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Învierea lui Hristos este în centrul gândirii noastre.
Mântuitorul a vrut sa punem accent mai mult pe Înviere. 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!
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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.

AGAPĂ FRĂŢEASCĂ DE SFINTELE PAŞTI
LA BISERICA SFÂNTA TREIME
Comunitatea românească a parohiei Sf. Treime este
invitată să participe, în Ziua Sfintelor Paşti,
Duminică 28 Aprilie 2019, 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.

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 #6)

