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MERINDE PENTRU SUFLET 
Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,  

al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei 

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.4,4) 

CUVÂNTUL DOMNULUI 
DUMINICA A V-A DUPĂ RUSALII   

Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele şi 
rugăciunea mea către Dumnezeu, 
pentru Israel, este spre mântuire. 
Căci le mărturisesc că au râvnă 
pentru Dumnezeu, dar sunt fără 
cunoştinţă, deoarece, necunoscând 
dreptatea lui Dumnezeu şi căutând 
să statornicească dreptatea lor, 
dreptăţii lui Dumnezeu ei nu s-au 
supus. Căci sfârşitul Legii este Hri-

stos, spre dreptate tot celui ce cre-
de. Căci Moise scrie despre drepta-
tea care vine din lege, că: «Omul 
care o va îndeplini, va trăi prin ea». 
Iar dreptatea din credinţă grăieşte 
aşa: «Să nu zici în inima ta: Cine se 
va sui la cer?», ca adică să coboare 
pe Hristos! Sau: «Cine se va coborî 
întru adânc?», ca să ridice pe Hri-
stos din morţi! Dar ce zice Scriptu-

ra? «Aproape este de tine cuvântul, 
în gura ta şi în inima ta», - adică cu-
vântul credinţei pe care-l pro-
povăduim. Că de vei mărturisi cu 
gura ta că Iisus este Domnul şi vei 
crede în inima ta că Dumnezeu L-a 
înviat pe El din morţi, te vei mân-
tui. Căci cu inima se crede spre 
dreptate, iar cu gura se mărturiseşte 
spre mântuire.  

  Romani 10, 1-10 

 Matei 8, 28-34; 9, 1 

 Iubiţi credincioşi, 
 
În Evanghelie ni se spune cum 
Mântuitorul a scos demonii din doi 
oameni îndrăciţi, fiind în Galileea 
Mântuitorul, unde este un lac de-
stul de mare. Trecând cu corabia pe 
partea opusă, este o regiune care se 
cheamă Gadara sau Gherghesa, 
sunt nişte localităţi micuţe, şi după 
acele localităţi este pământul gher-
ghesenilor sau al gadarenilor. 
Şi, mergând Domnul în partea 
opusă, peste lac, peste Marea Gali-
leei, iată îi ies înainte doi oameni 
îndrăciţi. Şi foarte important e ce 
vreau să vă spun. Nu grăiau ei, ci 
demonii prin gura lor, aşa cum se 

întâmplă la persoanele pe care le 
vedeţi astăzi care au duh necurat; 
nu vorbeşte omul, ci demonul care 
s-a încuibat în trupul lui. Nu în su-
flet, că demonul nu poate intra în 
sufletul omului, niciun demon, nu-
mai în trup pentru anumite păcate 
ale lui, ale părinţilor lui, ale bunici-
lor lui, până la al patrulea neam. 
Şi strigă diavolii din acei oameni: 
Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul Dumne-
zeului Celui viu? Ai venit aici să ne 
chinuieşti? 
Deci ce I-au zis demonii? Să nu îi 
chinuiască. De nimic nu se tem 
diavolii decât numai de chinurile 
cele veşnice. De aceea spun Sfinţii 
Părinţi că diavolii nu stau în iad, 

decât o mică parte; ei stau în 
văzduh. De aceea sunt atâtea crime, 
nenorociri, desfrânării, urgii, păca-
te, războaie – pentru că sunt atâtea 
miliarde, cine ştie câţi or fi, de dia-
voli între cer şi pământ. Este plin 
văzduhul de duhuri necurate. Ei 
fug de iad, numai noi nu ne prea 
temem de iad. Şi pe unii îi aţâţă, pe 
împăraţi îi pornesc la războaie, pe 
cei care guvernează ţări îi fac atei, 
pe alţii îi pun să chinuiască pămân-
tul, oamenii, fel de fel, aşa cum ci-
tim în istorie. 
Foarte bine ar fi, după Sfânta 
Evanghelie, să mai citiţi istoria lu-
mii și a neamului românesc, să ve-
deţi câte necazuri au fost. În toate 

 În vremea aceea, când a trecut Ii-
sus dincolo, în ţinutul Gherghese-
nilor, iată că L-au întâmpinat doi 
îndrăciţi, care ieşeau din morminte, 
foarte furioşi, încât nimeni nu pu-
tea să treacă pe drumul acela. Şi 
iată au început să strige şi să zică: 
ce ai cu noi Iisuse, Fiul lui Dumne-
zeu? Ai venit aici mai înainte de 

vreme ca să ne chinuieşti? Şi era 
departe de ei o turmă mare de por-
ci la păscut. Iar diavolii îl rugau, 
zicând: dacă ne scoţi afară, dă-ne 
voie să ne ducem în turma de por-
ci. Atunci El le-a zis: duceţi-vă! Iar 
ei, ieşind, s-au dus în turma de por-
ci; şi îndată toată turma de porci s-a 
aruncat de pe ţărm în mare şi s-a 

înecat în apă. Atunci păzitorii au 
fugit şi, ducându-se în oraş, au po-
vestit tot ce se petrecuse şi cele în-
tâmplate cu cei îndrăciţi. Îndată tot 
oraşul a ieşit în întâmpinarea lui 
Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să 
plece din ţinutul lor.  Si intrând în 
corabie, Iisus a trecut dincoace şi a 
venit în oraşul Său. 

TÂLCUIRI 
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au fost implicați demonii, cei care 
nevăzuţi stau în văzduh şi aşteaptă 
Judecata de Apoi şi sufletele celor 
care mor nepregătiţi ca să-i prindă 
şi să-i tragă în adânc, acolo unde se 
vor chinui în veci diavolii. 
Ăsta e scopul lor: stau în văzduh să 
vâneze sufletele oamenilor. Toţi 
Sfinţii Părinţi spun la fel: sufletul, 
când se înalţă, are nevoie de multă 
rugăciune, pentru că nenumărate 
cete de demoni îi ies înainte, iar 
îngeri sunt doar îngerul său păzitor 
şi alţi câţiva, depinde de faptele lui. 
Şi trecând pe acolo, deci, I-au zis: 
Ce ai cu noi, Fiul Dumnezeului 
Celui viu? Ai venit să ne chinuieşti 
pe noi mai înainte de vreme? 
Foarte important ce au spus ei. 
Credeţi că diavolii nu sunt teologi? 
Ne întrec pe noi, pe toţi, că sunt 
îngeri. Ai venit să ne chinuieşti pe 
noi înainte de vreme, adică înainte 
de sfârşitul lumii? Domnul n-a 
spus nimic.  
Tot ei au spus: Dacă vrei să ne 
scoţi din aceşti oameni… – ei s-au 
gândit, pentru că ei foarte mult do-
resc să intre în oameni, dar nu intră 
fără îngăduinţa lui Dumnezeu. Să 
nu creadă cineva că dacă cineva e 
demonizat, Dumnezeu n-a ştiut. A 
îngăduit Dumnezeu pentru nişte 
păcate din familia aceea. Sau pen-
tru cine ştie ce vrăjitorii s-or fi 
făcut acolo. 
Şi zic ei mai departe: Dacă vrei să 
ieşim, dă-ne voie să intrăm într-o 
turmă de porci. Ni se spune că tur-
ma avea cam ca la două mii de por-
ci, păşteau acolo. Şi Domnul a zis 
atât, doar un singur cuvânt: Duceţi
-vă! 
Ce învăţăm de aici? Că nici demo-
nul nu intră în om fără voia lui 
Dumnezeu, nici nu iese din om 
fără porunca lui Dumnezeu. Aţi 
văzut ce au zis? Dă-ne voie să in-
trăm în porci. Dacă în porci cere 
diavolul voie să intre, apăi în om 
poate el intra fără voia lui Dumne-
zeu? 

Sunt atâtea suflete muşcate de de-
mon. Să ne întrebăm de ce. Numai 
pentru păcatele noastre. Şi să ne 
silim să fim cât mai curaţi de păca-
te, mai cu seamă de cele de moarte, 
ca nu cumva demonul să găsească 
uşa inimii noastre deschisă, să ne 
găsească nepregătiți sau prin câr-
ciumi sau în desfrânări sau în ce 
mai sunt acum, pe care le ştiţi poa-
te mai bine ca noi, pentru că atunci 
vor intra, când vor găsi uşile de-
schise. 
Deci Hristos le spune: Duceţi-vă în 

porci. Şi au intrat în porci. Deci 
câţi demoni erau în doi oameni, 
dacă au intrat în două mii de porci! 
Toţi porcii, când au intrat în ei, s-
au aruncat în mare, că acolo Marea 
Galileei este alăturea, ca de pe un 
mal înalt s-au aruncat și au murit. 
Credeţi că au murit diavolii? Nu, că 
ei sunt îngeri. Au făcut pagubă, au 
făcut tulburare şi s-au dus în alte 
părţi, în locuri pustii şi fără apă, 
spun Sfinţii Părinţi. 
Şi au auzit cei din sat, de departe, 
că s-au înecat porcii şi că vine un 
oarecare Învăţător, Iisus Hristos, 
cu nişte ucenici, și că vor să vină la 
ei în sat. Şi au ieşit înaintea 
Domnului şi au făcut un păcat de 
moarte: Te rugăm, nu mai merge în 
cetatea noastră, întoarce-Te înapoi. 

Nu din răutate, ci din frică. Dacă 
vine şi la noi – ei erau păgâni – şi o 
da de demoni și la noi o să ne tri-
mită cu tot cu demoni în lacul ace-
la, în mare! Şi s-a întors Domnul. 
Vedeţi? Nu-ţi face silă niciodată 
Hristos, nu intră în casă dacă nu-L 
chemi sau dacă ţii “uşa” încuiată – 
în sensul sufletesc vorbesc, nu ma-
terial – sau dacă eşti nepregătit sau 
dacă din tinereţe nu te-ai mai spo-
vedit sau dacă faci vrăji sau te duci 
la alţii să-ţi ghicească sau dacă stai 
la beţii sau te uiţi la filme de desfrâ-
nare cum sunt acum – şi să vezi ce-
o să fie de mâine încolo! – atunci 
să ştii că demonul nu mai iese din 
casa ta. Intră și nu mai iese. Şi 
Dumnezeu nu-l alungă, pentru că 
tu singur i-ai pregătit terenul şi cui-
barul lui. 
Unde intră demonul? Acolo unde 
este beţie, acolo unde este desfrâu, 
în casa în care se ucid copii mulţi, 
în casa în care Se huleşte Dumne-
zeu, în casa în care se fac toate 
fărădelegile şi trăiesc oamenii în 
ceartă și în ură şi în hoţii. Acolo 
intră el.  
Nu intră în casa în care creştinul 
este smerit, unde mama se roagă, 
unde bunica face mătănii, unde 
copilaşii fac închinăciuni şi sărută 
sfintele icoane, unde toţi sunt spo-
vediţi, unde se ţine cele patru Sfin-
te Posturi, unde oamenii se roagă, 
mai ales din Sfânta Psaltire, care-i 
arde pe diavoli, niciodată nu intră 
diavolii acolo. 
Şi de aici învăţăm să ne ferim, să 
nu ne fie uşa şi casa pustie, ca să 
intre diavolii şi păcatul în ea. Că 
unde nu intră păcatul, nu intră nici 
diavolul. Iar în casa unde domină 
păcatul, adică desfrâul, beţia, ucide-
rea de copii – chiar dacă ai făcut-o 
când erai tânără, totul se plăteşte, 
totul se pune la cântar, o parte aici, 
în trup şi cea mai mare parte din-
colo, după ce pleci de aici. Totul se 
pune la cântar. Să nu credeţi că 
vrem să vă speriem, dar vai de noi 

 Gândul SĂPTĂMÂNII 

“Nu fii nepăsător. Roagă-
te cât poţi mai frecvent şi 
mai fervent. Rugaţi-va, 
forţaţi-va să faceţi acest 

lucru, pentru că Împărăţia 
Lui Dumnezeu se ia cu 
forţă. Niciodată n-o vei 

atinge fără să te forţezi.”  

 Sfântul Inokentie de 
Kamceatka    
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 Cartea lui Iov  
 

Capitolul 1   
 

 1. Era odată în ţinutul Uz un 
om pe care îl chema Iov şi acest 
om era fără prihană şi drept; se 
temea de Dumnezeu şi se ferea de 
ce este rău. 
2. Şi i s-au născut şapte feciori 
şi trei fete. 
3. El avea şapte mii de oi, trei 
mii de cămile, cinci sute de perechi 
de boi şi cinci sute de asini şi 
mulţime mare de slugi. Şi omul 
acesta era cel mai de seamă dintre 
toţi răsăritenii. 
4. Feciorii lui se duceau unul 
la altul şi făceau ospeţe în casele 
lor, fiecare la ziua lui, şi trimiteau 
să cheme pe surorile lor ca să 
mănânce şi să bea cu ei. 
5. Şi apoi, când isprăveau zile-
le petrecerii lor, Iov chema şi 
sfinţea pe feciorii săi şi se scula dis-
de-dimineaţă şi aducea arderi de 
tot, după numărul lor al tuturor, 
căci Iov zicea: "Se poate ca feciorii 
mei să fi păcătuit şi să fi cugetat cu 
păcat împotriva lui Dumnezeu". Şi 
aşa făcea Iov mereu. 
6. Dar într-o zi îngerii lui 
Dumnezeu s-au înfăţişat înaintea 
Domnului şi Satan a venit şi el 
printre ei. 

7. Atunci Domnul a zis către 
Satan: "De unde vii?" Iar Satan a 
răspuns Domnului şi a zis: "Am 
dat târcoale pe pământ şi m-am 
plimbat în sus şi în jos". 
8. Şi Domnul a zis către Sa-
tan: "Te-ai uitat la robul Meu Iov, 
că nu este nici unul ca el pe pământ 
fără prihană şi drept şi temător de 
Dumnezeu şi care să se ferească de 
ce este rău?" 
9. Dar Satan a răspuns 
Domnului şi a zis: "Ore degeaba se 
teme Iov de Dumnezeu? 
10. N-ai făcut Tu gard în jurul 
lui şi în jurul casei lui şi în jurul a 
tot ce este al lui, în toate părţile şi 
ai binecuvântat lucrul mâinilor lui 
şi turmele lui au umplut pământul? 
11. Dar ia întinde mâna Ta şi 
atinge-Te de tot ce este al lui, să 
vedem dacă nu Te va blestema în 
faţă!" 
12. Atunci Domnul a zis către 
Satan: "Iată, tot ce are el este în 
puterea ta; numai asupra lui să nu 
întinzi mâna ta". Şi Satan a pierit 
din faţa lui Dumnezeu. 
13. Şi într-o zi, când feciorii şi 
fetele lui Iov mâncau şi beau vin în 
casa fratelui lor mai mare, 
14. A sosit un vestitor la Iov şi 
i-a spus: "Boii erau la arătură şi asi-
nele păşteau pe lângă ei; 
15. Atunci Sabeenii au năvălit 
asupra lor, au pus mâna pe vite, şi 
pe robi i-au trecut prin ascuţişul 

sabiei. Şi am scăpat numai eu sin-
gur şi am venit să-ţi dau de veste!" 
16. Nu a sfârşit vorba bine şi 
altul a sosit şi a spus: "Focul lui 
Dumnezeu a căzut din cer şi a ars 
oile tale şi pe robii tăi şi i-a mistuit. 
Şi am scăpat numai eu singur şi am 
venit să-ţi dau de veste!" 
17. Nu a sfârşit vorba bine şi 
altul a sosit şi a spus: "Caldeii, 
împărţiţi în trei cete, au dat năvală 
peste cămilele tale şi le-au ridicat şi 
pe robi i-au trecut prin ascuţişul 
sabiei. Şi am scăpat numai eu sin-
gur şi am venit să-ţi dau de veste!" 
18. Nu sfârşise vorba bine şi 
altul a sosit şi a spus: "Feciorii tăi şi 
fetele tale mâncau şi beau vin în 
casa fratelui lor mai mare, 
19. Şi iată că un vânt puternic s
-a stârnit dinspre pustiu şi a izbit în 
cele patru colţuri ale casei şi casa s-
a prăbuşit peste tineri şi ei au mu-
rit. Şi am scăpat numai eu singur şi 
am venit să-ţi dau de veste". 
20. Atunci Iov s-a sculat şi-a 
sfâşiat veşmântul, s-a ras pe cap şi, 
căzând la pământ, s-a închinat, 
21. Şi a rostit: "Gol am ieşit 
din pântecele mamei mele şi gol 
mă voi întoarce în pământ! 
Domnul a dat, Domnul a luat; fie 
numele Domnului binecuvântat!" 
22. Şi întru toate acestea, Iov 
nu a păcătuit şi nu a rostit nici un 
cuvânt de hulă împotriva lui Dum-
nezeu. 

să nu vă spunem adevărul, că ne 
temem de Sfânta Cruce, să spunem 
minciuni în faţa Sfântului Altar. 
Totul se va socoti. 
Deci în casa unde este rânduială și 
se face spovedanie regulată și se 
face aghiasmă cât mai des, măcar 
de două ori pe an, unde nu se în-
jură, unde oamenii nu beau, totu-i 
cu măsură, unde se nasc copii, nu 
se avortează, nu se ucid, acolo este 
Dumnezeu.  

Acolo este Maica Domnului, acolo 
sunt sfinţii, acolo domină Sfânta 
Cruce, acolo nu pot intra diavolii 
niciodată.  
Să nu credeţi că în casele unde se 
roagă oamenii veţi întâlni un caz 
din acela. 
Iar acolo unde stăpâneşte desfrâul 
şi filmele cele de desfrânare care 
acum ucid tineretul, în special, ca 
să nu zic că şi bătrânii sunt afectaţi, 
în casele unde stăpânesc alcooli-

smul şi înjurăturile și alergarea 
după averi şi minciunile și procese-
le nu se mai termină cu vecina, cu 
mama, cu sora, cu fratele…  
Nu-i mai bine să ne împăcăm frate 
cu frate şi vecin cu vecin, ca să 
trăim, decât să ne mâncăm și să 
murim în veci în iad, şi el și tu?... 
 

Parintele Ioanichie Balan 
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SFANTUL NICOLAE  
VELIMIROVICI  

 
Diavolul e distrugătorul trupului, 
„un ghimpe în carne”, cum l-a nu-
mit Apostolul Pavel (II Corinteni 
12, 7). Prin trup se caţără, ca pe o 
scară, în suflet şi apucă inima şi 
mintea omului, până le devoră cu 
totul, le schimonoseşte şi le goleşte 
de curăţia şi frumuseţea lor dumne-
zeiască, de înţelegere şi dreptate, de 
dragoste şi de credinţă, de dorinţă 
de bine şi de nădejde în bine. Apoi 
se proţăpeşte în om ca pe un tron al 
său, îi apucă toate firele sufletului şi 
trupului în mâinile sale şi omul 
ajunge să-i fie lui animal de povară 
pe care-L călăreşte diavolul, fluier 
prin care cântă diavolul, fiară sălba-
tică prin care sfâşie diavolul. Aşa 
erau îndrăciţii descrişi în Evanghe-
lie.  
Nu se spune că aceşti oameni L-au 
văzut pe Hristos, L-au recunoscut, I
-au spus pe nume ori au vorbit cu 
El; toate acestea le-au făcut demo-
nii dintrînşii. Oamenii aceia parcă 
nici n-ar fi existat: două momâi mâ-
nate cu biciul de diavoli.  
A vindeca astfel de oameni era ca şi 
când i- ai fi înviat din morţi, şi încă 
mai mult de-atât; pentru că un om 
mort, având doar sufletul despărţit 
de trup, câtă vreme sufletul este în 
mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îl 
poate întoarce din nou trupului re-
staurând viaţa. Dar starea acestor 
oameni stăpâniţi de demoni era mai 
rea decât moartea, pentru că su-
fletele lor fuseseră furate şi înrobite 
de demoni şi se aflau cu totul în 
mâna demonilor. Trebuia ca su-
fletele să le fie mai întâi smulse de 
la demoni, demonii izgoniţi şi apoi 
sufletele întoarse oamenilor. Iată de 
ce minunea vindecării acestor 
îndrăciţi este deopotrivă cu învierea 
morţilor, dacă nu chiar o întrece! 
….. 
De ce a trimis Iisus duhurile rele în 
porci? Le-ar fi putut trimite în arbo-

ri sau în stânci; de ce tocmai în por-
ci? Nu ca să-i asculte pe demoni, ci 
ca să-i înveţe pe oameni. Unde sunt 
porci, acolo-i necurăţie, iar duhuri-
lor necurate le place necurăţia; şi 
unde nu-i necurăţie, o fac ei cu de-a 
sila. Iar unde-i puţină, ei îi adaugă, 
şi în curând puţinul se face mult.  
Când intră într-un om curat, repede 
îngrămădesc întrînsul necurăţie por-
cească. Prin azvârlirea porcilor şi 
înecarea lor în mare, Domnul a vrut 
să ne înveţe ce pavăză de nimic 
împotriva puterilor diavoleşti e 
lăcomia, şi prin aceasta să ne amin-
tească postul. Ce au de-a face rapa-
citatea şi lăcomia cu porcii? Vedeţi 
numai cu ce repeziciu-
ne puterile diavoleşti 
au biruit porcii, i-au 
dus la pierzanie! Tot 
aşa fac şi cu oamenii 
lacomi şi nesăţioşi, 
care cred că lăcomin-
du-se îşi sporesc 
puterea. Nu pute-
rea şi-o sporesc, ci 
slăbiciunea, şi 
trupeşte şi duhov-
niceşte. Mai avem 
încă o învăţătură 
limpede: cât de 
cumplită este 
puterea demonilor când Dumnezeu 
nu o tine în frâu. Demonii sălășlui-
tori în numai doi oameni, au năruit 
şi au înecat în câteva clipe două mii 
de porci. Dar până a venit Hristos 
Dumnezeu i-a oprit — ca să se ara-
te puterea şi stăpânirea Lui; apoi le-
a dat drumul, ca să arate puterea 
demonilor.  
Dacă Dumnezeu ar fi îngăduit, de-
monii ar fi făcut în câteva clipe cu 
toţi oamenii de pe pământ ceea ce 
au făcut cu porcii. Dar Dumnezeu 
iubeşte neamul omenesc. Dragostea 
Lui fără margini ne ţine în viaţă şi 
ne păzeşte de cruzii şi cumpliţii 
noştri duşmani.  
  
Se vor întreba unii, întâi dacă nu-i 

pare lui Dumnezeu rău de atâta 
mulţime de porci, apoi cum vor 
suferi oamenii din acea cetate ase-
menea pierdere. Numai diavolul îl 
duce pe om la astfel de gânduri! Nu 
cumva este el mai milos decât Hri-
stos? Dar oare ce sunt porcii altceva 
decât iarbă călcată în picioare? Dacă 
nu păgubeşte Dumnezeu de pe ur-
ma crinilor de pe câmp, care azi 
sunt mai strălucit îmbrăcaţi ca rege-
le Solomon, iar mâine sunt scrum, 
de ce ar plânge după porci? Poate îi 
e mai greu să zidească porci decât 
crini sălbatici? Dar unii iarăşi vor 
zice: nu-i vorba de frumuseţe, ci de 
folos. Dar oare îi sunt mai de folos 

omului porcii când i se îngraşă 
trupul decât când i se lumi-
nează sufletul? „Voi sunteţi cu 
mult mai de preţ decât vrăbii-
le” (Matei 10, 31), spune 
Domnul oamenilor. Atunci, 
nu-s oamenii mai de preţ 

decât porcii, fie ei şi două 
mii? Să chibzuiască fiecare 
la sine însuşi şi la preţul 
pe care-l are, şi se va în-
credinţa repede că 
învăţătura primită de 
oameni prin acea faptă a 
fost ieftin plătită. Era im-

perios necesar ca neamul 
omenesc cel tocit să vadă mai întâi 
cât de necurat este diavolul şi apoi 
cât de mare este puterea lui. Nici un 
cuvânt de pe pământ nu ar fi putut 
arăta mai bine acest lucru decât ne-
bunia şi decât înecarea porcilor în 
clipa când au intrat în ei demonii. 
Ce cuvinte i-ar fi putut încredinţa 
pe păgânii locuitori ai Gherghesei si 
Gadarei dacă această înfricoşătoare 
dovadă — dar nu dovadă, ci reve-
laţie! — nu i-ar fi trezit din somnul 
păcatului şi nu i-ar fi făcut să cu-
noască adâncul în care demonii, aşa 
cum i-au târât pe porci, îi târau şi pe 
ei fără milă? Ce altceva i-ar fi putut 
povăţui mai bine la credinţa în Hri-
stos Cel Atotputernic? 


