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Ultima armă a diavolului: Eu nu exist ! 

 
                                                                                 Autor: Teodor Danalache  
                                                                                              

Clive Staples Lewis concentrează minunat acest lucru, spunând: "În ce privește diavolii, 

omul poate face două greșeli la fel de însemnate, dar opuse. Una e să nu creadă în existența 

diavolilor, alta e să creadă în existența lor și să-și bată capul cu diavolii în prea mare și 

dăunătoare măsură. Diavolii înșiși se bucură în aceeași măsură de ambele erori și-l vor 

saluta pe materialist, ca și pe magician, cu aceeași desfătare." Aici vom vorbi despre prima 

greșeala pe care o poate face omul, anume aceea de a nu crede în existența diavolilor. Când 

nu credem în existența diavolului, ajungem să punem toate relele petrecute în noi, în jurul 

nostru și în lume sub influența mediului, a astrelor, a condițiilor sociale, a oamenilor "răi", 

etc. Astfel, omul ajunge sa creadă mai mult în noroc și în ghinion, în lucruri întâmplătoare 

și în hazard, în zodii și în influențe astrale, cât și în voința lui ca singur izvor al binelui și al 

răului, decât în lucrarea neîncetată de ispitire a oamenilor, lucrată subtil de diavol. Când 

omul ajunge să nu mai creadă în existența diavolului, el își pierde și credința în Dumnezeu. 

Din moment ce în mintea omului, diavolul nu mai există, binele și răul, atârnând doar de 

voința lui, el fiind "liber" de orice determinare transcendentă, nici Dumnezeu nu își mai 

gasește locul în viața sa. Există ispita de a spune "cred în Dumnezeu, însă diavolul este ceva 

comic". În acest caz, înșelarea cuprinde intreaga minte a omului. Dacă există Dumnezeu, 

există și diavol, iar dacă Dumnezeu se face simțit în viața omului, tot așa se face simțit și 

diavolul în viața omului. Totul ține însă de voința omului, care poate impiedica atât pe 

Dumnezeu, cât și pe diavol, de a-și face loc în inima și viața lui. Cât timp diavolul rămâne 

ascuns cunoștinței și credinței omului, el poate lucra în voie, "băgându-și coada" în toate 

planurile omului, în toate faptele și în toate relațiile pe care omul le are cu semenii săi. Mai 

dureros însa este faptul că atunci când nu credem într-un pericol sau risc, nu aveam cum și 

de ce să ne păzim în fața lui. Suntem descoperiți și fără pic de apărare. Nimeni nu se 

păzeste acolo unde nimeni nu atacă, nimeni nu luptă cu ceva inexistent, nimeni nu poartă 

arme fiind de unul singur. 
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 Din momentul în care conștientizam lucrarea diavolului și credem în existența lui, lupta 

devine mai aspră și mai intețită. Fiind descoperit, el luptă mai pe față și mai aprig, 

"răcnind ca un leu" în fața celor ce îl privesc descoperit. Când un dușman ne luptă într-

ascuns, el o face subtil, puțin cate puțin și pe termen lung, însa atunci când este descoperit, 

el iși aruncă în luptă, deodată, toate armele sale. Când ajungem să ne dăm seama că 

gândurile rele ce ne vin în minte nu sunt izvorâte din noi, că mâniile ce ni se aprind în 

inima nu sunt proprii firii noastre, abia atunci reusim să luptăm cu ele și sa ne schimbăm 

mintea, înduhovnicind-o, cu ajutorul harului lui Dumnezeu. "Omul nu este dușman al 

omului. Doar diavolul este dușman al omului." Daca am crede acest cuvânt, cu mult mai 

ușor am trece peste răutațile văzute sau simțite din partea celor de lângă noi. Daca am 

vedea cum diavolul lucrează prin oamenii neatenți la lucrarea lui în ei, nu am mai lovi in 

oameni, întorcându-le răutățile, nu am mai suferi în fața răutăților lor, ci am avea milă de 

ei, oricât de mult ne-ar lovi ei. Când nu mai credem în diavol, ajungem să luptăm cu omul 

de langă noi, să urmăm legii talionului, care zice "ochi pentru ochi și dinte pentru dinte", 

să luăm totul personal, sa vedem în toți aceia care ne sunt greu de suportat numai lovituri 

și împunsaturi intenționate. Când diavolul nu a reușit să-L ispitească pe Hristos în pustie, 

el a trecut la a-L lovi prin oamenii de langă El, prin ucenici și prin preoții templului iudaic. 

Un apostol se leapădă de El de trei ori, un altul îl trădează, iar preoții legii vechi îi  cer 

răstignirea. Cu toate acestea, El nu a căzut din dragostea fata de ei, știind și văzând cu 

diavolul lucrează prin ei asupra Lui, cum ei se comportă inconștient, drept pentru care a și 

zis: "Iartă-i, Doamne, caci nu știu ce fac." Diavolul există, însă caută cu toată puterea să 

rămână ascuns.  

   

Sursa: www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti 

 

 
DUMNEZEU SE SMEREȘTE ȘI PRIN SFINȚII SĂI 

 
 

Auzim adeseori printre creștini cum au fost vindecați sau 

ajutați într-un fel sau altul de sfinți: "m-am rugat la Sfântul 

Nectarie și m-a vindecat de cancer", "m-am rugat la Sfântul 

Mina și mi-am recuperat paguba", ori "m-am rugat la Sfântul 

Ciprian și am scăpat de vrăji", etc. Lăsând deoparte faptul că 

noi, oamenii, de cele mai multe ori, nu știm ce cerem în 

rugăciunile noastre, fiind interesați mai degrabă de 

dobândirea celor trecătoare decât de veșnicia noastră, e bine 

să lămurim că Dumnezeu e cel care face minunile, iar nu sfinții.    Și totuși în rugăciune ne 

adresăm sfinților ca unora ce sunt făcători de minuni, multora atribuindu-li-se chiar 

denumiri ce au legătură cu harismele lor primite de la Dumnezeu: taumaturgul 

(vindecătorul), făcătorul de  minuni, grabnic ajutătoare, etc. Inclusiv Biserica ne învață că 

sfinții, ajunși în ceruri, mijlocesc rugăciunile noastre către Dumnezeu, noi trăgând de-aici 

concluzia că Dumnezeu ar fi atât de aspru și de neînduplecat încât uneori abia cedează la 

rugămințile neîncetate ale sfinților. Ori înțelegerea corectă este aceea că sfinții se roagă  
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pentru noi întrucât rugăciunea este, de fapt, exprimarea iubirii lor pentru oamenii rămași 

pe pământ. Deci, când sfinții iubesc, atunci ei se roagă lui Dumnezeu pentru noi, adică 

mențin starea de iubire atât cu Dumnezeu cât și cu oamenii rămași pe pământ. Iar 

dragostea sfinților este, de fapt, tot dragostea lui Dumnezeu preluată de sfinți de la 

Dumnezeu și împărtășită deopotrivă și nouă. Iar faptul că minunile făcute de Dumnezeu 

sunt văzute de oameni ca fiind ale sfinților, înseamnă că Dumnezeu se smerește și prin 

sfinții Săi, făcându-i pe-aceștia vizibili, în timp ce însuși Dumnezeu preferă să rămână 

ascuns, neștiut, ca să nu îi aducem Lui laude. Dumnezeu e mare și prin desăvârșita Lui 

smerenie, descoperindu-Și slava prin sfinții Săi și tocmai de aceea I se cuvine toată slava, 

cinstea și închinarea veșnică! Acum înțelegem și cuvintele psalmistului: ``Minunat este 

Dumnezeu întru sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel.``(Psalmul 67, 36) p. didel 

  

 

 
Dialog  într-un avion 

 
Un bărbat a fost așezat lângă o fetiță în avion. El ura 

zborurile, așa că pentru a a se mai liniști, s-a întors la 

fetiță și a întrebat-o: 

“Ce faci? Vrei să vorbim? Zborurile lungi trec mult 

mai ușor dacă intri în conversație cu cineva.” 

Fetița, care tocmai începuse să citească din cartea ei, a 

ridicat privirea către străinul de lângă ea: “Despre ce 

ai vrea să vorbim?” – a întrebat ea. 

“Oh, nu știu…” – a răspuns bărbatul. 

“Ce zici de asta: de ce spunem că există Dumnezeu, Rai și iad.. sau viață după moarte? 

Toate acestea sunt o invenție a omenirii.” – a continuat el. 

“Bine!” – a spus fetița zâmbind. “Însă înainte de a discuta despre asta, vreau să îmi 

răspundeți la o întrebare.” 

“Da, sigur.” – a zis bărbatul. 

“Calul, berbecul și vaca sunt erbivori. Da?! Atunci, spuneți-mi, de ce calul are 

excrementele în formă de bilă … vaca în formă de plăcintă … și berbecul în formă de 

măsline?” – a întrebat fetița. 

Dintr-o dată, bărbatul a devenit foarte serios: 

“Să știi că nu m-am gândit niciodată la asta…” – a spus el, căzând pe gânduri. 

“Păi, vedeți, domnule… nu știți absolut nimic, nici măcar despre rahat… și vreți să vorbim 

despre Dumnezeu.” – a fost replica fetiței. Apoi micuța s-a întors la cartea sa. 

Domnul sa ne miluiască! 
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PROGRAM 
 

 Duminică, 20 octombrie, ora 11 am – 

Sfânta Liturghie Baptismală (Vindecarea 

demonizatului din ținutul 

Gherghesenilor);                                                                                                                              

Duminică, 20 octombrie, ora 1 pm – 

agapă festivă de Thankgiving. 

  

 

 

 

  


