
SCRISOARE PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI 

Iubitului nostru cler, monahilor și binecredincioșilor creștini ai de 

Dumnezeu păzintei noastre Episcopii, Har, Milă și Pace de la Dumnezeu, 

iar de la noi părintească dragoste și arhierească binecuvântare. 

HRISTOS A ÎNVIAT! 

“Deci trebuie ca unul din acești bărbaţi, care s-au adunat cu noi în 

timpul cât a petrecut între noi Domnul Iisus, Începând de la botezul 

lui Ioan, până în ziua în care S-a înălţat de la noi, să fie împreună cu 

noi martor al învierii Lui” (F. Ap. 1, 21-22). 

Iubiți credincioși! 

În acest paragraf din cartea Faptelor Sfinților Apostoli, citim 

că Sfântul Apostol Petru s-a adresat unei mulțimi de o sută 

douăzeci de frați pentru a alege pe cineva în locul lui Iuda, cel 

căzut din apostolie. Aceasta avea să se întâmple prin tragerea la 

sorți a celora care l-au însoțit pe Iisus Hristos „… în timpul cât a 

petrecut între noi Domnul Iisus”. Scopul era „…ca să ia locul acestei 

slujiri și al apostoliei” și “să fie 

împreună cu noi martor al învierii 

Lui”… „iar sorţul a căzut pe Matia și s

-a socotit împreună cu cei unsprezece 

apostoli” (F. Ap. 1, 21-26).  

Ce este această “ slujire și 

apostolie”? Sfântul Petru s-a adresat 

mulțimii din Ierusalim în ziua 

Cincizecimii: “ Fraţilor… proorocul 

David mai înainte văzând, a vorbit 

despre învierea lui Hristos: că n-a fost 

lăsat în iad sufletul Lui și nici trupul 

 

Nr. 11/ 2017                      MARTIE - APRILIE 

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
“SF. Mare Mc. Dumitru” (NYC) 

Viața parohiei 

“Trăiţi ca oamenii 
liberi, dar nu ca şi 

cum aţi avea libertatea 
drept acoperământ al 
răutăţii, ci ca slujitori 

ai lui Dumnezeu”  

(I Petru 2, 9) 

Cuprins 

Scrisoare Pastorala 1 

Salutul în numele lui 
Hristos 

3 

Pildă de folos 5 

Povestea zilei de 1 
Aprilie 

5 

Reuniunea doamnelor 6 

Din viata parohiei 
 

 

7 
 

 

Contact: 
Pr. Ioan Cozma 
(212)874-4490 
(929)600-1134 
stdumitrunyc@gmail.com 

 

 

Hristos a înviat! 
Christ is risen! 
 



Lui n-a văzut putreziciunea. Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem 

martori” (F. Ap. 2, 30-32). De aceea, slujirea și apostolatul lui Petru și a celor 

unsprezece, iar mai apoi a lui Matia și a celor o sută douăzeci și a celor cinci sute 

de martori (I Cor. 15, 6), a fost să aducă mărturie despre învierea lui Iisus din 

Nazaret, Hristosul lui Dumnezeu. Pentru că în învierea Lui se află făgăduința vieții 

noastre veșnice, ce va urma.  

Precum Petru și Pavel și precum cei o sută douăzeci, și cei cinci sute, și noi 

suntem chemați să aducem mărturie acestei unice Învieri a Celui ce este „Unul-

Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din lumină, 

Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin 

Carele toate s-au făcut; … și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a 

făcut om” (Crezul). În drumul său spre Damasc, Saul a fost mustrat de Hristos cel 

înviat care L-a întrebat: „De ce Mă prigonești?” (F. Ap. 9, 4). Mai târziu același om va 

spune: „Nu sunt eu apostol? Oare nu sunt eu liber? N-am văzut eu pe Iisus Domnul 

nostru?” (I Cor. 9,1). Cum ar fi putut spune că l-a văzut pe Hristos dacă Hristos ar fi 

fost mort? Tocmai această întâlnire cu Hristos l-a făcut martor și apostol prin 

slujirea și apostolatul lui. Pe cine a văzut Saul-Pavel, pe acela L-a mărturisit ca 

Domnul lui, pe Iisus din Nazaret! Acesta este Cel despre care profetul David “mai 

înainte văzând, a vorbit” (F. Ap. 2, 31) și pe care Saul L-a prevăzut. Acesta este Cel pe 

care noi îl sărbătorim astăzi ca Cel ce a lepădat crucea morții, omorând moartea 

prin însăși moartea Sa de pe cruce, distrugându-o pentru noi toți. Acesta este Cel 

căruia noi astăzi Îi suntem martori. Ne putem numi astăzi “creștini” sau “următori 

ai lui Hristos” deoarece Îl mărturisim pe El, așa precum L-au mărturisit primii 

apostoli și toți credincioșii de-a lungul veacurilor! Sfântul Grigorie Palama ne 

îndeamnă astfel: „… fiecare dintre noi, dacă ar voi, părtaș s-ar face învierii Domnului și 

înălţării Lui și moștenitor al lui Dumnezeu, împreună-moștenitor cu Hristos. Pentru 

aceasta să ne bucurăm prăznuind învierea firii noastre, înălţarea și restaurarea ei, precum 

și începutul învierii și al înălţării fiecăruia dintre credincioși, punând înainte glasul 

Evangheliei propovăduită astăzi, potrivit căreia Domnul, înviind, a stat în mijlocul 

ucenicilor Săi” (Luca 24:36-53; Omilia 21,6). 

Hristos este în mijlocul nostru astăzi, în această biserică, precum a fost în 

mijlocul ucenicilor Săi. El este la fel de prezent aici precum a fost în mijlocul 

apostolilor și al tuturor credincioșilor de-a lungul secolelor; Hristos este în mijlocul 
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nostru. În timp ce se rostește Crezul, preoții își dau sărutarea păcii cu cuvintele: 

„Hristos în mijlocul nostru!” și răspunsul: „Este și va fi!”. Sfântul Evanghelist Luca 

vorbește despre reacția apostolilor când Hristos a venit în mijlocul lor: „Iar ei, 

înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd duh …încă necrezând de bucurie și 

minunându-se” (Luca 24, 36-41). Poate că așa suntem și noi astăzi, bucuroși pentru 

acest mare praznic, dar încă întrebându-ne care este legătura învierii lui Iisus cu 

noi. Trebuie să ne reamintim căci precum Hristos S-a sculat din morți, tot așa ne 

vom scula și noi împreună cu El spre învierea noastră în ziua judecății. De aceea, 

astăzi nu sărbătorim un simplu eveniment istoric, ci o continuă și nesfârșită înnoire 

a firii noastre căzute. Trebuie să ne bucurăm de ziua aceasta și să mărturisim prin 

însăși viața noastră, așa cum au făcut apostolii și primii creștini. Sfântul Grigorie 

de Nyssa ne avertizează: „mulţi Îi slujesc lui Dumnezeu cu vorba, dar se leapădă de El 

cu viaţa lor” (Omilia 19 la Mt. 20, 1-16). Apostolii și toți mucenicii au mărturisit 

învierea Domnului cu viața lor și cu cuvântul lor. Ei au fost martorii a ceea ce au 

văzut. De aceea și noi suntem îndemnați de către Sfântul Apostol Petru să 

devenim mărturisitori ai învierii: „Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului 

nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, ne-

a născut din nou, spre nădejde vie, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și neveștejită, 

păstrată în ceruri pentru voi” (I Petru 1, 3-4). Întru aceasta și noi avem nădejdea vieții 

veșnice în Hristos Iisus, continuând să aducem mărturie nu numai în această zi, ci 

și în fiecare zi, despre Cel ce a omorât puterea stricăciunii, viață dăruindu-ne.  

Așadar, slujirea și apostolatul nostru este împlinirea datoriei de a trăi în Hristos 

și de a fi împreună mărturisitori cu apostolii, cu cei o sută douăzeci și cu toți sfinții 

care de-a lungul timpului au bineplăcut lui Dumnezeu, cântând cântarea de laudă: 

Hristos a înviat din morți!  Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! 

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat! 

† NATHANIEL 

Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe Române din America 

———————————————————————————— 

Salutul în numele lui Hristos 
 

Salutul cel mai folosit in satele românești, în Ardeal în orice caz, este „Doamne 

ajută!". El este spus, de obicei, într-un fel apăsat, care nu lasă loc nici unei 

superficialitati. Dincolo de aceste două cuvinte, de simplitatea paradisiacă a acestui 
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salut, este tezaurizată o întreaga adâncă teologie. Este invocat numele lui Dum

nezeu, care nu poate fi luat în deșert: Dumnezeu este Domn. Este recunoscută 

atotputernicia lui Dumnezeu și limita puterilor omului, imposibilitatea lui de a reuși 

cu adevărat fără El. Este exprimată credința în putința de a obtine ajutorul lui 

Dumnezeu, nădejdea ca acesta va fi de folos, este marturisita iubirea fata de Cel de 

la care ajutorul este totdeauna dezinteresat, absolut si neumilitor. Țăranul se arată, 

astfel, deschis lucrării sinergice cu Dumnezeu, prin acceptarea energiilor Sale 

necreate. Este un strigăt după Dumnezeu-Domnul, făcut cu calm și pace. Se 

recunoaște fraternitatea universală printr-o filiație comună.  

Conform promisiunii evanghelice, când doi oameni se întâlnesc și sunt împreună 

în numele Domnului, Acesta e cu ei. „Doamne ajuta!” este un salut, dar si o 

rugaciune, nu numai pentru cei ce se întâlnesc sau se despart, ci și pentru toată 

lumea, nefiind precizată persoana. Sensul este acesta: „Dumnezeu sa fie cu noi, cu 

toti!”. „Doamne ajută!” cuprinde în el mai mult decat „Doamne miluiește!”. Exprimă 

desăvarșirea omului făcut spre relatie personala cu Creatorul sau.  

„Doamne ajută!” inseamnă punerea unui început bun, pornirea la orice înfăptuire 

împreună cu Dumnezeu, în ultima analiză, „Doamne ajută!” este rugăciunea isihastă 

a satului nostru, conducând prin pomenirea cât mai deasă a numelui Domnului la 

liniștire și trezvie. De aceea el este, în accepțiunea cea mai deplină a cuvântului, un 

salut, o piatră pusă la temelia salvării, a mântuirii. De la Paști până la înălțare taranii 

se salută cu „Hristos a inviat!”, iar apoi, până la Rusalii, cu „Hristos S-a înălţat!”. 

Dupa Crăciun, megleno-românii se saluta cu „Hristos s-a născut!”, salut asemănător 

cu cel de la Paști.  

În Maramureș mai ales, dar și în alte părți din Ardeal, salutul obișnuit al 

oamenilor când se întâlnesc este „Lăudăm pe Iisus!” sau „Lăudat fie Iisus!”, la care se 

răspunde cu „Lăudat să fie în veci, amin!” sau numai „în veci, amin!”. Poate fi 

recunoscută aici o influență catolică (de altfel salutul acesta este mai prezent în zo

nele dominate de greco-catolicism), provenind din acel „Laudetur Jesus Christus!” din 

Biserica Catolică. Dar el a fost însușit și deplin asumat în anumite zone, care au ținut 

la mesajul transmis, de altfel cât se poate de corect. Numeroasele saluturi în numele 

lui Hristos nu pot decât să mărturisească și ele despre creștinismul activ si 

cuprinzător al țăranului român.                                                       

         (Costion Nicolescu) 
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Pildă de folos 
Cinci calităţi pe care trebuie să le avem 

 

Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă:  
- Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine?  
Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului:  
- E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. 

Mi-ar plăcea să fii ca el, când vei fi mare.  
Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la acesta.  
- Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea!  
- Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile, răspunse bunicul, apoi continuă: Există cinci 

calităţi la creion, pe care dacă reuşeşti să le menţii, vei fi totdeauna un om care trăieşte în bună 
pace cu lumea. 

Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mâna care ne 
conduce paşii. Pe aceasta mână o numim Dumnezeu si El ne conduce totdeauna conform 
dorinţei Lui. 

A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. 
Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii 
să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun. 

A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce era greşit. Trebuie să 
înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, ceea ce este important e faptul că 
ne menţinem pe drumul drept. 

A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit 
din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău. 

Si, în sfârsit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că ceea ce 
faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta.  

 

(Paulo Coelho) 

. ______________________________________ 
 

Povestea zilei de 1 Aprilie: cum au început păcălelile 
 

Supranumită și Ziua Păcălelilor, 1 aprilie este alături de 1 iunie și una dintre zilele 

preferate ale copiilor, care încearcă în fiecare an să își păcălească părinții și profesorii. 

Pentru cei cu simțul umorului dezvoltat și cu un gust deosebit pentru farse, ziua de 1 

aprilie este un prilej foarte bun de distracție.  

Una dintre ipotezele cu privire la originea zilei de 1 aprilie este legată de Noe, 

care se pare că și-a trimis porumbelul să caute în mod greșit pământ uscat după ce 

inundația a început să se retragă de pe uscat pe 1 aprilie. O a doua ipoteză, acceptată 

de majoritate, susține că originea zilei de 1 aprilie are legătură cu schimbarea 
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calendarului gregorian. În vechiul calendar gregorian, ziua Anului Nou era 

sărbătorită pe data de 1 aprilie, în loc de 1 ianuarie. După schimbarea calendarului 

gregorian, în anul 1582, în timpul lui Carol al IX-lea, oamenii au avut inițial 

probleme de a se obișnui cu sărbătorirea noului an pe 1 ianuarie. Câțiva oameni care 

sărbătoreau anul nou pe 1 aprilie, au fost numiti „April fools”. 

Ziua de 1 aprilie este recunoscută ca fiind Ziua Păcălelilor în Statele Unite ale 

Americii, Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Suedia, Norvegia, Germania, 

Franța și România. În Franța cel care cade victima unei păcăleli este numit „poisson 

d’Avril” (pește de aprilie), în Anglia este numit „noddy”, iar în Scoția, acestuia i se 

spune „April qowk” sau „April cuckoo” (cuc de aprilie). 

Ziua Păcălelilor este sărbătorită în Franța prin cadouri constând fie în felicitări cu 

pești, fie în bomboane de ciocolată în formă de pește. Există în Franța și o tradiție de 

a prinde pe spatele celui păcălit un pește de hârtie cu un ac de gămălie. 

Tradiția spune că păcălelile trebuie făcute până la ora prânzului. Păcălelile făcute 

după ora prânzului, deci după ora 12, se spune că aduc ghinion celui care păcălește. 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Reuniunea doamnelor „Sf. Împărati Constantin și Elena” 
 

Reuniunea doamnelor „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a luat ființă în data 

21 martie 1937, Duminica Ortodoxiei, în casa doamnei Paraschiva Cioban 

(Kisilencu). Organizația avea ca scop inițial întreținerea și dotarea capelei în care se 

țineau slujbele Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh”, precum și pregătirea dineurilor 

și a altor evenimente de strângere de fonduri pentru parohie. Membrele fondatoare 

ale Reuniunii au fost următoarele doamne: Anna Barbu, Paraschiva Cioban, Ghizela 

Chalamon, Carolina Cucui, Elisabeta Cremer, Constanța Evi (președintă), Maria 

Flantos, Elisabeta Miloaia, Ruica Oprescu, Paraschiva Orth și Elena Papas.  

Odată cu mutarea în actuala locație, în anul 1939, Parohia „Pogorârea Sfântului 

Duh” și-a schimbat hramul în „Sf. Dumitru”, reuniunea de Doamne având un mare 

rol în cumpărarea noii clădiri și întreținerea de-a lungul anilor a bisericii, a sălii 

sociale, birourilor și a apartamentului parohial. Reuniunea a desfășurat o bogată 

activitate culturală și social-caritativă. Reuniunea numără în prezent 28 de doamne 

și are ca președintă pe doamna Vasilichia Burdea.  
 

_____________________________________ 
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Din viața Parohiei  
 

I. Venituri (Martie–Aprilie) 
 

Pangar (lumânări, colecta duminicală, 
obiecte bisericești)   8,185 
Membrie   3,950 
Donații lunare/pledge 1,050 
Donații ocazionale      907 
Donații pt. folosirea sălii     300 
Loc cimitr (avans)   1,500 
Donații Florii   4,396 
Donații Paști   8,968 
Botezuri    1,385 
Cununii       220 
Pomeniri și parastase     310 
Contribuție la curățenie  
(Reuniunea de Doamne)     600 

—————————————————————— 

  TOTAL  = $ 31,771.00 
 

II. Cheltuieli (Martie–Aprilie) 
 

Salarii (preot/cantor/curătenie)     8,541.96 
US Treasury (1th quarter)      1,444.01 
Payroll fees  (1th quarter)         250 
Workers compensation         826 
Asigurare medicala (2 luni)     2,601.92 
Pensie preot paroh       1,088.64 
Transport (lease&gas)                   1,166.00 
Întreținere și utilități       2,727.37 
Episcopie (pastoral visit)         200 
Office            411.19 
Cheltuieli Biserica (masa Florii,  
cheltuieli Pasti, acoperăminte)      5,654.36 
Romanian Festival  
(taxa participare, food permit)          470 
—————————————————- 

                          TOTAL= $ 25,381.45 
 

III. Reuniunea de Doamne 
 

Venituri (membrie, masa Bunavestire, 
donatie pentru masa de hram)           5,770 
Cheltuieli 
(masa Bunavestire, curățenie, gift)    1,982 

Evenimente  
 

Cununii 
Haralambie și Elena Babu 
Dumnezeu să-i binecuvinteze cu sănătate, 

înțelegere și multe bucurii! 
 

Botezuri  
 Julia, fiul lui Carlos & Cristina Garcia; 
 Lukas, fiica lui Cristian & Laura Iocin; 
 Constantin, fiul lui Constantin & 

Bianca Porumbiță; 
 Ana-Maria, fiica lui Anton & Rodica 

Stoian; 
 Delia, fiica lui Anton & Rodica Stoian; 
 Caius Tudor, fiul lui Radu & Elena 

Buruiană; 
 Kyle Lucian, fiul lui Christian & 

Raluca Regnaudot; 
 Emilia, fiica lui Bogdan & Ruth Almaz 

Smeureanu; 
 Luca, fiul lui Dmitryi Martianov & 

Alina Iuga. 
 

     Pomeniri și parastase 
 

 Dr. Cristian & Anca Ștefan, parastas 
pentru cei adormiți din familie; 

 John & Mariana Burren, parastas 
pentru cei adormiți din familie; 

 Horia & Despina Albulescu, parastas 
pentru mama Lucia; 

 Dumitru & Victoria Ionescu, 
parastas pentru cei adormiti din 
familie; 

 Teodor & Carmen Nastu, pomenire 
pentru fiica Diana (Paștile blajinilor) 

 

Membrii parohiei trecuți la 
Domnul 

  Liuba Veronica 
 

Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească 
cu sfinții în Împărăția Sa! 
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Consiliul Parohial aduce alese mulțumiri celor care au pregătit și 

sposorizat mesele de Bunavestire și de Florii: 
 

 Horia & Despina Albulescu; Cristian & Ioana Radu - Masa de Bunavestire; 
 Cristian & Luminița Culețu; Rătia Culețu; Petre & Ianula Bațu; Cornelia & Georgică 

Colimitra - Masa de Florii. 
 

Alese mulțumiri se cuvin și celor care au făcut donații în bunuri sau produse: 
 

 Cruce cu suport pentru altar (2 buc.): Voica Vintilă; 
 Cozonaci pentru Paști: Vasilichia Burdea & Reta Culețu; 
 Flori, aranjamente florale: Rodica Petrișor & Adriana Moldoveanu; 
 Prăjituri și plăcinte (Bunavestire și Florii): Violeta Șunda, Vasilichia Burdea, 

Elisabeta Mila, Stela Mila, Adriana Moldoveanu, Mariana Vasu;  
 Frunze de palmier pentru Duminica Floriilor: Teodor & Carmen Nastu; 
 Lumânări pentru Înviere: Teodor & Carmen Nastu (în memoria ficei Diana); Nicolae 

& Virginca Pundichi; Mariana Șoitu (în memoria soțului Vasile), Adriana 
Moldoveanu; 

 Coronița de flori pentru Cruce (Joia Mare): John & Simona Bindela; 
 Pâinea și vinul pentru Paști: Elisabeta Mila & Stela Mila; 
 Miel, plăcinte, cozonac, apă și ouă de la agapa din noaptea învierii: Teodor & 

Carmen Nastu; Cătălin & Olimpia Manole;  
 Aprovizionarea lunara cu apa (drinking water fountain): Dumitru Babu. 

_____________________________________________________________________ 
 

MOMENT ANIVERSAR 
 

HRAMUL  Reuniunii de Doamne „Sfinții Împ. Constantin și Elena” 
 

Reuniunea de Doamne a Parohiei noastre, aflată sub 
scutul protector al Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, 

împlineşte anul acesta 80 de ani de existenţă. Cu acest 
prilej, stimatele noastre Doamne au deosebita onoare să 
vă invite la Masa festivă organizată în cinstea hramului 

Reuniunii, care va avea loc în data de 21 Mai (duminica), 
după Sfânta Liturghie, începând cu ora 12:15 PM.  

Vă rugăm să confirmaţi din timp participare la masă. 
Vă aşteptăm cu drag!  
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