
 
“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 33 (2014), 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 mear-
gă 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 Gher-
ghesenilor 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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Despre chipul omului îndrăcit de patimi şi                         
chipul omului pătruns de Duhul Sfânt 

Părintele Sofian Boghiu 
 

“Când duhul cel rău se apropie de om, apoi îi tulbură mintea şi o face sălbatică, o 
împietreşte şi o întunecă, aduce asupra ei temere şi frică şi trufie; îi perverteşte 
ochii, tot trupul îi tremură; când se mânie vede înaintea ochilor o lumină necurată şi 
roşiatică, mintea devine furioasă şi îndrăcită, gura este silită să grăiască vorbe 
netrebnice, ruşinoase şi hulitoare. Cel ce este stăpânit de acest duh al înşelării de 
cele mai multe ori se supără şi este plin de mânie (nu este în stare să ierte), nu 
cunoaşte deloc smerenia, plânsul cel adevărat şi lacrimile, ci mereu se laudă cu 
frumuseţile sale (cu lucrurile mâinilor sale). Întotdeauna se lasă mânat fără frâu de 
mişcările patimilor, este fără frică de Dumnezeu şi, în sfârşit, îşi iese din minţi şi 
ajunge la pierzania desăvârşită” (Sfântul Grigorie Sinaitul şi Sfântul Maxim 
Kavsokalivitul, Despre chipul omului îndrăcit de patimi ) 

Despre chipul omului creat de Duhul Sfânt  

Când intră în om harul Duhului Sfânt, apoi îi adună mintea şi-l face atent şi smerit, 
aducându-i aminte de păcatele sale, de moarte şi de judecata viitoare. Îi umple 
sufletul de o umilinţă adâncă şi-l mişcă spre plâns şi spre lacrimi, îi face ochii blânzi 
şi plini de bunătate, şi cu cât se apropie harul mai mult de om, cu atât îl împacă, îi 
mângâie sufletul, amintindu-i de sfintele Patimi ale Mântuitorului şi de nemărginita 
Lui iubire de oameni. Mintea este plină de lumină dumnezeiască, luminată de 
lumina cunoştinţei de Dumnezeu. Inima devine liniştită şi blândă, izvorând din 
belşug roadele Duhului Sfânt, care sunt: bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, mila, dragostea, omenia şi celelalte, iar sufletul primeşte o veselie 
negrăită.  

Despre legea vieţii duhovniceşti  

Trebuie să ştim însă că această mângâiere a harului dumnezeiesc, ori acest foc 
duhovnicesc, nu se va arăta în noi câtă vreme strângem în noi patimile. Patimile sunt 
ca şi umezeala din lemne. Lemnele ude nu ard. Trebuie aduse lemnişoare uscate din 
altă parte şi apoi aprinzi. Arzând, ele încep să usuce umezeala şi, pe măsură ce le 
usucă, aprind şi lemnele cele uscate.  

Lemnişoarele uscate sunt nevoinţele, osteneala şi împotrivirile noastre cu ajutorul 
lui Dumnezeu — la toate răbufnirile pătimaşe din fiinţa noastră.  
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Astfel, cu încetul, râvna şi focul lăuntric, gonind umezeala şi aprinzându-se, vor 
cuprinde cu flăcările şi toate lemnele cele ude, adică patimile. Lemnele sunt toate 
puterile sufletului nostru şi toate funcţiunile trupului. (…) Câtă vreme omul nu ia 
aminte la sine, toată fiinţa noastră este pătrunsă de umezeală, adică de patimi. Până 
când patimile nu vor fi izgonite, ele se împotrivesc cu îndărătnicie focului celui 
duhovnicesc. Ele pătrund şi în suflet şi în trup şi prin aceasta ele robesc chiar duhul - 
conştiinţa şi libertatea - şi astfel domnesc asupra întregului om. Pentru că patimile 
sunt în legătură cu dracii, apoi, prin ele, şi dracii domnesc asupra omului, care totuşi 
îşi închipuie că el singur îşi este stăpân.  

Învaţă-te ca orice faci, să faci astfel ca inima cea duhovnicească să nu se răcească. Să 
citeşti îndemnuri duhovniceşti şi să nu îţi opreşti luarea aminte de la nevoinţele cele 
din afară. Să te nevoieşti în a-ţi dobândi smerenia inimii, făcând cu plăcere ceea ce 
nu-ţi place. Încălzeşte-ţi soba cea dinlăuntru prin rugăciuni scurte şi dese şi        
păzeşte-ţi simţirile să nu plece rugăciunea din pricina lor. Vei ajunge astfel robul lui 
Iisus şi vei cunoaşte că bun este Domnul. “Cel mai de seamă lucru este să stai şi să 
umbli în faţa lui Dumnezeu, strigând către El din inimă!”. Aşa făcea Sfântul Maxim 
Kavsokalivitul. Aşa făceau sfinţii.  

Legea vieţii duhovniceşti aceasta este: ţine inima ta în simţirea lui Dumnezeu şi 
totdeauna vei petrece în aducerea aminte de Dumnezeu. Se aprinde atunci în inima 
noastră acel fericit foc duhovnicesc, focul harului dumnezeiesc, acea mângâiere şi 
acea bucurie negrăită despre care citim în cărţile sfinţilor şi în vieţile sfinţilor. Din 
acele clipe, omul trebuie să rămână credincios Domnului. Această, credincioşie o 
mărturiseşte prin faptul că nici în gânduri, nici în simţiri, nici în fapte, nici în cuvinte 
el nu mai îngăduie nimic din ce-şi dă seama că este potrivnic Domnului, ci 
dimpotrivă, nu lasă neîmplinită nicio faptă, niciun gând bun plăcut Domnului. Acest 
lucru cere uneori multă osteneală, silire de sine şi împotriviri de sine dureroase.  

(Sursa: Părintele Sofian Boghiu, Părintele Sofian Duhovnicul, Editura Bizantină, Bucureşti 2012, p. 142
-144)  

 

De ce există atâţia oameni nefericiţi astăzi? 

 Astăzi şi oricând există şi oameni nefericiţi pentru că nu merg pe calea fericirii, 
pentru că nu realizează cele care duc la fericire, pentru că nu se interesează de cele 
care ar putea să-i facă fericiţi, pentru că aşteaptă de la lumea aceasta lucruri pe care 
nu le poate da lumea aceasta.  

Vitamine duhovniceşti  
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Lumea dă ce are ea, iar Dumnezeu dă lucruri mai presus de ceea ce caută oamenii în 
lumea aceasta şi, dacă nu cauţi fericirea pe calea fericirii, sigur că ajungi la 
nemulţumire, ajungi la zbucium, ajungi la confuzii, la nedumeriri, ajungi la 
neîmpliniri, te simţi apăsat, te simţi oprimat. Dar, dacă mergi pe calea fericirii, chiar 
şi în condiţii de nefericire, poţi să fii fericit. Cineva zicea că mai ales două lucruri nu 
le poate face omul fără credinţă în Dumnezeu şi anume: să crească copii buni şi să 
suporte o suferinţă grea. Un credincios care ştie cu adevărat că suferinţa are rost, şi 
în condiţii de suferinţa primeşte linişte sufletească, are seninătate. Noi cunoaştem 
credincioşi care au de suferit şi care suferă. De exemplu, imobilizaţi la pat şi care 
totuşi sunt senini şi oameni care dau slavă lui Dumnezeu şi pentru o situaţie de felul 
acesta. Ceea ce înseamnă că fericirea n-o condiţionează bunăstarea materială sau 
sănătatea deplină, deşi Biserica noastră este pentru sănătate deplină este şi pentru 
stare materială bună.  

Biserica noastră se roagă pentru sănătatea şi mântuirea credincioşilor, doreşte ca 
credincioşii să fie aşa cum se roagă pentru înainte-stătătorul lor bisericesc: întregi, 
cinstiţi, sănătoşi, îndelungaţi în zile. Toate acestea sunt lucruri pe care Biserica le 
promovează şi le doreşte, dar avem conştiinţa că şi în condiţii nefavorabile fericirii, 
dacă omul este curat cu sufletul şi este receptiv pentru binecuvântarea lui 
Dumnezeu, este şi poate fi fericit.  

Pe când, dacă nu împlineşte condiţiile fericitoare, nu poate să fie mulţumit, chiar 
dacă are bunăstare materială, chiar având unele succese în această lume. În ultimă 
analiză, fericirea vine de la Dumnezeu şi se dă celor care sunt curaţi. În cuprinsul 
slujbei cununiei, care este o slujbă ce se face pentru tineri, care au viaţa în faţă,    
într-o rugăciune, slujitorul Sfintei Cununii se roagă, zicând: “Dă-le lor să-şi petreacă 
viaţa fără de prihană”, adică în chip ireproşabil, fără vină şi mai departe: “Şi 
învredinceşte-i să ajungă bătrâneţi fericite, cu inimă curată împlinind poruncile Tale”. 
Arătându-se în aceasta şi modalitatea de a ajunge cineva fără prihană, fără vină, fără 
pată şi totodată, arătându-se şi calea fericirii, în sensul că la bătrâneţi fericite ajung 
cei ce au tinereţe cinstită, ajung cei ce împlinesc poruncile lui Dumnezeu.  

(Sursa: Arhimandrit Teofil Părăian, extras din interviul realizat la Bucureşti în 10 octombrie 1998)  

Dumnezeu nu doreşte ca fiii Săi să fie nişte tânguitori, privitori cu faţa spre trecut, ci 
vrea să fie nişte oameni fericiţi, privind spre viitor şi spre veşnicie. Cine sunt fericiţi? 
Ştiţi cine? Cei ce cred, cei ce cred în Dumnezeu, aceia sunt oameni fericiţi. Şi dacă 
crede cineva în Dumnezeu şi nu este fericit, să ştie că nu crede în Dumnezeu, sau, în 
orice caz, nu crede destul. Credinţa în Dumnezeu este izvor de fericire. Dacă mergi 
pe calea fericirii, chiar şi în condiţii de nefericire, poţi să fii fericit.  

(Sursa: Arhimandrit Teofil Părăian, Veniți de luați bucurie, Editura Teognost, 2007, p. 30) 


