
 

 

Ispitele Duhului Rău 
(11.04.2021) 

  
În această perioadă a Marelui Post, putem vedea o temă comună de-a lungul 

Slujbelor Sfinte (Vecernia Mare, Liturghia Darurilor mai inainte sfintite și Sfânta 
Liturghie), precum și lecțiile Evangheliei (inclusiv cele de astăzi).  Cere protecția lui 
Dumnezeu împotriva atacurilor celui rău.   Domnul Însuși ne-a lăsat o rugăciune 
("Rugăciunea Domnului") în care suntem chemați să-L rugăm pe Tatăl nostru Ceresc 
să "ne izbaveasca de cel rău"(Matei 6:13).  Avem mare nevoie de această protecție, 
pentru că nu putem să-l înfruntăm singuri. 
 

Dar cine e cel rău?  Inițial, numele lui era Lucifer, ceea ce înseamnă "lumină".  
Dumnezeu l-a creat ca un Arhanghel luminos, și capul unei întregi cete de îngeri, la 
fel ca celelalte nouă cete. Din păcate, din egoism și mândrie, Lucifer și ceata sa s-au 
poziționat împotriva lui Dumnezeu și, ca rezultat, au căzut din Cer.   Relația lor cu 
Dumnezeu a fost distrusă, au devenit demoni răi.   Ca Satana, el este un dușman al lui 
Dumnezeu și al creației Sale (în special al umanității).   În ura sa pentru fericirea 
omenirii, a reușit să ademenească omenirea departe de paradis.   Cel rău nu s-a oprit 
aici, dar își continuă asaltul asupra poporului lui Dumnezeu.   De aceea, el a fost 
declarat "de la inceput a fost ucigator"  (Ioan 8:44) și are multe nume: cel rău, 
diavolul și Satana.  El încearcă în mod constant să ne împiedice să fim în comuniune 
cu Dumnezeu. 
 

Cum face Satana asta?  El începe prin a pune ispite în minte, astfel încât o 
persoană va fi ademenită în păcat, separându-l de Dumnezeu. Uneori, aceste ispite 
sunt foarte puternice.  Sfântul Apostol Pavel le descrie ca fiind "săgețile cele 
arzatoare ale vicleanului" (Efeseni 6:16).  Sfântul Petru descrie alte cazuri, în care 
diavolul "umblă racnind ca un leu , căutând pe cine sa inghita" (1 Petru 5:8).   Cel 
rău poate arăta, de asemenea, mic și nesemnificativ.   Face ispita să pară banală, ca o 
furnică mică și inofensivă.   Dar odată ce o persoană permite intrarea ispitei, și 
cedează, "furnica" devine apoi un leu feroce.   Ceea ce a fost odată "banal" a devenit 
acum serios, deoarece diavolul schimbă tactica: "Păcatul tău este teribil, iar 
Dumnezeu nu te va ierta niciodată!"  În acest fel, el atrage o persoană mai adânc în 
păcat prin disperare .  De aceea Sfinții Părinți îl numesc pe cel rău "leul-furnică".    
 

Satana este foarte viclean.  Ca un artist, el pictează păcatul în culori atractive, 
crescându-i alura.  Un alt truc al diavolului este modul în care el convinge oamenii să 
nu le fie rușine de păcatul pe care sunt pe cale să-l comită, ca "nimeni nu-l va vedea."  
Cu toate acestea, de îndată ce păcatul este comis, el se asigură că este expus la toată 
lumea, umilind persoana în fața societății.  Câte scandaluri despre oameni celebri am 
auzit!    Nu există nici o limită a modurilor în care el încearcă să înșele, așa el poate 
apărea chiar ca și cand ar veni din Cer. Sfântul Pavel scrie că: "Însuși Satana se 
preface în înger de lumină" (2 Corinteni 11:14).   Diavolul este neobosit, deoarece a 
avut, de asemenea, îndrăzneala de a-L ispiti pe Hristos Însuși, cerându-I Domnului să  
"cadă și să se închine" lui - Satana! (Matei 4:9). 



 

 

 
Diavolul încearcă să acționeze în secret, nevăzut de toți.  El își deghizează 

acțiunile într-un mod magistral, pentru ca oamenii să creadă că el nu există și că tot 
ceea ce se spune despre el este mitic sau imaginat.  El conduce pe ascuns oamenii 
rătăciți cu această înșelăciune (vezi 2 Tesaloniceni 2:10).  Domnul ne-a avertizat că 
"diavolul este mincinos și tatăl minciunii " (Ioan 8:44). 
 

Cu toate acestea, putem vedea în mod clar că cel rău este foarte periculos, așa 
vrea să apară precum conducător al lumii.  Dar ar trebui să știm că Satana nu este 
atotputernic și că va veni timpul când puterea lui va fi distrusă.   Când se va întâmpla 
acest lucru, el, împreună cu demonii săi, va fi condamnat de Dumnezeu pentru 
totdeauna (vezi 2 Petru 2:3 și Apocalipsa 20:10). 
 

Victoria lui Hristos asupra diavolului a început deja.   Hristos l-a cucerit pe Satana 
pe muntele ispitelor (vezi Matei 4:1-11).  Domnul l-a învins peste tot unde l-a întâlnit 
chinuindu-i pe oameni, ca tânărul posedat demonic în lecția evangheliei de astăzi 
(Marcu 9:25-27).   Domnul a fost, de asemenea, victorios asupra lui Satana pe Cruce 
(Coloseni 2:15).   Acesta a fost motivul pentru care Hristos a venit pe pământ:  
"Pentru aceasta S-a aratat Fiul lui Dumnezeu, pentru ca să strice lucrurile 
diavolului" (1 Ioan 3:8). 
 
Ce înseamnă toate astea pentru noi?   Nu avem de ce să ne temem, atâta timp cât 

rămânem 
uniți cu Hristos. Sfântul Ioan Gura de Aur spune: "Când primim Trupul Sfânt și 

Sângele lui 
Hristos ieșim din biserică puternici ca leii; noi purtăm foc și speriem diavolul." 
 
În Evanghelia de astăzi, Domnul ne-a spus, de asemenea, despre alte două arme 
puternice împotriva lui Satana: "rugăciune și post"(Marcu 9:29).   De aceea, ar trebui 
să ne 

intensificăm rugăciunea și postul în aceste zile sfinte, cu fervoare în inimile noastre. 
Procedând astfel, putem câștiga putere în lupta spirituală împotriva celui rău, care 
oferă 

moartea. Amin. 
 
 
 


