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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 ucenicii Lui L-au întrebat: 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) 

Descrierea unei crize este emoționantă și acum. Omul se vede că are forță în 
cuvânt. I se adresează lui Hristos cu Învățătorule pentru că Îl ascultase, cuvintele 

Lui se pare că-l încurajaseră să ceară mai mult. Nu. Nu erau mulți ca Acest 
Învățător. În fapt, nu era nici unul asemeni Lui, dar omul nostru nu știa. Ce știa 

dovedește însă inteligență. Fundamentul bolii copilului era un „duh” – ceva 

nevăzut, care chinuia copilul, punându-i viața în pericol (vi-i cunoscută 

descrierea?). Ceea ce-l face pe Domnul să fie și mai atent la spusele lui este ceea 
ce-i spune tatăl copilului: „Și am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei nu au 

putut” (Marcu 9., 19). Două sunt interpretările Părinților Bisericii. Cea dintâi 

ne spune că Apostolii chiar nu puteau să plinească vindecarea copilului. Nu 

erau medici. Nu aveau încă ceea ce vom numi în timp cultura duhului în care-i va 
cufunda Domnul Hristos pentru a putea face față la astfel de provocări. Cea de-a 

doua ipoteză este aceea că nici oamenii din jur nu credeau că era cu putință 
să fie vindecat copilul. Lipsa lor de credință susținea lipsa de rod în vindecare de 

care tatăl se plânge. Domnul Însuși remarcă acest lucru: „O, neam necredincios, 

până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi?” (Marcu 9, 19). Enervat 
Domnul Hristos? Nu. Nicidecum. E doar constatator. Îi știa bine. Vorbise, 

crescuse credința în mijlocul lor, povestise și le adusese dinainte icoana 
Împărăției. Ei credeau că sunt vorbe în vânt. Și nu în vântul Duhului Sfânt ci al 

credincioșiilor lor. Adus la Hristos feciorul tatălui se zvârcolește. Semn că 
duhul din el simte ceea ce oamenii nu simțeau ori refuzau să vadă. Nu. Hristos nu 

era simplu Învățătorul, ci Dumnezeul cel Viu. 

Îndrăznesc să spun că dintâi Hristos l-a vindecat pe tată și apoi pe fiu. 

Apostolii află despre cheia neputinței lor în casă, retrași, rușinați oarecum de 
neputința lor. Că soiul de duh ce-l luptase pe copil cerea mult post și multă 

rugăciune. Nici o mustrare de la Domnul. Ci o adâncă înțelegere a neputinței. 
Medicina nu poate fi suplinită de credință. Minunile suspendă legile dar nu le 

anulează total. Dar nici un act medical de nu este însoțit de credință nu dă roadele 
scontate. Fie și credința în medic, în mintea și devotamentul acestuia.  Unii 

continuă să spună că actul medical este doar un act științific. Sunt aceeași oameni 
care se plâng de lipsa de moralitate a unor medici ori manageri de spitale. Și e 

normal așa. Dar atunci trebuie să recunoaștem că orice act științific are un nivel de 
morală. Iar morala nu poate fi ruptă de credință - izvor inclusiv binelui social. 

Pentru că, nu-i așa, orice medic seamănă un pic cu tatăl de astăzi. Rugăciunea lui 

este „cred Doamne, ajută necredinței mele”. Cu atât mai mult rodește aceasta când 
forța credinței din medic rodește în credința omului bolnav. Care nu, nu are nevoie 

de știri ci de știința și conștiința credincioasă a celor din jur. De caractere care să-i 
sprijine vindecarea. 

Părintele Constantin Necula - https://doxologia.ro/ 

Într-adevăr, cunoaștem mulți oameni 

săraci, care nu sunt săraci, ci fericiți. 

Pentru că sărăcia nu aduce fericirea în 

fiecare dintre ei, ci încrederea deplină în 

Dumnezeu, sprijinită de sărăcie. Unii, 

neavând cele materiale, continuă să 

păcătuiască și rămân fără credință în 

Dumnezeu. E limpede că nu-i putem numi 

fericiți pe acești oameni. Trebuie să 

cercetăm doar cine sunt acești fericiți cărora 

le spune Domnul Fericiţi cei săraci cu 

duhul, că a lor este împărăţia 

cerurilor. Iisus vrea să spună că adevărat 

fericite sunt acele persoane care, 

disprețuind bogățiile și averile lumii 

pentru a deveni bogați în Dumnezeu, 

doresc să fie săraci în lume. Cu adevărat, 

asemenea oameni par să fie săraci în ochii 

lumii, dar sunt bogați în Dumnezeu, 

nevoiași în lume dar avuți în Hristos. 

 Cromatius - https://doxologia.ro 

Fericește chiar și pe cei ce plâng. 

Amărăciunea lor este una aparte. Nu s-a 

referit la ei doar ca fiind triști, ci ca având o 

durere apăsătoare. De aceea, nu a spus cei 

triști, ci cei ce plâng. Această fericire este 

pentru a aduce pe credincioși la o stare de 

creștin autentic. Cei ce plâng pentru 

altcineva, pentru fiul, pentru soția sau 

pentru vreun alt apropiat, nu au nici dorință 

pentru câștig sau plăcere în timpul tânguirii 

lor. Nu caută slavă. Nu sunt stârniți să 

plângă de batjocuri, nici prinși de invidie, 

nici robiți de alte patimi. Singură durerea 

lor stăpânește toată atenția. 

Sf. Ioan Gură de Aur - https://doxologia.ro 

https://doxologia.ro/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Programul săptămânii  11 aprilie –  18 aprilie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea lunaticului şi Fericirile ) -  pr.Dragoş   

 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

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

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri      8 – 11 - Liturghia Darurilor şi sfinţirea mică a apei –  Pr.Dragoş 

    17 - 20 - Denia Canonului Mare -  Pr.Dragoş 

Joi   

Vineri      8 – 10 - Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite – Pr.Dragoş 

     10 - 12 - Taina Sf.MASLU 

 17 - 19 - Denia Acatistului Bunei Vestiri –  Pr.Dragoş 

Sâmbătă     8 – 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Vecernia duminicii a 5-a din Post - Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (a Sfintei Maria Egipteanca ) - Pr.Ticu   

 17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Ticu 

      Duminică, 11 aprilie – Sf.Ier.Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului; 

                  Luni, 12 aprilie – Sf.Mc.Sava de la Buzău; 

                            Miercuri, 14 aprilie – Sf.Ier.Pahomie de la Gledin;  Denia Canonului Mare; 

                                      Vineri, 16 aprilie – Denia Acatistului Bunei Vestiri; 

 
Duminică, 11 aprilie – Sf.Ier.Calinic de la Cernica a fost unul din  marii harismatici. A trăit între anii 1780-1868. Ajuns 

monah încă din tinerețe “el și-a mortificat trupul tânăr printr-un post foarte aspru pe care numai un om desăvârșit l-ar fi putut 

suporta… Mult timp s-a mulțumit cu pâine și apă fără să se sature“. “Noaptea nu dormea decât trei ore și nu într-un pat, ci pe 

scaun. Ziua participa la cele mai grele munci împreună cu alți călugări”. N-a mâncat niciodată carne sau pește, ci numai 

legume. Când a împlinit șaptezeci de ani, Biserica i-a încredințat un scaun episcopal, dar el și-a continuat viață ascetică și se 

îmbracă cu un veșmânt sărăcăcios. Prin asceză să nu caută numai mortificarea patimilor, dar și o sporire a virtuților opuse. 

El a dezvoltat astfel în sine blândețea, răbdarea, smerenia și mai ales iubirea. Suferea cu cei nefericiți, îi ajuta pe toți 

cei despre care știa că sunt în nevoi. Banii pe care cei bogați îi dăruiau pentru slujbele bisericești, el îi trimitea de îndată 

celor săraci. Avea liste cu nevoiasii din mai multe orașe și le trimitea bani de îndată ce primea. Când nu avea nimic ce să le 

trimită, plângea și cerea celor care se aflau în jurul său “să-i facă rost de bani pentru a-i trimite sărmanilor frați ai lui 

Hristos”. Nu avea în chilia sa decât un ulcior cu apă și toată viața a purtat aceleași veșminte aspre și sărăcăcioase. El a 

reușit să împace într-un mod minunat asceză și viață contemplativă cu activitatea de constructor și organizator. A construit o mare 

biserica la Cernica și șase alte biserici în alte mănăstiri și parohii. A construit biserica și reședința episcopală din Râmnicu Vâlcea 

unde a trăit ca episcop. 

La sfârșitul vieții s-a retras din nou ca simplu călugăr în mănăstirea sa de la Cernica. A murit în 1868. Toată viața s-a 

concentrat în rugăciune și în contemplație. Prin rugăciunile sale a vindecat bolnavi. Prin rugăciunile sale a salvat în 1821 

comunitatea monahală de la Cernica ca și un mare număr de locuitori ai Bucureștiului, refugiați la Cernica când turcii asediau 

Bucureștiul. Părea ca un “înger pământesc”. Rugăciunile îndelungate, pline de iubire pentru Dumnezeu îi mișcau atât de puternic 

inima, încât adesea ochii i se umpleau de lacrimi. În astfel de momente era absent pentru toți, ca în extaz.                                  

                                                                                     Părintele Dumitru Stăniloae                          www.crestinortodox.ro/ 

 

 

 

 

                            Miercuri, 14 aprilie - Denia Canonului celui Mare                                             www.crestinortodox.ro/ 

În Biserica Ortodoxă Română în săptămâna a 5-a din Postul Mare, miercuri este săvârșită prima Denie din Postul Mare, în 

cadrul căreia se citește integral Canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul. Deniile sunt slujbe speciale care se 

săvârșesc numai în timpul Postului Mare. Acestea sunt Utreniile care nu se mai oficiază dimineața, ci în ajunul zilei, seara. 

În seara de miercuri se săvârșește Denia în cadrul căreia se citește întreg Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. 

Canonul de pocăință a fost citit fragmentat în primele patru zile ale Postului Mare, la slujba Pavecernitei Mari. Acum este 

adunat și citit integral, pentru a aminti credincioșilor de chipurile drepților și sfinților care s-au înălțat la Dumnezeu prin 

pocăință și smerenie. Acest canon ne învață în mod concret cum să facem pocăință, și anume să ne cercetăm cugetul punând 

față în față faptele noastre, starea duhovnicească a sufletului nostru cu diferitele personaje ale Vechiului și ale Noului Testament. 

Ne îndeamnă să vedem cum nu am urmat faptelor celor bune ale drepților Vechiului și Noului Testament, ci din contră am 

urmat faptelor celor rele ale personajelor negative pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură, iar în fațaacestei constatări Canonul ne 

îndeamnă să nu cădem în deznădejde, ci să ne întoarcem cu pocăință spre Dumnezeu, Cel care poate să ne schimbe sufletul. 

Canonul cel Mare prezintă istoria mântuirii neamului omenesc, de la căderea în păcat a protopărintilor, Adam și Eva, și până la 

Pătimirile și Învierea Domnului. 

Dacă la început abia am ascultat Canonul, acum, cu speranţă, cuvintele lui au devenit cuvintele noastre, plângerea noastră, 

speranţa şi pocăinţa noastră şi, de asemenea, o evaluare a strădaniei noastre din timpul Postului: cât din toate acestea au devenit, 

cu adevărat, ale noastre? Cât de departe am ajuns de-a lungul acestei pocăinţe? Dacă de-a lungul întregii părţi a Postului efortul 

nostru a ţintit propria noastră curăţire, acum realizăm că această curăţire nu a fost un scop în sine, ci că ea trebuie să ne conducă 

spre înţelegerea şi împroprierea tainei Crucii şi a Invierii. Sensul efortului nostru trebuie acum să ni se descopere ca 

participare la această taină! Acum Il urmăm pe Hristos urcând la Ierusalim, împreună cu ucenicii “uimiţi şi plini de teamă”. 

 

 
 

Vineri, 16 aprilie – Denia 

Acatistului Bunei Vestiri 

este săvârșită în bisericile 

ortodoxe în seara de vineri din 

săptămâna a V a din Postul 

Mare. 

Amintește de modul în care 

Maica Domnului a apărat 

Constantinopolul de păgâni 

în anul 626, dar ne atrage 

atenția că Maica Domnului 

devine scut împotriva 

tuturor patimilor dacă o vom 

chema în ajutor. 

 


