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          Adormirea Maicii Domnului 
                            (15 august) 

 
  
                              
 
 
 
 
 
 
Întru naştere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu 
Născătoare; mutatu-te-ai la Viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile tale, izbăveşti 
din moarte sufletele noastre. (troparul praznicului) 
 

Maica Domnului a trecut din viata pamanteasca pe la 50 de ani, atunci cand cei mai multi dintre noi inca 

ne gandim cum sa ne fie mai bine in viata aceasta. Ca Dumnezeu a luat-o mai devreme din viata 

aceasta, inseamna ca n-a privilegiat-o din acest punct de vedere, chiar daca vorbim despre cea mai 

virtuoasa si mai pretuita fiinta umana din cate exista, ea fiind, din acest punct de vedere, chiar si 

deasupra tuturor ingerilor. Alaturi de multe alte exemple, si acesta al Maicii Domnului, vine in sprijinul 

ideii ca viata de-aici, nu de putine ori curmata mai devreme decat ne asteptam, nu trebuie perceputa 

ca o nedreptate din partea lui Dumnezeu. Logica lui Dumnezeu, nefiind asemenea logicii omenesti, are 

perspectiva vesniciei si nu e circumscrisa limitelor acestei lumi. Apoi viata, fiind bunul cel mai de pret, 

cum nu a aparut la intamplare si nici omul nu a creat-o, este opera si darul lui Dumnezeu. De aceea, 

daca Dumnezeu a dat lumii viata, atunci tot Domnul are dreptul de a o lua si, prin urmare, nu avem 

dreptul de a ne supara vreodata pe El. 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7wMfN4dncAhVCMd8KHS1sDZMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/adormirea-maicii-domnului-sau-sfanta-maria-mare-una-dintre-cele-mai-importante-sarbatori--103734.html&psig=AOvVaw2fVWI75wGCyZrUhPVfsZ-D&ust=1533690778409974
http://www.sfmariakitchener.com/
https://www.facebook.com/orthodoxparish/
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Imnul de mai sus al acestui praznic transmite in slove cu parfum dumnezeiesc, lucrarea Maicii 

Domnului pentru lume, mai ales dupa trecerea Ei din viata aceasta. 

“Intru nastere Fecioria ai pazit”, adica desi prinTine, Maica, ai intrupat in om pe Creatorul, 

ai ramas pururi neatinsa de pacat. 

“Intru adormire lumea nu ai parasit, de Dumnezeu Nascatoare”. Asa cum 

suntem incredintati ca prin moarte trupeasca nu parasim definitiv scena lumii, la fel Maica Domnului 

ramane o prezenta reala si vie in lume. Ca Nascatoare de Dumnezeu, Maica nu ramane o prezenta 

pasiva dincolo de lumea aceasta, ci, dimpotriva, asa cum a mijlocit in numele omenirii nasterea 

Dumnezeului-Om, la fel mijloceste cu iubirea Ei de mama pentru ca si noi sa ne nastem fii prin har in 

imparatia lui Dumnezeu. 

“Mutatu-te-ai la Viata, fiind Maica Vietii”. Trecerea din viata pamanteasca e adormire 

sau mutare. Viata este insusi Hristos, asa cum aflam si din slujba Prohodului din Vinerea Mare, “In 

mormant Viata/ Pus ai fost Hristoase.” Prin urmare, calitatea de mama a Preasfintei nu e doar pentru 

un om sau orice simplu muritor, ci Ea este insasi Maica Datatorului de Viata. 

“Si cu rugaciunile Tale, izbavesti din moarte sufletele noastre.” Din ceruri, pururi 

rugatoare pentru noi, Maica Domnului care e si Maica Vietii, isi doreste, cu suflet de mama ce ne 

cuprinde pe toti, sa ajungem sa ne adapam la Izvorul Vietii. Numai asa ne vom salva de la moarte! p. didel 
 

Sfanta Maria, Sfanta Tuturor Sfintilor si Faptura cea mai presus de toate fapturile  

 
 Dumnezeu detine sfintenia la modul absolut si iubeste la modul absolut. Dar se poate spune ca si Dumnezeu 
uraste. Uraste doar pacatul, raul din om si din lume. Ca sa vina intre noi, Dumnezeu trebuia sa se faca 
asemenea noua si sa aiba salas potrivit cu sfintenia Sa absoluta. Un salas pacatos ar fi fost total incompatibil 
cu sfintenia Sa. Dumnezeu a trebuit sa astepte mii de ani ca sa se nasca intre oameni cineva ca Sfanta Maria. 
Sfanta a venit pe lume nu atat din dorinta trupeasca, cat din voia si puterea lui Dumnezeu, daca ne gandim la 
parintii ei, Ioachim si Ana, care erau destul de varstnici pentru a putea avea copii. Daca noi, oamenii de rand,  
ne contaminam de pacat pe masura ce crestem, Maria pe masura ce crestea era tot mai sfanta. Din cauza 
pacatului, in ochii oamenilor sfintenia ei nu se vedea, dar la Dumnezeu sfintenia ei se vedea ca un margaritar 
intre gunoaie. Asa Sfanta devine Preasfanta Maica Neintinata a lui Dumnezeu si Maica noastra a tuturor. Prin 
Ea, Creatorul s-a plamadit cu ceea ce e mai sfant din intreaga creatie, ridicand creatia si, mai ales, faptura 
umana la sanul Treimii celei Sfinte si Desavarsite. Preasfanta Maica Maria a primit pe Creatorul in sufletul si  
in pantecele ei preacurat si-apoi L-a primit in familia si-n casa ei sfanta, in persoana Fiului Sau si Fratelui 
nostru, Om si Dumnezeu, Iisus Hristos, acum inaltat pentru noi la sanul Dumnezeiestii Treimi. Asa Preasfanta 
Maica Maria a unit istoria cu vesnicia si de-aceea e deasupra tuturor fapturilor vazute si nevazute din univers. 
Cuvintele noastre de lauda si de multumire sunt prea sarace ca sa exprimam toate cate Maica le face pentru 
noi, dar spunem si noi ce putem: "Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu miluieste-ne pe noi, pacatosii!". p.didel  
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                    Sfintii Martiri Brancoveni 
                                   (16 august) 
 
„…Atunci (martiriul Sfintilor Brancoveni) a 
fost un mega-show organizat de Ahmed 
Pasa, cu ambasadori din Rusia, din Imp. 
Habsburgic, din Marea Britanie etc, era, 
deci un show, cu surle si trambite, si, in 
mijloc, era un pusti de 12 ani, cu fratii lui si 
cu tatal sau, care in acea zi implinea 60 de 
ani. Mergeau desculti, cu capul gol, el, 
batranul fiind torturat de trei luni de zile. 
Dupa acest „eveniment”, organizat de pasa 
pentru a-si arata muschii in fata puterilor 
europene, un jurnal francez, Gazette de 
France, a scris „un domnitor roman a fost 
executat pentru ca nu si-a platit datoriile”. Ei (puterile europene, n.n) nu aveau nici o treaba 
cu marturia crestina (inca de pe atunci!). (…) Batranul si-a vazut copii decapitati. Si, inainte 
de a incepe decapitarea, le-a spus urmatorul lucru, pe care ar trebui poporul roman sa si-l 
reaminteasca. Brancoveanu a spus asa: „Stati tari. Nu luati seama la moarte. Priviti la 

Mantuitorul nostru Iisus Hristos, Care atat a patimit atatea pentru noi si ce viata de ocara a 
avut.” Din clipa aceea a inceput masacrul. Dar batranul le-a spus: „Stati tari. Nu luati seama 
la moarte”. A fost un stop, la baiatul cel mic, Matei, caruia i-a fost frica. A fost, daca vrei, 
tremuratul fiintei, sau daca vreti, acea neliniste pe care a avut-o Insusi Hristos cand a spus 
„Tatal Meu, de ce Ma lasi?“ 
Fiti atenti unde este frumusetea crestina a crucificarii romanesti! Copilul asta a avut un 
balans hristic. Si a spus – „nu pot, eu trec la islamism”. Si atunci, tatal lui, batranul, i-a 
spus: „Neam de neamul nostru nu s-a dezis (de credinta ortodoxa n.mea). Daca s-ar putea 
sa mori de mii de ori pentru ea.” Si, in clipa aceea s-a produs un scurtcircuit, care a facut 
coloana vertebrala a dainuirii neamului nostru. Copilasul s-a uitat la calau si i-a zis 
asa: „Vreau sa mor crestin. Loveste!” 
Privindu-l pe Brancoveanu, privindu-l pe Matei, si privindu-l si pe imparatul Constantin – care 
a vazut, inaintea unei batalii, semnul crucii pe cer, fiind scris: „Prin aceasta vei izbandi!” –
 avem cele trei priviri ale neamului acesta. (Stati tari in credinta. Nu luati seama la 
moarte!; Vreau sa mor crestin. Loveste!) Prin acest semn (Crucea) vei izbandi – acestea 
sunt cele trei priviri mantuitoare, cele trei pilde sintetizate de artistul Dan Puric – n.n.). 
Putem sa ii scoatem pe acesti martiri din fiinta noastra? Putem sa ii relativizam si pe 
acestia? Adica, haide domne sa ne luam dupa Gazette de France! Eu nu pot sa ma iau dupa 
Gazette de France! Eu ma iau dupa Brancoveanu. Si asta este foarte bine. Un copil pe mine 
ma intoarce. Acel copil, care este sfant, Matei Brancoveanu, a privit in ochi calaul si a spus: 
„Vreau sa fiu crestin. Loveste!” 
Eu pot sa privesc Europa, SUA, lumea intreaga si sa zic asa – Vreau sa mor crestin. 
Loveste! Asta este testamentul clar si conditia mantuirii noastre.”    Dan Puric 

 
 

 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTwqio4tncAhVskeAKHV2IDzMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.artar.ro/sfintii-voievozi-in-icoana-ortodoxa/&psig=AOvVaw1Q-oRAljmzgvvDymairZ0H&ust=1533690965566751
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❖ Prezenta lui Dumnezeu 
 

Dumnezeu nu este atat o prezenta fizica, cat mai ales este una 
harica, nemateriala si foarte gingasa, pe care omul o poate 
accepta sau respinge. Daca Dumnezeu ar fi fost o prezenta fizica 
permanenta intre oameni, atunci prezenta Sa ar fi fost un element 
constrangator pentru constiinta umana. Mai mult de-atat, prezenta 
fizica a lui Dumnezeu ar fi fost numai o prezenta "alaturi, langa, in 
preajma omului", pe cand o prezenta nemateriala, in duh, este 
pentru om o prezenta launtrica care poate umple haric fiinta 
umana in cele mai ascunse unghere ale ei. O prezenta a lui 
Dumnezeu doar "in preajma omului" nu poate fi datatoare de 
viata, pe cand o prezenta launtrica in om e asemenea sevei 
generatoare de viata, care iriga tot organismul si toata fiinta 
umana. Cum ne dam seama de prezenta nemateriala (in duh) a 

lui Dumnezeu? Din perfectiunea, din logica si din scopul lumii materiale! Ordinea cosmica, 
frumusetea ei unica si imposibil de recreat, dar si scopul pentru care exista, dovedesc faptul 
ca lumea materiala ascunde atat inlauntrul cat si in spatele ei o Cauza nemateriala. La un 
moment dat, aceasta Cauza s-a intrupat in persoana umana a lui Hristos. Astfel Dumnezeu, pe 
de o parte, i-a oferit omului evidenta existentei Sale, pe de alta, i-a dat sansa de a-si  intelege 
sensul. Se poate vedea prezenta in duh a lui Dumnezeu si in acei semeni ai nostri care au primit 
pe Hristos in viata lor si lucreaza iubirea Lui. Prin inaltarea Sa la cer, Dumnezeu umanizat (Iisus 
Hristos) ii lasa pe oameni liberi, neconstransi de vecinatatea fizica a unui Dumnezeu care i-ar 
urmari sau i-ar spiona pe pamant. Astfel Dumnezeu se retrage fizic, dar ramane si mai prezent 
prin lucrarea Duhului Sfant. Lucrarea Duhului Sfant permanentizeaza lucrarea lui Hristos pe 
pamant. Daca Duhul a lucrat fara Hristos inainte de intruparea Sa, de la Rusalii incoace 
Duhul lucreaza continuu, prin harul Sau, aceeasi lucrare a lui Hristos de-acum 2000 de ani. 
Adica, prin lucrarea Duhului, traim la timpul prezent intruparea, propovaduirea Evangheliei, jertfa 
pe Cruce, invierea si inaltarea lui Dumnezeu umanizat si ne insusim roadele lucrarii Lui. Asa 
descoperim si intelegem ca prezenta duhovniceasca a lui Dumnezeu este chiar mai reala si mult 
mai folositoare decat  prezenta Lui fizica.  
Fie ca suntem tristi, bucurosi, ingandurati sau dezamagiti, sa ne amintim mereu de prezenta lui 
Dumnezeu in lume si in om. Daca noi nu ne amintim de prezenta lui Dumnezeu, atunci, sigur, 
alte duhuri straine isi vor aminti de noi si vor cauta sa ne domine. Sa nu fie asa cu nici unul dintre 
noi, ci sa fie asa cum toti din Biserica ne rugam: "Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul 
Adevarului, Care pretutindeni esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, 
vino si Te  salasluieste intru noi si ne curateste de toata intinaciunea si mantuieste Bunule 
sufletele noastre." p.didel 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib3_mE2NzcAhVxmK0KHbtmAmUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.realitatea.net/sfantul-din-bulgaria-cersetorul-de-99-de-ani-care-nu-pastreaza-niciun-ban-povestea-lui-dyado-dobri_1389555.html&psig=AOvVaw0F8c-1lcpDq33DHfa2IMmL&ust=1533791280581737
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❖ Newton, Voltaire și Fenelon despre Marele Creator 

 

„O uniformitate atât de minunată în sistemul planetar 

trebuie privită neapărat ca rezultat al unei lucrări de mare 

chibzuinţă şi orânduire, zice marele matematician, fizician, 

astronom şi filosof englez Newton (1642-1727). Același 

lucru este şi cu uniformitatea care se constată în corpurile 

animalelor. Dacă, in afară de aceasta, priviţi îndeosebi 

prima plăsmuire chiar a acestor părţi din corp, care au o 

structură aşa de delicată, ca de pildă aceea a ochilor, 

urechilor, creierului, muşchilor, inimii, plămânilor... dacă 

adăugaţi la aceste consideraţii şi pe acelea privitoare la 

instinctul animalelor şi insectelor, veţi fi de acord că toată 

această lucrare, meşteşugit făcută, nu poate fi decât efectul 

înţelepciunii şi inteligenţei unui AGENT puternic pururea viu 

care, fiind de faţă pretutindeni, este capabil să mişte 

corpurile... mai mult decât putem noi, prin propria noastră 

voinţă, să punem în mişcare propriul nostru corp. Cine să 

facă toate acestea dacă nu Dumnezeu?” (Isaac Newton)  

Să ne oprim puţin asupra corpului uman, propune marele 

literat, educator şi învăţat francez Francois Fenelon (1651-

1715]. Să privim acest corp; el este acoperit în unele locuri cu o piele atât de subţire şi delicată pentru 

împodobirea corpului. Dacă această piele care face corpul aşa de plăcut şi de un aşa de frumos colorit ar fi 

scoasă, acelaşi corp ar fi hidos şi ar produce chiar groază. Această piele este străpunsă de găuri pretutindeni ca 

un ciur. Deşi sudoarea iese în afară prin aceşti pori, totuşi sângele nu se scurge niciodată prin ei şi nici apa din 

afară nu intră prin ei. Dar cine nu va admira construcţia oaselor? Ele sunt foarte tari şi cu toate acestea sunt pline 

de nenumărate găuri care le fac mai uşoare. Ele sunt găurite şi in locurile prin care trec ligamentele pentru a le 

lega pe unele cu altele. Mai mult, extremităţile lor sunt mai groase decât mijlocul şi formează două capete 

semirotunde pentru a da putinţa ca un os să se învârtească mai uşor pe altul şi pentru ca totul să se poată indoi 

fără greutate. [...] Mâinile sunt o ţesătură de nervi şi oscioare legate unele de altele care au toată tăria şi toată 

mlădierea trebuitoare pentru a pipăi, a apuca, pentru a se prinde, a arunca, a ţine şi a împinge. Degetele, ale 

căror capete sunt prevăzute cu unghii, sunt făcute pentru a indeplini meşteşuguri minunate. [...] Ochii sunt ca 

nişte oglinzi în care se zugrăvesc rând pe rând şi fără tulburare, în fundul retinei, toate obiectele lumii întregi. Ce 

mână a ştiut şi a putut să facă toate acestea? "Toate cărţile la un loc nu cuprind mai mult decât acest argument: 

când văd un ceas a cărui limbă este construită ca să arate orele, îmi dau seama că o fiinţă inteligentă a orânduit 

piesele acestei maşini pentru ca limba să arate orele. Tot aşa, când văd maşinăriile corpului omenesc, îmi dau 

seama că o fiinţă inteligentă a orânduit aceste organe. [...] Trebuie să fii stupid ca să nu recunoşti Autorul; trebuie 

să fii nebun pentru a nu-L adora”. (Voltaire. Poet şi prozator francez 1694-1778, Oeuvres complêtes, vol. XXIV, 

paginile 10-11)  (Se întorc morții acasă - Cornel Constantin Ciomâzgă, Editura Cartea Actuală 3C, p.210-212) 

Sursa: www.Ortodoxiatinerilor.ro 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/rezultatulateismului/photos/a.929865477100254.1073741831.929773790442756/1703715243048603/?type=3
http://www.ortodoxiatinerilor.ro/
https://www.facebook.com/rezultatulateismului/photos/a.929865477100254.1073741831.929773790442756/1703715243048603/?type=3
https://www.facebook.com/rezultatulateismului/photos/a.929865477100254.1073741831.929773790442756/1703715243048603/?type=3


                                                                -06- 
 

❖ "Motoare moleculare" vs. evolutionism 
 
Ştiaţi că corpul uman conţine circa 75 de trilioane de celule? Ştiaţi că practic fiecare din aceste celule 

este prevăzută cu mii de mici „maşini”?  
Metodele de cercetare a ultrastructurii celulei au dezvăluit recent motoare 
organite, structuri discrete înăuntrul celulei, pe care nimeni nici măcar nu 
şi le-ar fi putut imagina cu abia trei decenii în urmă. Aceste fascinante 
agregate submicroscopice, “motoarele moleculare”, au fost acum 
descoperite în celulele oamenilor, bacteriilor şi animalelor:  
“Bacteriile conţin maşinării moleculare sofisticate destinate reglării creşterii 
şi divizării lor cu o superbă precizie” 
1. “Cele mai multe forme de deplasare în lumea vie sunt puse în mişcare 
de proteine cunoscute ca "motoare moleculare". Printre cele mai 
cunoscute sunt motoarele care folosesc mecanisme sofisticate de 
amplificare intramoleculară…” 
2. Asemenea agregate infime pot fi observate în fapt doar folosind tehnici 
speciale de radiografiere şi micrografiere electronică de înaltă rezoluţie. 
Motoarele sunt compuse din proteine şi ajută în diverse procese celulare 
care includ diviziunea celulară, transportul şi funcţionarea organitelor şi 

transportul încărcăturii de-a lungul traseelor proteice în citoplasmă (conţinutul viu al unei celule).  
“Miozina V [membră a unei familii de proteine deosebite – cea mai răspândită este miozina care compune 
muşchii noştri], o proteină celulară motoare, transportă încărcătură înăuntrul celulelor mişcându-se de-a lungul 
unor filamente actinice. E nevoită să facă paşi de 37 de nanometri punând un “picior” după altul...” 
3. Greşelile genetice, cum ar fi mutaţiile, care cauzează imperfecţiunea motorului pot conduce la defecte grave şi 
posibil la boli mortale. În mod ironic, darwiniştii cred că mutaţiile au “creat” motoarele moleculare! Nici un Creator 
nu ar fi fost implicat aici, pretind ei.  
Ca atâtea alte domenii ale biologiei, cercetarea motoarelor moleculare este în faza incipientă. Rolurile specifice 
ale tuturor acestor motoare rămân în continuare necunoscute. Deşi cercetătorii darwinişti folosesc cuvântul 
“maşină”, adică o unitate funcţională cu diverse părţi aflate în mişcare, termenul însuşi implică ideea de design, şi 
deci de designer…  
Un lucru pare a fi evident: dacă este nevoie de eforturile concertate ale unei mici armate de designeri, ingineri şi 
constructori să construiască motoarele din centralele electrice, de exemplu, atunci ce putem spune despre 
aceste agregate proteice microscopice pe care evoluţioniştii le numesc “sofisticate”, având o “precizie 
impunătoare”? În timp ce investigaţia continuă, caracteristicile special proiectate ale creaţiei lui Dumnezeu vor 
rămâne “vizibile cu claritate” pentru cei care sunt dispuşi să meargă acolo unde conduce evidenţa.  

Bibliografie 
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• ISTORIOARE DUHOVNICESTI 
 
➢ Taranul si marinarul 

Un ţăran îl întreba mereu pe un marinar cum de nu îi este frică să urce pe vas şi să se supună la atâtea 
pericole. 
,,Dar chiar nu ţi-e frică, ai aşa mare nădejde în Dumnezeu că nu vei muri?” 
,,Am! răspunse , marinarul” 
,,Dar tatăl tău şi bunicul tău cum au murit? întrebă ţăranul… 
,,Păi cum să moară, pe vas! spuse marinarul. 
,,Păi şi după toate astea mai ai curajul să te urci pe vas. 
,,Da! răspunse marinarul, apoi întrebând: 
,,Dar părinţii tăi, tatăl, bunicul tău unde au murit? 
,,În patul lor! spuse ţăranul”. 
,,Păi şi după toate astea, zise marinarul, mai ai curajul să te urci în pat?”  
 

➢ O mana de malai 
Doi hoţi fură aduşi la curtea regelui pentru a-şi primi pedeapsa după ce au fost prinşi asupra faptului. 
Unul furase o vită din şopronul unui om bogat, iar altul pătrunzând în casa unui om sărac, furase o 
traistă mică cu mălai. Cel care furase vita fu pedepsit să primească 20 de lovituri de bici, iar cel care 
furase mălaiul fu pedepsit să primească 100 de lovituri de bici. După ce-şi primiră fiecare loviturile, 
cel care furase vita se îndreptă spre casa lui, dar cel care furase mălaiul mai zăbovi, fiindcă el voia să 
intre la rege să afle de ce i s-a făcut nedreptate. Căci după mintea lui furând de o sută de ori mai puţin 
ca valoare decât celălalt, primise o pedeapsă de cinci ori mai mare. 
Regele l-a primit cu îngăduinţă şi i-a spus. 
– Da omule! Să ştii că aici la curte nu dau pedepsele după cum îmi vine mie, ci după dreptate. 
– Păi ce dreptate este măria ta, că eu am luat o biată mână de mălai… 
– Am pus oamenii mei să cerceteze şi iată ce am aflat! Cel care a furat vita a luat-o de la un om bogat 
care nu ştie ce e lipsa. Din 100 de vaci nici n-ar fi simţit că-i lipseşte una. Dar tu omule ai furat traista 
cu mălai a unor oameni amărâţi, era singura lor mâncare şi tu ai luat-o! Primul mult a luat, dar se 
consideră puţin, iar tu puţin ai luat, dar se consideră mult. 
– Dar totuşi măria ta, am primit de cinci ori mai multe bice.. 
– Tot pentru dreptate le-ai primit, omule!… Ia să iei dumneata o mână de mălai şi să o arunci aşa în 
vânt! Când fiecare fir din ăsta aruncat în vânt, mărturiseşte la Dumnezeu că este de furat, înseamnă 
că mult  ai luat… 
 

➢ Dragostea lui Dumnezeu 
Se spune că împăratul unui ţinut a chemat toţi savanţii şi filosofii pe care îi cunoştea, spunându-le că 
potrivit unui zapis, în curţile sale, undeva sub un pom se află o cutie în care se află dragostea lui 
Dumnezeu. Şi i-a trimis pe înţelepţi să sape până găsesc această cutie, promiţându-le o recompensă 
mare… 
Şi după zile întregi de căutări, fiecare filosof s-a prezentat în faţa regelui cu ce a găsit. Ba mulţi dintre 
ei găsiră cutii care conţineau podoabe sau documente vechi. Ajunşi în faţa împăratului, filosofii au 
început să se ia la harţă, fiecare susţinând că are cutia în care se află dragostea lui Dumnezeu. 
Văzând că nu e chip să-i împace, împăratul le-a ordonat să facă linişte şi le-a spus aşa: ,,Cum oare aţi 
crezut că e mai bine să săpaţi după o cutie decât să căutaţi răspunsul în voi!?…Ia gândiţi-vă, dacă 
Dumnezeu este atât de mare, încât, necuprins fiind, are grijă de toţi luminătorii cereşti, oare 
dragostea lui nu e la fel de mare şi necuprinsă!?…Acest răspuns îl aşteptam de la voi filosofii! 
Dragostea lui Dumnezeu nu încape într-o cutie…”. 
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“Timpul este moneda vietii tale. Este singura moneda pe care-o ai 
si numai tu poti hotari cum o vei cheltui. Fii atent ca nu cumva 
sa-i lasi pe altii s-o cheltuie pentru tine.”  Carl Sandburg(1878-1967) 

 

❖ PROGRAM 
 

 MIERCURI, 15 AUGUST 2018, ORA 10:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE (Adormirea Maicii Domnului) 

 
      JOI, 16 AUGUST 2018, ORA 10:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE (Sfintii Martiri Brancoveni) 

 

    DUMINICA, 19 AUGUST, ORA 9:30 A.M.  
     VA ASTEPTAM ALATURI DE NOI LA CAMPUL ROMANESC, HAMILTON 

➢ UTRENIE SI SFANTA LITURGHIE (Tanarul bogat)  

➢ PICNIC 
 

  

 

 

 

   DUMINICA, 26 AUGUST 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE (PILDA LUCRATORILOR RAI) 

 

   DUMINICA, 02 SEPTEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE (PILDA NUNTII FIULUI DE IMPARAT) 

 

  

 ZILELE HRAMULUI – VIZITA I.P.S. IRENEE ROCHON 

    SAMBATA, 08 SEPTEMBRIE 2018, ORA 10:00 A.M.               

➢ ACATIST SI SFANTA LITURGHIE (NASTEREA MAICII DOMNULUI) 

➢ SFANTUL MASLU, ORA 4:00 P.M. 

DUMINICA, 09 SEPTEMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE (DUMINICA DINAINTEA INALTARII SFINTEI 

CRUCI) 

➢ AGAPA FRATEASCA, ORA 1:00 P.M. 
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