
 

 

Aprilie 11, 2021: 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 
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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 cauza 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 mâna-

I 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 neputința 

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 
 

 

 

 

 
 



 

Sf. Liturghie Sâmbăta 
 

Sf. Liturghie se va săvârși în fiecare sâmbătă, până la Paști. 

Aceasta, pentru a nu avea prea multe pomeniri (și prea multe persoane) 

duminica. Cei care au pomeniri, sunt rugați să limiteze cantitatea alimentelor 

oferite în amintirea celor adormiți și să contribuie cu donații  

la diferite carități: Hope Mission, Mustard Seed, etc. 
 

Mulțumim tuturor! 
 

 

 

Transmitem Sf. Liturghie în direct 
 

Pentru perioada cât durează restricțiile în vigoare, vă anunțăm că vom 

continua să transmitem Sf. Liturghie în direct pe You Tube.  

Pentru accesarea Slujbelor duminicale, apăsați aici. 
 

 

 

Participarea la Slujbele de Duminică 
 

Datorită continuării stării de urgență, și restricțiilor de curând impuse 

de autoritățile provinciale, numărul maxim de participanți la serviciile 

religioase este de 20. 

Pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea să participe, îi rugăm pe 

cei care au participat duminica trecută să nu vină duminica aceasta, 

încercând să stabilim un oarecare sistem de rotație.  

De asemenea, rugăm, numai o persoană din aceeași familie! 
 

Cerem scuze pentru inconveniența creată, dar sperăm că restricțiile vor 

continua să fie relaxate în viitorul apropiat. 
 

 Cei care participă, sunt rugați să se conformeze cu recomandările 

experților: masca (obligatorie) spălarea mâinilor, observarea distanței dintre 

persoane, etc. 
 

 Vă mulțumim și fie ca Bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși! 
 

https://bisericaedmonton.us7.list-manage.com/track/click?u=7e52a4c3117777445ba63057a&id=dfe3df3070&e=20c6b011c4


 

 

 

SLUJBELE SPECIALE DIN POSTULUI MARE: 

 

Vineri, la 6:00 PM: ACATISTUL MAICII DOMNULUI. 
 

Sâmbăta la 5:00 PM: VECERNIA. 
 

După fiecare din aceste slujbe va urma Spovedania. 
 

 

 

 

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 interesați să cumpere cozonaci pentru 

Paști, sunt rugați să sune la Psa. Maria (780-

473 - 0029) pentru comandă,  

până la 20 aprilie!  
 

Vânzarea de cozonaci este un fundraiser 

pentru biserică.  
 

Mulțumim tuturor! 
 
 

 



 

 

 

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 

Sf. Mina, Sf. Efrem cel Nou și Sf. Gherasim de Kefalonia, 

Blainville, QC. 
 

 

Ctitor Stâlp al Bisericii:  

$5000 și plus.  
 

Ctitor: $1000  – $4999.  
 

Donator: până la $999.  

 

Ctitorii rămân pe vecie ȋn 

hrisoavele bisericii, sunt 

pomeniți la Sfânta Liturghie și la 

Prosco-midie este o miridă care 

se scoate pentru ei. 

 
 

Proiect: Cumpărarea 

BISERICII unde săvârșim 

Sfintele Slujbe în mod regulat, situată la adresa: 3550 Montée Gagnon, Blainville, QC J7E 

4H5. 

Vă invităm să vă alăturaţi celor care ne sprijină ȋn realizarea proiectului, făcând donaţii ȋn contul 

Paroisse Orthodoxe Roumaine ST. MINA, TD Canada Trust (004) 4383– 5026649 (virament 

bancar, cecuri trimise la sediul social al Parohiei Sf. Mina: 573 Rue Des Asters, St.- 

Eustache, Qc., J7P 5W4). 

“Cine nu are Biserica drept mamă, nu-L are nici pe Dumnezeu drept Tată.[...] În afara Bisericii 

nu există mântuire” (Sfântul Ciprian al Cartaginei).  

“Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură 

hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoţii nu le sapă, 

nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră” (Matei, 6:19-

21).  

Contact: Preot Paroh Olimpiu Mărginean, 450-821-9157, pr.olimpiu_marginean@yahoo.fr 

Parohia Ortodoxă Română Sf. MINA http://www.misiuneasfintulmina.com/ 
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SF. IOAN GURĂ DE AUR* 

POSTUL ADEVĂRAT 
  

Nu mă refer la postul pe care-l ţin cei mai mulţi, ci la postul adevărat; nu 

abstinenţă doar de la anumite cărnuri, ci şi de la păcate. Căci astfel este firea 

postului încât numai cei care-l ţin potrivit normelor respective pot sa fie 

mântuiţi. Aşadar, ostenindu-ne cu postul, nu neglijăm aspectul său primar ci 

înţelegem cum şi în ce fel trebuie să ne comportăm, întrucât şi fariseul a postit 

şi totuşi s-a întors acasă lipsit de roadele postului. Vameşul nu a postit şi totuşi 

a fost preferat în locul celui care postise, pentru ca să ne înveţe că postul este 

nefolositor dacă nu este însoţit de îndeplinirea celorlalte îndatoriri. 

 Postul este un medicament. Dar şi medicamentele, deşi sunt foarte 

folositoare persoanei care ştie cum să le întrebuinţeze, sunt adesea neeficiente 

(sau chiar dăunătoare) pentru cei care nu ştiu să le întrebuinţeze. Spun 

acestea nu pentru a minimaliza postul, ci pentru a-l cinsti. Căci cinstea postului 

constă nu în abstinenţa de la mâncare, ci în abandonarea practicilor păcătoase, 

întrucât abstinenţa numai de la mâncare este cea care minimalizează postul. 
 

DOVADA POSTULUI 
 

Posteşti? 

Dovedeşte prin faptele tale. 

Dacă vezi pe cel sărac, ai milă de el. 

Dacă vezi că unul din prietenii tăi că este apreciat şi cinstit, nu-l invidia. 

Nu posti numai cu gura, ci şi cu ochiul, şi cu urechea, şi cu picioarele, şi cu 

mâinile, şi cu toate mădularele trupului. 

Mâinile să postească prin eliberarea de zgârcenie. 

Picioarele să postească prin fuga de păcat. 

Ochii să postească prin disciplina de a nu privi la ce este păcătos… 

Urechea să postească prin neascultarea la vorba deşartă şi la bârfă… 

Gura să postească de la cuvintele urîte şi de la criticile nedrepte. 

 Căci ce folos avem dacă ne abţinem de la păsări şi peşte şi devorăm pe 

fraţii noştri? 
 

 

 

 

 



 

 

Rugăciune pentru încetarea epidemiei 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea 

înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră 

pentru păcate, oprește această boală molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului 

Tău în vremea regelui David.  

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor 

cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, 

Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. 

Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire 

de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.  

Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și 

sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre 

de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine 

și de aproapele.  

Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: 

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. AMIN! 

 

 

 


