Martie 29, 2020: 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 ia 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.
Există o asemănare între tatăl acestui copil și Apostolul Toma, care-și va exprima îndoiala
despre învierea Mântuitorului. Însă, atunci când a fost fată-n față cu Domnul înviat, a exclamat:
”Domnul meu și Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28). Dacă am merge puțin mai departe, am putea
spune că este o mai mare asemănare între noi și aceștia doi. Cei mai mulți dintre noi experiem un
oarecare nivel de incertitudine sau chiar îndoială, mai ales atunci când rugăciunile noastre nu se
împlinesc imediat. Vestea bună este că Domnul și Mântuitorul nostru este gata să-și întindă mânaI mântuitoare, să ne ridice (precum a făcut cu acest copil demonizat) și să ne încredințeze,
restaurând credința noastră: toate sunt cu putinţă celui ce crede.
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 angajați cu toții: 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, post și milostenie!

Pr. George Bazgan

ANUNȚ SPECIAL
Datorită pandemiei cauzată de coronavirus și, în conformitate cu
îndrumările Ierarhilor noștri, aducem la cunoștința membrilor noștri
următoarele:
1. Sf. Liturghie duminicală nu mai are un caracter public (pentru o
perioadă nedeterminată). La Sf. Liturghie vor participa doar slujitorii Sf.
Altar, cântărețul și cei care ajută la bunul mers al serviciului divin.
2. Agapele duminicale sunt suspendate în mod nedeterminat.
3. Clasele de Școala Duminicală se suspendă.
4. Celelalte servicii din timpul săptămânii se suspendă, cu excepția
Vecerniei de sâmbătă seara (ora 5:00), special pentru cei care se spovedesc.
5. Vă rugăm, totodată, să respectați recomandările experților din
domeniul sanitar, precum: stați acasă dacă nu vă simțiți bine, spălați-vă
mâinile, păstrați distanța dintre persoane, etc.
Nu uitați să citiți Buletinul electronic săptămânal, care este trimis joi
seara la orele 18:00, pentru detalii și anunțuri de ultima oră.
Cerem scuze pentru inconveniență și vă mulțumim pentru înțelegere!

Fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși!

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.
În contextul situației actuale, cu numărul restrâns de participanți la Sf.
Liturghie, vă rugăm să plătiți membria și donațiile on line.

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 12 Aprilie!
Vânzarea de cozonaci este un fundraiser pentru biserică.

Mulțumim tuturor!

IUBEȘTE-ȚI APROAPELE!
În aceste zile de încercare, ne așteptăm ca unele familii (persoane) din
comunitatea noastră să aibă un nivel mai sporit de greutăți în ceea ce privește
plata chiriei, asigurarea hranei, etc.
Pentru a le veni în ajutor, anunțăm înființarea unui Fond Umanitar,
numit ”IUBEȘTE-ȚI APROAPELE.”
Părintele George contribuie cu suma de $500 pe lună la acest fond până
când situația actuală se rezolvă.
Cei care doresc să participe, cu orice sumă, sunt rugați să o contacteze pe
Dna Corina Sasu (780-200-1171) pentru detalii privind tranzacția financiară.

Mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze!

Albumul Familial (Church Directory) este gata
Albumul de familie (Church Directory) este acum disponibil pentru a fi
ridicat. Cei care au venit la Sală pentru fotografie, sau au trimis fotografia lor
(pentru $15), vor primi un album. Nu-i nici o grabă ca să-l ridicați.
În condițiile actuale neobișnuite, când participarea la biserică este mult
limitată, este bine să-l contactați pe Părintele George (780-473-0029) pentru a
vă ridica Albumul.
Ne cerem scuze pentru întârziere și vă mulțumim pentru răbdare și
sprijin la acest proiect!

Să aveți o primăvară plăcută, cu sănătate!

O rugăciune a Părintelui Laurențiu
Hristoase Iisuse, precum David, astăzi Te rugăm iarăși să ne ierți toate
păcatele noastre, dar mai ales cele împotriva virtuții dragostei. Iartă-ne, căci
adesea, neiertând aproapelui nostru, din dispreț față de semenii noștri și
împotrivindu-ne cu îndărătnicie mai marilor noștri, defăimând pe frații și
surorile noastre ca pe niște oameni plini de mândrie, în timp ce ne arătăm pe
noi înșine ca pilde de smerenie, și prin lipsa noastră de dragoste și grijă pentru
ei, totodată așteptând atenție nemeritată pentru noi înșine. Iartă-ne, Doamne,
neîncetata noastră grabă de a vedea fiecare greșeală a lor, în timp ce pe ale
noastre le trecem cu vederea.
Iartă-ne toate acestea, Hristoase, și nenumăratele feluri, pe care nu ni le
mai amintim, prin care greșim împotriva dragostei. Fă-ne buni și iubitori în
vremea acestui post ca să nu ne aflăm nevrednici de cina pascală.
Că Ție, Hristoase, se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea,
împreună cu Părintele Tău cel veșnic și cu Preasfântul, bunul și de viață
dătătorul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Îndrumări pastorale pe timpul stării de urgență sanitară
Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Stimați membri ai Consiliilor parohiale,
Iubiți frați și surori în Domnul,
Datorită evoluției rapide a pandemiei de coronavirus (COVID-19) în toată lumea și a
măsurilor de depistare și prevenție necesare luate de autoritățile federale și provinciale canadiene
cursul normal al vieții liturgice și spirituale a tuturor este bulversat. Conștienți de responsabilitatea
noastră spirituală dar și socială față de cei de lângă noi, ne alăturăm efortului făcut de întreaga
societate în a diminua impactul contaminării cu coronavirus (COVID-19). Măsurile necesare
impuse de situația specială întăresc sentimentul nostru de solidaritate umană și socială.
În urma consultării Consiliului Eparhial, conștienți de nevoia unui efort susținut și
consistent în spiritul responsabilității spirituale și sociale pe care o avem, facem următoarele
recomandări cu efect imediat:
Sfânta Liturghie și Sfintele Taine
•
•

•

•

•

•

Toate parohiile și mănăstirile trebuie să respecte directivele emise de autoritățile federale și
provinciale;
Toate slujbele religioase din această perioadă (cele Șapte Laude, Sfânta Liturghie,
Sfintele Taine, ierurgiile etc.) în mod excepțional nu vor mai avea un caracter public. Ele
vor fi săvârșite doar de clerici, un cântăreț și o persoană sau două care să ajute în altar sau în
biserică. Este momentul în care va trebui să știm să ne adaptăm pentru această perioadă de
încercare în mod creativ, încurajându-ne în a căuta cele mai potrivite resurse online (a se vedea
la sfârșitul documentului).
Preoții vor rămâne disponibili și în contact cu credincioșii pentru a răspunde nevoilor spirituale
urgente ale credincioșilor. Ei vor trebui să stabilească un program în așa fel încât credincioșii
să poată să primească Sfintele Taine sau să beneficieze de harul diferitelor rugăciuni,
ținând cont de directivele date de autoritățile civile canadiene federale și provinciale
(distanțarea socială, etc.);
Botezurile, Cununiile și Înmormântările vor trebui reprogramate. În cazul în care
înmormântările nu vor putea fi reprogramate, ele se vor săvârși cu ușile închise în prezența
familiei, în conformitate cu directivele autorităților locale;
Comunitățile monastice vor fi închise vizitatorilor sau în caz de necesitate slujbele religioase
nu vor avea caracter public. Un număr minim de persoane (preot, cântăreț, una sau două
necesare) vor fi prezente pentru a asigura buna desfășurare a slujbelor;
În cazul Sfintei Taine a Sfântului Maslu, prin iconomie, ea poate fi săvârșită de un singur preot.

Îndrumări pastorale
•

Preoții sunt invitați să răspundă nevoilor spirituale ale tuturor credincioșilor și în particular ale
persoanele în vârstă care nu se pot deplasa și au o situație fragilă de sănătate. Ei vor trebui să

•

•
•
•

le ofere Sfânta Împărtășanie la domiciliu precum și alte rugăciuni, în mod individual,
respectând directivele autorităților locale.
Cererile credincioșilor vor putea fi adresate personal, telefonic sau pe cale electronică preotului
paroh iar acestea vor fi introduse în cadrul cererilor din cadrul Sfintei Liturghii sau altor slujbe
specifice pentru Postul Mare;
Preoții vor trebui să găsească mijlocul cel mai potrivit pentru a oferi anafură, Agheasma Mare
(în mod special) sau Agheasma mică și untdelemn de la Sfântul Maslu;
Preoții și credincioșii sunt invitați să citească Psaltirea, Acatistele Sfinților Tămăduitori și alte
rugăciuni de ajutor și mângâiere la timp de încercare;
Preoții și credincioșii din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi sunt
rugați ca, în fiecare săptămână - marți și joi seara- orele 9PM-EST; 8PM-CST și 6PM-PST,
până când pandemia va trece, să citească acasă slujba Paraclisului Maicii Domnului.
Miercuri și vineri se poate urmări slujba Liturghiei darurilor mai înainte sfințite,
săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Chicago și transmisă live pe tv începând cu ora
5:00 pm – CET, iar Duminica, Liturghia Sf. Vasile cel Mare la ora 9:30 am-CET.

Consecințe financiare
Așa cum ați putut vedea, toate autoritățile – federale și provinciale – sunt conștiente de impactul
financiar major pe care îl va avea pandemia de coronavirus (COVID-19), atât la nivel personal,
cât și instituțional.
•
•
•

•

Va trebui să fim atenți și sensibili la situațiile de fragilitate financiară și să putem interveni, în
măsura posibilităților noastre individuale, sau ca parohie/mănăstire;
Parohiile și mănăstirile care sunt angajate în împrumuturi și credite ipotecare vor fi, de
asemenea, afectate în această perioadă.
Parohiile sau mănăstirile cu mai multe posibilități financiare sau fără datorii, pot lua contact
cu Centrul Eparhial pentru a-și manifesta disponibilitatea de a ajuta. De asemenea, parohiile
sau mănăstirile care au dificultăți financiare să contacteze Centrul Eparhial spre informare.
Sperăm ca prin credință, curaj, solidaritate și ingeniozitate creativă să putem traversa împreună
și să ieșim întăriți din această încercare;
Impactul financiar al acestei stări de criză se va resimți și asupra parohiilor și mănăstirilor din
cauza participării foarte limitate a credincioșilor la slujbele Bisericii. Fiecare credincios este
invitat să se gândească și să ajute cu puținul sau mai multul de care dispune la cheltuielile
parohiilor și mănăstirilor în această perioadă pentru a o traversa cu bine.

Să folosim acest timp pentru a ieși din vâltoarea lumii pentru a ne opri un moment asupra
lui Dumnezeu și asupra reordonării priorităților și înțelegerii nevoilor noastre esențiale așa
cum ele decurg din această finalitate divină. Harul lui Dumnezeu, în măsura credinței
noastre, lucrează în orice împrejurare ca și în acest timp de încercare.
Le mulțumesc tuturor - cler și credincioși - pentru efort, înțelegere și solidaritate.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca toți – cler și credincioși - ai parohiilor și mănăstirilor
Episcopiei noastre să găsească reconfort și vindecare sufletească și trupească prin rugăciunile
ocrotitorilor ei – Maica Domnului, Sf. Ap. Andrei și Sf. Ioan Casian.
Credincioșii, dimpreună cu clerul Episcopiei noastre sunt invitați să rămână uniți în
rugăciune pentru lumea întreagă, chiar dacă limitați prin ‘distanțarea socială.’
Cu dragoste și nădejde în Hristos Domnul,

†Ioan Casian,
Episcopul Ortodox Român al Canadei
Saint-Hubert, 20 martie 2020

Online resources:
Patriarhia Română
https://trinitas.tv
https://www.facebook.com/trinitastv/
https://www.youtube.com/channel/UCcqFHIDYfKsaJ5KXZjzW7ZQ?feature=emb_subscribe_tit
le
Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi
http://www.biserica.tv/direct

