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Vizitati pagina noastra de facebook : 

  Sfânta Maria si Sfinții Martiri  Brâncoveni 

 

  INCEPE POSTUL SFINTELOR PASTI! 
 

 
 

 Gand la inceputul  Postului Mare 
A posti nu inseamna a tine dieta sau a fi vegan. A tine post inseamna a te apropia de cele vesnice 

si a te indeparta de cele trecatoare. Azi suntem chemati sa tinem postul pe care primii oamenii nu 

l-au tinut. De aceea duminica dinaintea inceputului Marelui Post se cheama si "Duminica 

izgonirii lui Adam din rai". Prin nepost, Adam si Eva s-au indepartat de cele vesnice si au poftit 

la cele ce trec, devenind si ei trecatori. Au inlocuit in inima lor pe Creator cu creatia Lui.  

De-atunci avem cu totii inclinatia de a iubi mai degraba creatia decat pe Creator. Azi, mai mult 

ca oricand, poftim cu nesat la creatie, abuzandu-o si pagubindu-ne aproapele. O astfel de pofta 

amplifica ego-ul pana la idolatrizarea de sine. De aceea in post suntem chemati sa cautam mai 

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


mult la Creator decat la creatie, sa inlocuim dorintele lumesti cu dorul de Creator. Sa ne amintim 

din Evanghelia duminicii trecute ca Hristos se ascunde in chipul fiecarui semen al nostru. Prin 

urmare, daca il inselam, il batjocorim, il uram pe semenul nostru, atunci se cheama ca il 

inselam, il batjocorim si il uram pe Hristos. Daca ne impacam cu fratele nostru ne 

impacam, de fapt, cu Hristos. Sa ne rugam Bunului Dumnezeu sa intelegem rostul postului si, 

mai ales, sa ne-ajute sa implinim postul cu bucurie si cu folos! p.didel 

 

 

 
 

 

 



 
 Randuiala bisericeasca pe intelesul tuturor 

 

 
                Binecuvantata este imparatia Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh. Amin! 
 

Pentru multi care iau contact cu Biserica Ortodoxa, slujbele religioase par lungi, plictisitoare si de neinteles. Sunt 
plictisitoare chiar si pentru multi dintre crestinii botezati ortodox care din acest motiv, trec mai rar spre deloc, 
pragul Bisericii. Imi amintesc cum, eu insumi, copil fiind, ma canoneam sa deslusesc cuvinte si sensuri din 
incantatiile lalaite pe nas ale unui tarcovnic de tara. De la imitarea ironica si-n batjocura a tarcovnicului din satul 
natal, ceva mai tarziu am trecut la intelegerea randuielilor si a muzicii bisericesti. Pentru asta, personal, am avut 
nevoie sa trec printr-o scoala si tot n-am inteles prea multe! Altfel, poate ca si-acum as fi ramas cu-aceeasi 
perceptie despre slujbele religioase ortodoxe. Asa a randuit Dumnezeu cu mine. Ma gandesc ca pentru fiecare e 
diferit si acum cred cu toata taria ca nu trebuie sa treci neaparat printr-o scoala speciala ca sa intelegi catusi de 
putin randuiala bisericeasca. Trebuie numai sa te implicit si sa-ti doresti sa cauti scopul adevarat al vietii! Daca 
intelegi ca scopul vietii e comuniunea vesnica cu Dumnezeu, atunci vei descoperi in randuiala ortodoxa un tezaur 
unic si inestimabil in care il gasim chiar pe Dumnezeu. Ceea ce odata mi se parea lalaiala fara sens, acum consider 
ca e cel mai important lucru din viata unui om. De aceea, voi incerca cu ajutorul lui Dumnezeu sa astern in scris 
ceea ce ar fi trebuit sa inteleg pe vremea cand nu intelegeam. Asta nu inseamna ca acum le-am inteles pe toate! 
Niciodata n-o sa le inteleg pe toate, dar cu timpul, am observat ca Dumnezeu imi da sa pricep cate putin, dupa 
masura puterii mele de intelegere.   
Incepand din acest numar al buletinului, cu voia lui Dumnezeu, voi incerca sa evidentiez parti din cadrul slujbelor 
bisericesti, cu semnificatiile si folosul lor in vietile noastre. Fara indoiala, cea mai importanta slujba din Biserica 
Ortodoxa este Sfanta Liturghie din duminici si sarbatori. Cand vine vorba de "slujba de duminica" multi dintre noi 
se plang ca e "prea lunga"! De aceea, romano-catolicii au mai "ajustat" Liturghia, scurtandu-o, ca sa fie pe placul 
oamenilor, iar protestantii si neoprotestantii au trecut la un ritual mai "liber", cu variatii si combinatii de cult, ca 
omul sa nu se plictiseasca. Noi, ortodocsii, ne-am "incapatanat" sa nu schimbam nimic si sa pastram totul asa cum 
am primit de la Dumnezeu. Apoi Sfanta Liturghie nu e asa de lunga pe cat pare, ci dureaza numai vreo ora si 
jumatate. Pare mai lunga intrucat, de obicei, e precedata de Utrenie(slujba de dimineata) sau alt serviciu religios 
premergator (acatist sau ceasuri), ce ne e de folos pentru “incalzire” duhovniceasca in vederea participarii la Sfanta 
Liturghie. Ca oameni nu putem sa venim de-afara si sa ne transpunem automat in starea de rugaciune. Ca sa lasam 
"grija lumeasca" si ca sa ne acomodam sufleteste pentru Sfanta Liturghie avem nevoie si de un timp pregatitor. 
Cuvantul "liturghie" vine din limba greaca si avea in antichitate semnificatia de "serviciu public". Mai tarziu, 
cuvantul e folosit si de crestini, dar cu semnificatia de Jertfa hristica nesangeroasa din care se impartaseau in cadru 
public si solemn. Sfanta Liturghie incepe intotdeauna cu binecuvantarea mare: "Binecuvantata este imparatia 
Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh."  Cu alte cuvinte, atunci cand preotul rosteste binecuvantarea mare, anunta 
destinatia duhovniceasca. Deci suntem anuntati ca vom fi condusi in imparatia Sfintei Treimi. Credinciosii 
raspund: "Amin!", adica "Da, suntem de acord! Asa sa fie!" Acum "decolam" din timp si spatiu catre vesnicia 
Sfintei Treimi. Vom continua pelerinajul nostru duhovnicesc cu "vehiculul" Sfantei Liturghii catre imparatia Sfintei 
Treimi in numarul urmator al Buletinului Ortodox. p.didel  



 
 

 Istorioare cu talc 
 
Cât de greu este un păcat? 

“Un student a venit la un preot şi l-a întrebat: "Aţi putea să-mi spuneţi cât de greu este 
un păcat? Are cumva 10 kg? Căci eu nu simt nici o greutate". Preotul l-a privit şi apoi i-a 
răspuns tot printr-o întrebare: "Dacă pui o greutate de 200 kg peste un mort, spune-mi, 
va simţi el ceva?" "Nimic, bineînţeles, pentru că e mort", a răspuns studentul. "Tot aşa 
nici tu nu simţi nimic pentru că sufleteşte eşti mort".                 
 
 Experienţa liniştii 

“Într-o zi, mulţi oameni au venit la un monah singuratic. Aceştia l-au întrebat: "Ce sens 
găseşti în viaţa ta petrecută în tăcere?" In momentul acela monahul era ocupat cu 
scoaterea apei dintr-o cisternă adâncă. El le spuse vizitatorilor săi: "Priviţi în cisterna. 
Ce vedeţi înăuntru?" Oamenii s-au uitat în cisterna: "Nu vedem nimic". După câteva 
clipe, călugărul le spuse din nou: "Priviţi în cisterna şi spuneţi-mi ce vedeţi înăuntru?" 
Oameni s-au uitat din nou în cisterna: "Acum ne vedem pe noi înşine!" Călugărul le 
spuse: "Vedeţi voi, când scoteam apă, apa era agitată. Acum apa este liniştită. Aceasta 
este experienţa liniştii: a te vedea pe tine insuti!” 
 

 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 
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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