
 

SFANTA MARIA SI SFINTII MARTIRI BRANCOVENI                                                                 07 Februarie  2018 

544 BRIDGEPORT RD. E, KITCHENER, ON, N2K 1N7 

Vizitati pagina noastra de facebook : 

  Sfânta Maria si Sfinții Martiri  Brâncoveni 

 

 Judecata de apoi, descoperire a omului si descoperire a Domnului 

 

 
 

Viata nu poate lua niciodata nastere din ceva mort si nici nu poate aparea din nimic. De 

asemenea, nici omul si nici alta vietate pamanteasca nu poate crea viata.  Totusi de unde vine 

viata? Ea exista si, luand act de existenta vietii, tragem concluzia fireasca ca viata nu poate veni 

decat tot de la o Fiinta Vie, dar superioara omului.  Alt rationament credibil nu exista. Daca 

aceasta Fiinta Vie "produce" viata, trebuie sa admitem ca a facut-o si cu un scop anume. 

Daca n-ar fi avut un scop, atunci acea Fiinta Superioara n-ar fi mai facut fiinte vii. Si omul, 

atunci cand produce sau construieste ceva, o face tot cu un scop anume. Nimic pe lumea asta nu 

e fara scop. Prin urmare si viata fiecaruia de pe pamant are un scop. Scopul tuturor fapturilor vii 

de pe pamant, in care sunt incluse si plantele, este acela de a servi omului. Intreaga lume vazuta 

si toate fapturile vii se ofera neconditionat omului, prin legea firii. In schimb omul, spre 

deosebire de celelalte fapturi, isi poate atinge scopul pentru care a fost facut, numai daca el vrea. 

El are posibilitatea alegerii intrucat are constiinta de sine si liber arbitru, din aceasta perspectiva 

fiind asemanator cu Ziditorul. Scopul omului este acela de a dobandi "de bunavoie si nesilit de 

nimeni" vietuirea in comuniune vesnica cu Creatorul. Acest lucru se va lamuri la judecata de 

apoi! Fiecare dintre noi vom fi trecuti prin dreptatea absoluta a lui Dumnezeu si vom fi "cernuti" 

dupa alegerea pe care noi insine am facut-o in viata pamanteasca. Nu putem sa nu ne intrebam: 

Cum e dreptatea noastra comparand-o cu dreptatea Celui ce ne-a dat viata? Si cautand raspunsul 

in mod onest, realizam ca este o  distanta inspaimantator de mare! Iar daca realizam asta inca 

de pe-aici, atunci ne mai ramane un lucru de facut: sa ne judecam pe noi insine prin tribunalul 

propriei constiinte si sa ne indreptam. Daca o vom face, atunci Dumnezeu nu ne va mai judeca 

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


cu dreptatea Sa absoluta, ci ne va judeca cu mila lui nemasurata. Dumnezeu are mila de om, 

dar nu are mila pentru pacat! Daca pacatul domina fiinta noastra si ne perverteste definitiv de 

la scopul pentru care am fost creati, atunci Dumnezeu va ramane departe de noi, asa cum noi am 

ales. Prin urmare, daca exista un scop pentru care am fost facuti, atunci scopul nu e implinirea 

noastra intr-o lume care se termina, ci scopul e implinirea noastra intr-o lume vesnica alaturi de 

Dumnezeu. Pe-aceea sa ne-ajute Dumnezeu s-o dobandim! p.didel  

 CAT DE IMPORTANT ESTE SA NU PIERDEM TIMPUL SI SA 

NEOSTENIM PENTRU DOBANDIREA DUHULUI SFANT 

“Si peste toate acestea va domina foamea. O foame dublă – şi fizică, şi, în principal, spirituală. 

Vor fi cativa ani neroditori, seceta, toate acestea vor duce la o foame cumplita. Dar nici acesta nu 

este motivul principal, doar oamenii s-au deprins sa consume mai multa hrana decat le este 

necesar pentru intretinerea vietii, cu mult mai multa. Cuvioasei Maria Egipteanca îi erau de ajuns 

câteva boabe de grâu şi puţină rouă, ca să trăiască şi să reziste căldurii pustiului. Cuviosul 

Serafim de la Sarov, făcătorul de minuni, se hrănea cu ierburi, iar în fiecare zi muncea fizic din 

greu. Ei erau plini de har. Dar oare numai ei? Respingând putreziciunea, ei se uneau cu Viaţa, 

până şi trupurile lor rămâneau neatinse de putreziciune, contrar legilor morţii, aduse în natură de 

către păcat. Cu oamenii ultimelor timpuri se întâmplă ceva contrar: unul dintre idolii lor este 

mâncarea. Mănâncă nu atunci când le e foame, ci pentru că au ce mânca. Încearcă, cunoaşte 

oare omul contemporan adevărata senzaţie de foame? Puţin probabil, altfel de ce i-ar mai trebui 

atâtea condimente, mirodenii, sosuri, reţete de mâncăruri rafinate. Căci menirea lor e să trezească 

dorinţa de a mânca cele preparate. Cel care are, într-adevăr, nevoie de mâncare pentru a-şi 

menţine puterile nu are nevoie de toate acestea. O bucăţică de pâine şi o înghiţitură de apă îi sunt 

de ajuns. Dar băuturile spirtoase care inhibă senzaţia de saturaţie? Toate acestea sunt o 

repetare a orgiilor păgâne. Dar noi uităm că, de fapt, consumând moarte, ne logodim cu ea, 

devenim ostaticii ei. Acum are loc îndoparea omenirii. Aşa cum ţăranul îndoapă vitele şi 

păsările, pregătindu-le de moarte, de tăiere, aşa şi omenirea se pregăteşte de moarte, de 

moarte spirituală, întâi de toate. Diferenţa e doar că animalele nu au libertatea de a alege şi 

nici raţiune, iar omul şterge limitele naturale, alegând indivizii ce încalcă aceste limite. Dar omul 

are raţiune şi libertatea de a alege şi nimeni nu poate să-l oblige; tot ce face, face de bunăvoie. 

Iată Viaţa şi iată moartea. Iată Biserica-Adevărul, pentru că este Trupul lui Hristos şi e plină de 

Duhul Sfânt, şi iată orgia morţii, atotviclenele legi şi ispite ale lumii. Fiecare alege liber una 

dintre ele. Despre ziua de azi, multi isi vor aminti la judecata de apoi cu mare cainta si 

amaraciune, pentru ca nu s-au folosit de ea ca sa agoniseasca Duhul Sfant. Nu au ascultat 

chemarile Bisericii sa se adape din raurile cu apa vie ale harului lui Dumnezeu. N-au vrut să se 

deprindă cu rugăciunea şi postul, cu faptele bune, cu lucrarea duhovnicească. Au agonisit moarte 

şi pe ea o vor primi. De aceea s-a şi spus că nu se va îndrepta tot cel viu. Că doar nu va fi o 

judecată aşa cum ştie lumea – cu procuror, avocat, cu ultimul cuvânt al inculpatului, nu. 

Vor acuza sau îndreptăţi înseşi faptele omului – faptele şi gândurile. Şi va primi fiecare ce a 

ales în această vale a plângerii şi a pribegiei, spre ce a tins, ce a dorit, aceea va primi. Cel 

care a ales viaţa va primi viaţa veşnică şi fericirea, iar cui moartea i s-a părut mai dulce – iadul şi 

chinurile veşnice. Şi după cum ne învaţă Sfinţii Părinţi, principalul chin nu este tigaia [“cazanul 

cu smoala”, n.n.], ci lipsa lui Dumnezeu! Acum, vrem noi aceasta sau nu, avem în permanenţă 

drept sprijin lucrarea Lui dătătoare de viaţă. Aşa ori altfel, suntem adăpaţi de Harul Său. Măcar şi 

prin Cuvântul spus la facerea lumii plantelor şi animalelor, omului şi universului. Fără lucrarea 



lui Dumnezeu, lumea nu ar putea exista nicio clipă. Timpul din urmă de aceea şi este cel din 

urmă, pentru că acţiunile omului înşelat de mirajele diavoleşti sunt îndreptate către desprinderea 

de lumea Proniei. Si iata ca devine clar cat de important este sa dobandim Duhul Sfant acum. 

Numai in acesta e zalogul mantuirii.(…)Nu veghem, ne-am relaxat, lasam totul pentru mai 

tarziu. Pentru mai tarziu postul, pentru mai tarziu rugaciunea, pentru mai tarziu ravna de a primi 

Sfintele Taine, pentru mai tarziu smerenia, pentru mai tarziu, faptele bune. In schim hrana, si mai 

multa acum, locuinta, chiar in clipa aceasta, masina e foarte de dorit. Dar se va prabusi lumea, va 

disparea aceasta invazie a nimicniciei si se va vadi ca esti gol-golut.(…)                                                                                                                                                                                               
Îţi mai spun încă o dată: nu e nevoie de discuţii despre mântuire, ci de fapte pentru mântuire – atât 
acum, cât şi atunci, ceva mai târziu. A trecut timpul îndreptăţirilor, dacă a mai fost vreodată.           
(Din: “Staretii despre vremurile de pe urma“, Manastirea Sf. Arh.Mihail si Gavriil, Petru-Voda, 2007)                                                                                                                                                             

☻                                                     
Dincolo de gluma, cam asta ni s-a spus si ni s-a repetat in scoala. Ca sa bagam bine la cap! Unde 

mai pui ca ni se prezenta ca fiind stiinta adevarata. Si ca sa para credibila, au intercalat 

milioanele de ani intre etapele unei evolutii insesizabil de lente. Daca nu ne credeti, atunci 

cercetati! 

 

 
 

 

 

http://www.cartiortodoxe.ro/cartea-carte/2674-staretii-despre-vremurile-din-urma-.html


 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, 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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