
 
Martie 26, 2017: DUMINICA A IV-A DIN POST 

(A SF. IOAN SCĂRARUL) 
 

 
Apostolul: Evrei 6:13-20: 
 

Căci Dumnezeu, când a dat făgăduinţă lui Avraam, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare, pe 
care să Se jure, S-a jurat pe Sine însuşi, zicând: "Cu adevărat, binecuvântând te voi binecuvânta, şi 
înmulţind te voi înmulţi." Şi aşa, având Avraam îndelungă-răbdare, a dobândit făgăduinţa. Pentru că 
oamenii se jură pe cel ce e mai mare şi jurământul e la ei o chezăşie şi sfârşitul oricărei neînţelegeri. În 
aceasta, Dumnezeu voind să arate şi mai mult, moştenitorilor făgăduinţei, nestrămutarea hotărârii Sale, 
a pus la mijloc jurământul Ca prin două fapte nestrămutate - făgăduinţa şi jurământul - în care e cu 
neputinţă ca Dumnezeu să fi minţit, noi, cei ce căutăm scăpare, să avem îndemn puternic ca să ţinem 
nădejdea pusă înainte. Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de 
catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi ca înaintemergător, fiind făcut Arhiereu în veac, după 
rânduiala lui Melchisedec. 
 
Evanghelia: Marcu 9:17-32: 

 
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. 
 
 Este imposibil să citim acest pasaj biblic și să nu avem milă față de tatăl acestui copil care 
era posedat de duhuri necurate. Este foarte evident, din descrierea simptomelor, că duhurile 
necurate, în intenția lor de a cuaza cele mai mari pagube și suferințe, nu iartă pe nimeni, inclusiv 
pe copii. Este destul de greu când unul dintre soți este bolnav; dar suferința este cu mult amplificată 
atunci când unul din copii trece prin așa ceva. Părinții, ca cei care ar trebui să-și ajute copiii, se 
simt neajutorați și gradul lor de neliniște sporește cu fiecare zi. Ei caută ajutor în toate părțile și 
sunt dispuși să facă orice pentru a alina suferința copilului lor. Cu fiecare încercare nereușită ei 
devin mai disperați, iar credința și nădejdea lor încep să cadă pradă situației lor nefericite. Iată 
pentru ce tatăl copilului a rugat mai întâi pe ucenici să-l ajute: Şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, 
dar ei n-au putut. 

Eșuarea apostolilor a afectat credința tatălui. Deci, când acesta a venit la Iisus, deznădejdea 
își făcuse deja loc în mintea și inima lui: Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-Ţi milă de noi. 
Mântuitorul restaurează îndată credința părintelui descumpănit prin a-l asigura că toate sunt cu 
putinţă celui ce crede. Aceasta produce minunatul răspuns al tatălui, care zice: Cred, Doamne! 
Ajută necredinţei mele. 
 Pericopa evanghelică continuă prin a lămuri dilema noastră privitoare la eșuarea apostolilor 
în vindecarea copilului și, totodată, prin a ne învăța importanța postului și a rugăciunii în războiul 
duhovnicesc în care suntem cu toții angajați: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât 
numai cu rugăciune şi cu post. 
 
 Fie ca bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu să ne dăruiască credință și să ne întărească 
pentru a sfârși călătoria noastră duhovnicească în rugăciune și post! 
 
       Pr. George Bazgan 
 
 

Agapa Duminicală 
 

Pentru această duminică, următoarele familii  
sunt programate pentru Agapa Duminicală: 

 

Ionescu Silviu și Gabriela 
Frunză Mihai și Alina 

Resmeriță Gabriel și Maricica 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 
 



 
Copiii de Altar pentru această duminică: 

 
Peter Stoleru 

Radu Nicholas Almășanu 
 

 
 

 
TABĂRA DUHOVNICEASCĂ 

 
Tabăra duhovnicească găzduită de parohia noastră (17-18 martie) a fost un 
mare success. Conferința (Icoana - fereastră către cer), ținută de Gabriela 

Luca-Dămian a fost foarte informativă și mult apreciată de cele peste 30 de 
doamne care au participat. Mulțumiri Gabrielei și tuturor participantelor! 

 
Pentru a accesa poze de la eveniment apăsați aici! 

 
 
 
 
 

 
SLUJBELE SPECIALE DIN POSTUL MARE: 

 
Vinerea, la 7:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI. 

 
Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA. 

 
După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bisericaedmonton.org/ro/gallery/tabara-duhovniceasca-17-19-martie-2017


 
Lista nouă pentru Agapa duminicală 

 

Lista nouă pentru Agapa duminicală începe pe data 
 de 23 Aprilie, 2017. 

Cei care nu vor să mai fie pe listă, sau cei care nu sunt 
și ar dori să participe, sunt rugați să-l anunțe pe 

Pr. George la nr. telefon 780-473-0029 până la 9 aprilie. 
 

Mulțumim tuturor! 
 

 
 
 

 
Căutăm Ushers (Ușieri/Întâmpinători) 

 
Căutăm voluntari pentru rolul de ushers (Ușieri/Întâmpinători). 

Prin rotație, doi voluntari (bărbați sau femei) vor întâmpina pe cei care  
vin la biserică și-i vor asista (mai ales pe cei noi sau vizitatori). 

 

Cei care vor să ajute, sunați la Pr. George la 780-473-0029. 
 
 
 

 
MEMBRIA 

 
 Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți sprijinitorii 
parohiei noastre să-și plătească membria până la Paști. 

În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 
răspunderilor financiare pentru perioada de vară și pentru restul anului. 

 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 
 
 



 
COZONACI PENTRU PAȘTI 

 

Cei care sunt interesați să cumpere cozonaci pentru Paști, sunt 
rugați să sune la Psa. Maria (780-473-0029)  

pentru comandă, până la 5 aprilie!  
 

 
 
 

 
INVITAȚIE 

 
Sunteți invitați la instalarea P. S. Ioan Casian, episcopul nou-înființatei 

instituții: EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CANADEI. 
Festivitățile vor avea loc la 6-7 mai în Montreal.  

 

Cei interesați, sunt rugați să contacteze pe Pr. George la 780-473-0029. 
 

 
 

 

Răspândiți vestea 
 

Adresăm un călduros apel tuturor abonaților la buletinul nostru electronic 
săptămânal să invite pe membrii familiilor lor și  

pe prietenii lor să ne trimită adresa de email și să se înscrie 
 pe lista abonaților parohiei noastre. 

 

Aceasta, în dorința de a contacta cât mai multe persoane. 
 

Mulțumim tuturor pentru ajutor! 
 

 


