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SFANTUL GHERASIM DIN KEFALONIA

Vietuitor

al pustiului, ocrotitor al ortodocsilor si inger in trup,
vindecator si de Dumnezeu purtator te-ai aratat noua. Pentru
aceasta noi, credinciosii, te laudam pe tine, dumnezeiescule
Gherasime, ca in chip vrednic ai dobandit de la Dumnezeu
tamaduiri si harul vesnic, pe cei bolnavi ii vindeci, pe demoni ii
alungi, iar celor ce te cinstesc pe tine le izvorasti tamaduiri.
Vlastar dumnezeiesc al Peloponezului si comoara nepradata a
Kefaloniei, lauda cea mare a intregii Elade, Sfinte Gherasime, de
Dumnezeu purtatorule, ocroteste pe robii tai ! (Troparul sfantului)

Papucelul Sfantului Gherasim din Kefalonia

PROGRAMUL LITURGIC IN SĂPTĂMÂNA 31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE
Miercuri 2 NOIEMBRIE:
Acatistul Sfântului Gheorghe – ora 6.00 PM
Vineri 4 NOIEMBRIE:
Paraclisul Maicii Domnului – ora 6.30 PM
Sâmbătă 5 NOIEMBRIE : Pomenirea morților (MOȘII DE TOAMNĂ)
UTRENIE, SFÂNTA LITURGHIE ȘI PARASTAS – ora 8.30 AM
Duminică 6 NOIEMBRIE
UTRENIE, SFÂNTA LITURGHIE ȘI PARASTAS – ora 8.30 AM

Preot Paroh Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

EVANGHELIA DIN DUMINICA A

Z

22 - A DUPA RUSALII

is-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi
în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un
sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube,
poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi
câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de
către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost
înmormântat. Şi, în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a
văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el,
strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe
Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba,
căci mă chinuiesc în această văpaie! Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi
aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, iar Lazăr,
asemenea, pe cele rele; şi acum aici el se mângâie, iar tu te
chinuieşti. Şi, peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit
prăpastie mare, ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu
poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar,
părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, să le
spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.
Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei. Iar el
a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce
la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi
de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morţi.
(LUCA 16, 19 - 31)

Sfantul Gherasim din Kefalonia,
vindecatorul bolilor psihice
Sfantul Gherasim din Kefalonia (1506-1579)
are doua zile de praznuire in timpul anului
bisericesc: 16 august si 20 octombrie. Acesta
face parte din familia de nobili bizantini,
Notara. Bunicul sau, Luca Notara, a fost
ultimul prim ministru al Imperiului Bizantin.
Sfantul Gherasim s-a nascut in anul 1508 in
satul Trikkala din Peloponez. De tanar, a fost
calugarit in insula Zakintos, ulterior primind
Schima Mare in Muntele Athos. A mers la
Ierusalim unde a stat timp de 12 ani. In acest
timp a fost hirotonit diacon si preot de catre
Patriarhul Gherman. Va petrece apoi o vreme
in Creta si Zakyntos, iar in 1555 a soseste in
Kefalonia ( insula in sud vestul Greciei, in Marea Ionica, nu departe de tarm).
Primii cinci ani i-a petrecut intr-o pestera din regiunea Lassi. In anul 1560,
Cuviosul Gherasim s-a mutat in Omala, o regiune centrala a Kefaloniei, unde
a restaurat o veche biserica inchinata Adormirii Maicii Domnului si a
infiintat o manastire de maici pe care a numit-o "Noul Ierusalim”. Manastirea
pe care a intemeiat-o avea un important rol social, purtand de grija celor
saraci. In scurt timp, aceasta a devenit un important centru de caritate.
Sfantul Gherasim s-a invrednicit de la Dumnezeu de multe daruri,
ajungand vestit pentru vindecarile trupesti si sufletesti pe care le savarsea, si
mai ales pentru puterea de a alunga duhurile necurate. Sfantul Gherasim
cunoscandu-si dinainte sfarsitul vietii pamantesti s-a mutat la Domnul pe 15
august 1579. Dupa moartea sa, trupul a fost de doua ori inhumat si deshumat
intact, ceea ce a si condus la canonizarea oficiala din partea Bisericii.
In ziua de 20 octombrie 1581, odata cu deschidere mormantului sau,
sfintele sale moaste si vesmintele erau intregi, iar mormantul raspandea buna
mireasma. Moastele Sfantului Gherasim se gasesc intr-o racla din sticla si
argint, in manastire, fiind plasata langa mormantul sfantului.
Sfantul Gherasim din Kefalonia, vindecatorul bolilor psihice
Datorita multor minuni pe care le-a savarsit, Sfantul Gherasim din
Kefalonia este cunoscut ca protector si tamaduitor atat al bolilor psihice, cat
si al persoanelor demonizate. In zilele de praznuire ale Sfantului Gherasim 16 august si 20 octombrie - , trupul sau este purtat in racla in picioare, pe
deasupra persoanelor bolnave.
In anul 1953, imediat dupa ce s-a inregistrat puternicul cutremur de
pamant, care a distrus insula Kefalonia in proportie de 90%, au fost foarte
multe aratari ale Sfantului Gherasim de-a lungul intregii insule. Cei care au

fost vatamati si au fost prinsi in interiorul locuintelor si al cladirilor au spus
ca acesta i-a mangaiat si i-a intarit .
Sfantul Gherasim - ocrotitorul insulei Kefalonia
Multi locuitori ai insulei au dat numele copiilor lor, dupa cel al
Sfantului Gherasim, avand mare evlavie catre sfant. Mica Biserica a Sfantului
Gherasim a fost construita langa mormant si pestera unde a trait. O biserica
noua, impunatoare, inchinata Sfantului Gherasim a fost finalizata in 1992. O
biserica cu hramul Sfantul Gherasim din Kefalonia a fost ridicata in New
York de catre emigrantii proveniti din insula, la inceputul secolului al XX-lea.
Radu Alexandru

RUGACIUNE PENTRU IZBAVIREA DE DUHURILE NECURATE

"Sfinte Gherasim, podoaba a Kefaloniei si ocrotitorule
al ortodocsilor, primeste putina mea rugaciune pentru
(numele), care mult se chinuieste. Stiu ca ai primit darul de a-i
ajuta pe cei chinuiti de duhurile necurate, si pentru aceasta
te rog sa ii dezlegi de legaturile diavolesti cu care este legat.
Arata-ti si acum puterea, sfinte, ajutand aceasta faptura
care mult patimeste. Stiu ca pe tanarul care vroia sa isi curme
viata, aruncandu-se din clopotnita, nu doar ca l-ai tinut in
viata, ci l-ai si izbavit de diavolul care il chinuia. Stiu ca pe
femeia pe care diavolul voia sa o inece ai tinut-o in chip
minunat deasupra apei pana ce maicile au venit sa o ajute.
Si nu numai ca nu a murit, dar prin rugaciunile tale a si scapat
din ghearele diavolului care o chinuia.
Mare este durerea parintilor care sufera vazandu-si
copiii patimind, mare este durerea rudelor cand un om este
bantuit de duhurile necurate. Vezi durerea inimii mele, sfinte
nu ma lasa. Stiu ca rugaciunea mea este slaba, dar nu
pentru credinta mea, ci pentru iubirea ta fata de neamul
crestinesc te rog cu inima zdrobita : indura-te, sfinte, si alunga
de la (numele) toata lucrarea draceasca, pentru ca el,
cunoscand puterea dumnezeiasca, sa duca o viata
bineplacuta lui Dumnezeu pana la sfarsitul vietii sale,
multumindu-ti pentru ajutorul primit si laudandu-l pe
Dumnezeu, Cel ce este minunat intru Sfintii Sai. Amin.”

