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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 

 "Omul trupesc însă se 
supune la fiecare pas 
materiei trupului şi se 

împiedică în litera rugăciunii, 
nefiind în stare să o prefacă 
în duh, fiind el însuşi doar 

trup. Duhul sfânt şi curat al 
rugăciunii nu poate fi 

pătruns de duhul necurat, 
captiv al trupului."  

 
Sfântul Ioan de Kronstadt  
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 Aţi auzit ce s-a petrecut in ţinutul 
Gadarenilor atunci când Domnul a 
pus piciorul pe meleagurile lor. Doi 
demonizaţi, doi oameni in care 
intraseră diavoli, L-au intâlnit şi au 
strigat: Ai venit aici mai inainte de 
vreme ca să ne chinuieşti? (Matei 8, 
28-29) şi, mai departe, aţi auzit 
cum Domnul a izgonit diavolii din 
aceşti oameni şi cum ei şi-au 
revenit din nebunia lor, din 
posedarea lor diavolească. Ce este 
diavolul? Diavolul este demenţa 
desăvârşită, nebunia desăvârşită, 
căci diavolul este luptător 
impotriva lui Dumnezeu. 
Se scoală impotriva lui Dumnezeu, 
se luptă cu Dumnezeu – iată, 
acesta este diavolul.  
Din Arhanghel devine diavol. Nu 
vreau Adevărul dumnezeiesc 
veşnic, vreau să fiu independent de 
Dumnezeu, independent de 
Adevărul Său, independent de 
Dreptatea Sa, independent de 
Legile Sale! Iată, diavolul nu este 
nimic altceva decât in intregime 
n e l e g i u i r e ,  i n  i n t r e g i m e 
independenţă de Dumnezeu, şi 
aceasta inseamnă independenţă de 
Dreptate , independenţă de 
A d e v ă r u l  d u m n e z e i e s c , 
independenţă de Veşnicie, de toate 
bunătăţile dumnezeieşti. In diavol 
totul este contrar: ceea ce este cel 
mai de seamă în viaţă şi in lume – 
şi acesta este Dumnezeu ceea ce 

este cel mai important, el a 
proclamat ca cel mai puţin 
important.  
A  p r o c l a m a t  D r e p t a t e a 
dumnezeiască ca nedreptate şi 
Adevă ru l  dumneze ie sc  c a 
minciună; Bunătatea dumnezeiască 
a proclamat-o ca rău; a dat la o 
parte tot ceea ce este dumnezeiesc 
şi prin aceasta a devenit diavol. 
Vai, tot aşa şi noi, oamenii din 
această lume, mica făptură 
omenească, atunci când incepem să 
r e sp i ngem to t  c e e a  e s t e 
dumnezeiesc, ne umplem treptat 
de energii diavoleşti, treptat omul 
se transformă in demon.  
Iată pilda din Sfânta Evanghelie de 
astăzi. Diavolul îi stăpânea in aşa 
măsură pe cei doi oameni, incât ei 
nu erau in stare să gândească drept 
şi firesc, normal, nici să simtă, nici 
să lucreze. Nimeni nu indrăznea să 
treacă pe calea aceea (Matei 8, 28), 
unde erau ei. Au trăit in morminte, 
infricoşători, cumpliţi pentru toţi 
care îi intâlneau, plini de energii 
demonice.  
Frate, fiecare luptător impotriva lui 
Dumnezeu se află de fapt intr-o 
călătorie către aceasta, către 
demenţă, către nebunie. Astfel, 
diavolul s-a făcut din Arhanghel 
demon. Cum a devenit din cel 
dintâi inger al lui Dumnezeu, 
diavol? Cu mândria s-a înălţat cel 
dintai Arhanghel al lui Dumnezeu, 

purtătorul de lumină, ca să-L poată 
substitui pe Dumnezeu, ca să 
ocupe locul lui Dumnezeu (Isaia 
14, 12-15); şi când aceste gânduri 
au impărăţit intru el, au stăpânit 
fiinţa sa, el s-a prăvălit din 
inalţimile Cereşti in adâncul 
iadului. Intru el totul s-a dat peste 
cap, totul şi el a devenit duh 
intunecat al răului, duhul negru al 
morţii, stăpânul iadului intunecat şi 
groaznic. Dacă omul urmează 
aceeaşi cale, aceasta conduce la 
acea nebunie, la acea ieşire din 
minţi. Când in om, in sufletul său, 
dă buzna mândria, şi când ea 
incepe să se manifeste in forţă, 
atunci se intâmplă ceva cumplit in 
sufletul omului mândru şi arogant, 
atunci el se desparte de Dumnezeu, 
stă impotriva lui Dumnezeu şi 
treptat innebuneşte, treptat devine 
nebun. Se spune în Sfânta 
Evanghelie: Zicând că sunt 
inţelepti, s-au făcut nebuni 
(Romani 1, 22). Zicând că sunt 
intelepti, au ajuns nebuni… 
Aceasta este important pentru toţi 
oamenii, pentru fiecare dintre noi. 
Prin faptul că ai inceput să te 
socoteşti inţelept în această lume, 
să nu-L recunoşti pe Dumnezeu, o, 
tu eşti deja nebun. Priveşte la tine, 
priveşte la sufletul tău ce se 
intâmplă cu tine? Priveşte cum 
intunericul se strecoară intru tine, 
cum noaptea dă buzna intru tine. Si 

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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tu începi să trăieşti o altă viaţă, nu 
vrei nimic dumnezeiesc, nu ai 
nevoie de Dumnezeu: „Pot şi fără 
Dumnezeu, am minte, am inimă, 
nu am nevoie de Hristos”. Dar ce 
vei face, omule, atunci când 
diavolul va intra intru tine? 
Dumnezeu a venit in această lume, 
Dumnezeu S-a făcut om pentru că 
diavolul era in lume şi numai 
Dumnezeu este mai puternic decât 
el. Omul era rob diavolului. Atunci 
când Domnul Hristos a venit 
această lume vedem din Evanghelia 
de astăzi impotriva Sa s-au ridicat 
toţi oamenii, s-au ridicat toţi 
nebuni i ,  s -au  r id ica t  to ţ i 
infumuraţii, şi impreună cu ei s-au 
ridicat şi toţi demonii. Aţi auzit 
astăzi cum au strigat diavolii din cei 
doi oameni la Domnul Hristos: De 
ce ai venit ca să ne chinuieşti? 
(Matei 8, 29) De ce ai venit aici, ce 
cauţi pe pământ, ce cauţi printre 
oameni? Noi suntem stăpâniii lor. 
Dar, neputincioşi inaintea Sa, tot ei 
Îl roagă pe Mântuitorul Hristos: 
Dacă ne scoti afară, trimite-ne “in 
turma de porci” (Matei 8, 31), 
trimite-ne în ei. Diavolilor, de unde 
atâta neputinţă in voi? Voi puteţi 
face minuni. Nimeni nu indrăznea 
să treacă pe acea cale unde se aflau 
ei. Iar voi il rugaţi pe Iisus din 
Nazaret. Si Mântuitorul le-a zis: 
Duceti-vă. Iar ieşind, s-au dus in 
turma de porci. Si iată, toată turma 
s-a aruncat de pe ţărm in mare şi a 
pierit in apă. (Matei 8, 32).  Fraţii 
mei, cât de cumplită este osândirea 
[din] această intâmplare pentru noi, 
oamenii. Ceea ce s-a intâmplat cu 
porcii, aceasta este pentru noi mica 
infricoşătoare judecată. Iată porcii 
nu au putut să suporte diavolii şi 
răutatea lor şi imediat s-au aruncat 
mare, in apă, s-au inecat, n-au putut 
să indure diavolii in ei. Dar oamenii 
Oamenii prin toate păcatele, prin 
toate patimile, de fapt îl cuprind pe 
diavol în ei si imprejurul lor. Cu cât 
este omul mai rău decât porcii! 

Insultă este pentru porc să-i spui că 
este om, dar nu este insultă pentru 
om să-i spui că este porc. Nu am 
inventat eu aceasta! Aceasta spune 
Evanghelia de astăzi! Porcii s-au 
arătat a fi mai presus decât oamenii, 
căci nu au putut să suporte diavolii 
in ei, iar oamenii ani şi ani trăiesc în 
mâini diavoleşti, petrec in fălcile 
diavoieşti şi se consideră fericiţi, 
consideră că acesta este raiul lor. Ce 
demenţă! Ce nebunie! Omul omul 
este fără indoială mult mai necurat 
decât orice porc. Iată dovada. Cine 
a făcut să intre diavolul in această 
lume, cine a făcut să intre moartea 
în această lume? Omul! Omul, prin 
păcatele sale, căci intrând păcatul in 
această lume a făcut să intre 
moartea, a făcut să intre boala, a 
făcut să intre toată grozăvia şi a 
făcut să intre diavolul in această 
lume. Oare nu este omul mai rău 
decât porcii? Nu numai decât 
porcii, decât toate făpturile care 
vieţuiesc in această lume. Da, este 
ingrozitor să fii om fără Hristos, 
este ingrozitor să fii om în această 
lume fără Dumnezeu. Atunci omul 
devine de bunăvoie diavol. Există 
vreo nebunie mai mare decât 
aceasta?  Fiecare păcat, fraţii şi 
surorile mele, este o mică nebunie, 
fiecare patimă este o mică nebunie. 
Priveşte-te pe tine la mânie. Ce este 
mânia? Când te mânii, aceasta este 
o mică nebunie. Priveşte-te cum 
arăţi atunci. Si ce să spunem despre 
invidie? O, invidia este o astfel de 
nebunie a sufletului… Da, invidia il 
trădează şi pe Hristos Dumnezeu, 
căci se spune în Evanghelie că 
evreii L-au predat la moarte pe 
Domnul Hristos din invidie (Matei 
27, 18).  Zici: Evenimentul din 
Evanghelia care s-a citit astăzi, s-a 
petrecut cu două mii de ani în 
urmă. Aceasta s-a intâmplat atunci, 
ce legătură are cu noi? Socoteşti că 
nu are. Are. Iată că aceleaşi 
evenimente evanghelice se petrec şi 
astăzi in Serbia. Pe pământul 

sârbesc astăzi se tămăduiesc 
demonizaţii, se tămăduiesc oamenii 
nebuni. Iată Sfânta Mănăstire 
Ostrog. Câţi oameni se tămăduiesc 
şi astăzi, aşa cum Domnul i-a 
tămăduit pe cei din Evanghelie.  
Este aceeaşi putere pe care 
Domnul a lăsat-o Bisericii Sale şi 
aceeaşi putere iese din El şi astăzi şi
-i tămăduieşte pe oameni de orice 
nebunie. Sârbule, să nu uiţi aceasta. 
Mergi la Sfântul Ostrog şi priveşte 
cu ochii tăi ce se intâmplă acolo. 
Mergi la Sfântul Prohor Pcinschi să 
vezi cum îi aduc pe nebunii 
demonizaţi şi după o săptămână de 
zile pleacă sănătoşi şi teferi. Mergi 
la Sfântul Ioanichie, din Devici 
(Kosovo), şi acolo vei vedea cum 
sunt aduşi oameni demonizaţi, şi ei, 
după o săptămână de zile, la 
moaştele Sfântului Ioanichie, sau 
pentru rugăciunile monahilor şi 
preoţilor, se tămăduiesc.  Omule,  
ţie, in fiecare zi şi in fiecare noapte 
Domnul îţi oferă Impărăţia 
Cerurilor. Aceasta este patria ta 
veşnică. Ia aminte cum trăieşti, ia 
aminte pentru ce trăieşti pe 
pământ.  Tu eşt i  o f i inţă 
nemuritoare. Dumnezeu te-a creat 
pentru nemurire. Pentru aceasta a 
venit El in această lume, pentru 
aceasta a dăruit Evanghelia Sa, 
pentru aceasta a intemeiat Biserica 
Sa şi ne-a dăruit in ea toate 
mijloacele de a ne izbăvi de orice 
păcat, de orice moarte, de orice 
diavol. Da, El, Dumnezeu, a venit 
această lume ca noi să ne izbăvim 
de toate acestea, ca să ne dăruiască 
Viaţa veşnică. Lui, numai Lui, 
Singurului Adevăratului Dumnezeu 
în toate lumile, fie cinstea şi slava şi 
din partea noastră, a celor mici şi 
neinsemnaţi de pe pământul 
sârbesc. Amin”.  
 
Sfantul  Ius t in  Popovic i 
Cuvinte despre vesnicie – 
p r e d i c i  a l e s e ,  E d i t u r a 
Egumenita  


