
 

Oct. 26, 2014: 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: 

 

Manolache Constantin & Eugenia 
Manolache Danny & Sarah 

Manolache Chris & Jill 
 

Mulțumim mult tuturor! 
 

Programul nou pentru Agapa duminicală 
începe pe data de 30 noiembrie, 2014. 

 
Cei care nu sunt pe listă și doresc să participe, 
sunt rugați să sune la Pr. George (473-0029). 

Cei care sunt deja pe listă și nu vor să mai participe, 
sunați ca să fiți scoși de pe listă! 

 
 



 
 
 
 

 
 

Masă de Perogy 
 

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

în data de 24 octombrie, 2014, între orele 16:30 - 19:30. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Masă pentru voluntari 
 

Pe 1 noiembrie, 2014, parohia noastră va oferi o masă  
în cinstea tuturor celor care au depus muncă voluntară  

pentru biserică în cursul anului. 
 

Masa va fi servită la orele 19:00. 
 

Veniți cu familia! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTE BINE SĂ ȘTIM 

 
 După ce femeia a născut, preotul este chemat acasă, în ziua a opta, 
pentru o ”Slujbă pentru femeia care a născut.” Această slujbă constă din 
rugăciuni speciale pentru mamă și pentru noul născut. Totodată se citesc 
rugăciuni pentru punerea numelui copilului. 
 În ziua a 40-a după naștere, mama vine cu copilul la biserică. 
Rugăciunile care se citesc acum sunt pentru intrarea în biserică a femeii care 
a născut și pentru ca să fie vrednică să primească Sf. Împărtășanie. Dacă 
pruncul a fost botezat până la 40 de zile, după citirea rugăciunilor respective, 
preotul face și înbisericirea pruncului. Dacă pruncul nu a fost botezat, 
preotul citește numai prima parte a acestei slujbe, urmând ca partea a doua 
(pentru copil) să o citească după botez, când se face și înbisericirea. 

Copilul nu poate fi împărtășit înainte de a fi botezat! 

 
 
 

 
MEMBRIA 

 
Vă amintim că membria (contribuția anuală) a rămas 

neschimbată în ultimii câțiva ani: 

$100/persoană ($200/cuplu). 
 

Lansăm un apel general ca fiecare să-și plătească 
membria cât mai curând posibil! 

 

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

 
MULȚUMIM PENTRU SPRIJIN! 

 
 


