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DUMINICA CELOR DOI DEMONIZAȚI
DUMINICA A 5-A DUPĂ RUSALII

(Vindecarea celor doi demonizați
din ținutul Gadarei)

(†) CINSTIREA SFINTEI ICOANE A MAICII DOMNULUI
„PRODROMIȚA” DE LA MUNTELE ATHOS
SF. MC. PROCLU ȘI ILARIE; SF. CUV. MIHAIL MALEINUL;
SF. VERONICA; SF. CUV. PAISIE AGHIORITUL
Astăzi ne aflăm în Duminica a 5-a după Rusalii, zi în care am ascultat
cu toții pericopa evanghelică de la Matei, capitolul VIII.
Înțelegem cât de mare este puterea lui Dumnezeu de a alunga
duhurile cele necurate, dar și multa răutate pe care demonii
o au față de oameni. Vindecarea demonizaților din Gadara ne poate
ajuta să înțelegem cum să ne apărăm de lucrările diavolești.

M

ai întâi trebuie să înțelegem câteva aspecte. Gadara
era situată în afara Țării Sfinte, iar locuitorii erau închinători la idoli și tocmai de aceea satana avea mare
putere asupra lor. Venirea lui Iisus aici arată că El a venit pentru
toți oamenii, fără excepție, chiar dacă nu sunt din poporul lui
Israel, ba chiar păgâni idolatri. Prezența Lui deranjează nu doar
pe demoni, ci și pe toți locuitorii care se complăceau în viață
idolatră.
Evanghelia acestei Duminici arată foarte bine unde i-a dus pe
demoni neascultarea lor față de Creator. Fuseseră odinioară în
cea mai intimă apropiere față de Dumnezeu. Aceasta era suprema lor bucurie și toată năzuința lor plină de dragoste nemărginită era aceea de a veni tot mai aproape de Dumnezeu. Acum
însă, apropierea Domnului nu face decât să-i îngrozească pe
aceia care strigau prin gura celor doi demonizați: „Ce ai cu noi
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca
să ne chinuiești?” (Matei 8, 29) Nu suportă prezența lui Iisus în
preajma lor și nu știu cum să fugă mai tare din fața Lui. Când li
se îngăduie să intre în porci, aceștia fug îndată cu demonii din
ei și se aruncă în mare.
Întreg efortul demonilor este de a-i atrage și pe oameni în
căderea lor, în fuga lor dinaintea feței lui Dumnezeu. Atras în
cursa diavolului, omul însuși devine o făptură care fuge de
Dumnezeu. Înțelegem din Cartea Facerii cum, imediat după căderea în păcat, protopărinții Adam și Eva s-au ascuns „de fața
Domnului” (Facere 3, 8). Atunci a început fuga omului de la fața
lui Dumnezeu, o fugă care l-a dus tot mai departe, într-o cădere
tot mai adâncă și tot mai fără de speranță.
Demonizații din Gadara sunt numai un exemplu din ceea
ce poate face diavolul din om, din umanitate. Dumnezeu l-a
făcut pe om să se sălășluiască în locuința celor vii, nu prin

morminte. Dumnezeu l-a făcut pe om să se bucure de semenii săi, iar cei doi demonizați erau atât de cumpliți încât nu
îndrăznea nimeni în afara Mântuitorului Hristos să treacă
prin acele locuri. Dumnezeu l-a făcut pe om ființă cuvântătoare, spre a-L chema și a-L lăuda, iar omul își pune darul
vorbirii în slujba vrăjmașului, pentru a exprima oroarea lui
în fața prezenței dumnezeiești.
Căzuți în puterea celui rău, demonizații se manifestă ca și
el. Lui Iisus i-a fost milă de acești oameni, cum i-a fost milă de
toți demonizații pe care i-a vindecat. Nu știm dacă - sau în ce
măsură - cei doi demonizați erau vinovați de situația îngrozitoare în care se aflau. Demonizarea nu este neapărat o urmare
a păcatelor personale. E adevărat că de cele mai multe ori demonizarea este o consecință a păcatelor personale, a nepăsării
duhovnicești. Se poate întâmpla însă ca nu o vinovăție personală să fie cauza demonizării, ci ca aceasta să fie îngăduită de
Dumnezeu ca un mijloc de îmbunătățire și perfecționare în
lupta cu demonii. Instaurarea Împărăției lui Dumnezeu prin
Biserică în această lume, devine forța prin care diavolul și puterile lui au fost limitate și biruite. Cei care își încredințează
toată viața lui Hristos Dumnezeu, vor fi ajutați de El și de
Harul Sfântului Duh. 
Părintele Adrian Chiriță

CINSTIREA SFINTEI ICOANE A
MAICII DOMNULUI „PRODROMIȚA”
DE LA MUNTELE ATHOS
Icoana Maicii Domnului Prodromița, una dintre puținele icoane
nefăcute de mână omenească în toată lumea ortodoxă, se află în
Athos, la Schitul Prodromu, din anul 1863. Singurul schit românesc
din Sfântul Munte, Prodromu (Înaintemergătorul), care ține
de Mănăstirea Marea Lavră, a fost întemeiat în anul 1820 sub
arhipăstorirea Mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei și
recunoscut prin hrisoavele domnești semnate de Grigorie Alexandru
Ghica al Moldovei, în data de 7 iulie 1853, și de Carol I al României,
în data de 19 iulie 1871.
Zidirea efectivă a ansamblului monahal de la Prodromu a
avut loc între anii 1852-1866, ctitor fiind ieroschimonahul Nifon
Ionescu, ajutat de ucenicul său, ieroschimonahul Nectarie.

Mănăstirea Bucium de la Iași,
locul pictării icoanei Prodromița
Cuvioșii Nifon și Nectarie vin în 1863 în Moldova pentru a
găsi un iconar evlavios și cu frica lui Dumnezeu, care, cu post și
rugăciune să picteze o icoană a Maicii Domnului pentru Schitul
Prodromu. Îl află pe bătrânul zugrav Iordache Nicolau, iconar
iscusit, cu experiență, care se încumetă să picteze icoana și se
apucă îndată de lucru la mănăstirea Bucium din Iași, metoc al
Schitului Prodromu.
La schitul Prodromu se găsește mărturia iconarului Nicolau
Iordache datată 29 iunie 1863 și iscălită cu propria sa mână, în
care povestește cum s-au pictat singure chipurile din Sfânta Icoană: „Eu, Iordache Nicolau, zugrav din târgul Iași, am zugrăvit
această sfântă icoană a Maicii Domnului cu însăși mâna mea, la
care a venit o minune: după ce am isprăvit veșmintele, după meșteșugul zugrăvirii mele, m-am apucat să lucrez fețele Maicii
Domnului și a lui Iisus Hristos. Privind eu la chipuri, cu totul a
ieșit din potrivă, pentru care foarte mult m-am mâhnit, socotind
că mi-am uitat meșteșugul. A doua zi, după ce m-am sculat, am
făcut trei metanii înaintea Maicii Domnului, rugându-mă să-mi
lumineze mintea, să pot isprăvi sfânta ei icoană. Când m-am dus
să mă apuc de lucru, am aflat chipurile drese desăvârșit, precum
se vede. Văzând această minune, n-am mai adaos a-mi pune condeiul, fără numai am dat lustrul cuviincios, deși o greșeală a fost
aceasta că am dat lustru la o asemenea minune”.
Dimensiunile icoanei din lemn de tei sunt de un metru pe
0,70 m. Chipurile Maicii Domnului și Pruncului Iisus au culoarea galbenă, nuanța de galben a grâului. Există mărturii că Sfintele Fețe se schimbă, uneori întunecându-se, alteori luminându-se. Cercetată la microscop, nu prezintă urme de pensulă, fapt
ce ar întări convingerea că Sfintele Fețe au fost pictate miraculos de mână nepământească.

Minuni ale icoanei Prodromița
Numeroase sunt minunile care s-au făcut de cei care cu multă credință s-au rugat la această icoană, încă de pe când icoana
nu plecase din țară spre Athos. De-a lungul vremii s-au adăugat
alte sute de mărturii ale tămăduirilor sau altor minuni.
Ajungând la Muntele Athos, icoana continuă să săvârşească
minuni. Cuviosul Inochentie, un monah aflat pe patul morţii,
care încetase să mai mănânce de trei săptămâni, s-a trezit minunat din somn şi cu puteri sporite a cerut să fie dus în biserică,
unde s-a rugat Maicii Domnului. Întors în chilie schimbat, şi-a
pus cămaşă curată, a cerut să se împărtăşească cu Sfintele Taine, apoi, după o jumătate de oră, a trecut la cele veşnice cu totul

senin. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române avem o zi de
cinstire a acestei Icoane, 12 iulie.

Parohia Șerban Vodă și icoana Prodromița
În anul 2018 am primit un dar neprețuit: icoana Maicii Domnului Prodromița, care se află în biserica noastră în fața Sfântului Altar, pe primul stâlp din partea stânga. De atunci încoace,
foarte mulți credincioși își îndreaptă rugăciunile, mai ales când
sunt în necazuri, către Maica Domnului-Prodromița. Maica
Domnului ne răspunde, nu de puține ori, cu adevărate minuni.
O minune a fost și aducerea acestei icoane în biserica noastră. Să ne aducem aminte acest moment, povestit de părintele
Dinu: „Am subliniat ani de-a rândul prezența tainică a Maicii
Domnului în biserica noastră și mai ales am simțit ocrotirea ei
în momentele importante ale vieții bisericii. Iată că de data
aceasta, în 8 septembrie 2018, Maica Domnului ne-a copleșit
din nou cu purtarea de grijă și cu prezența ei ocrotitoare. Cu
câteva luni în urmă, o persoană discretă și-a arătat intenția de a
dona bisericii noastre o copie a icoanei Maicii Domnului Prodromița - cea nefăcută de mână omenească. Iar această intenție
a fost dusă la îndeplinire cu succes, căci după ce a fost pictată în
Sfântul Munte de monahul Veniamin, icoana a fost sfințită de
un sobor de preoți în Sfântul Munte și pusă spre cinstire în biserica noastră cu ocazia praznicului Maicii Domnului. Mulțumim
Maicii Domnului că ne-a socotit credincioși și vrednici de un
asemenea dar și rugăm pe bunul Dumnezeu să scrie numele donatorului în cartea vieții și să-i ocrotească familia. A fost gestul
donatorului o lecție de smerenie, arătându-ne că sunt între noi
oameni știuți de Dumnezeu care trăiesc cum se cuvine poruncile Sale. Rugăm pe Măicuța Domnului să-i ocrotească familia și
biserica noastră.” 

HAR ȘI CUVINTELE VIEȚII VEȘNICE
ÎN FIECARE SFÂNTĂ LITURGHIE
Se-împlinesc două luni de zile de când,
ieșind din starea de urgență, ni s-a îngăduit
să ne întoarcem la bisericile noastre,
să participăm din nou la slujbe. Cel mai tare
am simțit lipsa Sfintei Liturghii, cerul
și pământul, centrul vieții noastre liturgice.
Sfânta Liturghie ne pune în comuniune
cu Hristos, ne întărește, ne luminează,
ne dă merinde pentru suflete și adevăr
și înțelepciune pentru mințile noastre.

cut, răspunde la rugăciunile și mai ales la
faptele noastre de milostenie.

Când va înceta Liturghia
va veni sfârșitul lumii

H

ar peste har se revarsă în Biserica
lui Hristos. Iar noi le primim pe
acestea venind la biserică, participând la slujbe, închinându-ne la Sfintele
Icoane și la Sfintele Moaște, primind Sfintele Taine. Toate aceste haruri nu vin prin
„corespondență”, prin „online” sau numai
prin rugăciunea, oricât de fierbinte, de acasă. Am învățat că foamea duhovnicească nu
poate fi potolită decât în biserică, acolo
unde Dumnezeu lucrează în trupul Bisericii prin preoți și Sfintele Taine.

S-a finalizat pictura de la cantina
socială a Parohiei Șerban Vodă
La biserica noastră nu a încetat însă, nicio clipă, nici munca pentru înfrumusețarea lăcașului de cult și de finalizare a lucrărilor la Așezământul Social. Deja putem vedea că pe dinafară clădirea așezământului este aproape gata. Și, de curând,
s-a finalizat pictura de la cantina socială
(foto), iar în pridvorul bisericii au fost aplicate ultimele trei medalioane în mozaic
ale: Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Nicolae și Sf.
Paisie de la Neamț.
Mulțumiri tuturor celor care înțeleg că
noi suntem datori să susținem financiar biserica, căci fără ajutorul nostru nimic nu se
poate face! Cei care susțin lucrările ce se
fac la biserica Șerban Vodă, cu siguranță au
simțit deja în viața lor binecuvântarea lui
Dumnezeu. Căci Acesta, degrabă, dar tă-

Nu încetați să veniți la biserică, la Sfânta
Liturghie mai ales, căci nu se știe cât mai
avem această bucurie! De curând am citit
pe site-ul „Cuvânt Ortodox” predica părintelui Mihai Milea de la Buzău, un preot
foarte îndrăgit, care în mod minunat împletește misiunea pastorală cu activitatea social-filantropică. Predica sa vie, curajoasă,
ne-a devenit cunoscută încă de la începutul
izolării noastre din martie. Cea din 21 iunie
2020 ne îndeamnă să răspundem însăși
chemării lui Hristos și să alergăm de oriunde la Sfânta Liturghie. Iată câteva fraze din
predica părintelui, pe care vă îndemn frățește să le puneți la inimă.
• În locul cel mai sfânt din acest univers, loc de maximă siguranţă, casa lui
Dumnezeu, Sfânta Biserică, maica neamului nostru românesc, care ne adună
pentru a ne sfinţi, pentru a ne uni, pentru
a ne încuraja, pentru a ne lumina, ca să
descoperim împreună drumul ce duce la
Iisus Hristos. Şi astăzi, împreună, cu mic,
cu mare, am luat parte la această dumnezeiască şi sfântă slujbă numită Liturghie,
care se mai numeşte şi Jertfa lui Iisus, care
nu poate fi înlocuită cu nimic. Nicio rugăciune, oricât de multă am zice acasă, oriunde am fi, nu poate înlocui Sfânta Liturghie şi ea nu poate fi transmisă online.
Harul, sfinţenia, binecuvântarea nu se
transmit decât faţă către faţă. De aceea a
venit Hristos. Putea şi El să practice „online” din Cer, dar iată că El a venit personal,

din Cer pe pământ, să stea între noi, împreună cu noi, nu S-a temut de noi, nu S-a
distanţat de noi, ci Hristos mereu vine atât
de aproape, chiar lângă inimă.
• Iisus ne cheamă. Ne strigă pe fiecare pe
nume, ne ştie. Adame!, l-a strigat pe primul
om. Samuele!, a strigat tot Dumnezeu. Zahee, coboară-te acum din copac că am o taină cu tine, să-ţi transmit o bucurie că este loc
în rai şi pentru tine şi pentru toată familia ta!
Ne ştie pe fiecare, chiar mai înainte de a ne
naşte ne cheamă Dumnezeu. Aceasta este
Evanghelia de astăzi: chemarea lui Iisus. Ne
cheamă la El. Şi, dacă am venit, înseamnă că
am răspuns: Prezent. Şi, dacă suntem prezenţi, suntem binecuvântaţi.
• Când va înceta Liturghia va veni sfârşitul lumii. De aceea, dragii mei, unde auziţi că e Liturghie, duceţi-vă, alergaţi! De e
nevoie, şi sute de km, cum fac românii plecaţi în străinătate, care aleargă, bieţii de ei,
că e le foame de Hristos. Nu poţi trăi fără
Hristos. Poţi să ai frigiderul plin, dacă nu-L
ai pe Hristos flămânzeşti, eşti însetat, eşti
cel mai sărac din lume.
• Şi Dumnezeu a binecuvântat şi medicii
de atunci şi pe cei de astăzi, a binecuvântat
şi spitalele de atunci şi pe cele de astăzi şi
le-a dat harul şi le-a spus că orice boală se
vindecă prin conlucrare – om şi Dumnezeu! (…) La cine să mai alergăm, dacă s-au
îmbolnăvit şi spitalele şi medicii? La cine?
La Doctorul doctorilor, Care este Hristos!
Iată de ce nu trebuie biserica închisă niciodată, că ea este spitalul de urgenţă deschis
tot timpul, tot timpul are medicamente de
vindecare, tot timpul ea ne vindecă de orice
boală, că nu scăpăm, dacă suntem în Biserică, de vindecare. 

CUVIOSUL PAISIE AGHIORITUL,
UN SFÂNT CARE A PROFEȚIT
ZILELE DIN URMĂ

Ierarhi, Sf. Ecaterina, Sf. Evanghelist Ioan,
Sf. Părinţi Ioachim şi Ana, Sf. Pantelimon,
Isaac Sirul, Muceniţa Eufimia, Arsenie
Capadocianul, pe Îngerul lui Păzitor, pe
Maica Domnului (de mai multe ori) şi pe
Însuşi Domnul Iisus Hristos. Avea mare
evlavie la icoana Maicii Domnului
Ierusalimita, de care nu se despărţea nici în
spital, când era grav bolnav.

Mai actual ca niciodată, Cuviosul Paisie
Aghioritul a atins desăvârșirea încă din viața
pământească. Cuviosul Porfirie
Kafsokalivitul, contemporan cu Părintele
Paisie, canonizat şi el de Patriarhia
Ecumenică în 2013, spunea: „Astfel de Sfinţi
ca Părintele Paisie trimite Dumnezeu pe
pământ o dată la patru sute de ani!”

L

a 25 iulie 1924 se năştea în Farasa
Capadociei Arsenie, fiul lui
Prodromu Theodosiu şi al Evlampiei
Eznepidis, alăturându-se celorlalţi 7 copii ai
familiei rămaşi în viaţă. Mama sa era
înrudită cu Sfântul Arsenie Capadocianul,
cel care l-a şi botezat pe prunc, punându-i
numele său, Arsenie, pentru a avea şi el un
urmaş călugăr. În toamna anului 1924
familia şi ceilalţi farasioţi se supun acordului
internaţional de strămutare a populaţiei care
a avut loc între Grecia şi Turcia.

O viaţă de asceză şi iubire
Familia Eznepidis ajunge în Koniţa, Epir.
Arsenie face aici şcoala primară şi deprinde
meşteşugul tâmplăriei. În 1945 este luat în
armată şi până în 1949 va fi operator radio
în războiul civil grec. În 1950 Arsenie intră
pentru prima oară în Sfântul Munte Athos,
dar un an mai târziu se întoarce acasă, la
rugămintea tatălui său. În 1953 intră în
obştea Mănăstirii Esfigmenu, iar în 1954
devine rasoforul Averchie. Doi ani mai
târziu intră sub ascultarea bătrânului
Simeon la Mânăstirea Filotheu, fiind tuns în
monahism şi primind numele de Paisie.
Iese o perioadă din Sfântul Munte (19581962) pentru a-i ajuta pe farasioţii din Koniţa
să lupte împotriva prozelitismului protestant.
Anii 1962-1964 şi-i petrece în Sinai, într-o
chilie, având grijă şi de beduinii din
împrejurimi, atât duhovniceşte, cât şi
material. Revine în Athos în 1964 şi primeşte
în 1966 schima mare. În 1967 i s-a extirpat o
parte dintr-un plămân din cauza unei
bronşectazii. La spital le cunoaşte pe
viitoarele maici de la Suroti, care i-au donat
sânge, iar el mai apoi le-a întors grija
ajutându-le să-şi construiască mănăstirea.
Din 1979 până în 1993 Gheron Paisios stă
la chilia „Naşterea Maicii Domnului”
Panaguda de pe teritoriul Kutlumuşului,
locul unde au primit mângâiere mii de
suflete care au trecut pe acolo. Pentru că
sănătatea părintelui era tot mai precară, în
toamna anului 1993 pleacă definitiv din
Sfântul Munte, fiind operat de cancer la
colon în februarie 1994. Se întoarce la
Mănăstirea Suroti, pe care nu o mai
părăseşte până marţi, 12 iulie, la orele 11 din

Să-i cunoaştem faptele și cuvintele

noapte, când Părintele Paisie trece la cele
veşnice şi este înmormântat în curtea
mănăstirii, în cea mai mare discreţie. Abia
după trei zile cei mai mulţi vor afla că
Gheronda Paisios îi veghează dintr-o lume
mai bună.

Harismele Sfântului Paisie Aghioritul
Datorită nevoinţei şi a jertfei sale peste
putere (priveghere, post, metanii, zăvorâre
în peşteri, şedere în scorburi, rugăciune
îndurerată pentru toată lumea, metanii),
Dumnezeu l-a împodobit pe Cuviosul Paisie
cu numeroase harisme. Dintre ele vom
aminti doar câteva, fără pretenţia de a putea
surprinde - măcar în parte - măreţia şi
sfinţenia acestui călugăr. Avea darul
tămăduirii, al prorociei, al străvederii, căci
era văzător cu duhul. Avea discernământ,
cunoscând în toate cazurile voia lui
Dumnezeu. În cuvinte simple îţi putea
prezenta adâncurile teologiei, pe care doar
cunoaşterea nemijlocită, de la Dumnezeu, o
putea da. Biruia de multe ori legile firii, căci
ploaia nu-l uda, uneori se putea face nevăzut
sau se ridica în timpul rugăciunii de la
pământ. Se ştie că se putea înţelege cu
străinii cărora nu le învăţase niciodată
limba, iar ei nu vorbeau limba greacă! Dar
mai ales ştim că a avut parte de multe arătări
cereşti, căci a văzut aievea mulţi Sfinţi: Trei

Noi, românii, l-am cunoscut mai întâi
prin cărţile editate (Epistole, Cuvinte
duhovniceşti - 6 volume - , Viaţa cuviosului
Paisie Aghioritul, Părintele Paisie mi-a
spus; și multe, multe altele). Pelerinajele în
Grecia ne-au dus şi la mormântul Părintelui
de la Suroti, lângă Tesalonic. S-au făcut și
filme care ni-l prezintă pe Cuviosul Paisie
aşa cum l-au cunoscut oamenii: rudele,
călugării, apropiaţii, maicile de la Suroti şi
pelerinii.
Ceea ce i-a caracterizat în primul rând
viaţa era marea sa asceză, dar mai ales
smerenia. Ducea o viaţă foarte simplă şi se
străduia din răsputeri să nu iasă în evidenţă
cu nimic, iar laudele oamenilor căuta să le
stingă din faşă. Până la sfârşitul său
pământesc a rămas simplu călugăr,
neprimind hirotonia întru preot! Avea o
mare dragoste de oameni, ieşind mereu în
ajutorul acestora. Vorbea fiecăruia la
nivelul său, uimind de fiecare dată cu înalta
sa cunoştere a firii umane şi a problemelor
cu care omul contemporan se confrunta în
viaţa socială şi de familie. Sfătuia pe toţi
să-şi simplifice viaţa, căci mai multe
lucruri materiale nu aduc liniştea şi
fericirea, ci dimpotrivă, măresc grijile
vieţii. Asemenea Părintelui Arsenie
Papacioc, îi îndemna pe oameni să fie
prezenţi şi responsabili în tot ceea ce fac:
de la rugăciune şi viaţă curată, până la
relaţiile cu familia şi oamenii din jurul
nostru. La fel făcea şi el, căci era implicat
şi cunoştea tot ceea ce se întâmpla în lume,
cu darul lui Dumnezeu, profeţind multe
din lucrurile ce se vor întâmpla în viitor.
Mai mult ca niciodată ele se adeveresc în
zilele noastre! 

PROGRAMUL BISERICII ŞERBAN VODĂ ÎN PERIOADA 12-19 IULIE 2020
ZIUA
ORA
SLUJBE/activităţi
Duminică 12 iulie 0800-1200
		
Miercuri 15 iulie
0730-0930
1700-1900
Vineri 17 iulie
0730-0930
1700-1900
Sâmbătă 18 iulie
0730-0930
Duminică 19 iulie 0800-1200
		

Duminica a 5-a după Rusalii
(Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)
Sfânta Liturghie
Sfântul Maslu
Sfânta Liturghie
Vecernie, Acatist
Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminica a 6-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic)
- Utrenia, Sfânta Liturghie

