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NOI, MISIUNEA SFANTA MARIA SI SFINTII MARTIRI BRANCOVENI, 
VA URAM TUTUROR SA PURTATI PURURI IN INIMI LUMINA INVIERII SI SA 

VA BUCURATI IMPREUNA CU TOTI CEI DRAGI DE VIATA VESNICA 

DARUITA NOUA DE DOMNUL IISUS HRISTOS.                                                           

HRISTOS A INVIAT!      ADEVARAT A INVIAT!  

http://www.sfmariakitchener.com/
https://www.facebook.com/orthodoxparish/


 

 

 Veniti sa luati Lumina! 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta chemare o auzim rasunand in miezul noptii de Pasti in fiecare biserica. 

Lumina este insusi Hristos care risipeste intunericul mortii asa cum odinioara 

glasul Domnului a rasunat in prima zi a creatiei “Sa fie lumina!”, risipind 

intunericul inexistentei. De data aceasta Domnul isi intrebuinteaza propriul izvor 

al Luminii fiintiale si lumineaza materia din interiorul ei, recuperandu-i 

nemurirea primita dintru inceput. Noaptea de Pasti nu e doar o aducere-aminte 

despre Invierea lui Hristos, ci este si aducere-impreuna la timpul prezent a 

trecutului cu viitorul. De Pasti noi traim in prezent atat Invierea Domnului        

de-acum doua mii de ani, cat si Invierea cea de obste de la sfarsitul istoriei. 

Acest lucru il aflam si din cantarea Pastilor: “Hristos a inviat din morti/               

Cu moartea pe moarte calcand/ Si celor din morminte/ Viata daruindu-le.”        

Sa ne rugam sa primim Lumina cu bucurie si s-o lasam sa lumineze inimile 

noastre! Dar mai ales sa invatam a deosebi Lumina Adevarata de inselatoarele 

lumini luciferice ale veacului pe care-l traim! Hristos a inviat si e viu pentru toti 

cei ce vor sa-L urmeze pe drumul Crucii. Pentru cei ce cred ca in stare de 

comoditate pot primi Lumina se inseala cumplit. In stare de comoditate doar 

“lumina” celui rau ne va conduce pe drumul pierzarii.                                                

p. didel            
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 Invierea lui Hristos - triumf, maretie si discretie   
 

 
 
In fiecare duminica si, in mod special, o data pe an, de Pasti, suntem 
chemati sa descoperim sensul vietii pe pamant. Traind intr-o societate de 
consum agresiv, suntem ispititi sa ne ocupam timpul acestei vieti cu toate 
“nimicurile” care ne tin departe de adevaratul rost pe care-l avem.  
De aceea, in noaptea de Pasti Biserica ne cheama sa intonam cu totii la 
unison "Hristos a inviat din morti/ Cu moartea pe moarte calcand/ Si celor 
din mormanturi/ Viata daruindu-le.” Ne improspatam sufletul cu credinta   
ca existenta noastra nu se naruie in mormant. Daca Hristos a inviat atunci 
intelegem, pe de o parte, ca asa cum Dumnezeu da viata, la fel poate       
s-o ia sau s-o dea inapoi, iar, pe de alta parte, intelegem ca pretul vietii  
tine exclusiv de vointa noastra de unire cu Dumnezeu, care e Izvorul Vietii.      
In noaptea de Pasti ni se ia de pe suflet o povara si dobandim un senti-         
ment nepamantesc de pace launtrica si tainica bucurie.                                                                                                                                            
Prin Invierea Sa, ca si prin toate celelalte minuni savarsite, Domnul Iisus   
s-a manifestat cu discretie. N-a inviat in vazul inamicilor Sai si nici in 
prezenta apropiatilor Sai. Domnul nu s-a manifestat provocator, reprosan- 
du-ne: - Vedeti, fraierilor, ca degeaba m-ati ucis, pentru ca Eu tot viu am 
ramas! Prin tot ceea ce a facut pe pamant, Hristos nu si-a dovedit 
ostentativ mesianitatea si dumnezeirea.                                                                                                                    
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 Hristos nu vrea ca El sa ne convinga de Invierea Sa, ci vrea ca noi sa fim 
aceia care sa vrem sa ne convingem de adevarurile Invataturii Sale si, mai 
ales, de Invierea Sa. Este necesar sa facem aceasta deosebire. Daca 
Hristos ar vrea sa ne convinga de ceva, ar insemna sa ne copleseasca 
ratiunea si libera alegere cu care am fost inzestrati. Ori tocmai asta Domnul 
nu vrea! Hristos vrea sa ne lamurim singuri de Adevar. Asta inseamna ca 
doar liberi si fara vreo presiune pe constiinta suntem chemati sa-l 
cunoastem pe Cel inviat din morti. Haideti sa descoperim impreuna sensul 
Praznicului Invierii Domnului!  Daca il vom descoperi, vom intelege si vom 
trata toate ale lumii acesteia in alta lumina. Atunci vom incepe sa 
marturisim tuturor ca Hristos a inviat si vom intelege sa ne traim viata cu 
constiinta ca suntem chemati la viata fara de moarte. Hristos a inviat!       
p. didel 
 

 

 

  Evanghelia de la Liturghia Pastilor pe intelesul tuturor 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                         (IOAN I, 1 – 17) 

*La inceput era Cuvantul si Cuvantul era la Dumnezeu si Dumnezeu era 

Cuvantul. Acesta era dintru inceput la Dumnezeu. Toate printr-Insul s-au facut si 

fara Dansul nimic nu s-a facut din ce s-a facut.                                                                   

Cuvantul – Logos in limba greaca – este Dumnezeu-Fiul, a doua persoana a 

Sfintei Treimi. Tot Dumnezeu- Fiul este si Ratiunea Absoluta prin care toate cele 

ce exista au fost create. Creatia insasi poarta in sine rationalitate. Deci 

Dumnezeu-Fiul - nu Hristos inomenit - este Persoana prin care lumea s-a facut.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.                                                                           -04-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

 

 

*Intr-Insul era viata si viata era lumina oamenilor. Si lumina in intuneric 

lumineaza si intunericul pe ea n-a cuprins-o.                                                  

Dumnezeu-Fiul are viata in Sine, viata Lui nevenind de la altceva sau altcineva. 

Pe de alta parte, Viata este sinonimul Luminii pe care si omul a primit-o de la El. 

Prezenta Fiului inseamna prezenta Vietii (a Luminii), iar moartea (intunericul)   

se risipeste in prezenta vietii asa cum intunericul se risipeste cand apare lumina.                                                                                

*Fost-a om trimis de la Dumnezeu, iar numele lui era Ioan. Acesta a venit spre 

marturie, ca sa marturiseasca despre Lumina, ca toti sa creada prin el. Nu era el 

Lumina, ci ca sa marturiseasca despre Lumina. Cuvantul era Lumina cea 

adevarata care lumineaza pe tot omul ce vine in lume.                                          

Ioan Evanghelistul si Apostolul este autorul acestui text si vrea ca cititorii sa nu 

faca confuzie. Ne spune ca nu el este Lumina, ci este numai martorul si trimisul 

lui Dumnezeu care da marturie despre Lumina.                                                            

*In lume era si lumea printr-Insul s-a facut, dar lumea nu L-a cunoscut. Intru ale 

Sale a venit dar ai Sai nu L-au primit.                                                                        

Dupa ce Dumnezeu-Fiul, Facatorul lumii, S-a inomenit, oamenii nu au vrut sa-L 

recunoasca ca Dumnezeu si nici nu L-au primit.                                                         

*Iar celor cati L-au primit pe Dansul si cred in numele Lui, le-a dat putere ca sa se 

faca fiii lui Dumnezeu. Fiind nascuti, nu din sange, nici din pofta trupeasca, nici 

din pofta barbateasca, ci de la Dumnezeu.                                                                

Acei dintre oameni care totusi il primesc pe Fiul (Lumina) ca Mesia si Dumnezeu, 

devin fii ai Lui prin legatura harului, aceasta legatura inlocuind in imparatia Lui 

inrudirea trupeasca.                                                                                                            

*Si Cuvantul S-a facut trup si S-a salasluit intre noi si am vazut slava Lui, slava  

ca a Unuia Nascut din Tatal, plin de har si adevar.                                              

Dumnezeu-Fiul s-a intrupat in om, ramanand tot Dumnezeu, dar vietuind intre 

oameni, asemenea oamenilor si impartasind omului dumnezeirea Sa treimica. 

Dupa ce Dumnezeu-Fiul se intrupeaza, nascandu-Se din om, autorul – Sfantul 

Ioan Evanghelistul – face trimitere si la nasterea dintai si din vesnicie a Fiului  

din Tatal.                                                                                                                                     
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*Ioan marturisea despre Dansul si striga, zicand: Acesta era despre Care am zis: 

Cel care vine dupa mine a fost inaintea mea, pentru ca mai inainte de mine era. 

Autorul citeaza acum pe primul sau dascal, Sfantul Ioan Botezatorul, pentru a 

sublinia inca o data dumnezeirea Fiului intrupat, care nu avea inceput si venea 

din vesnicie.                                                                                                                           

*Si din plinatatea Lui, noi toti am luat, si har peste har. Pentru ca legea s-a dat 

prin Moise, iar harul si adevarul au venit prin Iisus Hristos.                                    

Noi, oameni slabi si nedesavarsiti fiind, nu puteam lua har decat de la Cineva 

desavarsit si plin de har. In aceasta privinta, nici macar legea lui Moise, pentru 

iudei fiind legea suprema, nu putea oferi ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a 

oferit.                                                                                                                           

**Aceasta Evanghelie a Pastilor este de mare profunzime teologica intrucat 

exprima actul creatiei in stransa legatura cu cel al mantuirii omului, infaptuite 

de Cuvantul (Fiul lui Dumnezeu), Viata sau Lumina lumii. Pastile (trecere) 

reprezinta, prin trecerea de la moartea la viata, si o re-creare a lumii 

contaminate de om prin pacat. p.didel           

                                                                                    

 Invataturile lui Hristos                                                                                                                                                         

“Este foarte popular in zilele noastre a vorbi despre “dragoste”. Cu 

toate acestea, ideea lumii despre dragoste este cea de autosatisfactie,  

si nu cea de sacrificiu de sine. De multe ori, “Te iubesc” inseamna “Ma 

iubesc pe mine si te vreau pe tine”. Aceasta nu este dragoste, ci parodia 

diavolului despre dragoste. Cei care predica un sistem etic bazat pe o 

iubire care nu cunoaste lepadarea de sine sau  sacrificiul, predica 

doctrina lui antihrist. Nu va lasati indusi in eroare de catre  acesti lupi in 

haine de oi. Dragostea care nu cere daruirea totala de sine nu este 

dragoste de fel.  Sfantul Iacov o spune ferm:  
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“Daca un frate sau o sora sunt goi si lipsiti de hrana cea de toate 

zilele, si cineva dintre voi le-ar zice: Mergeti in pace! Incalziti-va si va 

saturati, dar nu le dati cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul?” 

(Iacov 2,15-16).Astfel, calea lui Hristos este calea Crucii. Nu exista nici 

o alta cale spre inviere si  spre viata vesnica, ci doar prin jertfa de a 

suferi din iubire. Desigur suferinta noastra proprie si sacrificiul de sine 

ar fi lipsite de sens daca nu ar fi pentru suferinta lui Hristos. Viata Lui e 

cea care da sens vietii noastre. Jertfa Sa de pe Cruce este cea care face 

ca viata noastra,  traita in lepadare de sine, sa aiba valoare. Oricat de 

mult s-ar nevoi, omul nu poate vindeca marile rani provocate de pacat, 

ci doar suferinta si moartea lui Dumnezeu Insusi pot face aceasta. 

Suntem in masura sa urmam poruncile lui Hristos numai pentru ca El a 

trait intai viata omeneasca in modul in care aceasta a fost menita sa fie 

traita.”    (CREDINTA, Sa intelegem crestinismul ortodox – Clark Carlton)  
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 PROGRAM 
 

 

 

MIERCURI, 04 APRILIE 2018, ora 3:00 p.m. 

 SPOVEDANIE 

 TAINA SFANTULUI MASLU, ora 5:00 p.m. 

JOI, 05 APRILIE 2018, ora 5:00 p.m. 

 DENIA CELOR 12 EVANGHELII 

VINERI, 06 APRILIE 2018, ora 5:00 p.m. 

 VECERNIA SCOATERII SFANTULUI EPITAF 

 PROHODUL MANTUITORULUI 

SAMBATA/DUMINICA, 07/08 APRILIE 2018, ora 11:30 p.m. 

 VENITI DE LUATI LUMINA! HRISTOS A INVIAT! 

 SLUJBA INVIERII DOMNULUI IISUS HRISTOS 

 BINECUVANTAREA PRINOASELOR 

LUNI, 09 APRILIE 2018, ora 10:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE A PASTILOR 

VINERI, 13 APRILIE 2018, ora 10:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE (IZVORUL TAMADUIRII) 

 SFINTIREA APEI 

DUMINICA, 15 APRILIE 2018, ora 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE (DUMINICA TOMEI) 

 SERBARE DE PASTI CU COPIII COMUNITATII NOASTRE 

COORDONATI DE DOAMNA MARIANA DRAGUSANU 

 PARASTAS 
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