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 “A venit postul, maica infranarii.” 

 

 
 

“ A venit postul, maica infranarii. Dar ce fel de vreme a fost pana in aceasta zi? Vreme de 

desfranare. Sufletul desfrana cu toate lucrurile placute care-i cadeau sub ochi, si cu oameni, si cu 

lucruri, si mai ales cu patimile pacatoase. Tot omul isi are patima sa, careia ii face pe plac intru 

totul. E vremea sa punem capat acestei stari de lucruri. Fiecare sa priceapa care este Dalila sa, 

care il leaga si il da in mainile railor vrajmasi, si s-o indeparteze, si atunci ti se va da mai mult 

decat lui Samson: nu numai ca perii – gandurile bune – vor creste iar, si nu numai ca puterea – 

taria vointei – ti se va intoarce, ci si ochii ti se vor deschide – mintea ta va deveni vazatoare si va 

vedea pe Dumnezeu, pe sine insasi si tot ce te inconjoara in lumina cea adevarata. Iata acum 

vremea bine primita! Iata acum ziua mantuirii!”  

Sfantul Teofan Zavoratul – Extras din “Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an”, 

Editura Sophia, Bucuresti, pag. 35 
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 Ortodoxia este Calea, Adevarul si Viata omului 
 
 
 

 
 
  
 Traim intr-un mediu extrem de pestrit si de ramificat din punct de vedere ideologic si religios, motiv 
pentru care cu greu putem gasi Adevarul. De aceea avem mare nevoie de o "busola" a mintii, suta la suta 
functionala, apta sa repereze indiciile reale ce conduc la Adevar. Asta in cazul in care vrem sa gasim 
Adevarul pe cale rationala. Pe alte cai, Dumnezeu ni se descopera personal, in chip duhovnicesc. Faptul 
ca Dumnezeu "se ascunde" fizic, nu indica absenta Lui, ci indica deplina libertate pe care Dumnezeu o 
lasa omului.  
Orice interventie directa a lui Dumnezeu ar presupune, pe de o parte, limitarea constiintei umane, pe de 
alta, am intelege ca un Dumnezeu care-ar intra doar in zona cunoasterii senzoriale n-ar mai fi Dumnezeu 
cu-adevarat. Deci prezenta lui Dumnezeu in lume este observabila numai daca omul vrea sa 
observe. Daca omul nu vrea, atunci Dumnezeu ramane ascuns.  
Viata, mediul ei ultracomplex de conservare si de dezvoltare, superingineria si design-ul micro si 
macrocosmic sunt imposibil de patruns cu mintea si imposibil de reprodus de om, chiar daca omul e cea 



mai inteligenta fiinta de pe pamant. E absolut lipsita de logica teoria cum ca lumea si-a avut inceputul si a 
evoluat fara interventia unei Inteligente Superioare. Cum ne putem imagina ca ceva ce nici omul nu poate 
face, se poate face sau se poate alcatui de la sine?   
Daca ajungem in punctul in care credem ca Dumnezeu este prezent duhovniceste in lume prin harul Sau, 
atunci putem merge mai departe cu observatia si vom descoperi cum fiecare element al lumii are si o 
finalitate. De exemplu, finalitatea bradului e sa oxigeneze, finalitatea oxigenului e sa fie respirat, 
finalitatea unui mar e sa faca mere,etc. In final, toate cele ale lumii acesteia isi ofera roadele sale fiintei 
umane. Gratis! Doar omului ii trece prin cap sa confiste creatia. Dumnezeu a sadit in creatie reflexul 
daruirii, in timp ce omul a primit trasatura de a darui ca pe-un act constient. Dumnezeu daruieste si se 
daruieste pe Sine personal in sanul Sfintei Treimi, sporindu-Si in acelasi timp daruirea si catre creatia Sa. 
Aceasta daruire dupa asemanarea Sfintei Treimi ni se cere s-o avem intrucat numai asa ne implinim 
scopul vietii noastre.   
Dupa ce am inteles ca exista o Fiinta Superioara, care a facut lumea, a organizat-o si ii poarta de grija, 
urmatorul pas e sa incercam sa identificam aceasta Fiinta. Pentru asta trebuie sa depunem uriasul efort 
intelectual de a studia toti dumnezeii de prin mai toate religiile in speranta ca il vom gasi pe Cel Adevarat. 
Niciunde insa nu vom gasi vreo divinitate unica in fiinta, dar in trei persoane, asa cum e Dumnezeul 
crestinilor. Niciunde nu vom gasi un dumnezeu care sa se defineasca ca fiind insasi Dragostea Absoluta. 
Niciunde nu vom gasi un dumnezeu care sa fie si om, asa cum este Domnul Iisus Hristos. Niciunde nu 
vom gasi vreun dumnezeu care sa-si iubeasca vrajmasii asa cum o face Hristos si, mai ales, niciunde nu 
exista vreun dumnezeu care sa fi murit si-apoi sa fi inviat asa cum stim ca Hristos a murit si a inviat. 
Pentru orice om cu minte limpede si sanatoasa acestea sunt repere suficient de puternice ca sa-L poata 
ajuta in a-l recunoaste pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu Adevarat si Persoana Treimica, de o fiinta cu 
Tatal si cu Duhul Sfant. Daca am ajuns in acest punct, atunci putem "plonja" in puzderia de confesiuni, zis 
crestine, unde trebuie sa orientam corect "busola" cercetarii noastre daca vrem sa-L reperam pe 
Adevaratul Hristos. Pentru asta trebuie sa ne intoarcem la istoria din perioada apostolica pana la anul 
1054 d.Hr.  In toata aceasta perioada nu au existat mai multe biserici crestine. A existat O Singura 
Biserica, care s-a "vaccinat" periodic impotriva diverselor erezii si rastalmaciri de credinta. De atunci 
Biserica, prin Adevarul revelat, insusi Iisus Hristos, dar si prin Duhul Sfant ramas in lume de la 
Cincizecime incoace, a devenit imuna la toate "bolile si la toti daunatorii" de care a tot fost atacata. Asta 
numim noi victoria Ortodoxiei, adica triumful Adevarului, Adevar care a fost acelasi ieri, e acelasi azi si-n 
veci. Adevarul ramane acelasi, intreg si nealterat, chiar daca toti crestinii l-ar trada pe Hristos si-ar 
ramane numai 2 sau 3 in numele Lui. Adevarul nu are legatura cu ceea ce cred cei mai multi. Se 
acrediteaza ideea ca ceea ce cred toti sau cei mai multi este si adevarat! Nimic mai fals si mai daunator 
pentru sanatatea constiintei umane. 
Chiar daca oficial se zice ca la 1054 d.Hr. Biserica s-a rupt in doua, in realitate nu a fost vorba de o 
ruptura a Bisericii, ci de o ruptura a unora de Biserica Adevarata. Din episcopia Romei, despartita initial 
de Biserica Adevarata, s-au desprins, incepand de la 1517 d. Hr. alte grupari, care s-au tot fragmentat si 
ciobit la randul lor intr-o puzderie de confesiuni si secte, zis protestante si neoprotestante. 
 Prin urmare, Biserica Ortodoxa este Biserica Adevarata pentru ca e continuatoarea Bisericii 
primului mileniu de la  Cincizecime incoace. Pentru asta, noi, crestinii ortodocsi, nu trebuie sa ne 
trufim pentru ca nu avem nici un merit, ci dimpotriva trebuie sa ne smerim si sa vietuim ortodox, asa cum 
ne e si credinta.  
Ce se intampla cu acei care, fara voia lor si din nestiinta, traiesc si se nasc in afara Bisericii Ortodoxe? 
Credem ca pe langa Ortodoxia pe care-o stim unde este, exista si o Ortodoxie pe care nu stim unde se 
afla. Aceasta din urma e in iconomia lui Dumnezeu, dar aceasta Ortodoxie pe noi nu trebuie sa ne 
preocupe intrucat riscam foarte mult propria ratacire. E la fel cum am risca sa murim de sete daca am 
cauta alt izvor decat acela pe care il cunoastem. Noi trebuie sa cautam si sa ne adapam din Ortodoxia 
aceea despre care stim sigur unde se afla! Pe cei ce n-am gasit Adevarul si Izvorul Vietii sa ravnim 
rugandu-ne ca sa-L gasim, iar cei ce deja il avem din pruncie sau L-am aflat mai tarziu, sa ne rugam 
Domnului ca nimic sa nu ne departeze de El. p. didel  
 

 

 
 
 
 



 Cinstirea icoanelor 
 
 

 
 
 

 
   Duminica Ortodoxiei e intotdeauna in prima duminica a Postului Mare. Comemoram ultima victorie a 
Bisericii in razboiul dus impotriva ereziilor din primul mileniu al crestinismului. Desi a fost un mileniu agitat 
pentru intreaga Biserica, Adevarul a triumfat pentru totdeauna prin lucrarea Duhului Sfant. Dupa ce s-au 
respins in sinoade ecumenice toate ereziile si s-au elaborat marturisiri de credinta care clarificau 
invatatura Bisericii, a fost transata si ultima problema dogmatica: cinstirea icoanelor. La sinodul de la 
Constantinopol din 843 d.Hr. s-au condamnat toate ereziile aparute pana atunci si s-a restabilit cultul 
icoanelor dupa o suta de ani de razboi impotriva icoanelor(iconoclast). Atunci s-a stabilit ca prima 
duminica din Postul Pastelui sa fie cinstita ca Duminica a Ortodoxiei. 
Temeiul cinstirii icoanelor se afla in actul inomenirii Fiului in persoana Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu 
S-a facut vizibil si prin urmare chipul Lui poate fi zugravit in imagini. Totusi atunci cand sarutam icoana nu 
se cheama ca sarutam materialul, ci noi cinstim Persoana zugravita in icoana, asa cum cu drag sarutam 
si fotografia cuiva apropiat, dar aflat departe de noi.  
De aceea, ar fi de dorit ca fiecare crestin ortodox sa aibe in casa lui un colt de rugaciune cu 
icoane, candela, carti sfinte, aghiazma, mir, untdelemn,etc unde sa ne retragem pentru rugaciune 
si meditatie. Sa ne gandim ca poate avem case mari, frumoase, dotate cu tot felul de accesorii, baruri, 
mese de ping pong, de biliard, piscine, plasme uriase cat peretele, spatiu pentru fiecare in parte, pentru 
caine sau pisica, etc. si cu tot spatiul de care dispunem, Dumnezeu nu pare a avea loc niciunde, nici 
macar intr-un colt al casei.  Asta inseamna ca Dumnezeu nu e nicaieri in sufletul nostru. Cel mult, il lasam 
doar s-atarne singur, intr-o icoana "fancy", sa dea rustic pe cate-un perete sau sa fie asortata la mobila 
pretentioasa din lemn de cires sau de mahon din masterbedroom, living sau dining room. Bine ar fi sa-i 
aranjam si Domnului un loc cuvenit in casa noastra si poate-asa isi va face mai mult loc si in 
sufletele noastre! p.didel  
 

 
 

 

 
 
 



 RANDUIALA BISERICEASCA PE INTELESUL TUTUROR 
 

Pregatirea Darurilor pentru Sfanta Liturghie (Proscomidia) 
 

 
 
In numarul 9 al Buletinului Ortodox, Sfanta Liturghie era comparata cu un vehicul care duce catre 
imparatia Sfintei Treimi. Acum vom vorbi despre "combustibilul" acestui "Vehicul", adica despre paine si 
vin, pregatite intr-un mod anume pentru Sfanta Liturghie. Domnul Hristos ne spune despre Sine: "Eu sunt 
Painea Vietii" (Ioan VI, 35) si " Eu sunt Vita, voi sunteti mladitele"(Ioan XV, 5). 
Atat painea cat si vinul sunt produsul impreuna-lucrarii omului cu Domnul. Domnul ofera samanta, ofera 
viata, lumineaza, incalzeste, da ploaie, face sa creasca si sa rodeasca graul si via. Omul ia samanta 
primita de la Dumnezeu, o planteaza, ingrijeste ogorul, ingrijeste graul si via, culege roadele si le 
pregateste. In semn de multumire, omul ofera Domnului ceea ce dobandeste din lucrarea lui. Asa cum la 
inceput Domnul ne ofera darurile Sale, la fel se cade sa daruim Domnului din roadele noastre, pentru ca 
din nou Domnul sa ne daruiasca chiar Trupul si Sangele Sau. Acum intelegem si zicala profund crestina 
"dar din dar se face rai" precum si cuvintele pe care preotul le rosteste catre finalul Sfintei Liturghii: 
 "Ale Tale dintru ale Tale,Tie ti-aducem de toate si pentru toate!" Adica noi daruim Domnului din ceea 
ce Dumnezeu ne daruieste, urmand ca Darul sa se intoarca indumnezeit tot catre om pentru ca omul sa 
se invesniceasca. Deci, aducand paine(prescura) si vin, oferim "materia prima" pentru Sfanta 
Impartasanie. Intotdeauna painea trebuie sa fie facuta din grau macinat, apa, aluat si sare, iar vinul 
trebuie sa fie curat, pregatit numai din struguri. Odata aduse la Biserica, ele sunt daruite preotului in 
Sfantul Altar. Acesta pregateste cu evlavie prescura si vinul dupa o randuiala  premergatoare Sfintei 
Liturghii, numita PROSCOMIDIE. Proscomidia contine rugaciuni si pasaje biblice pentru fiecare moment 
al pregatirii painii si al vinului. Intai e scos Sfantul Agnet, adica partea dreptunghiulara cu insemnele  
IS HR NI KA, care este cea mai mare si cea mai importanta, intrucat la Dumnezeiasca Liturghie devine 
prin sfintire Trupul Domnului Hristos. Sfantul Agnet se va aseza intai pe Sfantul Disc (vas liturgic), dupa 
care se va turna vin si apa in Sfantul Potir(vas liturgic), ce va deveni, tot la Sfanta Liturghie, Sangele lui 
Hristos. 
 
 
 
 
 
 



 Se vor aseza apoi, cu randuiala de rugaciuni si lecturi pomenitoare, particele triunghiulare (miride) in 
aceasta ordine: in cinstea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu (in dreapta Sfantului Agnet), in cinstea 
sfintilor ingeri, sfintilor prooroci, sfintilor apostoli, sfintilor ierarhi, sfintilor mucenici, sfintilor cuviosi, sfintilor 
doctori fara de arginti, sfintilor Ioachim si Ana si ale tuturor sfintilor, a sfantului a carui Liturghie se 
savarseste (toate cele 9 miride fiind asezate in stanga Sfantului Agnet).  
Alte trei particele se aseaza sub Agnet, pomenindu-se in ordine: episcopul locului, conducatorii tarii si 
armata (iubitoare de Hristos) si ctitorii locasului bisericesc (sau ai parohiei, sau episcopul care a hirotonit 
preotul savarsitor al Proscomidiei). Urmeaza sa se aseze pe Sfantul Disc particele pentru credinciosii vii, 
precum si pentru cei adormiti. La urma, preotul savarsitor al Proscomidiei, scoate si pentru sine o 
particica, asezandu-o in dreptul viilor si pomenindu-se astfel pe sine: "Pomeneste dupa multimea 
indurarilor Tale si a mea nevrednicie, iarta-mi mie toata greseala cea de voie si cea fara de voie si sa nu 
opresti pentru pacatele mele harul Preasfantului Tau Duh de la darurile ce sunt puse inainte". Aceste, 
acum Cinstite Daruri, sunt binecuvantate, tamaiate, invelite cu sfinte acoperaminte si pregatite sa fie 
aduse in procesiune (la iesirea cu Cinstitele Daruri) pe Sfanta Masa la momentul cuvenit din cadrul Sfintei 
Liturghii. Avem acum la Proscomidiar imaginea intregii Biserici universale, cu Hristos in mijloc, 
Maica Domnului in dreapta, totii sfintii, vii si adormitii, asa cum se poate vedea in fotografia de 
mai sus. p.didel 
  

 

 RUBRICA  SAMARINEANULUI  MILOSTIV 

 

 
 

Va aducem la cunostinta faptul ca in urma colectei organizate de misiunea noastra s-a strans  
suma de $700 ce a fost deja donata fratelui nostru Aurel Calin din Victoria, jud. Brasov. Va multumim 
pentru bunatate si pentru generozitate si ne rugam ca Bunul Dumnezeu sa va rasplateasca inmiit 
dragostea dumneavoastra! In continuare va dorim post cu bucurie si cu mult folos sufletesc! 

 

 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 

https://salveazaoinima.ro/


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 
 

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. 

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

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

DUMINICA, 25 MARTIE 2018, ORA 11:00 a.m. 
 SFANTA LITURGHIE (BUNAVESTIRE) 
 URMEAZA O AGAPA CU PREPARATE DIN PESTE OFERITA DE DOAMNELE ELENA ABAGIU SI 

CRISTINA PEKURAR 
 

 
 
 

 

 

https://salveazaoinima.ro/

