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                    DUMINICA, 01 IULIE 2018, ORA 11:00 a.m. 
 SFANTA si DUMNEZEIASCA LITURGHIE BAPTISMALA  
       pentru noul ales ostas al lui Hristos, ARMAND MIHAI  

  
 

“Biserica nu utilizeaza ritualul botezului pentru a aduna pentru ea insasi un numar sporit de membri, 

ci pentru a consacra fiinta umana lui Dumnezeu si a da fiecarei persoane botezate darul divin al 

nasterii din partea lui Dumnezeu.” (Hans Urs von Balthasar)                                               
 
 

Din mila lui Dumnezeu, avem bucuria sa va anuntam 

ca in Duminica care urmeaza se va savarsi Sfanta 

Liturghie Baptismala. Pruncul Armand Mihai va 

primi cetatenia imparatiei lui Hristos, iar noi, 

Misiunea Sfanta Maria si Sfintii Martiri Brancoveni, 

va invitam sa participati la acest eveniment unic din 

viata fiecarui crestin. Liturghia Baptismala este 

Sfantul Botez unit cu Sfanta Liturghie, iar daca doriti 

sa aflati mai multe detalii despre aceasta practica a 

Bisericii Ortodoxe, le puteti gasi in Buletinul Ortodox 

nr. 04 de pe website-ul misiunii noastre: 

www.sfmariakitchener.com.  

Asadar, va primi Sfantul Botez in cadrul Sfintei 

Liturghii, pruncul ARMAND MIHAI, care dupa 

ceremonie ne invita si in sala sociala a Bisericii. Darurile sau donatiile facute cu 

aceasta ocazie vor fi destinate noului botezat, pentru care ne rugam ca Dumnezeu  

sa-l ocroteasca impreuna cu parintii si cu nasii lui. 

Va asteptam cu drag si cu bucurie sa participati la acest eveniment important al 

Bisericii noastre! 

 
 

 

 

 

 

http://www.sfmariakitchener.com/
https://www.facebook.com/orthodoxparish/
http://www.sfmariakitchener.com/
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 Sfintii Apostoli Petru si Pavel - mari semanatori ai Cuvantului    

 

Prin acesti doi sfinti, Hristos a lucrat cu mult spor, fiind 

chiar mai “productiv” si mai eficient decat atunci 

cand El insusi era pe pamant.          

Sfantul Petru, un simplu pescar fara scoala, uneori 

sovaielnic, chiar coleric, avea sa devina un orator 

si chiar un scriitor stralucit, lucrand cu mult zel in 

slujba raspandirii Evangheliei lui Hristos. 

Sfantul Pavel combatea crestinismul cu virulenta, 

insa in urma descoperii lui Hristos pe drumul 

Damascului, se va dedica cu toata fiinta, cu toata 

priceperea si cu toate calitatile intelectuale, pe care 

cu prisosinta le avea, in slujba lui Hristos. Ucenic al marelui Gamaliel, 

cunoscator al legii iudaice, vorbitor de limba greaca, excelent orator si 

dialectician, Sfantul Apostol Pavel isi rastoarna propriile valori si toata 

filosofia de viata pe care si-o construise pana atunci, ajungand sa spuna 

despre sine: “Nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine.” (Gal. II, 20)  
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 Aria de misiune a Sfantului Apostol Pavel a fost foarte intinsa, din Asia 

Mica pana la Roma, de-a lungul coastei de nord si de est a Marii 

Mediterane. Lupta cea dintai a celor doi sfinti a fost si lupta cea mai 

importanta pe care trebuie s-o duca fiecare crestin: lupta cu sine insusi.  

 “A te lupta cu tine insuti e lupta cea mai grea; a te invinge pe tine insuti 

este victoria cea mai pretioasa.” (Gottfried Leibniz) 

Apoi tinand seama de mijloacele de comunicare, de transport, de piedici si 

pericole de tot felul, apostolatul Sfantului Pavel, dar si al Sfantului Petru 

reprezinta nu doar simple succese misionare, ci sunt adevarate miracole 

dumnezeiesti. Astazi avem tehnologie avansata, avem mijloace de 

transport net superioare celor de atunci si cu toate acestea nu suntem 

capabili sa facem cunoscuta Evanghelia lui Hristos asa cum, cu har si 

vrednicie si, mai ales, cu eficienta au facut-o Sfintii Apostoli. La harul lui 

Hristos si zelul misionar al Sfintilor Apostoli se adauga dragostea lor 

jertfelnica. Sa nu uitam ca toti apostolii (in afara de Ioan) au suferit 

moarte martirica. Sfantul Petru a fost rastignit pe o cruce cu capul in jos, 

iar Sfantul Pavel a fost decapitat din ordinul sangerosului imparat Nero, 

la 29 iunie, 66-67 d.Hr., amandoi fiind executati la Roma. p. didel 

 

  Citate biblice din Sfantul Apostol Petru 

 
“Traiti ca oameni liberi, dar nu ca si cum ati avea libertatea drept 

acoperamant al rautatii, ci ca robi ai lui Dumnezeu.” ( I Petru II, 16) 
 

“Tot trupul este ca iarba, si toata slava lui ca floarea ierbii; uscatu-s-a 

si floarea a cazut, dar cuvantul Domnului ramane in veac.”                                                                                     

                                                                                       (I Petru I, 24-25) 

 

“Imbracati-va toti intru smerenie unii fata de altii, pentru ca Dumnezeu le sta 

impotriva celor mandri, dar celor smeriti le da har.” (I Petru V, 5) 

 

“Domnul nu intarzie cu fagaduinta Sa, dupa cum socotesc unii ca e intarziere,  

ci indelung-rabda pentru voi, nevrand El ca vreunul sa piara, ci ca toti sa ajunga la 

pocainta.” (II Petru III, 9) 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisqKXO8PLbAhXM8YMKHdE5DBYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ziarexclusiv.info/cultura/culte/sfintii-apostoli-petru-si-pavel/attachment/sf-petru/&psig=AOvVaw172_SMZw891Q9qte6Xz_fC&ust=1530155689238094
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 Citate biblice din Sfantul Apostol Pavel 

 
“De as grai in limbile oamenilor si ale ingerilor, iar dragoste nu 

am, facutu-m-am arama sunatoare si chimval rasunator. Si de as 

avea darul proorociei si tainele toate le-as cunoaste si orice stiinta, 

si de as avea atata credinta incat sa mut si muntii, iar dragoste nu 

am, nimic nu sunt. Si de as imparti toata avutia mea si de as da 

trupul meu ca sa fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi 

foloseste.” (I Corinteni XIII, 1-3) 
 

“Tovarasiile rele strica obiceiurile bune.” (I Corinteni XV, 33) 

 

“Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca sa faca de rusine pe cele 

intelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca sa faca de rusine pe cele 

tari.” (I Corinteni I, 27) 

 

“Purtati-va sarcinile unora altora si asa veti implini legea Lui Hristos.” (Gal. VI, 2) 

 

“Cuvantul Crucii este nebunie pentru cei ce pier, iar pentru noi, cei ce ne mantuim 

este puterea lui Dumnezeu.” (I Corinteni I, 18) 

 

“Cel caruia i se pare ca sta neclintit sa ia aminte sa nu cada.” (I Corinteni X, 12) 
 

 

PANA UNDE MERGE PUTEREA DIAVOLULUI? 
 

Multi crestini nu numai in vechime, dar si astazi, isi pun intrebarea: Exista 
diavol? Daca exista Dumnezeu, de ce exista si diavol? Acelora care isi pun 
aceasta intrebare, raspunsul le este absolut 
necesar. Si Vechiul Testament, si Noul 
Testament, si Mantuitorul insusi, si toti Apostolii 
care au auzit invatatura Lui, atesta existenta 
diavolului. Dupa cum afirma teologia crestina, 
exista o lume materiala, dar exista si o lume 
spirituala. In afara de ingerii buni, mai exista unul 
cu ceata lui, care la inceput era si el inger luminat.  
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Se numea chiar luceafar. Era unul care stralucea, dar care a vrut sa fie, cum ne 
spune Scriptura - "ca Dumnezeu" - a vrut sa fie egal cu Dumnezeu, si atunci a 
cazut. Acesta este cuvantul pe care il intrebuinteaza Scriptura: a cazut din 
demnitatea de inger luminat. Si a ramas numele lui, Lucifer, ca nume peiorativ, 
de intuneric, nu de lumina. Lucifer inseamna diavolesc, satanic. Toata lupta 
Bisericii, toata lupta crestinismului nu este altceva decat apararea si eliberarea 
de acest rau, fiindca el este inceputul, e cel care face raul, si mai ales cel care 
indeamna la rau. Dar are el cu adevarat vreo putere? Ce face, care este 
menirea lui? Diavolul este cel care imparte, Cel care dezbina, cel care pune 
lucrurile sa se ciocneasca intre ele, cap in cap, cel care organizeaza 
impotrivirile, partile una impotriva celeilalte. Acesta este rolul lui. Inger cazut, 
asa, ca dintr-o razbunare impotriva lui Dumnezeu, cauta sa-i faca pe toti sa 
cada! Multi pacatosi se bucura cand isi asociaza pe altii la pacatul lor.  
Parca li-l justifica. Parca li-l micsoreaza. Isi aranjeaza o tovarasie in executarea 
pedepsei! Toate cuvintele din limba noastra precum: ispita, pacat, rau, cadere, 
inselaciune, toate sunt legate de existenta diavolului. Iata de ce noi, crestinii, 
nici nu prea indraznim sa-i pomenim numele cel adevarat. 
Are el o putere reala? Nu are putere reala. Si aici este, de fapt, taina pe care 
trebuie s-o stie toti crestinii. Unii tind sa creada ca are o putere egala cu a lui 
Dumnezeu, si ca dispune de destinele noastre. Ei bine, nu este adevarat. El 
are numai atata putere cata ii dam noi. Aceasta trebuie s-o stim toti. Dumnezeu 
ii ingaduie existenta pentru a ne pune la incercare libertatea. Diavolul ne 
indeamna, dar nu ne poate obliga. Nu are putere decat de a insela, de a induce 
in eroare, de a-i pacali pe cei slabi. El mai pare a avea putere impotriva noastra 
uneori, dar atunci inseamna ca Dumnezeu i-a dat slobozenie, ca in cazul lui 
Iov. Dar el n-a putut face mai mult decat i-a fost ingaduit. Nici impotriva lui Iov 
n-a putut face nimic, atata vreme cat Iov nu i-a acceptat propunerile. Dar din 
aceea ca Dumnezeu ii ingaduie existenta, trebuie sa intelegem ca el are un 
rost in iconomia mantuirii noastre. E un termen necesar in educatia existentei 
noastre. Chiar daca nu-i intelegem in intregime rostul.  
Poate ca are rostul de a ne incerca credinta. Poate ca are rostul de a ne pune 
vointa la incercare. Poate ca are rostul de a face din noi oameni responsabili, 
stapani pe vointa noastra, pe puterea noastra. Nu suntem niste roboti, 
conditionati de un duh rau, tot asa cum nu suntem conditionati nici de duhurile 
bune, care ne indeamna la bine. Suntem fiinte vii, cu vointa si cu simtire. 
Dumnezeu a lasat sa existe acest control al vointei noastre, prin care ne 
verificam, asa cum aurul se verifica prin diferiti acizi.  
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Acizii sunt rai, dar ei verifica aurul. Acizii in ei insisi nu au nici o valoare, dar de 
vrei sa afli daca un obiect e de aur adevarat, te duci la un atelier si rogi sa ti-l 
controleze. Il controleaza cu niste acizi. Daca aurul e curat, acizii nu-l ating; 
daca nu e aur, acizii il oxideaza si se vede de indata ca nu e aur curat. Cam 
asa e si aici. Daca sufletul e de aur curat, diavolul nu-l atinge. Repet: el are 
atata putere, cat ii dam noi. Ca trebuie sa ne fie teama de el, trebuie sa ne fie 
teama, ca sa nu ne insele, dar nu trebuie sa ne fie teama pana la masura in 
care sa credem ca el dispune de viata noastra.  
Invatatura crestina ne spune ca diavolul e fiinta spirituala, deci nu e fiinta 
corporala. Poate insa, asa cum ingerii pot aparea uneori in chip trupesc, sa 
apara si el in chip trupesc. Traditia noastra crestina ne spune ca dispune de 
multe posibilitati de inselare. Cu cel destept e destept, cu cel prost e prost. 
Poate aparea sub chip frumos si fascinant, ne poate capta din literele unei 
carti, scrise sub influenta lui, dar indeosebi, fiind fiinta spirituala, lucreaza 
impotriva noastra prin spirit. Adica sopteste spiritului nostru, sopteste gandului 
nostru, sopteste inimii noastre: ia-o pe aici, nu pe acolo. E un sfatuitor care se 
imbie singur si care ne asigura intotdeauna ca ne vrea binele. Ne favorizeaza 
placerile, bucuriile, dar intotdeauna pe cele care nu se pot capata in chip firesc, 
deschis si cinstit.  
Are el intr-adevar atata putere, incat sa poata fi mai tare decat Dumnezeu, 
cand ne ispiteste cu sfatul lui? In nici un caz. Acest lucru trebuie sa fie clar 
pentru absolut toti crestinii. Diavolul nu este mai tare decat Dumnezeu. E mai 
tare numai atunci cand il acceptam noi, cand il ajutam noi. Desi noi avem 
tendinta inversa, de foarte multe ori, aceea de a da vina pe el! Vrand sa ne 
disculpam de greselile noastre, spunem - si cati dintre noi n-o facem - "M-a 
ispitit diavolul", ca si cum el ar fi responsabilul universal. In legatura cu aceasta 
circula un fel de gluma monahala daca vreti, care mi se pare foarte potrivita cu 
cele despre care vorbim. Se stie ca in postul mare, peste tot, dar mai ales in 
manastiri, nu se mananca nici carne, nici oua, si nu e voie in anumite zile, in 
unele manastiri, sa se faca mancare gatita la foc. La o manastire insa, intr-o 
chilie, staretul a descoperit pe un frate cocand un ou la lumanare. Gasindu-l, 
calugarul a zis cu smerenie si cainta: "Iarta-ma, Parinte Staret, diavolul m-a dus 
in pacat". Si atunci se spune ca de dupa cuptor s-a auzit o voce: "Nu, nu, nu! 
Asta nici eu n-am stiut-o! Am invatat-o acum de la fratele!" Nu e cu dreptate, 
asadar, sa dam vina pe el intotdeauna! Dar cum lucreaza el totusi? Printre 
altele, ne prezinta raul sub chipul binelui. Dar chiar atunci cand ne indeamna la 
bine, o face cu scop rau. 
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 Si mai e ceva. Un mare scriitor elvetian, Denis de Rougemont, spunea ca cea 
mai mare viclenie a diavolului - sa fim foarte atenti, pentru ca mie mi se pare ca 
e o definitie extraordinara - "Cea mai mare viclenie a diavolului e sa ne faca sa 
credem ca nu exista diavol. Si nu zic oare multi adesea: Vedeti-va de treaba, 
nu exista diavol!" El ii indeamna la asa ceva. Merge pana la a se nega pe el 
insusi. Numai sa castige. Dar ce interes are el sa se nege? Ce interes are el sa 
ne faca sa credem ca nu exista? Are mare interes. Daca nu crezi ca exista 
diavol, e foarte usor sa crezi ca nu exista nici Dumnezeu. Si, desigur, diavolul 
stie ce a zis Dostoievski, marele scriitor rus din secolul al XlX-lea: Daca nu 
exista Dumnezeu, atunci totul e permis. Si daca nu exista diavol, tot asa, totul e 
permis! Si daca totul e permis, inseamna ca putem face din alb negru, 
inseamna ca putem da raului nume de bine, inseamna ca nu mai exista nici un 
criteriu moral si nici o responsabilitate. De aceea se neaga diavolul pe el insusi! 
Oricat nu ne-ar conveni existenta diavolului, are si el un rost. El inspira teama 
de destinul nostru vesnic, ne tine in garda. Aprobandu-ne pornirile rele, aflam 
ca ceea ce aproba el e ceea ce nu trebuie sa facem. El se simte rau cand e 
descoperit. Daca nu e cunoscut si recunoscut, se simte bine. Atunci el e cel 
tare. E tare cand e negat. Atunci ataca din umbra.  
O alta insusire si preocupare a lui este sa se ocupe cu predilectie de cei cu o 
viata spirituala inaintata. De aceea se spune ca diavolul e mai periculos pentru 
credinciosii virtuosi, decat pentru cei pacatosi. Si daca stam si ne gandim bine, 
e chiar asa. Cel pacatos stie ca e pacatos, si se va pocai. Va face totul ca sa 
scape de pacatele lui, pentru ca le recunoaste. Dar cel care se pretinde virtuos, 
acela nu-si mai recunoaste pacatele. Pe acela diavolul pune mana mai repede. 
De aceea Sfintii Parinti vorbesc de o "cadere in sus" oricat de paradoxala ar fi 
expresia, sau de o "cadere de-a dreapta" sau de o "cadere prin sfintenie". De 
ce? Fiindca aceasta, virtutea, daca nu e bine tinuta in frau, duce la mandrie. 
Omul cade din starea de smerenie. Si in clipa cand a cazut din smerenie, e 
gata. A intrat in bratele celui rau! Sunt din aceia care cred ca daca s-au abtinut 
de la pacate o vreme, gata, au si devenit sfinti. Sunt din aceia care-si iau in 
serios unele visuri, unele vedenii, nestiind sa deosebeasca duhurile, si nestiind 
ca Lucifer se poate preface si in inger al luminii. Si cred ca vedeniile si visurile 
lor sunt de la Dumnezeu si se pretind sfinti, pentru ca le-a aratat Dumnezeu 
asemnea semne. Or, Sfintii Parinti, experimentati in lupta duhovniceasca, spun: 
refuza orice vedenie. Refuza orice vis care ti s-ar parea de la Dumnezeu. Nu 
se va supara Dumnezeu ca L-ai refuzat. Pentru ca in felul acesta te aperi de 
"celalalt". 
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Sa ne observam o clipa pe noi insine. Indata ce incepem sa ne ferim de 
pacate, tot atunci incepe la etajul de sus, in mintea noastra parerea de sine ca 
am ajuns drepti. In loc sa ramanem smeriti si cu grija sporita de a ne vedea pe 
noi insine, incepem sa ne comparam. Zicem: Nu sunt ca celalalt! Incepem sa-i 
judecam pe altii, sa fim aspri cu ei, sa le dam lectii cu prefacuta smerenie. 
Aceasta nu inseamna ca nu trebuie sa-i indemnam pe altii la bine, dar sa n-o 
facem comparandu-i cu noi si acordandu-ne noua un drept de judecata asupra 
lor. Cand incepem sa ne comparam, trebuie sa stim ca am inceput nu sa 
urcam, ci sa cadem. Mandria - spune cineva - incepe in momentul in care 
cineva isi atribuie meritele pe care intr-adevar le are, in loc sa le atribuie lui 
Dumnezeu, datatorul tuturor darurilor. Mandria e pacatul virtuosilor, tot asa 
precum smerenia poate fi virtutea pacatosilor. La radacina mandriei exista 
intotdeauna o maretie reala. A face istoria orgoliului omenesc, s-ar reduce la  
a enumera diversele feluri in care omul a incercat sa se aseze in locul lui 
Dumnezeu. Exista orgolii personale, orgolii de grup, tot felul de orgolii. Exista si 
un orgoliu al libertatii absolute, menit sa ne faca egali lui Dumnezeu. Kirilov din 
“Posedatii” lui Dostoievski credea ca singurul mijloc de a-si afirma libertatea 
absoluta era sa se sinucida, ca sa arate ca poate s-o faca, deci ca se poate 
ridica chiar impotriva vietii, deci ca nu Dumnezeu era cel mai puternic! Numai 
ca Kirilov uita ca nu putea omora sufletul!  
Dar cum ne verificam in asemenea situatii in care, crezand ca urcam, de fapt 
cadem? Ne verificam printr-un duhovnic bun. Lupta spirituala este de mare 
finete. Exista si o cadere prin smerenie. E greu s-o depistezi. Ea se intampla 
acelora care sunt gata sa se smereasca din toate punctele de vedere, dar care 
incep sa se laude cu smerenia. In clipa in care ai inceput sa te lauzi cu 
smerenia, din clipa aceea ai incetat de a mai fi smerit. 
Casian Romanul, sfantul nostru din Dobrogea, credea ca singurul mijloc de a 
se verifica cel banuit de asemenea ganduri, e sa se sfatuiasca degrab cu un 
duhovnic. Altul vede mai limdede in noi, decat noi insine, in asemenea cazuri. 
Dar urmand un sfat al lui Avva Moise, Sfantul Casian atrage atentia sa-l alegi 
bine pe cel cu care te sfatuiesti. "Sa nu-ti destainui gandurile oricui ti-ar iesi in 
cale, ci sa te vestesti batranilor duhovnicesti, care au darul deosebirii si nu 
celor ce nu-s decat albiti de vreme" (Filoc, ed. rom. I, p. 138). Deci nu oricarui 
cap alb! Ci unui cap duhovnicesc, bine experimentat in cele sufletesti. 
Diavolul lucreaza cu viclenie si in chip nevazut. Asupra mintii, asupra 
inteligentei noastre. Fiindca are cunostinte. E un bun filosof. E bun logician. Se 
vrea si bun teolog, si astfel ajunge sa-i invete pe atatia sa interpreteze sucit 
Scriptura, si sa-i rupa de la Biserica lui Hristos. 
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Dar sa revenim o clipa la ceea ce spuneam la inceput, anume ca cea mai mare 
viclenie a diavolului e sa ne faca sa credem ca nu exista diavol. Bunii crestini 
nu se lasa inselati de aceasta viclenie. Ei bine, in cazul acesta diavolul isi 
schimba tactica. Atunci il invata pe crestinul respectiv ca intr-adevar exista. Dar 
ii strecoara o alta viclenie. Ii spune: eu sunt vinovat de toate. Eu indemn la rau. 
Eu port toata raspunderea. Voi sunteti victime, nu sunteti vinovati. Asadar te 
disculpa. Zice mereu: Da vina pe mine. Tu n-ai nici o vina! Am mai vorbit 
despre aceasta, la inceput, cand aratam ca unii tind sa arunce toata vina pe 
diavol. Ceea ce vreau sa precizez acum, e ca diavolul insusi te disculpa. 
Disculpandu-te, se inculpa el. O face insa din viclenie si inselatorie, fiindca stie 
ca oricat s-ar inculpa pe el, n-are nici o importanta, dar disculpandu-te pe tine, 
te lasa in pacat. Daca diavolul e vinovat, atunci eu nu mai sunt vinovat. El m-a 
silit. Eu n-am nici o raspundere! Si la aceasta, asadar, se cere atentie, mai ales 
din partea celor care il stiu ca exista, dar ii exagereaza puterea. 
A crede ca putem depista toate manevrele celui rau in cateva cuvinte, ar fi a ne 
insela pe noi insine. Toate cartile de spiritualitate sunt carti de demascare a 
metodelor lui. Sunt cunoscute, dar sunt multe. Nu trebuie insa sa ne lasam 
doborati de multimea lor si de neputinta noastra. Pentru cei intelepti sunt de-
ajuns cateva principii si criterii generale, printre care rugaciunea si sfatuirea cu 
duhovnicul raman esentiale. 
In afara de cele amintite mai inainte, imi aduc aminte ca C.S. Lewis povesteste 
ca un diavol era foarte ingrijorat ca un om pe care avea sarcina sa-l 
pregateasca pentru iad, incepuse sa mearga la biserica. Atunci diavolul i-a 
scris o scrisoare lui Satan, intrebandu-l ce sa faca. Acesta i-a raspuns sa nu se 
nelinisteasca, dar sa se tina mereu de omul lui. Chiar si in biserica. "Fa-l sa se 
preocupe de lucruri marunte", l-a sfatuit Satan cel Mare. "Fa-l sa gandeasca, 
de pilda, ca paraclisierul e un ipocrit, ca cutare are pantofii scalciati, ca cutare 
doamna e imbracata excentric, ca preotul n-are voce frumoasa, si asa mai 
departe. In felul acesta nu se va mai concentra in rugaciune". Iata-l, asadar, si 
in biserica, si cu ce nimicuri! Dar cu nimicuri care risipesc atentia credinciosului 
de la slujba. Iata, am analizat cateva din tacticile duhului celui rau. Dar tineti 
minte: el nu poate impotriva noastra nimic, decat in masura in care ne invoim 
cu propunerile lui. E mai mare Dumnezeu. Cum ne aparam de el? Ne aparam 
crezand in Dumnezeu, crezand in ajutorul lui Dumnezeu. Ne aparam prin 
semnul crucii. De altfel si in viata noastra crestina si de toate zilele, ori de cate 
ori suntem confruntati cu un rau, cu o nenorocire, ori de cate ori simtim ca un 
duh rau vrea sa ne duca in ispita, facem semnul crucii si ne eliberam.  
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Toti am incercat acest lucru si ii stim darul si puterea. Pe cruce s-a jertfit 
Mantuitorul pentru noi si a facut din cruce mijlocul ispasirii noastre, si ajutorul 
nostru permanent, in toata viata noastra, prin Iisus Hristos. Ori de cate ori, deci, 
vom fi in astfel de primejdii, asaltati de ganduri rele, sa stim ca un duh rau ne 
da ocol. Si sa stim ca daca facem apel la Crucea lui Hristos, la jertfa lui Hristos, 
vom fi eliberati. Sa zicem asadar, intotdeauna: "Doamne, arma asupra 
diavolului crucea Ta o ai dat noua, ca se intuneca si se ingrozeste, nesuferind 
a cauta spre puterea ei". 
                          

                          (Talcuri noi la texte vechi – Mitropolit Antonie Plamadeala) 

 

  ISTORIOARE DUHOVNICESTI 

 

Sfântul Macarie se întorcea odată obosit de la munca zilei. Deodată, îi apăru 

diavolul si îi zise:  
– Tot ce faci tu, Sfinte Macarie, fac si eu. Tu postești, eu nu mănânc nimic. Tu 
veghezi, eu nu dorm deloc. Tu alergi după suflete, si eu tot așa. Tu ai ceva, 
ceea ce eu nu pot avea si asta mă doare rau. 
– Ce anume? Întreabă Sfântul Macarie  
– Smerenia, strigă diavolul și dispăru rușinat. 
 

Când Michelangelo a vrut să picteze Catapeteasma unei biserici, în Sfântul 

Altar trebuia să reproducă o scenă cu sfinți îngeri. Și pentru a picta un înger 
întocmai, Michelangelo a căutat printre oameni o persoană care să aibă 
trăsăturile unui înger. Astfel, a găsit un copil cu chipul frumos, luminat, blând și 
curat asemenea unui înger reușind să picteze îngerul după chipul acestui copil. 
La sfârșitul picturii, Michelangelo i-a dat bănuții cuveniți pentru faptul că a 
acceptat să fie pictat. Dar trecând anii și ajungându-se cu pictura la intrarea în 
biserică, în pridvor, a trebuit să reproducă o scenă și cu diavoli. Și iarăși 
pictorul a căutat un om care să fie atât de urât și de schimonosit, încât să 
semene cu un demon. Găsind un astfel de om, l-a luat pe acesta ca model 
pentru pictura lui. În timp ce îl picta, omul a început să plângă, dându-și seama 
că pictorul vrea să reproducă un diavol după chipul lui. 
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La sfârșit, Michelangelo simțindu-se rușinat de faptul că l-a făcut pe acel om să 
plângă, l-a întrebat: „Pentru ce, omule, cât timp te-am pictat ai plâns? Te-ai 
supărat cumva că te-am luat ca model pentru pictura mea?” Iar el a răspuns: 
„Nu, nu de aceasta m-am supărat. Am plâns pentru că mi-am adus aminte că 
fiind copil tot pe mine m-ai ales ca model ca să pictezi chipul unui înger. Tot eu 
am fost și atunci, dar mai pe urmă, crescând am plecat de acasă de la părinți, 
am început să beau, să fumez, să fur, să duc o viață plină de fărădelegi și 
astfel, fața mea a început să se schimonosească ajungând la asemănarea unui 
demon întunecat.” 
 

❖ PROGRAM 
 

                   VINERI, 29 IUNIE 2018, 

➢ SFANTUL MASLU, ORA 05:00 P.M. 
 

DUMINICA, 01 IULIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE BAPTISMALA  
 

                                        
 

DUMINICA, 08 IULIE 2018, ORA 11:00 A.M.                                                   

➢  SFANTA LITURGHIE (VINDECAREA SLABANOGULUI  

                          DIN CAPERNAUM) 

 

                          

 

 

 

 

 

 


