
 

 

Lupta împotriva Duhului cel Rău 
(18/4/2021) 

  
În această perioadă a Sfântului și Marelui Post, lupta (rugăciunea și postul) 

împotriva răului pentru creștinii ortodocși este deosebit de intensă. La 
Pavecernița Mare ne rugăm: „Doamne ... izbăvește-ne de orice tulburare și 
lașitate a celui care este îndemnat de diavol” (Rugăciunea Sfântului Vasile cel 
Mare). Sau ne putem uita la concluzia Liturghiei Mai-Înainte Sfințite: „dă-ne și 
binecuvântează binele, zdrobește capetele nevăzuților balauri” (Ultima 
rugăciune în fața Icoanei lui Hristos). Numai din aceste rugăciuni este evident că 
Satana, cel mai vechi dușman al omenirii, este destul de real. El nu este doar 
puternic, ci și foarte viclean. El folosește orice tactică posibilă pentru a încerca 
să ne înșele sau să ne manipuleze. El își ascunde mișcările (ca soldații care 
folosesc camuflajul în război), acționând adesea prin intermediul altor oameni, 
astfel încât cel Rău însuși să evite învinuirea. Diavolul încurajează gândurile 
egoiste și mândre într-o persoană, care aparent pot părea benefice. Căutarea 
bogăției, faimei și puterii sunt apoi îmbrățișate și justificate (vorbind adesea în 
termeni de „drepturi”). Aceste „beneficii” sunt obținute folosind orice mijloace 
necesare, inclusiv înșelăciunea, nedreptatea, hoția și plăcerile păcătoase. Anticul 
vrăjmaș va argumenta atunci că „toată lumea face aceasta”, descriind Evanghelia 
ca fiind nerealistă și deconectată de „viața reală”. 

Creștinii credincioși știu mai bine. După cum scrie Sfântul Apostol Pavel: 
„Ca să nu ne lăsăm covârşiţi de satana, căci gândurile lui nu ne sunt 
necunoscute.” (2 Corinteni 2:11). 

Cât de departe merge puterea lui Satan? Să examinăm mai îndeaproape 
cum încearcă să înduplece o persoană la voia sa. Începem cu înțelegerea că 
diavolul nu poate forța pe nimeni să se supună lui. Fără consimțământul unei 
persoane, demonii nu pot obține absolut nimic. Cei care sunt îngroziți de „Marca 
Fiarei”, „Semnul lui Satana” sau „666” trebuie să-și dea seama de acest lucru. 
Dacă un creștin nu își deschide inima către Satana, atunci Satana nu îi poate lega. 
Cel rău știe asta, motiv pentru care nu își arată adevărata față când își folosește 
trucurile. 
 Cum se întâmplă acest lucru? La fel a fost cu Hristos pe „Muntele 
ispitelor” din Iudeea. Satana va veni la fiecare creștin, folosindu-se de starea 
noastră mentală și/sau fizică pentru a ne ispiti. Fără „armura lui Dumnezeu” 
(Credința), rugăciunea constantă, vigilența și alte „arme” menționate de Sfântul 
Pavel (vezi Efeseni 6: 13-18), suntem fără apărare. Dacă Satana găsește pe 
cineva în această stare, atunci va fi ușor să-l separe de Harul lui Hristos. O astfel 
de persoană va fi legată de Satana și va fi robul său. 

Chiar și creștinul devotat este în pericol, dacă nu este vigilent. La prima 
atingere a ispitei, ea trebuie respinsă. Orice dialog cu cel rău nu poate duce decât 
la dezastru. Așa a suferit Eva în Paradis. Dacă Eva s-ar fi îndepărtat imediat de 
șarpe, marea nenorocire nu s-ar fi produs. Iată ce ne încurajează Sfântul Iacob să 
facem: „Rezistați diavolului și va fugi de voi” (Iacov 4: 7). Dacă un creștin 
respinge ispita cu libera lui voință, atunci cu Harul lui Dumnezeu, ispita nu are 



 

 

putere. Astfel de lupte victorioase sunt răsplătite de Domnul și, cu cât lupta este 
mai dură și mai lungă, cu atât Harul lui Dumnezeu crește. 

Desigur, orice efort nu este lipsit de provocări sau vătămări. Este firesc ca 
un creștin să cadă uneori. De obicei, din neglijență sau egoism, săgețile de foc 
ale celui rău își găsesc ținta. Ce se poate face? Așa cum răniții în război caută un 
medic, tot așa soldatul rănit al lui Hristos se grăbește la Doctorul spiritual. Cu 
pocăința și spovedania, sănătatea se restabilește și lupta poate continua. 
Indiferent de câte ori diavolul îi lovește pe creștini, aceștia nu își pierd curajul. 
Cuvintele Apostolului Iubirii ne mângâie: „Copiii mei ... dacă va păcătui cineva, 
avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. (1 Ioan 2: 1). Să nu existe 
nicio îndoială: oricât ar fi de mari păcatele, cel rău nu are putere asupra celor 
care se întorc constant la Hristos. 

Dragi frați și surori, Sfântul Ioan Teologul ne asigură: Hristos, care 
lucrează în noi, este mai puternic decât Satana, care stăpânește în lume departe 
de Dumnezeu (vezi 1 Ioan 4: 4). Să nu ne temem, ci să fim atenți, îndurând cu 
credință și smerenie. Cu puterea Domnului nostru Răstignit și Înviat, vom ieși 
învingători în lupta noastră spirituală împotriva răului. Aceasta este rugăciunea 
mea pentru voi toți.  


