col.2,14) si a fost nimicit cel ce avea puterea
asupra mortii (Evr. 2,14), pe cruce s-a descoperit belsugul
iubirii lui Dumnezeu fata de om, care intrece orice cunoastere
(Efes.3,19) si s-au unit cele de sus cu cele de jos. Omul s-a facut
partas firilor celor netrupesti, Fiul Unuia Nascut si Duhului
si s-a invrednicit sa stea pe scaunul slavei (I cor 1,9; 10,16; II
Cor. 13,13; Evr. 3,14; 6,4)” (Omilia despre Cruce, 2, P.G. 49,
396-397). Crucea, insa, n-ar fi adus izbavirea, daca viata n-ar fi
triumfat asupra mortii. De aceea Crucea si invierea se presupun reciproc, intrucat jertfa fara inviere
nu ar fi avut finalitate iar invierea fara jertfa ar fi fost imposibila. In acest sens Parintele Profesor
Dumitru Staniloae subliniaza: “In cruce este o putere care produce inviere si in inviere este prezenta,
intr-un anumit sens, in mod etern, crucea. Crucea are in ea insasi o forta biruitoare a pacatului si a
mortii, o putere care inainteaza spre inviere si se finalizeaza in inviere... In cruce sau in moartea lui
Hristos se cuprindeau virtual invierea Lui si in invierea Lui continua sa fie prezenta puterea biruitoare de moarte a crucii. Nu s-a ajuns la inviere fara cruce. De aceea, invierea, in sensul crestin, nu-i
lipsita de puterea lui Hristos care s-a manifestat in acceptarea si suportarea crucii, suportare care
este prin ea insasi si biruire a mortii. Invierea este aratarea deplin actualizata, manifestata de Hristos
in suportarea crucii” (Crucea in teologia si cultul Bisericii Ortodoxe, in rev. Ortodoxia XVI (1975),
nr.3, p. 405-406). Jertfa Domnului a fost necesara oamenilor pentru ca noi nu eram in stare sa aducem o astfel de jerfa Tatalui. Sfantul Chiril al Alexandriei spune ca “oriunde este pacat, nu mai este
jerfa curata. Jertfa este renuntarea la orice egoism, ca forma a pacatului; este predarea totala Tatalui
si numai Hristos a putut aduce o astfel de jertfa... pentru ca El sa ia chip in noi in aceasta stare.
Dreptmaritori crestini, Prin Hristos Cel rastignit si inviat, moartea a fost infranta, caci “ toti care
cred in Hristos o calca in picioare “ ne spune Sfantul Atanasie, deoarece prin inviere, Hristos a innoit
si indumnezeit firea umana. In aceasta stare, firea umana intarita si restaurata are puterea de a muri
patimilor si poftelor egoiste si sa traiasca o viata noua, de biruinta si daruire cu Hristos lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu din om, alterat prin pacatul stramosesc, prin invierea lui Hristos a fost
innoit total, pentru ca Acesta sta in legatura cu trupul nostru al tuturor. Cand marturisim si credem
cu adevarat ca in Sfanta Impartasanie este Trupul si Sangele Domnului Hristos, ne impartasim cu El
spre invierea noastra si spre mostenirea vietii vesnice.
La sarbatoarea Invierii Domnului, ne intarim in credinta, pentru ca “acum toate s-au umplut de lumina si cerul si pamantul si cele dedesubt”. Acum avem prilejul sa ne facem mai buni, iertind tuturor
greselile pe care le-au facut fata de noi, cu voie sau fara de voie; sa devenim marturisitori ai Invierii
ca si Sfintii Apostoli si sa-l urmam pe Sfantul Pavel care marturiseste ca El este “ cel ce a nimicit
moartea si a adus la lumina viata si nemurirea “ (2 Tim. 1, 10), intrucat jertfa Sa are un efect permanent in viata credinciosilor si fiilor Bisericii noastre. Pentru aceasta “Bucurati-va cu bucurie mare ca
Hristos a inviat din morti cu moartea pe moarte calcand si celor din morminte viata daruindu-le”.
Asa le-a indemnat Domnul pe femeile purtatoare de mir carora li se arata dupa inviere si carora le
permite, fiind convinse de invierea Lui din morti, sa-I imbratiseze picioarele in semn de adorare.
Bucurati-va ca dupa Inviere, se arata ucenicilor care I se inchina cu convingerea in divinitatea Lui,
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PASTORALA LA SARBATOAREA INVIERII DOMNULUI
iar El ii trimite sa evanghelizeze toate neamurile si sa le boteze in numele Sfintei Treimi. Bucurati-va
ca Mantuitorul se arata apoi lui Saul, un aprig dusman al Sau, care devine un zelos marturisitor al
Invierii Domnului, iar marturia acestuia are o deosebita valoare pentru Biserica crestina. Mai intai
crede in Hristos, se boteaza si devine din prigonitor apostol al lui Hristos si aparator al crestinilor.
Iubiti frati si surori, anul 2011, a fost proclamat de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane,
la propunerea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, “Anul omagial al Sfantului Botez si al Sfintei
Cununii in Patriarhia Romana”, tocmai pentru ca slujitorii sfintelor altare, prin cateheza, predica,
conferinte si omiliile pe care le rostesc in cursul anului, sa aprofundeze invatatura de credinta crestina ortodoxa despre aceste Taine Sfinte, care au o legatura fireasca cu Hristos Domnul Cel inviat din
morti. Daca prin Taina Nuntii, familia crestina are ca scop principal nasterea de prunci, prin Taina
Botezului, pruncii nascuti de parinti credinciosi, devin membri ai Bisericii lui Hristos. Dupa ce se
marturiseste Crezul, afundat in apa, pruncul se boteaza in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului
Duh, primind si darurile Sfantului Duh. Astfel Hristos se salasluieste in inimile celor botezati (Efes.
3, 17-18) si totodata ii pregateste pentru invierea cea de obste (Rom.6,22-23).

Aceasta este binecuvantarea lui Dumnezeu pe care o acorda crestinului, caci Domnul zice “alege
viata” (Deut.30,15-19). Este chemarea de a trai vesnic in lumina binefacatoare a lui Hristos cel inviat
din morti si inaltat de-a dreapta Tatalui, iar calea incepe de la Botez, cand murim pacatului si viem
dreptatii, intrucat zice si Sfantul Justin Martirul “noi nu mai suntem copii ai necesitatii si ignorantei,
ci copii ai initiativei si ai libertatii” (Apologia I, 61). Lumina invierii lui Hristos sa alunge intunericul
necunostintei de Dumnezeu si sa lumineze pe tot omul, care vine in lume (In. 1.9) pentru a implini
si porunca iubirii semenilor nostri “cu fapta si cu adevarul” (In.3,18). Sfantul Chiril al Ierusalimului,
stapanit de aceasta ravna a implinirii poruncilor dumnezeiesti ne invata zicand “Sa lumineze lumina
ta, cea a faptei bune inaintea oamenilor si sa nu fie defaimat Hristos din pricina ta. Poarta cu vrednicie vesmantul nestricaciunii deosebindu-te de altii prin savarsirea binelui si a ceea ce Dumnezeu ti-a
dat spre ingrijire, implineste cu folos”. La sarbatoarea Invierii Domnului Hristos, incredintat ca fiecare crestin cauta sa implineasca “cate sunt adevarate, cate sunt de cinste, cate sunt drepte, cate sunt
curate, cate sunt de iubit, cate sunt cu nume bun, orice virtute si orice lauda” (Filipeni 4, 8), ma alatur
celor cunoscuti ca sa va transmit tuturor urari de sanatate si bucurie, pace, mantuire si ajutor in toata
lucrarea cea folositoare. Tineti cu bucurie datinile romanesti si crestinesti pe care le-am mostenit de
la inaintasi, iar lumina Sfintei Invieri va staluci in viata si in familia fiecaruia.
Pastrandu-va necontenit in rugaciune catre Mantuitorul Hristos cel inviat, inchei cu salutul pascal:
“Hristos a Inviat!”

Al vostru catre Domnul rugator,
†MIHAIL
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Romane a Australiei si Noii Zeelande

CUVANT DE
INVATATURA...

... de starea
suﬂetului omului pentru ca
numai suﬂetele
vindecate prin
pocainta si prin
iertarea pacatelor pot intra in
Imparatia Cerurilor. Deci, vedem
importanta Tainei
Sfantului Maslu
care este taina
vindecarii bolnavilor, suﬂeteste si trupeste,
dar si importanta
Sﬁntei Spovedanii ca taina prin
care ne marturisim pacatele si
dobandim iertarea pacatelor
prin dezlegarea
de pacate”.
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CREZUL

Cred intr-unul
Dumnezeu Tatal
atottiitorul, facatorul cerului si
al pamantului,
vazutelor tuturor
si al nevazutelor.
Si intr-unul
Domn Iisus
Christos, Fiul lui
Dumnezeu, unul
nascut, care din
Tatal s-a nascut
inainte de toti
vecii; lumina din
lumina, Dumnezeu adevarat din
Dumnezeu
adevarat,
nascut iar nu
facut; cel de o
ﬁinta cu Tatal
prin care toate
s-au facut;
Carele pentru
noi oamenii si
pentru a noastra mantuire s-a
pogorat din cer si
s-a intrupat din
Duhul Sfant si
din Maria Fecioara si s-a facut
om;
Si S-a rastignit
pentru noi in
zilele lui Pontiu

INVIEREA DOMNULUI - BIRUINTA SMERITA
Obiectivul lucrarii Fiului lui Dumnezeu facut Om a fost
si a ramas creerea conditiilor si oferirea posibilitatii ca
oamenii sa participe la Imparatia lui Dumnezeu. In acest
sens a propovaduit si a oferit semne, atragand atentia ca,
intre cei ce-L ascultau, erau unii care nu aveau sa moara
inainte de a vedea Imparatia lui Dumnezeu (Lc.9,27).
Stim ca Apostolii insisi nu au inteles mare lucru ori
de cate ori Mantuitorul le vorbea de patimile, moartea
si invierea Sa,si chiar atunci cand le-a vorbit despre
Imparatia lui Dumnezeu. Pana in momentul patimirii si
al mortii reale a lui Iisus,ucenicii credeau ca Imparatia lui Dumnezeu era o metafora pentru o
imparatie lumeasca in care asteptau si ei demnitati cuvenite. Hristos traia angoasa mortii Sale
iminente, fara vreo stare de nervozitate, intelegand insa dumnezeieste neputinta ucenicilor de
a-I percepe suferinta de dinaintea mortii.
Cu sufletul intristat de moarte (Mat.26,38), Mantuitorul Hristos a baut paharul,
dupa cum Tatal a voit (Mat.26,39), cu toata smerenia. A trecut prin patima si prin moarte.
Si-a asumat fara vreo vina cea din urma consecinta a neascultarii protoparintilor de Dumnezeu (moartea), spre a restabili in normalitate, prin ascultare totala de Tatal ceresc, neamul
omenesc. Desi, prin moartea fizica, sufletul Mantuitorului s-a despartit de trup, Dumnezeirea
Cuvantului nu s-a indepartat nici de trup, nici de suflet. Mantuitorul se pogoara cu sufletul
in iad, prelungind obiectivul misiunii Sale la cei care trecusera in locul unde Dumnezeu era
absent, in asteptarea unui Mantuitor si traind conform acestei asteptari (I Petru,3,18-19). Daca
prin Intrupare, Fiul lui Dumnezeu asumase intreaga fire umana cu neputinte-le ei firesti, prin
pogorarea la iad, Hristos a patruns in universul spiritual dominat de cel rau, aducand tuturor
mantuirea. Pentru rascumpararea omului, Fiul lui Dumnezeu si-a asumat viata, moartea si chiar
starea de dupa moarte a omului, aducand peste tot pacea, normalitatea, bucuria si viata, incat
numic din ceea ce este omenesc sa nu ramana lipsit de efectele inomenirii Sale.Talharul de pe
cruce si dreptii Vechiului Testament au fost primii cetateni ai Imparatiei lui Dumnezeu. Dupa
trei zile, Dumnezeirea Cuvintului reuneste sufletul cu trupul Mantuitorului ramas in mormant,
inviind din morti firea umana, intr-un mod de existenta transfigurata, apta pentru Imparatia
lui Dumnezeu.Invierea Mantuitorului din morti a ramas cel mai mare evenument al istoriei, si
cu toate acestea,nimeni nu a vazut cum s-a produs ea. Evlavia crestina a reprezentat iconografic
Invierea Domnului, fie prin iesirea triumfala a Mantuitorului din iad tragand dupa sine la viata
pe protoparintii Adam si Eva si pe alti drepti ai Vechiului Testament, fie infatisandu-L pe Hristos inaltandu-se biruitor deasupra mormantului, in mana cu un steag alb prins de Sf.Cruce,
semnul biruintei si al pacii. De fapt, El a randuit ca Invierea sa nu fie vazuta de nimeni. Evanghelistii descriu numai cateva din aratarile Mantuitorului de dupa Inviere. Desi Invierea este pe
drept cuvant dovada biruirii mortii si a preamaririi lui Hristos, prin faptul Invierii, in aratarile
care i-au urmat, nimeni nu a fost umilit. Hristos a venit sa biruie pacatul, pe inventatorul
acestuia si moartea, nu oamenii, nici macar pe chinuitorii Sai. Venirea Mantuitorului in lume,
intrarea si iesirea Lui din timp s-au realizat cu o foarte mare discretie, dar au produs efecte cosmice: pe pamant s-au auzit coruri de ingeri, iar pe firmament a aparut o noua stea; pamantul s-a
cutremurat, mormintele s-au deschis si catapeteasma templului s-a rupt in doua. Cu toate acestea, Mantuitorul lumii s-a potrivit posibilitatilor omului de a-L recepta. S-a smerit intru toate
ca toti sa-L primeasca. Nu s-a smerit doar pana la moarte, ci chiar si in Inviere. Taina Invierii
este expresia smereniei Sale, smerenie si blandete care se vor vedea in toate aratarile de dupa
Inviere. In smerenie si ascultate de Tatal, Mintuitorul a biruit raul din firea umana asumata, din
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INVIEREA DOMNULUI - BIRUINTA SMERITA
lumea de aici si de dincolo. In uluitoarele Sale aratari de dupa Inviere, Hristos s-a infatisat totusi ucenicilor discret si smerit ca acestia sa-l recepteze in deplina libertate. Pana si in slava Sa
Iisus se arata kenotic, adica golit de orice ar putea limita libertatea omului de a-L primi in mod
real. Nu a dorit ca cineva sa creada in El constrans de evenimentul ca atare al Invierii Sale, sau
de posibilitatea de a se arata uluind si umilind, ci din iubirea pentru El, cel mort, inviat, vazut si
marturisit ca atare de ucenicii Sai. In Hristos Domnul inviat constatam aceeasi delicatete de dinainte de moarte, aceeasi blandete, aceeasi grija fata de fragilitatea firii umane. Hristos se arata
ucenicilor discret, fara sa sperie si fara sa oblige, dar cu o evidenta de necontestat, incat nimeni
din cei ce L-au vazut nu s-a mai indoit de invierea Sa, nici macar Toma. In aratarile Sale nu a
reprosat nimanui nimic, ci aratand ca a implinit toate, a spus tuturor: Bucurati-va! Nu a constrins pe nimeni sa creada in El sau sa-l iubeasca, dimpotriva, s-a oferit si se ofera tuturor. Nu
ne constringe nici pe noi, ci sta viu la usa sufletului fiecaruia dintre noi si bate (Apoc.3,2). De ii
vom deschide, va cina cu noi precum a cinat in ziua Invierii Sale cu Luca si cu Cleopa la Emaus
sau vom pranzi cu El cum au pranzit ucenicii din masa Lui pe malul lacului Ghenizaret, unde
niciunul dintre ucenici nu intreba: Cine esti,Tu?, ci toti contemplau deja in Hristos Imparatia
lui Dumnezeu. Erau cuprinsi de bucuria Invierii si de proximitatea existentei transfigurate, care
nu trebuie sa sperie sau sa uimeasca pe numeni. In aratarile Mantuitorului ucenicii au vazut
Imparatia lui Dumnezeu, unde toate se-mpaca. De aceea ne-au dat marturie despre ea, ca traind
bucuria Invierii Domnului, sa avem, la randul nostru, pace si impacare cu El, in noi si intre noi.
Hristos a inviat! (Pr. Prof. Dr. Vasile Raduca)
Parohia Ortodoxa “Sfantul Ignatie Teoforul”Auckland, Noua Zeelanda
LUNI
30/05

2/05

MARTI
31/05

3/05

MIERCURI
Pentru Taina
Sfintei Spovedanii,
va rugam sa-l
contactati pe pr.
Mircea Corpodean
la cell: 0211158681

4/05

Mai 2011
JOI

LEGENDA:
dezlegare la peste
vin

dezlegare la ulei si

dezlegare la
lactate,branza, oua

5/05

VINERI

SAMBATA

104.6 FM
Planet Audio
www.planetaudio
.org.nz/rostireaor
todoxa

6/05

18:30 TAINA SF
MASLU

Hram Parohia
Ortodoxa
Romana din
Hamilton
7/05

21:35 EMISIUNEA
RADIOFONICA
“ROSTIREA
ORTODOXA”
9/05

10/05

11/05

12/05

13/05

17/05

18/05

19/05

20/05
21:35 EMISIUNEA
RADIOFONICA
“ROSTIREA
ORTODOXA

23/05

24/05

25/05

26/05

27/05
21:35 EMISIUNEA
RADIOFONICA
“ROSTIREA
ORTODOXA

8/05
( Engleza)
9:00 Slujba Utreniei
10:00Sf.Liturghie

Duminica a III-a
dup� Pa�ti (a
Mironosi�elor)
14/05

21:35 EMISIUNEA
RADIOFONICA
“ROSTIREA
ORTODOXA

16/05

DUMINICA
1/05
10 am Sf Litrughie la
Hamilton

15/05
9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sf. Liturghie

Duminica a IV-a
dup� Pa�ti (a
Sl�b�nogului de la
Vitezda)
21/05
10:00 Sf.Liturghie
Sf Imparati intocmai
cu Apostolii,
Constantin si mama
sa Elena
28/05

22/05
9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sf.Liturghie

Duminica a V-a
dup� Pa�ti (a
Samarinencii)

29/05
9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sf.Liturghie

Duminica a VI-a
dup� Pa�ti (a
Orbului din
na�tere)

CREZUL

...Pilat, a patimit
si s-a
ingropat;
Si a inviat a
treia zi, dupa
Scripturi;
Si S-a suit in
ceruri si sade
de-a dreapta
Tatalui.
Si iarasi va sa
vina cu marire
sa judece viii si
mortii, a carui
imparatie nu va
avea sfarsit.
Si intru Duhul
Sfant, Domnul
de viata facatorul, care din
Tatal purcede;
cela ce impreuna
cu Tatal si cu
Fiul este inchinat si marit,
carele a grait
prin prooroci.
Si intr-una,
sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Marturisesc un
botez pentru iertarea pacatelor.
Astept invierea
mortilor. Si viata
veacului ce va sa
vie. Amin.
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TATAL NOSTRU

DONATII SI CONTRIBUTII LA
PAROHIA SFANTUL IGNATIE TEOFORUL
VENITURI
Nr.

Tatal nostru
Care esti in
ceruri
Sﬁnteasca-se numele Tau
Vie imparatia Ta
Faca-se voia Ta
Precum in cer
asa si pre
Pamant
Painea noastra
cea de toate zilele
Da-ne-o noua
astazi
Si ne iarta noua
gresalele noastre
Precum si noi
iertam gresitilor
nostri
Si nu ne duce pre
noi in ispita
Ci ne izbaveste de
cel rau
Ca a Ta este imparatia
Slava si puterea
In numele Tatalui
Al Fiului
Al Sfantului Duh
Amin.
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Name

1 ianuarie 2011- 31 ian 2012
Ref

V. Necsulescu
AP
M Petroviciu
AP
M McIntosh
Cash
A McIntosh
Fund
N Matei
AP
D Trandafir
AP
L Alexoiul
AP
D Sparchez
AP
G Costache
Cash
C Coibanu
D Debit
I Suciu
D Debit
Horvat&Blidareanu
Cash
L Luncanu
Cash
S Miron
Cash
F Gayson
Cash
C Ciulinaru
Cash
Tica N.
AP
Pacuraru A.
D Debit
Balgaradean
D Debit
Sava Bianca
D Debit
Pop Diana, Ciprian
D Debit
Rodinciuc
D Debit
Coman D
D Debit
Onofrei C
D Debit
Martiniuc E
Cash
Geampalia S
Cash
Ilie V
Cash
G. Toader
Check
Enache S
Cash
Ionescu Danut
Cash
Paraschiv
Cash
Ioan Calin
Cash
Teodor Micle
Cash
Ioan Paveliuc
Cash
Mihaela Enache
Cash
C Manole
Cash
EC & IM Sihleanu Iacentiuc
Cash

DISC / LUMANARI
TAXE servicii relig.

Total lunar / general

Cash
Cash

Ian

25
10
50
390
25
35
50
60
200
25

Feb

25,00
10,00
20,00

25,00
35,00
40,00
60,00
50,00
100,00

100
100
10
100
50

25,00
35,00
80,00
40,00

100
200
50

Mar

25
10
40
306,9
25
35
40
60
50
100
50
100
100
200
40
35
80
40
20
200
100

3386

40
10
247,1
40
40
40
75
50
100
25

30
35
80
40
20

750

100

1706

Apr

5
50
100
325
100
50
500
200

828,77

1245

1313,8

1373,77 2901,9

4265,9

Total

115
40
357,1
696,9
115
145
170
255
150
100
400
100
100
200
100
200
105
100
155
240
120
40
200
100
100
200
50
750
100
5
50
100
325
100
50
500
200
0

5093,6
0
0
0
0
0
11928

Multumim tuturor celor care, cu inima buna, cu credinta si cu dragoste, intru rabdare, sprijiniti actiunile parohiei noastre, buna randuiala si desfasurare a sﬁntelor
Slujbe! Bunul Dumnezeu sa va primeasca toata jertfa si ajutorul, sa va inmulteasca darul, dupa mare mila Sa! Avem nevoie, in continuare, de donatii si contributii pentru a
mentine parohia ortodoxa romana “Sfantul Ignatie Teoforul” in stare de functionare,
in folosul intregii comunitati si al tuturor credinciosilor ortodocsi din Auckland.
Va multumim inca odata pentru efortul pe care il faceti si va asteptam la
sfanta biserica, 5 Alford Street, Waterview, Auckland. Dumnezeu sa va aiba in paza!

