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 CONCURENTA VS COMPLEMENTARITATE 
 

 
 

 

Sfintii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur au trait 

in aceeasi perioada si ca ierarhi au pastorit turma lui Hristos cu multa vrednicie, 

drept pentru care Biserica i-a asezat in randul sfintilor. Pe acesti sfinti ii cinstim 

separat, fiecare avand dedicata o zi din calendar, dar ii cinstim si impreuna la 30 

ianuarie a fiecarui an. Motivul pentru care au fost impreuna-randuiti spre cinstire 

intr-o singura zi e acela ca unii crestini incepusera sa rivalizeze intre ei, dand 

intaietate celui pe care ei il indrageau mai mult, chiar autointitulandu-se dupa 

numele lor: vasilieni, grigorieni sau ioaniti. In secolul al XI-lea, ca urmare a unei 

revelatii, Sfantul Ioan Mavropous, episcop exilat in Evhaita (azi satul Avkat in 

Turcia), pune capat acestei dispute. Iata ce aflam din Sinaxarul zilei de 30 
ianuarie:     
 

 
 

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


 
 
 
“Atunci, sfinţii (Trei Ierarhi) grăiră într-un glas către dânsul: noi, precum vezi, la Dumnezeu una 

suntem şi nici o împotrivire sau vrajbă nu este între noi. Ci fiecare la timpul său, îndemnaţi fiind de 
Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, aşa am 
învăţat. Nu este între noi, unul întâi şi altul al doilea, şi de vei chema pe unul, vin şi ceilalţi doi. Drept 
aceea, scoală-te de porunceşte celor ce se pricesc să nu se mai certe pentru noi. Că nevoinţa noastră 
a fost aceasta, şi cât am fost vii şi după ce am răposat, ca să împăcăm şi să aducem lumea la unire. 
Împreunează-ne într-o singură zi şi ne prăznuieşte cu bună-cuviinţă. Înştiinţează şi pe urmaşi, că noi 
una suntem la Dumnezeu şi încredinţează-i că şi noi vom ajuta la mântuirea acelora ce fac pomenirea; 

căci nouă ni se pare că avem oarecare îndrăznire la Dumnezeu. Acestea zicându-le, s-a părut că ei se 
suie iarăşi la ceruri, îmbrăcaţi în lumina nespusă şi chemându-se unul pe altul, pe nume. 
Iar minunatul om care a fost Ioan Evhaitul, după ce se sculă, a făcut aşa cum îi porunciseră sfinţii, 
potolind mulţimea şi pe cei ce se certau, căci acesta era om vestit pentru viaţa lui îmbunătăţită. El a 
dat Bisericii sărbătoarea aceasta spre a fi prăznuită. Şi iată gândul acestui om: cunoscând că luna 
aceasta ianuarie, îi are pe câte trei sfinţi: la zi întâi pe Vasile cel Mare, la douăzeci şi cinci pe 

dumnezeiescul Grigorie şi la douăzeci şi şapte pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, i-a sărbătorit la un 
loc în ziua a treizecea, împodobindu-le slujba cu canoane, cu tropare şi cu cuvinte de laudă, aşa cum 
se cădea. Aceasta pare că s-a făcut şi cu voia sfinţilor, căci laudele închinate lor n-au nici o lipsă şi au 
întrecut pe toate câte s-au făcut şi câte se vor mai face." 
 

Este esential de retinut faptul ca noi, oamenii, nu concuram in fata lui Dumnezeu. 

Un parinte iubitor nu-si considera niciodata copiii ca fiind intre ei concurenti. Dupa 

cum elementele lumii in care traim nu se concureaza intre ele, ci dimpotriva se 

completeaza, la fel noi, oamenii - fiecare dupa felul sau, unic si irepetabil - ne 

completam unii pe ceilalti. Concurenta genereaza egoism, rivalitate, invidie, 

dorinta de intaietate, chiar si-atunci cand vorbim de competitie corecta. Singura 

competitie la care Domnul ne cheama e aceea in care sa ne intrecem in a iubi mai 

mult decat suntem iubiti, in a da intaietate celui de langa mine mai mult decat mie 

insumi, dupa chipul desavarsit al Sfintei Treimi si dupa modelul desavarsit al 

Domnului Hristos. Concurenta umana a generat standarde inselatoare de gandire, 

precum teza asa-zis evolutionista a selectiei naturale si a luptei pentru existenta. 

De aici, potrivit tezei, si superioritatea celor mai puternici si mai inzestrati care 

"evolueaza" si "progreseaza" pe scara istoriei. Cum? Avem "modelul" nazist din 

veacul ce tocmai a trecut. Si sa nu ne inchipuim ca vorbim de vremuri apuse! Atata 

timp cat omul se va aseza pe sine insusi deasupra tuturor, el niciodata nu se va 

implini in menirea pentru care a fost creat. Din pacate, chiar institutiile ce 

deservesc Biserica incurajeaza concurenta la anumite nivele. De pilda, chiar unele 

patriarhii ortodoxe vor sa fie recunoscute ca avand intaietate, iar la nivelul scolilor 

teologice se organizeaza olimpiade pe discipline teologice. Ori in teologia 

adevarata nu este vorba despre cel mai destept sau despre cel mai inzestrat, ci 

despre cel mai iubitor si mai smerit. Cei iubitori si smeriti nu se vad in niciun fel de 

competitie, doar Dumnezeu ii vede si ii rasplateste. Se spune uneori ca "ce-i mult 

strica". Ori iubirea si smerenia cat de multa ar fi, niciodata nu strica. Aici e mereu 

loc de mai mult. Daca am inteles asta, atunci sa fim si noi printre acestia.  p.didel 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BRADUL SI FIRUL DE IARBA 
                                             de Cincinat Pavelescu 

       

   (fabula in continuarea mesajului de mai sus) 

 

 
 

Un brad înalt, semeţ, voinic,  

Privind un fir de iarbă mic,  

Zicea-ngâmfat: În zece ani cât m-am suit,  

Sărmane fir nenorocit,  

Şi tu eşti tot cum te-am lăsat  

Pe când alături petreceam;  

În umbra ta necunoscută,  

Abia c-o palmă te-ntreceam  

Şi astăzi te întrec c-o sută.  

Şi vezi, sunt bun că-mi amintesc  

Şi-am drept să fiu orgolios,  

Căci ai rămas atât de jos,  

Abia, abia te mai zăresc.  

Firul de iarbă îi zise: Bine,  

Eşti mai înalt, e drept, vecine,  

Şi totuşi între noi, îmi pare  

Că e grozavă-asemănare:  

Oricât te-ai înălţa în vânt,  

Cu fruntea-n nori sau în lumină,  

O, nu uita ai rădăcină  

Tot ca şi mine, în pământ.  
 

 

 



 

 

 INTAMPINAREA DOMNULUI 
 

 

Acum slobozeste pe robul Tau,Stapane,dupa cuvantul Tau, in pace.Ca vazura ochii mei mantuirea Ta, pa 
care ai gatit-o inaintea fetei tuturor popoarelor.Lumina spre descoperirea neamurilor si slava poporului 
Tau,Israel.”(Luca 2, 29-32) 
 
Intampinarea Domnului este ultimul praznic imparatesc care ne aminteste de pruncia Mantuitorului 
Hristos. Fiul lui Dumnezeu isi asuma conditia umana, supunandu-se nu doar legilor naturale, ci si 
traditiilor religioase iudaice. Dupa ce la 8 zile S-a supus circumciziunii, la 40 de zile a fost dus de Maica 
Sa si de dreptul Iosif la Templu spre a fi  inchinat. De unde aceasta traditie? Pentru a cunoaste originea 
ei trebuie sa ne intoarcem in istoria Vechiului Testament la momentul in care evreii se aflau in robia 
egipteana. Cu putin inainte ca ei sa fi scapat din robia egipteana, Dumnezeu a dat egiptenilor cele zece 
plagi, ultima, si cea mai dramatica, fiind moartea copiilor intai-nascuti de parte barbateasca. Dupa 
aceasta, Dumnezeu a poruncit iudeilor ca intaii lor nascuti de parte barbateasca sa fie inchinati la 
Templu, drept multumire pentru eliberarea lor din robia egipteana. Mai tarziu, totusi pentru ca nu puteau 
ramane la Templu atatia copii, Dumnezeu le-a poruncit evreilor ca primii nascuti sa fie rascumparati 
prin aducerea de jertfa a doi porumbei sau doua turturele. Pe de alta parte, in felul acesta evreii isi 
aminteau de binefacerea pe care Dumnezeu le-a adus-o prin eliberarea lor din sclavia egipteana. La fel a 
procedat si Fecioara Maria cu Iosif. La 40 zile l-au adus la Templu pe Pruncul Iisus pentru a-L inchina. Si 
ei au adus doi porumbei sau doua turturele drept jertfa de rascumparare. Evenimentul prezentarii 
Pruncului Iisus la Templu nu trece neobservat. Un batran, pe nume Simeon, adus acolo de Duhul Sfant a 
avut revelatia mult asteptata a intalnirii cu Mesia. Exista o istorioara in legatura cu batranul Simeon, in 
care se spune ca era atat de batran incat nimeni si nici el macar nu isi mai amintea varsta pe care o 
avea.Generatii de oameni se nasteau si mureau, dar el nu mai murea. Se spune ca regele egiptean 
Ptolomeu Filadelful a chemat la Alexandria 70 de invatati evrei care stiau si limba greaca, pentru a 
traduce Scriptura in limba greaca. Intre cei 70 se numara si Simeon, pe atunci tanar intelectual in 
afirmare. Pe toti 70 i-a pus in 70 de incaperi si toti traduceau in acelasi timp acelasi text. A doua zi ieseau 
si isi confruntau traducerile si nu mergeau mai departe pana nu cadeau cu totii de acord in privinta unei 
versiuni. Au ajuns la cartea lui Isaia, capitolul 7,versetul 14, unde se spune:”Iata Fecioara va lua in 
pantece si va naste Fiu…”,iar Simeon a tradus cuvantul “alma”(in evreieste) cu “tanara”. Textul suna 
astfel:”Iata tanara va lua in pantece…”A doua zi a gasit cuvantul “tanara”sters si inlocuit in greceste cu 
“fecioara”. A crezut ca cineva a intervenit in textul lui, a corectat, dar in ziua urmatoare, si in mai multe zile 
dupa aceea, s-a intamplat la fel. Pana cand Simeon a auzit un glas care i-a spus ca traducerea  corecta 
este “fecioara” si ca nu va muri pana ce nu o va vedea pe Fecioara ce va naste pe Mesia.   



Asa s-a convins batranul Simeon ca avea in fata ochilor lui pe “tanara Fecioara” din textul indoielilor lui. 
Batranul Simeon isi va fi risipit indoiala dupa ce, probabil, a ascultat istorisirea Fecioarei Maria si dupa ce, 
in acelasi timp, o alta persoana, proorocita Ana, in varsta de 80 ani, venise sa-l cunoasca pe Mesia, tot 
ca urmare a unei revelatii. Atunci batranul Simeon a exclamat acele cuvinte pe care si noi astazi le 
cantam in slujbele bisericesti:”Acum slobozeste pe robul Tau,Stapane,dupa cuvantul Tau in pace…”. Cu 
alte cuvinte, de acum pot sa mor impacat, intrucat dupa promisiunea Ta, mi-ai descoperit pe Cel ce va 
mantui tot neamul omenesc. Batranul Simeon va fi vazut multe generatii de copii adusi la Templu si iata 
ca indelunga sa asteptare n-a fost zadarnica. Astfel batranul Simeon a murit impacat si ramane pentru 
noi un simbol si un model al nadejdii si al indelungii rabdari. p.didel 
 

 DRAMA RATACIRII FARA INTOARCERE 
 

 
 
Parabola fiului ratacitor are totusi happy-end pentru ca fiul ratacitor s-a regasit pe sine si s-a intors 
acasa. Drama noastra, a celor de azi, este ca ramanem in ratacire si destul de putini suntem acei 
care ne mai intoarcem la Domnul. De ce oare?  
Unii ne nastem deja in ratacire pentru ca asa ne sunt si parintii. Altii suntem prinsi in mrejele lumii 
trecatoare si ne lasam amagiti de placerile ei. Unii nu intelegem cum Dumnezeu, daca exista, zicem noi,  
ingaduie atata suferinta si nedreptate pe pamant. Altii nu intelegem cultul si limbajul de cult si avem 
senzatia ca randuielile sunt facute sa le inteleaga doar unii dintre noi. Unii suntem dezamagiti de prestatia 
preotilor si a celor ce ar trebui sa intrupeze intocmai ceea ce ei insisi propovaduiesc. Altii ne ratacim 
asemenea fiului cel mare, chiar in ograda Bisericii fiind. Unii zicem ca daca nu-l vedem pe Domnul, El nici 
nu exista. Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care, zicem noi ca, stam departe de Domnul.  
Sunt inca alte destule pricini pentru care noi alegem sa fim departe de El. Insa oricare ar fi motivul 
ratacirii noastre trebuie sa luam seama la cel mai important fapt, acela ca  “diavolul (…) încearcă mai cu 
seamă să devoreze timpul vieții noastre, însuflând în noi pofta de distractii, gustul pentru noutati și 
chiar o anume sete de știință și de cunoaștere din care până și ideea de Dumnezeu a fost trecută cu 
vederea. Tehnologia noastra moderna, cu nenumaratele ei produse noi care invadeaza piata este numai 
o exemplificare a acestui viclesug.  Diavolul știe că, dacă reușește să devoreze timpul vieții noastre, el 
pune capăt acestei sfinte neguțătorii, acestui schimb de vieți, nimicind legătura noastră personală cu 
Dumnezeu”.(Parintele Zaharia de la Essex - Merinde pentru monahi) 

Odata irosit timpul vietii noastre nu mai e cale de intoarcere. Daca suntem de acord cu faptul ca 

am venit pe lume cu un scop, atunci trebuie sa admitem ca ratand intoarcerea la Dumnezeu, 

ratam scopul vietii noastre. p.didel 

 
 
 
 
 



 PAGINA SAMARINEANULUI  MILOSTIV 
 

 
 
Va rugam mult sa-l ajutati pe fratele nostru Aurel Calin (in fotografie) din Victoria, judetul 

Brasov. Are 55 de ani şi de la vârsta de 30 ani este ţintuit la pat din cauza unei afecţiuni cronice. 

Desi suferind, Aurel isi pastreaza nadejdea in Dumnezeu si, chiar daca este imobilizat la pat, îi 

consiliaza prin internet pe acei dintre semeni care au gânduri si intentii sinucigaşe.  

Prin urmare, facem apel la dumneavoastra sa-l ajutati, facand donatii in bani, fie prin western 

union, fie la oficiul misiunii noastre unde am inceput deja organizarea unei colecte. Dumnezeu sa 

va rasplateasca! 

 

 SALVEAZA O INIMA! 
 

 

“Suntem datori creştineşte, chiar dacă nu avem posibilitatea materială, să ajutăm. O putem face 

cu un gând bun, o rugăciune sau cu o încurajare. Să ne purtăm neputinţele unii altora şi să 

transmitem dragoste faţă de cel aflat într-o grea suferinţă! Cred că şi prin dragostea cea 

adevărată, nefăţarnică, putem să ne mântuim, cu mila lui Dumnezeu.” Plăcintă Vlad Dumitru, 

Preşedintele Asociaţiei „Salvează o inimă” 



 

 

Noi, Misiunea Sfanta Maria si Sfintii Martiri Brancoveni din Kitchener, va incurajam sa veniti 

in sprijinul cazurilor postate si sprijinite de Asociatia "Salveaza o inima". 

Daca intrati pe website-ul asociatiei https://salveazaoinima.ro/  veti vedea multi copii suferinzi de 

tot felul de boli si poate cea mai multa durere stransa la un loc pe o pagina electronica de 

asociatie si condusa de un om cu inima mare, domnul Vlad Placinta. Asociatia este una in care 

puteti avea suta la suta incredere. Banii donati de dumneavoastra merg direct catre cazul pentru 

care ati optat, iar recomandarile venite din multe directii sunt toate absolut pozitive.  

Deci, vizitati website-ul https://salveazaoinima.ro/ si ajutati acei copii, dupa puterea si dupa 

dragostea dumneavoastra! Donatiile se pot face on-line, folosindu-va de instructiunile de pe 

pagina de web. Va multumim si Dumnezeu sa va rasplateasca jertfa. 

                              

 
 PROGRAM 

 
VINERI, 02 FEBRUARIE 2018, ORA 10:00 a.m.  

 SFANTA LITURGHIE (INTAMPINAREA DOMNULUI) 
 
DUMINICA, 04 FEBRUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
 
DUMINICA, 11 FEBRUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
 
DUMINICA, 18 FEBRUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
 POMENIREA MORTILOR 

 
SAMBATA, 24 FEBRUARIE 2018, ORA 2:30 p.m. 

 TAINA SFANTULUI MASLU 
 TAINA SPOVEDANIEI,  ORA 4:30 p.m. 

 
DUMINICA, 25 FEBRUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
 
DUMINICA, 04 MARTIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
 ADUNARE PAROHIALA, ORA 1:00 p.m. 
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