
 
Mai 1, 2016: Învierea Domnului (Paștile) 

 
 
Apostolul: Faptele Ap. 1:1-8: 
 

Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învăţa, Până în 
ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, Cărora S-a şi înfăţişat 
pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind 
cele despre împărăţia lui Dumnezeu. Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să 
aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine: Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi 
botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în 
acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel? El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe 
care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa, Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori 
în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului. 
 
Evanghelia: Ioan 1:1-17: 
 

 
La început era Cuvântul şi 

Cuvântul era la Dumnezeu şi 
Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era 
întru început la Dumnezeu. Toate prin 
El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a 
făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţă 
şi viaţa era lumina oamenilor. Şi 
lumina luminează în întuneric şi 
întunericul nu a cuprins-o. Fost-a om 
trimis de la Dumnezeu, numele lui era 
Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să 
mărturisească despre Lumină, ca toţi să 
creadă prin el. Nu era el Lumina ci ca 
să mărturisească despre Lumină. 
Cuvântul era Lumina cea adevărată 
care luminează pe tot omul, care vine în 
lume. În lume era şi lumea prin El s-a 
făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru 
ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au 
primit. Şi celor câţi L-au primit, care 
cred în numele Lui, le-a dat putere ca 
să se facă fii ai lui Dumnezeu, Care nu 
din sânge, nici din poftă trupească, nici 
din poftă bărbătească, ci de la 
Dumnezeu s-au născut. 

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din 
Tatăl, plin de har şi de adevăr. Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: Acesta era despre Care am 
zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Şi din plinătatea 
Lui noi toţi am luat, şi har peste har. Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi 
adevărul au venit prin Iisus Hristos. 
 Din mila lui Dumnezeu ne-am învrednicit, încă o dată, să primim lumina lui Hristos în inimile și 
sufletele noastre. 



 În noaptea Învierii, precum și de-a lungul sezonului Pascal, creștinii ortodocși cântă adesea imnul 
biruinței lui Hristos asupra morții și iadului: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, 
și celor din morminte viață dăruindu-le. Prin aceasta, ei își reafirmă credința și nădejdea în biruința lor 
asupra morții și a forțelor întunericului.  

Fiind garanția învierii noastre, Paștile, ”Sărbătoarea sărbătorilor,” deschide ușile Raiului și aduce 
împăcarea omului cu Ziditorul său. 

 
 În numele Consiliului Parohial și al Societății Doamnelor, doresc să adresez tuturor 
parohienilor și sprijinitorilor noștri, un Paște fericit, cu bucurie și sănătate! 
 

HRISTOS A ÎNVIAT!  ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 
 

         Pr. George Bazgan 
 
 
 
 

PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2016 
† NICOLAE 

din mila lui Dumnezeu 
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi 

 

Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini, pace şi bucurie sfântă de la Hristos Domnul cel Înviat,  
iar de la noi, arhierească binecuvântare. 

 

Intrați toți întru bucuria Domnului nostru... Masa este plină, 
ospătați-vă toți...gustați toți din ospățul credinței! 

(Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt de învățătură la Învierea Domnului) 
 

Prea Cucernici Părinţi, 
Iubiţi Credincioşi, 
Hristos a înviat! 

 
Ziua Învierii ne oferă din nou bucuria să ne vestim unii altora că viaţa noastră nu se încheie pe acest 

pământ, ci vom învia și vom petrece cu Hristos și noi cei ce credem în Învierea Lui. Am încheiat șapte săptămâni 
de strădanie duhovnicească pentru a ne ”curăți simțirile” și a intra la ospățul duhovnicesc al praznicului Învierii, 
acum se cuvine să ne aplecăm asupra înțelesurilor Învierii Domnului. 

Despre ce ospăț ne vorbește oare Sf. Ioan Gură de Aur în Cuvântul său? Care să fie legătura dintre 
Învierea Domnului și ”ospățul credinței?” Semnificația ospățului, a sărbătorii ca eveniment deosebit în familie 
sau lume, ne este descoperită de Sf. Scriptură. Astfel, patriarhul Avraam i-a ospătat pe cei trei tineri la stejarul 
Mamvri, dar prin ei i s-a descoperit Sf. Treime și a aflat că va deveni părintele poporului ales (Facere 8). Hristos 
Domnul a participat la ospățul de nuntă din Cana Galileii, dar acolo a săvârșit prima Sa minune și a binecuvântat 
taina nunții (Ioan 2, 1-11). Poftit la masă în casa Martei și Mariei, surorile lui Lazăr, Hristos le vorbește despre 
”partea cea bună” a slujirii lui Dumnezeu (Luca 10, 38-42). Tot în acea casă a primit ofranda de mir a femeii 
păcătoase vestind mai înainte propria Sa așezare în mormânt (Ioan 12, 1-8). A dorit să intre în casa lui Zaheu 
vameșul, dar nu pentru mâncare și băutură, ci pentru a-i vesti mântuirea (Luca 19, 1-10). Dacă fariseii îl 
învinuiau că stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii, Hristos o făcea pentru a le arăta că vindecarea sufletului se 
împlinește prin bucuria comuniunii omului cu Dumnezeu.  

Înainte de Patima Sa, Hristos dorește ”să mănânce Paștile” împreună cu ucenicii Săi. Paștile iudeilor era 
cu adevărat un ospăț în amintirea eliberării evreilor din robia egipteană, cină la care membrii familiei se ospătau 
din mielul pascal pregătit după un ritual special. La Cina cea de Taină, ospățul cel de pe urmă al ucenicilor cu 
Învățătorul lor, Hristos vorbește de desăvârșirea Cinei: ”Cu dor am dorit să mănânc acest Paști cu voi mai 
înainte de patima Mea. Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca, până când nu va fi desăvârșit în Împărăția 



lui Dumnezeu” (Luca 22, 15-16). Este Cina cea tainică la care Hristos Însuși este Mielul de jertfă: ”Pe când 
mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt și, dând ucenicilor a zis: Luați, mâncați, acesta este 
Trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: Beți dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, 
al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28). Pâinea și vinul, reale 
ca hrană, devin acum, în mâinile lui Hristos, o realitate duhovnicească, Trupul și Sângele Lui care vor fi oferite 
pe Cruce spre iertarea păcatelor omenirii și împăcarea cu Dumnezeu. Știm că acesta este momentul instituirii 
Sf. Euharistii prin porunca Mântuitorului ”aceasta să o faceți întru pomenirea Mea” (Luca 22, 19). Descoperim 
acum sensul deplin al ospățului prefigurat în momentele amintite.  

Comuniunea din jurul mesei este folosită de Dumnezeu pentru a se descoperi, în dragostea, bunătatea 
și bogăția Sa. Dar la Cina cea de Taină acestea se desăvârșesc prin oferirea Trupului și Sângelui Domnului spre 
mâncare și băutură. Cel ce s-a descoperit lui Avraam la stejarul Mamvri se oferă acum spre hrană, dar nu 
materială, trecătoare, ci duhovnicească, spre veșnicie. Vorbind despre ospăț mergem cu gândul la o masă 
îmbelșugată. Jertfa pe Cruce a Mântuitorului și Învierea Sa oferă un înțeles adânc acestui belșug, căci Dumnezeu 
se oferă chiar pe Sine Însuși omului, ca mâncare și băutură pentru veșnicie. Căci ceea ce mâncăm și bem în Sf. 
Împărtășanie sunt Trupul și Sângele Mântuitorului, cel oferit pe Cruce și apoi Înviat, transfigurat, pătruns de 
puterea dumnezeirii. Acest Trup ne este hrană pentru veșnicie.  

Dacă revenim la Cuvântul Sf. Ioan Gură de Aur mai putem descoperi un sens al ospățului la care suntem 
invitați: ”Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul 
credinței; împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă, căci s-a arătat Împărăția 
cea de obște.” Ospățul de care vorbește Sf. Ioan este Împărația cerurilor, Împărăția cea veșnică, descoperirea ei 
pe pământ prin Învierea Domnului. În parabolele Sale, Hristos vorbește despre această Împărăție, folosind 
cuvintele ”nunta fiului de împărat” sau ”cina cea mare”: ”Asemănatu-s-a Împărația cerurilor cu un împărat 
care i-a făcut nuntă fiului său. Și i-a poftit pe oaspeți zicând: Iată, am pregătit ospățul meu; juncii mei și cele 
îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata. Veniți la nuntă” (Matei 22, 2-4). Iar în cartea Apocalipsei se vorbește 
de ”cina nunții Mielului” (Apoc. 19, 9), descoperindu-ne sensul adânc al Împărăției cerurilor. Dacă prin 
Întrupare și Înviere Împărăția a venit, este Biserica în lume, această Împărăție se va desăvârși la sfârșitul 
veacurilor când vom fi chemați să petrecem întru bucurie cu Hristos în Împărația Sa cea veșnică. Dar parabolele 
vorbesc și de chemarea adresată din timp multor invitați și de refuzul unora de a onora invitația pentru diferite 
motive, ca și de cel aflat fără haină potrivită și izgonit de la nuntă. Dacă nunta este un adevărat ospăț, arătând 
bogăția împăratului, modul cum primim invitația și cum ne pregătim pentru nuntă ne descoperă pe noi dornici 
și pregătiți sau dimpotrivă nevrednici de bucuria Tatălui ceresc. Iar această descoperire se verifică la fiecare Sf. 
Liturghie care este cina cea mare sau nunta fiului de împărat.  

Sf. Ioan Gură de Aur ne încredințează apoi că gustarea din ospăț ne aduce iertare de păcate și biruința 
asupra morții. Hrănindu-ne cu Cel Înviat proclamăm și noi biruința vieții. Și această proclamare ne este prilej 
de nădejde și bucurie.  

Cu această nădejde și bucurie se cuvine să călătorim prin lumea noastră tulburată de războaie și 
înfricoșată de atentate. Trupul și Sângele lui Hristos cel Înviat devin hrana noastră și pot deveni prin noi hrana 
acestei lumi. Astfel hrăniți, putem aduce lumii speranță.  

La acest Praznic slăvit, vă îndemn să duceți lumii această speranță izvorâtă din Învierea Domnului, din 
biruința vieții asupra morții. Vă îndemn să vă arătați fața luminată de speranță și cuvântul pătruns de credință ca 
cei ce ați gustat din ”ospățul credinței.” 

 

Cu aceste gânduri vă îmbrăţişez în Hristos Domnul Cel Înviat şi vă urez Sărbători fericite cu sănătate, 
pace și bucurii în familii și în parohii!  

 

Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu, 
 

† NICOLAE 
 

Chicago, Praznicul Învierii Domnului, 2016 

 
 



 

PROGRAMUL PENTRU SĂPTĂMÂNA MARE ŞI PAŞTI 
 

DUMINICA FLORIILOR  
 

Binecuvântarea stâlpărilor, Sf. Liturghie ...................................................... 10:00 A. M. 
 

SFÂNTA LUNI 
 

Denia pentru Marţi ……….............................................………………......….. 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA MARŢI 
 

Denia pentru Miercuri ………….................................................……...……… 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA MIERCURI 
 

Taina Sfântului Maslu …………….................................................…...……… 7:00 P. M. 
 

SFÂNTA JOI 
 

Liturghia Sf. Vasile cel Mare ……...........................................................…... 10:00 A. M. 
 

Denia Sf. Patimi (12 evanghelii) ….................................................................. 7:00 P. M. 
 

VINEREA MARE 
 

Vecernia cu scoaterea Sf. Epitaf …..............................................................… 3:00 P. M. 
 

Denia Prohodului Domnului ……………................................…...……..……... 7:00 P. M. 
 

SÂMBĂTA MARE 
 

Liturghia Sf. Vasile cel Mare ……............................................................….. 10:00 A. M. 
 

SFÂNTA ÎNVIERE (PAŞTILE) 
 

Slujba Învierii şi Sf. Liturghie .…....................................................... 12:00 noaptea. 
 

Sfinţirea coşurilor de Paşti ………….........................................………....….… 3:00 A. M. 
 

 

După sfinţirea coşurilor va avea loc Agapa tradiţională de Paşti în sala mare. 
 

DUMINICA PAȘTILOR 
 

Vecernia (a II-a Înviere) …………….............................………....….… 1:00 P. M. 
 

LUNEA LUMINATĂ 
 

Sf. Liturghie la biserica grecească Sf. Gheorghe .................................................. 10:00 A. M. 
 

MARȚEA LUMINATĂ 
Sf. Liturghie ............................................................................................................. 10:00 A. M. 

 

VINEREA LUMINATĂ 
Sf. Liturghie ............................................................................................................. 10:00 A. M. 

 
 
 
 
 



 
MEMBRIA 

 
Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii parohiei 

noastre să-și plătească membria până la Paști. 
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru îndeplinirea 

răspunderilor financiare pentru perioada de vară  
și pentru restul anului în curs. 

 
VĂ MULȚUMIM MULT! 

 
 
 
 

 

Colectă de alimente 
 

O colectă de alimente este în continuă desfășurare în parohia noastră. 
Vă rugăm să aduceți alimente neperisabile și să le depuneți la intrarea în biserică. 

”Fericit cel ce caută la sărac și la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l 
păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui” 

(Psalm 40:1-2). 
 

VĂ MULȚUMIM! 
 

 
 
 

 
GARAGE SALE 

 
În zilele de 27- 29 mai, 2016, vom organiza un Garage Sale. 

 

Donațiile sunt acceptate duminica, între orele 10:00 – 13:00, sau făcând 
aranjament pentru alte zile cu doamnele: 

 

Psa. MARIA BAZGAN: (780) 473-0029;  MARIANA DIACONU: (780) 473-6711 
 

MARIETA MIEILA: (780) 439-9310; GABRIELA DINCA  (780) 497-1326 
 

Mulțumiri tuturor! 
 

 
 
 
 



 

Răspândiți vestea 
 

Adresăm un călduros apel tuturor abonaților la buletinul nostru electronic 
săptămânal să invite pe membrii familiilor lor și  

pe prietenii lor să ne trimită adresa de email și să se înscrie 
 pe lista abonaților parohiei noastre. 

Aceasta, în dorința de a contacta cât mai multe persoane. 
 

Mulțumim tuturor pentru ajutor! 
 

 
 
 

 
Familia Noastră 

 
Dorim să adăugăm ceva nou la pagina noastră de website. 

Vă rugăm să ne trimiteți o fotografie a familiei cu numele tuturor membrilor. 
Fotografiile vor putea fi văzute sub această  

nouă categorie: Familia Noastră. 
 

Vă mulțumim pentru participare! 
 

 
 
 

New Romanian Book Author 

 
 Ștefana Mocanu, our Church member, has written a novel, 
Finding Eve, 336 pages, published by Friesen Press. 
Stefana’s debut novel captures a blend of romance, family, 
relationship, loss and triumph and riveting suspense. 
 Those who want to purchase it, please clik on the link below. 

Congratulations, Ștefana! 
 

 http://www.friesenpress.com/bookstore/title/119734000029592462/Stefana-
Mocanu-Finding-Eve 
 

 
 


