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 Vindecarea lunaticului 
 

 
 
"Si I-a raspuns Lui unul din multime: Invatatorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Si 
oriunde-l apuca, il arunca la pamant si face spume la gura si scrasneste din dinti si intepeneste. Si am zis 

ucenicilor Tai sa-l alunge, dar ei n-au putut. Iar El, raspunzand lor, a zis: O, neam necredincios, pana 
cand voi fi cu voi? Pana cand va voi rabda pe voi? Aduceti-l la Mine. Si l-au adus la El. Si vazandu-l pe 

Iisus, duhul indata a zguduit pe copil, si, cazand la pamant, se zvarcolea spumegand. Si l-a intrebat pe 

tatal lui: Cata vreme este de cand i-a venit aceasta? Iar el a raspuns: din pruncie. Si de multe ori l-a 

aruncat in foc si in apa ca sa-l piarda. Dar de poti ceva, ajuta-ne, fiindu-Ti mila de noi. Iar Iisus i-a zis: 
De poti crede, toate sunt cu putinta celui ce crede. Si indata strigand tatal copilului, a zis cu lacrimi: 

Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele. 

Iar Iisus, vazand ca multimea da navala, a certat duhul cel necurat, zicandu-i: Duh mut si surd, eu iti 
poruncesc: Iesi din el si sa nu mai intri in el! Si racnind si zguduindu-l cu putere, duhul a iesit; iar 

copilul a ramas ca mort, incat multi ziceau ca a murit. Dar Iisus, apucandu-l de mana, l-a ridicat, si el s-

a sculat in picioare. Iar dupa ce a intrat in casa, ucenicii Lui L-au intrebat, de o parte: Pentru ce noi n-

am putut sa-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate iesi decit numai cu rugaciune 
si cu post. Si iesind ei de acolo, strabateau Galileea, dar El nu voia sa stie cineva. Caci invata pe ucenicii 

Sai si le spunea ca Fiul Omului se va da in mainile oamenilor si-L vor ucide, iar dupa ce-L vor ucide, a 

treia zi va invia. Ei insa nu intelegeau cuvantul si se temeau sa-L intrebe."(Marcu IX, 17-32)  
 
 
 

 

http://www.sfmariakitchener.com/
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“Cred Doamne! Ajuta necredintei mele!” (Marcu IX, 24) 

                                                                                                      

Cel ce nu crede in Dumnezeu crede sigur in altceva (sau altcineva) pentru ca are propriul lui set 
de valori. Ateul nu e necredincios, ci el doar are alta credinta. Desi ateii militanti zic ca se opun 
religiei prin stiinta, in realitate nu reusesc decat sa aduca stiintei mari prejudicii. Pe vremea 
propagandei comunist ateiste eram siliti sa primim teoriile marxist-leniniste ca adevaruri 
revolutionare socialist stiintifice. Acum aceleasi teorii nu mai sunt promovate in mod agresiv ca 
in comunism, ci sunt sustinute in maniera soft persuasiva. De pilda, televiziuni precum "National 
geographic" ori "Discovery", creditate ca fiind serioase, pe langa teme de larg interes stiintific, 
"au grija" sa strecoare periodic nu numai teorii cosmogonice fanteziste, prezentate ca adevaruri 
stiintifice, ci si atacuri mai mult sau mai putin subversive la adresa crestinismului. Atat ateii 
comunistii cat si progresistii neoliberali vor acelasi lucru: pentru ca stiu ei mai bine decat toti, 
vor sa-i credem fara sa cercetam si sa luam de bun teoriile lor doar pentru ca ele vin (zic ei) 

de la o autoritate credibila. E de notorietate suspiciunea multor oameni de stiinta despre Muzeul 
National Smithsonian din Washington, care ar detine exponate false si prezentate publicului larg 
ca fiind resturi de verigi intermediare din asa-zisul lant de pe scara evolutiei omului din 
maimuta.  
Stiinta pura vine intotdeauna numai dintr-o ratiune pura. O ratiune care accepta teorii infestate 
de interese si ideologii umane, este departe de a fi considerata o sursa stiintifica credibila. 
Stiinta presupune nu doar inteligenta, ci si moralitate, in sensul de totala corectitudine 
vis-a-vis de actul stiintific.         

Fara a apela la autoritatea atator veritabili oameni de stiinta, fiecare dintre noi putem sa 
intelegem ca in lume exista atata stiinta ce nu poate fi niciodata intru totul inteleasa de ratiunea 
umana. Omul de stiinta adevarat, oricat ar fi de inzestrat, isi da seama ca niciodata nu-si poate 
forta limitele cunoasterii cu propria ratiune. Logica de bun simt ne spune ca orice ratiune isi are 
originea tot intr-o minte rationala. Cum sunt atatea ratiuni care depasesc mintea umana, firesc e 
sa tragem concluzia ca ratiunile lumii acesteia isi au originea intr-o Minte superioara ratiunii 
umane. Pe cine deranjeaza aceasta logica? De ce trebuie sa o excludem? Firesc ar fi sa ne 
bucure pentru ca daca n-ar exista aceasta Minte Superioara atunci ratiunile din aceasta lume 
precum si ratiunea omului de a exista ar fi chiar absurda!   
Accesul la stiinta de dincolo de ratiunea umana vine printr-un alt instrument pus la indemana 
omului. Se cheama credinta! Cand resursele ratiunii umane se epuizeaza, avem sansa ca prin 

credinta sa ne cuplam la Ratiunea de dincolo de ratiunea umana. Insasi stiinta despre aceasta 
lume, indiferent de specificul ei, ne conduce in acest punct in care avem sansa sa ne depasim 
limitele. Prin credinta primim energie (har) dumnezeiasca care ne ajuta sa intelegem mai mult 
despre ratiunile de dincolo de ratiunea umana. Acum intelegem definitia sfantului si marelui 
Pavel: "Credinta este incredintarea celor nadajduite si dovedirea lucrurilor celor 
nevazute" (Evrei XI, 1)    
Dupa ce prin stiinta ajungem sa "credem ca...", prin credinta ajungem sa "credem in...".  
Asa incepe si Crezul ortodox: "Cred intr-unul..." Cand ajung sa "cred in" inseamna ca "ma 
bazez pe", ca eu insumi sunt conectat la Ratiunea Superioara, pe care noi o numim 

Dumnezeu.  Daca raman la "cred ca" inseamna ca ma opresc doar la ceea ce mintea imi ofera 
si exista riscul sa-l pierd si pe "cred ca" daca ratiunea mea se lasa sedusa si controlata de 
ratiuni lumesti. De aceea avem nevoie sa trecem neaparat acest prag al lui "cred ca" si-l 
vom intelege in alta lumina dupa ce vom vedea roadele lui "cred in". Poate ca n-avem 

curaj, n-avem putere sa "credem in", dar in Evanghelia de mai sus gasim solutia si pentru acest 
neajuns: sa ne rugam Domnului sa ne ajute sa trecem acest mare prag, de la "cred ca" la 
"cred in". Daca n-avem credinta, sa-L rugam tot pe El sa ne-o dea! p. didel              

 
 



 Dialogul gemenilor nenascuti 

In pantecele unei mame erau doi copii. Unul il intreaba pe celalalt: „Tu crezi in viata de 
dupa nastere?” Celalat raspunse: „Desigur! trebuie sa fie ceva dupa nastere. Probabil, 
noi suntem aici doar sa ne pregatim pentru ceea ce va sosi dupa nastere.” 

„Prostii”, zise primul: „Nu exista viata dupa nastere! Ce fel de viata ar fi aceea?” Cel de-
al doilea continua: „Eu nu stiu, dar cred ca va fi mai multa lumina decat aici. Probabil, 
vom putea merge pe propriile picioare si sa mancam cu gurile noastre. 

 

Probabil, vom avea alte simturi pe care acum nu le putem percepe.” Primul i-a replicat: 
„Asta e absurd! Sa mergi e imposibil. Iar sa mananci cu gura, de-a dreptul ridicol!? 
Cordonul ombilical reprezinta tot ce ne este necesar... si-apoi, este asa de scurt. Viata 
dupa nastere e afara de orice discutie!” Cel de-al doilea insista in continuare: „Eh, eu 
cred ca este ceva si este, probabil, extrem de divers de ceea ce este aici. Probabil, 
lumea nu mai are nevoie de acest tub.” Primul il contesta: „Prostii! In plus, daca este cu 
adevarat viata dincolo de nastere, atunci, de ce nimeni nu s-a mai intors de acolo? 
Nasterea este sfarsitul vietii, iar dupa nastere nu este altceva decat intuneric, tacere si 
necunoscut. Nasterea nu ne va duce in nicio alta parte.” „De, eu nu stiu”, spuse cel    
de-al doilea, „dar cu siguranta o vom intalni pe mama si ea va avea grija de noi. Suntem 
inconjurati de ea.” Primul ii raspunse: „Mama?! Tu crezi cu adevarat in mama? Asta da, 
este scandalos. Daca mama exista, atunci, unde este acum?” Al doilea ii raspunse: „Ea 
este in jurul nostru. Suntem inconjurati de ea. Noi suntem in ea. Ei se datoreaza faptul 
ca existam. Fara ea aceasta lume nu ar fi si nu ar putea fi.” Primul raspunse: „Eh, eu nu 
pot sa o vad, deci, este logic ca ea nu exista!” Dar, al doilea ii raspunse: „Uneori, cand 
esti linistit, daca te concentrezi sa asculti cu adevarat, se poate simti prezenta ei si poti 
sa ii simti vocea, de acolo, de sus.”           

Sursa – doxologia.ro  

 

 
 



 

 Sfântul Ioan Scărarul (n. ca 579, Siria - d. 30 martie 649?, Muntele Sinai). 

“ A intrat în mănăstirea din muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Până la acea vârstă dobândise o 
pregătire solidă în toate științele acelei vremi, fapt care ar indica proveniența sa dintr-o familie 
înstărită. Aleasa sa pregătire în științele vremii i-a adus numele de Ioan Scolasticul, iar viețuirea 
în Muntele Sinai, numele de Ioan Sinaitul. Acum însă este cunoscut sub numele de Ioan Scărarul, 
datorită cărții Scara dumnezeiescului urcuș, pe care a scris-o la sfârșitul vieții sale. În mânăstire l-a 
avut ca povățuitor pe Cuviosul Martirie, vreme de 19 ani. După moartea acestuia, Sfântul Ioan s-a 
retras într-un loc izolat, numit Thola, la 5 mile de mănăstire, unde a viețuit în liniște vreme de 40 de 
ani. Spre sfârșitul vieții a fost rugat de monahi să primească a fi egumen al Mănăstirii Sinai. În timpul 
cât conducea pe monahi pe calea desăvârșirii, a alcătuit scrierea Scara, la rugămintea egumenului 
Ioan al Mănăstirii Rait, aflată la 60 de mile de Mănăstirea Sinai. "Scara dumnezeiescului urcuș" este 
alcătuită din 30 de "Trepte" (capitole) și se află și în volumul IX din Filocalia românească.  
Pomenirea sa se face la 30 martie.”                                                                Sursa - Orthodoxwiki 

 

 
 
 
“Semnul iertarii caderii sta in a te socoti pururea dator. 
 
Semnul pocaintei pline de grija sta in a ne socoti pe noi vrednici de toate necazurile 
vazute si nevazute ce ni se intampla, ba inca de si mai multe 

 

Cel ce se plange pe sine insusi nu se ocupa de plansul, de caderea sau de ocararea 
altuia. 
 

Pocainta este cumparatoare a smereniei. Pocainta este necontenita renuntare la 
nadejdea vreunei mangaieri trupesti. Pocainta este gandul osandirii de sine si ingrijirea 
neingrijata de sine. 
 

Nu putem noi, cei ce am cazut in groapa faradelegilor, sa iesim de acolo, daca nu ne-
am scufundat in adancul (abisul) smereniei.” (+Sfantul Ioan Scararul) 
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 DE LA LUME ADUNATE             

Trebuie sa ne recuperam vietile! 

 

 

“Ce ma surprinde cel mai mult la umanitate? Omul isi sacrifica sanatatea 

pentru a face bani. Apoi isi sacrifica banii pentru a-si recupera sanatatea. Apoi 

este atat de nerabdator cu gandul la viitor incat nu se bucura de prezent. 

Rezultatul este ca nu traieste in prezent, dar nici in viitor. Traieste de parca  

n-ar muri niciodata si apoi moare fara sa fi trait” (Dalai Lama) 

                                                   

                                                 *** 

 

"Normal in zilele noastre înseamnă să te îmbraci în haine pe care le-ai cumpărat 

pentru lucru, să conduci prin aglomeraţie într-o maşină pe care încă o plăteşti, 
astfel încât să ajungi la un serviciu de care ai nevoie pentru a plăti hainele, 

maşina şi casa pe care o laşi goală toată ziua ca să-ţi permiţi să trăieşti în ea.” 

(Ellen Goodman) 

                                                 *** 

 

“Cea mai puternica inchisoare este aceea in care nici macar nu stii ca esti 

inchis. Costumele sunt uniformele noastre, butonii sunt catusele, cravatele sunt 

lanturile. Seful nostru e gardianul, iar birourile noastre sunt celulele. (...)  

CV-urile noastre de pe LinkedIN sunt mai interesante decat slujbele noastre, 

pozele noastre de profil arata o fericire pe care n-o mai avem, traim pentru 

week-end si sfarsim prin a ne simti slabi.  

Nu avem timp sa mancam cina impreuna, asa ca terminam prin a manca din 

cutii, nerealizand ca televizoarele ne fura din relatii, mancam pe fuga, ne 

intalnim pe fuga, dormim pe fuga, muncim 11 luni la rand pentru o luna de 
concediu cu plata. Trebuie sa ne recuperam vietile!” (Anonim)   

 

 

 

 

 



 

 
 RANDUIALA BISERICEASCA PE INTELESUL TUTUROR 

 
 

 Liturghia Cuvantului (a catehumenilor) 
 

 
 
I se mai spune si Liturghia catehumenilor, adica a celor care in vechime se pregateau sa devina 
crestini. Cand se incepea Liturghia Sfintirii Darurilor, catehumenii ieseau afara, intrucat la 
aceasta parte a Liturghiei participau numai acei care erau deja botezati si, bineinteles, erau 
activi in viata Bisericii.  
Pelerinajul liturgic din imparatia lui Dumnezeu are mai multe “opriri” duhovnicesti. Pe "traseul" 
din Liturghia Cuvantului suntem chemati sa intelegem chiar Cuvantul lui Dumnezeu si pentru 
asta avem nevoie sa trecem prin mai multe momente pregatitoare. Dupa ectenia mare, 
cantarea Antifonului I ne ajuta sa intram intr-o stare launtrica care sa ne permita angajarea 
personala in intelegerea Cuvantului. "Marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, Si acum si 

pururea si in vecii vecilor, amin. Binecuvinteaza suflete al meu pe Domnul si toate cele 
din launtrul meu numele cel sfant al Lui, binecuvantat esti Doamne!". Nu doar mintea sau 
doar simtirea, ci intreaga mea fiinta ("toate cele din launtrul meu") trebuie sa participe la 
intelegerea evanghelicelor invataturi. Deci ni se cere aici angajamentul personal, dupa care, 
in Antifonul II marturisim, aducand din nou Slava Sfintei Treimi, un crez prescurtat al 
Crezului din cea de-a doua parte a Sfintei Liturghii. "Unule-Nascut, Fiule si Cuvantul lui 
Dumnezeu, Cela ce esti fara de moarte si ai primit pentru mantuirea noastra a te intrupa 
din Sfanta Nascatoare de Dumnezeu si Pururea Fecioara Maria: Carele neschimbat Te-ai 
intrupat si, rastignindu-Te Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai calcat. Unul 
fiind din Sfanta Treime, impreuna slavit cu Tatal si cu Duhul Sfant, mantuieste-ne pe 
noi!" In aceasta cantare se impleteste lauda adusa Sfintei Treimi cu faptele mantuitoare 
pe pamant ale Fiului, prin Iisus Hristos Domnul. In Antifonul III se canta Fericirile, ele fiind 

punctul culminant al predicii Mantuitorului de pe munte, moment in care are loc prima 
procesiune solemna din cadrul Sfintei Liturghii. Preotul iese cu Sfanta Evanghelie in mijlocul 
Bisericii, scopul fiind acela de aratare a ei credinciosilor precum si de pregatire pentru 



ascultarea cuvantului evanghelic. Deci intelegem ca in curand urmeaza lectura din Cuvantul 
rostit de Domnul Iisus Hristos. De aceea la sfarsitul procesiunii suntem atentionati ca trebuie sa 
ne pregatim atunci cand preotul rosteste dintre Sfintele Usi cu Evanghelia ridicata deasupra 
capului: Intelepciune drepti! Acest moment al procesiunii cu Sfanta Evanghelie e o aducere 

aminte, dar si o actualizare a iesirii Domnului Hristos la predicare in lume. In vechime iesirea cu 
Sfanta Evanghelie se facea afara in curtea Bisericii si apoi era aratata in toate cele patru laturi 
cardinale, comunicandu-se in acest fel faptul ca Evanghelia trebuie sa se faca cunoscuta pana 
la marginile pamantului. Urmeaza imnul trisaghion (de trei ori "Sfinte"):"Sfinte Dumnezeule, 
sfinte tare, sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi" care introduce lecturile biblice. 
Dumnezeu este sfintenia desavarsita, iar noi avem privilegiul de a intelege Adevarul rostit de 
Domnul insusi. Sfintenia nu e doar atributul absolut al Domnului, ci la sfintenie suntem chemati 
fiecare dintre noi sa ne impartasim prin har de sfintenia lui Dumnezeu dupa puterile noastre. 
Intelegerea Adevarului depinde in cea mai mare masura de starea noastra sufleteasca. N-o sa 
intelegem niciodata Evanghelia in stare de pacat. Cum sfintenia e chiar lipsa totala de pacat 

a Domnului (sau starea Lui de desavarsita impecabilitate), e de inteles ca Adevarul numai de-
aici ar fi putut sa vina. Iar noi ca sa primim si sa intelegem Adevarul avem nevoie, de 
asemenea, sa ne curatim. Cum pocainta noastra nu e niciodata suficienta, in acest imn 
trisaghion invocam marea mila lui Dumnezeu cu scopul de a ne lumina spre buna 
intelegere a cerestile invataturi.    
Urmeaza momentul cel mai important din Liturghia Cuvantului: lectura din "Apostol" si 
din "Sfanta Evanghelie". Lectura din cartea "Apostol" e un fragment biblic luat din epistolele 

scrise de sfintii apostoli pentru diferite comunitati crestine sau persoane. Apostolul e lecturat de 
citet din mijlocul Bisericii cu dictie clara, raspicata, sau in stil bisericesc recitativ, cu scopul de a 
face pe intelesul tuturor textul citit. La fel procedeaza si preotul care citeste  Evanghelia dintre 
usile imparatesti sau daca este diacon, acesta va citi Evanghelia tot din mijlocul Bisericii sau din 
amvon, daca acesta exista. Lecturile biblice, atat din Apostol cat si din Evanghelie, sunt stabilite 
de Biserica Ortodoxa si pot fi urmarite in calendarul bisericesc crestin ortodox. Deci oricine 
poate sti dinainte ce Apostol sau Evanghelie se citeste in duminica urmatoare daca se va uita in 
calendar. A se urmari exemplul de mai jos: 
 

1 D Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Denia 

Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la peşte) 

(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor); 
      Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18 
 
Deci de Florii, intotdeauna Apostolul va avea un fragment biblic din epistola Sfantului Apostol 
Pavel catre Filipeni, capitolul 4, versetele de la 4 la 9. Textul Sfintei Evanghelii este de la 
Sfantul Evanghelist Ioan, capitolul 12, versetele de la 1 la 18. Pentru ca are legatura cu 

Apostolul sau cu Evanghelia, citite in duminica respectiva, ar trebui sa urmeze predica preotului, 
a diaconului sau a unui teolog pregatit anume sa explice si sa actualizeze importanta cuvantului 
biblic la necesitatile vietii crestinului de azi. Numai ca in practica, si pentru acei credinciosi care 
n-au ajuns de la inceput la Sfanta Liturghie, cei mai multi preoti folosesc predica dupa sfarsitul 
intregii Liturghii. p. didel 
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 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. 

 

 PROGRAM 
 
DUMINICA, 18 MARTIE 2018, ORA 11:00 a.m. 

 SFANTA LITURGHIE 
 
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 
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	 Dialogul gemenilor nenascuti

