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 SMERENIA, CALEA CATRE DOBANDIREA UNEI CONSTIINTE SANATOASE 
 

 
 

"Doi oameni s-au suit in Biserica sa se roage, unul Fariseu si altul Vames. Fariseul stand, asa se ruga 

intru sine: Dumnezeule, multumescu-ti, ca nu sant ca ceilalti oameni, rapitori, nedrepti, preacurvari, sau 
ca si acest Vames. Postesc de doua ori in saptamana, dau zeciuiala din toate cate castig. Iar Vamesul de 
departe stand nu vrea nici ochii sai la cer sa-i ridice, ci isi batea pieptul sau zicand: Dumnezeule, milostiv 
fii mie pacatosului. Zic voua, s-a pogorat acesta mai indreptat la casa sa, decat acela, ca tot cel ce se 

inalta pre sine, se va smerì, iar cel ce se smereste pe sine se va inalta." (Luca XVIII, 10-14) 

                           
  Azi, cand traim poate in cel mai trufas veac al istoriei, cu greu omul mai poate intelege si mai poate intrupa 
smerenia."Patima slavei deşarte e nesfârşit de felurită. Cu toţii ne slăvim în deşert: unii cu frumuseţea trupească, 
cu bogăţia şi luxul hainelor, cu vilele, cu forţa fizică; alţii cu profunzimea cugetării, cu educatia multilaterala 
si cu talentele." (Sfantul Luca al Crimeii, Predici)  Pentru omul modern smerenia inseamna doar umilinta 
injositoare. Exista insa doua feluri de umilinta: umilinta care inalta si umilinta care injoseste. Umilinta care inalta este 
aceea cand, din dragoste fata de aproapele tau, te pozitionezi  pe o treapta pe care sa nu fii perceput ca fiindu-i 
superior. Dumnezeu insusi se coboara la nivelul omului si la nivelul lui personal de intelegere. De asemenea, 
Intreaga viata si activitate a Domnului Hristos e caracterizata prin smerenie absoluta. Vamesul din parabola se 
smereste si el, punandu-si sufletul impovarat sub reflectorul propriei constiinte si se descopera pe sine asa cum e in 
fata lui Dumnezeu. Cunoscandu-ne intai pe noi insine, facem si primul pas catre aproapele nostru. Daca ne 
descoperim cu toate relele noastre si daca dorim sa ne indreptam, urmarea imediata este faptul ca avem mai multa 
intelegere si ingaduinta pentru semenii nostri si, din acest punct, incepem sa nu ii mai judecam. Al doilea lucru foarte 
important e acela ca daca ne vom judeca pe noi insine, insusi Dumnezeu ne va scuti de judecata. In actul 
smereniei trebuie sa avem intotdeauna in vedere binele pentru aproapele nostru.  

Daca umilinta e urmare a unei subordonari nejustificate fata de superior atunci vorbim de frica, de docilitate, ce usor 
poate deveni lasitate. Mai grav decat lasitatea e atunci cand umilinta e insotita de lingusire, in scopul obtinerii unor 
beneficii personale. Aceasta atitudine se cheama servilism sau slugarnicie. Smerenia adevarata nu are nimic comun 
cu nici una dintre formele de umilinta mai sus enuntate. Dumnezeu ne cere smerenie, dar nu cere sa ne injosim nici 
macar in fata Lui, si cu-atat mai mult El niciodata nu ne injoseste.  
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O atitudine extrem de paguboasa este aceea in care in loc sa ne smerim si sa ne indreptam, adesea ne scuzam 
pacatele si slabiciunile cam in felul acesta:" Nu numai eu am facut si cutare a facut la fel!"  Sau: "Daca toata lumea a 
facut si eu am facut la fel ca toata lumea!" Multi cadem in aceasta capcana a justificarii de sine, legitimand pacatul 

intrucat e savarsit de un tot mai mare numar de semeni. Mai grav este faptul ca astfel pacatul nu mai e considerat o 
rusine, ci dimpotriva pacatul devine prilej de mandrie. Ori stim ca barometrul moral al propriului nostru 
comportament  e constiinta. Si pentru a justifica pacatul si toate devierile morale, omul modern a dereglat acest 
barometru dupa "standardul" acestor pacate si devieri morale. Toata lumea stie faptul ca, nu cu multi ani in urma, era 
o rusine sa fii homosexual. Dupa "noile standarde" de constiinta, ni se impune chiar sa ne mandrim cu o astfel de 
rusine! Am luat cu totii act de asa-zisele  "marsuri ale mandriei", in realitate dezgustatoare meeting-uri publice ale 
rusinii! Nu trebuie sa fii nici macar religios, ci doar sanatos cu mintea ca sa intelegi ca potrivit barometrului originar de 
constiinta, homosexualitatea nu e doar un pacat, ci e si o deviere grava care atrage dupa sine alte devieri si mai 
grave precum adoptia copiilor in cupluri homosexuale si pedofilia. Insa din cauza grupurilor de interese si de 
presiune, in agenda multor politicieni actuali se urmareste asiduu dereglarea acestui barometru divin sadit in om, 
care e constiinta morala naturala. Iar cei mai expusi si mai vulnerabili la modificarea barometrului de constiinta sunt 

copiii nostri care, in mod perfid, primesc chiar in scoli o educatie pervertita care otraveste constiinta originara. De 
aceea, ca sa ne pastram barometrul nedereglat avem nevoie sa pastram legatura cu Biserica, iar pe de alta parte 
avem nevoie si de multa smerenie. Mandria ne da iluzia ca noi putem deveni masura a valorilor, in timp ce 
smerenia ne ajuta sa intelegem ca masura absoluta a tuturor valorilor  este Dumnezeu! Asta s-a intamplat in 
parabola vamesului si a fariseului.  Desi pacatos, vamesul si-a pastrat integru barometrul primit de la 
Dumnezeu, in timp ce "dreptul" fariseu s-a luat pe sine drept barometru si pentru altii.   
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 TAMAIA, SIMBOL AL RUGACIUNII 

 

 
 
In cultul crestin ortodox folosirea tamaiei este aproape nelipsita.Tamaia este o substanta frumos mirositoare ce 

provine din esenta unor arbori din Orient. Asemanatoare tamaiei este smirna, dar calitativ superioara tamaiei. In 

vechime smirna si tamaia se ofereau ca daruri in semn de pretuire. Exemplul cel mai cunoscut este acela al magilor 

de la rasarit care au adus Pruncului Iisus aur, smirna si tamaie.Traditia tamaierii este foarte veche si-o intalnim 

atat  in religiile orientale cat si la evrei. In practica ritualului din Vechiul Testament exista Altarul Tamaierii in 

care se ardea tamaie amestecata cu alte substante frumos mirositoare. Practica este preluata si in crestinism, 

primele dovezi fiind din secolul al-IV-lea d.Hr. Crestinismul n-a desfiintat si nu a inlaturat practici,  ci le-a 

transformat semnificatia si le-a induhovnicit. Actul de cult al tamaierii are si o semnificatie. Este simbolul 

rugaciunii care trebuie sa se inalte ca si fumul de tamaie. In cartea “Cum am devenit ortodox”, parintele Peter 

Gillquist(care ne-a vizitat si aici la Kitchener) scrie:”Cortul Sfant a avut un anume miros, templul a avut, de 

asemenea, un miros specific, cerul are miros si, la fel, biserica are un miros al ei. Este mirosul tamaiei, cel care 

implica simtul nostru olfactiv in timpul serviciilor divine. Personal, cred ca tamaia ma ajuta sa nu mi-o ia 

gandurile razna in timpul slujbei. Iar acum, in clipa in care pasesc in Biserica, mirosul ii da de stire creierului 

meu in legatura cu ce trebuie sa fac acolo: sa ma inchin Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si sa ma rog.”   
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 Anunt! 
 
Avem nevoie de voluntari care sa viziteze periodic batranii din centrele de varstnici. 
Sa ne amintim principiul evanghelic si criteriile Judecatii de apoi: Veniti, binecuvantatii Tatalui Meu, mosteniti 

imparatia cea pregatita voua de la intemeierea lumii. Caci flamand am fost si Mi-ati dat sa mananc; insetat am fost si 
Mi-ati dat sa beau; strain am fost si M-ati primit; gol am fost si M-ati imbracat; bolnav am fost si M-ati cercetat; in 
temnita am fost si ati venit la Mine. (Matei XXV, 34-36) 
 Pentru detalii contacti preotul misiunii noastre. 
 
 

 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! 
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 Volunteer at Meals on Wheels 
 
Community Support Connections – Meals on Wheels and More simply could not exist without the small 

acts of kindness from our truly incredible volunteers. They are the very heart and soul of the organization, 

and their words and acts of kindness help to bring smiles to the faces of all of our clients! 

FEATURE VOLUNTEER OPPORTUNITY OF THE MONTH! 

 New Year, New You! If you are looking to find meaning and purpose in your life for 2018, 

consider giving back with the gift of your time. Volunteering can be as big or small a 

commitment as your time allows, but it’s always time worth spending. 

 If you are interested in any of these volunteer positions please have an English speaking person 

call us at 519-772-8787 or apply under the “Apply” tab. 

There are many ways to get involved! We are always looking for caring people to help us fulfill our 

mission. Whether you have a wide open schedule or only a lunch hour to commit to, we have an 

opportunity for you! Please have an English speaking person call (519) 772-8787 for more information on 

these or any other opportunities. 

Opportunities 

Driver Escorts provide escorted transportation to medical appointments using their own vehicle. 

Shoppers provide list, group or escorted trips to the grocery store. Volunteers shop and carry as needed. 

Friendly Visitors are matched with a client for weekly visits at the client’s home for 2-3 hours once per 

week. The visits may include outings if the volunteer has a car. 

Meals on Wheels Drivers deliver hot and frozen meals to clients’ homes on a route over the lunch 

hour, Monday to Friday. 

Community Dining Drivers provide clients with transportation to one of our community 

dining locations. Afterwards the volunteer drives the client back home. They can choose to stay and assist 

with serving food or can just drop off and pick up the client.                                                    

 PROGRAM 
 
DUMINICA, 28 IANUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
 

IN CURSUL LUNII IANUARIE PREOTUL VA MERGE CU BOBOTEAZA PE LA CASELE 
CREDINCIOSILOR. 
 
 
 

 

 


