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❖ Intaietatea e responsabilitate, iar nu privilegiu 
 

 
 
             Domnul Hristos, Intaiul dintre oameni, slujeste in cele mai de jos ale omului. 
 
Pentru cei mai multi dintre noi intaietatea e un privilegiu. E ravnita de multi pentru ca satisface ego-ul  si 
ofera avantaje. In raport cu semenii intaietatea alimenteaza pretuirea excesiva de sine, dorinta de putere 
si de inavutire. Nici ucenicii Domnului Hristos n-au fost scutiti de aceasta ispita atunci cand i-au cerut: 
"Da-ne noua sa sedem unul de-a dreapta Ta, si altul de-a stanga Ta, intru slava Ta." (Marcu X, 37) Voiau 
de la Domnul doar slava, inteleasa ca favoare dobandita fara nici o stradanie. Ori Domnul Hristos 
rastoarna un rationament puternic inradacinat in omul cazut: "Stiti ca cei ce se socotesc carmuitori ai 
neamurilor domnesc peste ele si cei mai mari ai lor le stapanesc. Dar intre voi nu trebuie sa fie asa, ci 
care va vrea sa fie mare intre voi, sa fie slujitor al vostru. Si care va vrea sa fie intai intre voi, sa fie 
tuturor sluga. Ca si Fiul Omului n-a venit sa I se slujeasca, ci ca El sa slujeasca si sa-Si dea 
sufletul rascumparare pentru multi." (Marcu X, 42-45)  Deci intaietatea nu trebuie asumata ca 
privilegiu, ci ca responsabilitate. Sa ne imaginam cum ar arata societatea umana daca ne-am asuma cu 
totii acest principiu evanghelic de aur! Sefii de state s-ar considera pe ei insisi slujitori ai popoarelor, 
directorii de firme sau de institutii s-ar considera slujitorii angajatilor, politicienii slujitorii alesilor, episcopii 
slujitorii preotilor, preotii slujitorii credinciosilor, credinciosii slujitorii aproapelui, sotul slujitorul familiei, 
s.a.m.d. Slujindu-ne aproapele si slujind mai ales pe cei mici decat noi, il slujim, de fapt, pe Hristos. 
"Intrucat ati facut unuia dintr-acesti frati ai Mei, prea mici, Mie Mi-ati facut."(Matei XXV, 40) Intaietatea e 
proportionala cu gradul de responsabilitate, iar nu cu dimensiunea sau cantitatea de privilegii. 
Prin urmare, potrivit acestei invataturi, nimeni nu are drepturi, ci cu totii avem numai responsabilitati. 
Conflictele de orice natura au intotdeauna caracter revendicativ. 
 
 

http://www.sfmariakitchener.com/
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 Din pacate, chiar si-n sanul institutiilor bisericesti au inceput sa existe preocupari pentru intaietate.  
Primul care a revendicat intaietatea in Biserica a fost papa de la Roma, care s-a separat chiar si dogmatic 
de intreaga Biserica. Si unii patriarhi ortodocsi ai zilelor noastre revendica intaietatea dupa criterii lumesti 
precum vechimea sau numarul de credinciosi. Absolut contrar principiului evanghelic de mai sus este si 
faptul ca, mai nou, in multe eparhii ortodoxe romanesti se incurajeaza competitii de tip olimpiada, adica 
concursuri de religie din care castiga cel mai destept si mai instruit elev. Ori in Biserica e intotdeauna 
vorba, nu despre cel mai destept, ci despre cel mai smerit si cel mai iubitor. Smeritii nu ies niciodata in 
fata si nici nu ridica mana ca sunt smeriti, asa cum nici cei iubitori niciodata nu se vor bate pentru locul 
intai. "Nu stiti ce cereti!"(Marcu X, 38), ne spune Mantuitorul Hristos. Locul intai nu inseamna sa fii in 
fruntea bucatelor ci inseamna, de fapt, sa ai o cruce mai mare de dus decat aceea pe care deja o 
duci. p.didel  
 

 

❖ Gand la Bunavestire 
 

 
 
Vestea cea mai buna din istoria omenirii este aceea ca Dumnezeu se plamadeste in fiinta umana, 
devenind om. Dumnezeu intra in carne si oase, smerindu-se intr-atat incat parcurge toate etapele 
dezvoltarii umane,de la faza embrionara pana la cea de adult. Acel Embrion divino-uman, apoi Pruncul, 
Copilul si, mai tarziu, Adolescentul Iisus, avea oare intelepciune dumnezeiasca in toate aceste etape ale 
dezvoltarii umane? Da, avea, dar Dumnezeu se manifesta ca om, potrivit cu varsta Sa biologica. 
Intelegerea noastra nu poate fi decat coplesita de faptul ca Cel ce e atotcuprinzator e cuprins in 
pantecele unei Fecioare, ca Cel ce e atotputernic e purtat intr-un trup atat de plapand, cum e cel al 
Mariei. Pe de alta parte, Fecioara Maria e tot ceea ce putea sa dea omenirea mai bun. Sfintenia 
desavarsita a lui Dumnezeu nu suporta in nici un fel starea de pacat, iar daca tot omul "se invecheste" in 
rele pe masura ce inainteaza in varsta, in cazul Fecioarei Maria, dimpotriva, pe masura ce inainta in ani, 
pe-atat se intarea in har si sfintenie. Daca parcursul celor mai multi sfinti a cunoscut intai declinul inaintea 
urcusului, in cazul Maicii Domnului, parcursul Ei de la nastere pe pamant a fost numai un continuu urcus. 
Aceasta este Vestea cea Buna din aceasta zi si inceputul tuturor Vestilor Bune legate de istoria mantuirii 
noastre. "Fie Mie dupa Cuvantul Tau" rostit de Fecioara Maria e semnatura si pecetea Ei in numele 
intregii omeniri, puse pe "contractul" incheiat cu Dumnezeu in vederea rascumpararii omului din pacat.   
Vestea cea Buna se innoieste spre cunostinta noastra dintre usile imparatesti la fiecare Sfanta Liturghie. 
Pe aceste usi e intotdeauna zugravita icoana Buneivestiri, pentru ca de-aici vine catre noi cunostinta de 
Dumnezeu la care suntem chemati. Tot pe-aici vine si Domnul Hristos in chip euharistic din Sfantul Potir, 
Sfant Vas care descopera tainic pe Preasfanta Fecioara in calitatea Ei de Purtatoare a lui Hristos. 
p.didel        

 

 



 

 

❖ Sfanta Cuvioasa Maria Egipteanca 

 

 
 

Sfântă Maica Noastră Maria Egipteanca (344-422) a fost o pustnică din deșert din a doua jumătate 
a secolului al IV-lea și prima jumătate a secolul al V-lea[1], care s-a pocăit după o viață 
de prostituată. Ea a devenit un exemplu de pocăință, asemenea lui Manase, Zaheu, David, 
răufăcătorul de pe cruce sau fiul risipitor. Maria Egipteanca a adormit în anul 422 într-un mod 
vrednic de remarcat. Biserica o prăznuiește în ziua adormirii, adică în 1 aprilie; pe lângă aceasta, ea 
este pomenită în Duminica Sfintei Maria Egipteanca, adică în a cincea duminică din Postul Mare.]  

Viața 
Ea și-a început viața ca o tânără care-și urmează pasiunile trupești, fugind în Alexandria, departe de 
părinții ei, la vârsta de 12 ani. Acolo a trăit o viață de prostituată timp de 17 ani, cu toate că adesea 
refuza banii bărbaților cu care mergea, trăind mai degrabă din cerșit și din torsul inului.               
Însă, într-o zi a întâlnit un grup de bărbați care vroiau să călătorească pe mare, spre Ierusalim, ca să 
se închine Sfintei Cruci. Maria a mers cu ei în această călătorie, seducându-i pe rând de dragul 
distracției. Dar când grupul a ajuns la Ierusalim și au mers la biserică, Maria a fost oprită să intre în 
aceasta de o forță nevăzută. După trei încercări nereușite, ea a rămas afară, în curtea bisericii, unde 
a văzut o icoană a Maici Domnului. A început să plângă și să se roage din toate puterile către Maica 
Domnului ca să îi dea voie să vadă Sfânta Cruce; după aceea, a promis ea, va renunța la dorințele 
lumești și va merge oriunde îi va spune Maica Domnului.                                                               
După această convertire din inimă de la porțile bisericii, ea a mers în deșertul de lângă Iordan unde 
a început o viață de pustnică. Ea a trăit mulți ani doar cu trei pâini și după aceea cu rarele verdețuri 
ale pământului. Timp de 17 ani, Maria a fost chinuită de "fiare sălbatice - pasiuni și dorințe 
nebunești". După acești ani de tentații, totuși, ea a depășit tentațiile și a devenit ucenica Maicii 
Domnului. După 47 de ani de pustnicie în singurătate, ea l-a întâlnit pe preotul Sfântul Zosima în 
deșert, care a convins-o să-i povestească viața sa. Sfânta Maria Egipteanca i-a povestit cu 
multă smerenie povestea ei în timpul acesta arătându-i preotului că are darul înainte vederii; ea știa 
cine a fost și cine era Zosima cu toate că niciodată nu se mai întâlniseră. La sfârșit, ea i-a cerut lui 
Zosima să se întâlnească iarăși anul următor la apusul soarelui în Joia Mare din Săptămâna 
Patimilor pe malurile Iordanului pentru a se împărtăși. Zosima a făcut exact cum i s-a cerut, cu toate 
că încă avea dubii legate de această experiență mai ales că soarele apusese deja.  
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Apoi, Maria a apărut pe malul opus al Iordanului; trecând singură, ea a mers pe apă în 
mod miraculos și l-a întâlnit pe Zosima. Când el a încercat să-i facă o metanie, ea s-a tras înapoi 
spunându-i că un preot este mult superior și că pe lângă această el are cu el Sfintele Taine. Maria a 
primit Sfânta Împărtășanie și a trecut înapoi Iordanul după ce l-a instruit pe Zosima referitor 
la mănăstirea sa și după ce i-a dat iarăși întâlnire în locul unde s-au întâlnit prima dată peste un an. 
Când el a ajuns acolo, a găsit trupul Mariei împreună cu un mesaj scris pe nisip care îi cerea să o 
înmormânteze și îi spunea că murise imediat după Împărtășanie în anul anterior (și trupul îi fusese 
adus în mod miraculos acolo unde era așezat). Astfel Zosima, uimit, a început să sape, dar a obosit 
curând; atunci s-a apropiat un leu care a început să îl ajute după ce lui Zosima i-a trecut frica de 
această creatură. Astfel, Sfânta Maria Egipteanca a fost înmormântată. Zosima s-a reîntors la 
mănăstire, le-a povestit tuturor ceea ce văzuse și le-a dat multe sfaturi 
bune călugărilor și starețului de acolo. El a murit la aproape o sută de ani în aceeași mănăstire. 

Ulterior, povestea vieții Mariei a fost pusă pe hârtie de Sfântul Sofronie, Patriarh al Ierusalimului. 

Viața Sfintei Maria Egipteanca este citită în Postul Mare împreună cu Canonul cel Mare al 
Sfântului Andrei Criteanul. 

Sursa - Maria Egipteanca - OrthodoxWiki 

 

 

❖ Testul lui Socrate 

 

 

Într-o zi, marele filosof  Socrate se întâlni în calea sa cu un cunoscut. Acesta, văzându-l, îl opri şi îi zise:                                                                                                                                               

- Socrate, ştii ce tocmai am auzit despre unul dintre studenţii tăi?                                                                                       

- Stai o clipă, îi replică Socrate. Înainte să îmi spui acest lucru, aş vrea să treci printr-un mic test, numit "testul celor 

trei".                                                                                                                                                                                   

- Trei?                                                                                                                                                                                  

- Da, trei, continuă Socrate. Înainte să îmi spui despre studentul meu, să stăm puţin şi să testăm ce ai de gând să îmi 

spui. Primul test este "testul adevărului". Eşti absolut sigur că ceea ce vrei să îmi spui este adevărat?                             

- Nu, spuse cunoscutul, doar am auzit despre el.                                                                                                              

- Bine. Deci în realitate tu nu ştii dacă este adevărat sau nu. Acum să încercăm testul al doilea, "testul binelui". Ceea 

ce vrei să îmi spui despre studentul meu este ceva de bine?                                                                                                
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- Nu, dimpotrivă, spuse omul din faţa filosofului şi dădu din umeri, destul de stânjenit de situaţia în care intrase de 

unul singur.                                                                                                                                                                       

Socrate continuă:                                                                                                                                                                           

- Totuşi, mai poţi trece testul încă, pentru că mai este un pas, "testul folosinţei". Aşa că te întreb: ceea ce vrei să îmi 

spui despre studentul meu îmi este de folos?                                                                                                                                          

- Nu, nu chiar…                                                                                                                                                                                

- Ei bine, concluzionă Socrate, dacă ceea ce vrei să îmi spui poate că nici nu e adevărat, nu e nici ceva bun şi nici nu 

este de folos, atunci de ce să îmi mai spui?                                                                                                                                                    

Vedeţi, dragii mei, cât de elegant a rezolvat Socrate situaţia? Oare de câte ori în zi nu ascultăm sau spunem ceva ce 

nu este nici adevărat, nici bine şi nici folositor? Trăim într-o vreme în care ajung la noi informaţii nenumărate, dintre 

cele mai variate şi pe cele mai diverse căi. Şi desigur, le transmitem şi noi mai departe, de multe ori netrecându-le 

prin nici unul dintre cele trei teste. Facem acest lucru cu voie sau fără voie. Dar îl facem şi el nu ne ajută, nu ne 

foloseşte şi cu siguranţă nu ne onorează.                                                                                                                                    

Chiar dacă în societatea în care trăim zvonul şi minciuna sunt foarte prezente şi încurajate, nu suntem lipsiţi de 

alternative, de excepţii, iar schimbările nu le putem pune decât fiecare dintre noi în practică. Ţine doar de noi în ce 

măsură vom face schimbarea cu propria persoană.                                                                                                              

Trăim în această avalanşă de informaţii care ne invadează şi uneori ne identificăm cu ceea ce ne este furnizat de 

mass-media, de cunoscuţi, necunoscuţi, prieteni. Aşa că vă îndemn să faceţi o selecţie mai atentă a ceea ce auziţi, 

citiţi şi chiar vedeţi şi să treceţi totul prin aceste trei teste: "testul adevărului", "testul binelui" şi "testul folosinţei". 

 Sursa – Ziarul „Lumina” 

❖ RANDUIALA BISERICEASCA PE INTELESUL TUTUROR 

 Liturghia Sfintirii Darurilor 
 

 
 

I se mai spune si Liturghia credinciosilor, intrucat in vechime participau la ea doar credinciosii botezati si 
activi ai Bisericii. Dupa ce catehumenii (acei care se pregateau pentru botez) si crestinii botezati 
participau impreuna la Liturghia Cuvantului si puneau in suflet Sfintele Invataturi, catehumenii ieseau 
afara, iar crestinii botezati ramaneau pentru a doua parte a Sfintei Liturghii, la sfarsitul careia se hraneau 
chiar cu Hristos in chipul Painii si al Vinului. Pana acolo sunt insa alte cateva momente pregatitoare in 
vederea acestei uniri cu Hristos. 
 
 
 



 
Cantarea "Heruvic" intonata pe larg ne cheama "sa lepadam toata grija cea lumeasca". Biserica stie ca 
firea slaba face ca gandul omului sa nu poate fi tinut in frau, acesta zburand la cele ale lumii acesteia 
chiar si atunci cand omul e bine intentionat si vrea cu adevarat sa se apropie de Dumnezeu.  
De aceea suntem atentionati ca ne apropiem de momentul cel mai important al Sfintei Liturghii si ni se 
cere sa ne adunam sufleteste ca macar acum sa nu ne risipim. Acum preotul face cadire in toata 
Biserica, insusi mirosul tamaiei invitandu-ne la intoarcere in noi insine, la rugaciune si dialog cu 
Dumnezeu. Dupa cadire urmeaza procesiunea aducerii Darurilor de la Proscomidiar prin mijlocul Bisericii, 
de-aici preotul intrand in Sfantul Altar prin usile imparatesti si asezandu-le pe Sfanta Masa. Cat timp 
preotul se afla in mijlocul Bisericii cu Cinstitele Daruri pomeneste ierarhul, tot poporul dreptcredincios, 
carmuitorii tarii, clerul slujitor, eroii, ctitorii, credinciosii vii si adormiti, credinciosii prezenti la Sfanta 
Liturghie, momentul fiind o actualizare in rezumat a pomenirilor facute deja la Proscomidie. Toata aceasta 
procesiune cu Cinstitele Daruri de la Proscomidiar pana in Sfantul Altar pe Sfanta Masa descopera in 
chip tainic drumul Golgotei al Mantuitorului Hristos. De aceea atunci cand preotul intra in Sfantul Altar cu 
Cinstitele Daruri, toti credinciosii canta in cor: "Ca pe Imparatul tuturor sa-L primim!", in contrast cu ceea 
ce iudeii strigau in batjocura atunci cand Domnul Iisus era purtat pe drumul Golgotei. Dupa "Usile, usile, 
cu intelepciune sa luam aminte!" urmeaza Crezul (Simbolul de credinta). Usile erau inchise intrucat doar 
credinciosii botezati puteau sa participe la ceea ce urma. Crezul reprezinta invatatura Bisericii rezumata 
in 12 articole si a fost introdus in Sfanta Liturghie cu scopul de a se pastra si transmite neschimbata si 
nealterata invatatura Bisericii, venita de la Domnul Iisus Hristos prin sfintii Sai apostoli, precum si prin 
lucrarea Duhului Sfant pogorat tot peste apostoli la Cincizecime. (va urma) p.didel 
 

 

 

 

❖ RUBRICA  SAMARINEANULUI  MILOSTIV 

 

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. 
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❖ PROGRAM 

 
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 
 

DUMINICA, 01 APRILIE 2018, ora 11:00 a.m. 
➢ SFANTA LITURGHIE (INTRAREA DOMNULUI IN IERUSALIM) 
➢ AGAPA FRATEASCA CU PREPARATE DIN PESTE 

 
MIERCURI, 04 APRILIE 2018, ora 3:00 p.m.  

➢ SPOVEDANIE 
➢ TAINA SFANTULUI MASLU, ora 5:00 p.m. 

 
JOI, 05 APRILIE 2018, ora 5:00 p.m. 

➢ DENIA CELOR 12 EVANGHELII 
 
VINERI, 06 APRILIE 2018, ora 5:00 p.m. 

➢ VECERNIA SCOATERII SFANTULUI EPITAF 
➢ PROHODUL  MANTUITORULUI 

 
SAMBATA/ DUMINICA, 07/08 APRILIE 2018, ora 11:30 p.m. 

➢ VENITI  DE  LUATI  LUMINA!  HRISTOS A INVIAT! 
➢ SLUJBA INVIERII DOMNULUI IISUS HRISTOS 
➢ BINECUVANTAREA PRINOASELOR 

 
LUNI, 09 APRILIE 2018, ora 10:00 a.m. 

➢ SFANTA  LITURGHIE A PASTILOR 
 
VINERI, 13 APRILIE 2018, ora 10:00 a.m. 

➢ SFANTA LITURGHIE (IZVORUL TAMADUIRII) 
➢ SFINTIREA APEI  

 
DUMINICA, 15 APRILIE 2018, ora 11:00 a.m. 

➢ SFANTA LITURGHIE (DUMINICA TOMEI) 
➢ PARASTAS 

 
 
 

 
 

  

 

 


