1

Arhimandritul Ilarion Argatu
Despre Vrăji şi Farmece şi lupta împotriva lor
Introducere
Părintele Ilarion Argatu, fiind copil al devotaţilor lui părinţi pentru
Iisus Hristos şi Sfânta Biserică, Alexandru şi Maria, a fost trimis de mama
sa să aducă o oală de lapte prins de la o vecină care stătea mai la vale de
casa lor, vecină pe care oamenii o învinuiau că este vrăjitoare. Prin părintele s-a şi dovedit ulterior acest lucru. Mama a amestecat laptele prins
pentru a da copiilor să mănânce. Dar oala era cu farmece, plină de păr,
de balegă, de mizerie, ce fusese strânsă de pe urma vacilor. Când, în
casă, discuţia era foarte aprinsă pe motivul a ceea ce s-a găsit în oală, la
uşă, afară, a şi apărut vrăjitoarea cu altă oală cu lapte, cerând să i se dea
în schimb oala pe care o dăduse copilului Ioan (viitorul monah Ilarion).
Dar tatăl, fiind foarte supărat, a trântit oala de pământ şi nu s-a mai ales
nimic. Ea căuta să strângă de jos şi atunci, tatăl, Alexandru, i-a zis pe
faţă că este vrăjitoare şi că într-adevăr are în pod o vacă de lut, de la care
mulge laptele de la vacile din sat, cărora le-a luat mana.
Această întâmplare ne-o povestea părintele de foarte multe ori şi
aceasta l-a făcut să cerceteze foarte amănunţit diferitele forme ale
vrăjilor şi farmecelor pe care le fac cei ce şi-au vândut sufletul diavolului.
Din momentul în care a fost hirotonit preot la Oniceni, a şi început lupta
împotriva fiilor diavolului prin nenumărate rugăciuni şi în mod special
prin citirea Moliftelor Sfântului Vasile cel Mare, cele mai puternice
rugăciuni împotriva diavolului.
În arhiva părintelui Ilarion Argatu am găsit nenumărate sfaturi
duhovniceşti, prin care ajuta pe creştinii cuprinşi de duhuri necurate,
boli, suferinţe, necazuri, neputinţe etc, sfaturi pe care încerc să nu le las
ascunse, iar pentru cei care au auzit de părintele, dar care nu l-au mai
aflat în viaţă, să le fie de folos pentru scăpare din nenumăratele
necazuri şi cea mai bună călăuză spre mântuire.
Am găsit de cuviinţă ca la şapte ani după plecarea sufletului la ceruri,
a celui care a fost cel mai mare luptător împotriva diavolului, să scot la
lumină sfaturile lui, despre lupta împotriva vrăjilor şi farmecelor.
Cine sunt vrăjitorii
Vrăjitorii sunt oameni care au căzut sub influenţa diavolului. Ei sunt
conduşi de diavol. Vrăjitoarea poate fi o persoană serioasă, cu
integritate morală, neviciată, cu viaţă de familie corectă, cu copii, cultă,
cu poziţie socială înaltă, poate fi o persoană care afişează credinţă,
bunătate, blândeţe. Deci, după aspectul exterior nu poţi şti.
Cum afli dacă cineva e vrăjitor?
Singura metodă de a afla dacă o persoană face vrăji este să o testezi:
1. Îi citeşti din Biblie un pasaj oarecare. Dacă este vrăjitoare, se va
schimba la faţă, devine ori prea roşie ori prea albă, alb-cenuşie, cu
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aspect mortuar. Biblia este scrisă prin insuflare dumnezeiască.
„Cuvântul lui Dumnezeu pentru ei (pentru vrăjitori) este nebunie”, zice
Sf. Ap. Pavel.
2. Îi citeşti o rugăciune sau un psalm. Vrăjitorul se va schimba la faţă.
Rugăciunile sunt scrise de Sfinţi, care au fost insuflaţi de Duhul Sfânt.
Cuvântul rugăciunii îi arde.
3. Persoana este cu spatele. Îţi faci semnul Sfintei Cruci. Vei vedea că
tresare ca lovită cu toporul. Are un gest special, saltă din umeri. Este
vrăjitoare. Semnul Sfintei Cruci loveşte pe demoni.
4. Dacă pronunţi numele Mântuitorului Iisus Hristos în timpul
conversaţiei de câteva ori, la numele Mântuitorului vrăjitorul se schimbă
la faţă şi tresare.
5. Dacă afumi cu tămâie, vrăjitorul se schimbă la faţă, se nelinişteşte.
6. Agheasma saltă mâna vrăjitoarei din umăr, nu din încheietura de
jos a mâinii. Trei picături de Agheasmă puse în mâncare fără să ştie şi
oferite, apoi priveşti:
a) Se schimbă la faţă: ori prea roşu, ori prea alb, palid.
b) Face o criză de nervi nemotivată, se nelinişteşte.
Agheasma arde pe diavoli, are Flacăra Duhului Sfânt.
7. De câte ori vorbeşti despre ea şi îi divulgi faptele, deci spui altuia că
face vrăji, vrăjitoarea vine şi te caută oricât de departe ar locui.
8. Dacă vorbeşti cu alţii despre Dumnezeu, vrăjitoarele, chiar şi cele
care se află la distanţă, în altă cameră sau în altă parte a clădirii, se
neliniştesc, devin gălăgioase şi vin cu gălăgie multă ca să întrerupă şi să
se opună astfel Cuvântului lui Dumnezeu. Se schimbă la faţă şi dau
răului, pomenesc des numele celui rău, îl strigă. Gestul nu poate trece
neobservat.
9. Vrăjitoarele se opun cuvântului lui Dumnezeu, de aceea şi fac mai
multe vrăji în zilele de sărbătoare, de Crăciun, de Anul Nou, în ziua de
Paşti, de Bobotează, de Înălţare, în ziua Sfintei Cruci şi de toţi Sfinţii mai
însemnaţi. Fac vrăji în timpul posturilor, fac vrăji vinerea, duminica. Ele
trimit vrăji în orice zi, dar îşi intensifică activitatea în posturi şi de
sărbători.
Aspectul vrăjitorilor
Vrăjitorii sunt oameni care au căzut sub influenţa diavolului. Ei sunt
conduşi de diavol. În timp ce menesc (leagă vrăji, gândesc, doresc răul
altuia), chipul lor se schimbă:
1. Faţa devine albă, fără sânge, imobilă, privirea intensă - metal topit.
Figura lor se urâţeşte, în acele momente devin hidoşi, au chip diavolesc.
2. Fac o stare de nelinişte, devin foarte gălăgioşi, mult zgomot,
vorbesc mult, se aprind la faţă, pomenesc des numele diavolului,
privirea devine intensă metal topit. Li se schimbă chipul.
3. Fac anumite gesturi cu ochii, gesturi nemotivate, sunt agitaţi,
vorbesc mult. Clipesc într-un anumit fel. Li se schimbă chipul. Scrâşnesc
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din dinţi şi manifestă ură, deşi cu nimic nu i-ai supărat. Ură
inexplicabilă.
4. Când fac vrăji, unii fluieră. Au un fluierat scurt, de două ori repetat,
specific lor.
5. La alţii chipul devine imobil, aspect mortuar, chip hidos, parcă
doarme, dar privirea este intensă. La fiecare din ei vei găsi unul sau altul
din semnele acestea. Biblia îi menţionează în multe locuri. Sunt descrişi
în Psalmii lui David.
Comportamentul vrăjitorilor
1. Vrăjitorul/vrăjitoarea se poartă blând, prietenos, afişează
cumsecădenie. Dar în suflet poartă ura. De aceea i se zice diavolului
viclean.
2. Afişează Sfinţenie: pare credincioasă, face caz de credinţă, aprinde
candela, posteşte, aprinde lumânări. Se şi Împărtăşeşte. Nu spune
păcatul vrăjitoriei, iar Preotul nu ştie ce face el/ea.
Până şi cu Agheasmă se stropeşte. Diavolul din ea zice: Mă arde
Agheasma, dar eu tot stau aici ca să fac slujbă stăpânului meu, satan. Se
vaită de necazuri, boli, ca să crezi că a venit la Biserică să se roage la
Dumnezeu ca să fie izbăvit de necazuri. Chiar are necazuri din pricina
vrăjitoriei cu care se ocupă.
3. Vrăjitoarea caută să te supere, te ceartă pe nedrept în timpul Sfintei
Liturghii ca să te mânii în inima ta şi să nu mai poţi asculta slujba.
Diavolul ei o pune să se îndeletnicească cu lucrarea aceasta în Biserică.
De ţi se întâmplă aceasta, pleacă de lângă ea şi caută să aduci în minte
chipul Mântuitorului. Aceasta să faci ori de câte ori îţi coboară mintea
către ea şi la incidentul care a avut loc. Dacă stărui în mânie şi în
întristare, înseamnă că ea a biruit, i-a reuşit lucrul pentru care stă acolo.
Desigur, în Biserică sunt anumite reguli de comportament, care se
învaţă foarte uşor. Dar sfatul trebuie dat în şoaptă, cu blândeţe şi
bunăvoinţă, nu certându-l pe om.
Acest tip de vrăjitoare nu poate fi confundat. Ea poate avea chip de
Sfinţenie. Chiar o vezi îngrijind de candele sau vânzând lumânări, cu o
încetineală calculată şi plină de ţâfnă sau făcând alte servicii în
interiorul Bisericii, ca unul ce este de-al casei.
4. Vrăjitoarea îţi dăruieşte lucruri. Refuză, iar dacă nu poţi refuza,
după ce te desparţi de ea, dă-le de pomană şi să zici: Doamne, pentru
sufletul ei să fie acestea şi aşa să aibă după cum a menit (gândit) când
mi le-a dăruit. Nu primi chiar dacă îţi dăruieşte icoane sau cărţi de
rugăciuni. Mâncarea pe care ţi-o dă dă-i-o de pomană şi să fie de sufletul
ei.
5. Când mergi să te Împărtăşeşti şi eşti lângă Altar cu lumânarea
aprinsă în mână, vine o femeie şi-ţi dă o lumânare aprinsă. Ea ţi-o oferă
cu multă amabilitate, însoţită de un zâmbet, ca şi cum ţi-ar face un mare
dar şi o mare favoare. Ce este aceasta? Ea îţi dă lumânarea ei, ca să
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porţi păcatele ei. Dacă a făcut vrăjitorie, blesteme, ucideri şi multe fapte
rele, trebuie să te gândeşti dacă poţi purta aceste păcate ale altuia.
Trebuie să răspunzi: Nu pot primi, că nu pot purta păcatele altora. Dacă
îţi spune că este pentru morţi lumânarea, răspunsul tău să fie acelaşi.
Poţi purta tu păcatele strămoşilor ei?
Preoţii se roagă pentru cei vii şi pentru cei morţi. Ei au Harul Preoţiei
dăruit de Dumnezeu la Hirotonire. Cu acest Har (putere), ei poartă
greutăţile credincioşilor.
6. Poate îţi dă de mâncare ceva preparat cu apă de la mort în care a
fost scăldat mortul. Îţi dă o prăjitură pe care ştie că o preferi. Apoi placi
la toată lumea atât cât place mortul. După ce ai mâncat stai şi de nimic
nu te îngrijeşti, ca şi mortul. Nu poţi munci, nu te găteşti, de nimic nu te
bucuri, nimic nu-ţi place, nimic nu te interesează, nimic nu ţi trebuieşte,
ca şi mortului.
7. Te invită la masă, dar îţi pune în mâncare spurcăciuni. Apoi cazi la
boală şi toată lumea te urăşte ca pe ceva spurcat. Nu mânca, ele pun
necurăţenii şi pe ceea ce împart în Biserică.
8. Poate îţi oferă un borcan cu gem de mure bine legat, în care a pus
mercur (argint viu) care este otrăvitor. Atenţie, nu mânca!
9. Dacă faci o curăţenie generală în casă şi ai trecut prin apă şi
detergent sau sodă, săpun, toate cu de-amănuntul, când ai terminat
treaba şi aşezi la loc covoarele, vrăjitoarea este la uşă. Chiar dacă
locuieşte în altă localitate, tot vine. A venit în vizită, i-a fost dor de tine.
Ea vine ca să mânjească la loc peste tot. Când tu ai curăţat, ea şi-a primit
diavolii înapoi. Pe curat diavolul nu stă.
Vrăji
Despre vrăji, felul lor, cum te aperi de ele.
1. Dacă găseşti în casă tăbliţe de metal, sârme mici îndoite în unghi
drept, pietricele sau vreun ghemotoc de aţe sau vreo cârpă etc.
- Înainte să te atingi de ele, te ungi cu Agheasmă pe faţă, ca să nu sară
diavolul de pe ele pe tine.
- Apoi le iei pe un făraş şi le duci la o margine de grădină şi le îngropi
în pământ, deci îngropi diavolul.
- În casă faci curat, ştergi cu apă şi detergent sau săpun locul pe care
ai stat, deci faci curăţire.
- Apoi stropeşti cu Agheasmă prin casă, îmbraci casa ta în Duh Sfânt,
deci faci Sfinţire.
- Apoi faci dezlegare prin: rugăciuni + post negru, vinerea, până la ora
24.
2. Dacă ţi-a pătat cu o pată galbenă vreun lucru, o faţă de masă, o
bluză, un cearceaf etc.
Pata galbenă este cu spurcăciuni şi pe ea îşi trimite să stea diavolul.
Te îmbraci cu bluza aceea şi mergi la piaţă. E linişte până la tine. Când
ajungi tu la rând să cumperi, se face tulburare, se face necaz. Şi aşa
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oriunde mergi ai tulburare şi strâmtorare şi necaz, acasă, la fel. Ai
piedici la tot ce vrei să faci.
Variante de rezolvare:
a) Încerci să scoţi pata. Poate iese la fiert cu hipoclorit. În timpul
fiertului trosnesc pereţii în jurul tău. Dacă pata a ieşit, ai făcut curăţire.
Apoi înainte de călcat stropeşti rufa cu Agheasmă, ca să o Sfinţeşti.
b) Dacă pata nu iese, o decupezi şi cârpeşti locul. Porţi cearceaful
cârpit. Ceea ce ai decupat îngropi în pământ. Poţi îngropa obiectul
pătat. Îngropi diavolul.
c) Dacă poţi, dă de pomană vrăjitoarei lucrul pătat şi să zici: Să fie
pentru sufletul celui care a făcut pata aceasta. Nu-l dai cuiva anume.
Lasă-l frumos împachetat într-un parc, staţie. Îl va lua cine va voi. Cel
care va lua obiectul nu va păţi nimic. Apoi faci dezlegare prin, rugăciuni
+ post negru, vinerea, până la ora 24.
Vrăjitorul dă de necazurile pe care ţi le-a menit ţie. E supărat pe tine că
şi-a primit diavolii înapoi. Aceasta este o manifestare care le este
caracteristică. Manifestă iubire faţă de tine cât timp stai chinuit şi nu te
dezlegi. Şi manifestă ură dacă te dezlegi.
3. Dacă a uns cu necurăţenii:
Se spală cu apă şi detergent sau săpun locul respectiv, deci faci
curăţire.
Apoi stropeşti sau ştergi cu Agheasmă, îmbraci cu Duh Sfânt casa ta,
deci faci Sfinţire. Apoi faci dezlegare prin: Rugăciuni + post negru,
vinerea, până la or a 24.
4. Dacă a uns cu păcură:
Arată pata de păcură la 2-3 persoane sau măcar la o persoană şi să
zici: Uite, s-a pătat cu păcură aici. Nu este nevoie să zici că sunt vrăji. Are
efect vizibil, îndată vrăjitoarele se încaieră în chip nefiresc, fără motiv
serios de ceartă. Ştergi păcura, deci faci curăţire. Apoi ştergi cu
Agheasmă, deci faci Sfinţire. Apoi faci dezlegare prin rugăciuni + post
negru, vinerea, până la ora 24. Dacă pata nu iese, dă-i de pomană
vrăjitoarei obiectul sau îl îngropi. Dacă nu observi că te-a uns cu păcură
şi mergi aşa, ai ceartă de la toată lumea şi nu ştii de ce.
5. Dacă te-a mângâiat pe păr, pe haine, te speli, apoi speli şi lucrurile.
Te speli pentru că ea te unge cu necurăţenii şi pe acele necurăţenii
trimite să stea diavolul. După ce te speli, te ungi cu Agheasmă ca să te
îmbraci în Duh Sfânt. Deci curăţire + Sfinţire. Apoi dezlegarea se face
prin: rugăciuni + post negru, vinerea, până la ora 24.
6. Vrăjitoarea te sărută: să ştii că te-a pupat diavolul.
Când te-a pupat, ea şi-a pus diavolul pe tine. Te speli, te ungi cu
Agheasmă + rugăciuni + post negru vinerea, până la ora 24. Deci
curăţire + Sfinţire + dezlegare.
Dacă eşti uns cu Agheasmă pe faţă, vei vedea că atunci când vrea să te
sărute, ea se curentează la atingerea de tine ca şi cum s-ar atinge de
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curent electric. Va încerca să te sărute şi nu va putea. Această curentare
diferă de descărcarea electrică ce poate exista între două persoane încărcate cu electricitate statică produsă prin îmbrăcămintea sintetică.
Electricitatea statică se descarcă prin vârfuri: vârful degetelor, vârful
nasului. Vrăjitorul se curentează de o masă de lemn unsă cu Agheasmă
cu condiţia ca el să nu ştie că acolo e Agheasmă.
7. Poate observi că dispare din casă un cearceaf sau altceva, ca după
mai multe săptămâni, luni, să reapară. Când reapare nu este nici o pată
pe el. Vrăjitoarea l-a clătit cu apă de la mort în care a fost scăldat mortul
şi i-a făcut slujbele ei. Te acoperi cu cearceaful, simţi că te apasă ceva
noaptea. Se spală = curăţire. Înainte de călcat îl stropeşti cu Agheasmă =
Sfinţire. Apoi faci dezlegare prin: rugăciuni + post negru, vinerea până la
ora 24.
8. Vrăjitorul aduce semn sau ia semn de la tine, îţi taie o bucăţică din
cearceaf sau ia alt lucru, pe care îţi meneşte vrăji.
Alte necazuri
1. Dacă eşti trezit noaptea de duhuri rele care te clatină de umăr
imediat cum ai aţipit, te trezeşte diavolul de câte ori adormi sau îţi pune
mâna pe faţă o persoană nevăzută sau simţi pe faţă respiraţia fierbinte a
unei persoane nevăzute sau te trage de haine sau alte lucruri ţi se
întâmplă: Te scoli şi afumi cu tămâie, stropeşti cu Agheasmă prin casă,
te dai cu Agheasmă pe faţă, zici rugăciuni, îţi faci Cruce, apoi te culci.
Altfel nu încetează să te chinuiască până la 3-4 dimineaţa. Ceasul
deşteptător te trezeşte la ora 5, iar la serviciu cazi de somn fiindcă ai
dormit numai o oră.
De acest necaz dau cei care nu s-au Spovedit şi nu s-au Împărtăşit de
mulţi ani: Unde nu locuieşte Duhul Sfânt dumnezeiesc vin şi locuiesc
diavolii.
Rezolvare:
Faza I: Ţii post negru vinerea, până la ora 24 + rugăciuni. Faci
Spovedanie generală + Împărtăşanie. La Spovedanie se spun păcatele
începând de la 7 ani şi până la vârsta la care eşti.
Faza II: Dacă necazurile nu au încetat înseamnă că nu ai făcut
Spovedanie corectă. Nu ai spus păcatele şi de aceea diavolul stă. Nu
pleacă. Faci post o săptămână şi faci din nou Spovedanie, la care spui
cele ce ai uitat să spui la Spovedania anterioară. Apoi faci Sf. Maslu
pentru iertare de păcate. Se fac 1-3-5-7-9 Sf. Masluri. Uleiul de la un Sf.
Maslu se foloseşte 7 zile, timp în care ţii post cu post negru luni,
miercuri, vineri, până la ora 24. Zilnic cu 2 ore înainte de masă ori în
cursul zilei bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături mici de Ulei
de la Sf. Maslu. Înainte să bei acest pahar faci 40 de mătănii.
Rugăciuni: În timpul zilei se spun: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru
neîncetat + rugăciuni de cerere. Seara: După ora 22 se aprind 9
lumânări aşezate Cruce şi faci rugăciuni: rugăciuni zilnic + Acatistul
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Mântuitorului. După fiecare icos zici şi rugăciuni de cerere: Doamne,
iartă-mă de păcate pe mine, robul Tău (N) şi alungă de la mine duhurile
rele. Pe pustiu să se ducă, unde om nu locuieşte şi la mine să nu se mai
întoarcă.
Până scapi, continui zilnic cu acestea. Dacă mai vine diavolul noaptea
sau ziua la tine, zici de 3 ori: În numele Mântuitorului Iisus Hristos,
pleacă de la mine. Sau zici de 3 ori: Eu sunt al Mântuitorului Iisus
Hristos, pleacă de la mine. La numele Mântuitorului Iisus Hristos,
diavolii pleacă. Nu este un alt nume care să-l alunge pe satan. Numai
numele Mântuitorului Dumnezeu îi alungă pe diavoli. Mesia (ebraic) =
Mântuitor = cel care salvează, cel care ne scapă. Numai Mântuitorul
Dumnezeu ne scapă din robia diavolului.
2. Dacă dormi o oră seara ca apoi să te trezeşti şi nu mai adormi decât
pe la 3-4 dimineaţa, este de la vrăji. Sau îţi este somn toată ziua, dar în
clipa când te-ai culcat somnul a dispărut şi te chinuieşti toată noaptea
vrând să adormi. Adormi pe la 4 dimineaţa. Şi diavolii lucrează în ture:
de zi, de seară, de noapte, de revărsatul zorilor. Diavolul care te-a chinuit
toată noaptea în zori a plecat la raport. Dă raportul la căpetenia lor
despre ceea ce a lucrat. De aceea adormi în zori după ce el pleacă. Cei
care nu s-au Spovedit şi nu s-au Împărtăşit de multă vreme păţesc
aceasta. Ei nu au lângă ei Îngeri care să-i apere în timpul somnului.
Faci Spovedanie generală + Împărtăşanie, deci curăţire + Sfinţire. La
Spovedania generală se spun păcatele începând de la 7 ani şi până în
prezent. Faci rugăciuni + post negru vinerea până la ora 24. Rugăciuni
de cerere: Alungă Doamne, de la robul tău (N) orice duh necurat, să se
ducă pe pustiu, unde om nu locuieşte şi la mine să nu se mai întoarcă.
Diavolul nu vrea să se ducă pe pustiu. El se întoarce înapoi la cel care l-a
trimis asupra ta. Deci când tu începi rugăciunile şi postul, fiecare
primeşte înapoi ceea ce a trimis şi are necazurile pe care le aveai tu.
Mergi la Sf. Liturghie în toate sărbătorile. În casă afumi cu tămâie şi
stropeşti cu Agheasmă. Zilnic când eşti curat iei Anafură + Agheasmă 3
înghiţituri + te ungi pe faţă cu Agheasmă. În timpul zilei: rugăciuni zilnic
+ Tatăl nostru spus cât mai des ca să ai legătură cu Dumnezeu prin
rugăciuni.
3. Dacă eşti chinuit de insomnie, de câte ori te trezeşti deschizi Biblia
şi citeşti din ea ordonat de la început. Pui semn unde ai rămas şi
continui aşa seară de seară. Văzând diavolul că de câte ori te trezeşte tu
îi faci slujbă lui Dumnezeu, nu te mai trezeşte. De asemeni poţi zice
rugăciuni ori de câte ori te trezeşte.
4. Dacă simţi că vine asupra ta, imediat după ce ai aţipit, vine ceva de
greutatea unei păsări pe trunchi, pe picioare, alteori eşti lovit în tălpi.
Acesta este diavol. Îl alungi zicând: Eu sunt al Mântuitorului Iisus Hristos
şi casa mea la fel, pleacă de la mine. Sau zici de 3 ori: Doamne Iisuse
Hristoase Mântuitorule, alungă acest duh necurat de la mine, robul Tău
(N), pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai întoarcă.
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Ţii post negru vinerea până la ora 24 + rugăciuni zilnic, adică
dezlegare. Cu Agheasmă te ungi pe faţă, bei, stropeşti prin casă + afumi
cu tămâie. Ca să poţi respinge duhurile rele, faci Spovedanie generală +
Împărtăşanie, adică faci curăţire + Sfinţire. Când îi alungi, diavolii
pleacă numai dacă eşti al Mântuitorului Iisus Hristos. Mergi la Sfânta
Liturghie, în toate sărbătorile.
5. Dacă adormi, dar după ce ai adormit toată noaptea te strânge un
şarpe care stă încolăcit peste trunchi şi peste braţe. Te strânge ritmic. Te
strânge şi te lasă ca şi cum te-ar zgudui un curent electric periodic şi
neîncetat, toată noaptea. Dimineaţă te trezeşti mai obosit decât la
culcare. Este diavol. Chinul acesta se repetă noapte de noapte. Dacă te
trezeşti şi vrei să-ţi faci Cruce, nu poţi fiindcă nu poţi ridica mâna. Faci
Cruce cu limba în interiorul gurii şi ai să vezi că mâna se eliberează.
Crucea loveşte pe demoni. Ca să scapi, aplici tratamentul de la punctul
4.
6. Poate auzi sonerii la o oră la care nu ai pus ceasul deşteptător să
sune. Sună exact ca ceasul la ora 24 sau la ora 3 dimineaţa, uneori sună
la o oră după ce te-ai culcat şi apoi nu mai adormi decât pe la 4
dimineaţa. Apoi la ora 5 sună şi ceasul tău după cum l-ai fixat de seara.
Soneria care te-a trezit în timpul nopţii este diavol.
Stropeşti cu Agheasmă prin casă, afumi cu tămâie + rugăciuni. Psalmii
au mare putere de alungare a duhurilor rele. Citeşti psalmii 3-30-142 +
încă 3 psalmi pe zi de la început. Continui aşa ordonat zilnic până
termini psalmii. Deci 6 psalmi pe zi. Dacă citeşti mai mulţi, diavolul iese
la luptă şi s-ar putea să nu fii pregătit prin Spovedanie + Împărtăşanie ca
să poţi duce bine această luptă.
Rugăciunea îi arde pe diavoli, le produce suferinţă ca o arsură. De
aceea, uneori vei auzi în timpul rugăciunii mieunând sau mugind sau
urlând ca un lup etc. sau se neliniştesc şi fac gălăgie, zgomot.
7. Poate auzi soneria de la uşă:
a) Dacă sună o dată este un hoţ. Este bine să aprinzi luminile, să faci
zgomot ca să fugă.
b) Dacă sună de două ori, este diavol. Îl alungi cu tămâie, rugăciuni,
semnul Sfintei Cruci. Zici de 3 ori: În numele Mântuitorului Iisus Hristos,
pleacă de la mine şi de la casa mea. Pe pustiu să te duci şi aici să nu te
mai întorci.
c) Dacă sună de trei ori, este un Înger. Fii atent, că îţi aduce un mesaj,
te avertizează de ceva.
Punctele b şi c se referă la faptul că soneria sună singură, nu sună o
persoană. La scurt timp apare şi persoana, dar tu ştii ce fel de om este
după felul în care a sunat soneria mai înainte.
8. Sunt case în care cei din casă sunt ridicaţi de păr, sunt traşi de
haine, obiectele umblă singure prin casă. De exemplu, o cană pleacă şi
sparge alte obiecte. Sau se distrug în chip nefiresc, apare zgârietură sau
o mică ciobitură, în special pe lucrurile la care ţii mai mult. Acestea apar
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deşi lucrurile respective fiind de preţ sunt încuiate într-o cameră unde
nimeni nu poate intra. În aceste case sunt vrăji îngropate la rădăcina
casei. Trebuie săpat şi scoase vrăjile de acolo. Apoi trebuie îngropate în
pământ departe de casă. Apoi se Sfinţeşte casa, chemi preotul să facă
Agheasmă cu Moliftele Sfântului Vasile. Pentru aceasta postesc toţi ai
casei şi posteşte şi Preotul. Apoi se face Sf. Maslu. Pentru Sf. Maslu
postesc toţi din casă o săptămână şi fac Spovedanie generală. Se spun
păcatele începând de la 7 ani şi până la zi.
Cu Agheasmă stropeşti prin casă 9 săptămâni astfel: o săptămână
luni, miercuri, vineri, o săptămână marţi, joi, sâmbătă, duminică; o
săptămână luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Repeţi
aceasta de 3 ori, deci 9 săptămâni.
Se ţine post, cu post negru luni, miercuri, vineri, 30 zile, adică 10
săptămâni. Zilnic se ia Anafură + un pahar cu Agheasmă, în care se pun
9 picături mici de Ulei de la Sf. Maslu. Înainte să bei acest pahar se fac
40 mătănii. După 2 ore poţi mânca.
Rugăciuni:
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinzi lumânări puse Cruce + rugăciuni: 6 psalmi + Ac.
Mântuitorului, faci în fiecare zi. După fiecare rugăciune sau icos, zici şi
rugăciuni de cerere: Doamne, iartă-mă de păcate, dezleagă vrăjile şi
alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la noi să nu se mai
întoarcă.
Dacă se mişcă mânerul de la o uşă singur, neatins de nimeni: Sunt
vrăji îngropate la rădăcina casei. Persoana la care am văzut aceasta
locuia la bloc, la etaj. Deci, sub şipcile de jos care îmbracă camera de jur
împrejur trebuie căutat. Ca să găseşti locul unde au fost îngropate,
posteşti 40 de zile cu post negru vinerea şi la rugăciunea zilnică rogi pe
Dumnezeu să-ţi arate şi ţi le va arăta în vis sau îţi va da Duh de desfaci
exact locul acela cu vrăjile.
Când torni fundaţia pentru o casă, mai întâi cureţi locul de
spurcăciuni. Apoi chemi Preotul să facă Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasile
cu care stropeşti bine tot locul pe care va sta casa. Pui Agheasmă în
stropitoare şi stropeşti cu de-amănuntul. După ce s-a făcut Sfinţirea
locului, în aceeaşi zi torni toată fundaţia casei. Dacă nu poţi turna în
aceeaşi zi, locul trebuie păzit. Să nu vină cineva care te duşmăneşte şi îţi
îngroapă în pământ o pisică moartă şi un câine mort. Şi apoi după ce
construieşti vezi că nu se poate locui în casă, ai veşnic neînţelegere. Se
trăieşte aşa cum trăieşte câinele cu pisica.
Dacă ţi se întâmplă aceasta, nu trebuie să disperi, că pe toate le
dezleagă Dumnezeu daca faci rugăciuni + post negru.
Când te muţi în casă nouă sau apartament nou, mai întâi duci acolo
Crucea şi Icoanele. Apoi chemi Preotul să facă Agheasmă cu Moliftele Sf.
Vasile, ca să facă Sfinţirea casei. Stropeşti bine cu Agheasmă toată casa.
Numai camera de baie nu o stropeşti. Poate oamenii care au lucrat la
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construirea casei au înjurat, au blestemat, de aceea trebuie Sfinţit. De
abia după Sfinţire poţi să-ţi aduci lucrurile.
9. Vrăjile care se fac pe cauciuc ars, pe fum, pe mirosuri neplăcute sau
pe miros de băutură, se resping cu: rugăciuni + tămâie + post negru
vinerea până la ora 24.
Tămâia o pui într-o lingură şi o ţii la flacăra aragazului până se încinge
şi ia foc. Stingi flacăra şi cu fumul mergi prin toată casa. Zici: Doamne
Iisuse Hristoase, dezleagă toate vrăjile pe care le-au legat vrăjmaşii ştiuţi
şi neştiuţi, pe fumul acela. Ceartă duhurile necurate, pe pustiu să se
ducă şi înapoi la mine să nu se mai întoarcă. Fraza de dezlegare se
rosteşte de 3 ori. Lucrezi în numele Sfintei Treimi.
10. Dacă ai de primit o sumă de bani de la vrăjitor, îi pui separat, nu îi
amesteci cu ceilalţi bani ai tăi până îi dezlegi.
Îi speli cu apă şi detergent, îi clăteşti cu apă, apoi îi treci prin
Agheasmă pe care o ai într-un castron. După folosire, Agheasma aceasta
o dai la plante în grădină, nu la canal. Banii îi aliniezi frumos întinşi, ca
să se usuce. Să ştii că dacă mergi la robinet cu mâinile doar umede de
Agheasmă, toată apa care trece peste mâinile tale şi merge la canal se
transformă în Agheasmă, şi este păcat de spurcare a Duhului Sfânt. Deci
curăţire (spălare) + Sfinţire (cu Agheasmă) + dezlegare cu rugăciuni +
post negru vinerea până la ora 24.
11. Dacă ai relaţii, de dat, de cumpărat, de vândut, şi trebuie să dai
vrăjitorului o sumă de bani, mai întâi îi ştergi cu Agheasmă. Astfel nu va
putea să lege vrăji pe ei.
12. Dacă în timp ce numeri banii simţi că vrăjitorul îţi meneşte vrăji cu
privirea şi cu gândul, fără să se atingă de banii tăi, se dezleagă astfel:
Post negru vinerea, până la ora 24 + rugăciuni + rugăciuni de dezlegare:
Dezleagă, Doamne, tot ceea ce a legat acesta asupra banilor mei.
Uneori îţi cere pentru o oră sau pentru câteva minute o sumă
neînsemnată, ca să-ţi lege vrăji pe bani. Ţi-i dă înapoi, iar tu îi pui lângă
ceilalţi bani ai tăi, şi ai pagube, şi uiţi tot timpul să iei restul şi termini
salariul în câteva zile. Vrăjitorul te lucrează aşa şi la salariul următor şi
toi aşa.
13. Vine prietena, vecina sau verişoara şi te găseşte lucrând, tricotând.
După ce pleacă, lucrezi, dar greşeşti şi desfaci şi iar lucrezi şi greşeşti şi
desfaci şi lot aşa. A pus diavolul pe lucrul tău.
Te ungi cu Agheasmă pe faţă şi pe mâini şi ungi şi lucrul şi andrelele.
Faci Cruce deasupra lucrului, de 3 ori şi ceri: Doamne, alungă acest rău
şi ajută-mi să lucrez. Şi apoi să vezi că lucrezi bine şi nu mai ai necazuri.
14. Poate ai o pernă care conţine un ghemotoc cu vrăji, vreun
ghemotoc de aţe. Fiecare aţă are altă semnificaţie. Poate găseşti două
beţe de chibrit puse cu fosforul vârf în vârf, ca să ai ceartă, poate găseşti
slănină jumări pusă prin toată casa, ca să ai boală, poate găseşti o
sfoară înnodată, ca să-ţi meargă înnodat, cu piedici la tot pasul, vreo
batistă cu noduri, vreo cârpă murdară.
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Tot ce găseşti, îngropi în pământ, deci îngropi diavolii. Apoi faci
dezlegare, prin: rugăciuni + post negru, vinerea, până la ora 24.
15. Poate trimite o pisică care intră şi se şterge de tot ce ai în casă.
Pisica o stropeşti cu Agheasmă. Dacă poartă vrăji, va miorlăi ca friptă,
iar de Agheasmă fuge.
Ştergi cu apă şi săpun sau detergent, toate lucrurile de care ş-a şters
pisica. Dacă ea a fost unsă cu spurcăciuni, trebuie să faci curat. Apoi
ştergi cu Agheasmă. Deci faci curăţire + Sfinţire.
Apoi dezlegare; se face prin rugăciuni + post negru vinerea, până la
ora 24.
16. Dacă vrăjitoarea te-a uns, are ea un gest aşa, te mângâie apăsat
din cap, trece peste spinare şi şold, deci te şterge apăsat până jos.
Nu-i zici nimic. Ea te-a uns cu necurăţenii. Acasă te speli, îţi speli
hainele, apoi te ungi cu Agheasmă. Deci faci curăţire + Sfinţire.
Dezlegare se face prin rugăciuni + post negru vinerea, până la ora 24.
Este bine să ai la tine o batistă umezită cu Agheasmă, cu care să te
ştergi din când în când. Batista aceasta poate fi pusă într-o pungă mică
de plastic. Când vrei să speli această batistă, mai întâi o pui la uscat.
Dacă o vei spăla aşa umedă, se va transforma în Agheasmă toată apa cu
care o vei spăla. Şi dacă merge la canal, faci păcat de spurcare a Duhului
Sfânt.
Poţi păstra la tine puţină Agheasmă pusă într-o sticluţă mică. Ca să
poţi respinge vrăjile, trebuie să fii Spovedit şi Împărtăşit.
17. Dacă ţi s-au pus spurcăciuni în mâncare, ţi-a pângărit
Împărtăşania şi după aceasta vrăjile au intrare. Îţi trimite apoi
vrăjitoarea nişte aţe mici de un centimetru cu spurcăciuni pe ele. Îţi
alunecă pe gât fără să le poţi opri. Îţi trimite scame, praf, toate cu
necurăţenii.
Ţie în timpul acesta îţi este rău, ai boală şi neputinţă, zaci, nu poţi
munci, ai piedici în toate, că diavolii trimişi de ea stau asupra ta şi se
opun la toate acţiunile tale. Noaptea nu te lasă să dormi, auzi în urechi
vuietul iadului, două sunete care se repetă la nesfârşit, unul pe o notă
înaltă şi altul pe o notă joasă Huuuu, Huuuu, care se repetă la nesfârşit.
Două sunete pentru că toate lucrările diavoleşti se fac de două ori.
Uneori se fac o singură dată, auzi un singur sunet, aceeaşi notă repetată
la nesfârşit. Şi niciodată de trei ori. Cifra trei este numărul Sfintei Treimi,
de aceea toate lucrările dumnezeieşti se fac de trei ori. De aceea fraza
de dezlegare a vrăjilor se rosteşte de trei ori. Lucrezi în numele Sfintei
Treimi.
Ca să scapi, iei zilnic Anafura +Agheasmă un pahar. În cazuri mai
grele se face Sf. Maslu. Ţii post o săptămână, faci Spovedanie generală +
Împărtăşanie, apoi Sf. Maslu. Deci faci curăţire + Sfinţire. Apoi te fereşti:
nu mânca de la alţii, chiar dacă vezi că persoana care îţi oferă mănâncă
ea însăşi din acea mâncare. Cu orice te mai descurci, dar cu ce înghiţi în
mâncare este mai greu. Dezlegarea se face prin rugăciuni + post negru
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vinerea, până la ora 24.
Rugăciuni:
În cursul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des. Seara:
După ora 22 aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce şi citeşti Ac.
Mântuitorului.
Zilnic bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături mici de Ulei de
la Sf. Maslu. Înainte să bei acest pahar, faci 40 mătănii. La 2 ore după ce
ai băut acest pahar poţi mânca mâncare de post.
18. Dacă vezi semnul – π - sau semnul -  - sau - L -, este un semn al
celor răi şi înseamnă să îţi meargă cotit.
Dacă vezi semnul ∞, înseamnă să îţi meargă cotit şi înnodat. Piedici.
Dacă semnul este pe lenjerie şi nu iese prin fierbere cu hipoclorit, se
decupează şi ceea ce ai decupat îngropi. Cearceaful îl cârpeşti şi îl porţi
cârpit. De poţi, îl dai de pomană, să fie de (pentru) sufletul celui care a
făcut semnul. Cel care îl primeşte de pomană, nu păţeşte nimic, însă
vrăjitoarea vine şi te întreabă de acel obiect. Ea dă de necazurile pe care
ţi le-a menit ţie.
Dacă semnul este pe obiecte dure, se răzuie, se şterge semnul şi în
locul lui se face semnul Sfintei Cruci. Deci ştergi semnul satanic şi se
pune în loc semnul dumnezeiesc.
Deci, se face curăţire + Sfinţire. Dezlegarea se face prin rugăciunea
zilnică + post negru vinerea, până la ora 24. Seara citeşti Ac.
Mântuitorului.
19. Gropile mici pe care ţi le fac în casă şi pun în ele o pietricică sau
alte mărunţişuri. Pietricica este diavolul lor.
Goleşti groapa, ce găseşti în ea îngropi la marginea grădinii sau
departe de casă. Deci îngropi diavolul. Dacă groapa este în casă, se
spală cu detergent, se şterge cu Agheasmă, şi se astupă cu ciment sau
ipsos, după cum este cazul. Dacă groapa este în curte, după ce s-a golit,
se astupă cu pământ, apoi se stropeşte cu Agheasmă. Deci curăţire +
Sfinţire. Dezlegare se face prin rugăciune zilnică + post negru vinerea
până la ora 24. Seara citeşti Ac. Mântuitorului.
20. Dacă găseşti mortăciuni aduse sau oase de mort sau alte
spurcăciuni, le iei pe făraş şi le duci departe de casă şi le îngropi. Poţi să
le îngropi la marginea grădinii tale. îngropi diavolii.
În cameră, locul pe care au stat se spală cu săpun, apoi se şterge cu
Agheasmă. Deci curăţire + Sfinţire.
Dezlegare se face prin rugăciunea zilnică + post negru până la ora 24.
Seara aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce şi citeşti Ac. Mântuitorului. Cel
sărac aprinde o lumânare sau candela.
Totdeauna, să te ungi cu Agheasmă pe faţă înainte să te atingi de vrăji
ca să nu sară diavolii de pe ele pe tine.
Atenţie: Pentru dezlegarea vrăjitor se foloseşte Agheasmă făcută cu
Moliftele Sf. Vasile, fiindcă are putere mai mare de alungare a duhurilor
rele.
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Vrăjile pot fi de dimensiuni mari sau pot fi minuscule: Un fir de păr cu
spurcăciuni pe el, aţă de 2 mm lungime, scame de un anumit aspect, puf
de păsări moarte, fulgi, păr de mort tăiat mărunt, frunze, petale sau flori
de la mort etc.
Dezlegarea vrăjilor
Pentru dezlegarea vrăjilor, totdeauna se face lucrare inversă:
- Ei aduc (pun) vrăji. Tu le îndepărtezi din casă şi le îngropi.
- Ei ung cu spurcăciuni. Tu speli, curăţeşti.
- Ei pângăresc. Tu Sfinţeşti cu Agheasmă.
- Ei menesc (gândesc, leagă cu gândul) vrăji. Tu te dezlegi prin
rugăciuni + post negru.
- Ei afumă cu fum. Tu afumi cu tămâie.
- Ei îţi doresc răul. Tu le doreşti binele şi te rogi la Dumnezeu ca să-i
îndrepte ca să se lase de acest păcat.
- Ei îţi pun spurcăciuni în mâncare ca să te pângărească. Tu te
curăţeşti cu Agheasmă + post + Spovedanie + Împărtăşanie + Sf. Maslu.
Cum respingi vrăjile
Ca să poţi respinge vrăjile:
a) Trebuie să fii Spovedit şi Împărtăşit minim în cele 4 posturi.
b) Trebuie să nu lipseşti de la Sf. Liturghie.
c) Trebuie să ai rugăciune zilnică 30 minute sau o oră către
Dumnezeu.
d) Trebuie să ţii Post negru vinerea, până la ora 24.
Cu vrăjile pe care le găseşti procedează astfel:
I. CURĂŢIRE
1. Mai întâi te ungi cu Agheasmă pe mâini şi pe faţă, ca să nu sară
diavolii de pe ele pe tine.
2. Apoi stropeşti cu Agheasmă ceea ce ai găsit.
3. Se îndepărtează din casă, se îngroapă în pământ vrăjile, deci
îngropi diavolii.
4. Speli cu apă şi detergent sau săpun locul pe care au stat vrăjile, deci
faci curăţire.
II. SFINŢIRE
Apoi ştergi sau stropeşti cu Agheasmă în casa ta. Deci îmbraci casa ta
în Duh Sfânt dumnezeiesc, adică faci Sfinţire.
III. DEZLEGARE
Postul negru + rugăciunile dezleagă toate vrăjile. Deci faci post negru
vinerea, până la ora 24 şi zilnic faci rugăciuni 30 minute sau o oră.
Rugăciuni:
În timpul zilei zici: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce şi citeşti Ac. Mântuitorului.
Mătănii faci câte poţi, bine este să faci 40.
Rugăciuni de cerere, se spune după fiecare icos.
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Întrebări şi Răspunsuri
- Ce trebuie să facem când mergem la Preot ca să ne citească Moliftele
Sf. Vasile?
a) Trebuie să fie Spovediţi şi Împărtăşiţi bolnavul şi cei din familie:
părinţii, soţia/soţul, fraţii. Pentru aceasta trebuie să facă o săptămână
de post dacă se găsesc în afara celor 4 posturi din an. Se face
Spovedanie generală, la care se spun păcatele începând de la 7 ani şi
până la vârsta la care eşti.
b) În ziua când se citesc Moliftele Sf. Vasile ţin post negru cel bolnav şi
cei din familie şi posteşte şi Preotul. Cu cât postesc mai multe persoane,
cu atât mai puternică este rugăciunea. Diavolii pleacă numai la post
negru. Postul negru este o Crucificare, o jertfire. Prin Crucificare l-a
învins Iisus pe satan. După citirea Moliftelor Sf. Vasile cei neputincioşi
pot mânca mâncare de post.
c) Pentru boli mai grele se citesc Moliftele Sf. Vasile la 6 dimineaţa, la
ora 12, la 18, la 24, la 6 dimineaţa. Astfel respingi diavolii din toate
schimburile. Şi diavolii lucrează în ture: de zi, de seară, de noapte, de
revărsatul zorilor. Pentru aceasta trebuie post negru neîntrerupt. Postul
negru îl ţin cel bolnav, cei din familie şi posteşte şi Preotul, altfel diavolii
sar pe el când citeşte Moliftele.
d) Dacă nu se vindecă, înseamnă că a uitat să spună sau a ascuns un
păcat greu, un păcat mare, pe care nu l-a Spovedit şi de aceea diavolul
stă. Nu pleacă.
e) Să facă din nou toţi o Spovedanie corectă, apoi Sf. Maslu pentru
iertare de păcate şi vindecare de boală. Se fac 1-3-5-7-9 Sf. Masluri.
Vede de la al câtelea apare vindecarea. Dacă te-ai vindecat, te opreşti,
nu mai faci şi celelalte Sf. Masluri. Se merge apoi la Preot zilnic ca să
citească Moliftele Sf. Vasile pentru alungarea duhurilor necurate.
Ce trebuie s-a facem când vrem să facem acasă Agheasmă, adică
Sfeştanie pentru Sfinţirea casei şi a celor ce locuiesc în ea?
Agheasmă este cuvânt românesc. Sfeştanie este cuvânt slav.
Amândouă au acelaşi înţeles. Aghios în limba greacă = Sfânt.
Atunci când se face Agheasmă, postesc toţi ai casei şi posteşte şi
Preotul.
După ce s-a făcut Agheasmă, se poate mânca. Postul negru se tine ca
să fie mai puternică rugăciunea. Cu cât postesc mai multe persoane, cu
atât mai puternică este Sfinţirea, deci va fi o Agheasmă mai puternică.
Dacă Preotul adaugă la această Agheasmă şi Moliftele Sf. Vasile,
atunci ea va avea putere şi mai mare de alungare a duhurilor necurate.
Când faci Agheasmă, trebuie să fii curat de 3 zile: fără beţie, fără
fumat, fără relaţii cu soţia.
Dacă eşti bolnav
Faza I:
a) Se face o săptămână post + Spovedanie generală + Împărtăşanie.

15

Fac Spovedanie generală cel bolnav, părinţii şi bunicii, soţul şi fraţii
celui bolnav.
b) Zilnic, dimineaţa sau cu 2 ore înainte de masă, iei Anafură +
Agheasmă, un păhărel mic sau 3 înghiţituri.
c) Vinerea se ţine post negru până la ora 24.
d) În timpul zilei se spune: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai
des.
Seara după ora 22: rugăciuni zilnic + Ac. Mântuitorului, 40 mătănii. La
Rugăciune se aprind 9 lumânări aşezate Cruce. Cel sărac aprinde o
lumânare sau candela. După fiecare icos adaugi rugăciuni de cerere:
Doamne, iartă-mă de păcate pe mine, robul Tău (N), şi pe cei din familia
mea. Dezleagă, Doamne, toate vrăjile şi blestemele cu care m-au legat
vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le şi întru nimica să se prefacă.
Alungă, Doamne, de la robul Tău (N) toate duhurile necurate, pe pustiu
să se ducă şi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine vindecă-mă.
e) Nu lipsi de la Sf. Liturghie (în întregime), este cea mai puternică
slujbă.
Faza II:
Dacă nu te-ai vindecat, faci Sf. Maslu pentru iertare de păcate.
Pentru aceasta se ţine post o săptămână şi te Spovedeşti din nou şi spui
şi păcatele pe care ai uitat să le spui. Se fac 1-3-5-7-9 Sf. Masluri. Dacă
te-ai vindecai după primul Sf. Maslu, nu le mai faci şi pe celelalte.
Uleiul de la un Sf. Maslu se foloseşte timp de 7 zile, timp în care se ţine
post, cu post negru luni, miercuri, vineri, până la ora 24. Postul negru
trebuie însoţit totdeauna de milostenie. Dai la 3 săraci câte un ban.
Zilnic se bea un pahar cu Agheasmă în care se pun 9 picături mici de
Ulei de la Sf. Maslu. Înainte să bei acest pahar se fac 40 mătănii. Poţi
mânca la două ore după ce ai băut acest pahar. Laşi timp Uleiului de la
Sf. Maslu să lucreze.
Rugăciuni:
În timpul zilei se spune: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai
des. După fiecare rugăciune zici: Doamne, iartă-ne. Doamne,
vindecă-mă.
Seara după ora 22: rugăciuni zilnic + Ac. Mântuitorului + rugăciuni de
cerere.
La rugăciuni se aprind 9 lumânări puse în Cruce. Cel sărac aprinde o
lumânare sau candela.
Cine nu are Acatistier, în locul Acatistului va zice: rugăciuni zilnic + de
9 ori Tatăl nostru + rugăciuni de cerere.
Procedezi astfel: 3 mătănii + Tatăl nostru + rugăciuni de cerere şi
repeţi aceasta până împlineşti 40 mătănii şi de 9 ori Tatăl nostru.
După vindecare, duci la Altar o Liturghie Vii, cu una sau trei lumânări
aprinse + dar de mulţumire. Liturghie Vii: Robul lui Dumnezeu (N)
mulţumesc pentru binefacerile primite de la Dumnezeu.
Darul de mulţumire pe care l-ai pus pe masă înaintea Domnului,
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format din fructe, pâine, mâncare, prăjituri, se împarte la săraci la
sfârşitul Sfintei Liturghii. Dumnezeu priveşte cu dragoste la cei
recunoscători.
Dacă îţi este frică în casă, pe stradă, este de la vrăji.
Faza I:
a) Se face post o săptămână + Spovedanie generală + Împărtăşanie.
La Spovedania generală se spun păcatele începând de la 7 ani şi până la
zi.
b) Post negru vinerea, până la ora 24. Postul negru trebuie sa fie
însoţit de milostenie - dai la 3 săraci câte un ban sau mâncare.
c) Zilnic iei o bucăţică de Anafură + un păhărel mic cu Agheasmă (3
înghiţituri) + faci 40 mătănii. Prin casă stropeşti cu Agheasmă şi afumi
cu tămâie. Tămâia o dai ca să stea în altar la o Sf. Liturghie ca să se
Sfinţească. Poate că nu au fost sfinte toate mâinile prin care a trecut
până să ajungă la tine ca să o cumperi.
d) Rugăciuni:
În timpul zilei, zici: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru cât mai des +
rugăciuni de cerere: Doamne, iartă-mă de păcate, Doamne vindecă-mă.
Seara după ora 22: rugăciuni zilnic + Ac. Mântuitorului + 9 lumânări
aprinse. După fiecare rugăciuni sau icos zici şi rugăciuni de cerere:
Dezleagă, Doamne, toate vrăjile, toate blestemele cu care m-au legat
vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le şi întru nimica să se prefacă.
Ceartă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai
întoarcă, iar pe mine, robul Tău (N), vindecă-mă. Sau zici: Doamne,
arată-mi pe cei care-mi fac vrăji, ca să mă pot feri de ei.
Cine nu are Acatistier va spune în locul Acatistului de 9 ori Tatăl
nostru + 40 mătănii + rugăciuni de cerere.
e) Nu lipsi de la Sf. Liturghie (în întregime) în toate sărbătorile.
Dacă nu te-ai vindecat.
Faza II:
Chemi Preotul şi faci Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasile. Cu această
Agheasmă stropeşti prin casă astfel: o săptămână luni, miercuri, vineri;
o săptămână marţi, joi, sâmbătă, duminică; o săptămână luni, marţi,
miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică.
În timp ce stropeşti cu Agheasmă sau afumi cu tămâie zici: Alungă,
Doamne, de la robul Tău (N) şi de la casa mea orice duh necurat, să se
ducă pe pustiu, unde om nu locuieşte, iar la mine să nu se mai întoarcă,
iar pe mine vindecă-mă.
Zilnic te ungi cu Agheasmă pe faţă, iei Anafură + bei Agheasmă. În
zilele când nu eşti curat, nu te atingi de acestea.
Faza III:
Dacă nu te-ai vindecat, înseamnă că ai uitat să spui sau ai ascuns un
păcat greu. Şi de aceea diavolul stă, nu pleacă.
Faci Sf. Maslu. Pentru aceasta ţii post o săptămână şi te Spovedeşti din
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nou, spui şi păcatele care nu au fost spuse,apoi faci Sf. Maslu. Dacă te-ai
vindecat după primul Sf. Maslu, te opreşti, nu le mai faci şi pe celelalte.
Uleiul de la Sf. Maslu se foloseşte timp de 7 zile, timp care ţii post cu
post negru luni, miercuri, vineri, până la ora 24.
Zilnic în cursul zilei sau cu 2 ore înainte de masă se bea un pahar cu
Agheasmă în care pui şi 9 picături mici de Ulei de la Sf. Maslu . Înainte
să bei acest pahar faci 40 mătănii.
Pentru cazuri mai grele, mergi la Preot, ca să-ţi citească Moliftele. Sf.
Vasile. Pentru aceasta, ţine post negru cel bolnav, cei din familie şi
posteşte şi Preotul. Cei neputincioşi pot mânca după citirea Moliftelor.
Postul negru se ţine ca să fie puternică rugăciunea.
După vindecare, duci la Altar o Liturghie Vii, cu dar de mulţumire.
Dacă eşti neputincios, nu poţi munci, analizele sunt normale, iar
medicii nu găsesc ce boală ai. Este ele la vrăji.
Faza I:
a)Se face o săptămână post + Spovedanie generală + Împărtăşanie. La
Spovedania generală se spun păcatele începând de la 7 ani şi până la zi.
b) Dimineaţa sau cu 2 ore înainte de masă iei zilnic o bucăţică de
Anafură + Agheasmă, 3 înghiţituri.
c)În timpul zilei zici rugăciuni zilnic + Tatăl nostru cât mai des. După
fiecare rugăciune zici: Doamne, iartă-mă, Doamne, vindecă-mă.
d) Ţii post negru vinerea, până la ora 24.
e) Seara: rugăciuni zilnic + Ac. Mântuitorului + rugăciuni de cerere:
Dezleagă, Doamne, toate vrăjile şi blestemele cu care m-au legat
duşmanii ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le şi întru nimica să se prefacă,
alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai
întoarcă.
Zici: Doamne, arată-mi pe cei care-mi fac vrăji ca să mă pot feri de ei.
Zici: Dezleagă, Doamne, darurile de hărnicie, pricepere, răbdare,
înţelepciune, memoria (ţinerea de minte), atenţia, înţelegerea etc, care
mi-au fost legate, alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la
mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul Tău (N), vindecă-mă şi
ajută-mă.
f) Nu lipsi de la Sf. Liturghie, este cea mai puternică slujbă, ajutor,
numai dacă stai de la început şi până la sfârşit. Fii atent la întreaga
slujbă.
Faza II:
Dacă nu te-ai vindecat, înseamnă ca nu s-au spus toate păcatele.
Apasă un păcat personal pe care nu l-ai spus sau apasă un păcat din
neam: bunicii sau părinţii nu au spus toate păcatele.
Se face Sf. Maslu. Pentru aceasta, se Spovedesc toţi din nou şi spun
păcatele pe care au uitat să le spună. Ţin mai întâi toţi post o săptămână
şi după Spovedanie se face Sf. Maslu.
Uleiul de la un Sf. Maslu se foloseşte 7 zile, timp în care se tine post cu
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post negru luni, miercuri, vineri, până la ora 24.
Zilnic bei un pahar cu Agheasmă în care se pun 9 picături mici de Ulei.
Înainte să bei acest pahar, se fac 40 mătănii. Poţi mânca la 2 ore de la
acest pahar. Astfel laşi timp Uleiului de la Sf. Maslu ca să lucreze.
Rugăciuni: de zi şi de seară, la care adaugi rugăciuni de cerere:
Doamne, dacă boala aceasta este de la păcatele mele sau de la păcatele
celor din familia mea (părinţi, bunici, soţie, străbunici) milostiveşte-te,
iartă-ne de păcate şi vindecă-mă.
Doamne, dacă boala aceasta este de la blestemele cu care am fost
blestemat sau de la blestemele cu care eu singur m-am blestemat,
Doamne, milostiveşte-te, iartă păcatele, dezleagă blestemele şi
vindecă-mă.
Doamne, dacă boala aceasta este de la vrăjile făcute de vrăjmaşii
oameni sau este de la vrăjmaşul diavol, Doamne, milostiveşte-te, iartă
păcatele, dezleagă vrăjile şi blestemele, alungă duhurile necurate, pe
pustiu să se ducă, unde om nu locuieşte, şi la mine să nu se mai
întoarcă, iar pe mine, robul Tău (N), vindecă-mă.
Se merge la Preot ca să-i citească M. Sf. Vasile. Pentru aceasta, ţine
post negru cel bolnav, cei din familie şi posteşte şi Preotul.
Faza III:
Când apasă păcate grele din neam, ca ucideri multe sau vrăjitorie,
când apasă păcate personale foarte grele sau persoanele asupra căror
s-a făcut vrăjitorie, dar ani în şir nu s-au dezlegat şi au lăsat să stea la ei
diavolul ani mulţi, acum, când vor să scape de diavol, trebuie post
neîntrerupt mai mulţi ani la rând, cu multe zile de post negru luni,
miercuri, vineri, cu perioade de post negru neîntrerupt 3-7-9-14-21-30
zile.
După ce ai lucrat cu el sau după ce l-ai lăsat să stea la tine mai mulţi
ani fiindcă nu te-ai dezlegat când ţi l-a trimis, acum, când vrei să scapi
de el, diavolul nu pleacă uşor, trebuie un efort mai mare. Aceşti oameni
sunt chinuiţi de diavoli: nu dorm, nu mănâncă, îi saltă diavolul şi apoi dă
cu ei de pământ, şi de aceea fac fracturi repetate.
Mi-a spus o bolnavă că după ce o ridică nu ştie niciodată pe ce parte
va cădea. „Mă înconjoară o lumină puternică şi mă saltă de pe scaun şi
apoi, când îmi dă drumul, nu ştiu pe ce parte voi cădea. Vine o voce de
bărbat şi îmi porunceşte să mă urc pe bloc şi să mă arunc jos de acolo.
Eu am refuzat, am zis că nu vreau. Îmi porunceşte să-i leg vrăji vecinei. A
zis că nu încetează să mă chinuiască până nu fac ceea ce îmi
porunceşte. Ca să scap, am promis că mâine îi leg vrăji vecinei. După ce
am promis, m-a lăsat să mă odihnesc. Noaptea următoare m-a chinuit
din nou fiindcă nu am ascultat, mă chinuieşte până fac răul pe care mă
trimite să-l fac. Dar mă trimite tot timpul să fac rău.
Acum vreau să scap de diavol, ca să nu mă mai chinuiesc eu şi cei
nevinovaţi din jurul meu. Îmi porunceşte să-i fac vrăji fiului, fiicei mele,
nepoţelului. După ce trimit diavolul asupra lor, aceştia se chinuiesc, iar
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eu numai sunt chinuită câteva zile. Am legat cununiile nepoatei mele şi
a părăsit-o logodnicul. A plâns şi ea, şi-sora mea că s-a stricat nunta la
aceşti tineri care se iubeau, iar eu priveam toată jalea pe care am
produs-o. Apoi m-a pus să-i menesc vrăji sorei mele ca să-şi rupă mâna şi
şi-a rupt-o. Numai nenorociri mă pune să fac.
Remediu:
Se face post neîntrerupt mai mulţi ani la rând, cu multe zile de post
negru.
Faci 9 Sf. Masluri pe an, cam la 40 de zile unul. înainte de Sf. Maslu faci
Spovedanie sinceră, la care nu spui că te-a pus diavolul să faci, spui: Eu
am făcut. Apoi împlineşti de fiecare dată canonul dat de Preot.
Rugăciuni neîncetat, ca să ai legătură cu Dumnezeu.
Zilnic iei Anafură + Agheasmă. După ce o iei, simţi că te arde, dacă te
ungi pe faţă, simţi că iei foc. Agheasma arde pe diavoli. Până îl alungi
păţeşti aşa, apoi nu te mai arde.
Nu lipsi de la Sf. Liturghie, este cea mai puternică slujbă. În timpul Sf.
Liturghii şi în timpul rugăciunilor îţi vine greaţă, transpiri, ai stare de
leşin, puterile te părăsesc, îţi curg bale din gură sau te scutură ca atunci
când te atingi de curent electric. Din interiorul tău miaună, behăie, urlă
ca lupul, grohăie ca porcul etc. Diavolii fac aşa.
La Preot merge ca să citească Moliftele Sf. Vasile, de 4 ori pe zi,
3-7-9-14-21 zile la rând, timp în care ţine post negru neîntrerupt şi
posteşte şi Preotul, altfel diavolii alungaţi din cel bolnav sar pe Preot.
Când citeşte Moliftele Sf. Vasile, Preotul va adăuga la sfârşit fraza de
protecţie: Şi păzeşte Doamne (de duhuri necurate) pe dânsul (cel bolnav)
şi sufletele noastre (protejează pe cei prezenţi la rugăciune şi pe sine) şi
sufletele celor din familia noastră şi pe ale urmaşilor noştri. Prin aceasta
Preotul se apără pe sine, familia sa, urmaşii săi şi îi apără şi pe cei
prezenţi la rugăciune de diavoli. Diavolii, când ies din omul bolnav caută
în cine să intre. Ei intră în cei nespovediţi şi neîmpărtăşiţi. În cei
împărtăşiţi nu pot intra, fiindcă în ei locuieşte Duhul Sfânt dumnezeiesc
primit prin Împărtăşanie. De aceea, cel neîmpărtăşit este neapărat şi cu
uşurinţă cade în lucrarea diavolului.
Dacă vezi că nu te poţi concentra şi înveţi greu carte, citeşti, dar nu ştii
ce-ai citit, este de la vrăji.
Faza I:
Se face o săptămână post + Spovedanie + Împărtăşanie.
Zilnic iei dimineaţa pe nemâncate Anafură + Agheasmă şi te ungi cu
Agheasmă pe faţă.
De 3 ori pe zi zici rugăciuni zilnic.
Zilnic faci 19 mătănii: 10 mătănii pentru cele 10 Porunci dumnezeieşti
şi 9 mătănii pentru cele 9 Fericiri, pe care făgăduieşti să le împlineşti
înaintea Lui Dumnezeu în viaţa pământească.
Nu lipsi de la Sf. Liturghie.
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Dezlegarea o faci prin Rugăciuni + post negru.
Luni: Ţine post negru fiul/fiica până la ora 24 + rugăciuni.
În timpul zilei; rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des + 19
mătănii.
Seara: Aprinzi 7 lumânări aşezate liniar şi citeşti Ac. Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavriil. După fiecare rugăciune şi după fiecare icos zici:
Dezleagă, Doamne mintea, atenţia şi priceperea care mi-au fost legate,
deschide-mi mintea la carte şi ajută-mă să învăţ cu uşurinţă.
Vineri: Ţine post negru până la ora 24 mama copilului şi face 40
mătănii + rugăciuni.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinde 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului. După
fiecare icos spune rugăciuni de cerere.
Cine nu are Acatistier, în locul Acatistului va spune de 9 ori Tatăl
nostru şi după fiecare zice şi R. de cerere.
În cazuri mai grele, merge la Preot ca să-i citească Moliftele Sf. Vasile.
Pentru aceasta ţine post negru copilul, mama copilului şi posteşte şi
Preotul. Dacă ai mâncat, rugăciunea nu este puternică.
După vindecare, duci la Altar o Liturghie Vii, cu dar de mulţumire.
Dacă ştii carte dar nu poţi vorbi, taci la examen. Este de la vrăji.
Te dezlegi ca-n exemplul de mai sus + rugăciuni de cerere: Dezleagă,
Doamne, vorbirea mintea şi scrierea care mi-au fost legate. Deschide-mi
mie mintea, ca să înţeleg întrebările şi luminează-mă ca să dau
răspunsuri clare, corecte.
În toate cazurile, de folos este participarea la Sf. Liturghie, deoarece
este cea mai puternică slujbă. Are cea mai mare putere de alungare a
duhurilor necurate.
Dacă urăşti soţia, părinţii, este de la vrăji. Ţi-a pus sânge de la menstră
în mâncare. Acasă cu soţia nu poţi face nimic. Bărbat eşti numai cu
vrăjitoarea. Ajungi de nu te mai poţi atinge de soţie.
Te dezlegi: faci o săptămână post + Spovedanie generală +
Împărtăşanie + Sf. Maslu + rugăciuni.
Dezlegare: post negru vinerea, până la ora 24 + rugăciuni.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului + 40
mătănii.
La Preot mergi ca să-ţi citească Moliftele Sf. Vasile.
Nu lipsi de la Sf. Liturghie.
Când soţul nu se îngrijeşte să se dezlege pentru că nu-şi dă seama că
este legat, soţia se roagă pentru el. Face Sf. Maslu pentru el şi îi pune în
mâncare Ulei de la Sf. Maslu şi îi pune Agheasmă fără ca el să ştie. Soţia
ţine post cu post negru luni, miercuri, vineri, până la ora 24 pentru
dezlegarea soţului. La Biserică dă acatist pentru dezlegarea soţului.
Zilnic face rugăciuni: Ac. Mântuitorului + 9 lumânări + 40 mătănii, 6
săptămâni.
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Dacă ţi-a dat o prăjitură care ştie că-ţi place, făcută cu apă în care fost
scăldat mortul, atunci vezi că nu-ţi trebuie nici să mergi în lume, nici să
te îmbraci frumos, nici treabă nu poţi face. Nu poţi să asculţi muzică, nu
poţi să te uiţi la televizor, nu poţi citi o carte, nu poţi să te plimbi. De
nimic nu te bucuri. Nimic nu-ţi place, nimic nu te interesează, nimic nu-ţi
trebuieşte. Aşa cum este mortul.
Dezlegare:
Faci o săptămână post + Spovedanie generală + Împărtăşanie + Sf.
Maslu. Zilnic iei Anafură + un pahar cu Agheasmă în care ai pus 9
picături Ulei de la Sf. Maslu. Înainte să bei acest pahar, faci 40 mătănii.
Poţi mânca la 2 ore după ce ai băut acest pahar. Laşi timp Uleiului de la
Sf. Maslu ca să lucreze. Uleiul de la un Sf. Maslu îl foloseşti timp de 7 zile,
timp în care ţii post cu post negru luni, miercuri, vineri, până la ora 24.
Rugăciuni:
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinzi 9 lumânări + Ac. Mântuitorului + rugăciuni de cerere:
Dezleagă, Doamne, toate vrăjile pe care le-au legat vrăjmaşii ştiuţi şi
neştiuţi, dezleagă-le şi întru nimica să se prefacă. Alungă duhurile
necurate de la robul tău (N), pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai
întoarcă.
Nu mai lipsi de la Sf. Liturghie.
Nu mai mânca de la alţii. Fereşte-te.
Persoanele cărora li s-au legat Cununiile.
Când ai cerere în căsătorie, te apuca o stare de nelinişte şi de jale
încât plângi. Acesta este semn că sunt legate Cununiile.
Dacă participi la o Cununie, ţi se face rău în timpul slujbei Sf. Cununii.
Ai stare de greaţă, stare de leşin, stare de rău. Este semn că sunt legate
Cununiile.
Dacă vrăjitoarea a menit aşa: Să nu-i placă, să nu-i trebuiască ori lui,
ori ei. Atunci persoana vede că nu se poate căsători, are eşec de fiecare
dată. Trebuie să se dezlege.
Dacă i-a dat apa de la mort în mâncare şi i-a menit aşa: Aşa cum place
mortul la lume, aşa să placă fata (băiatul) aceasta la cine o va vedea.
Apoi vede ca nimeni nu o cere, nimeni n-o vede, la nimeni nu place.
Trebuie să se dezlege astfel: Post o săptămână + Spovedanie generală +
Împărtăşanie + Sf. Maslu.
La Spovedania generală se spun păcatele începând de la 7 ani şi până
la zi, ca să nu apese un păcat personal asupra Cununiei.
Zilnic iei un pahar cu Agheasmă în care se pun 9 picături de Ulei de la
Sf. Maslu. Înainte să bei acest pahar, faci 40 mătănii. Poţi mânca la 2 ore
după ce ai băut acest pahar. Laşi timp Uleiului de la Sf. Maslu ca să
lucreze.
Rugăciuni pentru dezlegarea vrăjitor făcute asupra Cununiilor
La cei care vor să se căsătorească şi nu pot pentru că au Cununiile
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legate:
Luni: Ţine post negru fiul/fiica până la ora 24.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara după ora 22: aprinde 7 lumânări + face 40 mătănii + Ac. Sf.
Arhangheli Mihail şi Gavriil. Aceştia fiind căpetenii de Îngeri trimit
Îngerii pe întreg Pământul şi îl caută pe cel potrivit pentru tine şi ţi-l
trimit.
Rugăciuni de cerere: Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, ajutaţi-mi mie
pentru căsătorie. Găsiţi-l pe cel potrivit pentru mine şi trimiteţi-l.
Rugăciuni de cerere se spune după fiecare icos.
Vineri: Ţine post negru mama până la ora 24.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara după ora 22, mai bine spre ora 24, aprinde 9 lumânări aşezate
Cruce, face 40 mătănii şi citeşte Ac Mântuitorului Iisus Hristos.
Se roagă pentru:
Dezlegarea vrăjilor şi a blestemelor care apasă asupra Cununiei
fiului/fiicei.
Pentru îndepărtarea piedicilor şi a duşmanilor care-i stau împotriva
Cununiei.
Pentru iertarea păcatelor părinţilor şi a bunicilor şi a păcatelor
strămoşilor, păcate care apasă asupra Cununiei.
Rugăciuni de cerere se spune după fiecare icos.
Fac Spovedanie generală părinţii şi bunicii. Se spun păcatele de la 7
ani şi până la zi, ca să nu apese vreun păcat greu din familie.
Se plăteşte pentru un an Liturghie Vii şi Liturghie Morţi într-o
Mânăstire unde se face zilnic Sf. Liturghie, ca să fie pomeniţi zilnic toţi
din familie, vii şi morţi.
Pomenirea la Sf. Liturghie are mare putere. Pe cel mort îl scoate din
chinul din iad în timpul cât durează slujba, iar pe cel viu îl scoate din
chinurile vieţii pământeşti. Dacă apasă păcate grele din strămoşi, sunt
iertate prin pomenirea la Sf. Liturghie.
Toate lumânările care se aprind la rugăciune trebuie să ardă în
totalitate, de aceea se lipesc pe o cărămidă sau placă de faianţă. Astfel
ard până se termină şi se sting singure.
După ce ai făcut 6 săptămâni aceste rugăciuni, le continui doar cu o
candelă aprinsă la rugăciunile de seară. Continui rugăciunile până pui
Cununiile pe cap.
Când mama lipseşte, preia fiul/fiica şi postul, şi rugăciunile de vineri.
Dacă în acelaşi timp îţi trebuie sănătate, uşurinţă de a învăţa carte,
dar de serviciu sau orice altă cerere, atunci ceri la rugăciune toate
acestea, ceri toate câte îţi trebuiesc.
Dacă eşti student şi trăieşti în colectivitate, la cămin, vei proceda
astfel:
Ţii post negru luni, iar dacă nu ai mamă ţii şi vineri.
Dimineaţa, înainte de a mânca iei Anafură + 3 înghiţituri de
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Agheasmă;
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Mătăniile le faci în Biserică, unde aprinzi şi lumânările. De eşti sărac,
aprinzi numai o lumânare. Dumnezeu ştie ca eşti sărac.
Seara citeşti în taină Ac. Mântuitorului. Dacă nu-l ai, poţi zice de 9 ori
Tatăl nostru în locul Acatistului.
Rugăciuni de cerere se spune după fiecare icos sau rugăciune:
Luni: Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil găsiţi pe cel potrivit mie pentru
căsătorie şi trimiteţi-l.
Vineri: Doamne Iisuse Hristoase, dezleagă vrăjile şi blestemele şi
îndepărtează piedicile care stau împotriva Cununiei mele. Doamne,
iartă păcatele mele şi ale celor din familia mea (părinţi, bunici), păcate
care apasă asupra Cununiei mele şi ajută-mă să mă căsătoresc.
Căsătoria care se face prin rugăciuni, adică prin ajutorul Lui
Dumnezeu, este trainică.
Întrebare: Am huiet în urechi. Nu am spondiloză cervicală, iar urechile
sunt sănătoase la control O.R.L. şi nu am hipertensiune.
Răspuns: Pentru huiet în urechi sunt 2 metode de tratament.
a) Ţii post o săptămână + Spovedanie generală + Împărtăşanie + Sf.
Maslu. Uleiul de la un Sf. Maslu îl foloseşti 7 zile.
Zilnic pui pe o vată puţin Ulei şi apoi o pui în ureche şi o ţii de seara
până dimineaţa.
Zilnic bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături de Ulei. Faci 40
mătănii înainte să bei şi poţi mânca la 2 ore de la acest pahar.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru. Seara: Aprinzi 9
lumânări + 40 mătănii +Ac. Mântuitorului. Dacă huietul nu a încetat,
repeţi Sf. Maslu.
b) Pentru huiet în urechi faci:
O săptămână post + Spovedanie generală + Împărtăşanie. Zilnic iei o
bucăţică Anafură + Agheasmă 3 înghiţituri.
Se pune cu pipeta în nas Agheasmă şi se pun imediat şi picăturile cu
rol dezinfectant cumpărate de la Farmacie. După ce pui picăturile
strângi de aripile nasului şi în acelaşi timp faci presiune ca şi cum ai
vrea să sufli nasul. Această presiune împinge medicamentul spre urechi
şi spre sinusurile frontale. Sinusurile comunică cu urechile printr-un
canal mic. Continui tratamentul zilnic până la vindecare.
Dacă îţi pune cineva spurcăciuni în mâncare, faci o stare generală rea,
ca o gripă. Nasul îţi curge, îţi curge apă din nas şi în urma acesteia
huietul reapare. Trebuie să iei tratamentul de la început, deci atenţie de
la cine mănânci. Nu mânca, nici nu gusta de la altul.
Întrebare: Am huiet în urechi doar l-a anumite ore; uneori linie doar o
singură ureche. Tensiune normală, urechi sănătoase la control O.R.L. si
nu am spondiloză cervicală.
Răspuns: Acest huiet apare la anumite ore şi este de la vrăjile pe care
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ţi le fac vrăjitorii chiar în acel moment.
Spune rugăciuni + rugăciuni de cerere: Dezleagă, Doamne, vrăjile pe
care mi le leagă vrăjitorii în acest moment.
Post negru vinerea, până la ora 24 + să fii Spovedit şi Împărtăşit +
Mergi la Sf. Liturghie în toate sărbătorile.
Zilnic rugăciuni: de zi de seară.
Întrebare: Copilul meu are mâna şi piciorul paralizate de 2 luni
încoace.
Răspuns: Fac Spovedanie generală toţi din familie şi se Spovedeşte şi
cel bolnav. Apoi se Împărtăşesc toţi. Apoi se face Sf. Maslu pentru iertare
de păcate. Când la un copil apare o infirmitate, înseamnă că cineva din
familie face păcate mari care apasă asupra copilului. Dacă copilul este
adult, poate că a făcut el un păcat mare.
Copilul mic se împărtăşeşte des, la 40 zile, spre a fi ferit prin aceasta.
Îl înveţi să spună rugăciuni şi să facă corect semnul Sf. Cruci + copilul
merge cu părinţii la Sf. Liturghie.
Tratament: Pui într-un castron Agheasmă + Ulei de la Sf. Maslu. Cu
acesta îi faci masaj 30 minute 1 oră şi în acelaşi timp se spun rugăciuni
+ rugăciuni de cerere: Doamne, iartă-ne de păcate, Doamne, vindecă-l
pe (N).
Zilnic se fac 40 mătănii, le face oricine din familie pentru cel bolnav.
Zilnic bea un pahar cu Agheasmă cu 9 picături Ulei în el. Cel bolnav va
spune rugăciuni înainte să bea acest pahar. La 2 ore poate mânca de
post.
Post negru luni, miercuri, vineri, până la ora 24 ţine cel bolnav şi cei
din familie.
Rugăciuni:
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului +
rugăciuni de cerere: Doamne, dacă boala aceasta este de la păcatele
noastre, milostiveşte-te, iartă-ne de păcate şi vindecă-l pe (N).
Doamne, dacă boala aceasta este de la vrăji sau de la blestemele cu
care l-au legat vrăjmaşii oameni, milostiveşte-te şi dezleagă vrăjile şi
blestemele, ceartă duhurile necurate şi alungă-le, pe pustiu să se ducă,
la noi să nu se mai întoarcă, iar pe fiul meu (N) vindecă-l.
Doamne, dacă boala aceasta este de la vrăjmaşul diavol pentru
păcatele noastre, milostiveşte-te şi iartă-ne de păcate, iar pe fiul meu (N)
vindecă-l. Alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la noi să nu
se mai întoarcă.
Rugăciunea trebuie să dureze o oră.
Dacă nu s-a vindecat, se repetă Sf. Maslu. Se fac 1-3-5-7-9 Sf. Masluri.
Vezi de la al câtelea a apărut vindecarea. Dacă s-a vindecat te opreşti, nu
mai continui cu Sf. Maslu.
Uleiul de la un Sf. Maslu poate fi folosit 7 zile, timp în care se ţine post
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cu post negru luni, miercuri, vineri, până la ora 24.
Dacă cel bolnav nu poate face mătănii, nu poate ţine post (copilul
mic), nu poate ţine post negru, nu poate spune rugăciuni, cei din familie
vor face acestea în locul lui.
Întrebare: Ce să fac ca să scap de fumat? Răspuns: Faci Spovedanie
generală + Împărtăşanie + Sf. Maslu.
Apoi timp de 9 săptămâni faci post negru luni, miercuri, vineri, până
la ora 24 şi bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături Ulei de la Sf.
Maslu. Înainte să bei acest pahar se fac 40 mătănii. La 2 ore după acest
pahar poţi mânca de post.
Vei vedea că Dumnezeu lucrează în chip tainic să te vindece. Vei fi
afumat cu fum mult în orice loc vei merge şi aceasta până la intoxicare,
până la exasperare, aşa încât să ai oroare de fum. Sau focul de la vârful
ţigării îţi cade pe haine şi-ţi arzi hainele de fiecare dată. Vei fi uimit când
vei vedea ce control exact are Dumnezeu asupra fiinţei tale.
Întrebare: Am un singur copil, dar este nervos şi neliniştit. Se
îmbolnăveşte des, este lipsit de forţă, oboseşte repede, deşi îl hrănim
bine. Analizele sunt normale, medicii nu ştiu cefei de boală este aceasta.
Răspuns: Ai căutat să-ţi construieşti fericirea cu un singur copil
omorându-i pe ceilalţi cu avorturile şi ţi-ai făcut planul că ai să ai un
copil deştept frumos şi desăvârşit. Acum vin diavolii asupra copilului şi
îl chinuiesc, ca prin el să ai necazuri, ca să se împlinească măsura
necazurilor pe care le ai fi avut dacă ai fi crescut toţi copiii pe care ţi i-a
hotărât Dumnezeu ca să-i ai.
Acum trebuie Spovedanie generală + Pocăinţă pentru iertarea
păcatelor făcute cu uciderea de prunci. Te vei Împărtăşi atunci când va
spune Preotul că te poţi Împărtăşi.
Copilul va lua zilnic o bucăţică de Anafură + Agheasmă, 3 înghiţituri. Îl
înveţi să zică rugăciuni de 3 ori pe zi şi să facă corect semnul Sf. Cruci.
Trebuie să meargă la Sf. Liturghie în toate duminicile şi sărbătorile.
Copilul trebuie Împărtăşit cât mai des, la 40 zile, până la vârsta de 7 ani.
Apoi se va Împărtăşi în cele 4 Posturi din an ca şi părinţii. Apoi 7 ani
copilul intră în aceeaşi rânduială cu adulţii: ţine toate Posturile în
întregime şi se Spovedeşte, apoi se Împărtăşeşte.
Întrebare: Copilul meu are 2 ani şi este bolnav. Orice mănâncă îi apare
pe piele o iritaţie. Medicii spun că este alergie. Ei nu cunosc cauza
acestei boli.
Răspuns: Să-l Împărtăşeşti 7 duminici la rând şi să-l înveţi să spună
Tatăl nostru şi să facă semnul Sf. Cruci corect. Trebuie mers la Sf.
Liturghie în toate sărbătorile.
La Preot trebuie mers ca să-i citească Moliftele Sf. Vasile. Pentru
aceasta trebuie post negru în ziua respectivă. Trebuie să postească
cineva pentru copil. Poate posti mama, tata, bunica, oricine se oferă să
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facă post negru.
Întrebare: Am crampe în gambe, popular cârcei. Analizele sunt
normale. Nu am carenţă de calciu sau magneziu.
Răspuns: Faci Spovedanie generală + Împărtăşanie. Nu lipsi de la Sf.
Liturghie.
Pe picioare te ungi cu Agheasmă când apare criza.
Se ţine post negru vinerea, până la ora 24 + rugăciuni. Zilnic iei
dimineaţa o bucăţică de Anafură + Agheasmă 3 înghiţituri.
Întrebare: Îmi cade părul. Medicii nu cunosc cauza.
Răspuns: Faci Spovedanie generală + Împărtăşanie. Tai din păr măcar
un centimetru din tot capul. Părul tuns îl pui într-un pachet şi îl arzi
undeva afară din casă. Apoi te speli pe cap. După ce te-ai uscat, te uzi
din nou cu Agheasmă. Repeţi aceasta de 3 ori la 3 tunsuri consecutive.
Post negru vinerea, până la ora 24 + rugăciuni + rugăciuni de cerere:
Doamne, iartă-mă de păcate pe mine, robul Tău (N), dezleagă vrăjile şi
alungă acest rău de la mine şi vindeca-mă. Zici de 3 ori.
Întrebare: Ce să fac ca să mă vindec de mirosul greu al picioarelor, de
mirosul greu de la subraţ?
Răspuns: Faci Spovedanie generală + Împărtăşanie.
Zilnic iei dimineaţa pe nemâncate o bucăţică Anafură + Agheasmă 3
înghiţituri. Post negru vinerea, până la ora 24 + rugăciuni. Te ungi cu
Agheasmă pe picioare şi la subraţ.
Întrebare: Soţul meu are cancer. Doar l-au deschis şi l-au cusut la loc
fără să-l opereze. Toate organele interne sunt prinse de cancer. Medicii
au spus că nu mai au ce să-i facă.
Răspuns: Fac Spovedanie generală + Împărtăşanie cel bolnav şi cei
din familie, părinţii, soţia, bunicii. Apoi face Sf. Maslu. Se fac 1-3-5-7-9 Sf.
Masluri. Uleiul de la un Sf. Maslu se foloseşte timp de 7 zile, timp în care
se ţine post cu post negru luni, miercuri, vineri până la ora 24. Cel
bolnav bea zilnic un pahar cu Agheasmă în care se pun 9 picături Ulei de
la Sf. Maslu. Înainte de acest pahar, se lac 40 mătănii. Mătăniile le poate
face cineva din familie în locul celui bolnav. Cel bolnav poate spune
rugăciuni. După 2 ore poate mânca. Lasă timp Uleiului de la Sf. Maslu ca
să lucreze. În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru + Ac. zilei.
Seara: Aprinde 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului + rugăciuni
cerere: Doamne, dacă boala aceasta este de la păcatele mele sau de la
păcatele celor din familia mea. Doamne, iartă-ne de păcate şi
vindecă-mă.
Doamne, dacă boala aceasta este de la vrăjmaşii oameni sau de la
vrăjmaşul diavol, Doamne, iartă-ne de păcate, dezleagă vrăjile, ceartă
duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai întoarcă,
iar pe mine, robul Tău (N), vindecă-mă.
Doamne, dacă boala aceasta este de la blestemele cu care am fost
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blestemat sau de la blestemele cu care cu singur m-am blestemat,
Doamne, iartă păcatele, dezleagă blestemele şi vindecă-mă.
La Preot merge să-i citească M. Sf. Vasile. Pentru aceasta ţin post
negru cel bolnav, cei din familie şi posteşte şi Preotul.
Cei care au viciul beţiei
Dacă ai băut o băutură descântată: Vei bea fără să te mai opreşti.
Dacă băutura a fost descântată pe gât de raţă, apoi vorbeşti mult ca
raţa. Dacă băutura a fost descântată pe gât de lup sau de câine, apoi vei
deveni rău ca lupul, ca câinele.
Tratament:
Soţia posteşte pentru soţ, mama posteşte pentru fiu, ţine post negru
vinerea, până la ora 24 + 40 mătănii. În situaţii mai grele se face Sf.
Maslu. În situaţii grele se ţine Post negru luni, miercuri, vineri, până la
ora 24 + 100 mătănii. Soţia/mama îi pune în mâncare Agheasmă, Ulei
de la Sf. Maslu fără ca cel bolnav să ştie. Se fac 1-3-5-7-9 Sf. Masluri. Dacă
vindecarea apare după primul Sf. Maslu, te opreşti, nu le mai faci şi pe
celelalte.
La Preot merge cel bolnav când este treaz şi cu post, ca să-i citească
Moliftele Sf. Vasile. Pomenirea zilnică la Sf. Liturghie este de ajutor.
Soţia/mama poate da Acatist la Biserică, să se roage Preotul pentru el ca
să se vindece.
Cei căsătoriţi care datorită vrăjitor nu pot locui împreună şi se sperie
unul de altul în casă. Fac Spovedanie generală + Împărtăşanie toţi din
casă. Pentru aceasta vor posti o săptămână. Cheamă Preotul şi se face
Sfinţirea casei în zi de post luni, miercuri, vineri. Postesc toţi ai casei şi
posteşte şi Preotul post negru. Se face Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasile.
Cu această Agheasmă se stropeşte prin toată casa, nu în camera de
baie. Zilnic se ia o bucăţică de Anafură + se bea Agheasmă 3 înghiţituri.
După 2 ore se poate mânca. Se unge pe faţă, pe corp cu Agheasmă, nu
pe zonele ruşinoase. Se afumă cu tămâie care a stat în Altar la o Sf. Liturghie şi pe care s-au făcut şi Moliftele Sf. Vasile. Atunci când se face
Agheasmă, să fie pe masă şi toată Tămâia. Se face post negru luni,
miercuri, vineri până la ora 24. Se fac 40 mătănii zilnic. În timpul zilei,
rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara, după ora 22, se fac rugăciuni cel puţin o oră: rugăciuni zilnic +
Ac. Mântuitorului. Cine nu arc Acatistier, în locul Acatistului zice Tatăl
nostru de 9 ori. După fiecare zici: Dezleagă, Doamne, toate vrăjile, toate
blestemele, alungă duhurile necurate de la robii Tăi (N), pe pustiu să se
ducă şi la noi sa nu se mai întoarcă. La sfârşit, după dezlegare, duci la
Altar o Liturghie Vii cu dar de mulţumire.
Te aude vrăjitorul ca ai pus murături şi ai făcut zacusca.
Imediat îţi spune că la el acasă murăturile şi zacusca au făcut floare.
El îţi meneşte să facă floare, ciupercă.
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Remediu:
Le afumi cu tămâie fără să deschizi borcanele şi zici: Alungă, Doamne,
orice duh necurat de la acestea, pe pustiu să se ducă şi aici să nu se mai
întoarcă. Zici de 3 ori. Vei auzi trosnind sticla borcanelor ca lovite cu
cuţitul. Auzi de două ori tanc, tanc. Totdeauna diavolul dă două semne
sau patru. Nu dă trei semne. Numărul trei este numărul Sf. Treimi. Dacă
borcanele aveau floare, după ce ai afumat cu tămâie toată floarea cade
la fundul borcanului şi zeama devine limpede. Dacă fără să fi menit
cineva vrăji, preparatele au făcut floare deoarece nu au fost bine
sterilizate, afumarea cu Tămâie nu dă rezultate.
Cei cărora vrăjitorii le-au trimis argintul viu (mercur).
Aspect: Apare la ochi, la glezne, la mâini. Când îl biruie pe om, apare
pe tot corpul. Apare ca bubuliţe mici cât vârful de ac şi te mănâncă. Te
scarpini de te faci sânge. Aceasta este de la argintul viu (mercur) pe care
l-au trimis vrăjitorii. Boala nu cedează la tratamentul medicamentos
clasic.
Tratament:
Faza I:
Se face Spovedanie generală + Împărtăşanie, deci curăţire + Sfinţire.
Pentru aceasta se posteşte o săptămână.
Se face post cu post negru 30 zile: luni, miercuri, vineri, - 10 săptămâni. Se face Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi vindecare. Zilnic cu
2 ore înainte de masă bei un pahar cu Agheasmă în care se pun 9
picături Ulei de la Sf. Maslu. Se fac 40 mătănii înainte de a bea acest
pahar.
Poţi mânca la 2 ore după ce ai băut acest pahar. Dacă te-ai vindecat de
la primul Sf. Maslu, te opreşti, nu mai faci Sf. Masluri. Dacă nu te-ai
vindecat, continui până la al 9-lea. Zilnic te ungi pe bubuliţe cu
Agheasmă în care ai pus 9 picături Ulei de la Sf. Maslu.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des +
rugăciuni: Doamne, iartă-mă de păcate, Doamne, vindecă-mă, Doamne,
alungă acest rău de la mine.
Seara: Se aprind 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului +
rugăciuni de cerere: Dezleagă, Doamne, toate vrăjile pe care le-au legat
vrăjmaşii ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le şi întru nimica să se prefacă şi
alungă acest rău de la mine şi înapoi să nu se mai întoarcă, iar pe mine,
robul Tău (N), vindecă-mă.
Faza II: Când este mai grav, se pun 3 x 9 picături de Ulei în paharul cu
Agheasmă, se fac 100 mătănii, însoţite de: Doamne, iartă-mă de păcate,
Doamne, vindecă-mă. Şi se face post negru neîntrerupt 3-7-9 zile la rând.
În aceste zile nu mănânci nimic, iei zilnic 3 bucăţele Anafură + un pahar
cu Agheasmă în care se pune Ulei de la Sf. Maslu. La Preot mergi să-ţi
citească Moliftele Sf. Vasile zilnic de 4 ori pe zi. Pentru aceasta va duce
postul negru şi Preotul.
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Vrăjitorul cade la boală şi la necaz când tu faci rugăciuni şi te dezlegi.
El primeşte aceleaşi boli şi necazuri pe care ţi le-a menit ţie. Diavolii
trimişi de el asupra ta nu pleacă pe pustiu, acolo unde îi trimiţi tu şi
Preoţii pentru că în pustiu nu au pe cine se chinuiască. De aceea diavolii
se întorc totdeauna la cel care i-a trimis.
De diavoli se scapă numai cu ajutorul Mântuitorului Dumnezeu, dacă
îi ceri aceasta prin: Post cu Post negru + rugăciuni.
Dezlegare de diavol (alungare)
Spovedanie generală + Împărtăşanie + Sf. Maslu = curăţire + Sfinţire.
Vrăjitorul nu voieşte să facă efortul acesta de a se ruga la Dumnezeu, nu
vrea să facă curăţire + Sfinţire + dezlegare. De aceea vrăjitorul trăieşte
chinuit de diavoli şi când îi trimite asupra altora se chinuiesc aceia.
Diavolul chinuieşte pe toată lumea, dar scăpăm de el numai prin
puterea lui Hristos Dumnezeu. Nu există alt nume de care să fugă satan.
Diavolii fac ascultare şi fug numai la porunca lui Hristos Dumnezeu,
dacă tu eşti rob al lui Dumnezeu, adică respecţi poruncile dumnezeieşti,
ai fapte şi gânduri dumnezeieşti, eşti fiu al Bisericii Sale şi eşti fiu al Său
prin Sf. Liturghie + Cele 7 Sf. Taine.
Dacă tu eşti rob al satanei şi văzând că eşti chinuit de diavoli îi alungi
în numele Mântuitorului Iisus Hristos, aceştia nu pleacă de la tine
fiindcă faptele tale şi gândurile tale sunt satanice, nu suni dumnezeieşti.
Dacă iei hotărârea ca să te întorci la Dumnezeu şi din rob al satanei să
devii rob al lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu te ajută să parcurgi acest
drum greu al întoarcerii. Dumnezeu nu forţează pe nimeni, noi înşine
alegem pe cine voim.
Când tu faci post + rugăciuni şi te dezlegi, vrăjitorul cade la boală şi la
necaz, fiindcă el primeşte înapoi tot ceea ce el a trimis asupra ta. În
această situaţie, el zice: Ştiu ca eşti credincios şi mergi pe la Biserică.
Iată, sunt bolnav. Roagă-te pentru mine. Plăteşte un Acatist,
pomeneşte-mă la Sf. Liturghie ca să mă fac sănătos.
Tu nu ai puterea de a purta păcatele acestui om. Trebuie să-i răspunzi:
Cheamă un Preot să faci o Spovedanie generală, la care spui păcatele
începând de la 7 ani până la zi. Împlineşte canonul dat de Preot la
Spovedanie şi pune început bun de pocăinţă, adică de întoarcere de la
păcat. Dumnezeu ne rânduieşte boli şi necazuri ca să ne întoarcem la El.
Toţi suntem păcătoşi înaintea Lui.
Vindecarea apare în funcţie de calitatea întoarcerii de la păcat pe care
o facem fiecare.
Preotului la care te Spovedeşti, aceluia îi plăteşti tu cu mâna ta Acatist
şi Sf. Liturghii, Sf. Maslu, şi le plăteşti din bani câştigaţi prin munca ta.
Nu le plăteşti din bani ceruţi de pe la alţii. Preoţii pot duce povara
păcatelor altora prin Harul Preoţiei primit la Hirotonire. De aceea trebuie
să te adresezi direct Preotului.
Dacă unui păstor îi cade o oaie în prăpastie, nu trimite ca să o scoată
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de acolo pe fiul său care are doar 7 ani. Acesta, fiind copil, nu are
pricepere şi tărie a braţelor ca să o scoată. Pierde şi oaia şi copilul.
Păstorul merge şi scoate el însuşi oaia din prăpastie şi are grijă ca în
timp ce o salvează să nu cadă şi el şi să-şi piardă viaţa sa.
Pentru iertarea de păcate la cei cu păcate grele se face: Spovedanie
generală + Pocăinţă. Te întorci de la păcat, împlineşti canon. Dacă
Preotul te-a oprit de la Împărtăşanie pe mai mulţi ani, petreci aşa: Nu
lipsi de la Sf. Liturghie în toate sărbătorile. Ţii toate posturile în
întregime şi te Spovedeşti în toate posturile. Preotul îţi dă o linguriţă de
Agheasmă Mare în locul Împărtăşaniei. Te vei Împărtăşi atunci când va
zice Preotul. Prin aceasta, Preotul te fereşte de furia diavolilor, care te-ar
chinui mult pentru acea Împărtăşanie primită înainte de a fi devenit
vrednic de a o primi. Se face Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi
uşurarea din necazuri. Se fac 9 Sf. Masluri pe an (la 40 zile mai faci un Sf.
Maslu).
Se fac Rugăciuni + Post negru luni, miercuri, vineri, până la ora 24. În
timpul zilei: rugăciuni zilnic + Ac. zilei + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Ac. Mântuitorului + 40 mătănii zilnic. La Altar duci de 14 ori
Liturghie Vii pentru iertare de păcate, pe care treci numele tău. Dai la
Altar: Liturghie Vii cu 3 lumânări aprinse + vin + Ulei + prescuri (sau chifle, pâine). Preotul face rugăciune de iertare de păcate.
Pentru păcate mari, ca vrăjitorie, ucideri (avorturi multe), diavolii nu
pleacă, de aceea trebuie străduinţă mai multă, trebuie un efort mai
mare. Este necesar post mai mulţi ani la rând fără întrerupere + zile
multe de post negru. Iar în cazuri mai grele se ţine periodic post negru
neîntrerupt. Toate se fac cu ascultare de cuvântul preotului, ca să ai
plată de la Dumnezeu pentru ele. Preotul nu este un pedepsitor, el e
doar doctorul care oferă leacul. El nu te ceartă, nici nu te obligă să faci
post şi rugăciuni, dar diavolii nu pleacă altfel decât dacă faci Crucificare
prin post cu post negru + rugăciuni. Preotul nu te ceartă, oricât de grele
ar fi păcatele pe care le spui la Spovedanie, nu te ceartă dacă la
Spovedania următoare spui aceleaşi păcate pentru că le-ai repetat. El dă
iertarea de păcate în numele Mântuitorului Dumnezeu, iar cel care
priveşte la întoarcerea ta este Dumnezeu. La tine stă ceea ce îţi apropii:
faci fapte satanice îl ai la tine pe satan. Faci fapte bune, iei tot timpul din
cele dumnezeieşti (Anafura, Agheasmă, Tămâie, Împărtăşanie, Sf. Maslu
etc.), atunci ai pe Dumnezeu lângă tine, la tine locuieşte Dumnezeu.
Întrebare: Părinte, îmi vine rău de la stomac zilnic.
Răspuns: Răul acesta este de un anumit tip, eşti blocat.
Se face Sf. Maslu. Pentru aceasta se ţine post o săptămână, faci
Spovedanie generală + Împărtăşanie, apoi faci Sf. Maslu.
Zilnic iei o bucăţică de Anafură + un pahar cu Agheasmă în care se
pun 9 picături Ulei de la Sf. Maslu, le iei înainte de a mânca.
Faci 40 mătănii înainte de a bea acest pahar. Poţi mânca la 2 ore după
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ce ai luat acest pahar. Laşi timp Uleiului de la Sf. Maslu ca să lucreze.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Seara: Aprinzi 9 lumânări + Ac. Mântuitorului + rugăciuni de cerere:
Doamne, dacă boala aceasta este de la păcatele mele sau de la păcatele
celor din familia mea, Doamne, iartă-ne de păcate şi vindecă-mă.
Doamne, dacă boala aceasta este de la blestemele cu care am fost
blestemat sau de la blestemele cu care eu singur m-am blestemat,
Doamne, iartă păcatele, dezleagă blestemele şi vindecă-mă. Doamne,
dacă boala aceasta este de la vrăjile cu care m-au legat vrăjmaşii
oameni sau este de la vrăjmaşul diavol, dezleagă, Doamne, toate vrăjile
alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai
întoarcă, iar pe mine, robul Tău, vindecă-mă. Din Uleiul de la un Sf.
Maslu foloseşti 7 zile la rând, timp în care se ţine post cu post negru luni,
miercuri, vineri până la ora 24.
Dacă nu te-ai vindecat, mai faci o Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasile +
un Sf. Maslu şi continui aşa până împlineşti 3 Aghesme cu Molifte şi 3 Sf.
Masluri.
Un sfat: nu dărui Agheasmă, nu dărui Ulei de la Sf. Maslu. Să-şi ia
fiecare de la Biserică. Vrăjitorii lucrează vrăji pe ele. Fiind conduşi de
diavol, ei lucrează împotriva oricărei lucrări dumnezeieşti. Tu nu îi urăşti
pe vrăjitori, doar te fereşti de ei.
Întrebare: Mi s-au înroşit ochii, s-a umplut cu sânge corneea ochiului.
Simt în anumite momente că mă înţeapă cu un ac fin în vasele care
alimentează şi vascularizează ochiul. La scurt timp după înţepătură,
ochiul este plin de sânge. Globul ocular este dureros. Tensiunea oculară
este normală, medicul afirmă că nu cunoaşte cauza acestei boli.
Răspuns: Înţepătura o face un diavol din categoria scorpii. Oamenii pe
care au tăbărât scorpii sunt oameni cu păcate grele care nu s-au
Spovedit şi Împărtăşit de mulţi ani, deci oameni care nu s-au îngrijit să
se curăţească de păcate.
Tratament:
Faza I:
Faci Spovedanie generală + Împărtăşanie + Sf. Maslu. Dacă Preotul nu
te împărtăşeşte din pricina păcatelor, atunci după Spovedania generală
faci Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi vindecare de boală. Se fac
1-3-5-7 Sf. Masluri. Vezi de la al câtelea a apărut vindecarea. Dacă te-ai
vindecat după primul, te opreşti, nu le faci şi pe celelalte. Uleiul de la un
Sf. Maslu se foloseşte 7 zile, timp în care se ţine post cu post negru luni,
miercuri, vineri, până la ora 24.
Zilnic bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături de Ulei de la Sf.
Maslu. Înainte să bei acest pahar se fac 40 mătănii. Poţi mânca la 2 ore
după ce ai băut acest pahar.
Zilnic pui cu pipeta câte 3 picături de Agheasmă în fiecare ochi. În
timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des + rugăciuni;
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Doamne, iartă-mă de păcate, Doamne, vindecă-mă.
Seara, după ora 22: Aprinzi 9 lumânări aşezate în Cruce + Ac.
Mântuitorului + rugăciuni de cerere: Doamne, milostiveşte-te şi iartă-mă
de păcate pe mine, robul Tău (N),alungă duhurile necurate, pe pustiu să
se ducă şi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine vindecă-mă.
Faza II:
Dacă nu te-ai vindecat, înseamnă că: Nu ai spus toate păcatele, ai uitat
să spui un păcat mare şi de aceea diavolul stă nu pleacă.
Mai trebuiesc fapte bune, milostenie, mătănii, post, post negru,
rugăciuni, lumânări aprinse, toate ca jertfă înaintea lui Dumnezeu
pentru iertarea păcatelor pe care le-ai Spovedit.
Înseamnă că tot ce ai făcut în faza 1 nu a fost suficient (de ajuns) ca să
acopere mulţimea păcatelor.
Se ţine iar post o săptămână, se face Spovedanie la care spui păcatele
pe care ai uitat să le spui la Spovedania anterioară. Apoi se face Sf.
Maslu. Se continuă cu Post + Spovedanie + Sf. Maslu până la vindecare.
Faza III:
Persoanele cu păcate grele, cu ucideri multe, persoanele care nu s-au
Spovedit şi Împărtăşit de mulţi ani şi au stat cu diavolul pe ei ani la rând
fără să se îngrijească să-l alunge, acum, când vor să scape de diavoli,
trebuie să facă un efort mai mare. După ce a locuit timp îndelungat la
tine diavolul te consideră gazda sa şi nu pleacă.
Trebuie post mai mulţi ani la rând, cu multe zile de post negru.
Trebuie post negru neîntrerupt, când se iau zilnic doar 3 bucăţele
Anafură + un pahar cu Agheasmă. Trebuie făcute 100 mătănii cât mai
des. Trebuie 9 Sf. Masluri pe an, unul la 40 zile. La această Crucificare
diavolul trebuie să plece. Cel bolnav merge periodic la Preot ca să-i
citească Moliftele Sf. Vasile. Pentru aceasta ţine post negru cel bolnav şi
posteşte şi Preotul. Plăteşte la mânăstire pentru un an Liturghie Vii şi
Liturghie Morţi, ca să fie zilnic pomeniţi cei vii şi cei morţi din neam. La
Preot dai acatist ca să se roage pentru iertare de păcate şi vindecare.
Tratament medicamentos: Controlează sinuzita. Infecţia de la sinusuri
întreţine iritaţia ochilor. Zilnic se pun în nas picături cu rol dezinfectant
până se obţine vindecarea. Le cumperi de la Farmacie la recomandarea
medicului. Mai întâi se pun câte 3 picături de Agheasmă în nas.
Întrebare: Cad pe jos. Analizele au valori normale. Medicii nu cunosc
cauza acestei boli.
Tratament Faza I:
Se face post o săptămână + Spovedanie generală + Împărtăşanie.
Face aceasta cel bolnav, cei din familie, soţia, părinţii şi bunicii dacă
sunt în viaţă. Se face aceasta ca să nu apese un păcat personal sau un
păcat din neam.
Se face apoi Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasile + Sf. Maslu pentru iertare
de păcate şi vindecarea bolii. În ziua aceea ţine post negru cel bolnav,
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cei din familie şi posteşte şi Preotul. După terminarea slujbei, cei
neputincioşi pot mânca de post.
Uleiul de la un Sf. Maslu se foloseşte 7 zile, timp în care se ţine post cu
post negru luni, miercuri, vineri, până la ora 24.
Zilnic bei un pahar cu Agheasmă în care pui 9 picături Ulei de la Sf.
Maslu. Înainte să bei acest pahar, faci 40 mătănii Poţi mânca la 2 ore
după ce ai băut acest pahar. Laşi timp Uleiului de la Sf. Maslu ca să
lucreze.
În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des. Seara
după ora 22: Aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce + Ac. Mântuitorului. După
fiecare icos spui rugăciuni de cerere: Doamne, dacă boala aceasta este
de la păcatele mele sau de la păcatele celor din familia mea, Doamne,
iartă-ne de păcate şi vindecă-mă. Doamne, dacă boala aceasta este de la
blestemele cu care am fost blestemat sau de la blestemele cu care eu
singur m-am blestemat, Doamne, iartă păcatele, dezleagă blestemele şi
vindecă-mă. Doamne, dacă boala aceasta este de la vrăjile cu care m-au
legat vrăjmaşii oameni sau este de la vrăjmaşul diavol, Doamne,
dezleagă vrăjile, alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la
mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul Tău (N), vindecă-mă.
Unii se vindecă după primul, alţii după al treilea, alţii după al şaselea
sau după al nouălea Sf. Maslu. Zilnic merge la Preot ca să-i citească
Moliftele Sf. Vasile. Pentru aceasta ţine post negru cel bolnav, cei din
familie şi posteşte şi Preotul.
Zilnic să fie pomeniţi la Sf. Liturghie. Dă la o mânăstire Liturghie Vii şi
Liturghie Morţi pentru un an. În Biserică dă Acatist ca să se roage Preotul
pentru iertare de păcate şi vindecare.
Faza II: Pentru cazuri mai grele trebuie străduinţă mai multă.
Se fac 9 Sf. Masluri pe an, unul la 40 de zile. Zilnic se bea un pahar cu
Agheasmă în care se pun 9 picături Ulei de la Sf. Maslu şi se fac 100
mătănii în cele 7 zile în care se foloseşte Uleiul de la un Sf. Maslu.
Pentru cazuri mai grele se ţine post mai mulţi ani în şir fără
întrerupere, cu multe zile de post negru, uneori cu post negru
neîntrerupt, 3-7-9-14-21-30 zile. Post negru neîntrerupt, adică post total,
se ţine doar cu 3 bucăţele Anafură + un pahar cu Agheasmă pe zi.
Când ţii post negru neîntrerupt, mergi la Preot ca să citească Moliftele
Sf. Vasile de 4 ori pe zi: la 6, la 12, la 18, la 24, la 6 dimineaţa şi tot aşa.
La sfârşitul Moliftelor, Preotul va adăuga fraza de protecţie: Şi păzeşte,
Doamne (de duhuri necurate) pe dânsul şi sufletele noastre şi a celor din
familia noastră şi pe ale urmaşilor noştri. Prin aceasta el păzeşte de
duhuri necurate pe cel bolnav, pe cei prezenţi la rugăciune, se păzeşte
pe sine, pe cei din familia sa şi pe urmaşii săi. Postul negru îl duce cel
bolnav, cei din familie şi posteşte şi Preotul. Fără post negru diavolii
care ies din cel bolnav vin asupra Preotului.
Întrebare: Am visat că a venit şi s-a luptat cu mine un om urât şi mi-a
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rupt braţul. M-am trezit în patul meu, dar cu durere violentă în braţ şi
aveam braţul rupt. Cine mi-a rupt braţul? Din pat n-am căzut, în casă nu
a intrat nimeni, uşa era încuiată, iar eu locuiesc singur.
Răspuns: Cel care ţi-a rupt braţul este diavolul. Se face Spovedanie
generală + Împărtăşanie. Rugăciuni de zi şi de seară + post negru
vinerea, până la ora 24. Se face Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi
vindecare.
Ca scapi de diavoli şi să nu mai păţeşti ceea ce ai păţit trebuie să ai
legătură cu Dumnezeu prin: Ţii în întregime toate posturile din an, te
Spovedeşti şi te Împărtăşeşti.
Mergi la Sf. Liturghie în toate sărbătorile, în întregime. Să ai rugăciune
de zi şi de seară. Să foloseşti Agheasmă şi Tămâia. Zilnic iei dimineaţa
pe nemâncate o bucăţică de Anafură + Agheasmă 3 înghiţituri.
Împlineşte cu toată grija canonul dat de Preot la Spovedanie +
străduieşte-te să te întorci de la păcat. La acestea adaugă fapte bune
plăcute lui Dumnezeu.
Întrebare: Am făcut vrăji, mai precis vrând să scap de diavolul care mă
chinuieşte, l-am trimis asupra altuia, ca să mai scap de chin. Dar se
întoarce la mine când cel asupra căruia l-am trimis posteşte şi se roagă.
Răspuns: De diavol se scapă cu ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos. Nu
scapi de el trimiţându-l asupra altuia. A trimite asupra altuia un rău care
te chinuieşte este ceva drăcesc, este lucrare diavolească, este lucrarea
satanei. Forţa răului, satana, are rol distrugător, chinuitor, pângăritor,
distruge şi degradează orice valoare fizică şi spirituală.
El se opune neîncetat binelui, adică se opune lui Dumnezeu. Diavolul
aduce în lume suferinţa sufletească şi trupească, neliniştea,
dezechilibrul, nemulţumirea, cruzimea, răutatea, nedreptatea, urâtul
sub toate formele lui. El este moarte veşnică. Dumnezeu aduce
sănătatea, echilibrul, pacea, mulţumirea, bucuria, dreptatea, blândeţea,
frumosul sub toate formele lui. Prin puterea Lui toate se zidesc şi
rodesc. El este Viaţă, viaţă veşnică. Făcând rău semenilor sau dorindu-le
răul, lucrezi împotriva lui Dumnezeu, slujeşti satanei.
De diavoli se scapă numai cu ajutorul Mântuitorului Dumnezeu dacă îi
ceri ajutorul prin: rugăciuni + post cu post negru. Spovedanie +
Împărtăşanie. Unde sunt păcate grele, se face Sf. Maslu pentru iertare de
păcate. Fapte bune, plăcute lui Dumnezeu. Întoarcerea ta neîncetată la
Dumnezeu: Te Spovedeşti şi păzeşti să nu mai repeţi păcatul.
Dacă ai repetat păcatul, trebuie să te Spovedeşti din nou cât mai
repede. Nu laşi să locuiască mult la tine. Cu cât locuieşte la tine mai
mult, cu atât scapi mai greu de diavol deoarece ajunge de te socoteşte
locul său şi gazda sa.
Dacă a stat la ţine mai mult timp, pentru a-l alunga necesită timp mai
mult de post şi rugăciune. Vrăjitorii fac această faptă nu pentru că le-ai
dat motiv să te urască. Ei îţi fac aceasta chiar dacă sunt bogaţi, cu
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familie, iar tu eşti sărac, bolnav, nefamilist. Deci îţi fac aceasta chiar
dacă nu-i depăşeşti cu nimic şi nu au motiv să te invidieze.
Ei fac aceasta pentru că urăsc pe Dumnezeu. Ura lăţeşte ură de Duh.
Este descrisă în Evanghelia de la Ioan, 15,8: „Dacă vă urăşte pe voi
lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât”, zice
Mântuitorul. Nimic nu-i convinge să se oprească. Poţi să le aduci oricâte
argumente, sfaturi. Explicaţiile logice nu îi conving, îi mână ceva care
trece peste orice logică pământească. Poţi să le faci orice faptă bună, ei
nu încetează să facă aceasta chiar în timp ce tu lucrezi pentru ei ca să-i
ajuţi. Deci ajută-i fără să aştepţi (speri) că se schimbă. Oamenii aceştia
trebuie compătimiţi, au căzut sub influenţa diavolului şi fac voia lui.
Pe cei pe care i-ai descoperit ca vrăjitori nu îi certa, evită pe cât posibil
să ai relaţii cu ei, de dat, de luat, de mâncat. Ei vor manifesta prietenie,
dar îţi vor lega vrăji pe tot ce prind de la tine şi pe tot ce îţi dau. Dacă îţi
prind pachetul cu mâncare la serviciu, ţi-l ung cu necurăţenii, apoi zaci
şi nu ştii de ce.
Vorbeşte-le frumos, dacă ei cad la necaz, ajută-i. Dar nu te duce la ei,
nu îi primi în casa ta ca să te ungă cu spurcăciuni: „Căci ce tovărăşie
este între Dumnezeu şi veliar (satan)?” (I Corinteni, Cap 7).
Nu le permite să te mângâie, să te pupe. Spune că nu îţi place aceasta.
Nu purta ură în inima ta împotriva acestor oameni. Ei nu intenţionează
să te omoare. Dacă o fac, aceasta este într-un moment de scăpare la ei.
Ei intenţionează să-ţi dea neîncetat necazuri încât: Să ajungi să-l urăşti
pe Dumnezeu. Să ajungi să te sinucizi. Să ajungi să-L huleşti pe
Dumnezeu şi să zici: De ce îmi dă mie Dumnezeu boală şi necazuri?
Te ung, ca să fii ocupat cu spălatul şi să nu ai timp să faci rugăciuni.
Aceasta este lucrarea lor. Lucrarea lor este opusă lucrării pe care o fac
preoţii în Biserică. Cele mai multe vrăji li se fac Preoţilor. Preoţii fiind
slujitorii lui Dumnezeu, sunt mai vizaţi de ei.
Vrăjitorii slujesc diavolului, sunt robi ai satanei şi se opun veşnic
oricăror slujbe şi lucrări dumnezeieşti. Vrăjitorii vin la Biserică tocmai
pentru lucrarea potrivnică. Lucrarea aceasta se face de mii de ani.
Aceste două forţe stau faţă în faţă. Dar nu te teme. Nimic nu este mai
mare ca puterea lui Dumnezeu. Asupra celor curaţi vrăjile nu au putere.
De aceea este atât de importantă curăţirea prin Spovedanie cu pocăinţă
+ Împărtăşanie. Altfel nu avem nici o putere în faţa acestora.
Deci aţi văzut de ce i se spune diavolului necurat, spurcat, pentru că
foloseşte necurăţenii şi stă pe tot ce este întinat. Şi este viclean pentru
că afişează cumsecădenie, dragoste, blândeţe, smerenie (modestie),
face caz de credinţă, dar el este tată al minciunii. Oamenii aceştia
trebuiesc compătimiţi. Stăpânul lor, diavolul, îi chinuieşte noaptea dacă
nu au făcut un rău ziua (vezi Biblie). Când nu au asupra cui trimite
diavolul, îl pun pe propriii copii. Deci lucrarea aceasta trece peste sentimentul matern şi patern.
Îl pun pe animale, câini, pisici, păsări de curte, îl pun şi pe păsările
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cerului. Dacă lucrează undeva cu publicul, spurcă alimentele la
persoane pe care nu le cunosc şi nu au avut motive să le urască. Duhul
lor simte imediat din ce tabere face parte fiecare. Ura lor este URA DE
DUH. Ei fac faptele acestea pentru ca îl urăsc pe Dumnezeu.
De exemplu: O gestionară de la un centru de pâine punea o sare
spurcată pe pâine. Dacă simţi aceasta, cumperi pâine din altă parte.
Vrăjitoarea mai poate proceda şi astfel: Vorbeşti cu ea normal. La un
moment dat, ai senzaţia că nu aude ce-i spui, că nu ascultă, că este
foarte concentrată la altceva. Parcă doarme. Ea îţi meneşte.
Vrăjitoarele când mor, le găseşti complet dezbrăcate pe jos, nu în pat.
De obicei iau foc şi ard.
Alt aspect: Ai vorbit cu persoana normal, cordial şi pleci. Dacă te uiţi
înapoi o surprinzi că-şi ridică mâinile şi face un gest de parcă ar arunca
cu ceva în tine, privirea este fixă, expresia feţei este de ură. Trăsăturile
feţei sunt urâţite de o expresie hidoasă.
Alt aspect: îţi povesteşte despre simptomele unei boli, apoi vezi cum i
se schimbă chipul şi îţi tot spune. Îţi meneşte ţie toate relele pe care le
povesteşte.
Alt aspect: Vorbesc despre pagube, accidente, bătaie etc. şi ţi le
menesc ţie. Se resping cu post negru vinerea până la ora 24 + rugăciuni
+ rugăciuni de cerere: Doamne, alungă de la mine tot ce meneşte
vrăjitoarea aceasta. Fraza de dezlegare o rosteşti de 3 ori, lucrezi în
numele Sf. Treimi. Deci mintea ta trebuie să lucreze.
Alt aspect: Vorbesc despre insecte, molii, gândaci şi îţi menesc ţie să
ai acestea. Pentru a respinge, zici: Doamne, binevoieşte şi îndepărtează
de la mine ceea ce meneşte acesta.
Alt aspect: Când vrei să întemeiezi o căsătorie sau mergi la un
examen, dacă află vrăjitoarea, ai piedici, nu poţi rezolva nimic. Ea
trimite diavolii ei înainte şi ai tulburare şi nu rezolvi nimic. Deci este
bine să păstrezi tăcerea, că nu ştii cu cine vorbeşti şi nu cunoşti cu ce se
ocupă flecare. Ca să respingi, zici: Doamne, binevoieşte şi dezleagă
vrăjile alungă duhurile necurate şi ajută-mă.
Zici: Mi-au dat vrăji, mi-au dat argintul viu şi trebuie să merg la o
vrăjitoare să îl scot. A făcut diavolul vreodată o faptă bună? Nu! Atunci
pentru ce mergi la el? Vrăjitoarea îţi uşurează puţin situaţia ca să-ţi dea
impresia că te-a ajutat, dar îţi leagă altceva, ca să dai de necazuri şi mai
mari. Trebuie să mergi la Biserică, să te duci pe la mânăstiri ca să-ţi
rezolvi necazurile. Postul negru şi rugăciunea dezleagă tot.
Trebuie să ştii că vrăjitoarea leagă cu puterea diavolului folosind
necurăţenii şi mortăciuni. Dar nimic nu este mai mare ca puterea lui
Dumnezeu. Toate vrăjile se dezleagă cu post negru + rugăciuni, se
dezleagă la porunca lui Dumnezeu, ca răspuns la străduinţa noastră.
Dacă nu ne străduim, stăm legaţi.
Dacă vrei să vezi poziţia vrăjitorilor înaintea lui Dumnezeu, vezi Biblia:
Valaam vrăjitorul a fost chemat să blesteme poporul israelit, popor ales
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de Domnul. Dumnezeu i-a poruncit: „Să-mi binecuvântezi acest popor!”
Şi Valaam a ascultat şi l-a binecuvântat (Numerii, 2,3). Că nu se va lăsa
lumina biruită de întuneric. Trebuie doar să trăim cât mai aproape de
Dumnezeu. Oamenii stăpâniţi de diavoli, cei în care locuiesc diavoli se
manifestă astfel: Unii răcnesc, fac ca animalele. Unii dau cu capul, dau
cu coarnele, lovesc cu capul. Alţii lovesc cu copita, te lovesc cu piciorul.
Lovesc cu un singur picior. Vezi vrăjitoarea în timpul Sf. Liturghii
descălţată la un singur picior. Piciorul care are copita este descălţat.
Alţii lovesc cu mâna făcută cârlig, te lovesc cu gheara, alţii se lipesc de
spinarea ta de parcă te-ar asculta cu urechea. Când te ţine diavolul de
mâini, forţa cu care le ţine este nefirească, raportat la cât de mică şi
slabă este persoana care te ţine. Parcă eşti ţinut de o mână de fier.
Când mergi cu vrăjitoarea pe stradă, deodată parcă pierde direcţia şi
se izbeşte de tine aşa, ca din greşeală. Nimeni să nu se mândrească
zicând: Eu nu am făcut acest păcat. Frate, dacă nu l-ai făcut pe acesta, ai
făcut şi tu destule păcate în viaţa ta. Deci pentru ce te mândreşti?
Dar ai se vezi că l-ai făcut tocmai pe acesta pe care îl condamni atâta.
Să zicem că te-a supărat cineva şi i-ai dorit moartea sau i-ai dorit să se
accidenteze sau i-ai dorit să-i ia foc casa. Apoi afli că omul s-a accidentat
sau afli că i-a luat foc casa după cum ai zis tu cu ură la supărare. Şi zici:
Dumnezeu i-a dat aceasta ca pedeapsă. Dar nu Dumnezeu i-a dat.
Aceasta a fost împlinit de diavolul tău, care a plecat atunci când tu ai
zis ce să i se întâmple aceluia. El a şi lucrat ca ceea ce ai zis să i se
întâmple. Deci iată că ai făcut vrăji, dar nu ai ştiut că ai făcut aceasta.
Păcatul acesta este făcut de mulţi oameni, atât de bărbaţi, cât şi de
femei. Mulţi vor să renunţe şi să se întoarcă, dar nu ştiu cum.
I. Lucrarea aceasta se petrece astfel:
Unui om i se fac vrăji. Dă de necazuri, pagube, boală, este urât de
toată lumea, este acuzat pe nedrept, este batjocorit verbal, viaţa omului
devine chinuită de neputinţă, nu are putere să-şi facă treburile, nu poate
vorbi, nu poate scrie, nu poate lucra lucru de mână etc. Depinde ce
daruri i-au fost legate.
Chiar dacă se străduieşte să lucreze, transpiră de efortul de voinţă pe
care îl face pentru a executa chiar şi cele mai uşoare activităţi, îi este
frică pe stradă, în casă. Cade, reflexele sunt scăzute, răspunsurile vin cu
întârziere, are dureri în creştetul capului, encefalograma apare ca a unui
om care doarme cu ritmuri alfa turtite. Are eşecuri în tot ce întreprinde,
are tot timpul piedici.
Diavolii trimişi asupra omului îl apasă şi îi barează toate acţiunile.
Preotul zice: Cui i s-au legat cele 7 daruri cu care l-a dăruit Dumnezeu pe
om, apoi acela trăieşte aşa de greu încât ajunge de înnebuneşte sau se
sinucide.
II. Tratament
Omul acesta începe rugăciunile. Ţine post, face Spovedanie generală
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cu Pocăinţă = curăţire. Face Împărtăşanie = Sfinţire. Pentru cazuri mai
grele, face Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi vindecare = curăţire +
Sfinţire. Face dezlegare prin: rugăciuni + post negru. Diavolii trebuie să
plece, omul se simte bine, îşi desfăşoară activitatea uşor. Semenii săi,
colegii şi rudele văd această însănătoşire ca pe o renaştere. Aşa şi este.
În realitate este o înviere din morţi. Alungaţi de aici, diavolii se duc
înapoi la cel care i-a trimis. Acum vrăjitorul este chinuit. Când tu ai
început rugăciunile, fiecare vrăjitor primeşte înapoi ceea ce a trimis.
Vrăjitorul ca să scape de chinul pe care i-l dau diavolii are trei variante:
a) Duce chinul acesta fără să-l trimită asupra altuia. Este foarte greu
aceasta, este imposibil de suportat, chinuirea este cumplită.
b) Trimite diavolul asupra cuiva şi astfel se mai uşurează de chin, dar
începe să fie chinuit altul. Faptă rea, lucru drăcesc.
c) Nu mai face acest păcat, face întoarcerea la Dumnezeu prin: post +
Spovedanie generală + Împărtăşanie + Sf. Maslu = curăţire + Sfinţire.
Rugăciuni + post negru = dezlegare de satana.
De diavoli scăpăm numai cu ajutorul Mântuitorului Dumnezeu. Am
văzut la punctul a) că numai voinţa noastră nu este de ajuns ca să
scăpăm de sub stăpânirea lui, deci ca să scăpăm de diavoli aplicăm
punctul (c).
Ce trebuie să facă vrăjitorul ca să-şi mântuiască sufletul (să scape de
diavoli)?
De diavoli se scapă nu trimiţându-i asupra altuia. Se scapă cu ajutorul
Mântuitorului Dumnezeu dacă-i cerem ajutorul prin post negru +
rugăciuni. Trebuie să aibă dorinţa şi voinţa de a nu mai face acest păcat.
Să ştii că diavolii te vor chinui mult ca să te determine să renunţi şi să
faci din nou vrăji. Ei intensifică chinuirea ta mai ales din momentul când
te-ai hotărât să nu mai faci. Deci trebuie să ai voinţă. Ei doar te chinuiesc
ca să te determine să repeţi păcatul, dar nu au voie să te omoare. Deci te
sfătuiesc, rezistă.
Ţii post, apoi faci o Spovedanie generală cu pocăinţă, împlineşti cât
mai exact canonul dat de Preot. Rugăciuni zici neîncetat ca să ai
legătură cu Dumnezeu. În timpul zilei: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru +
Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă. Seara: Ac. zilei + Ac. Mântuitorului + 40 mătănii. Aprinzi candela. Să faci cât mai des post negru
luni, miercuri, vineri şi post negru neîntrerupt 3-7-9 zile.
Postul cu mâncare de post îl ţii ani la rând, până scapi. Anul al
şaptelea este anul dezrobirii (vezi Biblie). Dacă te străduieşti, în al
şaptelea an scapi.
Sf. Ciprian a fost mai întâi mare vrăjitor. Avea putere mare şi făcea lucruri care uimeau lumea. Dar cunoscând că slujba pe care o făcea
diavolului duce sufletul în iad, în chin veşnic, s-a lăsat de vrăjitorie şi din
rob al satanei s-a făcut rob al lui Dumnezeu şi s-a străduit cu rugăciunile,
cu posturile îndelungate. Dumnezeu l-a aşezat cu Sfinţii. Oricât de păcătoşi am fost mai înainte, dacă ne întoarcem din tot sufletul,
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Dumnezeu ne primeşte.
După ce l-ai alungat cu Spovedania, diavolul zice: „Mă voi întoarce la
casa mea, de unde am ieşit. Dar nu vine singur, ia cu sine alte şapte
duhuri mai rele decât el şi intrând (în om) locuieşte acolo şi se fac cele
de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi” (Luca
11.24,26). De aceea este grea întoarcerea, dar nu imposibilă.
Preoţii au multă milă faţă de oamenii care Spovedesc acest păcat şi îi
sprijină pe aceşti oameni cu rugăciunile lor. Dacă ai repetat acest păcat,
îl Spovedeşti din nou cât mai repede. Nu laşi să locuiască mult la tine. Te
ridici de câte ori ai căzut şi reîncepi urcuşul. Când boala este grea, cauţi
un doctor bun. Deci caută un Preot cu trăire duhovnicească sporită, cu
viaţă de rugăciuni şi post ca se te conducă pe drumul acesta greu al
întoarcerii şi ca să te susţină cu rugăciunile!
Exemplu: Ca să porneşti pe, calea aceasta a păcatului vrăjitoriei nici
nu este greu. Totdeauna se găseşte o prietenă binevoitoare care îţi zice:
Nu dormi bine? Uite ce să faci: azvârle 9 firimituri de pâine în patul cuiva
şi să zici etc.
De obicei la rude sau la prieteni poţi face aceasta, pentru că sunt la
îndemână. Din ziua aceea, diavolul tău se duce şi chinuieşte noaptea pe
persoana respectivă, iar tu dormi. Această faptă mi-a povestit-o o tânără
cu o viaţă curată, virtuoasă şi care a făcut aceasta neştiind ce face. Aşa a
învăţat-o o colegă de serviciu.
Alt exemplu: Eram în staţie şi un copil de 8 ani de la mine din bloc şi-a
văzut în staţie colegii de şcoală. I-a salutat de departe şi se îndrepta
zâmbind spre ei. Când m-a observat pe mine, şi-a schimbat direcţia, s-a
apropiat de mine şi cu creştetul capului a dat delicat de câteva ori în
piciorul meu, la nivelul la care ajungea el cu capul. Gestul de a da cu
coarnele. Eram obişnuit să cred că copiii toţi sunt Îngeri nevinovaţi. Am
fost foarte surprins de gest.
Explicaţie: Părinţii copilului sunt vrăjitori şi pun diavolul pe copil.
Condus de diavol, copilul a acţionat după cum aţi văzut, fără să-l înveţe
cineva. Privit din punctul acesta, păcatul capătă alte dimensiuni. Omul,
dacă nu are grijă ca să trăiască cât mai aproape de Dumnezeu, devine
curând rob al satanei.
La orice boală grea este necesar un tratament sever, timp mai
îndelungat. Deci pentru păcate grele se posteşte neîntrerupt ani în şir
2-3-5-6-7 ani + perioade de post negru + rugăciuni neîncetat + fapte
bune + te fereşti să faci fapte rele sau să gândeşti răul altuia. Te
Spovedeşti cât mai des. Dacă ai repetat păcatul, te Spovedeşti iar. Deci
te ridici de câte ori ai căzut şi reîncepi urcuşul. Iei canon de la Preot şi-l
împlineşti cât mai exact. Fără canon, diavolii te chinuiesc mult. Canonul
este o ascultare prin care arăţi că vrei să fii rob al lui Dumnezeu.
Poţi posti luni, miercuri, vineri post negru până la ora 24. Poţi ţine
post negru neîntrerupt 3-7-9-14-21-30 zile, şi în acest timp iei zilnic doar
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3 bucăţele Anafură + un pahar Agheasmă pe zi. Se străduieşte fiecare
după putere ca să scape de duhurile (rele) necurate care locuiesc în el.
Se fac 9 Sf. Masluri pe an, la 40 zile unul.
Toate se fac cu îndrumarea preotului, adică cu ascultare, ca să ai plată
de la Dumnezeu pentru ele.
Dacă Preotul îţi rânduieşte post sau post negru neîntrerupt,
recomandă aceasta pentru că numai cu post negru şi rugăciuni către
Dumnezeu pot fi alungaţi diavolii. Preotul nu este un pedepsitor. El este
doctorul care oferă leacul. Mântuitorul zice: „Acest soi de demoni iese
numai cu rugăciune şi cu post” (Matei, 17,21). Îndrumarea şi mila lui
Dumnezeu vin de la început şi te ajută ca să faci aceşti paşi grei ai
întoarcerii. Dar trebuie perseverenţă.
După ce ai scăpat de diavoli, duci viaţă normală din punct de vedere
religios, ca toţi creştinii: Posteşti în întregime doar cele 4 posturi din an
şi te Spovedeşti şi te Împărtăşeşti. Ţii post luni, miercuri, vineri. Este
bine să ţii vineri post negru.
Rugăciuni de zi şi de seară. Fapte bune, fapte drepte peste tot. Te
fereşti să faci răul sau să gândeşti răul. Mergi la Sf. Liturghie în toate
sărbătorile. Te îngrijeşti de cei vii şi de cei morţi din neam. Adică îţi
creşti copiii în spiritul dragostei de Dumnezeu, îi Împărtăşeşti des, îi
înveţi rugăciuni şi să facă fapte bune. Pe cei morţi îi pomeneşti la Sf.
Liturghie, le faci parastase, pomeni, aşa cum a rânduit Sf. Biserică.
Metode de a face rugăciunea particulară (acasă)
Metoda I: Rugăciunile se fac la orele 6-12-18-24. Împărţi Acatistul în
patru + aprinzi 9 lumânări aşezate Cruce.
La ora 6 citeşti trei icoase, faci 10 mătănii şi consumi 1/4 din
lumânări.
La ora 12 citeşti încă trei icoase, faci 10 mătănii şi se consumă 1/4 din
lumânări.
La ora 18 citeşti încă trei icoase, faci 10 mătănii şi se consumă încă
1/4 din lumânări.
La ora 24 citeşti ultimele trei icoase, faci 10 mătănii şi consumi 1/4
din lumânări, ultima parte care a rămas. Continui rugăciunile până ard
complet lumânările şi se sting singure.
Cei care au serviciu nu pot aplica (folosi) această metodă, deoarece la
aceste ore ei nu se afla acasă. Metoda aceasta de a face rugăciunea
poate fi folosită în timpul concediului de odihnă sau dacă munca
(serviciul) se face acasă la tine.
Metoda II: Pentru salariaţi am împărţit rugăciunile în:
Rugăciuni de zi: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Aceste rugăciuni le poate spune omul chiar şi în timp ce merge pe
stradă.
Rugăciuni de seară: se fac după ora 22, mai bine spre ora 24, şi
durează aproximativ o oră. Se aprind 9 lumânări aşezate Cruce, se fac
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40 mătănii şi se citeşte Ac. Mântuitorului în întregime. După fiecare icos
se spune şi rugăciuni de cerere. Rugăciunea durează până când
lumânările se consumă şi se sting singure. După ce a împlinit o
perioadă de 40 zile sau 6 săptămâni, cât durează o serie de rugăciuni, se
poate continua cu o candelă sau cu o singură lumânare aprinsă la
rugăciunea de seară + 9 mătănii.
Cine poate, este bine să facă şi Ac. zilei respective. În fiecare zi cu o
lumânare aprinsă sau candela, citeşti acatistul Sfântului din ziua
respectivă. Acel Sfânt se va ruga pentru tine la Dumnezeu pentru
împlinirea cererilor tale şi îţi va veni în ajutor. Făcând aşa zi de zi, Sfinţii
sunt prietenii tăi care te ajută.
Toate reţetele de dezlegare a vrăjilor, de alungare a duhurilor
necurate din om şi vindecare, folosesc Ac. Mântuitorului, deoarece
diavolul fuge numai la porunca Mântuitorului Dumnezeu. Nu este alt
nume de care să fugă satan.
Toată Agheasmă care se foloseşte pentru dezlegarea vrăjilor şi
alungarea duhurilor necurate din om şi vindecare este Agheasmă
obişnuită la care Preotul adaugă Moliftele Sf. Vasile.
Puterile răului
Mântuitorul zice apostolilor şi ucenicilor Săi: „Şi iată, v-am dat vouă
putere să călcaţi peste şerpi, peste scorpii, peste toată puterea
vrăjmaşului şi nimic nu vă va vătăma” (Luca, 10,9).
Diavolii sunt de puteri diferite:
1. Şerpii sunt demoni de puteri mai mici.
Se alungă cu: rugăciuni + post negru + mătănii + Agheasmă făcută cu
Moliftele Sf. Vasile.
a) Pentru copii până la 3 ani, speriaţi, care ţipă, care au fost daţi de
părinţii lor la satana. Copilul are un plâns ascuţit specific, greu de
suportat, este neliniştit, nervos.
Mama copilului trebuie să ţină 3 zile post negru luni, miercuri, vineri
până la ora 24. Deci posteşte de 3 ori în aceeaşi săptămână, iar marţi,
joi, sâmbătă, duminică mănâncă de 3 ori pe zi mâncare de post.
Rugăciuni de zi: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus cât mai des.
Rugăciuni de seară: Ac. Mântuitorului + 40 mătănii.
Copilul trebuie Împărtăşit des, la 3 săptămâni. Zilnic i se dau 3
linguriţe cu Agheasmă. În cazuri mai grele, se Împărtăşeşte săptămânal,
7 săptămâni ia rând.
b) Pentru copii între 3 şi 7 ani, speriaţi, care fac în pat, ţipă, sunt
neliniştiţi, au un plâns ascuţit, specific.
Mama copilului face rugăciuni de zi, de seară + post negru luni,
miercuri, vineri până la ora 24, de 7 ori la rând + 40 mătănii pe zi. La
Preot merge cu copilul ca să-i citească Moliftele Sf. Vasile. Copilul
trebuie Împărtăşit la 40 zile. Îl înveţi rugăciuni, îl înveţi să facă corect
semnul Sf. Cruci. Zilnic îi dai Anafură + Agheasmă. Părinţii merg cu
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copilul la Sf. Liturghie. Este cea mai puternică slujbă, este de cel mai
mare ajutor.
c) Pentru copii peste 10 ani şi mai mari, tratamentul este:
Mama copilului ţine Post negru 7-9-14-21-30-40 zile la rând, luni,
miercuri, vineri până la ora 24, iar marţi, joi, sâmbătă, duminică
mănâncă de 3 ori pe zi mâncare de post. Deci pentru cazuri mai grele se
posteşte mai mult. Rugăciuni de zi: rugăciuni zilnic + Tatăl nostru spus
cât mai des. Rugăciuni de seară: Ac. Mântuitorului + 40 mătănii. La Preot
merge cu copilul să-i citească Moliftele Sf. Vasile. Pentru aceasta ţine
post negru copilul (cel bolnav), mama copilului şi posteşte şi Preotul.
Când mama nu poate posti, va face post negru pentru copil altcineva
din familie. Dacă copilul nu poate să ţină post negru, va mânca mâncare
de post, numai după ce Preotul a făcut rugăciunea. Copilul trebuie
Împărtăşit des, la 40 zile. Trebuie să-l înveţi rugăciuni şi să facă corect
semnul Sf. Cruci + mătănii. Zilnic va lua Anafură + Agheasmă.
2. Scorpii
Sunt demoni de putere mijlocie. Oamenii pe care au tăbărât scorpii
sunt oameni cu păcate grele şi blesteme. Se manifestă astfel: vorbesc
aiurea, nu sunt stăpâni pe vorbele lor, nu sunt stăpâni pe mişcările lor
(dezordonaţi), cad şi nu ştiu de ei. Cad în apă, cad în foc, alţii îşi pun
capăt zilelor.
Tratament: Post negru + rugăciuni acasă + 100 mătănii pe zi +
Agheasmă + Sf. Maslu pentru iertare de păcate şi vindecare. Se fac 9 Sf.
Masluri pe an, unul la 40 zile. La Preot merge ca să-i citească Moliftele Sf.
Vasile. Pentru aceasta, ţine post negru cel bolnav, cei din familie şi
posteşte şi Preotul. Se face post negru neîntrerupt 3 zile la rând, luni,
marţi, miercuri, şi se iau zilnic doar 3 bucăţele de Anafură + un pahar cu
Agheasmă. Joi mănâncă mâncare de post, iar vineri ţine post negru
până la ora 24. Sâmbătă şi duminică mănâncă mâncare de post. Deci o
săptămână.
Dacă nu se vindecă, face 3 săptămâni la rând luni, marţi, miercuri,
post negru neîntrerupt. Joi mănâncă de post. Vineri ţine post negru
până la ora 24. Sâmbătă şi duminică mănâncă de post.
Dacă nu se vindecă face 7 săptămâni la rând luni, marţi, miercuri, post
negru neîntrerupt. Joi mănâncă post, vineri ţine post negru până la ora
24. Sâmbătă şi duminică mănâncă de post.
Dacă nu se vindecă, se fac 9 săptămâni la rând luni, marţi, miercuri,
post negru neîntrerupt. Joi mănâncă post, vineri ţine post negru până la
ora 24. Sâmbătă şi duminică mănâncă mâncare de post.
3. Toată puterea vrăjmaşului
Aici intră oamenii chinuiţi de căpetenii de diavoli. Tratament: Post
negru + rugăciuni acasă +100 mătănii pe zi + Agheasmă + Sf. Maslu. Se
fac 9 Sf. Masluri pe an. La Preot merge ca să-i citească Moliftele Sf.
Vasile. Pentru aceasta, ţine post negru cel bolnav, cei din familie şi duce

43

postul şi Preotul. Se fac 7 zile post negru neîntrerupt. Zilnic se iau doar 3
bucăţele Anafură şi un pahar cu Agheasmă.
Dacă nu se vindecă, se fac 9 zile post negru neîntrerupt.
Dacă nu se vindecă, se fac 14 zile post negru neîntrerupt; se fac 21
zile.
Dacă nu se vindecă, se fac 30 zile post negru neîntrerupt.
Dacă nu se vindecă, se fac 40 zile post negru neîntrerupt. De obicei
numai cei care au trăit ani în şir fără să aibă legătură cu Dumnezeu prin
Împărtăşanie, Liturghie, rugăciuni, numai aceia ajung să fie chinuiţi de
demoni din categoria 3.
Atenţie: Agheasmă folosită la dezlegarea vrăjilor la alungarea
demonilor este Agheasmă făcută cu Moliftele Sf. Vasile. Deci toate
reţetele de tratament care sunt date folosesc aceasta Agheasmă
deoarece este mai puternică.
Dacă Preotul nu ţine post negru şi citeşte Moliftele Sf. Vasile, diavolii
alungaţi din cel bolnav vin asupra Preotului şi-l chinuiesc.
La sfârşitul Moliftelor Preotul va adăuga fraza de protecţie: Şi păzeşte.
Doamne, de duhuri necurate pe dânsul (pe cel bolnav) şi păzeşte şi
sufletele noastre şi a celor din familia noastră şi pe ale urmaşilor noştri.
Dacă Preotul este bolnav de ulcer, gastrită, diabet sau are alte boli
care îl împiedică să postească, atunci el nu poate să citească Moliftele
Sf. Vasile. Va citi Moliftele mai rar adică în timpul celor 4 Posturi din an,
când mănâncă mâncare de post, şi le va citi înainte de masă. După ce
le-a citit poate mânca.
Părinte, cum să ne purtăm cu aceşti oameni care fac vrăji?
Voi răspunde cu citate din Noul Testament: Mântuitorul zice: „Nu
socotiţi că am venit să aduc pacea pe pământ. Nu am venit să aduc
pace, ci sabie. Că am venit să despart pe fiu de tatăl său şi pe fiică de
mama sa şi pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului vor fi casnicii lui”
(Matei, 10.34-35).
Apoi găsim în Evanghelia de la Matei, Cap. 12.47-50: „Iată, mama ta şi
fraţii tăi (verii Domnului) stau afară căutând să-ţi vorbească. Cine este
mama Mea şi fraţii Mei? Şi întinzând mâna spre ucenicii Săi, a zis: Iată
mama mea şi fraţii mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din
Ceruri, acela îmi este frate, soră şi mamă”.
Sf. Ap. Pavel zice: „Să nu vă amestecaţi cu vreunul care numindu-se
frate va fi desfrânat sau lacom sau închinător la idoli sau ocărâtor sau
beţiv sau răpitor. Cu unul din aceştia nici să nu şedeţi la masă” (I
Corinteni, 5.11). Scoateţi afară dintre voi pe cel rău.
Deci Dumnezeu îngăduie să te fereşti de aceştia, adică să nu mergi la
ei în casă şi în casa ta să nu-i chemi. Să nu mănânci de la ei ca să nu-ţi
spurce mâncarea cu spurcăciuni, ca apoi să zaci.
Dar mai aflăm din Noul Testament şi aceasta: Mântuitorul zice: „Iubiţi
pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine
celor ce va urăsc, rugaţi-vă pentru cei ce vă vătăma şi vă prigonesc, ca să
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fiţi fiii Tatălui vostru Celui din Ceruri. Că El face să răsară soarele şi
pentru cei răi, şi pentru cei buni şi trimite ploaie şi peste cei drepţi, şi
peste cei nedrepţi. Că de veţi ierta oamenilor greşalele lor, ierta-va şi
vouă Tatăl vostru Cel Ceresc (Matei, 5.44-45).
Sf. Ap. Pavel zice: „Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc şi nu-i
blestemaţi. Nu răsplătiţi răul cu rău. Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci
lăsaţi loc mâniei lui Dumnezeu, căci scris este: A mea este răzbunarea.
Eu voi răsplăti, zice Domnul”. Deci dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i
de mâncare. Dacă-i este sete, dă-i să bea, căci făcând aceasta vei
grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte
răul cu binele (Romani, 12.14-17,19-21).
Deci, dacă te cerţi cu cei care fac vrăji, dacă îi insulţi, dacă le faci
scandal, dacă îi urăşti, dacă îi pârăşti pe la alţii, este păcat. Păcatul
acesta este atât de mare, încât Mântuitorul zice: „Dacă îţi vei aduce darul
tău la Altar şi acolo îţi vei aduce aminte ca fratele tău (semenul tău) are
ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo şi aleargă şi împacă-te cu
vrăjmaşul tău (Matei, 5.23-24).
Mântuitorul nu cere împăcarea doar de formă. Cere să-l ierţi pe
vrăjmaşul tău şi să nu-l urăşti pentru faptele rele pe care le-a făcut şi cu
care te-a supărat.
Cu sufletul încărcat de ură nu poţi participa la Sf. Liturghie, nu te poţi
apropia de Sf. Împărtăşanie. Darurile aduse de tine la Biserică înaintea
Domnului nu sunt primite dacă urăşti pe altul. Deci iartă-l din tot
sufletul, ca să nu se prefacă rugăciunea ta în blestem.
4. Alte întrebări şi răspunsuri
Întrebare: Am intrat în mânăstire, vrând să mă călugăresc, cu toate că
părinţii mei nu sunt de acord cu aceasta.
Răspuns: Neascultarea este un păcat urât înaintea Lui Dumnezeu.
Pentru neascultare Adam a pierdut Raiul (Facere, 4.17). Este păcat prin
încălcarea poruncii a 5-a, prin care Dumnezeu a poruncit să-i ascultăm
pe părinţii noştri şi să-i cinstim. Încălcarea poruncii dumnezeieşti este
păcat mare. Acum diavolii tăbară pe călugăriţele din jurul tău şi le pune
să-ţi facă necazuri. Zilnic eşti acuzată pe nedrept, zilnic cineva te ceartă,
zilnic cineva te nedreptăţeşte. De fiecare dată altă persoană, dar ai
necazuri zilnic. Pentru că ai venit la mânăstire prin neascultare, satana
îţi dă luptă, ca să te aducă să părăseşti călugăria sau să ajungi la disperare. Călugăriţele care te supără, la Spovedit îşi spun păcatul. Fac
pocăinţă pentru păcat şi primesc iertarea.
Ca să scapi, trebuie să vorbeşti cu părinţii, să le ceri iertare pentru
neascultare. Faceţi post o săptămână şi vă Spovediţi la Preot. Acolo, la
Preot, ceri iertare părinţilor pentru neascultare. Ei să dea iertarea şi să
fie de acord cu călugărirea ta.
Preotul va da iertarea de păcat şi dezlegarea. În felul acesta intri în
linişte. Altfel vei trăi greu în mănăstire. Dacă părinţii au murit, le faci
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parastas şi la acesta Preotul adaugă rugăciunea pentru iertarea acestui
păcat şi rugăciunea de dezlegare de blesteme.
Întrebare: A murit mama şi de atunci am rămas cu o frică. Nu dorm
bine noaptea. Mi-e frică în casă.
Răspuns: Pe om în viaţa pământească locuiesc Îngeri dacă este
credincios şi cu frică de Dumnezeu. Dar locuiesc şi diavoli mai ales.
Dacă omul a trăit departe de Dumnezeu şi de Biserică, diavolii rămân în
casă la moartea omului şi apoi îi chinuieşte pe cei care locuiesc acolo.
De aceea după înmormântare faci curat în casă, apoi chemi Preotul să
facă Sfeştanie, adică Agheasmă cu Moliftele Sf. Vasile. Cu aceasta
stropeşti prin casă, prin curte, prin grădină, stropeşti cât mai des, până
în a 40-a zi, apoi stropeşti mai rar. În ziua când se face Agheasmă, ţin
post negru toţi din casă şi posteşte şi Preotul. După terminarea slujbei,
se poate mânca. Din această Agheasmă beau toţi din casă şi se ung pe
faţă dimineaţa.
Afumi cu tămâie cât mai des, ca să plece duhurile rele din casă.
Ţii post negru vineri până la ora 24 + rugăciuni în fiecare zi. Psalmii au
mare putere de alungare a duhurilor necurate. Citeşti câte 3-6 psalmi pe
zi. Se citesc psalmii 3-30-142 + încă 3 psalmi pe zi, de la început.
Continui aşa ordonat, zi de zi, până termini psalmii.
Când priveghezi mortul până la înmormântare, citeşti Psaltirea
neîncetat, ca să se alunge duhurile necurate. Psaltirea o citesc pe rând
cei care au venit la priveghere, rudele, vecinii, prietenii. Mortul nu se
sărută nici de către cei apropiaţi. Se sărută icoana sau Crucea care se
pune pe pieptul mortului.
Mortul nu va fi înmormântat cu icoana sau cu Crucea. Acestea se iau.
În pământ intră doar trupul, care se întoarce în ţărâna din care a fost
luat.
Întrebare: Copilul meu are 4 ani şi nu vorbeşte, deşi aude bine, spune
o tânără venită de la Sighişoara.
Răspuns: Când v-aţi căsătorit, cine nu a fost de acord cu căsătoria?
Dacă s-a făcut căsătoria fără consimţământul părinţilor, pentru păcatul
neascultării primul copil apare cu o infirmitate. Ceilalţi copii se nasc
normali. Părinţii au blestemat că nu au fost ascultaţi, iar blestemul
apasă asupra nepotului care s-a născut. Acum trebuie mers la Preot ca
să vă Spovediţi. Pentru aceasta, ţineţi post o săptămână, apoi vă
Spovediţi şi vă cereţi iertare reciproc, împliniţi canonul dat de Preot pentru fiecare în parte şi copilul va vorbi.
Întrebare: Am o soră vrăjitoare care îmi aduce Anafură, Agheasmă,
Ulei Sfinţit. Ce fac cu ele?
Răspuns: Agheasmă şi Uleiul le dai la plante, în grădină. Anafura o
îngropi în cimitir şi-i spui să nu-ţi mai aducă.
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Întrebare: Ce este obiceiul de a călca pe soţ/soţie pe pantof, adică pe
picior în timpul Sf. Cununii?
Răspuns: Pe mireasă a învăţat-o vreo vrăjitoare să facă aceasta ca să-l
lege pe soţ şi să-l ţină sub ascultarea ei toată viaţa prin legătura aceasta.
Există o ceată a demonilor care te lovesc cu copita sau te calcă cu
copita. Un diavol de acesta pune ea pe mire, adică pe soţul ei.
Aceasta se dezleagă cu post negru vineri până la ora 24 + rugăciuni.
Trebuie să fii Spovedit şi Împărtăşit în cele 4 posturi din an, să ţii
posturile rânduite de Sf. Biserică şi să nu lipseşti de la Sf. Liturghie ca să
ai putere să respingi vrăjile. La cei Spovediţi şi Împărtăşiţi diavolii nu
pot să stea.
Întrebare: La scurt timp după Botezarea copilului, în fiecare noapte
copilul plânge cu un plânset ascuţit, cu nişte ţipete de nesuportat. O
vecină pe care o ştiu vrăjitoare îmi zice: Dacă vrei să trăiască copilul,
vinde-mi-l mie. Ce să fac?
Răspuns: Vrăjitoarea trimite diavolii ei asupra copilului şi îl
chinuieşte. Trebuie să ţii post negru luni, miercuri, vineri până la ora 24,
o săptămână. Zilnic faci 40 mătănii + rugăciuni. Dacă nu ştii rugăciuni,
zici de 9 ori Tatăl nostru, în locul Ac. Mântuitorului. Şi după fiecare zici:
Doamne, alungă duhurile necurate de la copilul meu (N) şi aici să nu se
mai întoarcă.
Copilul îl Împărtăşeşti 7 duminici la rând, ca să primească prin
aceasta puteri de la Dumnezeu, ca să respingă duhurile rele. Apoi îl
Împărtăşeşti des, la 40 zile, până la 7 ani. După ce împlineşte 7 ani,
copilul ţine postul întreg ca şi părinţii şi se Împărtăşeşte în cele 4 Posturi
din an, deci el intră în rânduiala celor mari.
Copilului îi dai zilnic 3 linguriţe Agheasmă, îl stropeşti cu Agheasmă, îi
faci Cruce. În fiecare seară citeşti în apropierea copilului psalmii
3-30-142 + 3 psalmi de la început. Continui aşa ordonat seară de seară,
până termini de citit psalmii. Te opreşti dacă copilul s-a vindecat. Ca să
te aperi în continuare de vrăjile pe care ţi le face vecina, ţii post negru
vineri până la ora 24 + 40 mătănii + rugăciuni de zi şi de seară.
Te Spovedeşti şi Împărtăşeşti în toate posturile, stropeşti cu
Agheasmă prin casă şi te ungi cu Agheasmă când simţi că este nevoie.
Ca să te aperi de vecina vrăjitoare, nu-i dai nici un lucru, ca să nu aibă
vreun lucru de-al tău pe care să-ti lege vrăji. Nu primi de la ea cadou
vreun lucru, că pune vrăji pe el. Nu mânca de la ea, nici să guşti, că pune
spurcăciuni în mâncare. Scoate din casă tot ce ţi-a dăruit ea şi să i le dai
de pomană. Lasă-le undeva într-un parc, să le ia cine va voi şi ea să le
aibă de pomană, să fie pentru sufletul ei. Ea dă de necazuri.
Dacă poţi, îngroapă în pământ la o margine de grădină tot ce îţi aduce
şi tot ce găseşti aduse. Ea dă de necazuri mari şi vei vedea că nu te mai
lucrează. Dacă nu îngropi, ea continuă să-ţi aducă vrăji.
Nu primi de la ea nici ceea ce împarte în Biserică: colivă, pomană. Nu
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primi de la ea icoane, lumânări, tămâie, Agheasmă, Anafură, că pune
vrăji pe ele. Dacă nu ai putut refuza, dă-le de pomană şi va avea ce a
menit când le-a dat.
În sufletul tău nu-i purta ură. Ea face acestea mânată de satana. Dacă
ea cade la necaz, ajut-o. Să ai milă de ea. Tu doar te fereşti de ea, dar nu
o urăşti.
Întrebare: Am o colegă care se îmbracă discordant cu toate, că are
multe lucruri frumoase cu care să se îmbrace. Şi tot timpul este obosită.
La Biserică nu merge fiindcă nu crede că o poate ajuta.
Răspuns: Când omul trăieşte departe de Dumnezeu, vin diavolii şi
locuiesc în el. Aceştia îl apasă şi omul se simte obosit. Are dureri în tot
corpul. Zilnic te doare altceva. Suferinţa aceasta zilnică face să nu mai ţii
seama cum te îmbraci. Starea de oboseală pe care o simţi te face să nu
poţi asculta aparatul de radio, să nu citeşti un ziar, să nu te poţi uita la
televizor. Aceasta te izolează de lume. Deşi viu, eşti ca un mort.
Persoana trebuie să facă Spovedanie generală + Împărtăşanie. Să
meargă la Sf. Liturghie în toate sărbătorile. Să facă rugăciuni de zi şi de
seară, ca să aibă prin acestea legătură cu Dumnezeu şi să primească de
la Dumnezeu Har (putere). Lipsit de puterea Harului Duhului Sfânt
dumnezeiesc, omul devine neputincios, deşi se hrăneşte. Doar hrana nu
este de ajuns. Duhul Sfânt primit în Împărtăşanie, primit în timpul Sf.
Liturghii şi în timpul rugăciunilor pe care le faci are rol tămăduitor, dă
putere fizică şi psihică, luminează mintea şi te învaţă să-ţi cârmuieşti
(conduci) bine viaţa.
Întrebare: Vine sub geamul meu un câine şi latră timp îndelungat.
Alteori urlă ca lupul. Sau vine o pisică şi miaună ca şi cum ar chinui-o
cineva. Alteori trosneşte în casă fără motiv. Uneori ţevile de apă fac
zgomot în apartament.
Răspuns: Când auzi acestea trebuie să zici: în numele Mântuitorului
Iisus Hristos, piei, depărtează-te, fugi. Zici de 3 ori. După a treia rostire,
lătratul, mieunatul sau zgomotul din casă încetează. Dacă este de la
satana, la numele Mântuitorului Iisus Hristos diavolii pleacă.
Întrebare: Am primit cadou o bluză şi chiar dacă nu m-am îmbrăcat cu
ea văd că îmi merge foarte rău.
Răspuns: O îngropi în pământ. Apoi zici: Doamne, tot ce a menit acela
- zici numele - când mi-a dăruit bluza pe pustiu să se ducă şi la mine să
nu se mai întoarcă, iar vrăjile legate, Doamne, dezleagă-le şi întru
nimica să se prefacă. Zici de 3 ori. Ţii post negru vineri până la ora 24,
faci 40 mătănii + rugăciuni o oră (Ac. Mântuitorului).
Vei vedea că acela care ţi-a dăruit bluza se nelinişteşte şi vine şi îţi
cere socoteală pentru ce nu ai îmbrăcat-o şi unde este. El face aceasta
deoarece diavolii se întorc la el şi îl chinuiesc. Totdeauna se întorc la cel
care i-a trimis.
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Întrebare: Părinte, mă Spovedesc de păcate, dar în câteva zile după
aceasta fac din nou toate păcatele pe care le-am Spovedit cu toate că eu
doresc să nu le mai fac. În felul acesta nu înaintez deloc pe calea
mântuirii sufletului meu.
Răspuns: Aceasta se întâmplă când persoana a făcut păcate pe care le
ascunde, nu le spune sau le spune incomplet sau le spune într-o formă
mai uşoară. După o astfel de Spovedanie, diavolii nu pleacă. Ei rămân şi
lucrează ca să repeţi chiar şi păcatele pe care le-ai Spovedit sincer.
Ştiu o persoană care certa mult pe alţii: Stai prea aproape de mine sau
du-te de aici că n-am loc de line. Pentru că l-ai atins striga: M-a lovit. Deci
certa pe alţii prea mult pentru prea puţină vină. Acest păcat nu-l
Spovedea pentru că nici nu considera ce a făcut vreun păcat. Dar
diavolii îl batjocoreau. Când se afla în lume, îl izbeau aşa de tare încât
tresărea şi se uita în jur să vadă cine l-a izbit. Dar vedea că lumea este
departe de el şi se întreba iritat de ce păţeşte aceasta şi cine îi face
aceasta. Când şi-a dat seama că este de la diavol, s-a Spovedit, apoi s-a
ferit cu străşnicie de a repeta păcatul, şi în felul acesta a scăpat. Aşa face
diavolul, te batjocoreşte şi te face să te cerţi cu cei din jurul tău.
Întrebare: Lucrez cu publicul la serviciu. Deşi mă străduiesc să
mulţumesc pe fiecare, observ că în loc sa plece mulţumit, fiecare se
arată nemulţumit. Adeseori îmi face pe nedrept scandal.
Răspuns: Omul care nu s-a Spovedit şi Împărtăşit de mulţi ani nu este
înconjurat de Îngeri. Pe el ajung să locuiască diavolii. Aceştia sar pe
oamenii din jurul nostru şi îi neliniştesc. Astfel colegii de serviciu ajung
de ne fac scandal pe nedrept. Persoanele pentru care lucrezi în cazul în
care lucrezi cu publicul, sunt neliniştite şi fac scandal pe nedrept. Ei fac
aceasta pentru ca aşa îi mână satana.
Deci aşa lucrează satana: Pe cei din jurul tău îi mână să păcătuiască
pentru că îi fac să te acuze pe nedrept. Iar pe tine vrea să te împingă să
faci fapte rele sub presiunea acuzaţiilor nedrepte repetate zilnic asupra
ta. Vrea să devii certăreţ, să serveşti rău sau incorect lumea, vrea să
urăşti pe toată lumea şi în special vrea să te facă să-l urăşti pe
Dumnezeu sau să-l consideri nedrept. Ajungi să gândeşti: Eu i-am servit
bine, corect, amabil, iar ei se poartă rău pe nedrept. Dacă sub bătaia pe
care i-o dă satana în viaţa pământească omul se înrăieşte şi ajunge de
urăşte pe toată lumea, face rău la toată lumea sau devine incorect,
urăşte pe Dumnezeu.
Înseamnă că satana nu a lucrat în zadar. Satana a câştigat, omul s-a
îndrăcit, adică a ajuns să facă şi el fapte drăceşti. Dacă omul îndură
această bătaie, ca: nedreptăţi, pagube, boală, diverse încercări grele, şi
rămâne bun, blând, iertător şi cu dragoste faţă de Dumnezeu, înseamnă
că satana este cel care a pierdut. El s-a străduit, a lucrat, dar a pierdut.
În jurul nostru vin Îngeri care ne apără de lucrarea celui rău. Cu cât
suntem mai curăţiţi şi Sfinţiţi şi avem legătură mai intensă cu
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Dumnezeu prin rugăciuni, cu atât mai liniştită devine viaţa noastră.
Când trăiam departe de Dumnezeu, necazurile veneau peste noi fără
încetare, treburile sporeau, tot timpul alergam obosiţi, pagubele nu
încetau. Pentru orice lucru trebuia efort mare ca să-l obţinem fiindcă
satana se opune dorinţelor noastre. Cei din jur ne necăjeau şi duceam o
viaţă chinuită. Aşa este iadul, chin neîncetat, chin veşnic.
Întrebare: Mi s-a furat ceva din casă şi nu ştiu cine este hoţul.
Răspuns: Duminică duci la Altar un litru vin (cel sărac duce mai puţin)
şi o prescură (chiflă, pâine) cu trei lumânări aprinse, şi să scoată preotul
în timpul Sf. Liturghii părticică pentru descoperirea celui care a furat.
Scrii: Liturghie Vii: Robul Lui Dumnezeu (N) se roagă ca Dumnezeu să-i
descopere pe cel care i-a furat şi să facă judecată dreaptă. Aceasta o dai
Preotului. La sfârşitul Sf. Liturghii ceri Preotului părticica.
Acasă, Vineri faci post negru până la ora 24, faci 40 mătănii, apoi iei
părticica. Rugăciuni faci Ac. Mântuitorului + Ac. Sf. Mina + rugăciuni de
cerere care ai pus-o pentru părticică.
Dacă vine cel care a furat şi-ţi aduce înapoi lucrul, te opreşti, nu mai
scoţi părticică. Altfel, continui în fiecare duminică până primeşti
obiectul.
Întrebare: Fratele meu a murit fără lumânare, fără să se Spovedească
şi Împărtăşească. Vreau să aflu unde este sufletul lui. Dacă nu este în
Rai, să mă îngrijesc de el.
Răspuns: Dai Liturghie cu Parastas pentru un an în 3 Biserici de
mânăstire unde se face zilnic Sf. Liturghie. Apoi, după un an, faci post
negru vineri până la ora 24, faci 40 mătănii + Ac. Mântuitorului +
rugăciuni de cerere: Doarme, descoperă-mi unde se află fratele meu
care a murit. Dacă nu îţi descoperă prima oară, continui cu vinerea
următoare şi faci aşa până îţi descoperă.
Dacă îl visezi în loc cu lumină şi verdeaţă, este în Rai. Dace îl visezi
bolnav sau în loc cu noroi sau ape tulburi sau în loc pustiu şi întunecos,
este în iad. Dacă îl visezi gol, dezbrăcat, este în iad.
Întrebare: Fratele meu mi-a luat banii şi casa.
Răspuns: Duci la Altar un litru vin, o prescură + 3 lumânări aprinse + o
hârtie pe care scrii: Liturghie Vii cu Părticică: Doamne, fă judecată
dreaptă între mine şi fratele meu care mi-a luat banii şi casa.
La sfârşitul Sf. Liturghii, ceri Preotului să-ţi dea părticica. Acasă faci
post negru vineri până la ora 24, faci 40 mătănii + rugăciuni, Ac.
Mântuitorului + rugăciuni de cerere care ai pus-o pentru părticică, apoi
iei şi părticica. Faci aceasta de trei ori. Dacă vine la tine fratele tău şi-ţi
înapoiază toate după prima părticică, nu le scoţi şi pe celelalte.
Întrebare: Părinte, mi-a dispărut fratele, s-a scufundat vaporul. Unii
s-au salvat. El a dispărut, nu ştiu de el.
Răspuns: Ca să afli despre el dacă este mort sau viu, duci duminică la
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Altar o prescură + un litru vin + 3 lumânări aprinse + o hârtie pe care
scrii: Liturghie Vii cu Părticică: Descoperă-mi, Doamne, mie, roabei Tale
(N), unde este fratele meu (N) care a dispărut. Arată-mi de este viu sau
mort.
În timpul Sf. Liturghii, Preotul scoate părticica, iar la sfârşit ceri să ţi-o
dea. Acasă ţii vineri post negru până la ora 24, faci 40 mătănii +
rugăciuni, Ac. Mântuitorului + rugăciuni de cerere care ai pus-o pentru
Părticică. Apoi iei părticica. Poţi mânca la 2 ore după ce ai luat-o. Mai
bine mănânci a doua zi. Se repetă până se dă visul de descoperire.
Dacă îl visezi în întuneric este mort.
Dacă îl visezi în loc cu noroi sau murdar sau boală este mort şi este în
iad.
Dacă îl visezi că lucrează este viu.
Dacă îl visezi dimineaţa, cu soare, este viu sau este în Rai.
Întrebare: Părinte, am sădit vie şi în al treilea an, când să dea rod, s-a
uscat. Specialiştii pe care i-am adus ca să cerceteze nu au descoperit
cauza.
Răspuns: Poate ai sădit via în zi de sărbătoare, când Dumnezeu a zis
să nu lucrăm. Vezi Biblie: „Băgaţi de seamă să păziţi zilele Mele de
odihnă, căci acestea sunt semn între Mine şi voi din neam în neam, ca să
ştiţi că Eu sunt Domnul care vă Sfinţeşte” (Ieşire, 31,13).
Poate că ai dat satanei în timp ce munceai, ai blestemat şi ai chemat
numele celui rău, ai blestemat pământul şi cele ce cresc pe el.
De vrei roade, stropeşte cu Agheasmă ţarina ta, spune rugăciuni în
timp ce lucrezi, fă semnul Sf. Cruci peste seminţele pe care le semeni şi
spune Tatăl nostru, şi atunci vei vedea roade. Şi când toate ale tale
rodesc, ai grijă şi împarte la cei săraci puţin, ca Dumnezeu se le sporească.
Întrebare: Părinte, am vaci şi văd că la 20 litri lapte abia scot puţină
smântână. De ce este aşa de sărac laptele? Nu este bună iarba cu care
hrănesc vitele?
Răspuns: Când vitele te supără, le dai răului şi le blestemi. De aceea
pe ele stă duhul cel rău şi sunt neliniştite şi mana laptelui a fugit.
Trebuie să spui rugăciuni, să le stropeşti cu Agheasmă şi să stropeşti
cu Agheasmă nutreţul pe care îl mănâncă. Măcar o dată pe lună să faci
aceasta. Să faci semnul Sf. Cruci deasupra lor, ca să se alunge duhurile
cele rele, şi vei vedea că se schimba toate în bine. Apoi dacă vrei ca toate
ale tale să sporească. „Cinsteşte pe Domnul din averea ta şi din pârga
tuturor roadelor tale. Atunci jitniţele tale se vor umple de grâu şi mustul
va da afară din teascurile tale” (Pilde, 3,10). „Să nu te înfăţişezi înaintea
Mea cu mâna goală”, zice Domnul (Ieşire, 53,6). Darurile aduse să fie din
cele mai bune şi din cele mai frumoase roade. Dacă v-aţi înfăţişa
înaintea unui domn pământesc cu un dar lipsit de aspect, cum vă va
privi acela? Cu atât mai mult trebuie sa avem grijă ca darurile aduse Lui
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Dumnezeu să fie plăcute.
Darurile puse pe masă înaintea Domnului se împart la săraci după
terminarea Sf. Liturghii.
Darurile sunt: Dar de mulţumire pentru izbăvirea (scăparea) de necaz,
boală, primejdie. Dar de mulţumire pentru vindecarea primită sau
pentru rezolvarea primită. Daruri ca prinos de mulţumire din cele dintâi
roade ale pământului. Din primele roade totdeauna să mănânce mai
întâi săracul şi orfanul. Adu din ele înaintea Domnului, apoi mănânci şi
tu şi te bucuri de toate câte ţi-a dăruit Domnul.
Întrebare: Părinte, pentru ce sunt aşa de tensionate relaţiile dintre
părinţi şi copii şi de ce sunt atâtea divorţuri? De ce a dispărut iubirea,
pacea şi buna înţelegere care exista în familie în vremurile de demult?
Răspuns: Pe vremuri oamenii erau credincioşi, trăiau conducându-şi
viaţa după poruncile lui Dumnezeu. La Dumnezeu cea mai preţuită este
ascultarea, aşa că în familie fiii ascultau de părinţi şi nu treceau peste
cuvântul lor. Soţia asculta de soţ, îl respecta şi împlinea cuvântul lui.
Tinerii ascultau de cei bătrâni şi îi ajutau la nevoie. Soţul avea grijă de
familia sa cu teamă de Dumnezeu, ştiind că va da răspuns înaintea lui
Dumnezeu de sufletele pe care le-a avut în grijă în viaţa pământească.
La masă, ca un adevărat şef de familie, soţul spunea rugăciunea (Tatăl
nostru) şi binecuvânta masa. Pe atunci oamenii nu-şi omorau pruncii cu
avorturile, aşa că în jurul mesei se aflau mulţi copii, se găseau ginerii şi
nurorile şi nepoţii. Masa nu era pustie. El veghea ca toţi din casă să
trăiască în spiritul dragostei de Dumnezeu şi toţi din casă îi respectau
cuvântul şi îl împlineau. Fiindcă respectau cele dumnezeieşti, aveau
pacea şi dragostea recomandată de Dumnezeu, care ştie să se sacrifice
pentru binele aproapelui, care dăruieşte. Nu dragostea cea din lume,
care tot timpul pretinde, cere şi cu nimic nu se mulţumeşte. Duminica şi
în zilele de sărbătoare mergeau la Biserică, la Sf. Liturghie. Înainte de a
pleca de acasă, îşi cereau iertare tinerii de la cei bătrâni, soţia de la soţ,
apoi îşi cereau iertare unii de la alţii, poate că în timpul săptămânii s-au
supărat, iar la Sf. Liturghie nu poţi merge dacă urăşti pe altul.
Desigur existau şi atunci familii în care Cuvântul lui Dumnezeu era
încălcat, dar aceasta aducea iadul în viaţa lor şi aducea multă suferinţă.
Acum, în zilele noastre, nimeni nu mai vrea să facă ascultare. Şi
dezordinea aceasta ei o numesc emancipare. În Împărăţia Cerurilor
toate se supun Creatorului, lui Dumnezeu. Este o ordine desăvârşită,
bazată pe o ascultare desăvârşită. Adam a pierdut Raiul pentru
neascultare. Lucifer a fost izgonit din cer pentru neascultare şi trufie.
Noi încălcând poruncile drepte date de Dumnezeu, aducem iadul în
viata noastră. Adică soţia face ce vrea ca, copiii nu ascultă de părinţi şi
nu-i respectă, tinerii nu-i venerează pe cei bătrâni, nimeni nu mai
ascultă de Dumnezeu. Toate acestea nu pot aduce pace într-o familie şi
în societate. Sf. Ap Pavel zice: „Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri
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precum se cuvine în Domnul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu
fiţi aspri cu ele. Copiilor, ascultaţi de părinţii voştri întru toate, căci
aceasta este bine-plăcut Domnului. Părinţilor, nu aţâţaţi la mânie pe
copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască. Slugilor, ascultaţi întru toate
de stăpânii voştri cei trupeşti, nu slujind numai când sunt cu ochii pe
voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci în curăţia inimii, temându-vă
de Domnul. Orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul, şi
nu ca pentru oameni.
Bine ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata moştenirii căci
Domnului Hristos slujiţi. Iar cel ce face nedreptate îşi va lua plata
nedreptăţii întrucât la Dumnezeu nu este părtinire (Coloseni, 3). Deci
Poruncile lui Dumnezeu trebuiesc împlinite în toate momentele şi în
toate locurile vieţii noastre, la serviciu, pe stradă, în familie.
„Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri căci nu este stăpânire
decât de la Dumnezeu. Iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rânduite.
Pentru aceea, cel ce se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii
lui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc îşi vor lua osândă. Căci
dregătorii nu sunt frică pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voieşti deci
să nu-ţi fie frică de stăpânire, fă binele şi vei avea laudă de la ea. Căci ea
este slujitoarea lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău teme-te,
căci nu în zadar poartă sabia. Pentru că ea este slujitoare a lui
Dumnezeu şi răzbunătoare a mâniei Lui asupra celui ce săvârşeşte răul.
De aceea este nevoie se vă supuneţi nu numai pentru mânie (de frică), ci
şi pentru conştiinţă (din convingere). Că pentru aceea plătiţi şi dări. Căci
dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în această slujire
neîncetat. Daţi deci tuturor cele ce sunteţi datori: celui cu darea, dare,
celui cu vama, vamă, celui cu teama, teamă, celui cu cinstea, cinste”
(Romani, Cap. 13). Prin aceasta Sf. Ap. Pavel ne îndeamnă să respectăm
legile ţării în care trăim. Nerespectarea legilor ţării strică ordinea, pacea,
armonia, duce la dezechilibru social şi economic. Respectarea legii de
către toţi asigură liniştea cetăţeanului cinstit şi harnic. De asemeni
legea îl obligă pe cel necinstit la ascultare. Dacă nu ascultă de voie,
trebuie să asculte de nevoie, spre binele celor mulţi, adică pentru binele
societăţii.
Întrebare: Ce se întâmplă cu cei care au părăsit Biserica Ortodoxă şi
s-au botezat la sectanţi?
Răspuns: A secta = a secţiona ceva dintr-un întreg. Autorul acestei
lucrări de secţionare este diavolul, care se străduieşte să rătăcească pe
oamenii de la Biserica întemeiată de Mântuitorul Dumnezeu. Prin
botezul pe care îl primesc la sectanţi, Haina Botezului se înnegreşte,
deci pierd dintr-o dată două Sfinte Taine: Botezul şi Mirungerea. Dacă
primesc acolo şi Împărtăşanie, pierd Împărtăşania de la Botez şi toate
Împărtăşaniile primite până în acel moment. Deci pierd dintr-o dată 3
Sfinte Taine.
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Întrebare: Cei care doresc să se reîntoarcă în Biserica Ortodoxă cum
trebuie să procedeze?
Răspuns: Biserica Ortodoxă a fost întemeiată de Mântuitorul Iisus
Hristos. Prima scindare apare la 1054. Ulterior scindările se înmulţesc.
Părăsirea Bisericii întemeiate de Mântuitorul Dumnezeu este un păcat
foarte mare. Dumnezeu este bun şi iertător. Dacă ne întoarcem de la
păcat, el ne iartă. Cei care au fost botezaţi în Biserica Ortodoxă, dar i-au
pierdut Botezul şi celelalte Sfinte Taine botezându-se la sectanţi vor
proceda astfel când se reîntorc în Biserica Ortodoxă:
1) Vor veni la Sf. Liturghie şi vor putea să ia Anafură şi Agheasmă şi se
vor Mirui.
2) Vor face o Spovedanie generală la Preot + Sf. Maslu din care va
folosi timp de 7 zile, ţinând post. Zilnic bea un pahar cu Agheasmă în
care se pun 9 picături Ulei de la Sf. Maslu. Înainte de a bea acest pahar
se fac 40 mătănii şi se spun rugăciuni. În timpul zilei: rugăciuni zilnic +
Tatăl nostru spus cât mai des. Seara după ora 22 fac Ac. Zilei. După
fiecare rugăciune sau icos îşi va cere iertare de la Dumnezeu şi îl va ruga
să îl ierte de păcate şi să-l primească înapoi ca pe fiul risipitor. Când
scrii textul Sf. Maslu, spui: Robul Lui Dumnezeu (N) se roagă pentru:
Iertarea păcatelor; Curăţirea Hainei Botezului pe care am înnegrit-o
botezându-mă la sectanţi; Curăţirea Împărtăşaniei pe care am
pângărit-o Împărtăşindu-mă la sectanţi.
Deci acest păcat se curăţeşte cu Post + Spovedanie generală + Sf.
Maslu.
3) Dacă îşi va dovedi temeinic întoarcerea, atunci Preotul îl va putea
Împărtăşi. Dumnezeu este cel care priveşte la calitatea şi la sinceritatea
întoarcerii. Bineînţeles, vor fi primiţi numai cei care îşi dovedesc
temeinic întoarcerea. Aceste Sfinte Taine nu trebuiesc acordate cu
uşurinţă.
Întrebare: Cei care nu sunt botezaţi şi cei care au fost botezaţi în altă
religie şi vor din convingere să primească Botezul Bisericii Ortodoxe
cum vor proceda?
Răspuns: Vor fi catehizaţi, adică vor învăţa de la Preot taina religiei
creştin-ortodoxe. Acasă vor zice rugăciuni: rugăciuni zilnic din cartea
aceasta + Tatăl nostru spus cât mai des + Crezul. Vor participa la Sf.
Liturghie fără să ia Anafură, Agheasmă şi fără să se miruiască. Dacă îşi
vor arăta dragostea faţă de Biserica Ortodoxă întemeiată de Hristos şi
vor dovedi că au înţeles tainica lucrare mântuitoare ce se face asupra
fiilor ei, aceştia vor fi botezaţi de către Preot şi vor primi şi celelalte
Sfinte Taine: Mirungerea şi Împărtăşania. Deci vor primi deodată trei
sfinte Taine.
4) Persoanele care depăşesc vârsta de 7 ani nu pot primi Botezul fără
să fi făcut înainte post o săptămână + Spovedanie generală. Dumnezeu
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se uită la calitate, nu la cantitate. Deci Preotul nu trebuie să acorde cu
uşurinţă Botezul şi Sfintele Taine. „Puţin aluat dospeşte toată
frământătura” (1 Corinteni, 5.6).
Mântuitorul zice: „Nu daţi cele Sfinte câinilor, nici nu aruncaţi
mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în
picioare şi întorcându-se să vă sfâşie pe voi” (Matei, 11-6).
Întrebare: Pot fi admise în Biserica Ortodoxă cântecele religioase pe
care tineretul le cântă în ritm modern însoţit de ghitară?
Răspuns: În Biserică trebuie să fie linişte, astfel ca cei care îşi ridică
mintea către Dumnezeu să nu fie deranjaţi. Împăratul David din Vechiul
Testament a cântat din strune şi din alăute şi a dansat alături de popor
înaintea lui Dumnezeu. Dar aceste manifestări de bucurie foarte plăcute
lui Dumnezeu s-au desfăşurat în natură. În templu totdeauna s-a păstrat
liniştea atât de necesară celor ce se roagă.
Deci concertele religioase cu ritm modern însoţite de ghitară sunt
bine venite, dar pot să se desfăşoare într-o sală special amenajată sau
pur şi simplu în natură, pe stradă, în staţiile de metrou. Concertele cu
muzică clasică şi simfonică se pot desfăşura în săli de spectacol special
dotate şi amenajate.
Concertul este doar o manifestare exterioară a bucuriei pe care o
trăieşte omul care L-a descoperit pe Dumnezeu. În Biserică se fac
rugăciuni, se face Sf. Liturghie şi se oferă Sfintele Taine. Pentru aceasta
trebuie linişte, pentru a realiza o comunicare spirituală cu Dumnezeu.
Întrebare: Cum se face explicarea Bibliei în cadrul Bisericii Ortodoxe?
Răspuns: Citirea şi interpretarea Noului Testament se face treptat în
fiecare Duminică în timpul Sf. Liturghii şi este explicat în predica de la
sfârşit. Astfel, în cele 52 Duminici din an se parcurge temeinic tot Noul
Testament. Citirea şi interpretarea Vechiului Testament se va face în
zilele stabilite de Preot sau de profesorul de religie, în locul şi la ora
stabilită de acesta. Explicarea se va parcurge ordonat, pe lecţii
săptămânale, astfel ca în decursul unui an să fie explicat întreg Vechiul
Testament. „Toată Scriptură (Biblia) este insuflată de Dumnezeu şi de
folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea
cea întru dreptate” (2 Timotei, 3,16). În Deuteronomul, cap. 28, sunt
date bunătăţile făgăduite celor ce vor păzi legea şi relele ce vor veni
asupra celor care o încalcă.
Pentru cei care nu au citit Biblia, vom da aici o parte din ele. Cuvântul
Domnului se împlineşte chiar dacă este vorba de un singur om sau de
un popor. „De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, vor veni
asupra ta toate binecuvântările acestea. Binecuvântat să fii în cetate şi
binecuvântat să fii în ţarină. Binecuvântat să fie rodul pântecelui tău,
rodul dobitoacelor tale. Binecuvântate să fie hambarele tale şi cămările
tale. Binecuvântat să fii la intrarea ta în casă, binecuvântat să fii la
ieşirea ta din casă. Să bată Domnul înaintea ta pe vrăjmaşii tăi cei care
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se vor ridica asupra ta, pe o cale să vină asupra ta şi pe şapte căi să fugă
de tine. Să-ţi trimită Domnul binecuvântare peste grânarele tale şi peste
tot lucrul mâinilor tale. Domnul îţi va deschide comoara sa cea bună,
Cerul, ca să dea ploaie pământului tău la vreme şi ca să binecuvânteze
toate lucrurile mâinilor tale şi vei da împrumut multor popoare, iar tu nu
vei lua împrumut, vei domni peste multe popoare, iar acelea nu vor
domni peste tine. Domnul Dumnezeul tău te va pune cap, iar nu coadă,
şi vei fi numai sus, iar jos nu vei fi dacă te vei supune poruncilor
Domnului Dumnezeului tău care ţi le spun eu astăzi să le ţii şi să le
împlineşti”.
„Iar dacă nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău şi nu te vei
sili să împlineşti toate poruncile şi hotărârile Lui pe care ţi le poruncesc
eu astăzi, să vină asupra ta toate blestemele acestea şi să te ajungă.
Blestemat să fii tu în cetate şi blestemat să fii tu în ţarină. Blestemate să
fie grânarele tale şi cămările tale. Blestemat să fie rodul pântecelui tău,
rodul vacilor tale şi rodul oilor tale. Blestemat să fii tu la intrarea ta în
casă şi blestemat la ieşirea ta din casă. Să trimită Domnul asupra ta
blestem, tulburare şi necaz în tot lucrul mâinilor tale pe care te vei
apuca să-l faci, până vei fi stârpit şi până vei pieri curând pentru faptele
tale rele şi pentru că M-ai părăsit. Ba să mai trimită Domnul asupra ta
ciumă (boli) până te va stârpi. Să te bată Domnul cu oftică, cu lingoare,
cu friguri, cu aprindere, cu secetă, cu vânt rău, cu rugină şi te va urmări
acestea până vei pierii. Cerurile tale, care sunt deasupra capului tău, să
se facă de aramă şi pământul de sub tine fier. În loc de ploaie Domnul să
dea pământului tău praf şi pulbere, care să cadă din cer asupra ta până
te va pierde şi vei fi prăpădit. Domnul te va da să fii bătut de vrăjmaşii
tăi, pe un drum să mergi asupra lor şi pe şapte drumuri să fugi de ei. Te
va lovi Domnul cu lepra Egiptului, cu râie, cu pecingine (boli), de care să
nu te păţi vindeca. Să te bată Domnul cu nebunie, cu orbire şi cu
amorţirea (împietrirea) inimii. Pe dibuite să mergi în amiaza mare cum
umblă orbul pipăind pe întuneric şi să te strâmtoreze şi să te ocărască în
toate zilele şi nimeni să nu te apere. Cu femeie să te logodeşti şi altul să
se culce cu ea, casă să zideşti şi să nu trăieşti în ea, vie să sădeşti, dar de
ea să nu te foloseşti. Boul tău să fie înjunghiat sub ochii tăi şi să nu-l mănânci tu, asinul tău să ţi-l ia şi să nu ţi-l mai aducă, oile tale să fie date
vrăjmaşilor tăi şi nimeni să nu te izbăvească. Fiii tăi şi fiicele tale să fie
date la popor străin, ochii tăi să-i vadă şi să se topească în toate zilele de
mila lor, dar să nu ai nici o putere în mâinile tale. Roadele pământului
tău şi toate ostenelile tale să le mănânce un popor pe care tu mi l-ai
cunoscut, iar tu să fii numai strâmtorat şi chinuit în toate zilele. Din
pricina celor ce-ţi vor vedea ochii tăi îţi vei ieşi din minţi. Domnul te va
lovi cu lepră rea (boli nevindecabile) peste genunchi şi peste fluiere şi
din tălpile picioarelor tale până în creştetul calului tău, de care nu te vei
mai putea vindeca. Vei semăna multă sămânţă în ţarină, dar puţină vei
culege. Vii vei sădi, dar nu le vei culege, nici nu vei bea vin. Măslini vei
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avea în toate ţinuturile tale, dar cu untdelemn nu te vei unge pentru că
măslinele tale vor cădea. Toţi pomii tăi şi roadele pământului tău le va
strica rugina. Străinul cel din mijlocul tău se va înălţa peste ţine din ce în
ce mai sus iar tu vei coborî din ce în ce mai jos. Acela îţi va da împrumut,
iar tu nu-i vei da lui împrumut, acela va fi cap, iar tu vei fi coadă. Vor veni
asupra ta toate blestemele, acestea te vor urmări şi te vor ajunge până
vei fi stârpit pentru că n-ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tău şi
n-ai păzit poruncile Lui, nici hotărârile Lui pe care ţi le-a dat El. Pentru că
n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu veselia şi cu bucuria inimii
când erai îmbelşugat de toate, vei sluji vrăjmaşului tău, pe care îl va
trimite asupra ta Domnul Dumnezeul tău când vei fi în foamete şi în sete
şi în golătate şi în tot felul de lipsă; acela va pune pe grumazul tău jug de
fier şi te va istovi. De nu te vei sili să împlineşti toate cuvintele legii
acesteia care sunt scrise în cartea aceasta şi nu te vei teme de acest
nume slăvit şi înfricoşător al Domnului Dumnezeului tău. Atunci
Domnul te va bate pe ţine şi pe urmaşii tăi cu plăgi nemaiauzite, cu
plăgi mari şi nesfârşite şi cu boli rele şi necurmate. Va aduce asupra ta
toate plăgile Egiptului de care te-ai temut şi se vor lipi acelea de tine.
Toată boala toată plaga scrisă şi toată cea nescrisă în cartea legii
acesteia o va aduce Domnul asupra ta până vei fi stârpit. Viaţa ta va fi
mereu în primejdie înaintea ochilor tăi; vei tremura ziua şi noaptea şi nu
vei fi sigur de viaţa ta. De tremurul inimii tale de care vei fi cuprins şi de
cele ce vei vedea cu ochii tăi, dimineaţa vei zice: O, de ar veni seara, iar
seara vei zice: O, de ar veni ziua!”
Care fapte îl supără pe Dumnezeu?
Iată ce spune Dumnezeu la Levitic, cap. 19: „Să nu furaţi, să nu
spuneţi minciună şi să nu înşele nimeni pe aproapele său. Să nu juraţi
strâmb pe numele Meu. Să nu nedreptăţeşti pe aproapele şi să nu-l
jefuieşti. Să nu vorbeşti de rău pe surd şi înaintea orbului să nu pui
piedică. Să nu faceţi nedreptate la judecată. Să nu umbli cu clevetiri în
poporul tău şi asupra vieţii aproapelui tău să nu te ridici. Să nu
duşmăneşti pe fratele tău (aproapele tău) în inima ta. Să nu te răzbuni
cu mâna ta. Să nu mâncaţi cu sânge, să nu vrăjiţi, nici să ghiciţi. Să nu
necinsteşti pe fiica ta îngăduindu-i să facă desfrânare ca să nu se
desfrâneze pământul şi ca să nu se umple pământul de stricăciune.
Zilele Mele de odihnă să le păzeşti şi lăcaşul Meu să-l cinsteşti. Eu sunt
Domnul. Să nu alergaţi la cei ce cheamă morţii, pe la vrăjitori să nu
umblaţi. Cel ce se va culca cu mătuşa sa ori descoperă goliciunea
unchiului său să-şi poarte amândoi păcatul şi fără de copii să moară.
(Levitic, 20,20) Să nu te culci cu bărbat ca şi cu femeie; aceasta este
spurcăciune. (Levitic, 19,9) Să nu te apropii de femeie în timpul regulii
ei, ca să-i descoperi goliciunea. (Levitic, 18,19) Să deosebiţi animalul
curat de cel necurat şi pasărea curată de cea necurată. Să nu întinaţi
sufletele voastre (mâncând din) cu animal sau pasăre, nici cu toate cele
ce se târăsc pe pământ, pe care Eu le-am deosebit ca necurate. (Levitic,
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20,25)”
La Deuteronom, cap. 27, găsim: „Blestemat să fie cel c e va vorbi de
rău pe tatăl său sau pe mama sa. Blestemat să fie cel ce va muta hotarul
aproapelui său. Blestemat să fie cel ce va abate pe orb din drum.
Blestemat să fie cel ce va judeca strâmb pe străin, pe orfan şi pe văduvă.
Blestemat să fi e cel ce se va culca cu femeia tatălui său. Blestemat să fie
cel ce se va culca cu vreun animal. Blestemat să fie cel ce se va culca cu
sora sau fiica tatălui său sau fiica mamei sale. Blestemat să fie cel ce se
va culca cu soacra sa. Blestemat să fie cel ce se va culca cu sora femeii
sale. Blestemat să fie cel ce va ucide în ascuns pe aproapele său (fapta
vrăjitorilor). Blestemat să fie cel ce va lua mită. Să nu dai cu camătă
fratelui tău (semenului tău) nici argint, nici pâine, nici nimic din câte se
pot da cu camătă. Greutăţile pentru cumpăna ta (cântarul tău) să fie
adevărate şi drepte, că urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului
tău tot cel ce face strâmbătate. Păziţi toate aşezămintele Mele şi toate
hotărârile Mele şi le împliniţi şi nu vă va arunca de pe sine pământul în
care veţi trăi. (Deuteronom, 20,22)”.
La Deuteronom, cap. 30, găsim: „Când vor veni asupra ta toate
cuvintele acestea, binecuvântarea şi blestemul pe care ţi le-am spus Eu
şi le vei primi în inima ta şi te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău şi
cum ţi-am poruncit Eu astăzi vei asculta glasul Domnului Dumnezeului
tău tu şi fiii tăi, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, va tăia Domnul
împrejur inima ta şi inima urmaşilor tăi, ca să iubeşti pe Domnul
Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti.
Atunci Domnul Dumnezeul tău va întoarce toate blestemele acestea
asupra vrăjmaşilor tăi şi asupra celor ce te-au urât şi te-au prigonit. Iată,
Eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binele şi răul. Alege viaţa, ca
să trăieşti tu şi urmaşii tăi”.
Zici: cine poate urma aceste porunci desăvârşite? Toată lumea fură,
toată lumea ia mită, toată lumea trăieşte în curvie, toată lumea minte.
Cine nu face la fel ca toată lumea ajunge de moare de foame şi nu poate
trăi.
Răspuns: omule, încearcă tu şi respectă toate legile date de
Dumnezeu şi vei vedea că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu
minte, vei avea parte de binecuvântările făgăduite. În Biblie, în psalmul
18 al lui David găsim: Legea Domnului este fără de prihană, întoarce sufletele; mărturia Domnului este credincioasă, înţelepţeşte pruncii.
Judecările Domnului sunt drepte, veselesc inima; porunca Domnului
este strălucitoare, luminează ochii. Frica de Domnul este curată, rămâne
în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate, toate
îndreptăţite. Dorite sunt mai mult decât aurul şi decât piatra cea de
mare preţ, şi mai dulci decât mierea şi decât fagurele.

