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„Şi trecând El dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi, care ieşeau din morminte, foarte cumpliţi,
încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi iată, au început să strige şi să zică: Ce ai Tu 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 scoţi afară, trimite-ne în turma de porci. Şi El le-a zis: Duceţi-vă. Iar ei, ieşind, s-au dus
în turma de porci. Şi iată, toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în
cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au
rugat să treacă din hotarele lor.”
(Matei 8, 28-34)
(...) Dar şi pentru noi cei de astăzi, Evanghelia cu vindecarea celor doi demonizaţi ne pune în faţă cazuri, situaţii, întâmplări
asemănătoare pe care le întâlnim permanent. Din observaţiile noastre zilnice, din datele pe care ziarele, diverse reviste, radioul
şi televiziunea ni le pun la dispoziţie putem să ne dăm seama că un lucru este absolut sigur: acela că şi astăzi puterea răului
este destul de mare, că mulţi demoni ascunşi sub diverse forme, mascaţi în fel şi chip, bântuie, lucrează şi în lumea de azi.
Ne este dat să auzim sau să vedem adesea oameni schilodiţi trupeşte şi sufleteşte de demonul beţiei sau alcoolismului. La
câte crime n-a împins acest demon, câte soţii n-au fost aruncate în stradă, câţi copii n-au fost izgoniţi sau torturaţi din cauza
patimei beţiei care întunecă mintea celor posedaţi de ea, ca în trecut a celor îndrăciţi din ţinutul Gadarenilor, băgând spaimă în
cei din jur.
Câţi nu pleacă urechea la şoaptele ispititoare ale demonului desfrâului sau curviei. Câte căsnicii frumoase n-a destrămat şi
continuă să destrame acest demon, câte inimi n-a zdrobit această fiară care, după spusa Sfintei Scripturi, aleargă ca un leu
flămând să prindă pe cineva să-l înghită.
Câţi copii abandonaţi, rămaşi ai nimănui, îşi aşteaptă mama sau tatăl ca să-i mângâie. Câţi tineri nu pleacă de acasă de dragul
unor trecătoare şi uşoare plăceri ale cărnii, păcate grele, cu atât de grave urmări sociale. Câte dezbinări între fraţi, câte valuri de
ură, la câte procese inutile şi înjositoare, la câte vânzări de conştiinţă şi de neam n-a împins demonul lăcomiei de bani.
Pe lângă acestea, astfel de demoni îşi arată colţii şi sub forma unor doctrine păgâne, pierzătoare de suflet, încât
propovăduitorii lor sunt numiţi de popor „avocaţi ai diavolului”. Împotriva lor toţi creştinii trebuie să ia o atitudine categorică.
Pericopa evanghelică de astăzi ne aduce aminte că Mântuitorul Iisus Hristos a venit să scoată pe aceşti demoni din
sufletele în care s-au cuibărit şi împreună cu porcii păcatelor, cum interpretează vechile cazanii, să-i arunce în marea
nefiinţei sau, să le limiteze puterea.
Această lucrare Domnul Iisus Hristos o continuă prin Biserica Sa, în care este prezent cu fiinţa şi darurile Sale.
De aceea, Sfinţii Părinţi aseamănă Biserica cu o farmacie. Şi după cum într-o farmacie se găsesc medicamente pentru
vindecarea unor boli, la fel şi Biserica pune la dispoziţia fiilor ei, dornici să se vindece sufleteşte, cele necesare în acest scop.
Să ne încredinţăm că, prin Biserica Sa cea una, Sfântă, sobornicească şi apostolească, Iisus Domnul nostru îşi continuă
lucrarea Sa de vindecare sufletească, de înlăturare a tuturor demonilor care ne ispitesc în fel şi chip şi adesea pun stăpânire pe
fiinţa noastră.
Lumea de astăzi stă în faţa atâtor primejdii, din care nu va putea fi scăpată fără ajutorul lui Iisus. Să nu fugim de El,
ci să-i facem locaş plăcut în sufletele noastre şi pentru aceasta nici o jertfă nu este prea mare.
Fiecare dorim zile mai bune, mai fericite, dar ele nu vor veni decât atunci când ne vom întoarce, prin pocăinţă sinceră şi
adâncă, la viaţă autentic creştină, care este singura salvare din ghearele morţii spirituale prin demonizare, căci numai în
felul acesta putem face cunoscută în lume puterea lui Dumnezeu.
Să luăm cu toţii aminte la îndemnul Sfântului Apostol Iacob care zice: „Staţi împotriva diavolului - a răului adică - şi el va
fugi de voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El se va apropia de voi” (Iacob 4, 7-8), precum şi la îndemnul SfântuluiApostol
Pavel, care de asemenea ne învaţă: „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele” (Rom. 12, 21). Amin.
Preot Ion Cârciuleanu - https://doxologia.ro/
Deci e o lege a necesităţii şi în necesitate nu e virtute. Iar virtutea nu-i din lumea aceasta, e mai bătrână decât această
lume. Înţelepciunea, dreptatea, curajul, bărbăţia de a birui răul, de a mă birui pe mine când sunt ispitit, stăpânirea de sine… de
unde sunt virtuţile? Din lumea necesităţii? – Din lumea libertăţii dumnezeieşti, din lumea luminii divine. Atunci, e atât de
limpede misterul libertăţii! Eu m-am cutremurat când l-am înţeles: Tot ce mă leagă de lumea păcatului, de lumea stricăciunii,
de lumea morţii, tot ce mă leagă de ce e muritor mă duce în moarte; nu e libertate. Singura libertate este ceea ce mă
leagă de Dumnezeul cel viu, de nemurire, de credinţă, de nădejde, de dragoste, de bunătate, de pace, de vânare a tot
răul, prin care nu mă despart de lume, că aceşti doi demonizaţi, şi nu petrec în morminte, ci petrec în lumea vieţii, a credinţei
prin Cel înviat şi a înţelegerii lumii acesteia cu lumina şi cu iubire dumnezeiască. Şi numai robul lui Dumnezeu e liber, e unit
cu libertatea Celui veşnic, unde nu e contrariu, unde e numai da, numai lumină. Aceasta este libertatea fiilor lui Dumnezeu,
libertatea vieţii, libertatea învierii.
Facă Domnul să înţelegem taina libertăţii, taina vieţii, taina unirii noastre în lumină şi iubire cu Dumnezeul cel viu
Ziditorul, Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, cu Maica Preacurată şi toţi sfinţii! Amin.
Pr.Galeriu – crestinortodox.ro

Luni, 2 iulie – Sf.Voievod Ştefan cel Mare;
Miercuri, 4 iulie – Sf.Andrei, arhiepiscopul Cretei; Sf.Andrei Rubliov;
Joi, 5 iulie – Sf.Cuv.Atanasie Athonitul;
Vineri, 6 iulie – Sf.Cuv.Sisoe cel Mare; Sf.Mc.Lucia;
Sȃmbătă, 7 iulie – Sf.M.Mc. Chiriachi;
Duminică, 8 iulie – Sf.M.Mc.Procopie; Sf.Mc.Epictet şi Astion.
4 iulie – Sf.Andrei, arhiepiscopul Cretei s-a născut la Damasc în jurul anului 660, sub stăpânire
musulmană, într-o familie creștină care i-a dat o educație aleasă. Devine monah în 'Frăția Sfântului Mormânt' - Ierusalim,
fapt pentru care a fost supranumit și 'Ierusalimiteanul'. Devine secretar al patriarhului de Ierusalim, iar în 685, în calitate de
delegat al acestuia, semnează la Constantinopol actele Sinodului al VI-lea Ecumenic, care a condamnat în 681 erezia
monotelită (a unei singure voințe în persoana Domnului nostru Iisus Hristos). Monahul Andrei rămâne în Constantinopol,
unde i se încredințează conducerea unei importante opere social-filantropice, în special Conducerea unui orfelinat și a unei
case pentru bătrâni, lucrare socială foarte populară pentru Biserica bizantină din acea vreme. În anul 692, a fost ales episcop
de Gortyna, în Creta. De aici a primit și numele de 'Cretanul' sau 'Criteanul', pe care i l-a dat tradiția bisericească.
Andrei Criteanul a fost un mare episcop misionar. A construit biserici, a înființat mănăstiri, a dezvoltat lucrarea
filantropică a Bisericii, s-a ocupat de educația tineretului din eparhia sa, a ajutat pe creștinii care au suferit de pe urma
incursiunilor musulmanilor în insulă etc. A fost un bun predicator, iar pentru a încuraja participarea poporului la viața liturgică
a Bisericii a compus o mulțime de imne liturgice. El este considerat cel dintâi autor de canoane liturgice, între care cel mai
renumit este Canonul cel Mare, care a intrat în cartea Triodul și constituie o piesă liturgică deosebit de importantă pentru
perioada Postului Sfintelor Paști. A trecut la viața veșnică în anul 740, pe când se întorcea de la Constantinopol spre Creta. De
aceea, mormântul său nu se află în Creta, ci în localitatea Eresos din insula Mitilina (Lesbos).
† DANIEL, Patriarhul BOR (Text preluat din lucrarea Foame și sete după Dumnezeu - înțelesul și folosul postului, Ed.Basilica, 2008)
6 iulie –Sf.Mc.Lucia născută în provincia italiană Campania, şi-a dedicat viaţa lui Dumnezeu de mică,
trăind în sărăcie şi castitate. Pe când era doar o copilă, Lucia a fost luată prizonieră de Rix Vicarul şi dusă întrun loc străin, obligând-o pe fecioară să jertfească la idoli. Însă ea şi-a mărturisit cu curaj credinţa creştină
fiind gata să îndure şi torturi pentru Hristos. Rix a rămas profund impresionat de credinţa Luciei, astfel
încât i-a permis ei şi servitorilor ei să stea într-o casă singuri ca să se poată ruga în voie. De câte ori trebuia să
plece la luptă, Rix venea cu respect la Sf. Lucia şi o ruga să se roage pentru el ca să se întoarcă victorios. După 20 de
ani, aflând că Diocleţian a început prigoana împotriva creştinilor, Sf. Lucia i-a cerut lui Rix să o lase să meargă înapoi în
Italia. Îşi dorea să-L slăvească pe Dumnezeu împreună cu compatrioţii săi. Sf. Lucia a reuşit să-l convingă pe Rix să treacă
la creştinism. Rix a plecat la Roma cu Sf. Lucia. Prefectul roman Aelius, i-a condamnat la moarte prin tăierea capului cu
sabia. După ei au mai fost decapitaţi sfinţii mucenici Antoninus, Lucian, Isidore, Dion, Diodorus, Cutonis, Arnosus, Capicus
and Satyrus, În total 24 de mucenici au suferit împreună cu Sf. Lucia şi Rix.
www.calendar-ortodox.ro
7 iulie – Sf.M.Mc. Chiriachi a trăit în secolul al III lea, în vremea împăratului Dioclețian. S-a născut din
părinți creștini, într-o duminică. De aceea părinții ei, i-au pus numele Chiriachi, care în limba greacă
dorește să moară fecioară. Unul din pretendenții respinși i-a spus împăratului Dioclețian că Sf.Chiriachi este
creștină. Din momentul aflării acestei vești, Sfântă Muceniță va fi supusă la multe chinuri. Acoperită de răni
din cap până în picioare, ea va fi tămăduită în chip minunat de un înger. În urma acestei minuni, mulți
păgâni au crezut în Hristos și au primit moartea muceniceasca. Sf.Chiriachi i-a spus ighemonului: "Vezi bine
că nicicum nu mă poți întoarce de la credința mea. Căci de mă arunci în foc, mai înainte de mine Cei Trei
Tineri în foc au fost aruncați și prin credință s-au mântuit; iar de mă arunci la fiare, mai înainte de mine marele Daniil
Prorocul la fiare a fost aruncat, dar prin credința s-a mântuit; iar de mă arunci în mare, mai înainte de mine Iona Prorocul
a fost în pântecele chitului trei zile și trei nopți și prin credință s-a mântuit; dacă tăișului sabiei mă dai, mai înainte de mine
Cinstitul Botezător Ioan sabiei a fost dat și credincioșia lui l-a mântuit. Căci ca și tuturor acestora, mie viață îmi este a muri
pentru Hristos."
Mâna dreaptă a Sf.Chiriachi se află în Catedrala episcopală din Huși din anul 1763, de când episcop al Hușilor era
Iacob Stamate, viitorul Mitropolit al Moldovei. În timpul păstoririi sale, mâna dreaptă a Sf.Chiriachi a fost primită în dar de
la Marea Lavră din Muntele Athos, pentru că acest vrednic ierarh a plătit datoriile pe care Marea Lavră le avea către Poarta
Otomană. În urma acestor cuvinte, Sfânta Muceniță Chiriachi a fost ucisă prin tăierea capului. www.crestinortodox.ro
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Programul săptămânii 02 iulie 2018 – 08 iulie 2018
8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea celor doi demonizaţi din Gadara) şi
parastasul părintelui Ion Ionescu – Pr.Dragoş
17 – 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş
17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş
- Program administrativ (zi liberă)
9 - 10 - Sfinţirea mică a apei - Pr.Dragoş
9 - 11
17 – 18
8 –- 11
17 – 18
8 - 12
17 – 18

- Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului - Pr.Dragoş
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr.Dragoş
- Vecernia Duminicii a 6-a după Rusalii – Pr.Ticu
- Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) - Pr.Ticu
- Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Ticu

