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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)                  

                                 

Mântuitorul Iisus Hristos nu Se bucură când credinţa noastră este îndoielnică, când este puţină sau când slăbeşte. Când tatăl 

copilului zice către Iisus: „De poţi face ceva, ajută-ne, fie-Ţi milă de noi“, Mântuitorul îi răspunde: „De poţi crede, toate sunt 

cu putinţă celui ce crede“. Când mustrarea lui Iisus este percepută de tatăl fiului bolnav ca un reproş pentru credinţa sa slabă, 

acesta se pune în starea de căinţă, de părere de rău şi de smerenie, iar apoi răspunde cu lacrimi: „Cred Doamne! Ajută 

necredinţei mele“.  

Vedem cum Hristos Domnul întăreşte credinţa tatălui şi apoi îi vindecă fiul suferind. Deci, Iisus vindeca mai întâi pe tatăl 

copilului de îndoială şi pe copil de boală, iar apoi, pe ucenicii îi vindecă de nepricepere şi de neosteneala, învăţându-i ca 

demonii nu pot fi alungaţi decât cu post şi rugăciune. Prin aceasta, Mântuitorul lisus Hristos ne arată că, de fapt, credinţa se 

întăreşte prin post şi rugăciune; credinţa nu mai rămâne doar o convingere intelectuală sau o speranţă vagă, ci devine o stare 

existenţială, o legătură vie a noastră cu Dumnezeu. Exemplul ne arată ca neamul de demoni care nu iese din om decât cu post 

şi cu rugăciune este unul foarte viclean şi rău. De ce nu ies demonii numai prin post şi rugăciune și la simplă porunca a 

ucenicilor? Pentru că ei nu se tem de cuvinte, ci se tem doar de smerenie şi de prezenţa lui Dumnezeu în om. Când postim şi 

ne rugăm, ne punem în starea de smerenie, nu mai contam pe ajutorul nostru, nu dăm prioritate hranei materiale în viaţa 

noastră, ci hranei duhovniceşti. Postul, ca prioritate dată hranei duhovniceşti faţă de hrană trupească, ne pune în starea de 

dependenţa totală de Dumnezeu şi în starea de smerenie. În general, oamenii care postesc se simt adesea mai slăbiţi şi mult 

mai flămânzi şi mai însetaţi după prezenta şi iubirea lui Dumnezeu, decât dacă sunt îmbuibaţi cu hrană trupească. Starea 

aceasta de foame şi sete după Dumnezeu, stimulată de post şi rugăciune, este starea prin care ne umplem de prezenţa sau 

harul lui Dumnezeu cel Atotputernic. Când harul divin este prezent în noi, demonii se tem nu de om, ci de Duhul Sfânt 

prezent în omul care se roagă şi posteşte. Prin dobândirea Duhului Sfânt, omul devine puternic duhovniceşte, iar atunci 

duhurile necurate se înfricoşează şi pleacă la porunca oamenilor duhovniceşti, a celor ce se roagă fierbinte şi postesc mult. 

Iată cum cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos ne îndeamnă să aprofundăm mai mult înţelesul şi folosul postului şi al 

rugăciunii, în această perioadă de urcuş duhovnicesc spre Înviere. Să ne curăţăm, aşadar, de păcate, să ne întărim în credinţă 

şi să ne umplem de harul Sfântului Duh prin post şi pocăinţă, prin spovedanie şi împărtăşire euharistică, prin rugăciune 

fierbinte şi prin fapte bune. Să învăţăm de la acest tată sărman şi necăjit să ne rugăm şi să spunem şi noi cu lacrimi de 

pocăinţă: „Cred, Doamne, ajuta necredinţei mele!“.  

Duminica a patra din Postul Mare este numită şi Duminica Sfântului Ioan Scărarul pentru că, în această duminică, se face 

o pomenire deosebită Sfântului Ioan Scărarul, deşi el este prăznuit, de obicei, pe 30 martie. El se numeşte „Scărarul“ pentru 

că a scris o carte deosebită pe care a intitulat-o "Scara virtuţilor" sau "Scara paradisului", prin care ne arată cum, prin 

lepădarea de patimi şi prin dobândirea virtuţilor, oamenii urcă duhovniceşte, în sufletul lor, spre învierea sufletului şi spre 

întâlnirea cu Hristos cel răstignit şi înviat, adică prin comuniunea cu Dumnezeu ei dobândesc Raiul sau Paradisul. Ceea ce 

reţinem în mod deosebit din această lucrare este faptul că adevărată pocăinţă este izvor de bucurie. El vorbeşte despre 

lacrimile pocăinţei cele de bucurie aducătoare. Bucuria pe care lacrimile pocăinţei o aduc este bucuria Duhului Sfânt, pe 

care Dumnezeu o dăruieşte celor ce îşi plâng păcatele şi primesc iertare. Aceasta este bucuria iertării, bucuria ridicării, 

bucuria înnoirii, bucuria sfinţirii sufletului omului păcătos, bucuria învierii lui din moartea păcatelor şi a patimilor. În lucrarea 

sa "Scara", se vede că Sfântul Ioan a scris cum a trăit şi a trăit cum a scris. De aceea, în duminica a patra din Postul Sfintelor 

Paşti, el este pomenit ca „scară“ sau întăritor al celor ce se nevoiesc şi urcă sau sporesc duhovniceşte, atât prin pilda vieţii, 

prin scrisul sau, cât şi prin rugăciunile pentru cei ce se luptă duhovniceşte“. 

Fiind icoană a înfrânării şi a ascezei, Sfântul loan Scărarul este numit în Triod „rai al virtuţilor“, „legiuitorul ascezei 

(nevoinţei)“ şi „făptuitorul“ prin excelenţă. Cu alte cuvinte, Sfântul loan Scărarul este o făclie şi o bună călăuză 

duhovnicească postitorilor în urcuşul lor spre Înviere, spre Lumina Sfintelor Paşti. 

+ DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane -  https://www.crestinortodox 



  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Programul săptămânii   29 martie – 5 aprilie 2020 
 

Duminică       29 martie             8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea fiului lunatec – Sf.Ioan Scărarul) – Pr.Ticu 

Luni                30 martie 17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli 

Marți              31 martie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri          1 aprilie          9 - 10 - Acatistul Sf.Maria Egipteanca – Pr.Dragos 

Miercuri          1 aprilie          17 - 19 - Denia Canonului Mare 

Joi                    2 aprilie   

Vineri              3 aprilie          17 - 19 - Denia Acatistului Bunei Vestiri 

Sâmbătă          4 aprilie           8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă          4 aprilie 17 - 18 - Vecernia duminicii a 5-a din Post – Pr.Dragoş 

Duminică         5 aprilie             8 - 12 - Sf.Liturghie ( a Sf.Maria Egipteanca) – Pr.Dragoş 

 

       Luni, 30 martie – Sf.Cu.Ioan Scărarul; 
              Miercuri, 1 aprilie – Sf.Cuv.Maria Egipteanca; Denia Canonului Sf.Andrei Criteanul; 
                                                  Vineri, 3 aprilie – Denia Acatistului Bunei Vestiri; 
                                                         Sâmbătă, 4 aprilie – Sf.Iosif,  Imnograful; 
 
                                                  

 

Deniile din săptămâna a V-a din Postul Paştelui  -  Cuvântul „denie” vine de la slavonescul „vdenie” şi înseamnă 

priveghere sau slujbă nocturnă. Mai precis, denia este slujba utreniei sau „de dimineaţă” care acum, se săvârşeşte seara, în ajun. 

Denia se deosebeşte de priveghere, care înseamnă tot slujbă de seară, prin faptul că se referă numai la utrenia săvârşită seara. 

Dacă privegherea se săvârşeşte în ajunul sărbătorilor importante, deniile se săvârşesc numai în două săptămâni din timpul 

unui an bisericesc şi anume: în săptămâna a cincea şi a şaptea (sau a Patimilor) din Postul Paştelui. Cele două denii din 

săptămâna a cincea sunt utreniile zilelor de joi şi sâmbătă săvârşite seara, în ajun. Slujba este o utrenie de post care 

înglobează în ea cele două piese imnografice foarte importante şi frumoase: Canonul cel Mare al Sf.Andrei Criteanul, imnograf 

din secolul al VIII-lea (praznuit la data de 4 iulie) şi Acatistul Bunei Vestiri, atribuit patriarhului Serghie al Constantinopolului 

(sec. VII). Prima piesă imnografică, cunoscută şi sub numele de Canonul de pocăinţă este alcătuit din 250 de imnuri sau 

strofe în care autorul exprimă în formă întraripată zdrobirea inimii celui păcătos, constituind un imn statornic spre pocăinţă. 

Cea de a doua compoziţie imnografică, Acatistul Bunei Vestiri, este un imn de laudă închinat Maicii Domnului, alcătuit din 

24 de strofe. Această piesă imnografică dă expresie sub formă poetică, învăţăturii Bisericii despre Maica Domnului. 

 
   Despre fricile bune și cele rele. Gândirea calmă și rugăciunea - remediile fricilor negative      Pr. Adrian Agachi     

În monumentala sa lucrare Dogmatica, Sf.Ioan Damaschin propune o foarte interesantă clasificare: „Frica se împarte în șase 

feluri: în ezitare, în sfială, în ruşine, în încremenire, în groază și în nelinişte. Ezitarea este frica în vederea unei acţiuni ce are 

să se îndeplinească. Sfiala este frica rezultată din aşteptarea dojenii. Aceasta este cea mai bună stare sufletească. Ruşinea este 

teama care provine din o faptă dezonorantă. Nici această stare sufletească nu este fără nădejde pentru mântuire. Încremenirea 

este frica rezultată din o mare închipuire. Groaza este frica ce se naşte din o închipuire neobişnuită. Neliniştea este teama că 

nu vom izbuti, adică frica de nereuşită. Căci ne neliniştim atunci când ne temem că faptele noastre nu vor reuşi”. 

Savantul Konrad Lorenz observa: „Frica sub toate formele ei este cu siguranță cel mai important factor de subminare a 

sănătății oamenilor moderni […]. Omul veșnic grăbit și agitat cu siguranță că nu este mânat doar de lăcomie, cele mai 

ademenitoare tentații nu l-ar putea determina să ajungă într-un asemenea hal de autodistrugere. El este mânat, și ceea ce îl 

mână nu poate fi decât frica. Agitația plină de frică și frica agitată își au rolul lor în a-l văduvi pe om de calitățile lui esențiale. 

Una dintre aceste calități este reflecția” (Konrad Lorenz, Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate) 

La cuvintele reputatului om de știință s-ar putea adăuga faptul că rațiunea omenească are nevoie de un adjuvant puternic 

împotriva fricii: rugăciunea. În perioada actuală, dincolo de o gândire calmă, este nevoie de o rugăciune puternică. 

Pentru că fricile se vor repezi asupra noastră asemenea unor prădători, fie făcându-ne să ne concentrăm asupra unor 

aspecte nesemnificative, fie amplificând nejustificat grijile noastre până la cote insuportabile. Și ar trebui să mai acordăm 

importanță unui fapt fundamental în lupta noastră contra fricii: spovedania sinceră a tuturor păcatelor noastre. În Ortodoxie nu 

există obstacol de netrecut. Nu există impas întrucât există duhovnicul, care are harul de a ierta”.         https://ziarullumina.ro/ 

 

                            30 martie – Sf.Cu.Ioan Scărarul                  Părintele Petroniu Tănase           https://doxologia.ro/ 

                        Alcătuită din 30 de trepte, după cei 30 de ani ai vieții smerite a Domnului, Scara sa ne urcă din treaptă în 

treaptă de la cele pământești la cele cerești. Fuga de lume, adică lepădarea de avuții, de rudenii și de sine însuși, intrarea sub 

ascultarea unui povățuitor iscusit, căința cu lacrimi și aducerea aminte de moarte, tăcerea, înfrânarea și lepădarea de toată 

grija cea lumească ne vor ajuta să smulgem din rădăcină mulțimea patimilor din noi: lăcomia, iubirea de argint, mândria, 

trândăvia și celelalte și ne vor ridica spre agonisirea virtuților duhovnicești: blândețea, curăția, sărăcia, privegherea, 

smerenia, trezvia și rugăciunea, liniștea și nepătimirea și cele trei mari virtuți teologice: credința, nădejdea și dragostea. 

                                   Învățătura de taină a Scării este: precum pe o scară suișul se face din treaptă în treaptă, tot așa și  

                                  sporirea duhovnicească nu se face la întâmplare, ci cu pricepere, de-a lungul întregii vieți și sub  

                                   îndrumarea unui povățuitor încercat.  

                                                1 aprilie – Sf.Cuv.Maria Egipteanca - S-a născut în Egipt. La vârsta de 12 ani și-a părăsit părinții și a mers      
                                             în  Alexandria, unde timp de 17 ani a dus o viață desfrânată.  Ajunsă în Ierusalim, dorește să intre în Biserica  
                                         Sf.Mormânt, însă, nu a putut înainta decât până la prag. Aici a simțit cum o putere nevăzută o oprește. Încearcă de 
mai multe ori să intre, dar fără rezultat. Este momentul când înțelege că modul ei de existență o face nevrednică de a intra în acest 
locaș. Se roagă Sf.Fecioare Maria să facă posibilă intrarea sa în locaș, cu promisiunea că își va schimba întru totul modul de viață. 
Reușește să se închine Sf.Cruci și ia decizia să-și trăiască viată în pustia Iordanului. Cuvioasa Maria Egipteanca a stat aici 47 de 
ani, în post și rugăciune. Cu un an înainte de moartea sa, taina vieții ei a fost descoperită părintelui Zosima, care a împărtășit-o, iar 
după un timp s-a întors ca să o îngroape, fiind ajutat la săparea mormântului de către un leu. 
 

 

 




