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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) 

De câte ori citesc această pericopă mă gândesc că dacă ar fi putut, legiunea ar fi distrus şi pe acest om. Dar harul lui 

Dumnezeu ţine lumea şi în afară de cuvântul lui Origen: "dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât ura diavolului", îmi 

aduceam aminte şi de o predică a Pr. Vasile Gavrilă în care spunea: "V-aţi gândit vreodată ce-ar fi cu Universul acesta dacă 

Dumnezeu şi-ar retrage Harul Său pentru o fracţiune de secundă?". Dacă-mi permiteţi, continui: "V-aţi gândit vreodată ce 

ar fi cu omul dacă nu ar fi Harul lui Dumnezeu care se revărsa peste toţi oamenii?". Noi nu ne gândim de cele mai multe 

ori, dar o face Domnul! Din fericire. Pentru că noi suntem prea preocupaţi de altele, adesea de ceva străin total cu situaţia pe 

care o vedem. Avem impresia că dacă închidem ochii la suferinţa aproapelui, prin aceasta mă apăr şi eu de rău! Probabil că 

este o modalitate de negare care ar trebui să ne protejeze de tot răul existent, dar nu este adevărat. Faptul că eu neg ceva, nu 

înseamnă că acest ceva nu există; faptul că eu îmi întorc privirea de la o rană, nu înseamnă că ea se vindecă! Ci din 

contră, se vindecă atunci când te îngrijeşti de ea. 

 Există însă situaţii şi mai grave. La orice supărare - de cele mai multe ori fără motiv - cu o uşurinţă ce poate fi caracterizată 

ca inconştienţă  gravă (ca să nu folosesc cuvântul "nesimţire") auzim în stânga şi în dreapta spunându-se: "du-te dracului!". 

Alţii merg şi mai departe şi înjură pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Sfinţi, orice are legătură cu Hristos, cu cele sfinte! 

Vă rog din suflet, daţi-mi voie să fac o paranteză. Nicăieri în lume nu am întâlnit în ziare atâtea reclame pentru vrăjitoare ca 

în România! Ne spun că fac "magie albă". Nu există aşa ceva! Magia este magie, necuratu-i necurat! Oricât l-ar spăla ele! Nu 

o să analizez eu, ci vreau să vă întreb: Şi-a făcut vreodată reclamă Pr.Argatu? Dar Pr.Cleopa? Şi mulţi alţii. Vă pot spune 

continuarea unei magii albe: la Preot! După ce am fost la tribunal pentru că m-au înşelat şi vreau să-mi recuperez banii sau la 

psiholog să mă ajute să-mi revin din depresie! 

Naivitatea poate că este o boală, nu este o scuză; şi se tratează prin cunoaştere. Cu atâta uşurinţă Tatăl îşi trimite copilul, 

fratele, părintele, prietenul, vecinul, străinul, şeful etc "...-lui", încât de multe ori mă înfior. Trist este că după aceea se duc la 

Preot şi plâng rugându-se să le ajute Dumnezeu, căci copilul lor este demonizat. Mamă dragă, până acum ce-ai făcut? Tată 

dragă, de ce ţi-ai neglijat copilul? 

În loc să ne ocupăm cu dragoste de familia noastră - ca să nu mai zic de cei din jur - am preferat să înjurăm, să-i trimitem 

"...-lui". După mintea lor probabil că exorcizau răul prin aceasta! Dar exact opusul. 

Şi încă ceva. Dacă îmi amintesc bine Pr. Cleopa, cât şi Pr. Arsenie Papacioc spuneau că "necuratul este ca un căţel, când 

îşi aude numele apare". Şi apare mai repede decât putem noi să ne imaginăm! 

După aceea suferinţă. Suferinţa trupească şi sufletească! Un chin ce prevesteşte chinurile iadului, o suferinţă pe care numai 

Hristos o poate alina şi vindeca. Dar în loc să-L punem pe El în viaţa noastră ca ocrotitor, ne lăsăm duşi de nas până într-

acolo încât ne minţim şi pe noi, că necuratul ne vrea binele. Într-un fel aşa este, vrea binele. Dar nu al nostru, ci al lui! Şi care 

este binele lui? 

Iar pentru cei ce încă se mai îndoiesc de Tainele Bisericii şi de Harul lui Dumnezeu, vreau să adaug acestea. La spitalele de 

psihiatrie, de multe ori doctorii nu puteau despărţi pe cei cu boli psihice de cei demonizaţi, dar trebuia găsită o soluţie. Aşa că 

în Occident doctorii administrau respectivului bolnav un cocktail cu calmante ce puteau adormi un elefant, iar atunci când 

cocktail-ul nu îşi făcea efectul era clar că este posedat. 

În Rusia aplicau altă metodă: puneau în fața pacientului două pahare identice cu apă. Diferenţa între ele era că, într-unul 

erau calmantele pentru adormire, iar în celălalt aghiasma. Rezultatul: cei care erau demonizaţi nici măcar nu se atingeau de 

paharul cu aghiasmă! 

Cuvântul are o energie ce se transmite prin el. Cuvântul are o putere care de cele mai multe ori depăşeşte limitele noastre 

de înţelegere, tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenţi cum îl folosim. Iar dacă nu ştim, să folosim cuvintele Pr. Cleopa, 

”Mânca-v-ar Raiul!” 

Arhimandrit  Siluan Vișan - www.crestinortodox.ro 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Programul săptămânii  25  octombrie  –  1 noiembrie 2020 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Vindecarea demonizatului din Gherghesa)  - Pr.Dragoș 

     17 - 19 - Vecernia și acatistul Sf.M.Mc.Dimitrie - Pr.Dragoș 

Luni     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.M.Mc.Dimitrie, izvorâtorul de Mir )  - Pr.Dragoș 

     17 - 19 - Vecernia și acatistul Sf.Cuv.Dimitrie cel Nou - Pr.Dragoș 

Marţi     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Cuv.Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor)  - Pr.Dragoș 

Miercuri    9 – 10 - Sfințirea mică a apei – Pr.Dragoș 

Joi  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri   9 - 11 - Taina Sf.MASLU            

    17 - 18 - Slujba acatistului –  Pr.Dragoș 

Sâmbătă     7 - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi (Moșii de toamnă) – Pr.Dragoș 

     17 - 18 - Vecernia Duminicii a 22-a după Rusalii – Pr.Ticu 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr)  -  Pr.Ticu 

     17 - 18 - Paraclisul Maicii Domnului -  Pr.Ticu 

                       Luni, 26 octombrie – Sf.M.Mc.Dimitrie, izvorâtorul de Mir;     

                               Marți, 27 octombrie - Sf.Cuv.Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor;                              
                              Miercuri, 28 octombrie – Sf.Ier.Iachint, mitropolitul Țării Românești; 

                                              Sâmbătă, 31 octombrie – Moșii de toamnă; 

                             Duminică, 1 noiembrie – Sf.doctori fără de arginți Cosma și Damian; 

                          Ocrotitorii Bucureştiului: De la Maica Domnului la Sfântul Dimitrie cel Nou        
                                                  Maica Domnului, prima ocrotitoare a Capitalei:  

            Potrivit unei tradiţii, patronul spiritual se găsea reprezentat pe însemnul administrativ al conducerii  

oraşului. În această situaţie se află şi Bucureştiul.  Întreaga activitate a conducerii administrative a Bucureştiului era legată 

în această epocă de biserica „pazarului” (Bazarul sau târgul oraşului) de lângă Curtea domnească. Ȋn această biserică se 

făcea alegerea membrilor Sfatului orăşenesc, în fiecare an, primăvara, unde li se încredinţau şi însemnele demnităţii lor, 

împreună cu catastiful oraşului, în care se treceau schimbările de proprietăţi, şi tot acolo se păstra sigiliul Bucureştiului. 

Cum sigiliul oraşului din 1578 înfăţişa în această vreme pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus, logic este că biserica 

din „pazar“ avea acest hram. Şi, potrivit tradiţiei, hramul bisericii în jurul căreia se desfăşura viaţa obştească era luat ca 

regulă generală, drept patron al oraşului. 

Raportarea reprezentării din sigiliu la o biserică din oraş şi, implicit, la hramul acesteia, ţine de specificul 

organizării medievale a oraşelor. „Şi în alte cazuri din Ţara Românească şi Moldova, emblemele celor mai vechi sigilii trimit la 

patronul religios (…) Ȋntr-un act emis, în 1678, de Stan judeţul,  apare sigilul oraşului ȋn care se menţionează că „pecetia 

oraşului dintru acele vremuri e Maica Domnului cu dumnezeiescul prunc în braţe şi cu inscripția: această-i pecetia oraşului 

Bucuresci”. Sigiliul a avut mai multe variante, până când a ieşit din uz, fiind înlocuit de un altul, în care este reprezentată scena 

Bunei Vestiri (datând cel puţin din 1643-1644). 

                                                     Sfinții Ȋmpărati și Sfântul Dimitrie 

Începând cu anul 1698, Sfatul orăşenesc se desfiinţează, astfel că au dispărut şi sigiliile acestei instituţii. Însă, 

bucureştenii i-au adoptat ocrotitori spirituali pe Sf.Împăraţi Constantin şi Elena, hramul actualei Catedrale Patriarhale. 

Lucrurile s-au schimbat după aducerea moaştelor Sf.Dimitrie cel Nou la Bucureşti de generalul Petru Saltâcov, în 1774. Datorită 

ajutorului oferit de Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou în timpul ciumei lui Caragea, dar şi în alte momente grele pentru locuitorii 

capitalei, precum seceta din 1817 sau holera din 1831, a crescut evlavia bucureştenilor pentru sfântul ale cărui moaşte se află la 

Patriarhie. În acest sens, Mitropolitul Filaret al II-lea (1792-1793) îl va proclama ocrotitor al Bucureştiului. 

În mod oficial, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost introdus pentru prima oară pe stema capitalei prin decretul domnesc 

emis de Alexandru Ioan Cuza în data de 7 decembrie 1864. Însă, printr-o confuzie, a fost reprezentat Sfântul Dimitrie 

Izvorâtorul de Mir (sărbătorit în 26 octombrie). Prin decretul nr. 1740 din 7 decembrie 1864, Vodă Cuza, după raportul lui M. 

Kogălniceanu, ministru la „Departamentul de Interne, Agricultură şi Lucrări Publice” fixează ca „arme” ale Bucureştilor „un scut 

cu sfîntul marele martir Demetriu (patronul oraşului), pe cîmp de azur, surmontat de o coroană murală şi terminat de o eşarfă 

tricoloră avînd: la dreapta blazonului, un păstor cu un cîine (Bucur păstorul, fundatorul Bucureştilor) şi la stânga un herald cu 

armele ţării sub coroana domnească, ca semn de oraş capitală”. Noua stemă din 1864 renunţă la suport şi introduce deviza „Patria 

şi dreptul meu”.  

De asemenea, versiunea heraldică din 1930 a menţinut confuzia, reprezentându-l pe Sf.Mc.Dimitrie izvorâtorul de 

Mir, fiind preluată apoi şi de actuala stemă a municipiului, aprobată în 1992. Pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului 

Bucureşti se menţionează că Ocrotitorul Bucureştiului este Sfântul Dimitrie Basarabov. 

  

Sâmbătă, 31 octombrie – Moșii de toamnă - "Moșii" înseamnă neamul din care ne tragem, strămoșii cei mai îndepărtați, toți cei dragi ai noștri, 
trecuți în "lumea de dincolo". Sâmbăta e ziua în care Mântuitorul a stat în mormânt cu trupul, iar cu sufletul S-a pogorât la iad, ca să elibereze din el 
pe toți drepții adormiți. Biserica face pomenirea celor adormiți sâmbăta și pentru că această zi premerge duminicii - ziua Învierii - numită și cea dintâi zi a 
noii creații sau a opta zi, ziua veșniciei. Prin aceste slujbe de pomenire, credincioșii sunt puși în legătură cu cei trecuți la Domnul, dar le descoperă și 
celor din această lume că sunt muritori și că trebuie să depună tot efortul spre dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. Pomenirea celor adormiți ne arată 
dragostea față de ei, fiind o dovadă a faptului că nu au fost uitați, dar exprimă și credința că ne vom întâlni cu ei la a două venire a Mântuitorului întru slavă. 

 

 

 




