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 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)                  

                                 

Când Domnul l-a întrebat pe tată ca şi cum nu ar fi ştiut, deşi ca Dumnezeu ştia totul, de câtă vreme se întâmpla aceasta cu el, 

tatăl a zis că din pruncie şi a adăugat că dracul de multe ori l-a aruncat şi în foc, şi în apă, ca să îl piardă, rugându-L pe Domnul 

să Se milostivească de el şi de copil şi să-i ajute dacă poate. Iisus i-a zis: „Dacă poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce 

crede." Nefericitul părinte puţin credincios a strigat cu lacrimi: Cred, Doamne, ajută necredinţei mele. Vedeţi ce putere pune 

Domnul pe seama credinţei şi credinciosului? Toate sunt cu putinţă celui ce crede, spune El. 

Credinciosul poate şi draci să izgonească, şi boli să tămăduiască. In schimb, cât de neputincios şi jalnic este necredinciosul! 

El nu poate nici pe sine să se stăpânească, nici păcatele nu poate să şi le biruie, ci, ca un rob, le slujeşte şi e chinuit de ele. 

întrucât nefericitul tată l-a adus pe fiul său îndrăcit mai întâi la Apostoli, iar aceştia n-au putut izgoni din el acel drac, L-au 

întrebat pe Domnul deoparte: De ce noi n-am putut să-l izgonim? Domnul le-a dat răspunsul: Acest neam de draci cu nimic nu 

poate ieşi, decât cu rugăciune şi cu post (Mc. 9,17-29). Iată cum laudă Domnul postul şi rugăciunea. Iată temeiul evanghelic al 

postului. Şi arunci, de ce oameni care spun că urmează Evangheliei au alungat din viaţa societăţii postul ca pe ceva nefolositor? 

Oare nu cumva patimile şi nelegiuirile şi îndrăciţii de tot felul s-au înmulţit acum la noi nu tocmai fiindcă unii dintre 

creştini au rupt legătura cu Biserica şi au respins, ca pe un lucru de prisos, rugăciunea şi postul? Şi trăiesc ca 

dobitoacele necuvântătoare, mânaţi numai de feluritele pofte - iar unii, în răutatea lor, cu spume la gură, ca nişte îndrăciţi 

adevăraţi, năzuiesc spre fărădelegi de tot felul: omoruri, sinucideri, incendieri, uneltiri, atentate cu bombe şi aşa mai departe. 

Da, iubiţi fraţi şi iubite surori, oamenii de acest fel au ajuns la o asemenea înverşunare cumplită tocmai din pricina necredinţei, 

neînfrânării, necurăţiei şi a tuturor urmărilor pierzătoare ale necredinţei acesteia. 

Blânda credinţă evanghelică nu propovăduieşte omoruri, uneltiri şi atentate cu bombe; ea spune: Tot sufletul să se supună 

înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite; de aceea, este 

nevoie să vă supuneţi nu numai de teama mâniei, ci şi pentru conştiinţă (Rom. 13,1, 5), şi porunceşte să ne rugăm pentru 

împărat şi pentru toţi câţi sunt cinstiţi cu dregătorii, ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită întru toată cuvioşia şi buna-cuviinţă 

(I Tim. 2, 2). Doamne, luminează ochii orbiţi de răutate ai inimii acestor nefericiţi îndrăciţi ai vremurilor noastre nenorocite, ca 

să cunoască ce prăpastie cumplită sapă sub ei, în ce îngrozitoare prăpastie a iadului sunt gata să se prăbuşească! 

Fraţilor şi surorilor! Să ne ţinem cu toată inima de credinţă şi de Biserica lui Dumnezeu - această singură arcă 

mântuitoare, ce izbăveşte de potopul de foc care-i va atinge la vremea rânduită de Sus pe toţi cei nelegiuiţi. Să ne ţinem de 

sfintele aşezăminte ale Bisericii, care ne duc la mântuire, să ţinem neabătut posturile şi rugăciunile şi să avem râvnă pentru 

sfintele slujbe. Diavolul, vrăjmaşul mântuirii noastre, nu doarme, ci ca un leu răcnind umblă în jurul nostru, căutând pe 

cine să înghită (I Ptr. 5, 8) - şi pe cât de mulţi i-a înghiţit deja! Postul şi rugăciunea cu osârdie, cu smerenie, cu credinţă şi 

cu dragoste sunt o armă puternică împotriva diavolului şi împotriva tuturor patimilor care se luptă cu noi. Amin. 

Sfântul Ioan din Kronstadt – www.crestinortodox.ro 
 

Da, Scara Raiului depinde de tine. Dacă postesc cu străpungere, cu evlavie, cu plâns, cu lacrimi, şi mai apoi întrerup 

acestea, iată, am inceput să construiesc scara de la pământ la Ceruri şi eu însumi am frânt-o şi am distrus-o. Tu deseori 

posteşti, te înfrânezi de la orice hrană materială. Dar, iată, îngădui ca în cursul postului să-şi facă sălaş în sufletul tău păcatul, 

să ţi se semene în suflet diverse gânduri, dorinţe necurate. Al tău este să le respingi de îndată de la tine prin rugăciune, prin 

plâns, prin citire, prin orice nevoinţă. Dar dacă vei posti material, iar duhovniceşte ţi-ai hrănit sufletul cu oarecari păcate, sau 

cu patimi ascunse, iată, scara postului pe care începi să o înalţi de la pământ la Ceruri, singur o dărâmi, singur o distrugi. 

Totul este pregătit pentru tine şi pentru mine: nouă Fericiri, nouă sfinte virtuţi evanghelice, acesta este postul evanghelic, 

Evanghelia Sfântului Ioan Scărarul. Virtutea, frate, marea virtute. Greaua nevoinţă a postului, rugăciunea, smerenia, 

Domnul a făcut-o cunoscută ca fericire.                                            Sf. Cuvios Iustin de Celie - www.crestinortodox.ro 
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     Programul săptămânii  7 aprilie  –  14 aprilie  2019 

Duminică         7 aprilie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea fiului lunatic) – Pr.Dragoş 

Duminică         7 aprilie 17– 19 -  SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Parascheva (Pr.Ioan Roşu) 

Luni                  8 aprilie         17 – 18 -  Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți                9 aprilie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri           10 aprilie           8 - 11 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Sfinţirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Miercuri           10 aprilie         17 – 20 - Denia Canonului cel Mare 

Joi                     11 aprilie           8 - 11 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite (Sf.Calinic de la Cernica) – Pr.Dragoş 

Vineri               12 aprilie          8 – 12 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite şi Taina Sf.MASLU 

Vineri               12 aprilie         17 – 20 - Denia Acatistului Bunei Vestiri 

Sâmbătă           13 aprilie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Dragoş 

Sâmbătă           13 aprilie 17– 18 - Vecernia Duminicii a V-a din Post (a Sf.Maria Egipteanca) – Pr.Ticu 

Duminică         14 aprilie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Maria Egipteanca) – Pr.Ticu 

Duminică         14 aprilie 17– 19 -  SF.MASLU de obşte la parohia Înălţarea Domnului (Pr.Florin Voineag) 

 

             Miercuri, 10 aprilie  - Denia Canonului Mare; 

                                   Joi, 11 aprilie  – Sf.Calinic de la Cernica; 

                                               Vineri, 12 aprilie  – Sf.Mc.Sava de la Buzău; Denia Acatistului Bunei Vestiri. 

      INVITAŢIE : Parohia “Înălţarea Domnului” , Sos.Oltenitei nr.196, ne invită duminică, 14 aprilie 2019,   

     orele 17.00 la Sf.Maslu de obște.                                                                  (Paroh  Pr. Florin Voineag)   

 

                   De ce nu îl mai sărbătorim anul acesta pe Sfântul Gheorghe în 23 aprilie?     https://doxologia.ro 

                   Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, este prăznuit în fiecare an pe data de 23 aprilie. Cu 

toate acestea, creştinii ortodocşi  au observat că anul acesta Sfântul Mare Mucenic Gheorghe va fi sărbătorit pe 29 aprilie. 

Motivul acestei schimbări îl găsim în Tipicul cel Mare al Sfântului Sava, cartea care prezintă regulile referitoare la 

desfăşurarea cultului divin pentru fiecare zi din an. La capitolul 45, unde ne este prezentată rânduiala de slujbă a sfinților 

prăznuiți în Săptămâna Mare  citim că, „dacă se va întâmpla hramul unui sfânt sau al unei sfinte în Lunea, Marțea, Miercurea 

sau Joia în Săptămâna Mare (a Patimilor), atunci cântăm toată slujba seara şi dimineaţa, în Duminica Floriilor”. Înțelegem, 

astfel, că hramul oricărui sfânt, fiind un moment de bucurie duhovnicească, nu se integrează în specificul Săptămânii 

Sfintelor Pătimiri, care este o perioadă de post aspru, de urmare a lui Hristos pe drumul Crucii. 

Dar dacă urmărim din nou calendarul, vedem că sărbătoarea Sfântului Gheorghe nu coincide nici cu Duminica Floriilor, ci 

a fost amânată pentru Luni, în Săptămâna Luminată, potrivit hotărârii Sfântului Sinod. Într-adevăr, în acest an, din 

motive pastorale, dar și pentru a da importanța cuvenită sărbătorii Sf.Gheorghe, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a 

hotărât ca slujba Marelui Mucenic să fie săvârșită nu în Duminica Floriilor, așa cum prevede Tipicul, ci în cea de-a 

doua zi de Paști. Raționamentul acestei decizii stă și în faptul că, în ajunul Floriilor, Vecernia săvârșită în cinstea Sfântului 

Gheorghe s-ar fi suprapus cu tradiţionala procesiune de Florii, care actualizează drumul parcurs de Mântuitorul din Betania 

către Ierusalim. 

                  Luni, în cea de-a doua zi de Paşti, slujba Sfântului Gheorghe este unită cu cea specifică perioadei pascale.  

                 Vecernia Sf.Gheorghe va fi săvârșită pe 28 aprilie, în jurul orei 12.00, odată cu „A doua Înviere”.    

 
                    11 aprilie - Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica ‒ duhovnicul care postea numai cu pâine și apă 

                   Cuviosul Calinic, încă pe când era călugăr tânăr în Mănăstirea Cernica, postea foarte mult, îşi împlinea  

                 regulat canonul şi pravila cu multă osârdie şi se lupta împotriva somnului. Dormea numai trei ceasuri pe  

                 noapte, însă nu întins pe pat, ci pe un scăunel într-un colţ al chiliei, iar ziua lucra împreună cu părinţii la  

               ascultările cele mai grele ale mănăstirii. După plecarea la Sfântul Munte a duhovnicescului său părinte, 

ieroschimonahul Pimen, Cuviosul Calinic şi-a pus această aspră rânduială, ca în toată săptămâna să nu mănânce bucate 

fierte la foc, ci numai pâine cu apă după apusul soarelui, iar sâmbăta şi duminica să meargă la trapeză împreună cu părinţii 

şi să se mângâie cu hrană, cu înfrânare. Faţa îi era mereu palidă de multa postire şi ochii adânciţi în orbite din pricina multei 

privegheri şi a atâtor lacrimi, căci dobândise de la Dumnezeu darul lacrimilor la sfânta rugăciune. 

În anul 1813, murind de boala ciumei mulţi preoţi călugări din Mănăstirea Cernica, stareţul Timotei stăruia mereu să facă 

preot pe smeritul ierodiacon Calinic. El însă se lepăda de un dar mare ca acesta, socotindu-se pe sine cu totul nevrednic. Fiind 

însă foarte ascultător şi lăsându-se în voia lui Dumnezeu, a primit Taina Sfintei Preoţii, săvârşind cele sfinte în toată viaţa sa, 

cu lacrimi şi cu multă evlavie. După primirea darului preoţiei, Sfântul Calinic a început şi mai mult a se nevoi şi a sluji cu 

osârdie tuturor. Pentru aceasta, toţi îl iubeau ca pe un adevărat tată şi părinte duhovnicesc. Ajungând Cuviosul Calinic duhovnic 

al Mănăstirii Cernica, aproape toţi părinţii şi fraţii din obşte se mărturiseau la sfinţia sa, pentru că toţi se cucereau de nevoinţa 

lui şi îşi făceau adăpostire şi mângâiere supărărilor lor. Era atât de iscusit duhovnic, că veneau la spovedanie nu numai monahii, 

ci şi multă lume din afară, şi chiar mitropolitul.           Arhim. Ioanichie Bălan, Patericul românesc    https://doxologia.ro 

 

 
Imnul Acatist al Bunei Vestiri este atribuit Patriarhului Serghie al Constantinopolului, iar sărbătoarea îşi are originea 

în minunile mai presus de fire ale Preacuratei Maicii lui Dumnezeu în faţa încercărilor de cucerire a 

Constantinopolului, capitala Imperiului Bizantin, de către popoare migratoare. În timpul năvălirii din anul 626, în lipsa 

împăratului bizantin Heraclie, care se afla într-o expediţie împotriva perşilor, Patriarhul Serghie al Constantinopolului a 

îndemnat poporul să se roage, ieşind în procesiune cu lemnul Sfintei Cruci, cu icoana „nefăcută de mână” a Mântuitorului Iisus 

Hristos, cu icoana şi veşmântul Preacuratei Maicii lui Dumnezeu. Drept mulţumire pentru înfrângerea şi alungarea duşma-

nilor, poporul dreptcredincios a cântat întreaga noapte în picioare Imnul Acatist în Biserica Maicii Domnului din 

Vlaherne.  Această sărbătoare a fost prăznuită la început, în secolul al VIII-lea, în data de 25 martie, dar începând cu secolul   

                       al XI-lea sărbătoarea a fost fixată în săptămâna a 5-a din Postul Sfintelor Paşti.   http://ziarullumina.ro 

 

 

 

 




