
Nr.05                                                                                        

SFANTA MARIA SI SFINTII MARTIRI BRANCOVENI                                                                   17 Ianuarie  2018 

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

Vizitati pagina noastra de facebook : 

  Sfânta Maria si Sfinții Martiri  Brâncoveni 

 
  

 INTRE PLACEREA DE A LUA SI BUCURIA DE A DARUI 
 

 
 
“În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameşi, 

căuta să vadă cine este Iisus; dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a 
suit într-un dud, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a 
văzut şi a zis către el: Zaheu, grăbeşte-te şi dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi el, grăbindu-se, s-a 
coborât şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toţi cârteau şi ziceau: a intrat să găzduiască la un păcătos. 
Dar Zaheu, stând în faţa Domnului, I-a spus: iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am 
nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a grăit către el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, 
pentru că şi el este fiul lui Avraam. Fiindcă Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.”              
                                                                                                                                                                        (LUCA XIX, 1 – 10) 
 
Vamesul Zaheu era un functionar corupt, mincinos, lipsit de scrupule, tradator si aliat cu invadatorul 
strain. El controla si colecta taxele pe care le tot umfla in mod abuziv pentru folos personal. De aceea, 
iudeii de rand nutreau pentru el doar ura si dispret. Acesta era pretul satisfacerii placerilor lui Zaheu, iar 
dorinta lui de imbuibare atragea saracirea altora. De mii de ani istoria se repeta, cu-aceleasi nedreptati 
pentru care adesea tot pe Dumnezeu il invinovatim, fara ca noi sa fi invatat totusi ceva. Suntem tentati 
sa-l criticam aspru pe Zaheu,dar placerea lui Zaheu e si reflexia propriilor noastre placeri obtinute adesea 
prin compromisuri in dauna semenilor nostri. 

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


Daca placerea e satisfactie imediata si de scurta durata, bucuria are bataie mai lunga, e metafizica 
si se obtine numai prin daruire de sine si jertfa.  
Observam declicul dorintei lui Zaheu de a se schimba  printr-un gest copilaresc facut chiar sub ochii celor 
care il urau. Adult in toata firea, Zaheu se cocoata intr-un copac asemenea unui copil. In acea clipa 
Zaheu a parcurs duhovniceste calea spre starea de inocenta originara. "De nu va veti intoarce si nu veti fi 
precum pruncii, nu veti intra in imparatia cerurilor.”(Matei XVIII, 3)  Atunci s-a produs miracolul intalnirii lui 
cu Domnul care ii zice: "Zaheu, grabeste-te si da-te jos, caci astazi trebuie sa raman in casa ta."(Luca 
XIX, 5) De asemenea, sa ne amintim indemnul Domnului: "lasati copiiii sa vina la Mine si nu-i opriti, caci a 
unora ca acestora este imparatia cerurilor."(Marcu X, 14)  Atunci cand Zaheu redevine "copil”,  Domnul 
ramane in “casa” inimii lui si il transforma dintr-un om cu placerea cinica de a lua, intr-unul cu bucuria de 
a darui. "Daca am nedreptatit pe cineva cu ceva, intorc impatrit."(Luca XIX, 8) Deci Zaheu inapoiaza nu 
numai cat a pagubit, ci chiar de patru ori mai mult! Asa a descoperit Zaheu iubirea si maretia lui Hristos, 
dar si bucuria de a darui.  
Parintele Nicolae de la Rohia are o carte cu un titlu cheie care spune totul: DARUIND VEI DOBANDI. 
Dobandim mai mult daca daruim din ce nu avem, ne-nvata parintele. E simplu si omenesc sa daruiesti din 
ce ai, dar e dumnezeiesc sa daruiesti ceea ce nu ai. In dragoste cu cat dai mai mult, nu se cheama ca ai 
mai putin, ci dimpotriva, cu cat dai mai mult cu-atat ai mai mult. In logica iubirii poti sa nu ai nimic, dar 
sa poti da totul. Aceasta este adevarata bucurie la care Hristos l-a chemat pe Zaheu si ne cheama 
deopotriva si pe noi. Iar daruirea nu face trimitere doar la bani sau cadouri, ci inseamna deopotriva si a 
oferi timp, tandrete, sfat, invatatura, prietenie, etc intr-un cuvant: IUBIRE! Atata cat vrem! Sa dea Domnul 
sa vrem cat mai mult pentru ca si bucuria va fi pe masura iubirii.  p.didel 
 
 
 

 BOTEZUL COPIILOR, INSEMNATATE SI EXPLICATII LITURGICE 

 

 
 
    Noi, crestinii ortodocsi, primim botezul inca din pruncie. Asa cum ne numim fii ai parintilor trupesti, la fel prin 
botez, devenim fii prin har ai Domnului Hristos. Asa cum dupa nastere devenim cetateni ai tarii in care ne nastem, 
la fel, prin botez, dobandim cetatenie a imparatiei lui Hristos. E gresit principiul enuntat si practicat de 
confesiunile neoprotestante, conform caruia, prin botez, omul, singur, liber si constient alege sa-l urmeze pe 
Hristos. Stim ca sunt lucruri pe care nu ni le alegem. Nu ne alegem parintii, nu ne alegem tara in care ne nastem, 
nu ne alegem sexul, nu ne alegem nici religia in care suntem nascuti. Pe de alta parte, toti parintii isi doresc ca fiii 
lor sa mosteneasca religia si sa traiasca dupa convingerile si valorile pe care ei insisi le au. De exemplu, nu te 
astepti de la un copil educat in confesiune baptista, ca la 18 ani sa aleaga altceva decat tot confesiunea baptista! 
Si-atunci despre ce fel de alegere vorbim cand, de fapt, copilul alege fix doar ceea ce a primit. Daca vorbim de 



alegere, atunci cand vine vorba de Dumnezeu, de fapt, prin botez,  nu noi il alegem pe El, ci El ne alege pe noi! 
Pe de alta parte, Hristos ne indeamna: "Lasati copiii sa vina la Mine si nu-i opriti, caci a unora ca acestora este 
imparatia cerurilor."(Marcu X, 14) Hristos nu zice: "aduceti copiii la Mine", ci "lasati copiii sa vina la Mine si nu-i 
opriti.” Deci, copiii au sadita in firea lor dispozitia launtrica de a se indrepta singuri catre Hristos, numai adultii, 
chiar noi parintii, adeseori, le punem piedici sau chiar ne opunem lor pe calea pe care copiii o parcurg in mod firesc 
catre Dumnezeu. Asa se si explica faptul ca foarte multi dintre ortodocsii zilelor noastre isi boteaza copiii, 
facandu-i cetateni ai imparatiei lui Hristos, dar dupa aceea nu ii mai cresc dupa valorile Lui. E una dintre multele 
drame pe care noi, crestinii ortodocsi de astazi, le traim. Dupa botez, copiii sunt instrainati de Hristos si cresc 
potrivit cu ceea ce societatea de consum, scoala, mediul familial le ofera. Din pacate, ramanem doar cu nadejdea 
ca Dumnezeu va lucra pe caile nestiute ale iconomiei Sale. Prin botez, Domnul ne alege doar o data in viata 
intrucat Dumnezeu nu se dezice niciodata de noi si de aceea botezul in Biserica Ortodoxa nu se repeta. Daca noi 
ne dezicem de Dumnezeu, atunci Biserica a avut grija sa puna omului la indemana alte "instrumente" de 
recuperare. Cel mai util este instrumentul innoirii (al impacarii sau al pocaintei), numit Taina Spovedaniei sau "al 
doilea botez". Acesta e "botezul" pe care, de data aceasta, omul il poate alege, singur, liber si constient. Deci 
intaia oara ne alege Dumnezeu care nu ne paraseste niciodata, apoi daca noi il parasim prin pacat, ramane 
sansa ca noi sa-l alegem pe Dumnezeu, prin intoarcerea la El.    
    Slujba Sfantului Botez contine in sine mai multe momente importante. Incepe cu EXORCISMELE. Cand omul 
vine in lumea aceasta intampina ostilitate demonica si, de aceea, prin exorcisme, cel ce urmeaza a fi botezat lupta 
impotriva demonilor si iese invingator cu ajutorul lui Hristos. Apoi incepe Taina propriu-zisa a Sfantului Botez cu 
BINECUVANTATA ESTE IMPARATIA TATALUI SI A FIULUI SI A SFANTULUI DUH. AMIN. Inseamna ca preotul 
anunta plecarea in calatoria duhovniceasca cu destinatia "imparatia Sfintei Treimi". In drum ne bucuram de mila 
lui Dumnezeu ce se revarsa prin UNTDELEMNUL BUCURIEI. Al doilea popas si cel mai important este 
CUFUNDAREA IN CRISTELNITA DE TREI ORI  IN NUMELE SFINTEI TREIMI. Primim harul lui Hristos cel mort si 
inviat a treia zi. Devenim fii ai Luminii si din acest punct Hristos ne insoteste toata viata pamanteasca si toata 
vesnicia daca noi nu ne instrainam de El. Parintele Anthony Coniaris ne spune ca asa cum omul se naste trupeste 
din pantecele mamei, la fel se naste intru Hristos din cristelnita. Acesta este Pastile personal al celui nou botezat 
intrucat primeste si arvuna invierii si a vietii de veci. Urmeaza HORA SFANTA in jurul cristelnitei cand tot cerul si 
pamantul se bucura in chip tainic ca s-a mai nascut un om pentru imparatia lui Dumnezeu. Popasul urmator e 
MIRUNGEREA. Pecetea Darului Sfantului Duh este harul intaririi, al cresterii si al desavarsirii incepute prin Taina 
Sfantului Botez. Este Cincizecimea personala a neofitului. Urmeaza oferirea SFINTEI IMPARTASANII, adica 
momentul "transfuziei" cu Sange Dumnezeiesc dupa expresia aceluiasi parinte, Anthony Coniaris. La sfarsit 
neofitului i se taie din par in forma Crucii, reprezentand ceea ce el ofera lui Dumnezeu in dar, in schimbul a ceea ce 
a primit de la El. Inchinat fiind apoi la icoane si in fata credinciosilor, noul botezat va deveni astfel unul dintre 
membrii poporului lui Dumnezeu, fiind incredintat nasilor. De-acum NASII vor avea datoria sa se ingrijeasca de 
bunul mers duhovnicesc al finului lor. Tot potrivit parintelui Coniaris practica nasitului e din vremea persecutiilor 
sangeroase impotriva crestinilor. Pe atunci copiii care ramaneau orfani, intrucat parintii erau ucisi pentru credinta 
in Hristos, erau preluati in grija de alte familii de crestini, care fagaduiau lui Dumnezeu ca acesti copii vor fi crescuti 
si educati numai in credinta lui Hristos. 
   Un alt aspect ce se cere a fi clarificat este acela ca rostul Sfantului Botez nu este de a pune copilului nume. Prin 
taina Sfantului Botez devenim crestini, adica fii prin har ai Domnului Hristos. De obicei, noi alegem numele unui 
copil dupa cum ne suna mai bine, ori de dorit ar fi ca sa alegem numele unui copil dupa numele unui sfant pe care 
ni l-am dori ca model de viata de urmat si care sa fie in acelasi timp si protector.    
    Daca am pus in inima intelesurile despre Sfantul Botez atunci e lesne sa ne dam seama ca de-aici incepe si 
mantuirea noastra.  p.didel 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 ANUNT! 
 
Avem nevoie de voluntari care sa viziteze periodic batranii din centrele de varstnici. 
Sa ne amintim principiul evanghelic si criteriile Judecatii de apoi: Veniti, binecuvantatii Tatalui Meu, mosteniti 

imparatia cea pregatita voua de la intemeierea lumii. Caci flamand am fost si Mi-ati dat sa mananc; insetat am fost si 
Mi-ati dat sa beau; strain am fost si M-ati primit; gol am fost si M-ati imbracat; bolnav am fost si M-ati cercetat; in 
temnita am fost si ati venit la Mine. (Matei XXV, 34-36) 
 Pentru detalii contacti preotul misiunii noastre. 
 
 

 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! 

 
 

                    
                                                                      

 

https://salveazaoinima.ro/
https://salveazaoinima.ro/


 Volunteer at Meals on Wheels 
 
Community Support Connections – Meals on Wheels and More simply could not exist without the small 

acts of kindness from our truly incredible volunteers. They are the very heart and soul of the organization, 

and their words and acts of kindness help to bring smiles to the faces of all of our clients! 

FEATURE VOLUNTEER OPPORTUNITY OF THE MONTH! 

 New Year, New You! If you are looking to find meaning and purpose in your life for 2018, 

consider giving back with the gift of your time. Volunteering can be as big or small a 

commitment as your time allows, but it’s always time worth spending. 

 If you are interested in any of these volunteer positions please have an English speaking person 

call us at 519-772-8787 or apply under the “Apply” tab. 

There are many ways to get involved! We are always looking for caring people to help us fulfill our 

mission. Whether you have a wide open schedule or only a lunch hour to commit to, we have an 

opportunity for you! Please have an English speaking person call (519) 772-8787 for more information on 

these or any other opportunities. 

Opportunities 

Driver Escorts provide escorted transportation to medical appointments using their own vehicle. 

Shoppers provide list, group or escorted trips to the grocery store. Volunteers shop and carry as needed. 

Friendly Visitors are matched with a client for weekly visits at the client’s home for 2-3 hours once per 

week. The visits may include outings if the volunteer has a car. 

Meals on Wheels Drivers deliver hot and frozen meals to clients’ homes on a route over the lunch 

hour, Monday to Friday. 

Community Dining Drivers provide clients with transportation to one of our community 

dining locations. Afterwards the volunteer drives the client back home. They can choose to stay and assist 

with serving food or can just drop off and pick up the client.                                                    

 PROGRAM 
DUMINICA, 21 IANUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
DUMINICA, 28 IANUARIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
 

IN CURSUL LUNII IANUARIE PREOTUL VA MERGE CU BOBOTEAZA PE LA CASELE 
CREDINCIOSILOR. 
 
 
 

 

 


