
Oct. 23, 2016: Duminica a XXIII-a după Rusalii 
(Vindecarea demonizatului din Gadara) 

 

 
Apostolul: Efeseni 2:4-10: 
 

Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, Pe noi cei 
ce eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos - prin har sunteţi 
mântuiţi! - Şi împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus, 
Ca să arate în veacurile viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea ce a avut 
către noi întru Hristos Iisus. Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: 
este darul lui Dumnezeu; Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a Lui făptură suntem, 
zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm 
întru ele.  
 
Evanghelia: Luca 8: 26-39: 

 
Şi au ajuns cu 

corabia în ţinutul 
Gerghesenilor, care este în 
faţa Galileii. Şi ieşind pe 
uscat, L-a întâmpinat un 
bărbat din cetate, care avea 
demon şi care de multă vreme 
nu mai punea haină pe el şi în 
casă nu mai locuia, ci prin 
morminte. Şi văzând pe Iisus, 
strigând, a căzut înaintea Lui 
şi cu glas mare a zis: Ce ai cu 
mine, Iisuse, Fiul lui 
Dumnezeu Celui Preaînalt? 
Rogu-Te, nu mă chinui. Căci 

poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în 
lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie. Şi l-a 
întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în 
el. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare de 
porci, care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit. Şi, 
ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. 
Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă 
ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi 
întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat. Şi cei ce văzuseră le-au spus 
cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul Gerghesenilor să 
plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. Iar 
bărbatul din care ieşiseră demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul zicând: 
Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată 
cetatea câte îi făcuse Iisus.  
 



 Pericopa evanghelică din această duminică descrie situația tristă a omului la venirea 
lui Hristos în lume. Omul avea o mare nevoie de intervenția divină nu numai din punct de 
vedere fizic, ci și spiritual. Demonizatul din Gadara este reprezentativ al acestei triste 
condiții: el ”nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte.” Acest 
om nu mai era o ființă sociabilă, în stare să comunice cu semenii săi; el trăia printre cei 
morți: ”în casă nu mai locuia, ci prin morminte.” Identitatea acestui om fusese furată de 
către duhurile necurate, care acum aveau control total asupra lui: ”Care-ţi este numele? 
Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el.” Nu mai răspundea el (omul) 
întrebării lui Hristos, ci duhurile necurate. Viața lui de fiecare zi era o tortură continuă, un 
iad: ”era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat 
de demon, în pustie.” 
 Prin împlinirea cererii duhurilor necurate să intre în turma porcilor, Hristos 
Mântuitorul slobozește pe demonizat din captivitatea acestei ”legiuni” și îi restaurează 
demnitatea și sanitatea spirituală și fizică. În loc de un om fioros, chinuit de duhurile 
necurate, locuitorii cetății găsesc pe cel ce fusese demonizat ”îmbrăcat şi întreg la minte, 
şezând jos, la picioarele lui Iisus.” 
 
 Aici este locul unei persoane normale: la picioarele lui Iisus, îmbrăcat în veșmântul 
iertării, restaurat și vindecat, atât trupește, cât și duhovnicește. 
 
        Pr. George Bazgan 
 
 
 

Agapa Duminicală 
 

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

 

Chiosa George și Carmen 
Chiosa Neculae 

Gheorghe Eugen și Floarea 
 

Dacă folosiți bucătăria și aragazul, vă rugăm să  
le lăsați în stare de curățenie! 

 

Mulțumim mult tuturor! 
 
 
 
 
 



 
 

 

MEMBRIA 
 

Consiliul Parohial adresează un călduros apel, rugând pe toți 
sprijinitorii parohiei noastre să-și plătească 

membria cât mai curând posibil. 
În felul acesta putem conta pe fondurile necesare pentru împlinirea 

răspunderilor financiare pentru restul anului în curs. 
 

VĂ MULȚUMIM MULT! 
 
 
 

 

Masă de Perogy 
 

O masă de Perogy va fi organizată de  
Societatea Doamnelor, la Centrul Românesc, 

în data de 4 noiembrie, 2016, între orele 16:30 - 19:30. 
 

 

 
 
 

 

PredicaPredicaPredicaPredica    on lineon lineon lineon line    
 

Predica duminicală este postată on line. 
Pentru acces, mergeți la site-ul parohei noastre 

(bisericaedmonton.org), 
apăsați pe Multimedia și apoi pe Audio. 

 

 
 
 
 
 



 

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! 
 

 
 

 
Familia Noastră 

 

Dorim să adăugăm ceva nou la pagina noastră de website. 
Vă rugăm să ne trimiteți o fotografie a familiei cu numele tuturor 

membrilor. Fotografiile vor putea fi văzute sub această  
nouă categorie: Familia Noastră. 

 

Vă mulțumim pentru participare! 
 

 
 
 
 
 
 


