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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) 

Ne găsim, aşadar, în lumea harului, când, în mod obiectiv, diavolul nu mai este stăpânitor al lumii, aşa cum era până 

la jertfa şi învierea Domnului. Dar, subiectiv, fiecare avem o lume a noastră, un microcosmos, în care putem avea stăpân pe 

Dumnezeu, sau, Doamne fereşte, prin vieţuirea în patimi, pe Satana. Să cercetăm câteva clipe cum stau lucrurile astăzi. Există 
demonizaţi, există lucrări diavoleşti, există semeni în jurul nostru care se ocupă, conştienţi sau nu, de astfel de lucrări? 

Din nefericire, răspunsul este afirmativ. Există îndrăciţi, bolnavi sărmani, nu numai în spitale sau în cămine speciale, ci şi 

în libertate. Îi întâlnim adesea pe la serviciu, poate chiar prin familiile noastre, pe stradă ş.a.m.d. Îi vedem, din modul de 

manifestare, că sunt stăpâniţi de diavoli, poate legiuni de diavoli. Spune un părinte al Bisericii: câte patimi are cineva, atâţia 

diavoli are! Înfricoşător cuvânt! Câte patimi, atâtea uşi deschise în sufletul omului pentru Satana. 

De aceea trebuie să ne străduim să închidem aceste uşi prin Taina Spovedaniei: propriu-zis, de la o mărturisire la alta să 

tăiem păcatele, luând hotărârea de a nu le mai repeta, în acest fel tăind de fapt accesul Satanei. Căci trebuie să recunoaştem că 
suntem vulnerabili la lucrările diavoleşti: simţim mereu cum ne atacă, într-un fel sau altul. 

Ce este de făcut, pentru noi şi pentru confraţii noştri chinuiţi de diavoli? Să apelăm la Hristos, căci aşa cum spuneam 

mai sus, spre deosebire de nefericiţii suferinzi din Vechiul Testament, când diavolul era stăpânitor al lumii, noi vieţuim în 
lumea harului: avem Biserică şi Sfinte Taine. 

Nu suntem singuri! Tragismul demonizatului din Evanghelia de azi era că trăia izolat, prin morminte sau pe unde 

apuca, săracul. Şi azi, cine se izolează în singurătatea egoismului şi ateismului devine o victimă uşoară a Satanei. Şi atenţ ie: 

diavolii atacă întotdeauna în cete, ca hoţii de azi în autobuze sau în alte locuri. 
Este dureros cum în autobuze, când atacă cetele de hoţi pe cineva, ceilalţi, de frică sau din laşitate, nu iau atitudine. Dar dacă 

pe plan material n-are cine să ne apere, pe plan duhovnicesc niciodată nu suntem singuri. Când ne atacă vrăjmaşii diavoli 

şi strigăm repede după ajutor: „Doamne Iisuse Hristoase, Maică Preacurată, Sfinţilor Cutare şi Cutare (ale căror icoane le 
avem în casă), ajutaţi-mă, imediat ne scapă de Necuratul. Căci dacă ne prind singuri, fără Hristos, fără spovedanie, fără 

împărtăşanie, fără rugăciuni, suntem pierduţi: diavolii profită, precum hoţii, de orice neglijenţă a noastră. Şi paradoxal, cu 

cât încercăm să ne păzim mai tare, cu atât şi ei îşi întăresc forţele agresoare.  

Vă este cunoscută, credem, viziunea unui părinte al pustiei: vede, la scurt interval, două tablouri. În primul, Sfântul Antonie 
cel Mare, în rugăciune, atacat de şapte diavoli, care se agitau furtunos, dar nu puteau pătrunde în chilie. În al doilea tablou, 

cetatea Alexandriei, lângă care era un singur diavol şi acela dormind. Dezlegarea oricine poate s-o facă. Pe Sfântul Antonie 

nu-l puteau ataca pentru că nu era singur: era cu Dumnezeu, Maica Domnului şi Sfinţii. Pe când locuitorii cetăţii Alexandria 
se izolaseră în viaţă păgână, cu idoli şi păcate. De aceea erau sub imperiul Satanei, care, încheindu-şi misiunea, dormea. 

De aceea, trăgând învăţăminte din toate cele spuse până aici, facem o constatare: cât de tragic ar fi ca această lume a 

noastră, microcosmosul nostru, părticică din marea creaţie a lui Dumnezeu, s-o scoatem din împărăţia harului şi s-o 

punem sub stăpânirea celui rău. Să nu fie! 

De aceea să ne ţinem strânşi de Maica noastră Biserica, de unde primind însănătoşire sufletească şi trupească, să nădăjduim 

auzirea glasului tainic al Mântuitorului, la fel ca omul vindecat din Evanghelia de azi: „Întoarce-te în casa ta şi spune cât 

bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu” (Luca 8, 39). Amin.                                           Pr. Vasile Gordon - https://doxologia.ro 
 

Gadarenii stabiliseră o regulă între ei ca să nu iasă să vadă minunile Mântuitorului nostru și de aceea, El a înecat turma de 

porci ca să îi facă să iasă împotriva voinței lor. Legiunea, care a fost pedepsită, este simbolul lumii. Le-a poruncit 

demonilor să intre în porci și nu în oameni, El, despre care s-a zis: Cu Beelzebul, căpetenia demonilor, scoate pe 
demoni (Luca 11, 15), a pornit o luptă împotriva diavolului pe munte și împotriva legiunii, conducătorul puterii sale (cf. Mc. 

5, 13). Iar când diavolii au intrat în turma de porci, s-au înecat îndată. Puterea Celui milosârd, care veghea asupra acestui 

om, s-a arătat prin fapta aceasta căci demonii îl imploraseră să nu îi alunge sau să-i trimită în Gheenă. 

 Sf. Efrem Sirul - https://doxologia.ro 
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                                                      Programul săptămânii  24 octombrie  –  31  octombrie  2021 

 
Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea demonizatului) –   Pr.Ticu 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului –   Pr.Ticu 

Luni 17 - 19 - Vecernia şi Acatistul Sf.M.Mc.Dimitrie 

Marţi 8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.M.Mc.Dimitrie izvorâtorul de mir) –   Pr.Ticu 

 17 - 19 - Vecernia şi Acatistul Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou  

Miercuri 8 - 12 - Sf.Liturghie (Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou Basarabov) –   Pr.Dragoş 

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

 17 - 18 -  Acatistul Sf.Gheorghe –  Pr.Ticu 

Sâmbătă 7 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moşii de toamnă) 

 17 - 18 - Vecernia duminicii a 22-a după Rusalii –    Pr.Dragoş 

Duminică 8 - 12 - Sf.Liturghie (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazar) – Pr.Dragoş 

 17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş 

                                       Duminică, 24 octombrie – Sf.M.Mc.Areta; 

                              Marţi, 26 octombrie – Sf.M.Mc.Dimitrie, Izvorâtorul de Mir; 

                   Miercuri, 27 octombrie – Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor; 

                                Joi, 28 octombrie – Sf.Ier.Iachint , mitropolitul Ţării Româneşti; 

                                       Sâmbătă, 30 octombrie – Moşii de toamnă; 

                                                  

              

Sâmbătă, 30 octombrie – Moşii de toamnă  - "Și-o să plângi. Și-o să-ți fie dor. Și-o să regreți. Și-o să pierzi. Și-o să pleci. 

Și-o să te doară. Și-o să înveți. O să înveți să trăiești cu toate. O să înveți să trăiești cu lacrimile în gât. Și-o să înveți să le pui 

lacăt. O să înveți să trăiești cu dorul, chiar dacă vei simți cum mușcă din tine cu fiecare zi ce trece. O să înveți să trăiești cu 

regretele...în ciuda apăsării lor asupra sufletului tău. O să înveți să trăiești cu pierderile, chiar dacă îți vei simți brațele reci...O 

să înveți să trăiești cu durerea, chiar dacă la un moment dat vei simți că te sufocă. O să înveți să zâmbești când îți vine să plângi 

sau când ai sufletul la pământ. O să înveți să privești oamenii în ochi și să le înfrînți cuvintele nedrepte. O să înveți să mergi drept 

și sigur pe tine. O să înveți să maschezi orice urmă de îngrijorare și-o să înveți să spui pe celebrul "sunt bine" când de fapt ești 

praf. O să înveți să trăiești cu uitarea. O să înveți să uiți...O să înveți să lași oameni în spate și să-ți continui drumul. O să înveți 

să fii puternic. Viața o să-ți predea fiecare lecție și dacă nu o înveți din prima, nu-i nimic, ți-o repetă până îți intră în sânge. Așa 

că fii fără grijă, c-o să înveți! Cu sau fără voie..." Dragă suflete, de unde ai atâta putere? De unde atâta putere de a ierta și a zâmbi 

în continuare, când știi bine câte lacrimi ai avea de vărsat? De unde mai ai speranță? De unde îți aduni încă forța și îndrăzneala de 

a visa? De unde? Mă uimești...”                                                                          Pr. Hrisostom Filipescu  - Mănăstirea Radu Vodă 

 

 Mircea Vulcănescu 

+ 29 octombrie 1952 (Aiud) 
 

Nu trebuie să ne înşelăm. 

Vremea ce vine nu e o vreme 

de triumf pentru creştinism. 

Cum n-a fost nici cea care 

pleacă. Ci, ca tot veacul, 

vremea ce vine e o vreme de 

încercare. O vreme în care se 

vor număra oile de capre, 

însă nu se vor despărţi, cum 

nici grâul de neghină! 

S-a schimbat numai sensul 

ispitelor. 

 

Fericiţi cei prigoniţi - 31 octombrie - Ion Ilioiu -  Era între elevii fruntaşi de la Radu Negru – unul din cele 25 licee de elită 

ale României în acea vreme. Valul de arestări din 1948 a decimat corpul profesoral şi elevii – suspectaţi de simpatii legionare. Ion 

Ilioiu, fiu de ţăran din Sâmbăta de Sus, a fugit de acasă înainte să fie ridicat de Securitate. Avea 18 ani şi făcea parte din Frăţia 

de Cruce – organizaţie de tineret a Mişcării Legionare. Nu era acuzat de crime sau încălcare a legii, dar era bănuit că, alături de 

alţii, ar putea ameninţa instalarea comunismului. Ion Ilioiu s-a ascuns singur o vreme, apoi a aflat de alţi tineri făgărăşeni pe care 

îi ştia din copilărie şi care erau căutaţi pentru arestare. Întâlnirile începeau şi se încheiau cu o rugăciune. În primăvara anului 

1950, cei 12 tineri căutaţi de Securitate au decis să fugă în munţi, aşteptând un moment favorabil răsturnării regimului. În 2 

iulie 1951, pe casa părinţilor lui Ion Ilioiu din Sâmbăta de Sus a fost lipită întâi citaţia la proces, apoi sentinţa nr. 687 din 16 iulie 

1951: 20 de ani de muncă silnică plus 7 ani de degradare civică. După 6 ani de clandestinitate şi luptă în munţi, în august 

1954, Ion Ilioiu e rănit grav într-o confruntare cu Securitatea. Avea 24 de ani. Era prima captură a unui luptător viu din 1950. 

Glonţul îi atinsese coloana vertebrală, perforând ficatul şi plămânul drept. Ion Ilioiu a fost torturat fizic şi psihic vreme de un an. 

„Doar credinţa în Dumnezeu şi iubirea de ţară m-au ţinut în viaţă” - avea să declare mai târziu. Se ruga să moară, pentru că nu 

mai putea îndura coşmarul şi încerca să le explice torţionarilor că nu concepe să îşi trădeze prietenii. Este eliberat în 1964, 

după 10 ani de detenţie, odată cu amnistia generală a deţinuţilor politic. Iese între ultimii din închisoarea Aiud, condusă de 

colonelul Gheorghe Crăciun, cel care îl anchetase personal după arestarea din 1954. Şi-a refăcut cu greu sănătatea şi viaţa. Despre 

rostul luptei, Ilioiu a spus doar atât: „Nu am considerat timp pierdut ce am făcut. Am făcut ce trebuia. Chiar dacă nu am biruit, 

sunt cu conştiinţa împăcată şi nu mă simt vinovat pentru deznodământul luptei noastre. Dacă ar trebui să o luăm de la capăt, 

aş proceda la fel”. A fost înmormântat în 2 noiembrie, la Făgăraş. Ar fi împlinit 83 de ani.    Ioana Hașu - www.fericiticeiprigoniti.net/ 

Miercuri, 27 octombrie – Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor - Unii sfinţi au fost rugaţi, de-a lungul 

timpurilor, să mijlocească pentru încetarea molimelor care afectau societatea. În anul 1814, atunci când ciuma din timpul 

domnitorului Caragea făcea ravagii în ţară, slujitorii au înconjurat oraşul în procesiune cu sfintele moaşte de la catedrală, fapt 

care a fost urmat de scăderea în intensitate şi încheierea epidemiei. După aproape două decenii, în urma unei procesiuni solicitate 

de conducătorul temporar al Ţării Româneşti, generalul rus Pavel Kiselev, Sfântul Dimitrie L-a înduplecat pe Dumnezeu să ajute 

bucureştenii să scape de epidemia de holeră care speriase atunci foarte tare poporul. În acel an, la 15 septembrie, când se 

săvârşeşte pomenirea Sf.Visarion al Larisei, moaştele Cuviosului Dimitrie au fost scoase în procesiune până în Dealul Filaret, 

unde s-a făcut slujbă cu rugăciuni de cerere a încetării urgiei. Din acea zi cazurile de holeră care ducea la moartea bolnavilor au 

devenit din ce în ce mai puţine, iar la o lună după acest eveniment epidemia a încetat.                                  https://ziarullumina.ro/ 

 


