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❖     Numele meu este Legiune... 

                                                                                              Preot Anthony Coniaris 

În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul 

Gherghesenilor, care este în faţa Galileei. 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. Văzându-L pe Iisus, a strigat, 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!, fiindcă 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 dus 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 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; iar El 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. 

Atunci au ieşit locuitorii 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. Iar cei ce 

văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul 

Gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Atunci El, intrând în corabie, S-a întors 

înapoi. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul, zicând: 

Întoarce-te la casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el a plecat, vestind în toată cetatea cât 

bine i-a făcut Iisus. (Luca VIII, 26-39) 
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Evanghelia de astăzi ne descrie un om care era efectiv dezmembrat în bucăţi. Când Iisus l-a întrebat 
"Care-ţi este numele?" el a răspuns: "Legiune". Legiune este termenul latin pentru o unitate de armată 
formată din şase mii de soldaţi. Personalitatea acestui om era atât de divizată de interese în conflict, încât 
nu mai era o persoană ci o mulţime de persoane, fiecare trăgând în altă direcţie. Evanghelia ne şi spune 
cine sunt aceste multe persoane înghesuite într-un singur om: "Căci demoni mulţi intraseră în el".      
Astăzi noi nu negăm existenţa demonilor. Ba chiar le-am redescoperit existenţa. Până şi psihiatrii admit 
că există demoni: demoni ai urii, ai răzbunării, ai resentimentelor; demoni ai lăcomiei, ai vinovăţiei, ai fricii; 
demonul extrem de apăsător al competiţiei, al stresului, al conflictelor moderne. Există astăzi oameni care 
sunt locuiţi de mulţi astfel de demoni. Numele lor este "Legiune".                                                          
Poate vă amintiţi că Shakespeare a pus în gura unuia dintre personajele sale următoarele cuvinte: "Tu ţie 
însuţi să îţi fi fidel, cum noaptea zilei îi urmează, şi nu vei fi fals faţă de nimeni." Până aici totul este bine. 
Dar rămâne întrebarea: la care eu să rămân fidel? Eului civic? Eului parental? Eului financiar? Eului 
religios? Eului social? Pentru că numele meu este Legiune! Există eul despre care cred că sunt eu. 
Există eul pe care alţii îl văd în mine. Există eul pe care îl prezint lumii. Există adevăratul eu pe care îl 
ascund de toţi. Sufletele noastre sunt ca nişte case bântuite de sfinţi şi de diavoli. Sau după cum spunea 
Edward Sanford Martin:                                                                                                                                 
În templul meu pământesc e-nghesuială,  
E unul care este umil, unul care e mândru;  
E unul cu sufletul distrus de atâtea păcate;  
E unul care nu se căieşte şi rânjeşte;  
E unul care îşi iubeşte semenii ca pe el;  
E unul la care nu-i pasă decât de faimă şi de el;  
De-atâtea griji care mă rod eu aş fi liber  
Dac-aş putea să ştiu care sunt eu.                                                                                                      
Aceasta este problema mea. Aceasta este problema fiecărui om. Nu sunt unul, ci mulţi. "Sunt larg", se 
plângea Walt Whitman, "conţin multitudinea." Aici este copilul, aici părintele, aici adultul, toţi în mine. Nu 
sunt atât o personalitate cât un câmp de luptă, în război cu mine însumi, tras în toate direcţiile. "Legiune 
este numele meu." Cuvântul "scindat" este un cuvânt cheie astăzi. Avem personalităţi scindate, familii 
scindate, naţiuni scindate, atomi scindaţi, o lume scindată. Şi ne mai mirăm că avem dureri de cap. 
Avem o nevoie disperată de unitate, de ceva care să ne ţină la un loc, să nu spargem în bucăţi. 
Recent am dat peste această afirmaţie: "Încercăm să trăim mai multe vieţi într-una, fără ca eurile noastre 
să fie organizate de o singură viaţă care să conducă din noi." Este doar un alt mod prin care gânditorul 
modern exprima ideea: "Mai multe euri! Nici unul nu conduce viaţa!" Iisus a spus-o altcumva: "Nu puteţi 
să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona" (Luca 16,13). Cu alte cuvinte, nu am fost făcuţi să servim la mai 
mulţi stăpâni. Nu am fost făcuţi să îi slujim lui Dumnezeu şi mamonei, lui Dumnezeu şi mulţimii, lui 
Dumnezeu şi satanei...nu putem sluji la mai mulţi decât sfărâmându-ne în bucăţi. Încercăm să punem la 
un loc lucruri care pur şi simplu nu merg împreună. Nitroglicerina este un explozibil deoarece constituenţii 
(acidul nitric, acidul sulfuric şi glicerina) în mod natural nu pot sta unul lângă altul: o uşoară lovitură şi 
fiecare constituent se va ciocni violent de celălalt, provocând suflul exploziei. La fel se întâmplă şi cu noi, 
când încercăm să îl slujim pe Hristos şi Biserica sa, dar şi să slujim lumescul, mulţimea. "Nu puteţi să 
slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona", spunea Iisus. Dumnezeu este Unul. Singurul de care avem nevoie în 
viaţă.Orice alte scopuri nu fac decât să ne împrăştie existenţa în bucăţi.                                        
Psihologia spune că pentru a ne dezvolta o personalitate matură, trebuie să ne structurăm viaţa în 
jurul unui singur scop. Iisus spunea în acest sens: "Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu..." Mulţi 
dintre cei cu personalitate scindată ("multiple" personalităţi) ajung aici datorită loialităţilor scindate: în 
parte lui Hristos, în parte eului propriu; parţial dăruit lui Hristos, parţial păstrat pentru mine; parţial pentru 
Împărăţia lui Dumnezeu, parţial pentru altceva decât Împărăţia lui Dumnezeu. Nu putem să găsim 
fericirea într-un astfel de stil de viaţă. Fericirea o găsim doar urmărind cel mai mare scop din univers, 
Dumnezeu în persoana lui Hristos. În El toate lucrurile se unesc, în El toate sunt complete; doar El poate 
să ţină unită viaţa, să nu se spargă în bucăţi.                                                                                                
În primul război mondial, aliaţii au încercat o nouă metodă, punând mai mulţi generali la comanda 
armatelor. Nu a mers. Apoi l-au făcut pe Foch comandat suprem al tuturor forţelor. Doar aşa au reuşit. 
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 În al doilea război mondial s-a decis că invadarea Europei s-ar putea face cu succes dacă şi numai dacă 
o singură persoană ar fi pusă în frunte. Această poziţie, o ştim cu toţii, a fost dată generalului Eisenhower. 
Ce s-ar fi întâmplat cu cauza aliaţilor dacă am fi fost supuşi divergenţelor, oscilaţiilor şi ezitărilor care apar 
invariabil în cazul controlului multiplu sau divizat? Confuzia ar fi dus la o situaţie fără speranţă. Principiul 
rămâne valabil şi pe câmpul de luptă personal al vieţii voastre şi a mele. Trebuie să avem un comandant 
suprem, un motiv deasupra celorlalte, o iubire, un Dumnezeu, un Scop ultim: Domnul Iisus Hristos. El 
devine principiul care controlează, asemenea unui poliţist de la circulaţie care stă la datorie la intersecţie 
şi controlează fluxul traficului. Atunci când poliţistul îşi abandonează postul din sufletul nostru, se produce 
un haos total, deoarece tendinţe şi nevoi interioare sunt scăpate de sub control şi se ciocnesc unele de 
altele, cauzând confuzie şi conflicte.                                                     Atunci când descriem o persoană 
imorală ca fiind o persoană "dezlânată", nici nu ne dăm seama cât de corectă este această descriere. Un 
astfel de om nu este integrat sau unit eficient în interiorul său. Face anumite acţiuni nu pentru că le 
doreşte, ci pentru că mulţimea le face; sau asemenea Sf. Pavel, simte în el o forţă demonică, ce îl 
împinge să facă lucruri pe care nu vrea să le facă. Nu este unul, ci mai mulţi. Numele lui este Legiune. 
Are nevoie de Cineva care să îl lege, să îl adune, să îi organizeze şi unifice personalitatea. Are nevoie să 
îşi predea viaţa nu partial, ci total lui Hristos, să îl lase pe Hristos să stea pe tronul inimii lui, să îl lase pe 
Hristos să fie Organizatorul, Preşedintele executiv, Directorul vieţii lui. Cu ajutorul lui Hristos putem să 
depăşim şi să răstignim numeroasele e-uri care se dezlănţuie în interiorul nostru: eul ambiţios, eul mânios, 
eul gelos, eul păcătos. (SURSA: www.profamilia.ro) 

 

 Dialog dintre un episcop şi un mason batran 

   Fragment din romanul “Diavolul este politic corect”  

 

                                                       al Ieromonahului Savatie Bastovoi 

– Preasfinţite, demult voiam să vă întreb…ce părere aveţi despre 
sfarsitul lumii? 
– Biserica nu are un răspuns clar în această privinţă. E o taină pe care 
numai Dumnezeu o stie…   
– Hai, lasă! Ştiu şi eu asta cu „nimeni nu ştie nici ziua, nici ceasul…”, dar 
vreau să-ţi cunosc părerea. Nu cred că nu te-ai gandit niciodată la asta 
şi că nu ai şi tu, ca om, o părere a ta… Sper că nu e nimic „anticanonic” 
în a avea o părere despre sfarşitul lumii? 
– Auzi, Richard, ştii că nu-mi place filozofia. M-ai chemat să bem un 
whisky sau să ne certăm iar? 
– O, nu! Voiam doar să avem o discuţie. Dacă vrei, aş putea să-ţi spun 
părerea mea despre sfarşitul lumii.(…) Nu este oare sfarşitul lumii o 

fatalitate? Mai contează oare cand şi cum va fi? Creştinismul i-a făcut pe oameni să fie mai 
preocupaţi de sfarşitul lumii decat de propriul lor sfarşit. Iar noi am ştiut cel mai bine să folosim 
această angoasă a sfarşitului în folosul nostru. Şi ştii ce am făcut? Am înscenat un sfarşit al lumii 
înainte de a-l hotărî Dumnezeu. Sfarşitul lumii este opera noastră! Ai trăit vreodată satisfacţia  

https://savatie.files.wordpress.com/2010/05/diavolul-politic-corect.jpg
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de a o lua înainte lui Dumnezeu, de a-I strica planurile divine? Să ştii un lucru, Preasfinţite, 
diavolul e formidabil tocmai pentru faptul că, ştiind planurile lui Dumnezeu cu lumea, o ia 
întotdeauna înainte. Iar voi, creştinii, aţi fost unealta noastră cea mai eficientă. Voi i-aţi convins 
că totul e o fatalitate, că orice rezistenţă este zadarnică! Şi, cu atît mai formidabil, i-aţi convins 
pe toţi că totul se întîmplă prin voia lui Dumnezeu! Pe toţi, dar nu pe mine şi pe cei ca mine, 
care ştim că tot răul în lume e opera diavolului! 
– Eşti un mincinos! ripostă Preasfinţitul, vrand să se ridice din fotoliu.  
– Diavolul este corect. Joacă întotdeauna după reguli. E adevărat că îşi face regulile singur.    
Şi ştiţi care e greşeala voastră, Preasfinţite? Greşeala voastră este că vă place să trăiţi după 
reguli. Întreaga voastră viaţă nu este decît reguli, reguli, reguli! Deşi, la drept vorbind, orice 
reguli, oricat de aspre şi categorice ar fi, alcătuiesc pană la urmă un joc. Un joc trist sau vesel, 
depinde cine il joacă. Iar diavolul este un jucător! Şi, ca orice jucător, atunci cand nu trişează, 
ştie să folosească regulile adversarului în favoarea sa… Apropo, Preasfinţite, credeţi că diavolul 
este un adversar sau un partener? 
–Cred  că e timpul să plec… 
– Preasfinţite, bea-ţi paharul şi o să te relaxezi. Uite la mine! Îmi mai torn unul, pentru că-mi 
face bine. Nu te-ai săturat să trăieşti în minciună? Ştii la ce mă gîndesc uneori? Mă gîndesc că o 
să mor şi nu am zis niciodată ce gîndesc. Ascultă-mă pînă la capăt… 
– Bine… Să zicem că m-ai făcut curios, zise Preasfinţitul, dînd paharul peste cap şi reaşezîndu-se 
în fotoliu. 
– Ziceam că diavolul este un jucător corect, în sensul că joacă întotdeauna după reguli.                 
E adevărat că tot timpul propune reguli noi, dar nu fără acordul adversarului. Preasfinţite, ai 
acceptat vreodată regulile diavolului? 
– Mă simt încurcat… În sensul dacă am păcătuit sau nu? Sigur, ca orice om, sunt supus greşelii, 
dar nu cred că am făcut vreodată jocul diavolului… E prea mult… 
– Iar eu îţi voi spune că simplul fapt că te afli aici este un joc al diavolului. 
– Ajunge! Mă jigneşti, lord Richard! Am fost tot timpul un om corect, nu am făcut rău nimănui! 
– Oare? 
– Dumnezeu mi-e martor! 
– Atunci să-mi spui, Preasfinţite, de ce te afli aici, în această insulă plină de tirani, de corupţi şi 
ipocriţi? 
– Îmi îndeplinesc slujirea! Oare toţi aceşti oameni trebuiau să rămînă fără biserică, fără şansa de 
a se întoarce la Dumnezeu? 
– Te minţi singur pe tine, Preasfinţite. De ce nu recunoşti că eşti aici numai pentru că te temi de 
moarte, că te-ai ascuns, plătind bani în timp ce credincioşii tăi sfîrşesc eutanasiaţi la şaizeci şi 
cinci de ani? 
– Această lege e o nedreptate! Oamenii trebuie să trăiască atît cît le e dat de la Dumnezeu! 
– O! Îmi place să te aud, Preasfinţite! Chiar îmi place! Dar oare de ce îmi zici asta mie acum şi 
aici, şi nu ai protestat cînd erai episcop al bisericii oficiale? Oare de ce a tăcut biserica atunci 
cînd se purtau dezbateri în jurul acestei legi, care, fără îndoială, este una demonică? Da, 
demonică! Iar biserica a tăcut şi odată cu ea ai tăcut şi tu, Preasfinţite! Şi ştii de ce? Pentru că 
aţi intrat în jocul diavolului! Iar el s-a dovedit a fi un jucător mai bun ca voi!(…) 
 



                                                           -05- 
Aşa că, la drept vorbind, înaintea lui Dumnezeu sîntem la fel de vinovaţi, Preasfinţite. Am ucis 
împreună sute de milioane de oameni. Eu şi cei ca mine v-am propus o lege a diavolului, iar tu şi 
cei ca tine aţi acceptat-o. E un joc cinstit, nu? 
– Dumnezeu ştie că eu nu am dorit aceasta. Dar, oricum, părerea mea nu contează. Totul se 
hotărăşte în Sfîntul Sinod… Eu singur nu pot nimic… 
– Eşti extraordinar, Preasfinţite! Mai spune-mi aia cu „n-am vrut să fac sminteală şi de aceea     
n-am mers împotriva Sfîntului Sinod”, ha, ha! Totul e un joc, Preasfinţite, pe care voi îl jucaţi cu 
toată seriozitatea! Cînd ai citit ultima dată Biblia, Preasfinţite? 
– Ce întrebare-i asta? O citesc des… Chiar ieri am citit…  
– Am citit-o şi eu. Recunosc că nu am înţeles mare lucru. Dar am reţinut cîteva momente care  
m-au marcat. Ţi-aduci aminte scena ispitirii lui Iisus? 
– Sigur, cum să nu? 
– Şi cu ce L-a ispitit diavolul pe Iisus? 
– Cum cu ce? Cu pîine… Cu bogăţii… Cu slava deşartă… 
– N-ai înţeles nimic, Preasfinţite! 
– Atunci spune tu… 
– Cu Biblia, Preasfinţite! Cu Biblia! Cum şi-a început diavolul ispitirea? 
– „Scris este”… 
– Şi cum i-a răspuns Hristos? 
– Tot cu replici din Scriptură… Bine-nţeles…, se dumiri episcopul, surprins că nu s-a gîndit pînă 
atunci la asta. 
– Asta nu aţi priceput voi, dar am înţeles o noi! De pildă, ce a însemnat pentru biserică 
legalizarea căsătoriilor homosexuale? Ştii prea bine. Dar nu aţi replicat niciodată, chiar dacă 
toată Biblia e împotrivă! A fost destul să vă arătăm locul în care scrie „nu judeca şi nu vei fi 
judecat” sau „Dumnezeu este dragoste”, ca voi să vă lăsaţi convinşi că aveţi Biblia de partea 
voastră. Deşi şi voi, şi noi ştiam prea bine că totul este o minciună. Că nu este decît un joc al 
diavolului! Un joc pe care l-aţi acceptat şi din care nu v-aţi mai putut retrage… Vă rătăciţi, 
neştiind Scripturile, Preasfinţite! Sper că şi această replică îţi e cunoscută? 
– Lasă asta… 
– E replica lui Hristos! Şi cui a fost dată? Tocmai cărturarilor şi fariseilor! Celor care citeau 
Scriptura zilnic, ca şi tine! Dar nu înţelegeau nimic din ea… Diavolul, Preasfinţite, a înţeles 
Scriptura şi a folosit-o împotriva voastră! 
– Lasă, lasă… Ştiu că vrei să mă bagi în deznădejde, dar n-o să-ţi meargă. Dacă ar fi să te asculte 
cineva, ar crede că diavolul a scris Biblia, replică episcopul, împleticindu-şi limba. 
– N-am zis asta. Dar că diavolul a folosit Biblia împotriva voastră, asta da. 
– Te joci cu cuvintele, lord Richard. 
– Îmi place jocul! 
– E un joc periculos… 
– Nu mai periculos decît cel pe care îl joci tu. 
– Tu joci de partea diavolului. 
– Diavolul e un jucător corect. 
– Nu vreau să mai discut. Trebuie să plec… 
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       CUVANT DE FOLOS…SI PENTRU DEFAIMATORII SFINTELOR MOASTE 

Odata cu inceputul celui mai popular pelerinaj de la 

Iasi, unii semeni si-au incarcat din nou galetile cu 

zoaie, gata pregatiti sa le-arunce pe Biserica.         

“S-a deschis sezonu’ la pupat moaste sau oase!”,  

se dezlantuie cu anuala regularitate noii promotori 

neomarxisti  pe toate haznalele media. Cu toata 

deferenta, atat pentru ei, cat si pentru cei care in 

mod onest vor sa inteleaga invatatura despre 

cinstirea Sfintelor Moaste, voi incerca sa ofer un 

material explicativ pe aceasta tema.                                                                                    

Cinstirea Sfintelor Moaste are legatura intrinseca 

cu cinstirea sfintilor si cu cinstirea sfintelor icoane. 

Cinstirea moastelor nu e idolatrizare a persoanei 

sfantului, ci e doar onorare a lor pentru ca acesti oameni s-au facut bineplacuti lui Dumnezeu in viata lor 

pamanteasca. Teologic, noi facem si urmatoarele diferente: sfintilor li se cuvine cinstire, Maicii Domnului 

i se cuvine preacinstire, lui Dumnezeu i se cuvine adorare. Prin urmare, sfintii sunt pentru noi modele, 

exemple, dar si fiinte dragi pe care le iubim asa cum ar trebui sa ne iubim si semenii aflati in viata 

pamanteasca. Sfintii au intrat in prezentul vesnic al imparatiei lui Dumnezeu si sunt contemporani cu noi, 

cei ce ne aflam inca intre trecut si viitor, dar aspiram sa devenim asemenea lor. Prin unii sfinti, 

Dumnezeu a ales sa se manifeste, oferindu-le harul neputrezirii trupului. Pentru cei care vor sa vada si sa 

inteleaga, aceasta e si o implinire a cuvintelor Mantuitorului: "Daca acestia vor tacea, pietrele vor 

striga!" E o metafora din care intelegem ca moastele sunt “vii” si “vorbesc”, mai mult decat noi, cei vii si 

nesimtitori la chemarea lui Dumnezeu. Primii crestini savarseau Sf. Liturghie pe mormintele martirilor, 

ascunsi prin catacombe din cauza persecutorilor. Pentru crestini, "sangele martirilor este samanta 

crestinilor". (Tertulian) De aceea nici o Sfanta Liturghie nu se savarseste fara Sfinte Moaste. In 

buzunarelul din spatele fiecarui Sfant Antimis, ce se afla in orice biserica ortodoxa, sunt Sfinte Moaste 

fara de care nici un preot ortodox, astazi si pana la sfarsitul veacurilor, nu poate savarsi Sfanta Liturghie. 

Sfintele Moaste sunt si o dovada a faptului ca Dumnezeu pretuieste nu numai sufletul, ci si trupul omului. 

Dumnezeu pretuieste intreaga fiinta umana, iar Sfintele Moaste reprezinta si ele, pe langa Invierea 

Domnului, un fel de arvuna pentru crestin ca omul va invia in trup la a doua venire a lui Hristos. Iar 

trupul nu va mai fi supus legilor pamantesti, ci va fi unul transfigurat, nesupus stricaciunii. Acum daca 

intelegem de ce cinstim moastele, intelegem si de ce le sarutam. Pentru ca il iubim pe-acel sfant! Cand 

ne luam ramas bun de la mama (sau oricine altcineva drag) care se afla in sicriu, trecut(a) din lumea 

aceasta, exista la slujba inmormantarii gestul ultimei sarutari. Aceasta sarutare e un gest de iubire 

pentru persoana iubita, gest care trece si dincolo de mormant. Nu e nimic scarbos sau silnic intr-asta, 

decat pentru cei care nu inteleg si, mai grav, nu vor sa inteleaga si nu vor decat sa batjocoreasca 

invatatura Bisericii. In Bistrita olteana, Sf. Grigorie Decapolitul are moastele in manastire, iar localnicii 

il alinta "Sfantuletul". La Curtea de Arges Sf. Filofteia e alintata de credinciosi "Sfantulita".                          
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Asta ne arata ca moastele acestor sfinti fac parte din familia comunitatii.  Ei sunt de-ai casei! Intreaga 

istorie a Romaniei e plina de domnitori si personalitati care au cinstit si au pupat moaste si nu pot fi 

banuiti de lipsa de demnitate, ba de departe, sunt ziditori de neam, de spiritualitate si cultura, in 

comparatie cu politicienii paraziti ai vremurilor noastre si carturarii de carton neomarxisti care-si dau 

aere intelectuale prin toti porii imbacsiti pana la refuz de ideologie asa-zis progresista! Multi dintre cei 

care batjocoresc moastele sunt, in schimb, admiratori ai "pelerinajelor" de prostitutie, numite marsuri 

gay, sunt admiratori ai urletelor de fiare turbate ai asa-zisilor "singeri" de heavy-metal care prostesc 

zeci de mii de tineri stransi la un loc pe-un stadion s-asculte "muzica cool", "non-conformista"! Mai 

vreti exemple? Mai am! Pe stadioanele de fotbal 24 de izmenari alearga dupa o chisca umflata! In timp 

ce astia se umplu de euroi, fraierii platesc si se-agita patimas fara ca sa aibe vreun beneficiu. Si-atunci de 

ce si pe cine deranjeaza faptul ca oamenii vor sa cinsteasca trupurile unor sfinti? "Se spunea despre avva 

Agathon ca s-au dus oarecari la dansul, auzind ca are dreapta si mare socoteala. Si vrand sa-l incerce de 

a sa manie, i-au zis lui: tu esti Agathon? Am auzit ca esti curvar si mandru! Iar el a raspuns: da, asa este! 

(desi nu era!)Apoi i-au zis lui: Tu esti Agathon barfitorul si clevetitorul? Si el din nou a raspuns: da, asa 

este! (desi nici asa nu era!) Apoi i-au zis lui: tu esti Agathon ereticul? Iar el a raspuns: asta nu! Eretic nu 

sunt si nu voi fi! " Deci daca toti preotii, daca toata ierarhia bisericeasca in frunte cu episcopii, putem fi 

criticati si injurati, de multe ori pe drept cuvant pentru ca dupa pacatele noastre cu adevarat ne-o 

meritam din plin, atunci insa cand e criticata si injurata Biserica Ortodoxa, in intelesul de ei de lucrare 

a lui Hristos prin harul Duhului Sfant, sa stiti ca e datoria oricarui preot si a oricarui crestin, cu stiinta si 

constiinta, sa sara ca ars! Spuneti orice despre preotii pacatosi, despre ierarhii corupti, dar NU VA 

LUATI DE NICI O VIRGULA MACAR DIN INVATATURA BISERICII! ACEASTA E PECETLUITA CU JERTFA 

MANTUITORULUI SI CU JERTFA SFINTILOR, INCLUSIV A SFINTILOR CU MOASTE! ESTE PACAT 

IMPOTRIVA DUHULUI SFANT! p. didel 

                                                            ***                         

PROGRAM                                                      

➢ DUMINICA, 21 OCTOMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Vindecarea 

demonizatilor din tinutul Gherghesenilor) 

➢ DUMINICA, 28 OCTOMBRIE 2018, ORA 11:00 A.M. – Sfanta Liturghie (Invierea fiicei lui 

Iair)                                                                        

 

 

 

 


