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English 
 
Christ is risen from the dead, 
Trampling down death by death, 
And upon those in the tombs 
Bestowing everlasting life! 

 
Romanian 
 
Hristos a înviat din morţi, 
Cu moartea pre moarte călcând, 
Şi celor din morminte 
Viaţă dăruindu-le! 
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Când eram eu copil îmi aduc aminte - Dumnezeu sa-i 
odihneasca pe ai mei pe toti, ca nu mai sunt în lumea 
asta - ca mama mea m-a trimis la bunica mea sa zic: 
"Hristos o înviat, mama tâna!". Si a zis ca daca zic 
asa, îmi da mama tâna un ou. Si asa a fost. M-am dus 
si am zis: "Hristos a înviat, mama tâna!". Si mama 
tâna a zis: "Adevarat ca a înviat! Hai sa-ti dau un ou". 
Cu asta mi-am început eu credinta în Înviere, dar 
târziu am ajuns sa-mi dau seama ce înseamna. 
  
Eu când eram tânar, si mai ales când eram student la 
Teologie, mi-am propus sa cercetez ce e scris în 
Evanghelii despre Învierea Domnului Hristos si sa 
citesc în Faptele Apostolilor ceea ce au scris Sfintii 
Apostoli despre Învierea Domnului Hristos. Si, pâna la 
urma, mi-am dat seama ca totusi nu e convingator. 
Adica noi avem informatie, dar convingeri nu putem 
avea pe baza celor citite. Si de fapt cred ca nimenea 
nu a avut încredintarea despre Învierea Domnului 
Hristos pe baza celor citite din Evanghelie. 
 
De ce? Pentru câ Învierea fiind mai presus de ceea ce 

poate astepta cineva, nu ajunge nimenea sa se 
încredinteze despre Înviere din informatie. Nici 
din informatia Evangheliei, nici din informatia 
prin cuvânt, prin predica, ci ajunge sa se încred-
inteze prin ceea ce s-au încredintat cei care au 
ajuns sa-si spuna: "Hristos a înviat", nu ca for-
mula, ci ca realitate, ca marturisire de credinta, 
si aceia, de la început, au ajuns prin puterea lui 
Dumnezeu. Sa stiti ca numai Dumnezeu ne poate 
încredinta despre lucrurile dumnezeiesti. 
 
La Pasti se spune: " Sa ne curatim simtirile si sa 
vedem pe Hristos stralucind cu neapropiata 
lumina Învierii si bucurati-va zicând, luminati sa-L 
auzim cântându-I cântare de biruinta ". Când 
poate ajunge omul sa se încredinteze despre În-
vierea Domnului Hristos? Când îsi curateste sim-
tirile, când se face receptiv pentru Învierea cea 
mai presus de lume, când îl învredniceste Dumne-
zeu sa fie încredintat, nu numai informat, despre 
Învierea Domnului Hristos. 
 
As vrea sa retineti aceste lucruri si mai ales fap-
tul ca Învierea Domnului Hristos e mai presus de 
lume, ca Învierea Domnului Hristos e o taina, ca 
Învierea Domnului Hristos nu o putem întelege si 
nu o putem primi ca adevar decât în masura în 
care Mântuitorul însusi, Mântuitorul Cel înviat, ne 
încredinteaza cum l-a încredintat pe Sfântul 
Apostol Toma, cum l-a încredintat pe Sfântul 
Apostol Petru, cum i-a încredintat pe ucenicii de 
la Marea Tiberiadei, cum i-a încredintat pe uce-
nicii cu care S-a întâlnit în ziua Învierii Sale, cum 
i-a încredintat pe cei cinci sute care pe muntele 
din Galileea L-au întâmpinat pe Domnul Hristos si 
s-au încredintat de Învierea Lui si cum i-a încred-
intat pe toti oamenii care au marturisit cu adeva-
rat Învierea Domnului Hristos. Pentru ca sa stiti 
ca pâna la urmâ toti care credem în Inviere 
suntem martori ai Învierii Domnului Hristos. Si 
suntem martori ai Învierii Domnului Hristos în 
masura în care primim ca adevarat tot ceea ce ne 
spune Sfânta Bisericâ ca realitate, deci si ca a 
înviat strabatând prin piatra, prin piatra de pe 
mormânt, si ca a intrat prin usile încuiate la apos-
toli, si ca a pazit întregi pecetile si a înviat din 
mormânt asa cum S-a nascut din Preasfânta Nas-
catoare de Dumnezeu. 
 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu este 
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Despre Inviere 
 de Pr. Teofil Paraianu 



suntem fiii Învierii si avem în fata înaltarea, suntem 
candidati ai înaltarii la cer împreuna cu Domnul 
Hristos si asteptam înaltarea noastra la cer. Ca sa 
ajungem la înaltarea la cer trebuie mai întâi sa ne 
înaltam peste lumea aceasta, sa ne înaltam peste 
pacatele noastre, sa nu mai admitem în viata noas-
tra nici un fel de lucru rau si atunci înaltati fiind 
peste pacate, înaltându-ne prin virtuti, putem 
ajunge si la înaltarea împreuna cu Domnul nostru 
Iisus Hristos. 
 
Ortodoxia nu este atât cu tragismul suferintei Mân-
tuiorului, ci este cu bucuria Învierii. Când avem bu-
curia Învierii suntem în miezul Ortodoxiei. 
 
Învierea lui Hristos este în centrul gândirii noastre. 
Mântuitorul a vrut sa punem accent mai mult pe În-
viere. Si anume, în convorbirea cu cei doi (Luca si 
Cleopa, Luca 24) care mergeau la Emaus, le-a spus: 
"O, nepriceputilor si zabavnici cu inima a crede 
toate câte le-au spus proorocii, nu se cadea oare ca 
Hristos sa patimeasca si sa intre întru marirea Lui?". 
Deci noi ne întâlnim cu Hristos intrat "întru marirea 
Lui". Celor doi Mântuitorul le-a pus întrebarea: 
"Pentru ce sunteti tristi?". Domnul Hristos nu vrea sâ 
stam în întristare, ci vrea sa fim în bucurie!  
 
AGAPĂ FRĂŢEASCĂ DE SFINTELE PAŞTI 

LA BISERICA SFÂNTA TREIME 
 

Comunitatea românească a parohiei Sf. Treime este 
invitată să participe, în Ziua Sfintelor Paşti, 
Duminică 1 Mai 2016, după Slujba Învieri și Sf. 
Liturghia de la miezul nopţii (Sâmbătă spre 
Duminică) la o agapă frăţească, în sala parohială, 
unde vor fi servite gustari tradiţionale de Paști.  

Hristos a Înviat! 
de Mircea Iordache 

 
„Sărbătoarea sărbătorilor”- sărbătoarea cea mai 
sfântă, 
Ne-aduce nouă, tuturor, lumina care cuvântă, 
Natura cea omenească, străbătută-n nemurire, 
De-așa trăsnire Cerească, de viaţa-n dumnezeire, 
 
Explozie de bucurie,  ucenici-au exultat, 
Văzând că Domnul învie, stigând:„Hristos a înviat!” 
Și credincioși-s forţă vie, se bucură necomparat, 
Cu fericire și mândrie, „Adevărat a înviat!” 
 
Entuziasm și mirare, precum o „Sfântă beţie” 
O „Beţie trează”,  mare, zis-a, Sfânt Grigorie, 
Realitatea-i  frumoasă, și e  tare minunată, 
Imaginaţia ne lasă, nu poate fi exprimată! 
 
Bucuria credincioșilor, - sufletului, înviere, 
E temelia tuturor, cu-a Domnului mângâiere, 
Primim  taina  „Vinul  nou”, ce-i sângele lui Iisus, 
Să-i aducem sfânt cadou, rugăciuni Celui de Sus. 
 
Femeile mironosite, aflând vestea minunată, 
Alergând cu temeri sfinte și cu bucurie Ꞌnaltă, 
Au primit vestea cea mare, „Bucuraţi-vă!”, El 
spuse, 
Și-n suflete aveau „stare!”, de El minunându-se! 
 
Femeile mironosite, se bucurau când Îl vedeau 
Stricând ale morţii site, în genunchi I se-nchinau. 
La Învierea lui Hristos, veni lumină infinită, 
Cu  „Fitilu-I” radios și-o bucurie nesfârșită! 

 
(continuare în pagina #5) 
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Iisus, cu a Sa ptere, dumnezeiește-a confirmat 
Mironosita  iubire,  crezul femeilor curat. 
Noua semnificaţie, a Învierii, fericire, 
Atrage admiraţie și-i simbol de nemurire. 
 
Învierea Domnului umple-a noastră existenţă, 
Bucuria sufletului, durabilă și consistentă. 
Pe noi creștinii, se știe,  nu ne satisfac deplin 
Plăceri trupești, ce ne-adie, ci, iubirea o iubim. 
 

Bucuria Învierii, netrecătoare, eternă, 
Uită matca plângerii și, o va lăsa în urmă. 
Cu înaltă rugăciune, se iartă, se-mbrăţișează: 
„Vino la mine rumâne, vino, Iisus ne veghează! 
 
În locul „Stâlpului de foc”, a răsărit sfântul soare, 
Readucându-ne la loc, lumina scumpelor odoare. 
S-a spus că „vestea cea bună se propagă 
creștinește”, 
Iisus pe creștini i-adună și-i mângâie părintește. 
 
Cuvântul „Paști” ne cuprinde, de „trecere”, are 
sens, 
Se-nţelege că transcede rostul nostru-n univers. 
„Astă zi Paști o numim,[....] aducerea din nefiinţă 
Și, vrem iar să preţuim credinţa, ca drept credinţă” 
 
„Paștile” e chiar Hristos, fiinţa noastră-I predăm, 
E Mielul blând, generos, Cerul spre care urcăm. 
Ridică păcatul lumii, e jertfa  vie jertfită, 
Ce ne ia greul genunii de ură, păcat, ispită. 
 
Ne închinăm crucii Tale, ne-nchinăm Ţie Hristoase, 
Învierea Ta e-o cale, slavă Ţie, Luminoase! 
Strici blestemul lemnului, omorând puterea morţii 
Azi, cu crucea Domnului ne sprijinim calea sorţii. 
 
Că Domnul nostru Iisus, n-a putut fi prins în iad, 
Ar fi dat un sens opus, pe al necredinţei vad. 
S-au speriat  tartorii, porţile deschisu-le-au 
Și, atunci toţi promotorii, din noapte  ieșitu-au 
 
Doamne iadul l-ai prădat, peste moarte ai călcat,  
Pe  Adam, Tu, l-ai salvat, din moarte Te-ai ridicat, 
Tu, Mântuitorul nostru, Miel jertfit vremii de-apoi, 
Te-arată-n spaţiul terestru, miluiește-ne pre noi! 
 

Scriitorul poet, ing. Mircea Iordache 

Rănile Tale, Hristoase, ce de voie le-ai răbdat 
Pentru ale noastre „oase”, la ucenici le-ai arătat, 
Punându-le mărturie minunii c-ai înviat. 
Petru pipăi, să știe, văzând că-i adevărat. 
 
E vreun semn de întrebare? Răstignirea a fost mare, 
Vrem să afle orișicare: „Iubirea în veci nu moare!” 
Iubirea nevinovată, a Mielului, striga mult 
Pentru toată plebea moartă:„Deșteaptă-te, ai adomit!?” 
 
În imnurile pascale, ne rugăm spre slava Lui 
Aceasta e ziua  care e dedicată Domnului, 
În ea să ne bucurăm, cu mult crez și rugăciune, 
Domnului să ne rugăm, să slăvim Sfânta Treine! 
 
Ziua învierii vine,  să ne luminăm cu toţii, 
Paștile Domnului, Paștile, ne scoate din poala morţii, 
Că din moarte către viaţă, de pe pământ până Sus, 
Ne-a creat o nouă „faţă”, ne-a urcat pe noi, Iisus. 
 
Acum cerul și pământul, umplutu-s-au de lumină, 
Descoperind  dedesubtul, cu puterea Lui divină. 
Veniţi să bem  apa nouă – izvorul nestricăciunii, 
Să ne folosească nouă întru slujba rugăciunii! 
 
Azi luminatu-s-au toate, Doamne, cu Învierea Ta, 
Tu ne scoţi din iad, din noapte, și-apoi Te vei înălţa. 
Raiul iarăși s-a deschis, zidirea lăudându-Te, 
În stele așa stă scris, Tu, singur înălţându-Te. 
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Ziua Învierii vine, să ne luminăm cu ea, 
Să ne urăm doar de bine și să-i facem prăznuirea, 
Cozonac, pască, ouă roșii, cu miel și cu vin pelin 
Să ne-amintim că strămoșii merită să îi cinstim! 
 
Căci, cât este de sfinţită și e prăznuită bine, 
Devine mai strălucită, să ne mântuie ea vine. 
Paștile cele sfinţite, astăzi ni s-au arătat, 
Deschid uși nebănuite, la raiul mult căutat. 
 
Sfântul Maxim  mărturisește, c-a înţes trupu-nviat, 
Al Domnului și-L preţuiește – sfetnic spiritualizat, 
El, oglinda dumnezeirii, e treapta cea mai înaltă 
De ridicare-a menirii, pârga pentru astă treaptă! 
 
El culminează lumina, la care se va ridica 
Toată credinţa creștină, ce se străduie-a urca. 
Raza Persoanei supreme, nu doar va iradia,    
Ci,  luminând iubiri perene, va fi dragostei făclia. 
 
Doamne, Iisuse Hristoase, luminează toată lumea, 
S-auzim doar vești frumoase, luminează românimea 
Că prea de mult România stă la zidul „infamiei” 
Și ne mănâncă mafia, a noastră, a României! 
 
Ne fug valorile-n lume, ţara e vândută toată, 
Grijile îs mari, pe bune, România e furată 
Cu pământul de sub noi și...ne așteaptă un răz-
boi...! 
Ne bălăcim în noroi, menajându-i pe ciocoi. 
 
Iisuse, cu-a Ta lumină, vino și prin ţara mea, 
Fă ca mintea să ne vină, să ne folosim de ea, 
Pentru credinţa divină, cât și pentru România, 
Pentru o soartă mai bună, cu munca și armonia. 
 
În această zi de Paști, când oamenii mor cu zile, 
Vino, Tu, să ne renaști, dă-ne rosturi mai abile! 
Se-aude, de-aici, din ţară, că „Hristos a înviat!” 
Și răspund fraţii de-afară:  „Adevărat a înviat!” 
 
Doamne Iisuse Hristoase, Te slăvim, ai înviat, 
Adu-ne vremuri frumoase, că prea mult am deviat! 
De Învierea Ta vom spune, că-i miracol minunat, 
Și vom promova în lume, cu: „ Hristos a înviat!” 
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de ing. Mircea Iordache 

La Ziua Mamei! 
(omagiu adus mamelor, de Ion Anton) 

 
Celebrand cu mare dragoste și cinstire ziua mamei, 
primul gând mă duce la Măicuţa Domnului, la Sfânta 
Fecioară, pa care Dumnezeu a ales-o ca și scară pe 
care sa coboare Unicul Său Fiu pe pământ, să 
vieţuiesca cu oamenii ca un dar pentru oameni, dar 
în același timp să rămână Dumnezeu neschimbat, 
negrăit.  

A venit, a vieţuit cu oamenii, a pătimit de la oameni 
și pentru mântuirea lor, salvandu-I din prăpastia 
păcatelor, conferindu-le viaţa veșnică. 
Sfânta Mamă, vasul ales, ne-a atras atenţia și 
preţuirea pentru menirea  pământească a Mamei, 
care asigură tainica lucrare dumnezeiască de per-
petuare a speciei umane.  
 

Prin omagierea în fiecare an a mamei, dăm aleasă 
cinstire Mamelor în viaţa și cinstim prin slujba Te-
Deum-ului memoria mamelor care ne-au dat viaţă, 
ne-au crescut, educat, și ne-au lansat în vâltoarea 
vieţii zbuciumată, ca si noi la rândul nostru să îm-
plinim mai departe misiunea pământească hărăzita 
de Dumnezeu. Prin poezie, cu cuvinte alese, am in-
cercat să dau contur sfintei făpturi a mamei, acest 
monument de frumuseţe, gingășie, spirit de sacrifi-
ciu, iubitoare și dragoste nemărginită. 



 

Postul Mare până la Florii 
(14 Martie – 24 Aprilie 2016) 

  
Programul Slujbelor din tot Sfântul și Marele Post al 
Paștilor: 
  
În fiecare duminica: 
 
    *      Slujba Utreniei, orele 9:00 
    *      Spovedire, orele 9:00 am  
    *      Sfânta Liturghie, orele 10:00  
  
În fiecare Sâmbata (exceptie Saptamâna Patimilor) 
 
    *      Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
    *      Parastasele de Obste, orele 11:00 am 
    *      Parastase, la cerere, la biserica, cimitir,acasa 
 
Spovedanii în Biserică  
     
    *      În fiecare Sâmbata, dupa Sfintele Slujbe 
    *      În fiecare Duminica între orele 9:00-10:00 am, si 
dupa Sfintele Slujbe  
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PROGRAMUL SLUJBELOR DIN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2016 
(14 Martie - 29 Iunie 2016) 

(Postul Mare, Sfintele Paşti, Rusalii si până la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel) 

Preotul Petru Vamvulescu, ucenic al Părintelui Arsenie Boca, va co-sluji cu noi pe tot 
parcursul Sfântului și Marelui Post al Paștilor, precum și la Sfânta Înviere 

Prea Cucernicul Părinte Petru Vamvulescu, ucenic al 
“Sfântului Ardealului”, Prea Cuv. Arsenie Boca, și 
autorul cărţii "Părintele Arsenie Boca - Mărturia mea"  

Anul acesta, Părintele Petru petrece din nou Postul 
Mare, Săptămâna Patimilor, și Sfintele Paști 2016 cu 
noi, credincioșii Bisericii "Sfânta Treime" din Los 
Angeles. Părintele este tatăl ipodiaconului bisericii 
noastre Gabriel Petru Vamvulescu  

Sfinţia Sa ne împărtășește în fiecare duminică din 
pildele Părintelui Arsenie Boca. Așteptăm toţi românii
-americani din Los Angeles să se împărtășească din 
comoara duhovnicească a părintelui Patru 
Vamvulescu, ucenicul Părintelui Arsenie Boca.   

Adresa bisericii:  3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 
90065. În fotografia de mai sus, Păr Petru alături de 

preotul Constantin Alecse, la Sfintele Paști 2012 

 



Luna lui Aprilie 

23 S †) Sâmbăta lui Lazăr, și Sărbătoarea Sf. Mare 
Mc. Gheorghe 
 
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
    * Parastasele de obște 
    * Procurarea salciei, pentru a doua Zi  

(Duminica Floriilor)  

24 D †) Intrarea Domnului în Ierusalim 

24 D †) Intrarea Domnului în Ierusalim 
 
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
    * Masa de peste (fam Mariana Cadia si P. Pre-
descu) 
 
În tot timpul saptamânii Sfintelor Patimi parin-
tele va vizita si împartasi vârstnicii si bolnavii 
din comunitate   

Sfântul Maslu, la Sfânta Treime (2015) 
 
27 M †)  Sfânta și Marea Miercuri (Denie) 
 
    * Sf. Liturghie a Darurilor Mai’Nainte, orele 
10:00  
    * Denie/Slujba Sfântului Maslu (orele 6:30 pm) 
    * Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara   

28 J †) Sfânta și Marea Joia  
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Programul Slujbelor Bisericeşti 

Duminica Floriilor, Săptămâna Patimilor, Sf. Inviere, Săptămâna Luminată, 

Duminica Tomii 



28 J †) Sfânta și Marea Joia  
 
    * Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, orele 10:00 am 
    * Sfintirea Pastilor 
    * Denie celor 12 Sfinte Evanghelii (orele 6:30 pm) 
    * Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara   
 

29 V †) Sfânta și Marea Vinerea  
 
    * Pregatirea Sfântului Mormânt, orele 8:00 am 
    * Vecernia cea Mare (scoaterea Sf. Mormânt), 
orele 5:30 pm. 
    * Slujba Prohodului/ procesiunea înconjurarii 
Bisericii, (orele 6:30 pm) 
    * Spovedanii la sfârsitul slujbei de seara   
La Prohod: Înconjurarea bisericii cu Sf. Epitaf 

30 S †) Sfânta și Marea Sâmbãta  
 
* Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, orele 10:00  
* Spovedanii la începutul slujbei  

(orele 8:00-10:00 am) 
* Împartasirea credinciosilor/Pregatirea Pastilor   
 

Vinerea Mare (2014), la Slujba Vecerniei  
 
În imagine, o lumină, ca un nor luminous ce s-a 
pogorât deasupra Sfântului Mormânt (baldachin), 
în Biserica noastră, în timp ce părintele cosluji-
tor, preotul Iustin Capșa, citea Sfânta Evanghe-
lie. Acel nor seamănă cu lumina de pe muntele 
Taborului, de la Schimbarea la Faţă a Mântuito-
rului.  

Christ ian Li fe  -  Viaţa Creşt ină Volume 59 * Issue 1– 6, 2016 Page 9 

Programul Slujbelor Bisericeşti 

Duminica Floriilor, Săptămâna Patimilor, Sf. Inviere, Săptămâna Luminată, 

Duminica Tomii 



Luna lui Mai 

1 D  †) Duminica Sfintei Învieri (+) Invierea Domnu-
lui. Sfintele Pasti 
 
    * Slujba Sfintei Învieri, la 12 Noaptea (Sâmbata 
Mare), în curtea Bisericii 
    * Sfânta Liturghie Pascala, în continuarea procesi-
unii, orele 1:00 am. 
    * Agapa frateasca, la finele Sfintei Liturghii (orele 
3:00 am). 
    * Orele 11:30 am - Slujba celei de a Doua Învieri/
cu citirea Sfintei Evanghelii în mai multe limbi.  
     
 2 L  †) Începe Sãptãmâna Luminatã 
(Sfintele Paste) 
     
* Sfânta Liturghie, orele 10:00 am   
 
6 V  †) Izvorul Tãmãduirii  (Harti) 
 
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
    * Sfintirea Aghesmei   
 
8 D †) Duminica a 2-a dupa Pasti (Sf. Ap. Toma) 
Pomenirea Marţilor/Paștile Blajinilor 
 
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am  
    * Ziua Mmei, Ziua Independenţei, Monarhia 
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La  Ziua Mamei - Sonetul vieţii  
 
Trudind, Golgota vieţii am urcat. 
A fost și greu, dar m-am și bucurat. 
Trecut-o fost frumos, atât cât l-am trăit  
Plantat în glasuri vieţii, încet s-a ofilit. 
 
Prezentul se trăiește tot la fel, 
Se spulberă în urmă nevăzut și el. 
Și-așa-si urmează viaţa, inexorabil drumul, 
Ca umbra și ca ceaţa, sau ca fumul. 
 
Mă uit în faţa, văd vremea mi se scurtează  
Noian de amintiri în suflet scânteiaza  
De cale lungă mi-i pasul azi trudit, 
Iar steaua mea se-ndreapta încet spre asfinţit. 
 

Am vrut să scriu poeme, nu fac nici un secret. 
Dar ce-am putut a scrie, e doar un biet sonet. 

 

Omagierea mamelor 
 
Tu ești femeia mamă gingașă ca o floare 
Și azi pământul întreg se află-n sărbătoare  
Print tine Dumnezeu a exprimat cuvantul, 
Cu starea ta maternă, să moștenești pământul  
Tu ești femeia-mama, templul zidirii ideale, 
Iubire și putere s-au dat făpturii tale. 
În tine s-a-ntronat un suflet pe ales, 
Să stăpânești etern, întregul univers. 
Oricare sunteţi voi mame, cu farmecul sublim, 
Prin voi noi vietuim, vă preţuim și vă iubim. 

 

Omagierea mamelor 
de Ion Anton 

Sf. Inviere, Săptămâna Luminată, 
Duminica Tomii 



Luna lui Mai 
 
8 D †) Duminica a 2-a dupa Pasti  

(a Sf. Ap. Toma).  
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
    * Ziua Mamelor, a Indempendenței, și a Monarhiei 
    * Te-Deum și Cuvânt aniversar  
 
15 D †) Duminica a 3-a dupa Pasti (Mironositele). 
 
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
 
21 S   †)   Sf. Împărați Constantin și Elena   
      
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
 
22 D   †) Duminica a 4-a după Paşti  

(Duminica Slăbănogului) 
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
 
28 S †)  Sfântul Niceta  și Cuv. Ignațius 

(ajunul duminicii Samarinencii) 
 

     * Parastas 1 an IMO Stere Arau, orele 12:00 pm 
     * Botez—Fam Rarinca, orele 3:00 pm 
 
29 D  †)  Duminica a 5-a după Paşti  

(Duminica Samarinencii) 
 

    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am   
 

Luna lui Iunie 
 
5 D †) Duminica a 6-a după Paşti  

(Duminica Orbului din naştere) 
 
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
     
9 J   †) Înaltarea Domnului Nostru Iisus Hris-
tos. (Ziua Eroilor) 
      * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
 
12 D  †)  Duminica a 7-a după Paşti  

(a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) 
 
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
     

19 D †) Pogorârea Sfântului Duh  
(Rusaliile) - Duminica a 8-a după Paşti 

 
    * Hramul Bisericii 
    * Sf. Liturghie, orele 10:00 am 
    * Fotografii Solia 2011 
    * Banchet de Hram 

(detalii în anunţul copertei interioare, la 
sfârşit) 

24 V †) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul 
 (Sânzienele–Drăgaica) (Dezlegare la peste) 

 
     * Sf. Liturghie, orele 10:00 am 
 
 26 D   †)  Duminica întâia după Rusalii 

 (Duminica Tuturor Sfinţilor)  
    * (Lăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli) 
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am  
 
29 M †) Sfinţii Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel 
 
    * Sfânta Liturghie, orele 10:00 am 
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Programul Slujbelor din Duminica Tomii până la: Rusalii (Hram) și               
sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel (29 Iunie) 

Aforisme 
 
♦ Stressul inseamna sa te trezesti urland, apoi sa-

ti dai seama ca nu dormeai.  
♦ Sfatul meu este sa te casatoresti. Daca vei avea 

o nevasta buna, vei fi fericit; daca nu, vei de-
veni filosof.  

♦ Intuitia este o calitate a femeii care o ajuta sa-si 
contrazica barbatul inainte ca acesta sa apuce 
sa deschida gura. 
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Semnificaţia Duminicilor Din Postul Mare 
 

(Păr. Arhim. Roman Braga + 2015) 
 

   Postul Mare întruchipează viaţa pământească a Domnului nos-
tru Iisus Hristos, mai exact, ultimii trei ani şi jumătate ai activităţii 
Lui mesianice pe pământ. Această perioadă a postului se aseamănă 
cu o călătorie, sau un pelerinaj duhovnicesc, având şi cale netedă, 
şi urcuş cu multă osteneală. În vederea unei bune pregătiri a noas-
tre pentru a face acest pelerinaj duhovnicesc şi pentru a ajunge la 
ţinta urcuşului nostru, Sf. Părinţi şi marii dascăli - inspiraţi de Duhul 
Sfânt - au rânduit ca fiecare Duminică din această perioadă să-si 
aibă semnificaţia ei deosebită, spre folosul tuturor. 
 

   1. Astfel, după cale de o săptămână, întâlnim prima Duminică, 
numită Duminica Ortodoxiei. Ea ne aminteşte în fiecare an biruinţa ortodoxiei asupra ereziei numită icono-
clasm, şi asupra tuturor ereziilor. Dreapta credinţă, temelia Bisericii noastre străbune, acel grăunte de muştar 
de care pomeneşte Iisus ucenicilor Săi, nu a putut fi menţinută decât cu foarte multă osteneală şi lupte înde-
lungate, deoarece încă de la începutul răspândirii ei, au apărut unele erezii - adică devieri de la adevăr - pre-
cum neghina în lanul de grâu. 
   Dar Hristos Domnul, Capul Bisericii, Mirele ei, Cel ce a biruit moartea şi Care a făgăduit Apostolilor: ”Eu 
cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20), a făcut biruinţă prin luptătorii şi pururea 
pomeniţii dascăli şi învăţători ai întregii lumi din primele secole creştine. 
   Una dintre cele mai mari erezii este iconoclasmul, sau lupta împotriva icoanelor, luptă care a durat 
aproape două secole (de la 725 la 842), dezbrăcând Biserica lui Hristos de podoabele ei şi îmbrăcând-o în 
haină de doliu. Aceasta a avut ca urmări pozitive stabilirea unei teologii a sfintelor icoane, la Sinodul al VII-
lea de la Nicea (787), de către sfinţii părinţi mărturisitori ai vremii aceleia, dintre care amintim pe Sf. Ioan 
Damaschin, Sf. Teodor Studitul, Sf. Nichifor Mărturisitorul şi mulţi alţii. Sf. Ioan Damaschin spune că ”Dacă 
nu te închini icoanei lui Hristos, nu te închini nici Fiului lui Dumnezeu, care este icoană vie a nevăzutului 
Dumnezeu şi chip cu totul asemenea” (Prof. Dr. Ene Braniste, Liturgica Generală, Buc., 1993, p. 420). Lupta 
împotriva icoanelor se încheie pe vremea împărătesei Teodora, când se fixează la 11 Martie, 843 prima 
Duminică a Marelui Post, ca fiind Duminica Ortodoxiei. 
 
   2. O altă biruinţă a Bisericii Ortodoxe o sărbătorim în a doua Duminică a Postului Mare, care este 
închinată Sf. Grigore Palama, cel prin care s-a adus această mare biruinţă. Aceasta s-a întâmplat în sec. 
al XIV-lea, când apare în Occident curentul renascentist. Teoriile teologice din acea vreme îşi schimbă orien-
tarea spre filozofia antichităţi. Acum Biserica este ameninţată de aşa-zisul ”realism raţional”, care încearcă să 
explice cunoaşterea lui Dumnezeu şi adevărul creştin pe cale raională. În aceste împrejurări, Sf. Grigore 
Palama, bazat pe Sf. Scriptură, pe Sf. Tradiţie a Sf. Părinţi şi pe experienţa Sf. Isihaşti, demonstrează că 
trăirea mistică este posibilă, şi poate duce pe om la îndumnezeire, deoarece omul este chemat la sfinţenie şi 
la unirea cu Dumnezeu încă de pe pământ: ”Fiţi sfinţi, pentrucă Eu sunt Sfânt” (1 Petru 1:16; Levitic. 11:45). 
Cu ajutorul acestor dogme, confirmate de sinoadele din acea vreme, Sf. Grigore Palama şi Sf. Isihaşti menţin 
vie flacăra credinţei ortodoxe şi salvează Biserica răsăriteană de la o posibilă divizare, aşa cum s-a întâmplat 
în Biserica Catolică, păstrând astfel şi întărind dreapta şi adevărata credinţă. 
   Calea netedă de până acum ne-a prezentat zbuciumările din sânul Bisericii şi biruinţa Mântuitorului prin 
sfinţii Săi – „Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui” (Ps. 67:36). 
 
   3. A treia Duminică este închinată Sfintei Cruci. Aceasta a fost aşezată în mijlocul postului, precum 
pomul vieţii a fost aşezat în mijlocul Raiului ”din carele mâncând vom fi vii şi nu vom muri ca 
Adam” (Fericirile, Duminica Glasului 7). Se face pomenirea Sfintei Cruci spre îmbărbătare şi aducere aminte a 
ţintei noastre. Duminica aceasta reprezintă popasul de odihnă al pelerinajului duhovnicesc înaintea urcuşului 
spre Înviere. Ne închinăm ei, cinstind pe Hristos, care de bună voie, pironindu-se pe cruce a ridicat păcatele 

 



întregii omeniri: ”Să ne apropiem 
curăţiţi cu postul, cu căldură să 
sărutăm lemnul cel prea sfânt cu 
laude, pe care Hristos răstignindu
-se a mântuit lumea ca un milos-
tiv” (Canonul Sf. Cruci, Cântarea 
a 5-a) 
   Astfel ne aminteşte şi bucu-
ria pentru care ne ostenim post-
ind atât de mâncare cât şi de 
păcate. Ne odihnim puţin şi ne 
închinăm Sfintei Cruce: ”Crucii 
Tale ne închinăm Hristoase şi 
sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o 
mărim” (Canonul Sf. Cruci). Prin 
puterea ei cerem să fim părăsiţi 

de toate ispitele, ca să putem parcurge cu bine până la sfârşit calea postului. Urcuşul abia acum începe. 
 
   4. Duminica a patra a Marelui Post este închinată Sf. Ioan Scărarul. Ea este rânduită aici spre cinsti-
rea acestui mare pustnic care a vieţuit în Muntele Sinai şi care ne învaţă prin viaţa şi scrierile sale cum să ne 
dirijăm efortul pentru a urma pe Iisus. ”Stâlp însufleţit cu adevărat şi chip al înfrânării câştigându-te pe tine 
Părinte Ioane, toţi cinstim pomenirea ta” (Canonul Sf. Ioan Scărarul). Acest sfânt, prin lucrarea sa intitulată 
”Scara paradisului,” împărţită în 30 de capitole, ne învaţă prin reguli practice şi precise cum putem urca spre 
desăvârşire, spre despătimire, prin înfrânare, prin post şi prin rugăciune. Această scară imaginară, asemenea 
scării pe care a văzut-o Iacov din Vechiul Testament este ”… sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul 
pe care se suiau şi se pogorau îngerii” (Fac. 28:12). 
   Astfel, prin înfrânare, post, rugăciune şi cu stăruinţă, omul poate ajunge eliberat de patimi, poate 
dobândi pacea lăuntrică, poate avea parte de lumina Dumnezeirii ca dar de la Dumnezeu, iar în vârful acestei 
scări află iubirea lui Dumnezeu, iubire care culminează acest urcuş. Toată viaţa noastră trebuie să fie un ur-
cuş; mereu trebuie să ne avântăm mai sus, să dorim ca astăzi să fim mai buni decât ieri, neţinând seama de 
vârstă, căci urcuşul acesta nu cunoaşte limite. 
 

   5. Cea de-a cincea Duminică s-a rânduit 
a fi închinată Sfintei Maria Egipteanca. 
După ce am învăţat cum să luptăm împotriva 
relelor ce zac în noi, şi ca nu cumva, din ispita 
diavolului să cădem în desnădejde prin aducerea 
aminte a păcatelor din trecut, ni se pune înainte 
viaţa Sfintei Maria Egipteanca, cel mai perfect 
model de pocăinţă neclintită şi nădejde puter-
nică. Cea care în tinereţile ei a fost ”arma păca-
tului” şi ”pricina răutăţii multora”, prin dumne-
zeiască purtare de grijă, ajunge la sfinţenia cea 
mai desăvârşită, vieţuind întocmai ca îngerii, 
lepădându-se de lume şi de toate păcatele tre-
cutului. Suntem astfel îndemnaţi la pocăinţă 
adevărată şi la spovedanie curată, să ne jude-
căm noi înşine înainte de a fi judecaţi de Dreptul 
Judecător. Căci aşa cum spun Sfinţii Părinţi, nu 
vom fi pedepsiţi pentru păcatele noastre, oricât 

ar fi de multe şi de grele, ci pentru lipsa de pocăinţă. 
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   Luând toate aceste ”medicamente” prescrise de 
Sf. Părinţi pentru acest post, care au ca scop vinde-
carea sufletească şi trupească, fără îndoială că vom 
deveni curaţi şi bine pregătiţi pentru a lua parte la ul-
timele evenimente din viaţa pământească a Mântuito-
rului. 

   6. Intrarea în Ierusalim, sau Duminica 
Floriilor este a şasea Duminică din Postul Mare. 
Pentru a împlini toate profeţiile, înainte de patima Sa 
cea de bună voie, despre care ca un Dumnezeu ştia 
când se va împlini, Iisus, pentru prima dată în viata Sa 
pământească, acceptă să fie aclamat ca un împărat, 
pregătindu-Şi singur intrarea triumfală pe Poarta de 
Aur a Ierusalimului, după cum spune profetul, ”Saltă 
de bucurie fiică a Sionului … împăratul tău vine pe 
mânzul asinei” (Zah. 9,9). Prin intrarea în Ierusalim ca 
împărat, Iisus a vrut să arate încă din timpul vieţii că 
El este Mesia, Împăratul lumii Cel aşteptat, anticipând 
prin aceasta biruinţa Sa asupra morţii. Poporul L-a 
întâmpinat cu ramuri de finic şi buchete de flori şi îşi 

aşterneau hainele la picioarele Lui ca să le sfinţea-
scă, cântând cu bucurie: ”Osana, Bine este cuvântat 
cel ce vine întru numele Domnului” (Ps. 117,26) 
   Pentru un moment omenirea L-a simţit pe 
Dumnezeu în mijlocul ei, dar numai peste câteva 
zile, aceeaşi mulţime, cu aceleaşi guri va striga: ”Ia-
L, Răstigneste-L” (Ioan 19,15). De atunci şi până 
astăzi Iisus vrea să-si facă intrarea triumfală şi prin 
uşile inimilor oamenilor, a creaturilor Sale şi să se 
instaleze Împărat: ”Iată, stau la uşă şi bat; de va 
auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra 
la el şi voi cina cu el şi el cu Mine” (Apoc. 3,20). Să-
L primim, ca apoi în săptămâna care urmează să 
putem sta alături de Maica Sa, de mironosiţe şi de 
Sfinţii Apostoli, părtaşi la sfintele Sale patimi. 
   Ştiind că îşi trăieşte ultimele zile pământeşti, 
Iisus dădu ucenicilor Săi, şi nouă, ultimele în-
văţături. Ca pildă de smerenie, Iisus spălă picioarele 
apostolilor ca să aibă parte de El (vezi Ioan 13,8); 
ca amintire le lăsă Sfânta Euharistie, sau Sfânta Îm-
părtăşanie, ca să aibă viaţă în El. Apoi se dă ca ”un 
miel spre junghiere” (Isa. 53,7), de bună voie răb-
dând toate pentru noi. 
   După un ultim efort, iată-ne ajunşi la capătul 
urcuşului nostru duhovnicesc - slăvita Înviere - biru-
inţa cea mare asupra morţii. Cu cuvinte frumoase 
Sf. Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să ne veselim în 
această unică şi sfântă zi, toţi cei ce s-au ostenit şi 
cei ce nu s-au ostenit, arătând astfel cât de mare 
este bucuria Învierii Domnului, care este şi învierea 
noastră. Însuşi Iisus, după Învierea Sa, primul cu-
vânt l-a adresat mironosiţelor - ”Bucuraţi-vă!” 
   De două mii de ani aceasta este cea mai mare 
bucurie a creştinătăţii. Noi nu o sărbătorim numai o 
dată pe an, ci fiecare Duminică de peste an este 
închinată Învierii Domnului, în care credincioşii 
cântă la Sf. Liturghie: ”Veniţi să ne închinăm şi să 
cădem la Hristos. Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui 
Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morţi, pe noi ce-Ţi 
cântăm Ţie:  Aliluia” (Liturghia Sf. Ioan Gură de 
Aur, Intrarea Mică). 
   Suntem datori să ţinem cu sfinţenie aceste rân-
duieli moştenite de la Sfinţii Apostoli şi de la primii 
creştini, precum şi de la Sf. Dascăli şi Învăţători de 
mai târziu ai ortodoxiei, spre folosul de obşte. Să 
facem faptele credinţei, ca prin aceasta să îndrep-
tăm şi pe fraţii noştri care încă nu au ajuns la cuno-
aşterea adevărului, spre slava lui Dumnezeu. ”Aşa 
să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa 
încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvea-
scă pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5:16). 
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A MAI MURIT 
INCĂ UNUL  

A mai murit inca unul -  
cu foamea pe fata,  
cu ochii de ceata,  
cu maini ca tutunul.  
 
A mai murit inca unul  
din nemernica gloata  
care pe rand se gata,  
Unul cate unul.  
 
Trei, sase, opt, zece ...  
A mai murit un misel.  
Ce bine de el  
ca-i liber sa plece!  
 
Azi n'o sa-l mai friga  
in vise de fiere  
nici trup de muiere  
si nici mamaliga.  
 
Ah, Domnul, prea-bunul,  
il mangaie foarte.  
Tovarasi de moarte,  
poftim inca unul!  
 
Lasati-l sa plece!  
Nu spuneti o vorba!  
Ne lasa o ciorba  

si-o paine rece.  

(POST MORTEM  - DIN  
VOLUMUL “POEZII DIN 
ÎNCHISORILE COMUNISTE) 

Christ ian Li fe  -  Viaţa Creşt ină Volume 59 * Issue 1 – 6, 2016 Page 15 

ACTIVITĂŢI TRECUTE, VIITOARE… ANUNŢURI DIVERSE DIN COMUNITATE 

Laemmle’s Theater  (Playhouse 7) - (310) 478-3836  
673 E Colorado Blvd, Pasadena, CA 91101 
  
MGN Five Star Theater - (888) 501-0101  
128 N Maryland Ave, Glendale, CA 91206 
  
Laemmle’s Theater  (NOHO 7) - (310) 478-3836 
5240 Lankershim Blvd, North Hollywood, CA 91601 



DONAŢII PRIN PLICURILE DE 
CRĂCIUN (2015) 

 
Mulţumim tuturor donatorilor generoși care și-au 
trimis obolul lor la Sfânta Biserică, după cum 
urmează: 
 
$ 20.00 – Familiile: Codrea și Roman, Adrian Barbu, 
Maria Hojda ( $ 24.00, pentru brad), Calin și Delia 
Popa 
 
$ 25.00 – Familiile: Radu și Mihaela Urmă, Aurica 
Raiciu 
 
$ 30.00 – Familia Ionel și Nina Radu 
 
$ 40.00 – Familiile: Rodica Mocanu, Ioana Muntean, 
Dr. Adriana Thomas (pentru Brad), Romus și Florica 
Cataloiu, Filofteea Turlacu 
 
$ 60.00 – Familia Marin & Georgeta Dondoe 
 
$ 50.00 – Familiile: Georgeta Ardeleanu, Carmen 
Baban, Edy & Antoaneta Rastian (pentru brad), 
Marian & Elisabetha Anghel, Violeta & Nicolai 

Frăţita, Claudia Dana Pugna, Mircea Marinescu ($ 
60.00), Ramona Jugureanu, Radu Vamoșiu 
 
$ 75.00 – Dna prof. Domniţa Dumitrescu 
 
$ 100.00 – Familiile: Cezar Săndulescu, Elena 
Rochamar, Brândușa și Nicolae Ureche, Silvia 
Melinte, Cecilia și Elena Drumea, Marian și Aurelia 
Sârbu, Ana și Alex Leek, Doris Wilmeth-Coulter 
(IMO Georgeta Wilmeth), Constantin și Mariana 
Goga , George și Marinela Niţuleasa, George & 
Elena Arau, John & Linda Alden, dr. Cornelia 
Odell, Octavia Cocea, Anca Fanous, Valentina 
Stoicescu, Ana Jude (+ $100.00 pentru pastor), 
Daniela și Valentin Anton ($ 110.00), Mirela și 
Radu Cristescu, Ken & Isabela Riedel, Grigore & 
Ana Birtoc, Marin & Daniela Cicu, Emil & dr. 
Felicia Butnăreanu, Paula & Dan Platt 
 
$ 150.00 – Familiile: Nicolae și Tana Grasu, Ana 
Olar ($50.00) și $ 100.00 (Lucian, Marinica și 
Gabriel, IMO Nicolae Olar), Andreea Ciontea și 
Danuţ Dragoi, Familiile Cristescu & Tuţu ($ 170.00) 
 
$ 200.00 – Familiile: Antoaneta Ceamis, Alex 
Ipsilanti Nick, Marcela & Lavinia Sadrapeli, Dr. 
Horia Opran & Familia, Mircea și Kathy Niculescu 
 
$ 250.00 – Familiile:  Cornel Paraschiv 
 
$ 300.00 – Familia Kory & Betty Teoman 
 
$ 500.00 – Familiile: Dino Cocea, George & Elena 
Comboianu (cu ocazia vizitei colindătorilor) 
 
$ 1000.00 – Familia Florin și Olivia Sârbu, 
Alexandru Budnareanu 
 

DONAŢII PENTRU BRAD ȘI 
DECORAŢII 

 
NE CEREM IERTARE dne dr. Paula Izvernari, 
care în ultimii 5 ani a donat costul total 
($150.00/în fiecare an), pentru cumpărarea 
Bradului de Crăciun.  
 
Nici anul 2015, nu a fost excepţie. Mulţumim dna 
dr., și cu iertare pentru omiterea involuntară a 
donaţiilor DV. Au mai donat, pentru decoraţii: 
Antuaneta Rastian ($ 15.00), Ana/Virgil Condrea ($ 
10.00), Valentin & Ioana Simiz ($ 20.00), Daniel 
Cristea (Epitrop ocazional). 
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OFRANDE PENTRU RECEPŢIA DE 
CRĂCIUN, ÎNAINTE DE PROGRAMUL DE 

COLINDE 
 
Mulţumim următoarelor familii: Maria Cloţan, 
Andreea Ciontea, Filofteea Turlacu, Floarea Cătăloiu, 
dna Anastasiu, Ana Birtoc, Steliana Cufuioti, Claudia 
Plesca, Geta Jercan, Familia Sandu 

DONAŢII PRIN INTERMEDIUL 
COLINDĂTORILOR (2015) 

 

MULŢUMIRI DONATORILOR 
 
$ 25.00 - Mulţumim următoarelor familii: Getta & 
George Jercan 
 
$ 60.00 - Mulţumim doamnei Octavia Cocea 
 
$ 80.00 -Mulţumim familiei Cristian & Ana Calugariţa 
 
$ 100.00 - Mulţumim următoarelor familii: Anatol & 
Victoria Rezmeritsa, Nick, Marcela & Lavinia 
Sadrapeli, Teodora Dragomir, dr. Miron & Speranţa 
Costin (și $ 50.00, două vizitatoare de la Paris: Sanda 
Lucaci & Rodica Vasilescu, Valentina Stoicescu, Relu 
și Carmen Bădescu, Costea și Aurica Arau (pentru 
copii), Iancu & Tincuţa Vasile-Zica, John & Maria 
Ciceu, fam. Daniel Tararache, Dan & Paula Platt, 
Tata Celea Grasu & familia, Panait Cufuioti & 
familia, Iulian & Daniela Răgălie 
  
$ 140.00 - Mulţumim familia Adam Tasu 
 
$ 150.00 - Mulţumim următoarelor familii: Marian & 
Dora Marcela Șerban, Tasu & Zoita Tasu 

$ 200.00 - Mulţumim următoarelor familii: 
Stelică și Mariana Grassu, Neculai și Stela Șapera, 
Costel & Mariana Goga, dr. Hristu, Angelica & 
Tănase Bileca, Edy & Antuaneta Rastian, Leontina 
(Tina) Matei-Himber, Ion & Simona Vizireanu 
 
$ 250.00 - Mulţumim următoarelor familii: John 
& Patricia Simoni, Nicolae & Tana Grasu 
 
$ 300.00 - Mulţumim următoarelor familii: 
Costea și Aurica Arau 
 
$ 500.00 - Mulţumim următoarelor familii: 
George și Elena Comboianu (sumă menţionată și 
la capit. Donaţii de Crăciun) 
 

MULŢUMIM COLINDĂTORILOR 
 

Paul Eremenco (Moș Crăciun), Gelu Cismas 

(Clopotar), ipodiac. Ioan Bogdan Rigney, Ion 
Anton, Claudia Dana Pugna, Daniela Saffari, Ioana 

Munteanu, Valentina Stoicescu, Victoria 
Rezmeritsa, Fr. Constantin Alecse (preot, șofer & 
colindător). 

+ IMO JOHN CEPOI 

Born September 16, 1923 in Ochiul Alb, 
Bessarabia as the second of eight siblings.  

Passed away peacefully on March 24, 2016. 

Pursued studies for his second degree in Iasi 
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before the war intervened. Conscripted into the Roma-
nian armed forces, he attended military school in 
Botosani.  
   On May 13, 1944, he left Romania, along with 
other Romanian soldiers, for specialist training in Ger-
many in anti-tank weaponry. 
   He would later see action along the Eastern Front, 
experiencing the cruelty of that campaign and wit-
nessing the suffering of the affected civilian popula-
tions in Poland and Germany. Following the war, he 
remained in Germany, unable to return home due to 
the communist regime now in power there. 
   On May 13, 1951, he left Germany for the US, 
eventually settling in Toledo, Ohio. 
   After attending junior college, he would move on 
to Purdue University, eventually earning a degree in 
electrical engineering. Upon graduation, he took a po-
sition with Westinghouse, the beginning of a series of 
jobs in the defense industry. In 1961, he moved to 
Hughes Aircraft in Los Angeles. He would later work 
for TRW and, finally, Rockwell International, preform-
ing classified work in the area microwave transmis-
sions and radar development. He left the aerospace 
industry in the early 1980's to pursue a career in com-
mercial real estate. 
   Among his many accomplishments: he earned a 
law degree from Van Norman University; was a found-
ing member of the Romanian-American Academy of 
Sciences; was the president of the Vittorul Romanian 
Society in Los Angeles for twenty years; and was the 
first president of the Doina Society of Las Vegas. He 
was an early and very vocal advocate of Romania's 
inclusion into the NATO alliance. 
   As much as he loved his new country and cher-
ished his US citizenship he never forgot his home of 
the people, and its culture. As a final deed, he au-
thored a manuscript on the forced starvation of the 
people of Moldova under Soviet occupation - that their 
suffering might receive the same international recogni-
tion as other Soviet atrocities.  
   Survived by Stela, his beloved wife of forty years, 
children Laura and David, and numerous nieces, neph-
ews and cousins. 
   The Funeral Service and the entombment were 
officiated by Frs. Constantin Alecse and Danut Pal-
ancean, in Las Vegas, NV, on Wednesday, March 30, 
2016, at the Bunkers Eden Vale Mausoleum.  
   Our deepest condolences to dna Stela Cepoi, the 
deceased’s wife for 40 years, and his children and dis-
tanced relatives. May God rest his soul in peace.  
Dumnezeu să-l ierte, și să-l odihnească! 
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OTHER FUNERALS 
 

In Loving Memory of  Polixenia “Sena” 
Săndulescu 

May 10, 1938– December 26, 2015 

Funeral Service (by Fr. Constantin Alecse), on 
January 2, 2016, at the El Toro Memorial Park, 
Lake Forest, California 

 

In Loving Memory of   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cornelia Marie Bogden 
October 15, 1919—April 1, 2016 

 

Funeral Service (by Fr. Constantin Alecse) on 
April 6, 2016 Eternal Valley Memorial Park, in 
Newhall, California 



Sfânta Lumină de Paşte de la 
Ierusalim 

 
Lumina Sfântă (grecește, Άγιον Φως) este consider-
ată de creștinii ortodocși a fi o minune care se întâm-
plă în fiecare an la Biserica Sfântului Mormânt din 
Ierusalim în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea Paștelui 
Ortodox. Mulţi o consideră cea mai veche minune 
anuală atestată a lumii creștine. A fost documentată 
consecvent din 1106, menţiunile anterioare fiind spo-
radice. Ceremonia este transmisă în direct în Grecia, 
Rusia, Ucraina, România, Belarus, Bulgaria, Georgia, 
Cipru, Liban și alte ţări cu comunităţi majoritare 
creștin-ortodoxe. 

DESCRIERE 

În sâmbăta de 
dinaintea 
Paștelui, la 
prânz, 
„patriarhul 
grec, împre-
ună cu clerul 
lui 
înveșmântat în 
straiele sacer-
dotale și ur-
mat de pa-
triarhul ar-
mean cu clerul 
lui și cu epis-
copul copţilor, 
mărșăluiesc în 
procesiune 
grandioasă și 
solemnă, și 
cântând im-
nuri, de trei 

ori în jurul Sfântului Mormânt.”  

Odată procesiunea încheiată, Patriarhul Ortodox al 
Ierusalimului sau alt arhiepiscop ortodox citește rugă-
ciunea Pogorârii Sfintei Lumini, își dă jos robele și 
intră singur în mormânt. „Prelaţii armeni și copţi 
rămân în anticameră, unde spun că ședea îngerul 
când s-a arătat femeii credincioase (Maria Magda-
lena) după învierea” lui Iisus. Atunci, adunarea cântă 
„Doamne miluiește” (Kyrie eleison în greacă) până 
când (după cum se crede) Lumina Sfântă coboară și 
aprinde candela "neadormită" de unde patriarhul 
aprinde peste 33 de lumânări legate împreună. În tot 

acest timp patriarhul este urmărit de prelaţii ar-
meni și copţi. Patriarhul iese apoi la iveală din 
încăperea mormântului și rostind rugăciuni, aprin-
zând fie 33, fie 12 lumânări le împarte celor 
adunaţi acolo. 

Pelerinii susţin că Focul Sfânt nu le arde părul, 
faţa etc. în primele 33 de minute după ce a fost 
aprins, deși mărturiile independente începând cu 
anii 1855 chiar, sugerează că pretenţia nu e 
credibilă.. Charles Wilson, inginerul britanic care 
a făcut primul studiu topografic al orașului Ieru-
salim în anul 1860 considera și el că ceremoniile 
Luminii Sfinte din Ierusalim cu ocazia Paștelui or-
todox reprezintă nu numai cel mai bun argument 
moral împotriva credinţei că locul reprezintă 
ceea ce se pretinde a fi (anume Golgota și mor-
mântul lui Hristos), ci și cea mai mare impostură 
din lume. Un sit web prezintă cu pretenţia că 
arată credincioșii luând contact prelungit cu 
flăcările fără disconfort sau daune asupra pielii 
sau părului. Interpretarea pretinselor documente 
video ale Luminii Sfinte continuă să fie o chesti-
une în dispută Înainte de a intra în Mormântul 
Domnului, patriarhul este examinat de 
autorităţile israeliene pentru a se dovedi că nu 
poartă cu sine mijloace tehnice de aprindere a 
focului. In trecut patriarhul care savarsea slujba 
era perchezitionat de un soldat turc pentru a nu 
avea cu sine in Sf. Mormant o sursa de foc. 
Perchezitionarea era una dura deoarece turcii nu 
credeau in minune ci doreau ca lumanarile sa nu 
se aprinda pentru ca lumea sa isi piarda credinta. 
Dupa ce asupra patriarhului nu s-a gasit o sursa 
de foc, iar el a iesit din Sf. Mormant cu lu-
manarile aprinse, soldatul turc a cazut in 
genunchi si s-a convertit la creștinism. 
 

Holy fire will appear this year 
on April 30/May 1st, 2016 

 

Where and when does the miracle occur? 
 
The ceremony, which awes the souls of Chris-
tians, takes place in the Church of the Resurrec-
tion in Jerusalem. The date for Pascha is deter-
mined anew for every year. It must be a first Sun-
day after the spring equinox and Jewish Passover. 
Therefore, most of the time it differs from the 
date of Catholic and Protestant Easter, which is 
determined using different criteria. The Holy Fire 
is the most renowned miracle in the world of     
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Eastern Orthodoxy. IIt has taken place at the same 
time, in the same manner, in the same place every 
single year for centuries. No other miracle is known 
to occur so regularly and so steadily over time. No 
other miracle is known to occur so regularly and so 
steadily over time. It happens in the Church of the 
Holy Sepulchre in Jerusalem, the holiest place on 
earth, where Christ was crucified, entombed, and 

where He finally rose from the dead. 

Ceremony of Holy Light 
 

In order to be as close to the Sepulchre as possible, 
pilgrims camp next to it. The Sepulchre is located in 
the small chapel called Holy Ciborium, which is inside 
the Church of the Resurrection. Typically they wait 
from the afternoon of Holy Friday in anticipation of 
the miracle on Holy Saturday. Beginning at around 
11:00 in the morning the Christian Arabs chant tradi-
tional hymns in a loud voice. These chants date back 
to the Turkish occupation of Jerusalem in the 13th 
century, a period in which the Christians were not 
allowed to chant anywhere but in the churches. "We 
are the Christians, we have been Christians for centu-
ries, and we shall be forever and ever. Amen!" - they 
chant at the top of their voices accompanied by the 
sound of drums. The drummers sit on the shoulders of 
others who dance vigorously around the Holy Cibor-
ium. But at 1:00 pm the chants fade out, and then 
there is a silence. A tense silence, charged from the 
anticipation of the great demonstration of God's 

power for all to witness. 

Shortly thereafter, a delegation from the local au-
thorities elbows its way through the crowd. At the 
time of the Turkish occupation of Palestine they were 
Muslim Turks; today they are Israelis. Their function 
is to represent the Romans at the time of Jesus. The 
Gospels speak of the Romans that went to seal the 

tomb of Jesus, so that his disciples would not 
steal his body and claim he had risen. In the same 
way the Israeli authorities on this Holy Saturday 
come and seal the tomb with wax. Before they 
seal the door, they follow a custom to enter the 
tomb, and to check for any hidden source of fire, 

which would make a fraud of the miracle.[1,2] 

How the miracle occurs 

"I enter the tomb and kneel in holy fear in front 
of the place where Christ lay after His death and 
where He rose again from the dead... (narrates 
Orthodox Patriarch Diodor - ed.). I find my way 
through the darkness towards the inner chamber 
in which I fall on my knees. Here I say certain 
prayers that have been handed down to us 
through the centuries and, having said them, I 
wait. Sometimes I may wait a few minutes, but 
normally the miracle happens immediately after I 
have said the prayers. From the core of the very 
stone on which Jesus lay an indefinable light 
pours forth. It usually has a blue tint, but the col-
our may change and take many different hues. It 
cannot be described in human terms. The light 
rises out of the stone as mist may rise out of a 
lake — it almost looks as if the stone is covered 
by a moist cloud, but it is light. This light each 
year behaves differently. Sometimes it covers 
just the stone, while other times it gives light to 
the whole sepulchre, so that people who stand 
outside the tomb and look into it will see it filled 
with light. The light does not burn — I have never 
had my beard burnt in all the sixteen years I have 
been Patriarch in Jerusalem and have received 
the Holy Fire. The light is of a different consis-
tency than normal fire that burns in an oil lamp... 
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   At a certain point the light rises and forms a col-
umn in which the fire is of a different nature, so that 
I am able to light my candles from it. When I thus 
have received the flame on my candles, I go out and 
give the fire first to the Armenian Patriarch and then 
to the Coptic. Hereafter I give the flame to all peo-
ple present in the Church."  

   While the patriarch is inside the chapel kneeling 
in front of the stone, there is darkness but far from 
silence outside. One hears a rather loud mumbling, 
and the atmosphere is very tense. When the Patri-
arch comes out with the two candles lit and shining 
brightly in the darkness, a roar of jubilee resounds in 
the Church.[ 
   The Holy Light is not only distributed by the 
Archbishop, but operates also by itself. It is emitted 
from the Holy Sepulchre with a hue completely dif-
ferent from that of natural light. It sparkles, it 
flashes like lightning, it flies like a dove around the 
tabernacle of the Holy Sepulchre, and lights up the 
unlit lamps of olive oil hanging in front of it. It whirls 
from one side of the church to the other. It enters 
some of the chapels inside the church, as for in-

stance the chapel of the Calvery (at a higher level 
than the Holy Sepulchre) and lights up the little 
lamps. It lights up also the candles of certain pil-
grims. In fact there are some very pious pilgrims 
who, every time they attended this ceremony, 
noticed that their candles lit up on their own. 
This divine light also presents some peculiarities: 
As soon as it appears it has a bluish hue and does 
not burn. At the first moments of its appearance, 
if it touches the face, or the mouth, or the hands, 
it does not burn. This is proof of its divine and 
supernatural origin. We must also take into con-
sideration that the Holy Light appears only by the 
invocation of an Orthodox Archbishop. 
   The miracle is not confined to what actually 
happens inside the little tomb, where the Patri-
arch prays. What may be even more significant, is 
that the blue light is reported to appear and be 
active outside the tomb. Every year many believ-
ers claim that this miraculous light ignites can-
dles, which they hold in their hands, of its own 
initiative. All in the church wait with candles in 
the hope that they may ignite spontaneously. Of-
ten unlit oil lamps catch light by themselves be-
fore the eyes of the pilgrims. The blue flame is 
seen to move in different places in the Church. A 
number of signed testimonies by pilgrims, whose 
candles lit spontaneously, attest to the validity of 
these ignitions. The person who experiences the 
miracle from close up by having the fire on the 
candle or seeing the blue light usually leaves Je-
rusalem changed, and for everyone having at-
tended the ceremony, there is always a "before 
and after" the miracle of the Holy Fire in Jerusa-
lem. 
 

How old is the wonder? 

 
The first written account of the Holy Fire (Holy 
Light) dates from the fourth century, but authors 
write about events that occurred in the first cen-
tury. So Ss. John Damascene and Gregory of Nissa 
narrate how the Apostle Peter saw the Holy Light 
in the Holy Sepulchre after Christ's resurrection. 
"One can trace the miracle throughout the centu-
ries in the many itineraries of the Holy Land." The 
Russian abbot Daniel, in his itinerary written in 
the years 1106-07, presents the "Miracle of the 
Holy Light" and the ceremonies that frame it in a 
very detailed manner. He recalls how the Patri-
arch goes into the Sepulchre-chapel (the Anasta-
sis) with two candles. The Patriarch kneels in 
front of the stone on which Christ was laid after 
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his death and says certain prayers, at which point the 
miracle occurs. Light proceeds from the core of the 
stone - a blue, indefinable light which after some 
time kindles unlit oil lamps as well as the Patriarch's 
two candles. This light is "The Holy Fire", and it 
spreads to all people present in the Church. The 
ceremony surrounding "The Miracle of the Holy Fire" 
may be the oldest unbroken Christian ceremony in 
the world. From the fourth century A.D. all the way 
up to our own time, sources recall this awe-inspiring 
event. From these sources it becomes clear that the 
miracle has been celebrated on the same spot, on 
the same feast day, and in the same liturgical frame 
throughout all these centuries.  
   Every time heterodox have tried to obtain the 
Holy Fire they have failed. Three such attempts are 
known. Two occured in the twelfth century when 
priests of the Roman church tried to force out the 
Orthodox church but by their own confession these 
ended with God's punishment. [3,4] But the most mi-
raculous event occured in the year 1579, the year 
when God clearly testified to whom alone may be 
given His miracle.  
   "Once the Armenians (monophysites - ed.) paid 
the Turks, who then occupied the Holy Land, in order 
to obtain permission for their Patriarch to enter the 
Holy Sepulchre, the Orthodox Patriarch was standing 
sorrowfully with his flock at the exit of the church, 
near the left column, when the Holy Light split this 
column vertically and flashed near the Orthodox Pa-
triarch.  
   A Muslim Muezzin, called Tounom, who saw the 
miraculous event from an adjacent mosque, immedi-
ately abandoned the Muslim religion and became an 
Orthodox Christian. This event took place in 1579 un-
der Sultan Mourad IV, when the Patriarch of Jerusa-
lem was Sophrony IV.(The above mentioned split col-
umn still exists. It dates from the twelfth century. 
The Orthodox pilgrims embrace it at the "place of the 
split" as they enter the church). 
   Turkish warriors stood on the wall of a building 
close to the gate and lightning-struck column . When 
he saw this striking miracle he cried that Christ is 
truly God and leaped down from a height of about 
ten meters. But he was not killed-the stones under 
him became as soft as wax and his footprint was left 
upon them. The Turks tried to scrape away these 
prints but they could not destroy them; so they re-
main as witnesses . 
   He was burned by the Turks near the Church. His 
remains, gathered by the Greeks, lay in the monas-
tery of Panagia until the 19th century shedding 
chrism.  
   Muslims, who deny the Passion, Crucifixion and 

Resurrection of Christ, tried to put obstacles in 
the way of the miracle. Well known Muslim histo-
rian Al Biruni wrote: "… a (note: Muslim) governor 
brought a copper wire instead of a wick (note: for 
the self lighting oil lamps), in order that it would-
n't ignite and the whole thing would fail to occur. 
But as the fire descended, the copper burned."[6]  
This was not the only attempt. The report written 
by the English chronicler, Gautier Vinisauf, de-
scribes what happened in the year 1192.  
   "In 1187, the Saracens under the direction of 
Sultan Salah ad-Din took Jerusalem. In that year, 
the Sultan desired to be present at the celebra-
tion, even though he was not a Christian. Gautier 
Vinisauf tells us what happened: "On his arrival, 
the celestial fire descended suddenly, and the 
assistants were deeply moved...the Saracens... 
said that the fire which they had seen to come 
down was produced by fraudulent means. Salah 
ad-Din, wishing to expose the imposter, caused 
the lamp, which the fire from Heaven had 
lighted, to be extinguished, but the lamp relit 
immediately. He caused it to be extinguished a 
second time and a third time, but it relit as of 
itself. Thereupon, the Sultan, confounded, cried 
out in prophetic transport: 'Yes, soon shall I die, 
or I shall lose Jerusalem.'  
 

A miracle that is unknown in the West 

 
One can ask the 
question of why 
the miracle of 
the Holy Fire is 
almost unknown 
i n  We s te r n 
Europe. In Prot-
estant areas it 
may, to a cer-
tain extent, be 
explained by the 
fact that there 
is no real tradi-

tion of miracles; people don't really know in 
which box to place the miracles, and they rarely 
feature in newspapers. But in the Catholic tradi-
tion there is vast interest in miracles. Thus, why 
is it not more well known? For this only one ex-
planation suffices: Church politics. Only the Or-
thodox Churches attend the ceremony which is 
centered on the miracle. It only occurs on the 
Orthodox date of Easter and without the presence 
of any Catholic authorities.                   (The End) 
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BISERICA ORTODOXBISERICA ORTODOXBISERICA ORTODOXBISERICA ORTODOXĂ    ROMÂNROMÂNROMÂNROMÂNĂ    “SF.TREIME” “SF.TREIME” “SF.TREIME” “SF.TREIME”     
(3315 VERDUGO ROAD, LOS ANGELES, CA 90065 – TEL. 323-255-8583; 818-365-4274) 

         E-MAIL: CONSTANTINALECSE@GMAIL.COM 

vă invită să participaţi la: 

BANCHETUL DE HRAM - DUMINICĂ 19 IUNIE, 2016 

(de la orele 1::::00 pm, în sala mare parohială, la sfârşitul Sfintei Liturghii de Rusalii) 
 

 

MENIUL: 
  

� Aperitive 
� Sarmale cu mamaliga,  
� Pui la cuptor cu garnitură  
� Prajitura şi  
� Cafea 
� Centrul de răcoritoare va 

stă la dispoziţie  
 

PROGRAMUL ARTISTIC: 

  Muzică populară şi uşoară cu membrii orchestrei "Rapsodia Ardealului" (a 
renumitului cântăreţ Mitică Grigoruţ). 

În program: Mitică Grigoruţ, orgă si interpret vocal; Marian Milită, 
acordeon şi solist vocal, Mihail Chiriuc, vioara, solist vocal. Orchestra şi 
soliştii vor interpreta muzică populară românească, din toate regiunile 
României, muzică de dans, de asemenea muzică uşoară internaţională; 

                                
MUZICĂ POPULARĂ ŞI UŞOARĂ CU:  

MITICĂ GRIGORUŢ, MARIAN MILIŢĂ, & MIHAIL CHIRIUC   
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Imagine dela un Banchet de Sfintele Pasti  

  
Mitică Grigoruţ, Marian Miliţă, Mihail Chiriuc 

 

REUNIUNEA DOAMNELOR VA ORGANIZA TRADIŢIONALA TOMBOLĂ ÎN TIMPUL PROGRAMULUI 
 
PREŢUL DE INTRARE:::: 
  

• $ 25.00 de adulţi, la mese de 10 persoane 
• $ 10.00 Tinerii de vârsta 6 -12 ani 
• Intrare gratuită - copii pana la 5 ani  
 

Va rugam sa va aduceţi întreaga familie, şi sa invitaţi prietenii şi cunoscuţii DV 
 

In eventualitatea că nu ne puteţi onora cu prezenţa, am aprecia enorm dacă veţi trimite la 
Biserică o donaţie pentru aniversarea Hramului 



 

"Blessed art Thou, O Christ our God, Who hast 
revealed the fishermen as most wise by sending 
down upon them the Holy Spirit - through them 
Thou didst draw the world into Thy net. O Lover 
of Man, glory to Thee!"  
 
„Binecuvantat eşti, Hristoase, Dumnezeul 
nostru, Cela ce preaînţelepti pe pescari ai 
aratat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt, şi printr-
înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, 
mărire Ţie.” 

Sfânta Lumină de Paşte se aprinde la 

Ierusalim în chip miraculos  

Sfânta Lumină de la Ierusalim s-a aprins, 
sâmbătă, în jurul orei 14.15, după aproape 
cinci minute de la intrarea în Mormântul Sfânt 
a Patriarhului Ierusalimului, Teofil al Treilea, 
şi a fost împărţită clericilor şi credincioşilor 
aflaţi în Biserica Învierii care adăposteşte 
Sfântul Mormânt. Hristos a Înviat! 

 

Address Service Requested 

To:  

Hristos a înviat! 
Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte cal-
când și celor din morminte viață daruindu-le. 

Hristos anesti! 
Hristos anesti ek nekron, Thanato thanaton patisas, 
Kai tis en tis mnimasi Zo-in kharisamenos! 

Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate şi 
Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune 
ridicând şi moartea pierzând; Paştile nestricăciunii, 
lumii de mântuire. Luminânda   
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