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Apostolul: Efeseni 2, 4-10 
 
“Fraţilor, Dumnezeu bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morţi 
prin păcatele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos: prin har sunteţi mântuiţi! Şi împreună cu El ne-a 
sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare covârşitoarea 
bogăţie a harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus. Căci în har sunteţi mântuiţi, prin 
credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că 
a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să 
umblăm întru ele.” 
 

Evanghelia: Luca 8, 26-39 
 
“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. “ 
 
“Să ne cercetăm pe noi însine și să vedem dacă nu cumva avem demon. Fiecare să fie cu luare-aminte la 
sine. Păcatul este mai greu lucru decât a avea demon, fiindcă demonul ne smerește. Sau nu-i vedeți pe 
demonizați când scapă de răul din ei și se însănatoșesc ca de o boală, cât sunt de smeriți, de mâhniți și de 
rușinați? Iată ce lucru de mirare: ei se rusineaza pentru cele ce patimesc, dar noi nu ne rusinăm pentru 
cele ce făptuim. Deși li s-a făcut nedreptate se rusinează, în schimb noi, dacă 
facem altora nedreptate, nu ne rusinăm. Lucrurile pe care le fac ei nu sunt 
vrednice de rusine, ci sunt vrednice de milă, de iubirea oamenilor, de iertare, de 
nespusă admirație, de multe laude, pentru că, desi luptă cu un demon, toate le 
rabdă cu mulțumire. Toate care le facem noi cu adevărat sunt vrednice de râs, de 
osândă, de pedeapsă si de focul gheenei. Toate câte ne rusinează si ne fac 
vinovați de păcatele cele mai grele nu sunt vrednice de iertare.“                                                                          
Sf. Ioan Gură de Aur  
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ONOMASTICILE SĂPTĂMÂNII 
 

23 octombrie – IACOB 
 24 octombrie – MARCU și VALENTIN 

   26 octombrie – DUMITRU 
 

 

EVENIMENTE 
 

Joi 26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie 
9.30 – Acatist, Sfânta Liturghie 

 

 
 
 
 

Sâmbătă 4 noiembrie – Pomenirea Morților 
 

Duminică 12 noiembrie – A 101-a Aniversare a Parohiei 
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