
Pericopa evanghelică din această 
duminică ne istoriseşte prin Evanghelia  

de la Luca cap.8, 26-39, încă o minune 
săvârşită de Mântuitorul Hristos şi anume 

vindecarea unui demonizat, adică  
a unui om stăpânit de duhuri rele, undeva 

în partea de răsărit a lacului Ghenizaret, 
dincolo de Iordan, în ţinutul pustiu  

şi neospitalier al Gherghesenilor.

A jungând în acest ţinut, Mântuitorul 
Hristos a fost întâmpinat de un om 
stăpânit de puterea celui rău, căci 

legiunea de duhuri rele intrase în el, se-
mănând spaimă şi teroare în acele locuri şi 
nimeni nu cuteza să treacă pe acolo.

Acest om avea o înfăţişare fioroasă şi un 
comportament violent; nu mai locuia în casă, 
ci în morminte şi locuri pustii unde era mânat 
de duhul cel rău care pusese stăpânire pe el de 
mulţi ani, nu mai purta nici haine pe el şi 
adesea dobândea puteri fizice nebănuite, încât 
rupea lanţurile şi obezile cu care era legat.

Văzându-L pe Hristos Domnul, recunos-
când Puterea şi Dumnezeirea Sa, duhurile 
rele simt că li s-a apropiat ceasul judecăţii şi 
că vor fi izgonite din om. Neputincioase 
fiind, duhurile rele cer Mântuitorului Hristos, 
ca măcar să le dea voie să intre într-o turmă 
de porci care păştea prin apropiere.

Mântuitorul le îngăduie, ca să arate prin 
aceasta, că sufletul celui care trebuia vindecat 
are valoare mai mare şi că omul nu trebuie să 
rămână captiv sau înrobit celui vrăjmaş, ci 
vindecat, eliberat şi izbăvit din această robie 
care desfigurează şi dezumanizează persoana 
umană.

Pe de altă parte, poruncind legiunii de 
demoni să iasă din om şi îngăduind să intre în 
turma de porci, Mântuitorul vrea să arate cât 
de destructivă şi pierzătoare este lucrarea 
duhului celui rău atunci când acesta pune 
stăpânire pe om. Toată turma aceea, care 

până atunci păştea calmă pe marginea lacului, 
pe neaşteptate s-a aruncat în apă şi s-a înecat, 
spre spaima şi îngrozirea păzitorilor.

Două tablouri reţinem din relatarea 
evanghelică de astăzi: întâi, cel al omului 
vindecat şi eliberat de Hristos din robia 
diavolului şi care acum era cuminte, purtând 
haine şi şezând liniştit la picioarele lui Iisus; 
şi al doilea tablou, contrar celui dintâi, este 
cel al locuitorilor cetăţii, care venind miraţi 
să vadă cele întâmplate, şi afectaţi mult de 
paguba suferită prin pierderea porcilor, 
cuprinşi de cutremur, I-au cerut Mântuitorului 
să plece din ţinutul lor. Nu L-au dorit oaspete 
pe Iisus şi nici nu s-au bucurat de vindecarea 
celui demonizat.

L-au izgonit pe Mântuitorul, pe când omul 
din care ieşiseră demonii, Îl ruga stăruitor pe 
Iisus să-l ia cu El. Hristos însă îl trimite la 
casa sa şi în cetate, ca să spună, ca un adevărat 
misionar şi apostol „cât bine i-a făcut 
Dumnezeu lui”.

Cu puterea lui Hristos şi prin harul 
Sfintelor Taine şi rugăciuni ale Bisericii, 
putem şi noi să biruim ispitele viclene şi 
uneltirile cele rele, pe care diavolul şi slujitorii 
lui, le aduc ca pe nişte săgeţi veninoase 

Cum să ne împotrivim 
Celui rău

asupra noastră. Taina Crucii şi Învierii a 
limitat puterea celui vrăjmaş.

Chemarea numelui Preasfânt a lui Hristos, 
adică „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul”, 
este ca o rană pentru diavol, iar puterea 
Crucii îl arde, nesuferind arma prin care a 
fost biruit.

Hristos a lăsat Sfinţilor Apostoli şi prin ei 
Bisericii puterea de a tămădui bolile şi 
neputinţele oamenilor şi de a izgoni pe 
demoni din viaţa noastră. Apoi postul şi 
rugăciunea sunt două arme puternice cu 
ajutorul cărora noi creştini putem lupta 
împotriva celui vrăjmaş.

Prin viaţă curată şi luptă cu patimile, ne 
apropiem de Dumnezeu şi ducem lupta cea 
bună, în faţa tuturor loviturilor vrăjmaşului. 
Ca şi atunci, tot aşa şi astăzi în lumea aceasta 
debusolată, indiferentă, lipsită de modele 
demne de urmat, plină de nedreptăţi şi de 
vicii, vrăjmaşul „răcneşte ca un leu”, căutând 
să înghită şi să piardă cât mai mulţi oameni.

Să stăm tari şi neclintiţi pe piatra credinţei 
care este Hristos şi Biserica Sa şi diavolul va 
fugi ruşinat de la noi. ❖

Părintele Eugen Moraru
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Duminica a 23-a După Rusalii
(Vindecarea demonizatului  
din ţinutul Gherghesenilor)
sf. ap. iacov, RuDa Domnului, 

întâiul episcop al ieRusalimului; 
sf. ieR. ignatie,  

patRiaRhul constantinopolului;  
sf. cuv. macaRie Romanul



Se pare că s-a născut la începutul 
secolului al XIII-lea, într-o familie de 

ţărani din satul Basarabi, în sudul Dunării.
Încă din fragedă tinereţe se nevoieşte  
în post şi rugăciune pentru a dobândi  

o viaţă virtuoasă. Despre dragostea sa 
pentru tot ce este viu, ne încredinţează  

o istorisire din care aflăm că într-o zi, 
ducându-se la păscut, a călcat din greşeală 
pe un cuib şi a strivit puişorii care se aflau 

în el. Profund îndurerat, promite să lase 
desculţ timp de trei ani, fie iarna, fie vara, 

piciorul care strivise cuibul.

A lăturându-se apoi unei comu-
nităţi monastice, în care de-
prinde ascultarea şi nevoinţa, 

hotărăşte la un moment dat să se retragă 
într-o peşteră, aproape de râul Lom, şi, 
neştiut de oameni, aduce zi şi noapte lui 
Dumnezeu jertfa rugăciunilor şi 
lacrimilor sale.

Cunoscându-şi dinainte ziua morţii, 
se întinde între două lespezi de piatră 
şi-şi dă sufletul în pace Domnului. Trec 
mulţi ani, lumea uită de el, dar până 
într-o zi când, la trei veacuri după 
moartea Sfântului, o inundaţie face ca 
apele Lomului să ridice lespezile de 
piatră în care era îngropat sfântul, şi 
depunând noroi peste trupul său, acesta 
va rămâne nestricat.

După încă o sută de ani, Sfântul îi 
apare în vis unei fetiţe bolnave de duh 
necurat, poruncindu-i să ceară părinţilor 
ei s-o ducă la malul râului pentru a se 
tămădui. Aflându-se această veste, 
mulţime de oameni cu clericii lor vin 
împreună cu familia fetiţei la locul în 

care, mai înainte, localnicii observaseră 
deja o lumină misterioasă, şi crezuseră 
că acolo se ascunde o comoară. Săpând, 
au dat într-adevăr peste o comoară: 
trupul Sfântului, întreg şi strălucind de 
har. Fetiţa s-a vindecat pe loc, iar trupul 
sfântului a fost mutat cu mare cinstire 
în satul Basarabi, unde şi alte vindecări 
s-au petrecut.

Atunci, poporul a venit din toate 
părţile să cinstească moaştele Sfântului, 
însuşi domnitorul Ţării Româneşti 
trimiţând preoţi şi slujitori să-l aducă pe 
Sfânt la Bucureşti, la biserica Curţii 
domneşti. Dar pe drumul de întoarcere, 
aproape de Ruse, lângă o fântână, boii 
n-au mai vrut să meargă cu nici un chip. 
Văzând minunea, preoţii se hotărăsc să 

înjuge la carul pe care se aflau moaştele 
doi junci tineri neînvăţaţi, şi să vadă 
încotro vrea Sfântul să meargă. Acesta 
se întoarce la Basarabi în mijlocul 
satului şi acolo rămâne. Domnitorul de 
la Bucureşti rămâne profund uimit 
afând minunea, şi hotărăşte să constru-
iască pe cheltuiala sa, o biserică în satul 
Basarabi. Aşezat acolo, Sfântul a făcut, 
de-a lungul vremii, multe alte minuni.

Spre sfârşitul Războiului ruso-turc 
(1774), armata rusă ajunge în preajma 
satului Basarabi. Generalul Piotr Sal-
tikov porunceşte ca moaştele Sfântului 
Dimitrie să fie duse în Rusia, pentru a 
fi la adăpost de o eventuală profanare a 
lor de către turci. Când însă cortegiul 
ajunge la Bucureşti, un creştin evlavios, 
Hagi Dimitrie, care era şi prieten al  
generalului, îi cere acestuia să lase 
românilor moaştele Sfântului, ca mân-
gâiere după toate durerile pricinuite de 
război. Generalul este de acord. Trupul 
Sfântului Dimitrie, întâmpinat cu mare 
alai, este aşezat în biserica Mitropoliei 
de la Bucureşti.

De mai bine de 200 de ani, Cuviosul 
Dimitrie cel Nou este ocrotitorul Bu-
cureştiului, păzind ca un străjer, de pe 
Dealul Mitropoliei, pe locuitorii de pe 
malurile Dâmboviţei. În vremurile de 
necaz, racla cu sfintele sale moaşte era 
scoasă în procesiune pe străzile Ca-
pitalei. Iar mulţi creştini dau mărturie 
despre minunile pe care le face Sfântul 
tuturor celor care se închină cu evlavie 
la sfintele sale moaşte sau care, chiar 
neajungând la el, îi adresează acestuia 
rugăciuni cu lacrimi în toate necazurile 
lor. ❖

sfântul Cuvios Dimitrie Cel nou, 
oCrotitorul BuCureştiului

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Născut în Tesalonic în a doua 
jumătate a secolului al III-lea, a 
pătimit pentru credinţa creştină şi 

a plecat la Domnul la 26 octombrie 303 tot 
în acest oraş.

Părinţii săi au fost creştini, tatăl său 
fiind conducătorul Tesalonicului. După 
moartea părinţilor, împăratul Maximian, 
cunoscându-i vrednicia, îi încredinţează 
lui Dimitrie conducerea Tesalonicului în 
locul tatălui său, zicându-i: „Păzeşte-ţi 
patria şi curăţeşte-o de creştini”. Dar 
Dimitrie alege să-I urmeze lui Hristos şi să 
propovăduiască Cuvântul Domnului în 
Tesalonic. 

Aflând că Dimitrie era creştin, împăratul 
porunceşte să fie întemniţat. Un prieten 
creştin al Sfântului Dimitrie, tânărul 
Nestor, văzând că Lie gladiatorul omoară 
în arenă pe toţi luptătorii, dintre care mulţi 

creştini, cere Sfântului Dimitrie să se roage 
pentru el ca să-l dovedească în luptă pe Lie. 
Însemnându-l cu sfânta cruce, Sfântul 
Dimitrie îi spune: „Şi pe Lie vei birui, şi pe 
Hristos vei mărturisi.” Cu ajutorul lui 
Dumnezeu, Nestor îl învinge pe Lie, dar, 
plin de mânie, împăratului Maximian dă 

poruncă ca Nestor să fie omorât. În 
dimineaţa zilei de 26 octombrie 303, ostaşii 
intră în temniţa Sfântului Dimitrie, şi, din 
porunca împăratului, îl străpung cu suliţele, 
sfântul murind ca un martir.

Creştinii iau în noapte trupul Sfântului 
Mucenic şi-l îngroapă. Mai apoi, peste 
mormântul său ridică o bisericuţă, martoră 
a multe minuni care se săvârşesc în ea. În 
anul 402 intră în această bisericuţă Leontie, 
prefectul Iliricului şi rugându-se aici, se 
vindecă de o grea şi lungă boală. Drept 
mulţumire adusă Domnului ce l-a vindecat 
prin Sfântul Mucenic Dimitrie, zideşte o 
biserică mai mare şi mai frumoasă în locul 
celei dintâi. Iar când lucrătorii au săpat 
temelia, au dat peste moaştele Sfântului 
Dimitrie, care izvorau mir bine mirositor. 
De aceea, Sfântului Mucenic Dimitrie i se 
spune „Izvorâtorul de Mir”. ❖



pe urmele părintelui  
Arsenie BoCA

În această săptămână, luni şi marţi,  
pe 17 şi 18 octombrie, două autocare  

cu enoriaşi din parohia noastră au plecat 
pe urmele Părintelui Arsenie Boca, 

destinaţia finală fiind evident,  
mănăstirea Proslop şi mormântul 

Părintelui Arsenie Boca.

Un pelerinaj mult aşteptat. 
Alături de credincioşi s-au 
aflat şi preoţii noştri: părinţii 

Dinu Pompiliu, Eugen Moraru şi Adrian 
Chiriţă. Ca de obicei, prezenţa acestora 
a însufleţit atmosfera pe întreg parcursul 
călătoriei, iar pelerinii au primit alături 
de multe informaţii şi grija permanentă 
a unor păstori ce sunt mereu aproape de 
sufletele fiilor lor duhovniceşti.

Şi deşi pelerinajul a început pe o 
vreme capricoasă, cu multe grade sub 
media acestei perioade a anului, pe 
parcurs vremea s-a îndreptat, pentru a 
oferi o mângâiere parcă, celor care şi-au 
dorit atât de mult să meargă în acest 
pelerinaj. La Prislop, vremea a fost 
chiar caldă, cei care s-au închinat cu 
speranţă la mormântul atât de iubitului 
Părinte Arsenie Boca au perceput cu 
bucurie şi binecuvântarea Părintelui şi 
căldura de afară. Parcă era încă un dar 
al său.

Mănăstirea Prislop are o istorie veche 
de sute de ani. Monahismul pe aceste 
locuri este atestat din vremea Sfântului 
Nicodim. Biserica pe care o vedem azi 
este ctitorie a domniţei Zamfira, fiica 
domnitorului muntean Moise Vodă 
Basarab. La miijlocul secolului al XVI-
lea, domniţa s-a refugiat în Ardeal, 
după ce tatăl ei a fost ucis. A vizitat 
mănăstirea din Ţara Haţegului, iar po-
trivit unor legende, după ce a băut din 
apa izvorului de la Prislop s-a vindecat 
de boala de care suferea. Atunci, 
domniţa a decis să restaureze din temelii 
biserica şi să-i dăruiască odoare scumpe 
şi „o icoană făcătoare de minuni”.

Mănăstirile Curtea de Argeş şi 
Sâmbăta de Sus au fost alte două locuri 
pline de frumuseţe, încărcate de cultură 
şi istorie, martore ale unor evenimente 
deosebite şi locuri în care au trăit sau 
numai au trecut personalităţi marcante 
ale istoriei românilor şi a Bisericii 
Ortodoxe Române.

Cât de frumos este un pelerinaj pe 
meleaguri atât de minunate şi sfinte, pe 
care România le are! Cu atât mai mult 
când eşti alături de membrii dragi ai 
bisericii din care faci parte şi însoţit de 
preoţii noştri care ne sunt atât de 
apropiaţi. 

Realizezi astfel ce parohie frumoasă 
avem şi cât de binecuvântaţi suntem să 
fim ortodocşi într-o ţară cu o credinţă 
creştină bimilenară şi cu un pământ 
sfinţit de mii de martiri şi cuvioşi, 
foarte mulţi încă necunoscuţi şi care îşi 
dorm încă somnul de veci în pământul 
patriei străbune.

Se cuvin mulţumiri preoţilor noştri 
şi tuturor celor care s-au îngrijit ca cei 
ce au mers în acest pelerinaj să nu ducă 
lipsă de nimic, iar greutăţile, uneori 
inerente unei călătorii, să fie trecute cu 
uşurinţă, căci aşa se întâmplă când eşti 
înconjurat de oameni cu dragoste de 
semeni, cărora le pasă şi de tine. ❖



Joi, 27 octombrie 2016, la sărbătoarea 
Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, 
Ocrotitorul Bucureştilor, de la ora 9.30, 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi 
Înaltpreasfinţitul Părinte Gavriil, Mi-
tropolit de Nea Ionia şi Filadelfia, vor 
oficia Sfânta Liturghie solemnă, 
împreună cu un sobor de ierarhi români 
şi greci, preoţi şi diaconi. La ora 21.00, 
moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan 
vor fi duse spre Aeroportul Otopeni 
pentru a se întoarce în Grecia.

Vineri, 28 octombrie 2016, la săr-
bătoarea Sfântului Ierarh Iachint de 
Vicina, la ora 7.00, va fi oficiată Sfânta 
Liturghie arhierească în Catedrala 
patriarhală. ❖

CONTRIBUŢIA ENORIAŞILOR PAROHIEI ŞERBAN VODĂ PENTRU ANUL 2016 A FOST STABILITĂ LA 100 LEI

22-28 oCtomBrie 2016 - pelerinAj lA sărBătoAreA  
sf. Cuv. Dimitrie Cel nou, oCrotitorul BuCureştilor

Încă de sâmbătă, 22 octombrie, vor fi 
aduse la Bucureşti moaştelor Sfântului 

Arhidiacon Ştefan de o delegaţie a Bisericii 
Ortodoxe a Greciei şi vor fi scoase  

din Catedrală şi Sfintele Moaşte  
ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, 

Ocrotitorul Bucureştilor şi ale Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena şi depuse 

spre închinare până vineri,  
28 octombrie 2016.

Duminică, 23 octombrie 2016, 
de la ora 9.30, iar luni şi marţi, 
24 şi 25 octombrie 2016, de la 

ora 9.00, va avea loc Sfânta Liturghie 
arhierească în Catedrala patriarhală.

Miercuri, 26 octombrie 2016, la sărbă-

toarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 
Izvorâtorul de Mir, de la ora 9.30, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Gavriil, Mitropo-
lit de Nea Ionia şi Filadelfia va oficia 
Sfânta Liturghie, împreună cu alţi ierarhi 
din ţară şi străinătate, preoţi şi diaconi.

PROgRAmUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 23 - 30 OCTOmBRIE 2016
ZIUA ORA SLUJBE/activităţi
Duminică 23 octombrie 0800-1200 Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ţinutul 
  Gherghesenilor) – Utrenia, Sfânta Liturghie
Marţi 25 octombrie 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Miercuri 26 octombrie 0800-1200 Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir – Utrenia, Sfânta Liturghie
	 1700-1900 Sfântul Maslu ,Vecernie cu Litie, Acatist,
Joi 27 octombrie 0800-1200 Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor – Utrenia, Sf. Liturghie
Vineri 28 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
	 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist
Sâmbătă 29 octombrie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
	 1700-1800 Vecernie
Duminică 30 octombrie 0800-1200 Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

ORARUL CENTRULUI PAROHIAL PENTRU COPII SI TINERET
Ziua Ora meditaţii Cine răspunde
Luni 1400-1500	 Limba română / Matem. clasa a IV-a Prof. Rusescu Georgeta
Luni 1800-1900 Matematică - clasele  VII-VIII Prof. Stuparu Germina
Duminică 1315-1500 Matematică - clasele VII-VIII Ing. Tomescu Paul

Precizări cu privire la interpretările demersului Coaliţiei pentru Familie

În urma solicitării pastorului Viorel 
Iuga, preşedinte al Alianţei Evan-
ghelice din România, a unei reacţii 

a şefului statului referitoare la modi-
ficarea Constituţiei prin redefinirea 
„familiei”, preşedintele Iohannis a preci-
zat că nu are ce să îi răspundă şi că: „În 
chestiunea modificării Constituţiei, încă 
nu e rândul meu să mă exprim, va veni 
puţin mai încolo. În acest context e 
important să reiterez un lucru în care 
cred, pentru că eu provenind dintr-o 
minoritate etnică şi dintr-o minoritate 
religioasă, eu cred că trebuie să revenim 
la ce se numeşte toleranţă şi acceptarea 
celuilalt. Nu suntem toţi la fel, nu toate 
grupurile etnice şi toate grupurile reli-
gioase sunt la fel. E greşit să dăm 
ascultare sau să mergem pe calea fana-
tismului religios şi a solicitărilor ultima-
tive. Eu nu cred în ele şi nu le sprijin. 
Sunt adeptul toleranţei, încrederii şi 
deschiderii spre celălalt” a declarat Klaus 

Iohannis, în cadrul unei declaraţii de 
presă, susţinută la Palatul Cotroceni.

Acest răspuns vine în urma unei pos-
tări pe Facebook a unei cereri a pastorul 
baptist Viorel Iuga adresate preşedintelui 
Klaus Iohannis pentru ca acesta să se 
pronunţe pe tema revizuirii Constituţiei, 
prin care să se stabilească în legea funda-
mentală că familia se întemeiază pe 
căsătoria liber consimţită între bărbat şi 
femeie, nu pe cea între soţi, cum este 
prevăzut în prezent.

Declaraţia şefului statului a generat un 
răspuns imediat al Patriarhiei Române, 
care apără dreptul românilor de a milita 
pentru normalitate şi familie aşa cum ea 
este definită în mod tradiţional şi cum ea 
este acceptată de poporul şi Biserica 
noastră. Redăm comunicatul de presă al 
Patrirhiei Române, care răspunde atitudinii 
şi declaraţiei preşedintelui Iohannis:

„În urmă declaraţiei preşedintelui 
Klaus Iohannis referitoare la demersul 

Coaliţiei pentru Familie în urmă căruia 3 
milioane de cetăţeni români au solicitat 
modificarea art. 48, alin. 1 din Constituţia 
României referitor la definirea familiei, 
Patriarhia Română face următoarele 
precizări: 

Reacţia Domnului Preşedinte Iohannis 
este un răspuns la „o solicitare ultimativă” 
a pastorului baptist Iuga Viorel privind 
atitudinea Preşedintelui faţă de familia 
creştină. Probabil acest demers a fost 
catalogat ca „solicitare ultimativă”. 

Oricum, un demers civic, perfect legal 
şi validat de Curtea Constituţională a 
României, nu poate fi considerat în 
niciun caz o „cale a fanatismului religios”, 
sau o dovadă de intoleranţă. Cel mai 
amplu demers civic din România, la care 
a participat un număr fără precedent de 
cetăţeni, este un exerciţiu democratic 
firesc şi necesar. 

Propunerea de amendare a Constituţiei 
nu reprezintă „o solicitare ultimativă”, ci 
o chemare firească la exprimarea de-
mocratică a voinţei cetăţenilor cu privire 
la una dintre valorile fundamentale ale 
societăţii, familia. Solicitarea are ca scop 
principal protejarea familiei, a părinţilor 
şi a copiilor, şi nu condamnarea altor 
persoane. 

Pledarea pentru definirea mai clară a 
naturii familiei este justificată nu doar 
de raţiuni ale moralei creştine, ci şi de 
realitatea dramatică a prăbuşirii demo-
grafice atât în România, cât şi în celelalte 
ţări europene. 

Ne exprimăm speranţa că demersul 
moral şi civic al Coaliţiei pentru Familie 
va fi înţeles corect de către toate au-
torităţile statului român şi că i se va da 
curs conform Constituţiei.”	❖


