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”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.”
(Luca 8, 26-39)

Deşi demonul Îl mărturisea pe Hristos, blasfemia şi ateismul sunt operele lui. Zic Părinţii: de păcatele de la trup vom
răspunde noi (desfrâul, avortul şi celelalte), dar păcatele hulirii lui Dumnezeu, ale despărţirii de Dumnezeu, acelea vin de
la demon. Şi adăugă Părinţii alt cuvânt: “Omule, ia aminte! Totdeauna când eşti ispitit de îndoială, de hulă împotriva lui
Dumnezeu, e de la demon. De acele păcate nu vei fi tu osândit, pentru că sunt de la demon”. E o mare taină, pe care o
descoperă Patriarhul Petru al Alexandriei. El a primit pe un pustnic, care l-a întrebat: “Ce să mă fac, Părinte Patriarh?
Gânduri de hulă, de necredinţă mă bântuie”. Atunci patriarhul i-a spus: “Fiule, linişteşte-te. De la demon sunt şi mai ales el
va fi judecat pentru aceasta. Că şi eu eram frământat, şi am mers la Ava Pafnutie ”. Acesta i-a spus patriarhului Petru: “Când
m-au prins pe mine chinuitorii, m-au dus să mă muncească pentru mărturisirea lui Hristos. Când mă munceau – cu cârlige de
fier strunjeau trupul meu – vicleanul diavol îmi aducea gânduri de hulă spre Dumnezeu, iar eu îi răspundeam cu mâhnire şi
tristeţe: O, sărmane duh viclean şi necurat! Eu sufletul meu şi trupul şi toată viaţa mea îmi dau chinurilor şi morţii pentru
Dumnezeu, iar tu îmi aduci mie gânduri de hulă? Păi de aş huli eu pe Domnul Dumnezeul meu după vicleanul şi
vrăjmăşescul tău sfat, nu mi-aş da trupul şi sângele meu muncilor şi focului pentru Dânsul. Şi hula ta se va întoarce
asupra ta” (aşa cum spusese Psalmistul: “Intoarce-se-va răutatea lui la capul lui”).
Mulţi creştini au fost chinuiţi în timpurile din urmă, în toate ţările, de cel rău, pentru a-şi lepăda credinţa; e vorba de
aceeaşi temă din vremea marilor prigoane. Şi au rezistat, au supravieţuit şi au mărturisit. Bunule Doamne, aşa ne rugăm: să
strălucească în noi lumina feţei Tale! Aşa cum Tu, în faţa celui demonizat, ai strălucit asupra lui, demonii au fugit şi chipul
celui zidit de Tine, după chipul Tău, l-ai arătat în faţa mulţimilor liniştit, senin, luminos, redobândind dragostea şi lumina cea
dintâi. Fă, Doamne, şi în noi să strălucească frumuseţea fetei Tale, lumina Ta, iubirea Ta, bunătatea Ta, pacea Ta,
frumuseţea Ta! Fă, Doamne, că ea să strălucească şi pe feţele acestor oameni, ale noastre şi ale tuturor celor care poartă în
ei harul Duhului Tău şi sunt temple ale Duhului Sfânt – aşa cum tot Isaac Sirul spune: “Strălucirea Ta, Doamne, din adâncul
inimii, este darul, plata pe care ne-o faci”! Iar bucuria divină – aceasta ofrandă negrăită, biruitoare asupra oricărui rău din
lume, mărturie a adevărului şi a luminii – să nu ne părăsească niciodată. De la Tine Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, cu
Preacurata-Ţi Maică şi cu toţi sfinţii.
Părintele Constantin Galeriu - www.crestinortodox.ro
Grija noastră, frații mei, este să facem voia lui Dumnezeu și să împlinim poruncile Lui, cu toată credința și râvna. La
aceasta ne ajută harul Duhului Sfânt, ne ajută sfinții îngeri și toți sfinții, în frunte cu Maica Domnului, care se roagă neîncetat
pentru noi. Să fugim de păcate ca de moarte, căci prin ele, pierdem harul lui Dumnezeu și în locul lui intră duhul diavolului.
Să nu uităm că prin păcate, oamenii sunt loviți de tot felul de boli, de necazuri și suferințe, ajung robi ai cumpliților
diavoli și-și pierd mântuirea sufletului. Oare câți creștini nu sunt astăzi robiți de beție și desfrâu? Câte mame nu-și ucid cu
voia proprii lor copii? Câte familii nu se distrug prin divorț ca urmare a acestor grele păcate?
Deci, să părăsim păcatele ca să scăpăm de diavoli și să rămânem cu Hristos. Să ne păzim inima curată de patimi și mai
ales de mândrie, ca să devenim scaun al Preasfintei Treimi. Să ne păzim trupul curat de beție și desfrâu, ca să devină
„templul Duhului Sfânt”. Să fugim de diavolul mândriei, care ucide pe cei mai mulți oameni, știind că Dumnezeu, celor
mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har.
Să ne ferim de cursele Satanei, de patimile tinereții, de vrăjitorie, de înjurături și drăcuit, de beție și vorbe deșarte, știind că
prin acestea ne înstrăinăm de Dumnezeu și ajungem să pățim ca omul demonizat din Evanghelia de astăzi. Să aveți grijă mai
ales de copiii dumneavoastră, ca nu cumva să cadă în păcate grele și să ajungă robiți de diavoli. Spovediți-vă mai des, rugațivă mereu, nu lipsiți de la biserică, prețuiți mai mult postul, iubiți viața curată și toate „poruncile lui Dumnezeu” și veți fi
vii. Să ne rugăm Mântuitorului Hristos să alunge patimile și duhurile rele din noi, să ne ierte păcatele, să ne vindece bolile și
să ne facă locașuri ale Preasfintei Treimi. Amin.
Pr. Ilie Cleopa - https://doxologia.ro

“Pentru acest motiv se numeşte Maica Domnului “rana dracilor“, fiindcă nu poate satana să piardă pe om,
atȃta timp cȃt omul nu încetează să alerge la ajutorul Maicii Domnului“.
Sf.Serafim de Sarov (1754 – 1833)

Luni,
23 octombrie – Sf.Ap.Iacob, ruda Domnului
Joi,
26 octombrie – Sf.M.Mc.Dimitrie izvorȃtorul de mir
Vineri,
27 octombrie - Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor
Sȃmbătă, 28 octombrie – Sf.Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Romȃneşti
Duminică, 29 octombrie – Sf.Cuv.M.Mc.Anastasia Romana
De sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou (24-29 octombrie)
credincioşii se vor putea închina şi cinsti moaştele Sf.Cuv.Dimitrie cel nou,

un fragment din Lemnul Sfintei Cruci, sfintele Moaște ale Sf.Ier. Nectarie de la Eghina,
precum și a Sf.Cuv. Serafim de Sarov, aduse de Delegaţia Bisericii Ortodoxe Ruse condusă de
Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii
Programul sărbătorii:
- Marţi, 24 octombrie 2017, la ora 12.30, va avea loc procesiunea Calea Sfinţilor
- Joi,
26 octombrie 2017, la sărbătoarea Sf.M.Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, de la ora 9.30, se va săvârşi Sf. Liturghie
- Vineri, 27 octombrie 2017, la sărbătoarea Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, de la ora 9.00, se va săvârşi Sfânta Liturghie
Pr. Constantin Sârbu (+ 23.10.1975) „M-au ars cu fierul roşu la tălpi, mi-au smuls barba, m-au bătut, dar le-am
spus: «Puteţi să mă chinuiţi cât vreţi, dar nu mă lepăd de Hristos!»“, le zicea părintele Constantin Sârbu
enoriaşilor de la Biserica Sapienţei din Bucureşti, după ce a fost eliberat din închisoare. A pătimit în cele mai
dure carcere comuniste, dar nu a părăsit credinţa ortodoxă nici măcar în faţa ameninţării cu moartea.
Viaţa i-a fost o rană deschisă de la naştere până la trecerea în lumea de dincolo. S-a născut în 10 ianuarie
1905, într-o familie de ţărani, lângă Galaţi. Rămas orfan de la vârsta de 1 an, este luat şi crescut de bunica Ioana. Multe erau
lipsurile şi nevoile celor doi, însă copilul impresiona prin inteligenţă sclipitoare, bun-simţ şi înţelepciune, ceea ce i-au
asigurat absolvirea cu brio a Seminarului teologic, iar mai apoi a Facultăţii de Teologie din Bucureşti. După ce se căsătoreşte,
ocupă postul de cântăreţ la o biserică din Capitală, apoi este preoţit la o mănăstire din Episcopia Huşilor. Se întoarce în
Bucureşti, în plin război, ca paroh al Bisericii Vergului. După puţin timp de la târnosirea sfântului locaş, soţia părintelui moare,
lăsându-l văduv la vârsta de 37 de ani, cu două fetiţe mici. Trece peste toate lipsurile şi durerile datorită credinţei, pe care o
propovăduia liber, „curaj“ ce i-a adus 10 ani de temniţă grea la Jilava, Dej, Gherla, Poarta Albă, Salcia şi Aiud.
Eliberat din închisoare, îşi continuă misiunea de preot la Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din str. Sapienţei nr. 5. Cu
toate că era bolnav, singur, în zdrenţe, părintele Sârbu avea speranţă. O vreme, doarme între dărâmăturile Bisericii Domniţa
Bălaşa. Iubit de oameni, este ajutat de aceştia să aducă la viaţă sfântul locaş, care părea că nu mai are nici o şansă de reabilitare.
Încet, încet, credincioşi din tot Bucureştiul şi din provincie aud de preotul harismatic, prieten al celor nevoiaşi, şi iau cu asalt
biserica. „Îndrăzneala“ preotului de a mărturisi dreapta credinţă ortodoxă şi de a fi călăuză pentru sufletele dornice de adevăr şi
lumină i-au adus moartea prin mâna criminală a unui medic, aservit regimului comunist. Părintele Constantin a plecat să
slujească în ceruri în ziua de 23 octombrie 1975. Truda vrednicului prieten al lui Hristos nu a rămas zadarnică. Părintele
Ilarion Argatu a mărturisit că, după ce l-a împărtăşit, în jurul capului părintelui Constantin Sârbu a apărut aureola de
sfânt. La vederea acesteia, după ce a mişcat de mai multe ori perna ca să se asigure că nu este o iluzie optică, părintele Ilarion a
exclamat: „Cununa de martir!“.
http://ziarullumina.ro
Mircea Vulcănescu (+ 29.10.1952) - Economist, filozof, teolog, pedagog, sociolog, publicist şi scriitor, a avut
funcţia de subsecretar de stat la Ministerul de Finanţe din cadrul guvernului Antonescu între anii 1941 şi 1944.
A reuşit imposibilul şi a obţinut mai mult decât opt vagoane de aur pentru Banca Naţională a României (în
1944, tot aurul a fost confiscat de ruşi dotând Armata a 4-a cu echipament militar nemţesc nou). Ca foarte mulţi
alţi membri ai elitelor vremii, în 1946 a fost condamnat de stalinişti la 8 ani de închisoare pentru afilierea
economiei româneşti celui de al treilea Reich. La Aiud, alături de majoritatea elitei românești, Mircea Vulcănescu a ținut o
serie de conferințe considerate subversive de torționari, pentru că le menținea oamenilor moralul. A fost izolat, la fel ca alți
12 bărbați din celula sa, în hrubele secției 1. Acolo au fost dezbrăcați în pielea goală și lăsați într-un frig cumplit, neavând paturi
sau scaune pe care să șadă. Epuizat, unul dintre deținuți a căzut din picioare după câteva ore. Vulcănescu s-a așezat pe ciment
ca o saltea pentru cel doborât, salvându-i viața. Bolnav de plămâni, a fost transferat într-un final în 1951 la penitenciarul
Jilava. Medicii de acolo îl declară "Consultat şi găsit sănătos" şi îl trimit înapoi la Aiud pentru executarea pedepsei. Se stinge
din viaţă pe 28 octombrie 1952, la 48 de ani, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus, lăsând testament vorbele
care au rămas în istorie şi care îl fac un adevărat martir:" Să nu ne răzbunaţi!".
www.historia.ro
Programul săptămânii 22 octombrie – 29 octombrie 2017
8 - 12
Duminică
22 octombrie
- Sf.Liturghie (Vindecarea demonizaţilor) - Pr.Dragoş
Duminică
22 octombrie
17 - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş
18 - 19
Luni
23 octombrie
- Acatistul Sf.Arhangheli - Pr.Dragoş
Marți
24 octombrie
13.00
- Procesiunea Calea sfinţilor (la Patriarhie)
9 - 10
Miercuri
25 octombrie
- Sfințirea mică a apei - Pr.Dragoş
17 – 19
Miercuri
25 octombrie
- Vecernia şi acatistul Sf.M.Mc.Dimitrie, izvorȃtorul de mir
8 - 12
Joi
26 octombrie
- Sf.Liturghie (Sf.M.Mc.Dimitrie) - Pr.Dragoş
8 - 12
Vineri
27 octombrie
- Sf.Liturghie (Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou) - Pr.Ticu
Vineri
27 octombrie
17 - 18- Slujba acatistului - Pr.Dragoş
8 - 11
Sâmbătă
28 octombrie
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş
17 - 18
Sâmbătă
28 octombrie
- Vecernia duminicii a 24-a după Rusalii - Pr.Ticu
8 - 12
Duminică 29 octombrie
- Sf.Liturghie (Învierea fiicei lui Iair) - Pr.Ticu
Duminică 29 octombrie
17 - 18 - - Paraclisul Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu

