
 

„Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl 
aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au 

putut. Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-
l la Mine. Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea 
spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie. Şi de multe 
ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi. Iar Iisus i-a zis: De poţi 

crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută 

necredinţei mele. Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi 
poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el! Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, 
încât mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în 
casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de demoni cu 

nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu voia să ştie 
cineva. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L 

vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe.         (Marcu 9, 17-32) 

Chiar şi în timpul nostru sunt unii oameni posedaţi de duhuri rele, oameni care nu se mai pot ruga pentru ei înşişi. 
Prin urmare, este nevoie ca părinţii acestora sau cei din jurul lor să fie credincioşi şi rugători, milostivi şi solidari. În acest 
sens, fericit este omul care are părinţi, fraţi şi prieteni credincioşi şi rugători. Aceştia se vor ruga pentru el în ziua necazului 
său, când, bolnav fiind, el nu mai poate să se roage suficient pentru sine însuşi. 

Foarte adesea, există mulţi oameni care au nevoie şi de rugăciunea altora pentru ei. De aceea, Biserica se roagă pentru 
bolnavi, pentru cei robiţi, pentru tot sufletul necăjit şi întristat. Iar la rugăciunea Bisericii se adăugă şi unele instituţii medicale în 
care ştiinţa şi credinţa se unesc şi se completează, rugăciunea şi priceperea medicală se împletesc, pentru că harul rugăciunii 

poate lumina şi ajuta, inspiră şi întări în lucrarea sa pe medicul credincios care devine mana vindecătoare a lui Hristos, 
"Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre", alinând suferinţa bolnavului când acesta cere ajutorul lui Dumnezeu. În privinţa 
aceasta, Biserica a învăţat din multele vindecări minunate pe care Hristos - Capul Bisericii, le-a săvârşit în lume, că ea, 

Biserica, fiind trupul tainic al lui Hristos, are menirea să vindece bolile şi neputinţele sufleteşti şi trupeşti ale oamenilor.  
De aceea, pe lângă lucrarea ei liturgică pentru bolnavi săvârşită prin Taina Sfântului Maslu sau Ungerea bolnavilor, 

rugăciunile de alungare a demonilor, pentru cei robiţi de duhuri rele, Biserica a dezvoltat şi o lucrare social-filantropica 

pentru bolnavi, înfiinţând instituţii pentru îngrijirea bolnavilor. Astfel, ea a organizat bolniţe, leprozerii, farmacii, cabinete 
medicale, centre medicale şi spitale proprii pentru că puterea vindecătoare a Mântuitorului să se arate că lucrare a iubirii Sale 
milostive în lume. Cu toate că a mustrat pe contemporanii Săi pentru necredinţa lor, Mântuitorul nu a diminuat însă cu 

nimic iubirea Lui milostivă pentru cei bolnavi. Ca atare, şi noi, creştinii, trebuie să devenim cât mai des "mâinile iubirii 

lui Hristos", care alina suferinţa celor bolnavi, pentru a arăta iubirea lui Hristos lucrătoare în lume. 
      Să ne rugăm, aşadar, Mântuitorului Iisus Hristos, "Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre", să ne dăruiască credinţa 
puternică, rugăciune stăruitoare şi iubire milostivă, pentru a alina suferinţa celor bolnavi, spre slava lui Dumnezeu şi bucuria 
acestora. Amin!                        † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - http://www.crestinortodox.ro 
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2014 -  Anul omagial al SfinŃilor Martiri Brâncoveni 
 

- Dar dacă ai credinţă, pentru ce trebuie să mai şi posteşti? m-ar putea întreba cineva. 
- Pentru că împreună cu credinţa postul ne dă mai mare putere. Postul sădeşte în sufletul omului filozofie, face din om 

înger, doboară puterile cele netrupeşti; dar nu postul singur, ci e nevoie şi de rugăciune; şi în primul rând de rugăciune. 
Să-ţi arăt la câte bunătăţi da naştere rugăciunea unită cu postul! Omul care se roagă cum trebuie şi posteşte nu are 

nevoie de multe lucruri; iar omul care nu are nevoie de multe lucruri nu poate îndrăgi banii şi averile, ci este înclinat spre 
milostenie. Cel care posteşte este uşor şi înaripat; se roagă cu mintea trează, postul stinge poftele cele rele, pogoară mila 

lui Dumnezeu, smereşte sufletul îngâmfat. De aceea şi apostolii posteau aproape totdeauna. Cel care se roagă şi posteşte are 
două aripi şi este mai uşor decât vântul. Când se roagă nu cască, nu se întinde, nu amorţeşte, cum păţesc cei mai mulţi, ci este 
mai iute ca focul şi este mai presus de pământ. De aceea mai cu seamă unul ca acesta este duşman şi vrăjmaş demonilor. 
Nimic nu este mai puternic ca un om care se roagă cum trebuie. Dacă o femeie a avut puterea să înduplece pe un judecător 
crud, care nici de Dumnezeu nu se temea şi nici de oameni nu se ruşina, cu mult mai mult va atrage asupra sa milă lui 

Dumnezeu cel care se roagă neîncetat Lui, care-şi înfrânează pântecele şi alungă de la el desfătarea şi îmbuibarea. 
                      Predica Sfântului Ioan Hrisostom la Evanghelia tămăduirii fiului lunatic - http://www.crestinortodox.ro 

 



 

Programul săptămânii   30 martie  2014 – 6 aprilie 2014 

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică     30  martie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica Sf.Ioan Scărarul)  – Pr.Ticu 

Duminică     30  martie      17  - 18 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheza   – Pr.Ticu 

Luni             31  martie   17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marţi            1  aprilie      Program adminstrativ (Zi liberă) 

Miercuri      2  aprilie 9 - 10 - Liturghia Darurilor și Sfinţirea mică a apei - Pr.Ticu 

Miercuri      2  aprilie 17 – 20 - Denia Canonului Mare (al Sf.Andrei Criteanul) 

Vineri          4  aprilie 8 - 12 - Liturghia Darurilor şi Taina Sf.Maslu  

Vineri          4  aprilie      17 -19 - Denia Acatistului Bunei Vestiri 

Sâmbătă      5  aprilie       8 – 11 -  Sf. Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Ticu 

Sâmbătă      5  aprilie      17 - 18 - Vecernia Duminicii a V-a din Post – Pr.Dragoș 

Duminică     6  aprilie       8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica Cuvioasei Maria Egipteanca)  – Pr. Dragoș 

Duminică     6  aprilie      17  - 18 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheza   – Pr. Dragoș 

2 aprile - Miercuri seara - Denia Canonului Mare   
“De unde voi începe a plânge faptele vieţii mele ticăloase? Ce incepere voi pune, Hristoase, tânguirii acesteia de acum?“               

 La Utrenia din Joia celei de a 5-a săptămâni auzim încă o dată Canonul cel Mare al Sf.Andrei Criteanul, de data 

aceasta în totalitatea sa. Dacă la începutul postului acest canon a fost ca o uşă ce ne-a condus către pocăinţă, acum, la 
sfârşitul Postului, el pare ca un „rezumat” al pocăinţei şi ca o împlinire a acesteia. Dacă la început îl ascultam doar, 
acum cuvintele sale, pline de înţeles, au devenit cuvintele noastre, plângerea, nădejdea şi pocăinţa noastră şi, de asemenea, 
o „evaluare” a nevoinţelor noastre postitoare: cât de multe din acestea au devenit cu adevărat ale noastre? Cât de 
departe am ajuns pe calea acestei pocăinţe? Pentru că toate cele ce ne privesc se apropie de sfârşit, de acum înainte îi 

urmăm pe ucenici, care „erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, şi Iisus mergea înaintea lor”. 
                                                                                                                (Alexander Schmemann, Postul cel Mare) 

“Ziditorule, făcându-mă lut viu, ai pus întru mine trup si oase, si suflare de viaţă! Ci, o, Făcătorul meu, 

Mântuitorule si Judecătorule, primeste-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc“.   (Canonul cel Mare) 

 Sfântul Ioan Scărarul s-a născut pe la sfârsitul secolului al VI-lea, între anii 570-580, în Siria, și a 

trecut la cele veșnice în ziua de 30 martie 649, în Muntele Sinai. Sfântul Ioan este cunoscut în toată lumea 
prin lucrarea numită "Scara", care se afla inclusă si in volumul IX, din seria "Filocalia". El este 
prăznuit în ziua de 30 martie și în Duminica a patra din Postul Mare. 

„Plânsul cel după Dumnezeu este întristarea sufletului si îndurerarea inimii care pururea caută cu 

înfrigurare pe Cel după care însetează; văzând că nu L-a găsit, se pune cu putere a-L urmări, jalnic 

tânguindu-se inapoia Lui. Sau încă: plânsul constituie boldul cel de aur al sufletului, care îl liberează de 

pironirea pe lemnul grijilor lumesti si de orice împătimire si care, printr-o cuvioasă întristare, il face să 

se îndrepte continuu spre supravegherea inimii.”                                    www.crestinortodox.ro 

 

AnunŃ:    Sămbătă, 5 aprilie 2014, după Sfânta Liturghie se va face 

pomenirea Părintelui Mihail Tătărâm, la împlinirea a 100 de ani de la naștere. 

Dumnezeu să-l odihnească! 

4 aprilie - Vineri seara - Denia Acatistului Bunei Vestiri sau Slujba Imnului Acatist este oficiată în fiecare an, 
vineri seara, în săptămâna a V a a Postului Sfintelor Paşti.  Sărbătoarea îşi are originea in interventia miraculoasă a 
Fecioarei Maria in timpul atacării Constantinopolului de către persi si avari, in 7 august 626. In timp ce împăratul 
Heraclie se afla într-o expeditie in Orient, departe de Constantinopol, Patriarhul Serghie a făcut procesiuni cu lemnul 
Sfintei Cruci, cu icoana "nefăcută de mână" a lui Hristos si vesmântul Maicii Domnului si a incurajat poporul să inalte 
rugăciuni către Născătoarea de Dumnezeu. Râvna locuitorilor a fost atât de intensă, incât au reusit să respingă inamicul. 

In semn de multumire, intreg poporul capitalei a petrecut noaptea victoriei cântând in picioare Imnul Acatist in biserica 
Maicii Domnului de la Vlaherne. Comemorarea zilei de 7 august, ca zi de ajutor dat de Dumnezeu impotriva 
dusmanilor, a fost mutată in secolul al VIII-lea pe data de 25 martie, de Patriarhul Gherman. In secolul al IX-lea, aceasta 
era sărbătorită la sfârsitul Postului Sfintelor Pasti, iar mai târziu a fost fixată in săptămâna a V-a din Postul Mare.                     

                                                                                                                             www.crestinortodox.ro 

 

„Când stai la rugăciune cutremură-te ca și vinovatul ce stă înaintea judecătorului, pentru ca prin înfatișarea si 

simţirea ta să stingi mânia Dreptului Judecător. Căci Acesta nu poate trece cu vederea sufletul care ca și văduva 

îndurerată se prezintă înaintea Lui, oferindu-I ostenelile sale Celui neostenit.”             (Sf.Ioan Scărarul) 




