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”Şi au ajuns cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, 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... 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 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) 

Glasul diavolului vorbind: "Ce-ai cu mine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Rogu-Te să nu mă chinuieşti..." (Lc 
8,29) m-a cutremurat întotdeauna. Cu parşivenia-i cunoscută, exprimarea diavolului cuprinde un adevăr şi-o minciună 
deopotrivă. Că Hristos era Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt nu se îndoia diavolul, şi aceasta pe când mulţi din jurul 
Domnului o făceau. Era mai lucid diavolul decât mulţi din Israel, căci recunoştea în Drumeţul obosit şi prăfuit pe Acela Care 
era (este!) Calea, Care-l dărâmase pe el din strălucirile cerului în adâncul pământului, punitiv şi definitiv. Dar, pe de altă 
parte, "pentru ce mă chinuieşti?..." era o constatare mincinoasă. Căci Hristos îi ceruse "să iasă din om" (Lc 8,29 a). Şi-
acesta era chinul pentru diavol, ruperea din co-locuirea lui cu "purtătorul'' netrebniciei sale. Hristos îşi apără chipul 
din omul acela, îşi curăţă prin suflare de lumină icoana dumnezeirii din fibra de os şi duh a omului aceluia. Rămas om cu 
toate distorsiunile fizice şi spirituale la care-l supunea duşmanul liniştii sale. 

Chinuia Hristos? Nicidecum! Dar diavolul - plângăreţul deplin - gemea din chiuietorile întunericului sau, căci Se ivise 
Lumina, putreziciunea lui fiind acum anulată prin lucrarea plină de putere a "Sării", Care este Hristos. Mila să-L fi cuprins pe 
Dumnezeu? Milă şi înţelepciune divină să fi fost faptul că da diavolului încă o şansă, lăsându-l să locuiască porcii? Nu ştiu. 
Cert este că şansa acordată dracilor spre pocăire aceştia o folosesc, iarăşi, a câta oară, împotriva smeririi, împotriva 
vindecării de iad. Sf. Ioan de Kronstadt remarcă: "Atunci când un om rău vine cu o rugăminte la un om bun, blând şi smerit, 
pentru mai bună reuşită încearcă să se asemene acestuia" (Meditaţiile în lumina rugăciunii, Ed. Sofia, 2003, p. 15). Diavolul 
aceasta făcuse. Mimase îndreptarea, dar o dată scăpat din chingi, face ce ştie a face el în prostia să incurabilă: omoară. 

Oare doar în porci să fi intrat diavolul? Fizic, desigur că da. Nici n-ar fi îngăduit Dumnezeu altfel. Dar mental, spiritual, 
gestul disperat al diavolului atinge pe oamenii Gadarei, care, văzându-şi periclitata "recolta" de unsoare, alunga pe Hristos 
din hotarele în care-şi ţineau viaţa. Că oricum nu erau ei prea evlavioşi o arată însăşi existenţa porcilor în preocupările lor (cu 
toate că Legea prevedea porcul între animalele "spurcate"!). Prin această fisură - a nepostirii şi nerespectării Legământului 
celui Vechi - diavolul nu umple neapărat turma de dragul izbăvirii din om, cât mai ales ca să zădărnicească planul mântuitor 
al lui Dumnezeu în lumea Sa. Şi pare că reuşeşte. 

Rămânerea în luciditate a celui proaspăt izbăvit din lucrarea satanei este însă fundamentală. Acesta ia ungere de 
Apostol (Lc 8, 38-39), spre disperarea diavolului, care ştia, de acum, că unde rămâne în mijlocul poporului unul singur izbăvit 
din robia lui, ruginesc şi cad şi lanţurile celorlalţi, căci cel rămas în numele lui Hristos are puterea lui Hristos în a zdrobi 

pe zdrobitorul vieţii, pe furătorul bucuriei. 
De-aici şi tonalitatea bucuroasă a pericopei, cu toată reacţia, oarecum penibilă, a gherghesenilor, care au constatat - poate - 

cât de puţin valora un om în ochii lor. Mai puţin ca o nenorocită de turmă de porci. 
Dacă aceasta-i de iertat la ghergheseni, nouă, celor din morminte şi din moarte scoşi, ne mai e îngăduita confuzia de 

valori? Să luăm aminte la drama gherghesenilor, pe care o realcătuim cu fiecare inconstanţă pe care o arătăm în dragoste faţă 
de aproapele şi, prin aceasta, faţă de Hristos. 

De câte ori scoaterea din păcat, din moarte, ne bucură? De câte ori nu cârtim auzind că Dumnezeu S-a milostivit de 
un beţiv şi l-a eliberat din patima dureroasă ce-l ucidea încet? De câte ori întoarcerea unei desfrânate în normalitatea 
sfinţeniei căsătoriei ne-a bucurat inima şi luminat sufletul? De câte ori bucuria dez-flămânzirii unui sărac ne-a îmbogăţit? 

Părintele Constantin Necula - www.crestinortodox.ro 
 

 

Fiinţa umană se îndumnezeieşte prin har, în măsura în care participă la viaţă şi sfinţenia Dumnezeului Celui Viu şi 

Sfânt. Paradoxul omului este acela că deşi este păcătos, el este totuşi chemat să devină sfânt. De 

aceea, pocăinţa (întoarcerea la Dumnezeu) şi iertarea sunt acte de înnoire spirituală şi de umanizare. Potrivit Revelaţiei 

divine, umanizarea lui Dumnezeu în Hristos are ca scop îndumnezeirea omului, creat după chipul comuniunii divine 

Treimice (Fac.1, 26). "Dumnezeu S-a făcut pe Sine Om, pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu", spun Sfinţii Părinţi. 

Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să înţelegem că adevărata fericire este legătura sau comuniunea omului cu 

Dumnezeu, prin ascultarea cuvântului Său şi împlinirea poruncii iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, spre slava 

Preasfintei Treimi şi a noastră mântuire. Amin.    † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - www.crestinortodox.ro 
 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                         Programul săptămânii   20 octombrie  –  27 octombrie  2019 
 

Duminică    20 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea demonizaţilor din Gherghesa) – Pr.Dragoş 

Duminică    20 octombrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Dragoş 

Luni            21 octombrie         17 - 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Dragoş 

Marți           22 octombrie  - Program administrativ (zi liberă) 

Miercuri     23 octombrie            9 - 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoş 

Joi                24 octombrie   

Vineri          25 octombrie           9 - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri          25 octombrie 12 - 14 - procesiunea Calea Sfintilor cu Moastele Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou 

Vineri          25 octombrie          17 - 19 - Vecernia şi acatistul Sf.M.Mc.Dimitrie, Izvorâtorul de mir - Pr.Dragoş 

Sâmbătă      26 octombrie           8 – 12 - Sf.Liturghie (Sf.M.Mc.Dimitrie) şi pomenirea celor adormiți - Pr.Dragoş 

Sâmbătă      26 octombrie         17 - 21 - Priveghere în cinstea Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou la PATRIARHIE 

Duminică    27 octombrie           8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor) – Pr.Ticu 

Duminică    27 octombrie         17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului - Pr.Ticu 

 

 Luni, 21 octombrie -  Sf.Cuv.Mărt.Visarion, Sofronie şi Oprea; Sf.Pr.Mărt.Ioan din Galeş şi Moise Măcinic                                              
            Marţi, 22 octombrie – Sf. 7 tineri din Efes; 
                           Miercuri, 23 octombrie – Sf.Ap.Iacob, ruda Domnului; 

                                       Sâmbătă, 26 octombrie – Sf.M.Mc.Dimitrie, Izvorâtorul de mir; 

                                      Duminică, 27 octombrie - Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor. 
                                                            

     Bucureşti,  25-29 octombrie 2019 – Anul acesta, de sărbătoarea Sf.Cuvios Dimitrie cel 

Nou, alături de acesta, vor fi cinstiţi şi Sf.Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş şi 

Sf.Ierarh Dionisie al Cetăţii Albe – Ismail (Basarabia), prin prezenţa sfintelor lor moaşte. 

 

 

Despre pierderea şi recâştigarea harului                       Sfântul Siluan Athonitul                                              www.cbrom.de/ 
La început, când cineva începe să lucreze pentru Domnul, Domnul îi dă harul Său şi un zel aprins spre bine, şi totul îi apare atunci uşor şi 

plăcut. Iar când vede aceasta în el, în lipsa lui de experienţa îşi spune: ”Voi avea această râvnă toată viaţa mea.” Şi atunci începe să se înalţe mai 
presus de cei ce trăiesc în nepăsare şi începe să-i judece; şi astfel pierde harul care l-a ajutat să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Sufletul nu 
înţelege cum s-a întâmplat aceasta: totul mergea atât de bine, dar acum este totul atât de greu şi nu mai are nici o plăcere să se roage. Dar nu trebuie să 
se înfricoşeze, e Domnul Care povăţuieşte cu bunătate sufletul. De îndată ce sufletul se înalţă mai presus de fratele său, chiar în acea clipa îi vine un 
gând rău care nu-i place lui Dumnezeu. Dacă sufletul se smereşte, harul nu-l părăseşte. Dar dacă el nu se smereşte, se iveşte o uşoara ispită ca el 
să se smerească. Dacă iar nu se smereşte, atunci începe atacul necurăţiei. Dacă tot nu se smereşte, atunci cade într-un păcat oarecare. Şi dacă 
nici atunci nu se smereşte, se iveşte o mare ispită şi el va săvârşi un păcat mare. Şi aşa ispita va deveni tot mai puternică până ce sufletul se 
va smeri; atunci ispita va pieri şi, dacă se smereşte adânc, va cunoaşte şi simţământul smerit al inimii şi pacea şi tot răul va pieri. 

Astfel, tot acest război nu are decât un singur scop: smerenia. Mândria a pricinuit căderea vrăjmaşilor, iar ei ne-au târât în adânc pe aceeaşi cale. 
Vrăjmaşii ne linguşesc şi dacă sufletul primeşte lauda lor, harul se retrage de la el până ce se pocăieşte. Astfel, toata viata învaţă sufletul smerenia lui 
Hristos şi, până nu va ajunge cu adevărat smerit, va fi mereu chinuit de gânduri rele. Dar sufletul smerit găseşte odihna şi pacea de care 
vorbeşte Domnul (Ioan 14, 27). Postul, înfrânarea, privegherea şi celelalte osteneli ascetice ne ajută, dar puterea cea mare se afla în smerenie. Sfânta 
Maria Egipteanca şi-a uscat trupul prin post într-un singur an, dar cu gândurile a trebuit să lupte timp de 17 ani. Nu vei învăţa smerenia dintr-o 
dată. De aceea a zis Domnul: ”Învăţaţi de la Mine smerenia şi blândeţea” (Matei 11, 29). Ca să înveţi iţi trebuie timp. Unii au îmbătrânit în nevoinţe şi 

totuşi n-au învăţat smerenia; nu pot înţelege de ce nu le merge bine, de ce n-au pace şi sufletul lor e mâhnit şi abătut. 

                               Sfântul Dionisie Erhan este prăznuit pe 17 septembrie. A fost înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe    

                            Române în ședința Sfântului Sinod din 25 octombrie 2018. Sfântul Dionisie s-a născut în anul 1868, în satul   

                            Badar din Republica Moldova. În anul 1883 a intrat în obștea mănăstirii Suruceni, din apropierea 

Chișinăului. Datorită viețuirii sale alese, în anul 1908 a fost numit stareț al mănăstirii Suruceni. Mai târziu, în anul 1918 a 

fost ales Arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Hotinului, cu titulatura al Ismailului, fiind hirotonit în Catedrala 

Mitropolitană din Iași. Iar în anul 1934 a fost ales Episcop al Cetății Albe și Ismailului, unde a păstorit până în anul 1940.  

Din cauza cedării Basarabiei, ajunge în Episcopia Argesului unde slujește între anii 1940-1941. Revine la mănăstirea sa de 

metanie și trece la cele veșnice 17 septembrie 1943. Trupul Episcopului Dionisie Erhan a fost găsit neputrezit în timpul 

unor lucrări de consolidare efectuate la Mănăstirea Suruceni, în data de 10 iulie 2018. Propunerea de canonizare a 

Episcopului Dionisie Erhan (1868-1943) a venit din partea Sinodului Mitropoliei Basarabiei ca urmare a demersurilor 

Episcopiei Basarabiei de Sud.  Episcopul Dionisie a fost unul dintre luptătorii pentru realizarea statului național unitar 

român. A luptat pentru binele românilor din Basarabia și pentru afirmarea valorilor naționale.              www.crestinortodox.ro 

 
                             Chipul Sfântului Dimitrie cel Nou nu apare pe stema din București                 

                          Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitorul orașului București de către mitropolitul Filaret al II-lea   

                        (1792-1793). Deși este ocrotitorul Capitalei, el nu apare pe stema din București. Cei care cunosc stema   

                         Capitalei, știu că pe ea se află un sfânt, care poartă chiar numele Dimitrie. Însă este vorba de Sfântul Mare   

                         Mucenic Dimitrie, prăznuit pe 26 octombrie și nu de Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cinstit pe 27 octombrie,   

                        ocrotitorul Bucureștilor. Amintim că din anul 1831, când are loc reînființarea Sfatului orășenesc al capitalei   

                         București, se adoptă un sigiliu al orașului, însă fără simboluri iconografice. Mai târziu, Alexandru Ioan Cuza, 

stabilește pe 7 decembrie 1864, prin decret domnesc, noua stemă pentru capitala țării. Și așa ajunge să fie reprezentat 

Sfântul Mucenic Dimitrie pe stema din București, deși nu el este patronul orașului.  

     Stema Bucureștilor a fost folosită până în anul 1948, când Capitala, ca și alte orașe ale țării, rămâne fără emblemă. În 

anul 1970, când s-au fixat noile steme, Capitala primește o nouă stemă, menită să arate că este Capitala țării și totodată un 

centru cultural și industrial.  În anul 1992, Consiliul Municipal București a reluat stema din 1930, însă fără modificări. 

Astfel, chipul Sfântului Dimitrie cel Nou nu apare nici astăzi pe stema Capitalei.                        www.crestinortodox.ro 

 

 

 

 




