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Duminica a V- a după Rusalii
(Vindecarea celor doi demonizaţi
din ţinutul Gadarei)

„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.”
(Ev. Matei 8, 28-34)
„Să reţinem, să nu uităm o clipă, aceasta era starea celor doi demonizaţi: mormântul şi despărţirea de oameni, de
creaţie, într-o negare; o negare nu absolută, căci nu e cu putinţă. Absolut e numai Dumnezeu. O negare a totul. E un fel de duh
al morţii. Răul nu are fiinţă; el e o negare, o lepădare, o îmbolnăvire, o tăgăduire, o despărţire de Dumnezeu, o paralizie. Şi nu
e paralizie mai înspăimântătoare: demonul nu creează, iubiţilor, nu produce. Au spus înţelepţii credincioşi: Filosofiile negării,
ale tăgăduirii lui Dumnezeu, n-au produs nimic nou. Pot să reproducă, să copieze, pot să cloneze, astăzi. Iubiţilor, trebuie
să o spunem cu tăria adevărului de neclintit: răul, demonicul, paralizia, obsesia, anularea libertăţii te duce la sterilitate totală.
Dar pentru noi adevărul adânc al cuvântului, iubiţilor… Taina libertăţii… Cele două lumi: cea eternă - Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt - lumea libertăţii, şi lumea făpturilor, creată - din care facem parte şi noi care după chipul Fiului de Tatăl în Duhul Sfânt
suntem zidiţi; lume adusă de la nefiinţă la fiinţă, de la nu la da. Nu lumea aceasta îmi dă libertatea. Ştiţi că o ideologie
numea libertatea drept necesitate înţeleasă. Ce vrea să spună? - Să înţelegi legile creaţiei, ale lumii acesteia, adusă de la
nefiinţă la fiinţă, care implică necesitatea. Întrebăm: Poate să fie libertate în necesitate? Luaţi aminte la cuvântul sfinţilor.
Sfântul Vasile cel Mare spune: "Dacă i-ai luat virtuţii libertatea i-ai luat esenţa". Iar Sf. Ioan Damaschin spune: "În
necesitate nu e virtute", adică în ceea ce mi se impune necesar ca o lege absolută. Legea creaţiei este o lege a aducerii de la
nu la da, căreia mă supun: căci dacă mă arunc în foc ard, dacă mă arunc în gol mă prăbuşesc.
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, ca 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 lumina. 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.”
Părintele Constantin Galeriu - www.crestinortodox.ro
„Iisus propovăduise în diferite rânduri că „sufletul e mai de preţ decât toată lumea”, şi că „Ce va da omul în schimb
pentru sufletul său ?” – Enunţări abstracte, care nu prea decid pe oameni să-şi aibă grijă de suflet. De aceea, cu prilejul
îndrăcitului din Gadara, Iisus o ia pe altă cale:
Arată cu minune preţul unui suflet. A pus în cumpănă un suflet, al celui mai desfigurat dintre oameni, cu preţul –
deocamdată – al unei turme de două mii de porci, nu – încă – cu „toată lumea”. Şi a dat pierzării turma de porci a
Gadarenilor, pentru mântuirea unui suflet. Cumpăna aceasta, între preţul unui suflet în ochii lui Dumnezeu şi preţul turmei
de porci în ochii Gadarenilor, a ieşit cu scandal. Şi poate că tocmai scandalul ce a urmat pune mai plastic în cumpănă
valoarea sufletului, întrucât Gadarenii au trebuit „să simtă” preţul sufletului, pe care îl pierduseră ei în porci. Răi de pagubă
cum erau „Tot oraşul ieşi în întâmpinarea lui Iisus, şi văzându-L, îl rugară să se ducă din hotarele lor”. Cu alte cuvinte, pentru
„paguba” ce le-a facut-o, L-au dat pe Dumnezeu afară din hotarele lor. Ei s-au declarat pentru porci, nu pentru suflet.
Iisus s-a conformat: „intrând în corabie s-a înapoiat”. Atâta avea de făcut: gadarenilor le-a lăsat un misionar. Şi un fost
îndrăcit nu e un misionar de rând. “
Părintele Arsenie Boca – Prislop 29.10.1949, „Cuvinte vii”

,,Întru naṣtere fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de
Dumnezeu Născătoare, mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii ṣi cu rugăciunile
Tale, mântuieṣti din moarte sufletele noastre!"
Miercuri 31 Iulie, Sfântul Evdochim - Începutul Postului Sfintei Marii (Postul
Adormirii Maicii Domnului)
- Postul Adormirii Maicii Domnului are o durată de două săptămâni (1-15 august).
- În popor este cunoscut ṣi sub denumirea de Postul Sfintei Marii sau Sântămăriei.
- Este un post care îi pregăteṣte pe creṣtini pentru cele două mari praznice din luna august: Schimbarea la Faţă (6 august) ṣi
Adormirea Maicii Domnului (15 august)
- În perioada postului Adormirii Maicii Domnului se săvârṣeṣte în fiecare seară Paraclisul Maicii Domnului, iar în ajunul
praznicului, Prohodul Maicii Domnului.
1 August - Scoaterea Sfintei Cruci
Pe 1 august, la Constantinopol era scos în procesiune lemnul Sfintei Cruci, din
Palatul Imperial până la catedrala Sfânta Sofia. De aici se făceau până pe 15 august
diverse procesiuni pentru a-i feri pe creṣtini de suferinţe ṣi boli.
,,Mântuieste Doamne poporul Tău ṣi binecuvintează moṣtenirea Ta, biruinţă
binecredincioṣilor creṣtini asupra celui potrivnic dăruieṣte ṣi cu Crucea Ta păzeṣte
pe poporul Tău!"

Pilde ortodoxe - “Cel ce înşeală”
Cu mult timp în urmă, a trăit un boier tare bun. Într-o zi, l-a chemat la el pe un ţăran ṣi i-a spus:
- Uite, omule, fiindcă ṣtiu că familia ta o duce destul de greu, vreau să te ajut. Iţi dau de muncă ṣi te plătesc foarte bine. Vrei
să lucrezi pentru mine?
- Sigur, boierule, a răspuns omul bucuros, ce trebuie să fac?
- Să-mi construieṣti o casă, la marginea pădurii.
Tăranul a plecat bucuros ṣi, chiar din acea zi, s-a apucat de treabă. Boierul îi dădea bani pentru tot ce trebuia să cumpere. Însă
omul ce ṣi-a spus? "E, ṣi aṣa nu mă vede, ce-ar fi să-l înṣel?!" Şi, în loc să facă totul aṣa cum ar fi trebuit, a început să cumpere
lucruri ieftine ṣi proaste ṣi să cheltuiască banii ce îi rămâneau. Când a terminat, casa arăta tare frumos pe dinafară, dar ţăranul ṣtia
că n-o făcuse bine ṣi că, destul de repede, ea se va strica. Când i-a arătat casa boierului, acesta i-a spus: - Fiindcă ṣtiu că tu ṣi
familia ta locuiţi într-o cocioabă mică, îţi fac cadou această casă. De aceea te-am lăsat pe tine să o construieṣti ṣi ţi-am spus acum,
la sfârṣit, tocmai pentru ca bucuria voastră să fie mai mare.
Acum ṣi-a dat seama omul de greṣeala sa. A vrut să-l înṣele pe altul ṣi, de fapt, singur s-a înṣelat. Dacă ar fi fost cinstit ṣi ṣi-ar
fi văzut de treabă, ṣi-ar fi făcut un bine lui ṣi familiei sale. Acum, însă, părerile de rău nu mai puteau îndrepta nimic. În sinea lui,
omul s-a jurat să nu mai înṣele niciodată pe nimeni.
"După cum ne purtăm noi cu aproapele, aṣa se va purta Dumnezeu cu noi."
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Programul săptămânii 28 iulie 2013 – 4 august 2013
Ziua
ORA
Slujbe
8 - 12
28 iulie
- Sf.Liturghie (Vindecarea celor doi demonizaţi ) - Pr. Dragoş
17 - 19
28 iulie
- Paraclisul Maicii Domnului şi convorbiri duhovniceşti - Pr. Dragoş
17 – 19
29 iulie
- Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil – Pr. Dragoş
9 - 11
31 iulie
- Sfinţirea mică a apei - Pr. Dragoş
2 august
9 - 11
- Taina Sfântului MASLU
2 august
17 - 18
- Slujba acatistului - Pr. Dragoş
3 august
8 - 11
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi - Pr. Dragoṣ
3 august
17 - 18
- Vecernia Duminicii a VI-a după Rusalii - Pr. Ticu
4 august
8 - 12
- Sf.Liturghie (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) - Pr. Ticu
4 august
17 - 19
- Paraclisul Maicii Domnului şi convorbiri duhovniceşti - Pr. Ticu

