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 Suntem in era Duhului Sfant      

  
 
             "Scopul vietii este dobandirea harului Duhului Sfant" 
                                                                                                                         Sf. Serafim de Sarov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incepand din momentul pogorarii si al ramanerii Sfantului Duh in lume, cu totii 
avem sansa sa ne articulam la Izvorul Vietii. Tot atunci am primit sansa de a 
parcurge Calea catre Adevar, alaturi de/si prin Fratele nostru Cel din Treime, 
Domnul Iisus Hristos.  
Asa au facut sfintii, care s-au conectat, prin"wi-fi" duhovnicesc, la Reteaua 
Dumnezeirii. Harul Duhului Sfant este "internetul" crestinului adevarat, 
iar o astfel de conexiune e posibila numai in Biserica. Incercand sa-l 
parafrazam pe Sf. Ciprian al Cartaginei, acum suntem incredintati de faptul ca 
in afara Bisericii nu exista har. Deci a fi sfant nu inseamna sa insumezi o 
gramada de virtuti, ci inseamna sa fii conectat prin har la lucrarea Duhului 
Sfant. De aceea, in prima duminica dupa Pogorarea Sfantului Duh, cinstim pe 
totii sfintii, intrucat ei au devenit modele de urmat pentru noi, toti cei ce 
ravnim vesnica cetatenie in imparatia lui Hristos.  
 
 
 
 
 

http://www.sfmariakitchener.com/
https://www.facebook.com/orthodoxparish/
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Sfintii au "background"-uri variate, de la oameni simpli la regi si imparati, de 
la pacatosi notorii la virtuosi cu reputatie. Numitorul comun al tuturor 
acestor sfinti este harul Duhului Sfant dobandit in viata pamanteasca si 
pastrat la trecerea lor in vesnicie. Acesta este scopul oricarei fiinte 
umane! Cum invatam de la sfinti ca putem dobandi acest har? In niciun caz 
cautand sa acumulam merite personale, asa cum am fi tentati sa credem. 
Ravna noastra trebuie sa fie aceea de a recepta iubirea si harul lui 
Dumnezeu si de a raspandi semenilor nostri aceeasi iubire, asa cum, in egala 
masura, o floare isi raspandeste pentru oricine propria sa mireasma. 
Cum ne verificam daca iubim cu adevarat sau nu? Smerenia e aceea care ne 
verifica starea interioara! Daca facem ceva bun si-acest lucru ne 
infatueaza, atunci trebuie sa luam aminte la starea noastra de suficienta 
si sa ne comparam cu cei care ne fac binele si-s mai buni decat noi si, 
mai ales, sa ne comparam cu Acel cu care nu ne putem compara si 
atunci vom realiza cine suntem cu adevarat. Avem cu totii nevoie de acest 
exercitiu, mai ales in acest veac trufas al istoriei ce intretine ideologic 
concurenta egoista, dusa pana la desfigurarea persoanei umane. p. didel 
 
                      
              Doamne aminteste-mi  

 
 

 
 
 
 
 
Doamne, daca ma vad drept, aminteste-mi pe cati am nedreptatit. 
Doamne, daca ma consider cinstit, aminteste-mi de cate ori am inselat. 
Doamne, daca ma consider sincer, aminteste-mi de cate ori am mintit. 
Doamne, daca ma consider intelept, aminteste-mi de vremurile nebuniei mele. 
Doamne, daca ma cred bun, aminteste-mi de rautatea inimii mele. 
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Doamne, daca ma vad smerit, aminteste-mi de fatarnicia din mine. 
Doamne, daca ma vad curat, aminteste-mi ce negru e sufletul meu. 
Doamne, daca ma vad frumos pe-afara, arata-mi ce hidos sunt pe dinauntru. 
Doamne, daca ma vad puternic, arata-mi de cate patimi sunt ingenuncheat si ca nu pot 
nimic fara Tine. 
Doamne, daca mi se pare ca am zidit ceva, arata-mi cate suflete am daramat. 
Doamne, daca mi se pare ca am credinta mare, aminteste-mi ce usor ma clatin in 
incercari. 
Doamne, daca ma vad curajos, aminteste-mi cat sunt de las in a propovadui numele Tau. 
Doamne, daca ma vad harnic, aminteste-mi cat sunt de trandav in a implini poruncile Tale. 
Doamne, daca mi se pare ca am dragoste, arata-mi de cata ura sunt stapanit. 
Doamne, daca ma vad sus, aminteste-mi din ce adanc M-ai ridicat. 
Doamne, daca bucatele nu mi se mai par gustoase, aminteste-mi de acei care nu au ce 
pune pe masa. 
Doamne, daca mi se pare ca nu am haine destule, aminteste-mi de-acei ce nu au niciuna. 
Doamne, daca nu sunt multumit de casa mea, aminteste-mi de acei unde nu au ca sa isi 
plece capul. 
Doamne, daca mi se pare ca nu arat bine la trup, aminteste-mi de acei care nu se pot da 
jos din pat. 
Doamne, daca astept de la Tine miracole, aminteste-mi ca eu insumi sunt in miracol. 
 
Textul de mai sus este preluat de pe un material video inregistrat pe youtube.  
Conceputa, probabil in mediu monahal, asemenea unei rugaciuni care ne-ajuta sa 
exersam smerenia, ea este folositoare sa o citim, mai ales, atunci cand avem o 
parere prea buna despre noi si suntem ispititi de duhul mandriei.  
 
În orice încercare să zicem: „Dumnezeul meu, iti multumesc 

pentru că aceasta îmi este necesară pentru mântuirea mea.” 
 

Ca om sufăr pentru durerea altuia, însă când 

omul înfruntă orice problemă duhovniceşte nu 

este doborât. La început se îndurerează când 

aude că cineva suferă, dar după aceea vine 

mângâierea dumnezeiască şi fiinţa lui nu se 

pierde. În timp ce amărăciunea din strâmtorarea 

lumească aduce disconfort trupesc şi altele, 

aceasta nu vatămă organismul, pentru că are 

balsam dumnezeiesc. 
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Ca să meargă omul în dulcele Rai, trebuie să mănânce aici multe 

lucruri amare, să aibă zapisul încercărilor în mână. Crucea încercărilor 

este scară către cer. Dacă înţelegem ce comoară adunăm din suferinţa 

încercărilor, nu ne vom mai jelui, ci-L vom preamări pe Dumnezeu, 

purtând crucea cea mică pe care ne-a dăruit-o şi ne vom bucura şi în 

această viaţă şi vom primi şi în cealaltă răsplată şi cunună. În orice 

încercare să zicem: “Dumnezeul meu, Îţi mulţumesc pentru că aceasta 

îmi este necesară pentru mântuirea mea”.                                                         

Dacă îndepărtăm stâncile de pe albia râului, acesta îşi va pierde 

farmecul lui. Şi dacă ar exista un mod în care am putea îndepărta 

strâmtorările din viaţă, am pierde toată agoniseala noastră. Dacă am cunoaşte 

încercările şi necazurile pe care le suferă ceilalţi semeni ai noştri, le-am răbda 

cu râvnă pe ale noastre. Încercările ne descoperă exact ceea ce suntem.                                                               

Sfântul Paisie Aghioritul                                                                           

Extras din „Mica Filocalie”, Ed. Egumeniţa, 2009, pag. 99-10 

 

 In memoriam - Teodor Neculai Culinescu  
 

Duminica, 3 iunie 2018, in Duminica Tuturor Sfintilor, se va 
savarsi in biserica noastra parastasul de 40 zile pentru 
domnul Teodor Neculai Culinescu. Familia si toti cei dragi 
ne invita in aceasta zi sa ne rugam impreuna pentru 
sufletul lui, atat la Sfanta Liturghie cat si slujba de 
pomenire de la sfarsitul Sfintei Liturghii. 
 
“Nascut pe 11 decembrie 1952 in orasul  Braila, fiind al 
doilea copil dintr-o familie cu 5 copii; a absolvit 
liceul Nicolae Balcescu din oras, la prima clasa speciala de 
matematica din tara. In anul 1976 a terminat Facultatea de 
Mecanica Fina din cadrul Politehnicii Bucuresti. A lucrat 

intai ca inginer proiectant si apoi ca sef sectie micro-productie la Institutul de 
Mecanica Fina Bucuresti. In anul 1995 a emigrat cu familia (sotia-Olimpia si baiatul-
Constantin) in Canada. 
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Desi avea 43 ani nu s-a speriat de greutatile intampinate, a muncit sustinut si a 
reusit sa-si ia licenta de Professional Engineer. A lucrat ca design engineer 10 ani la 
General Motors in Oshawa, iar apoi la General Dynamics in London. 
A fost diagnosticat cu cancer la prostata la doar 49 de ani, iar dupa o operatie 
initiala reusita, boala a revenit dupa 8 ani cu metastaza la abdomen. A urmat diverse 
tratamente timp de inca 8 ani, si a luptat cat a putut, dar acestea n-au mai dat 
rezultate in ultimile luni. Dupa o luna si jumatate de suferinta grea, a trecut la 
Domnul pe 2 mai 2018. 
A avut o fire deschisa si vesela, cu mare bucurie de viata. Si-a dedicat tot timpul 
liber familiei si a cautat sa invete cat mai mult si sa-si ajute semenii.  
A fost un om cu ambitie sa-si foloseasca talantii dati de Dumnezeu si a cautat mereu 
sa fie un om integru si sa urmeze cararea dreptatii si adevarului.   
I-a placut nespus sa fie in natura si sa alerge, completand  5 semi-maratoane.   
Nu si-a pierdut niciodata credinta sau speranta, iar in ultimii ani si-a folosit suferinta 
ca sa creasca pe plan duhovnicesc si sa se apropie cat mai mult de Dumnezeu.” 
                                  
                                (Fragment din necrologul d-lui Constantin Culinescu, fiul raposatului) 
 
 NOTA NOASTRA 
 Pagina de internet http://www.sfmariakitchener.com, creata chiar de domnia-sa, este 
dovada atasamentului pentru Biserica si, in mod special, pentru misiunea noastra, 
motiv pentru care ii ramanem profund recunoscatori si ne vom ruga mereu ca 
Domnul Dumnezeu sa-l odihneasca cu sfintii. Vesnica sa-i fie pomenirea! 
 

 
 
 PROGRAM 

 

DUMINICA, 3 IUNIE 2018, ora 10:30 a.m. 
 SFANTA LITURGHIE (DUMINICA TUTUROR SFINTILOR) 
 Parastas pentru sufletul si in memoria domnului Teodor Neculai 

Culinescu 
 

DUMINICA, 10 IUNIE 2018, ora 11:00 a.m. 
 SFANTA LITURGHIE (DUMINICA SFINTILOR ROMANI) 
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