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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) 

Sfântul Ioan Scărarul spune că sunt multe trepte duhovnicești, însă odată ce omul a pășit pe 
cea mai importantă – calea umană – le va urca ușor pe celelalte. Acesta este firescul omului, 
propriu lui, asta-i bucuria lui firească, sădită de Dumnezeu în el: să bucure pe un celălalt. 
Când te ridici împotriva unui om, când trăiești doar în ambițiile tale, trăiești împotriva chemării 
lui Dumnezeu şi vei muri sufletește înainte de moartea trupească. O zi ambițioasă (orgolioasă) 
îți răpește, prin tristețe, prin răutate, timp prețios din viață. 

„Părinte, de ce e aşa şi nu e invers, de ce ne certăm mereu, de ce nu e pace?”. Îmi vine să 
spun: „Pentru că eşti tu nebun de orgoliu și nu renunți la ambițiile tale, pentru că nu ai înțeles 
calea aceasta pe care ai pășit!”. 

Marea mea străduință este să înțeleg că Dumnezeu este VIU și ADEVĂRAT! Marea mea 
străduință este să trezesc existența mea și să o pun în legătură cu El. Când te trezești, totul 
capătă sens. Când te trezești spiritual, nu mai stăpânești pe nimeni. Când te trezești, tot ce este 
în jurul tău te umple de bucurie și te hrănește, tot ce este în jurul tău devine suficient pentru ca 
tu să poți să-ți desfășori existența fericit. Dacă, însă, nu ești trezit, dacă te gândești doar la tine și 
la plăcerile tale, tot ce se va întâmpla cu tine va fi un dezastru. Marea străduință a Bisericii este 
trezirea omului. 

Nu vreau să veniți la biserică pentru a deveni mai buni (psihologic!), pentru a aprinde 
lumânări, pentru a face act de prezență sau, și mai grav, pentru a câștiga la loto sau mai știu eu 
ce alte dorințe bicisnice mai are omul. Un singur sens este în venitul omului la biserică: actul 
trezirii. Stau în fața lui Dumnezeu cel Adevărat și Veșnic! Actul suprem al deconstruirii acelei 
imagini proaste, greșite, false, eretice, pe care o avem despre Dumnezeu și așezarea înaintea Lui 
cu mintea golită de orice închipuire și de orice așteptare egoistă. Dacă ați înțeles lucrul acesta, 
sunteți în locul potrivit, dacă nu, vom intra într-o suferință reciprocă: dumneavoastră ne veți 
face pe noi să suferim, pentru că veți aduce acatiste pe care scrieți că vreți mașină, casă, bani, 
soț/ soție, noi nu le vom putea citi. 

(...)Haideți să luăm o lupă și să o punem pe omul acesta generic, pe lunatic... de fapt, haideți 
să o punem pe noi. Cum este o zi din viața noastră, dacă nu chiar așa: ba în apă, ba în foc, 
pentru că un duh întunecat ne stăpânește si ne aruncă ba în apă, ba în foc și noi nu facem nimic 
împotriva lui. 

Reușim noi, oare, să ținem măcar o singură zi pacea? Măcar o singură zi în care să nu 
aruncăm cu vorbe în ceilalți, să nu „spânzurăm” pe careva, să nu încercăm să stăpânim vreun 
om? Cine este lunaticul, așadar, dacă nu fiecare dintre noi? Dacă vrei să scapi de duhul 
acesta al nesimțirii sufletești și al tupeului, care îți controlează viața și care te face pe tine să fii 
nebun în relație cu toți cei din jurul tău, atunci trebuie să ai puterea să spui „muntelui”: „Ridică-
te și aruncă-te în mare!”. Cine este „muntele”? Cel mai mare munte din existența unui om 
este EGO-ul. Nimeni nu poate ajunge în vârful lui. Doar dracu’ își face cuib sus, pe vârf. Să nu 
ne amăgim! Să încetăm cu ambițiile! Să înțelegem că viața noastră nu este construită numai din 
ambiții. Copiii noștri sunt rodul orgoliilor noastre, să știți. Actul trezviei sufletești este un act 
foarte serios, care ar trebui să înceapă cu lucruri concrete: Nu stăpâni niciun om! Nu-ți 
manifesta ego-ul! Nu căuta să-ți împlinești mofturile chinuind oameni! 

Să privim cu multă responsabilitate viața spirituală, pentru că altfel vom lăsa această povară 
grea copiilor noștri care, la rândul lor, crescuți în spiritul acesta al lui „totul mi se cuvine” vor fi, 
de fapt, măcinați de tristeți nesfârșite.                                                  Pr. Visarion Alexa 

În acest tată găsim mai 

degrabă o credință aflată în 

creștere, care încă nu este o 
credință deplină, căci atunci 

când a adus pe fiul său la 

Domnul ca să fie vindecat de 
duhurile necurate care-l 

stăpâneau și a fost întrebat 

dacă crede, el a răspuns: Cred, 
Doamne! Ajută necredinței 

mele.  Doamne, spune el,  

cred. Cred – adică avea 

credință; însă, ajută 
necredinței mele: credința sa 

nu era deplină (Evr. 10, 22). 

Fericitul Augustin  

Sfânta Scriptură ne arată că 

acest tată era foarte slab în 

credință și aduce patru mărturii 
pentru a întări aceasta: 

cuvintele lui Hristos: toate 

sunt cu putință celui ce crede, 

cuvintele tatălui, în timp ce se 
apropia: ajută necredinței 

mele!; porunca dată de Hristos 

diavolului: să nu mai intri în 
el! și cuvintele tatălui: de poţi 

ceva. 

Sf. Ioan Gură de Aur 

Atât este de mare virtutea 
credinței, încât chiar și cei care 

refuză să o aibă tot o laudă. 

Pe bună dreptate este înălțată 
în slavă credința, pentru că fără 

ea niciodată nu s-a început și 

nici nu s-a sfârșit nimic. 

Cezar din Arles 

Sursa citatelor:  
https://doxologia.ro/ 
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                                                      Programul săptămânii  3 aprilie  –  10 aprilie  2022 

 Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (a Sf.Ioan Scărarul) –  Pr.Vasile 

 17 - 19 - Taina SF.MASLU de obşte la parohia Sf.Parascheva Belu 

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

Marţi  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri 8 - 11 - Liturghia Darurilor şi Sfinţirea mică a apei – Pr.Ticu 

 17 -20 - Denia Canonului Mare 

Joi   

Vineri 8 - 12 - Liturghia darurilor şi Sf.MASLU –  Pr.Ticu 

 17 - 20 - Denia Acatistului Bunei Vestiri 

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

 17 - 18 - Vecernia duminicii a V-a din Post – Pr.Marian 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie ( a Sf.Maria Magdalena) –   Pr.Marian 

 17 - 19 - Taina SF.MASLU de obşte la parohia Înălţarea Domnului 

      Duminică, 3 aprilie – Duminica Sf.Cuv.Ioan Scărarul;     

                  Miercuri, 6 aprilie - Denia Canonului Mare; 

                           Vineri, 8 aprilie – Denia Acatistului Bunei Vestiri; 

                                       Duminică, 10 aprilie – Duminica Sf.Cuv.Maria Egipteanca. 

                                  

                                                  

              

INVITAŢIE  
 

 Duminică,  

10 aprilie 2022, 

ora 17.00, 
 

la Sf.Maslu de obşte de 

la parohia  
 

Înălţarea Domnului  

 

Paroh Pr.Florin Voineag 
 

                                     Postul în viziunea Sf.Vasile este eminamente alimentar. Dar postul de alimente determină 

înmulţirea faptelor bune. Smerirea trupului prin lipsa îmbuibării cu mâncăruri determină înmulţirea rugăciunii, a milosteniei, a 
iubirii faţă de cei afişaţi în suferinţă. Marele părinte capadocian îndeamnă primirea postului cu bucurie şi dintru început arată 

că postul este eminamente alimentar.”Este o nebunie să nu te bucuri de sănătatea sufletului şi să te mâhneşti de schimbarea 

mâncărurilor, lăsând să se înţeleagă că-ți face mai multă bucurie plăcerea stomacului decât purtarea de grijă a sufletului.„  
Sfântul Vasile cel Mare arată originea postului. Deşi „are aceeaşi vârstă ca şi omenirea, el e întotdeauna nou, e veşnic 

în floare” şi aceasta deoarece de fiecare dată bucuria răsplătirii e nouă şi minunată. Postul îşi are originea în Rai fiind prima 

poruncă de înfrânare pentru om (Fac. 2, 17).  Deci postul e un mijloc de îndreptare, de restabilire a chipului lui 

Dumnezeu din noi, întinat prin păcat, e o cale de reîntoarcere în raiul pierdut.  

„Postul naşte profeţi (I Regi 1, 11), întăreşte pe cei puternici(Jud. 13, 14)„. Postul înţelepţeşte pe oameni, prin post 

mintea devine lucidă, iar prin mâncăruri devine tulburată: „postul ne face asemenea cu îngerii, ne face să locuim cu 

drepţii, ne înţelepţeşte viaţa.” Prin post Ilie vede pe Domnul în Horev, atât cât îi este omului îngăduit să-l vadă. Postul şi 

rugăciunea învie morţii( III Regi 17, 22) şi pot încuia norii (III Regi 18, 1). Această simbioză dintre post şi rugăciune 

alungă demonii, după cum spune Însuşi Hristos (Mc. 9, 29). 
Sf. Vasile arată folosul medical al postului. „Îmi spui că nu poţi să posteşti! Dar să te ghiftuieşti în toate zilele poţi. Ştiu 

că doctorii nu prescriu bolnavilor mâncăruri felurite, ci post şi înfrânare. Împovărate cu prea multă mâncare, trupurile se 

îmbolnăvesc cu uşurinţă. Sunt ca o corabie încărcată cu multe poveri, care aflată în mijlocul valurilor este dată la fund, pe 
când una cu o încărcătură potrivită trece uşor prin furtună, că n-o împiedică nimic să plutească deasupra valurilor.” 

Totodată ar fi corect postul fără untdelemn deoarece „untdelemnul îngraşă pe atlet, iar postul întăreşte pe cel credincios. Cu 

cât vei împuţina mai mult greutatea trupului, cu atât vei face ca sufletul să strălucească de sănătate duhovnicească.” Deşi am 
spus că postul este eminamente alimentar, totuşi „adevăratul post stă în îndepărtarea de păcate. Nu mănânci carne, dar 

mănânci pe fratele tău! Te abţii de la vin, dar nu-ţi stăpâneşti ocările! Posteşti toată ziua, aştepţi să vină seara, ca să 

mănânci, dar îţi cheltuieşti toată ziua în judecăţi.” Iar postul cel adevărat este înstrăinarea de păcat, înfrânarea limbii, 

oprirea mâniei, îndepărtarea de poftă, de bărfeli de minciună, de jurământul strâmb„. 

Acestea sunt gândurile Sf. Vasile despre post, gânduri pe care vi le prezint în nădejdea de a lua aminte cu toţii la 

învăţăturile marelui ierarh a lui Hristos despre post. Să postim având motivaţia arătată de Sf. Vasile. Totodată să postim 
pentru a ne curăţi peştera sufletului şi să o încălzim cu focul Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei, spre a- L primi 

cum se cuvine pe Hristos.                                 Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2004 

În calendarul ortodox săptămâna a cincea a Postului Paştelui – sunt menţionate, în zilele de miercuri şi vineri, Denii, a 

Canonului celui Mare şi a Acatistului Născătoarei de Dumnezeu.       
Prin caracterul şi conţinutul lor, deniile sunt unicate în cultul divin ortodox. Cuvântul „denie” vine de la 

slavonescul „vdenie” şi înseamnă priveghere sau slujbă nocturnă. Mai precis, denia este slujba utreniei sau „de 

dimineaţă” care se săvârşeşte seara, în ajun. Denia se deosebeşte de priveghere, prin faptul că se referă numai la utrenia 
săvârşită seara. Slujba este o utrenie de post care înglobează în ea cele două piese imnografice foarte importante şi 

frumoase: Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, imnograf din secolul al VIII-lea (prăznuit 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.                    Prof. Nicolae Necula din lucrarea Biserica şi cult pe înţelesul tuturor 

 

 

Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară! 


