“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)
Numărul 134 (2016), Duminica a 23-a după Rusalii
(Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor)

Evanghelia: Luca 8, 26-39*

Î

n vrema aceea a ajuns Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este
în faţa Galileii. Şi ieşind El pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate,
care avea demoni; de multă vreme el cu haină nu se îmbrăca şi în casă nu
mai locuia, ci în morminte. Şi văzându-L pe Iisus, a strigat şi a căzut înainte-I
şi cu glas mare a zis: „Ce-ai cu mine, Iisuse, Fiul Dumnezeului
Celui-Preaînalt? Rogu-te să nu mă chinuieşti...“. Că-i poruncea duhului
necurat să iasă din om. Fiindcă de mulţi ani îl stăpânea; şi-l păzeau legat în
lanţuri şi'n obezi, dar el, sfărâmând legăturile, era gonit de demon în pustiu.
Şi l-a întrebat Iisus: „Care-ţi este numele?“ Iar el a zis: „Legiune“. Că 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 păştea 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 repezit de pe stâncă'n lac şi s'a înecat.
Iar păzitorii, văzând ce s'a întâmplat, au fugit şi au dat de veste în cetate şi
prin sate. Şi au ieşit să vadă cele întâmplate şi au venit la Iisus; şi pe omul din
care ieşiseră demonii l-au găsit îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus; şi s'au înspăimântat. Şi cei care văzuseră le-au spus cum a
fost izbăvit demonizatul. Şi toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor L-a rugat să plece de la ei, că 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 l-a
trimis înapoi, zicând: „Întoarce-te la casa ta şi spune cât a făcut Dumnezeu
pentru tine“. Şi a plecat, propovăduind în toată cetatea cât a făcut Iisus
pentru el.
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Diavolul şi nebunia independenţei de Dumnezeu
Sfântului Iustin Popovici
De unde sunt oamenii nebuni în această lume, de unde vine nebunia în această
lume? De la diavol. Cine vindecă de această straşnică nebunie? Numai Domnul Care
a devenit om, Domnul Iisus Hristos. (…) Ce este diavolul? Diavolul este demenţa
desăvârşită, nebunia desăvârşită, căci diavolul este luptător împotriva lui
Dumnezeu. Se scoală împotriva lui Dumnezeu, se luptă cu Dumnezeu – iată, acesta
este diavolul.
Din arhanghel devine diavol. “Nu vreau Adevărul dumnezeiesc veşnic, vreau să fiu
independent de Dumnezeu, independent de Adevărul Său, independent de
Dreptatea Sa, independent de Legile Sale!” Iată, diavolul nu este nimic altceva decât
în întregime nelegiuire, în întregime independenţă de Dumnezeu, şi aceasta
înseamnă independenţă de Dreptate, independenţă de Adevărul dumnezeiesc,
independenţă de Veşnicie, de toate bunătăţile dumnezeieşti. În diavol totul este
contrar. Ceea ce este cel mai de seamă în viaţă şi în lume - şi acesta este Dumnezeu ceea ce este cel mai important, el a proclamat ca cel mai puţin important. A
proclamat Dreptatea dumnezeiască ca nedreptate şi Adevărul dumnezeiesc ca
minciună; Bunătatea dumnezeiască a proclamat-o ca rău; a dat la o parte tot ceea ce
este dumnezeiesc şi prin aceasta a devenit diavol.
Vai, tot aşa şi noi, oamenii din această lume, mica făptură omenească, atunci când
începem să respingem tot ceea este dumnezeiesc, ne umplem treptat de energii
diavoleşti, treptat omul se transformă în demon. (…) Frate, fiecare luptător
împotriva lui Dumnezeu se află de fapt într-o călătorie către aceasta, către demenţă,
către nebunie. Astfel, diavolul s-a făcut din arhanghel demon. Cum a devenit din cel
dintâi înger al lui Dumnezeu, diavol? Cu mândria s-a înălţat cel dintâi arhanghel al lui
Dumnezeu, purtătorul de lumină, ca să-L poată substitui pe Dumnezeu, ca să ocupe
locul lui Dumnezeu (Isaia 14, 12-15); şi când aceste gânduri au împărăţit întru el, au
stăpânit fiinţa sa, el s-a prăvălit din înălţimile cereşti în adâncul iadului. Întru el totul
s-a dat peste cap, totul şi el a devenit duh întunecat al răului, duhul negru al morţii,
stăpânul iadului întunecat şi groaznic. Dacă omul urmează aceeaşi cale, aceasta
conduce la acea nebunie, la acea ieşire din minţi.
Când în om, în sufletul său, dă buzna mândria, şi când ea începe să se manifeste în
forţă, atunci se întâmplă ceva cumplit în sufletul omului mândru şi arogant, atunci el
se desparte de Dumnezeu, stă împotriva lui Dumnezeu şi treptat înnebuneşte,
treptat devine nebun. Se spune în Sfânta Evanghelie: “Zicând că sunt înţelepţi, s-au
făcut nebuni” (Romani 1, 22). Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni… Aceasta
este important pentru toţi oamenii, pentru fiecare dintre noi. Prin faptul că ai
început să te socoteşti înţelept în această lume, să nu-L recunoşti pe Dumnezeu, o,
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o, tu eşti deja nebun. Priveşte la tine, priveşte la sufletul tău ce se întâmplă cu tine?
Priveşte cum întunericul se strecoară întru tine, cum noaptea dă buzna întru tine. Şi
tu începi să trăieşti o altă viaţă, nu vrei nimic dumnezeiesc, nu ai nevoie de
Dumnezeu: “Pot şi fără Dumnezeu, am minte, am inimă, nu am nevoie de Hristos!”
Dar ce vei face, omule, atunci când diavolul va intra întru tine?

Dumnezeu a venit în această lume, Dumnezeu S-a făcut om pentru că diavolul era în
lume şi numai Dumnezeu este mai puternic decât el. Omul era rob diavolului. Atunci
când Domnul Hristos a venit în această lume vedem din Evanghelia de astăzi
împotriva Sa s-au ridicat toţi oamenii, s-au ridicat toţi nebunii, s-au ridicat toţi
înfumuraţii, şi împreună cu ei s-au ridicat şi toţi demonii. (…)
Cine a făcut să intre diavolul în această lume, cine a făcut să intre moartea în această
lume? Omul! Omul, prin păcatele sale, căci intrând păcatul în această lume a făcut să
intre moartea, a făcut să intre boala, a făcut să intre toată grozăvia şi a făcut să intre
diavolul în această lume. Oare nu este omul mai rău decât porcii? Nu numai decât
porcii, decât toate făpturile care vieţuiesc în această lume. Da, este îngrozitor să fii
om fără Hristos, este îngrozitor să fii om în această lume fără Dumnezeu. Atunci
omul devine de bunăvoie diavol. Există vreo nebunie mai mare decât aceasta?
Fiecare păcat, fraţii şi surorile mele, este o mică nebunie, fiecare patimă este o
mică nebunie. Priveşte-te pe tine la mânie. Ce este mânia? Când te mânii, aceasta
este o mică nebunie. Priveşte-te cum arăţi atunci. Şi ce să spunem despre invidie? O,
invidia este o astfel de nebunie a sufletului… Da, invidia îl trădează şi pe Hristos
Dumnezeu, căci se spune în Evanghelie că evreii L-au predat la moarte pe Domnul
Hristos din invidie (Matei 27, 18).
Zici: “Evenimentul din Evanghelia care s-a citit astăzi, s-a petrecut cu două mii de ani
în urmă. Aceasta s-a întâmplat atunci, ce legătură are cu noi?” (…) Omule, ţie, în
fiecare zi şi în fiecare noapte Domnul îţi oferă Împărăţia Cerurilor. Aceasta este patria
ta veşnică. Ia aminte cum trăieşti, ia aminte pentru ce trăieşti pe pământ. Tu eşti o
fiinţă nemuritoare. Dumnezeu te-a creat pentru nemurire. Pentru aceasta a venit El
în această lume, pentru aceasta a dăruit Evanghelia Sa, pentru aceasta a întemeiat
Biserica Sa şi ne-a dăruit în ea toate mijloacele de a ne izbăvi de orice păcat, de orice
moarte, de orice diavol.
Da, El, Dumnezeu, a venit în această lume ca noi să ne izbăvim de toate acestea, ca
să ne dăruiască Viaţă veşnică.
Sursa: Cuviosul Iustin de Celie, Cuvinte despre veşnicie – predici alese, Editura
Egumeniţa, 2013
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Vitamine duhovniceşti
Cum putem simți prezența lui Dumnezeu?
Prin îndepărtarea de lume şi eliberarea de toate întâlnirile simţite, care atrag mintea
şi gândirea, toată lucrarea duhovnicească devine mai vie, mai dulce, pentru că mintea, eliberându-se de toate pricinile de împrăştiere, începe să se concentreze în sine
şi, prin aceasta, începe a simţi prezenţa lui Dumnezeu; frica şi iubirea evlavioasă devin mai sensibile şi simţitoare şi simţurile omului lăuntric înalt devin mai ascultătoare, adică mintea. De aceea, pentru noi, cei care dorim mântuirea lui Dumnezeu, dar
avem o fire neputincioasă şi stricată de păcat, cel mai bun, accesibil şi lucrător mijloc
de pocăinţă este îndepărtarea de lume. Pentru că mintea, prin însingurare şi atenţie,
concentrându-se în sine, vede gândurile potrivnice care ies din inimă şi pe cele care
vin la el, iar văzând, îşi înţelege necurăţia şi, nerăbdând-o, se sileşte să se cureţe.
Dar, neavând putere în sine să se cureţe şi să lupte cu ele, îşi află, încercându-se, neputinţa şi păcătoşenia şi nevoia desăvârşită de Hristos Mântuitorul. De aceea,
căutând ajutorul lui Hristos, cheamă puterea Sa, asemenea celui ce este neputincios
în propria sa raţiune. Cheamă numele cel atotbun şi atotputernic al lui Hristos, dispreţuindu-se pe sine cu sinceritate şi având inima mâhnită, ca să-l cureţe, să-l întărească şi să-i dea mână de ajutor. Şi în felul acesta, după aflarea neputinţei şi nenorocirii, află şi mântuirea lui Dumnezeu, Care îl apără în timpul luptei lăuntrice.
Sursa: Starețul Moise de la Optina, Starețul Moise de la Optina, Ed. Doxologia, 2013

Hristos așteaptă să fim firești și sinceri
Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, este Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit. Ca
Dumnezeu desăvârşit, El cuprinde toate cu dragoste, dragostea Sa nesfârşită. Ca Om
desăvârşit, este iubitor cu fiecare suflet ce se apropie de El. Nouă, totuşi, această
dragoste a lui Dumnezeu ni se pare cumva îndepărtată, ni se pare că Dumnezeu este
foarte departe de noi. De fapt, noi ne depărtăm (de Dumnezeu). El nu se poate
despărţi de noi, căci El este Viaţa. El este Dragostea deplină.
O, oare când vom avea şi noi faţă de Dânsul aceeaşi dragoste, oare când ne vom
apropia de Dânsul ca de un prieten adevărat? Însă noi nu ne apropiem de El astfel, ci
stingheriţi, parcă cu răceală; şi când ne rugăm, şi când facem un bine, suntem parcă
peste măsură de formali. Iar El vrea să fim fireşti. Ne-a arătat aceasta prin felul în
care a trăit printre noi: simplu, smerit şi blând. Trebuie să ne apropiem de Domnul
aşa cum ne-a făcut; simpli, ca nişte copii nevinovaţi trebuie să ne apropiem de
Dânsul.
Sursa: Stareţul Tadei de la Mănăstirea Vitovniţa, Cum îţi sunt gândurile, aşa îţi este
şi viaţa, Ed. Predania, Bucureşti, 2010

