
 

"În vremea aceea, trecând Iisus dincolo, în Ńinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaŃi care ieşeau din morminte, 
foarte cumpliŃi, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi iată, au început să strige şi să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul 
lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând. Iar 
demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoŃi afară, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci El le-a zis: DuceŃi-vă! Iar ei, ieşind,    
s-au dus în turma de porci. Şi, iată, toată turma s-a aruncat de pe Ńărm în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-
se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaŃii. Şi, iată, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-

au rugat să treacă din hotarele lor. Şi, intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa."  (Matei 8, 28-34; 9, 1) 

Sfântul Marcu Ascetul spune că diavolul nu 
dispreŃuieşte păcatele mici, pentru că altfel nu-1 poate 
duce pe om să facă păcate mari. Omul care-i nepăsător 

la greşelile pe care el le socoteşte mici, acela desigur 
ajunge să facă şi păcate mari. Pentru că se întăreşte în 

nepăsare. 
După cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul: „ 

Omul creşte în ce porneşte “. Dacă faci lucruri rele, faci 

şi mai uşor lucruri rele, şi dacă faci lucruri bune, faci şi 
mai uşor lucruri bune. De aceea ne este cunoscut şi 

cuvântul pe care-1 spun SfinŃii PărinŃi, că tot ce se naşte 
începe de la ceva mic şi pe măsură ce-i hrănit creşte, 
deci şi binele şi răul încep de la ceva, de la un fapt pe 

care noi îl socotim neînsemnat. Tot aşa şi răutăŃile 
omului, încep de la cele mici şi apoi se întăresc şi 

ajunge de nu le mai poate scoate omul din sufletul său, 
pentru că îl stăpânesc. 

Aceasta înseamnă să stăpânească diavolul peste sufletul 
omului, să ajungă omul îndrăcit, cum am auzit că s-a citit 
astăzi din Sfânta Evanghelie, despre un îndrăcit stăpânit de 

o mulŃime de draci, de o mulŃime de răutăŃi, pentru că 
puterea diavolului este în răutatea pe care o purtăm noi în 

suflet - ne stăpâneşte cu răutatea pe care o purtăm în 
suflet. Fie că răutatea aceasta vine din neştiinŃă, fie că vine 
din uitare, fie că vine din nepăsare, ea are la temelie: 

- fie iubirea de plăcere, pentru că ne place ceea ce facem, 
chiar dacă nu-i după voia lui Dumnezeu şi plăcerea ne este 

mai la îndemână decât gândul la Dumnezeu; 
- fie iubirea de avere; ca să adunăm mult ne străduim să 
facem tot ce ne stă în putinŃă. Spunea cineva că averea se 

Ńine cu minciună şi cu înşelătorie. Era o mărturisire a unei 
personae care a avut avere; 

- fie iubirea de slavă; ca să aibă omul cinste, caută să facă 
şi răul şi orice ar face numai să aibă cinste de la oameni. Şi 
cinstea pe care o caută omul prin înşelăciune, cu minciună 

şi cu răutate, nu e după voia lui Dumnezeu. Sigur că este şi 
o cinste bună, cinstea pe care ne-o dă Dumnezeu pentru 

strădania în bine. 
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2012 -  Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 

          “Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post!”     (Marcu .9, 29) 

Omul care are răutate în suflet, acela nu-i mântuit. Mântuit e 
numai atunci când scapă de răutate. Răutatea în sufletul omului o 
aduce diavolul. Cu trecerea vremii, omul se întăreşte în răutate şi 
scapă de răutate numai prin puterea credinŃei în Dumnezeu, în 

măsura în care crede în Dumnezeu şi în măsura în care se întemeiază 
mai mult pe Dumnezeu decât pe pornirile sale. Când e omul în 

nepătare, atunci scapă de răutate, pentru că-i e ruşine de răutate şi cui 
nu-i e ruşine de răutate, nu scapă de răutate şi diavolul îl stăpâneşte. 

Aceasta e învăŃătura părinŃilor bisericeşti şi a sfintei noastre 

biserici. Deci, să ne fie ruşine de răutate, de tot ce lucrează diavolul 
în noi. Am spus că diavolul, de obicei, începe cu ceva subŃire. Mai 

întâi te face să nu fii cu luare aminte, să Ńi se pară că nu-i cine ştie ce 
dacă zici un cuvânt nepotrivit şi după ce 1-ai zis îŃi mai aduci alt 
gând dinainte şi iarăşi te face să fii cu neluare aminte, că nici asta nu-

i cine ştie ce şi te întăreşti cu vremea în lucruri potrivnice lui 
Dumnezeu. Iar dacă eşti cu luare aminte de la început, cu voinŃă, poŃi 

să scoŃi gândurile cele mici, de nu mai vin lucrurile cele mari şi 
întărite. Cu un gând bun poŃi să înlături din suflet un gând rău şi-
i aşa de uşor ca şi când ai stinge o scânteie mică, iar dacă laşi ca 

scânteia să facă foc mare, apoi cu greu îl mai poŃi stinge şi poate că 
trebuie să vină şi alŃii să-Ńi ajute ca să poŃi stinge focul cel mare. 

Nu-i nimeni mai chinuit decât omul rău, omul nemulŃumit. 
Nouă trebuie să ne fie milă de astfel de oameni, să ne pară rău că 
sunt în răutate, să ne rugăm pentru ei, aşa cum s-au rugat cei din 

jurul îndrăciŃilor, când i-au dus la Domnul Hristos să scoată răutatea 
din ei. 

Şi ne lasă Dumnezeu să pătimim în propria noastră răutate, ca să 
simŃim ce înseamnă răutatea pentru sufletul nostru, că dacă ne-ar 
spune cineva poate nu 1-am crede, însă răutatea pe care o purtăm în 

noi ne arată gustul amar al ei şi ne face să fim nemulŃumiŃi, 
neliniştiŃi. Acolo unde-i casa ta, unde-i rostul tău, fii pildă bună, 

arată-le că eşti în legătură cu Dumnezeu. Rostul nostru e să-1 
mărturisim pe Dumnezeu prin ceea ce vorbim, prin ceea ce 
facem, prin ceea ce gândim şi să arătăm aceasta. Să se simtă că 
avem credinŃa în Dumnezeu, că avem nădejde şi iubire clocotitoare 
în sufletul nostru şi că am scos ura din sufletul nostru. Şi atunci, într-

adevăr, suntem mântuiŃi de puterea cea drăcească. 

               Părintele Teofil – „CredinŃa lucratoare prin iubire” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
                                          
 
 

    

 
 

 
Programul săptămânii     8 iulie  2012 – 15 iulie  2012 

 

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică    8 iulie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Duminica a V-a după Rusalii - Vindecarea celor doi demonozaŃi) 

Luni            9 iulie 2012 18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil   

Miercuri     11 iulie 9 – 11 - SfinŃirea mică a apei 

Vineri          13 iulie 9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri          13 iulie 17 - 18 - Slujba acatistului 

Sâmbătă     14 iulie 8 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi  

Sâmbătă     14 iulie 17 - 19 - Vecernia Duminicii a VI-a după Rusalii (a Sf.PărinŃi de la Sinodul IV Ecumenic) 

Duminică    15 iulie 2012 8 - 12 - Sf. Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) 

 

                                13 iulie - Soborul Sf Arhanghel Gavriil 
Sfântul Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie, în ziua de după Buna Vestire, pe 8 noiembrie 

când sărbătorim Soborul SfinŃilor Arhangheli Mihail si Gavriil şi pe 13 iulie, când se face pomenire de 
toate minunile săvârşite de Sfântul Arhanghel Gavriil.  

 Sărbătoarea din 13 iulie datează din secolul al IX lea. 
      Sfântul Arhanghel Gavriil este Arhanghelul bunelor vestiri. A fost ales şi trimis de Dumnezeu la 
Fecioara din Nazaret să-i vesteasca taina cea mare a  Întrupării Domnului.. A adus vestea zămislirii Maicii 
Domnului lui Ioachim si Anei.. A vestit în templu Sfântului Zaharia că soŃia lui va naşte la bătrâneŃe pe 
Sfântul Ioan Botezătorul. 

Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus.. A spus ce nume să se dea Sfântului 
Ioan Botezătorul.  A vestit păstorilor naşterea lui Hristos şi a fost primul care a cântat: "Slavă întru cei 

de sus lui Dumnezeu si pe pământ pace, între oameni bunăvoire!" (Luca 2, 14). Sfântul Arhanghel Gavriil 
a descoperit magilor taina Întrupării. El a liniştit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a 
poruncit să fugă in Egipt cu Pruncul şi iarăşi să se intoarcă in Nazaret. 

 

ANUNANUNANUNANUNł:::: Cine doreşte să doneze o strană din lemn sculptat să se adreseze pentru înscriere şi detalii 
părintelui Dragoş MarineaŃă. PreŃul aproximativ este de 700 lei/ strană. 
 

12 iulie - Sfânta Veronica era de loc din Cezareea lui Filip (Paneas). Dupa o tradiŃie latină, sfânta 
Veronica a fost femeia care a şters faŃa însângerată a Domnului, când îşi purta El Crucea spre Golgota. 
Chipul Domnului a rămas astfel imprimat pe mahramă, care a fost considerată astfel  icoana "nefăcută de 
mâna omenească"  cu care s-a şi dus  la Roma, la imparatul Tiberiu. La moartea sa, portretul a fost transmis 
sfântului Clement, episcopul Romei (prăznuit la 24 noiembrie).  

După o foarte veche scriere apocrifă, Faptele lui Pilat, Veronica (Berenice)  a fost femeia tămăduită de 
Domnul nostru Iisus Hristos de curgerea de sânge care o chinuia de mulŃi ani (cf. Matei 9, 20). In semn 
de mulŃumire şi slavă adusă lui Dumnezeu, ea a turnat o statuie de bronz ce-l reprezenta pe Mântuitorul Ńinând 
mâna unei femei îngenunchiate înaintea Lui. La picioarele statuii -- unde pe o placă se putea citi : “Lui 

Dumnezeu, Mântuitorul lumii “ -- creştea o plantă tămăduitoare de orice boală. Veronica a aşezat această 
statuie în faŃa casei ei, asa încât toŃi trecătorii să o cinstească si să-şi aducă aminte de modelul ei, Dumnezeu-
Omul, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ducând o viaŃă sfântă, Veronica s-a dus la Dumnezeu, ca şi în ceruri să se 
bucure de Chipul Domnului. 

 

 

                                           Explicarea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii (partea I) 
ViaŃa creştinã autenticã nu poate fi conceputã în afara Sfintei Liturghii care ocupã locul central în 

Bisericã şi în viata oricãrui crestin, care îsi ia în serios demnitatea de mãdular al Trupului lui Hristos. Dar pentru a 
putea participa deplin la Liturghie si nu numai a asista este foarte important ca fiecare credincios sã înteleagã 
semnificatia ei. Ca urmare, în cadrulacestei rubrici vã vom oferi o explicare sistematicã a acestei slujbe esenŃiale a 
Bisericii, care este Sfânta Liturghie. 

  Câteva repere istorice:Liturghia în primele trei secole 
În decursul veacurilor Sfânta Liturghie a evoluat de la simplitatea originarã la bogãŃia de azi. Dar aceastã evoluŃie nu a 

însemnat o îndepãrtare de la adevãr, ci o creşterefireascã, expresie a lucrãrii Duhului Sfânt în Bisericã, o dezvoltare a 
elementelor esentiale pe care le gãsim de la început în structura Liturghiei. 

Sfânta Liturghie a fost întemeiatã de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Tainã când "a luat 

pâinea si, binecuvântând, a frânt si a dat ucenicilor sãi zicând: Luati mâncati acesta este trupul Meu. Si luând paharul si 

multumind le-a dat zicând: Beti dintru acesta toti, Cã acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru multi se varsã spre 

iertarea pãcatelor" (Mt.2 6 ,  2 6 - 2 8 ) .  S f i n Ń i i  E v a n g h e l i s t i  M a r c u  s i  L u c a  p r e c u m  s i  S f â n t u l  
P a v e l  p r e c i z e a z ã  c ã Mântuitorul a lãsat Bisericii porunca expresã de a oficia Sfânta Liturghie: "Sã faceti aceasta 

 întru  pomenirea Mea" (Mc. 14, 22-24; Lc. 22, 19-20, I Cor. 11, 22-25). 
 


