
 

Oct. 25, 2015: 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: 

 

Latiș Cătălin & Livia 
Tapoveți Dan & Diana 

Istrățescu Mihaela 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Masă de Perogy 
 

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

în data de 30 octombrie, 2015, între orele 16:30 - 19:30. 
 

 

 
 
 

 
Ședință cu Părinții 

 
În data de 1 noiembrie, după Sf. Liturghie, toți părinții copiilor de 

la Școala Parohială sunt invitați la o întâlnire cu Profesoarele , Preotul 
Paroh și Președintele Consiliului Parohial! 

 

Pe Agendă: 
 

- Actualizarea fișelor de înscriere a copiilor. 
- Discuții în legătură cu limba de predare în Școala Parohială. 

- Alte probleme de interes. 
 

VĂ RUGĂM SĂ PARTICIPAȚI! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
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. 

 

Nu uitați că $35 din fiecare membrie 
 sunt trimiși la Arhiepiscopie. 

 
VĂ MULȚUMIM MULT! 

 
 
 
 
 

 
REVELION 2016 

 

Doriți să petreceți Revelionul 2016 la Centrul Românesc,  
într-o atmosferă tradițional românească? 

Contactați pe Viorel Ciocan, duminica, la biserică, pentru 
bilete ($100/adulți și $20/copii 7-14 ani) și alte detalii! 

 
Numărul de locuri este limitat la 130. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conduita Creștinului în Biserică 

 
 Înainte de a vorbi despre ”conduita în biserică,” este important să 
răspundem la întrebarea: ”De ce venim la Biserică?” 
 Venim la biserică în zi de duminică (Ziua Domnului) pentru a ne 
re-afirma vocația noastră de ființe liturgice, pentru a continua creșterea 
noastră duhovnicească și a ne consolida comuniunea noastră cu Hristos 
și Biserica Sa, care a început atunci când am fost primiți în comunitatea 
credincioșilor prin Tainele inițierii creștine: Botezul, Mirungerea și Sf. 
Euharistie (Împărtășanie). 
 Pentru un creștin ortodox, participarea la Sf. Liturghie este nu 
numai un privilegiu ci și o obligație. Este un privilegiu întrucât noi, în 
calitate de membri ai Bisericii văzute, suntem chemați să aducem 
darurile euharistice (pâinea și vinul), să luăm parte la transformarea lor 
în Trupul și Sângele lui Hristos și apoi, să ne împărtășim cu ele sub 
forma Sfintei Euharistii, toate acestea în contextul Dumnezeieștii 
Liturghii, cea mai înaltă formă de rugăciune pe care o putem oferi lui 
Dumnezeu. Este, de asemenea, o obligație, împlinind astfel una din 
poruncile bisericești. 
 

 Pentru a beneficia cât mai deplin de prezența noastră în biserică, 
trebuie să ținem minte câteva reguli: 
 
1. Veniți la biserică la timp (înainte de ora 10:00) pentru a participa la 
întreaga Sf. Liturghie. 
 

2. Dacă, totuși, slujba este începută, opriți-vă și vedeți ce se întâmplă. 
Dacă ați venit în timpul citirilor scripturistice (Apostolul sau 
Evanghelia), așteptați la intrare până când citirile s-au terminat și apoi, 
în liniște, luați-vă locul. 
 

3. După ce v-ați așezat, luați cartea cu rânduiala Sf. Liturghii și  
urmăriți cu atenție slujba, citind toate rugăciunile. 
 

4. În timpul Sf. Liturghii nu ne este permis să vorbiți unii cu alții.  
Faceți aceasta la sfârșit, în timpul Agapei frățești. 

 
 


