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Duminica a IV-a din Post
(vindecarea fiului lunatic)
„Şi I-a răspuns Lui unul din mulŃime: ÎnvăŃătorule, 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 dinŃi şi înŃepeneşte. 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? AduceŃi-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 poŃi ceva, ajută-ne, fiindu-łi milă de noi. Iar Iisus i-a zis: De poŃi crede, toate sunt cu
putinŃă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinŃei mele. Iar Iisus,
văzând că mulŃimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îŃi 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 mulŃi 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 învăŃa 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
înŃelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe.”
(Marcu 9, 17-32)
”Cineva analiza, iubitilor, diverse stǎri ale suferintei.
Discuta intâi suferinta mutǎ: când esti pǎrǎsit, esti atât de
doborât incât n-ai nici glas, ca si copilul din Evanghelie.
Nu mai ai putere. Nu-ti poti striga durerea. Este ultima
expresie a suferintei.
O altǎ treaptǎ e aceea când poti s-o strigi; si dacǎ poti
s-o strigi esti auzit. Dacǎ esti auzit, suferinta ta o trǎiesti
nu de unul singur, ci in comuniune. Si cei din jur se
strǎduiesc sǎ te ajute. Atunci suferinta e trǎitǎ in
solidaritate umanǎ.
Dar daca tu, in suferintǎ te lupti sǎ refaci legatura
cu Dumnezeu, sǎ ajungi din nou la nedespǎrtire de
Dumnezeu, sǎ strigi, sǎ te rogi, tu ai iesit atunci din lumea
stricǎciunii, din lumea demonului. Atunci suferinta te
poate înǎlŃa...
Atunci a strigat tatǎl: "Cred Doamne! Ajutǎ necredintei
mele!". Asa trebuie sǎ strigi! Ajutǎ credinta mea sǎ fie
credinta in Tine, ca Tu sǎ fii in mine! Nu numai eul
meu, ci in eul meu sǎ fie Dumnezeu! Asa cum Tu,
Doamne, in fǎptura luatǎ din trupul Fecioarei ai pus
dumnezeirea Ta, plinǎtatea Dumnezeirii, si in sufletul
meu sǎ fie plinǎtatea Dumnezeirii. In toate, Hristos este
Icoana, Modelul.
Apostolii, in slǎbiciunea lor, nu au putut sǎ-l vindece pe
lunatic. Mântuitorul a fost trist: "O, neam necredincios!
Pânǎ când voi fi cu voi? Pânǎ când vǎ voi rabda?". Ei
vǎzuserǎ atâtea minuni, îi trimisese Hristos sa
propovǎduiascǎ…

Dar când L-au intrebat de ce ei n-au putut, Mântuitorul le-a
rǎspuns cǎ acest soi de demoni - si in general, demonii - cu
rugǎciune si cu post sunt indepǎrtati.
Postul! Noi nu-l intelegem in profunzimea lui. Postul inseamnǎ
puterea spiritului asupra trupului. "Trupul pofteste impotriva
duhului, iar duhul impotriva trupului", zice dumnezeiescul Pavel:
In post se afirmǎ spiritul din mine, lumina divinǎ din mine
stǎpâneste asupra trupului, asupra materiei, asupra lumii. Unde a
actionat demonul? Cum a intrat? In ce a constat ispita lui? Eva "a
vǎzut cǎ pomul e bun la gust, frumos la vedere si cǎ dǎ stiinŃǎ". Deci
a actionat asupra trupului: bun la gust - pofta trupului; frumos
la vedere - pofta ochilor; si ca dǎ stiinŃǎ - trufia vietii.”
Pofta trupului si pofta ochilor si trufia vietii - adicǎ puterea
rationalǎ de a descoperi noi ratiuni, noi sensuri. Ce fel de ratiuni
sunt acelea? Rupte de divinitate. Aici lucreazǎ demonul. Postul
trebuie privit ca puterea de a te ridica deasupra lumii,
infrângând pofta trupului; mai ales sub cele doua forme: hranǎ
si sexualitate. In post te-ai ridicat deja deasupra stricǎciunii pe
care demonul a adus-o in lume. Fǎrǎ aceastǎ trǎire adâncǎ nici nu
putem sǎ motivǎm postul. Dumnezeu nu vrea nici suferinŃa, nici
moartea pǎcǎtosului; ci sǎ luptǎm. El ne-a dat o cale, ca prin
suferinŃǎ sǎ se inalte spiritul nostru, sǎ se ascutǎ, sǎ se
adânceascǎ. Câti bolnavi, postind zile indelungate, au infrânt
diverse boli! Pentru cǎ numai asa ai depǎşit tot ceea ce a adus
stricǎciunea si mergi la esenŃǎ, la adânc, la sufletul tǎu cel
nemuritor, care stǎpâneşte asupra trupului, si nu invers.”
Părintele Constantin Galeriu - http://www.crestinortodox.ro

„Iată cheia, iată cifrul, iată dezlegarea. Insăşi inferioritatea condiŃiei noastre omeneşti decăzute supune chiar şi
credinŃa incertitudinii, fluctuaŃiilor, acediei, trecerii prin conuri de umbră. Suntem fiinŃe osârduitoare dar şi slabe,
oricând predipuse a ne poticni, de nu şi a pica. Fer. Filip Nerri n-a grăit oare: łine-mă Doamne de urechi că altfel te
vând ca Iuda!”
Părintele Nicolae Steinhardt – Dăruind vei dobândi

www.razbointrucuvant.ro

Tema catehezei din 14 aprilie – ViaŃa creştinǎ – urcuş spre Ierusalimul ceresc
urcu$ spre

“Precum apa strâmtoratǎ tâşneste spre inǎltime, asa de multe ori şi sufletul strâmtorat de primejdii urcǎ spre
Dumnezeu prin pocǎinŃǎ si se mântuieste. “ (Scara - Sfântul Ioan Scǎrarul)
Spovedania: Taina comunicării şi comuniunii cu Dumnezeu (II)
teolog doctorand Alexandru Mălureanu - ElveŃia

... continuare

Dar atunci când boala, suferinŃa sau chiar moartea apar în viaŃa omului modern, acesta conştientizează, fie şi doar
pentru scurtă vreme, că Dumnezeu este soluŃia reală şi autentică la crizele existenŃiale. Omul modern vrea să creadă şi să se
comporte religios, dar nu mai ştie cum şi de aceea, deşi se consideră credincios, totuşi este indiferent cu privire la viaŃa
duhovnicească. Dacă are ceva pe conştiinŃă, dacă acel lucru îl mustră o vreme şi nu-i dă pace, crede că îi este mai uşor să se
complacă, neacŃionând în nici un fel, după principiul: ,,timpul vindecă toate”. Rar se apelează la consilierea unui psiholog, dar mai
rar se cere ajutorul preotului.
Din păcate, există anumite stereotipuri cu privire la apelarea la preot în situaŃii de mustrări de conştiinŃă. Omul modern crede
că este o umilire să-Ńi mărturiseşti păcatele preotului duhovnic. Însă ruşinea poate avea două feŃe: una folositoare şi una
pierzătoare. Dacă te ruşinezi când ai săvârşit o fărădelege şi prin pocăinŃă, te mărturiseşti duhovnicului cu căinŃă, atunci
ruşinea poate fi o pavăză în calea mântuirii. Dar dacă nu te ruşinezi atunci când păcătuieşti şi te ruşinezi să te spovedeşti,
ruşinea devine o piedică în demersul îndreptării.
Un proverb spune: ,,a greşi e omeneşte, dar a persista în greşeală este diavoleşte”, de aceea putem observa că a recunoaşte
păcatele şi a le mărturisi preotului duhovnic, nu este o umilire, ci o demnitate, de a reveni prin smerenie, la calitatea de fiu al
lui Dumnezeu. A crede că te umileşti, recunoscându-Ńi limitele şi greşelile şi mărturisindu-le duhovnicului, denotă mândrie,
orgoliu şi autosuficienŃă. Cei care se consideră umiliŃi în timpul Tainei Spovedaniei, trebuie să ia aminte la cuvintele
Mântuitorului: ,,Cel ce se înalŃă se va smeri şi cel care se smereşte se va înălŃa” (Lc. 18, 14). În acest sens, o rugăciune afirmă:
,,Ajută-mă Doamne să nu înalŃ ce Tu dărâmi şi să nu dărâm ce Tu înalŃi”.
Discernământul trebuie să ghideze viaŃa omului modern şi să-l ajute să înŃeleagă importanŃa adevăratei umilinŃe, căinŃe, în
Taina Mărturisirii.
Unii oameni afirmă că n-au nevoie de intermediari în relaŃia cu Dumnezeu, ei spovedindu-se singuri, în timpul rugăciunii. Ei
recunosc că au anumite păcate, dar, din ruşine, refuză să se spovedească la duhovnic, crezând că e acelaşi lucru şi dacă îşi
recunosc greşelile, le pare rău că le-au săvârşit şi încearcă să nu le mai repete.
Deşi încep procesul de pocăinŃă, totuşi nu au finalitate, nu ajung să obŃină dezlegarea de păcate. Dacă s-ar fi putut ca
oamenii să fie iertaŃi de păcate şi fără a se spovedi la duhovnic, atunci Mântuitorul Hristos nu ar fi investit pe SfinŃii
Apostoli şi implicit pe preoŃi cu puterea duhovniciei de a lega şi dezlega păcatele oamenilor (In. 20, 21-23).
(va urma)

Sf.Ioan Scǎrarul (+649)şi lucrarea sa :”Scara” sau “LeastviŃa”.
Scara dumnezeiescului urcuș este un tratat ascetic despre părăsirea păcatului și înaintarea omului pe
calea virtuŃilor, în vederea obținerii mântuirii. Lucrarea este împărțită în treizeci de capitole, fiecare
ocupându-se de un păcat sau de o virtute anume. Această lucrare a fost folosită mai întâi de monahi, pe care o
citesc în special în timpul Postului Mare. Deși a fost scrisă de Sfântul Ioan din Sinai pentru monahi, a
devenit, după Sfânta Scriptură, una din lucrările cele mai importante și mai influente folosite în Biserică
pentru povățuirea credincioșilor spre o viață plăcută lui Dumnezeu.
Tema Scǎrii dumnezeescului urcuş este zugrăvit pe pereŃii mănăstirilor SuceviŃa şi Râşca.
“Scara” a fost tradusǎ in limba românǎ de pǎrintele Dumitru Stǎniloae si se aflǎ cuprinsǎ în volumul al
IX-lea al Filocaliei.

ANUNł: Cine doreşte sǎ ajute biserica MǎrŃişor prin direcŃionarea a 2% din impozitul pe 2012, o poate face
completând fişa 230 de la pangar sau descǎrcând-o de pe site-ul www.parohiamartisor.ro, secŃiunea DONATII.
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14 aprilie 2013 – 21 aprilie 2013
Slujbe
- Sf. Liturghie ( a Sf.Ioan Scărarul ) - Pr. Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr. Ticu
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil - Pr. Ticu
- Liturghia Darurilor mai înainte sfinŃite şi SfinŃirea mică a apei - Pr. Ticu
- Denia Canonului Mare - Pr. Ticu
- Liturghia Darurilor şi Taina Sf.Maslu - Pr. Ticu şi Pr.Dragoş
- Denia acatistului Bunei Vestiri - - Pr. Ticu
- Sf. Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi – - Pr. Ticu
- Vecernia Duminicii a V-a din Post – Pr. Dragoş
- Sf. Liturghie ( a Sf.Cuv.Maria Egipteanca ) - Pr. Dragoş
- Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr. Dragoş

