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„În vremea aceea, trecând Iisus 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 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, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci 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. Şi, intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în 

cetatea Sa.”                                                                                                                                                 (Matei 8, 28-34; 9, 1) 

Să facem un exerciţiu, care ne este foarte necesar. Acela de a investiga fiecare, cu multă onestitate, ce imbolduri 

tainice, lăuntrice, ascunse stau la baza iniţiativelor sau faptelor noastre de fiecare zi, de fiecare clipă. Există o 

motivaţie declarată, mai puţin adevărată, a lucrurilor, dar există şi o motivaţie ascunsă, mai adevărată. Ne surprindem, de 

exemplu, că foarte multe din faptele noastre au la temelie lenea, comoditatea, pentru care se găsesc justificări formale, 

exterioare, legitime. Ele par legitime în exterior, dar noi ştim că nu sunt, dacă suntem oneşti cu noi înşine.   

Oamenii trebuie ajutaţi să descopere că din lăuntrul lor izvorăsc lucrurile, şi mai ales gândurile rele. Cauzele 

exterioare sau împrejurările exterioare, pe care noi le invocăm, de obicei pentru a ne justifica, sunt numai nişte pretexte. Din 

cauza faptului că se instalează în noi legiuni de demoni, legiuni de duhuri necurate, suntem victime uşoare patimilor 

şi răului în general. Să luăm pe omul care are „darul‖ beţiei. Ce ironie, în popor se spune „are darul beţiei‖! Acest om nu-şi 

mai aparţine. Vin la spovedit soţii de astfel de bărbaţi, care devin nişte brute pur şi simplu. In momentele, foarte puţine de 

altfel, când sunt treji, sunt oameni foarte calmi, foarte aşezaţi, dar când se activează „darul beţiei‖, devin inumani! Se vede 

clar că nu se mai pot stăpâni, se vede clar că sunt stăpâniţi de un duh rău. Ei înşişi se dau în mâna acestor 

duhuri. Acestea se instalează foarte adânc în om. Fiecare dintre noi se luptă cu una sau cu mai multe patimi, care sunt 

rezultatul acestor duhuri. 

Astăzi tinerii se confruntă cu provocări foarte puternice. Erotismul este cultivat pe toate canalele. Internetul deschide 

oricui, tânăr sau bătrân, accesul „protejat‖ fără limite la cea mai diabolică industrie pornografică. Duhovnicii iau act de 

această provocare şi de dimensiunile ei la spovedanie. Nu numai tinerii, ci şi oameni maturi devin captivi acestor noi 

instrumente ale vrăjmaşului. Deşi îşi dau seama că nu este corect, îşi dau seama că îşi fac foarte mult rău, că este afectat 

comportamentul faţă de soţie sau faţă de soţ, că se produce o întinare a lumii lăuntrice, a minţii, a gândului, a 

simţămintelor, în ciuda acestui fapt, nu se pot dezlipi de sursa răului. De ce, oare, are răul atâta putere? Pentru că se 

foloseşte de un instinct foarte puternic al omului, cel trupesc, al reproducerii. 

Dar de ce omul nu se poate stăpâni? De ce omul nu poate fi stăpân pe sine? De multe ori — nu veţi crede probabil – 

pur şi simplu pentru că nu vrea să fie stăpân pe sine. Se complace în situaţia de stăpânit. In măsura în care el nu este 

stăpân pe sine, în aceeaşi măsură este stăpânit de patimă. Ori, stăpânirea se cheamă posesie. Iar posedarea de rău se 

cheamă demonizare. Într-un procent sau altul, toţi facem parte din această categorie. Eliberarea şi emanciparea este foarte 

grea şi presupune foarte multă nevoinţă şi mai ales recursul la puterea lui Dumnezeu. „Ridică de la mine lanţul cel greu al 

păcatului!―, spune un canon al Bisericii, ilustrând în felul acesta starea de captivitate în care se află omul robit patimilor. 

Tot de un duh rău sunt stăpâniţi şi locuitorii cetăţii din Evanghelie. Ei Il alungă pe Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, au 

acelaşi reflex pe care l-au avut diavolii când L-au văzut pe Hristos. „Lasă-ne în pace!” Ii spun şi oamenii. Toţi erau într-un 

grad anume de posedare, toţi se simt jenaţi de prezenţa lui Dumnezeu. Inchipuiţi-vă ce reacţie am avea noi, în casă la 

noi, la serviciu, pe stradă, în sălile de curs, oriunde, dacă ne-am trezi într-o bună zi cu Hristos în faţa noastră!!! Cred 

că am avea aceleaşi sentimente de respingere. Ne-am simţi foarte jenaţi, ne-am simţi agresaţi în starea noastră, ne-am simţi 

oricum incomodaţi în starea în care ne complăcem, deşi ştim că este rea, pentru că s-ar oglindi numaidecât necurăţia 

din noi şi am prefera, cum foarte multă lume preferă, ca Dumnezeu să fie cât mai departe de noi. Ne-ar fi mai 

confortabil aşa. Suntem un pic credincioşi, ne facem un pic de rugăciune, mai mergem şi pe la biserică, suntem umani, mai 

facem şi un pic de milostenie, dar Dumnezeu ar fi bine să stea departe. 

Se vede lucrul acesta în atitudinea pe care o au copiii faţă de Dumnezeu. Copiii, fără excepţie până la o vârstă anume, vin 

spre biserică, vin spre Dumnezeu, spre tot ce este dumnezeiesc, fără nici o ezitare sau reţinere. Dacă se întâmplă totuşi să 

întâlnim copii care au reţineri, se feresc sau fug de lucrurile sfinte, de tot ceea ce trimite la Dumnezeu, trebuie să luăm 

aminte. Este posibil să moştenească, la nivelul zestrei genetice, lucruri grele de la părinţi. In general, copiii vin cu mare 

deschidere spre Dumnezeu. Dar cum încep să crească şi încep să se aşeze şi să lucreze în dânşii duhurile rele: 

minciuna, lăcomia, răutatea, invidia etc, încep să fugă, să se îndepărteze. Ajung în postura celor mari care, atunci când 

văd un preot venind pe stradă, preferă să treacă pe trotuarul celălalt, sau să se prefacă că nu l-au văzut. Evită, de fapt, orice 

întâlnire cu un simbol, cu un semn care spune: „Ştii, este şi Dumnezeu pe aici pe undeva!―. Aceasta este şi atitudinea 

gadarenilor, care sunt deranjaţi de apariţia intempestivă a lui Hristos Dumnezeu. 

                         Pr. Constantin Coman, ―Dreptatea lui Dumnezeu si dreptatea oamenilor‖         www.cuvantul-ortodox.ro 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                              Programul săptămânii   21 iulie –  28 iulie 2019 
 

Duminică            21 iulie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea celor doi demonizaţi de la Gadara) – Pr.Dragoş 

Duminică            21 iulie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

Luni                    22 iulie         18 - 19 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți                  23 iulie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri             24 iulie           9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                        25 iulie   

Vineri                  26 iulie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri                  26 iulie          18 - 19 - Acatistul Sf.Pantelimon – Pr.Dragoş 

Sâmbătă              27 iulie           8 – 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Dragoş 

Sâmbătă              27 iulie          18 - 19 -  Vecernia Duminicii a VI-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică            28 iulie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) – Pr.Ticu 

Duminică            28 iulie         18 - 19 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

 

      Duminică, 21 iulie – Sf.Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf.Cuv.Rafail şi Partenie; 

                Luni, 22 iulie – Sf.Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; 

                      Miercuri, 24 iulie – Sf.M.Mc.Hristina (Cristina); 

                              Joi, 25 iulie – Sf.Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf.Cuv.Olimpiada; 

                                    Vineri, 26 iulie – Sf.Cuv.ioan cel Nou de la Muscel;Sf.Mc.Ermolae; 

                                           Sâmbătă, 27 iulie – Sf.M.Mc. şi Tămăduitor, Pantelimon; 

          Care este explicația, din punct de vedere psihologic,  din spatele succesului 

 festivalurilor Electric Castle, Untold sau Neversea și pe ce comportamente cheie se bazează acestea. 

''Pe măsură ce societatea avansează, prin numeroase elemente tehnice, de inventică, de ultra-tehnologizare a vieții noastre, 

toate acestea sunt aducătoare de hedonism, de plăceri. Comportamentele emoționale au la bază trăirea plăcerii. Prin 

urmare, ele aduc trăirea plăcerii drogului, alcoolului și a plăcerilor sexuale. Toate acestea se îmbracă emoțional și se continuă 

în sezonul manifestărilor în aer liber, pe muzică electronică, în care toți țopăie, se dezlănțuie sub privirile unei mulțimi. 

Vorbim despre o zonă emoțională pentru care vom suporta consecințele. Mare parte dintre tinerii care merg acolo sunt 

consumatori de diferite substanțe sau alcool. Punctez faptul că emoționalul adună oamenii, îi coagulează. Dispare liderul în 

asemenea comunități, în sensul că populația devine ca o maioneză care trăiește aceeași plăcere la dimensiuni pe care le 

personalizează fiecare. Apare comportamentul mimetic și totodată comportamentul excesiv de evadare din această 

maioneză, prin comportamente tot mai excentrice ale unor persoane față de celelalte” a spus Tudorel Butoi, psiholog 

criminalist. De ce se exagerează cu aceste comportamente tot mai excentrice? 

''Toate aceste lucruri au cauză trăirea emoțiilor. Se exagerează cu un anumit tip de comportament rudimentar pentru a ieși 

din anonimat. Se face o adevărată industrie, păpușari - păpușați. După ce se termină distracția se trage linie. Unii nu au luat 

BAC-ul,  alții nu mai au bani. Sunt aceste eșecuri, care, din punct de vedere psihologic, accentuează starea de anxietate, de 

depresie a fiecărui individ în parte. De asemenea, apare senzația de gol, de vid, de om ratat, de eșec. În cel mai rău caz, apar și 

suicidurile, care pentru unii sunt inexplicabile. Însă, suicidul arată că individul se secătuiește, se epuizează în aceste 

comportamente de tip emoțional, pe Dumnezeu îl pierde și atunci râmăne singur”, a concluzionat psihologul criminalist, 

Tudorel Butoi, pentru DC News.                                                                                                              www.dcnews.ro/ 
 

25 iulie - Sfânta Muceniță Eufimia și Sinodul IV Ecumenic 

În zilele binecredincioșilor împărați Marcian și Pulheria (450-457) s-a făcut în 451 la Calcedon Sinod mare, de 630 de 

Sfinți Părinți din toată lumea. Ei au osândit erezia lui Dioscor și al lui Eutihie, care învățau că Hristos, Mântuitorul lumii, este 

o persoană numai cu o fire și o lucrare, și nu primeau dreapta credință, care învață că Iisus Hristos este Fiul lui 

Dumnezeu, unul din Sfânta Treime, Care după întrupare are două firi: dumnezeiască și omenească, unite între ele și 

lucrând împreună, spre mântuirea noastră. 

În timpul Sinodului, de vreme ce ereticii nu voiau să primească dogmele dreptei credințe, Sfinții Părinți au zis către ei: 

„Scrieți, într-o carte, mărturisirea credinței voastre și vom scrie și noi mărturisirea noastră. Și amândouă scrierile să le 

pecetluim și să le punem la racla cu preacinstitele moaște ale marii Mucenițe Eufimia. Apoi, să ne rugăm, cu post, lui 

Dumnezeu, ca prin ea să ne descopere credința cea dreaptă”. Și, pecetluind racla cu pecete împărătească, au pus păzitori. Iar 

după trei zile de post și rugăciune, deschizând racla, au găsit scrierea dreptcredincioșilor în mâna dreaptă a Sfintei, iar 

pe cea a ereticilor și răucredincioșilor la picioarele ei. Spre aducerea aminte de această preaslăvită minune din timpul 

Sinodului, Sfânta mare Muceniță Eufimia se zugrăvește totdeauna cu o scrisoare în mâna dreaptă. 

Ea s-a născut și a crescut la Calcedon, lângă Bosfor, și tot aici a primit și cununa muceniciei, în anul 307, pe vremea 

împăratului Maximian Galeriu. Își închinase viața lui Hristos și, pârâtă fiind că este creștină, a fost chinuită cu roata, dată la 

fiare și apoi, supusă la alte cumplite cazne, și-a luat cununa muceniciei fiind arsă de vie.                     www.urcusspreinviere.ro 

        27 iulie – Sf.M.Mc.Pantelimon şi cartierul Pantelimon - Numele cartierului, cu forma veche de Panteleimon, provine de la Sfântul cu 
acelaşi nume,  ocrotitor al întregului Bucureşti, până în secolul al XIX-lea când a fost înlocuit cu sfântul Dimitrie Basarabov. În timpul 
campaniei ruso-turce din 1769-1774, generalul rus Ivan Petrovici Saltâkov a adus la Bucureşti moaştele Sfântului, pe care le-a  depus la 
biserica Mitropoliei. 
      Numele de Pantelimon l-a purtat iniţial mănăstirea construită între 1735-1750 de domnitorul Grigore al II-lea Ghica care, 
împreună cu spitalul – de altfel unul dintre cele mai vechi din Bucureşti – , formau un complex arhitectural şi funcţional.  Întregul ansamblu a 
fost dărâmat fără nici o justificare, în 1986, pe locul mănăstirii construindu-se  complexul Lebăda. În afara de pierderea suferită de oraş 
amintim şi alte neajunsuri: într-o raclă de argint se găsea osul radius al sfântului, pierdut se pare astăzi, iar chioşcul de la mănăstirea 
Pantelimon (1750) era cel mai vechi monument cu arcade păstrat în Bucureşti.                                             www.bucurestiivechisinoi.ro 
 




