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     MISIUNEA SFANTA MARIA SI SFINTII MARTIRI BRANCOVENI 

544 Bridgeport Rd E, Kitchener, ON, N2K 1N7 

Vizitati website-ul: www.sfmariakitchener.com 

si pagina noastra de facebook: Sfânta Maria si Sfinții Martiri Brâncoveni                           
                                                                                                                      Suntem in era Duhului Sfant. 
 
 

                     
                    VINDECAREA A DOI ORBI SI A UNUI DEMONIZAT MUT 

In vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au 

luat după Dânsul doi orbi; aceștia strigau și 
ziceau: miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David! 
Iar după ce a intrat El în casă, au venit la 
Dânsul orbii și i-a întrebat Iisus: credeți că pot 
să fac Eu aceasta? Răspuns-au Lui: da, 
Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: 
după credința voastră, fie vouă! Și s-au 
deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu 
asprime, zicând: vedeți, nimeni să nu știe. Însă 

ei, după ce au ieșit, au răspândit numele Lui în tot ținutul acela. După plecarea lor, 
iată au adus la Dânsul pe un om mut, având diavol. Și fiind scos afară diavolul, a 
grăit mutul; iar mulțimile se minunau, zicând: niciodată nu s-a văzut așa ceva în 
Israel. Dar fariseii ziceau: cu domnul diavolilor scoate pe diavoli. Și Iisus străbătea 
prin toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia 
împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință în popor. (Matei IX, 
27-35) 

 

 

❖ Minunile dumnezeiesti, ieri si azi 

Biblia si, mai ales, Noul Testament abunda in miracole. Ce sunt ele? Sunt lucruri si 

fapte de nepatruns cu mintea, prin care Dumnezeu vrea sa-l ajute pe om sa se 

regaseasca pe sine si sa se mantuiasca. Vindecarile nevindecabile de om, invierile, 

exorcizarile, controlul legilor fizice si ale naturii, in general, sunt dovezi ale existentei si 

lucrarii lui Dumnezeu in lume. In comparatie cu perioada biblica, vremurile de azi par a nu 

avea parte de prea multe minuni. In aparenta, atunci se intamplau prea multe, iar astazi, 

daca auzim de vreuna, o punem la indoiala si pe-aceea. Dumnezeu oferea semne 

poporului ales, iar oamenii aveau posibilitatea sa vada cu ochii lor pe Savarsitorul de 

minuni, care era Iisus Hristos. In Vechiul Testament Dumnezeu facea minuni, vrand sa 

pregateasca poporul evreu pentru primirea lui Mesia. Odata venit, Iisus Hristos a savarsit 

minuni, confirmandu-si astfel mesianitatea si aratand necesitatea insusirii Evangheliei 

propovaduite si traite de El. 
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 In ciuda acestor dovezi oferite de insusi Dumnezeu, stim tot din Biblie ca multi dintre 

iudei se obisnuisera atat de mult cu minunile incat nu li se mai pareau a fi atat de 

importante. Si-asa cum atunci iudeii se obisnuisera cu minunile, la fel, noi, cei de astazi, 

desi suntem inconjurati de atatea minuni, nu le vedem pentru ca suntem la fel de orbi 

sufleteste ca si iudeii de-atunci. De pilda, omul este, de departe, cea mai avansata 

"masinarie" din universul fizic stiut. Nu este aceasta o minune? Cine poate crea si alcatui 

o astfel de "masinarie"? Acum cand omul se lauda cu tehnologia avansata, cu tot felul de 

roboti inteligenti, nu pot fi decat glume proaste sau bazaconii acele idei fara dovezi cum 

ca omul, la randul lui, cea mai inteligenta "masinarie", a aparut si a evoluat de la sine, din 

neant sau din "bacteria supei primordiale", alcatuindu-se si dezvoltandu-se singur, fara 

contributia nimanui, de la simpla vietate unicelulara pana la fiinta unica si indescifrabil 

de complexa pe care o cunoastem. Miracolul lumii inconjuratoare si mai ales al lumii vii, 

plina de ratiuni si de conexiuni, cele mai multe dintre ele inaccesibile ratiunii umane, 

inseamna chiar mai mult decat minunile savarsite de Mantuitorul Hristos pe pamant.  

A vindeca, a invia, a repara sau a recupera ceva inseamna mai putin decat a crea din 

nimic, a aduce la existenta de la inexistenta, apoi a proiecta si alcatui o mega-masinarie 

cosmica, cu mecanisme functionale, la toate nivelele universului, de la marele univers 

pana la microscopicele si de nepatruns detalii ale lui. Observam si ne minunam de tot 

ceea ce e capabil omul sa faca cu inteligenta si cu efort, dar ignoram si nu vedem tot 

ceea ce omul a gasit deja facut atunci cand el a ajuns pe lume. Avem cu totii nevoie sa 

deschidem ochii si sa lasam sa patrunda in suflet adevarata Lumina, dar mai ales avem 

nevoie sa invatam a distinge Lumina Adevarata de falsele luciri demonice si de 

ideologiile toxice ale acestui veac. p. didel    

 

 

➢ EPISTOLA SOBORNICEASCA A SFANTULUI APOSTOL IACOV 

                                                 - capitolul III- 

 

1. Nu vă faceţi voi mulţi învăţători, fraţii mei, ştiind că (noi, învăţătorii) 

mai mare osândă vom lua.  

2. Pentru că toţi greşim în multe chipuri; dacă nu greşeşte cineva în 

cuvânt, acela este bărbat desăvârşit, în stare să înfrâneze şi tot trupul.  

3. Dar, dacă noi punem în gura cailor frâul, ca să ni-i supunem, ducem 

după noi şi trupul lor întreg.  

4. Iată şi corăbiile, deşi sunt atât de mari şi împinse de vânturi aprige, 

sunt totuşi purtate de o cârmă foarte mică încotro hotărăşte vrerea 

cârmaciului.  
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 5. Aşa şi limba: mic mădular este, dar cu mari lucruri se făleşte! Iată 

puţin foc şi cât codru aprinde!        

 6. Foc este şi limba, lume a fărădelegii! Limba îşi are locul ei între 

mădularele noastre, dar spurcă tot trupul şi aruncă în foc drumul vieţii, 

după ce aprinsă a fost ea de flăcările gheenei.  

 7. Pentru că orice fel de fiare şi de păsări, de târâtoare şi de vietăţi din 

mare se domoleşte şi s-a domolit de firea omenească,  

 8. Dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domolească! Ea este un 

rău fără astâmpăr; ea este plină de venin aducător de moarte.  

9. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu şi Tatăl, şi cu ea blestemăm pe 

oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.  

10. Din aceeaşi gură ies binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie, fraţii 

mei, să fie acestea aşa.  

11. Oare izvorul aruncă din aceeaşi vână, şi apa dulce şi pe cea amară?  

12. Nu cumva poate smochinul, fraţilor, să facă măsline, sau viţa de vie să 

facă smochine? Tot aşa, izvorul sărat nu poate să dea apă dulce.  

13. Cine este, între voi, înţelept şi priceput? Să arate, din buna-i purtare, 

faptele lui, în blândeţea înţelepciunii.  

14. Iar dacă aveţi râvnire amară şi zavistie, în inimile voastre, nu vă 

lăudaţi, nici nu minţiţi împotriva adevărului.  

15. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, trupească, 

demonică.  

16. Deci, unde este pizmă şi zavistie, acolo este neorânduială şi orice 

lucru rău.  

17. Iar înţelepciunea cea de sus 

întâi este curată, apoi paşnică, 

îngăduitoare, ascultătoare, 

plină de milă şi de roade bune, 

neîndoielnică şi nefăţarnică.  

18. Şi roada dreptăţii se seamănă întru pace de cei ce lucrează pacea.  
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ISTORIOARE DUHOVNICESTI 

 

• ADEVARATUL PRIETEN 
Sfantul Grigore cel Mare atata de smerit era, ca intotdeauna zicea:  
- Prieten imi este cel ce-mi arata greselile si dusman cel ce ma lauda.  
Si aceste vorbe erau ale unui sfant...  
"Spune-mi de cele rele ale mele..." 
Daca mergea cineva la Sfantul Macarie si-i spunea ca e om mare si sfant, el nici nu voia sa-i 
raspunda.  
Dar daca venea cineva si-i spunea: "Tii minte, parinte, cand erai in lume si furai silitra ca s-o 
vinzi?", cu acela Macarie statea de vorba bucuros, raspunzandu-i la tot ce-l intreba.  
 

• GRESEALA 
 In timp ce mergea pe drum, un calator a vazut intr-o gradina un pom frumos, de crengile 
caruia atarnau niste mere mari si rosii de-ti lasa gura apa. Vazand omul ca nu-i nimeni prin 
preajma, ce s-a gandit? Bine ar fi daca ar gusta si el cateva, asa, de pofta!  
Dar cum sa faca? Pana la pom trebuia sa treaca de un gard inalt si de o mare baltoaca.  
A stat el ce-a stat, s-a sucit, s-a invartit, dar, nemaiavand rabdare, si-a zis: "Fie ce-o fi!" si  
a-nceput sa se catare pe gard. Cu greu, a reusit sa ajunga in curte, dar suparat nevoie mare, 
fiindca intr-un ghimpe din gard isi agatase haina si o rupsese. Acu, ce sa mai faca! Nu mai 
putea schimba nimic. Ba, mai mult, grabindu-se, a uitat de baltoaca plina cu noroi si s-a 
afundat in mal. Cand, in sfarsit, a ajuns sub pomul cu pricina, a luat cateva mere, dar, 
uitandu-se la ele cum arata, si-a spus:  
- E drept ca am obtinut eu ce-am vrut, dar a meritat oare? Haina mea cea buna e rupta, 
incaltarile si pantalonii murdari.  
Cum statea el asa si isi plangea singur de mila, apare in curte stapanul casei. Cand l-a vazut 
pe calator cum arata, i-a spus:  
- Bine, omule, trebuia sa te muncesti atata pentru cateva mere? Uite ce-ai patit! Ca sa nu 
mai spun ca nu inteleg de ce-ai incercat sa le iei pe furis? Daca bateai la mine in poarta si 
mi-ai fi cerut cateva mere, eu ti-as fi dat cu drag. Acum, haide in casa sa te speli si sa te 
odihnesti si apoi iti vei vedea de drum!  
Tare bucuros si multumit a fost calatorul, vazand bunatatea gazdei sale, dar, in acelasi timp, 
si-a promis siesi ca altadata nu va mai fi atat de nesabuit.  
In viata, nu este important doar sa obtii, ci si cum obtii! Sunt oameni care vor sa aiba 
mai mult si, atunci muncesc fara tihna. Altii, insa, fura, gandindu-se mereu cum sa 
fuga de munca si sa insele. Acestia, pacatosii, singuri se insala, fiindca nu este totul sa ai 
un lucru; conteaza si cum l-ai obtinut!  
"In cele trecatoare, nu poti deveni bogat decat saracind pe altul.  
In cele duhovnicesti, nu poti deveni bogat decat imbogatind pe altul." 
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SFANTA LITURGHIE IN AER LIBER 

 

 

 

 

Dragii nostri, 

 

Intreaga creatie e templul lui Dumnezeu. Intreaga 

creatie participa la Sfanta Liturghie si marturiseste 

despre slava Lui. Avem ocazia in duminici si 

sarbatori, atunci cand Domnul ne miluieste cu vreme 

buna, sa ne rugam in aer liber. Va asteptam in 

aceasta vara sa ne unim glasurile intr-o rugaciune 

care sa ne uneasca inimile intru dragostea lui 

Hristos. 
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❖ PROGRAM 

 
                                                 

           SAMBATA, 14 IULIE 2018, ORA 10:30 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE LA CAMPUL ROMANESC, HAMILTON 

 

DUMINICA, 15 IULIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE 

 

DUMINICA, 22 IULIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE 

 

DUMINICA, 29 IULIE 2018, ORA 11:00 A.M. 

➢ SFANTA LITURGHIE  

➢ AGAPA FRATEASCA 

                           

 

                          

 

 
 

 

 

 


