
	  

   Săptămânalul Parohiei Ortodoxe Române  “Învierea Domnului”                                            

Duminică 10 aprilie 2016 

Apostolul: Evrei 6, 13-20; Efeseni 5, 8-19 

“Fraţilor, altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai 
luminii! Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr, încercând ce este bine-
plăcut Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, 
osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este 
pe faţă se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit lumină este. Pentru aceea 
zice: «Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos». Deci luaţi 
seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, 
căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului. 
Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în 
psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile 
voastre.” 

Evanghelia: Marcu 9, 17-32 

“În vremea aceea a venit un om la Iisus şi, îngenunchind înaintea Lui, I-a zis: Învăţătorule, 
am adus la Tine pe fiul meu care are un duh mut. Şi, oriunde-l apucă, îl zdrobeşte; şi face 
spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi am rugat pe ucenicii Tăi să-l scoată, dar 
n-au putut. Atunci 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 Dânsul. Dar duhul, 
văzându-L pe Iisus, îndată l-a scuturat pe copil şi acesta, căzând la pământ, se tăvălea şi 
spumega. Şi l-a întrebat pe tatăl copilului: câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a 
răspuns: din copilărie; şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă, ca să-l piardă; şi de poţi 
ceva, ajută-ne nouă, fie-ţi milă de noi! Iar Iisus i-a zis: de poţi crede, toate sunt cu putinţă 
pentru cel credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi şi I-a zis: cred, Doamne, ajută 
necredinţei mele. Văzând că dă năvală poporul, Iisus a certat duhul cel necurat, zicându-i: 
duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: ieşi afară din copil şi să nu mai intri în el. Atunci duhul, 
răcnind şi scuturându-l cu putere, a ieşit afară, iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau 
că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a 
intrat Iisus în casă, ucenicii Săi L-au întrebat deoparte: pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? 
Iar Dânsul le-a zis: acest neam de diavoli, cu nimic nu poate fi izgonit, decât numai cu 
rugăciune şi cu post. Ieşind apoi de acolo, treceau ei prin Galileea, iar Iisus nu voia să ştie 
nimeni. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor 
şi-L vor omorâ; iar după ce-L vor omorâ, a treia zi va învia. Dar ei nu înţelegeau cuvântul şi 
se temeau să-L întrebe.” 



 

“Sfinții Părinți i-au zis trupului: vrăjmaș milostiv și prieten 
viclean. În vremea negrijei de mântuire, trupul se nărăvise cu 
patimile și poftele, iar acestea l-au scos de sub conducerea 
minții, sau, mai bine zis, au scos mintea de la conducere, 
încât se rascoală cu nerușinare împotriva sufletului, 
chinuindu-l în tot felul, și se întărâtă până și împotriva lui 
Dumnezeu. Asa vine, că fiecare ducem o povară în spate - 
trupul de pe noi. De la starea asta si până la a-l face să fie 
templu sau Biserică a Sfântului Duh, e de luptat de cele mai 
multe ori viață întreagă.  Firea trupului fiind surdă, oarbă și 
mută, nu te poți întelege cu ea decât prin osteneală și foame, 
acestea însă trebuie conduse după dreapta socoteală, ca sa nu dăuneze sănătății. Acestea îl 
imblânzesc, încât nu se mai ține vrăjmaș lui Dumnezeu.  Rugăciunea și postul scot dracii 
poftei și ai mâniei din trup. Foamea imblânzeste fiarele.  Cu tot dinadinsul se atrage luarea 
aminte că postul să fie măsurat după vârstă, după sănătatea rămasă – deși postul pe mulți i-a 
făcut sănătoși - și după tăria și felul ispitelor. Așa cere dreapta socoteală. De aceea au zis 
Părinții, gândindu-se la cei grăbiți să stingă patimile, că mai mulți s-au păgubit din post, 
decât din prea multă mâncare, și preamăreau dreapta socoteală, ca virtutea cea mai mare.” 
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 

                                                       11 aprilie - CALINIC 

                                                      12 aprilie – VASILE 

                                                     16 aprilie – IRINA 

 

 

                                                     EVENIMENTE 

Vineri 15 aprilie - 7.00 p.m. – Acatist 

Sâmbătă 16 aprilie – 10.30 - Parastas    

Nou! – Puteți face donații bisericii noastre, accesând website-ul parohiei! 
www.biserica.ca 


