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Scurtă prezentare a lucrării 
 

Deși cazurile de oameni posedați, de case bântuite de diavol 

sunt rare, așa cum este firesc să fie într-un popor dreptslăvitor, ca 

și poporul român, aceste cazuri sunt reale și tratarea lor necesită o 

abordare responsabilă și o pregătire pe măsura dificultății unor 

asemenea încercări. Apropierea diavolului aduce tulburare și frică, 

însă Biserica, dintru început, și-a asumat această luptă cu „puterile 

întunericului”, luptă în care îi învață pe fiii săi încă din 

scăldătoarea botezului să fie întăriți și plini de nădejde, pregătindu-

i pentru unirea cu Hristos prin exorcismele prebaptismale. 

Nădejdea în biruința asupra diavolului prin rugăciunile de 

exorcizare – care au fost însoțite neîntrerupt în Biserică de 

tămăduiri minunate și depline – își are temeiul în puterea pe care 

Mântuitorul Hristos a dat-o Bisericii prin Apostolii Săi: „Chemând 

la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra 

duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice 

boală și orice neputință” (Mt. 10,1). 

În fața unor asemenea încercări, preotul trebuie să fie 

pregătit să folosească cu înțelepciune și răbdare „armele” pe care 

le-au încercat Sfinții Părinți până la el: rugăciunea și postul. 

Rugăciunile cuprinse în cartea de slujbă cea mai folosită de către 

preot, Molitfelnicul, poartă mărturia credinței celor care le-au 

alcătuit – inspirați fiind de Duhul Sfânt – și biruința celor care, 

rostindu-le cu credință, au adus tămăduire celor chinuiți de 

demoni. 

Casa posedată, omul stăpânit de duhuri necurate inspiră 

frică, dar preotul, conștient de puterea pe care a primit-o în taina 

hirotoniei, va insufla credință și curaj celor ce se confruntă cu 

asemenea încercări. Acestea, când sunt îngăduite de Dumnezeu, 

vor arăta, atât pe preot, cât și pe cel ce pătimește, mai întăriți în 

dreapta credință, izbăvitoare de demoni și de moarte: „Iar celor ce 

vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor 

izgoni, șerpi vor lua în mână și chiar ceva dătător de moarte de vor 
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bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor 

face sănătoși” (Mt. 28, 17-18). 

Lucrarea de față își propune valorificarea și înțelegerea 

dreaptă a puterii acestor rugăciuni și a necesității de a le săvârși 

numai atunci când situația grea, dureroasă impune recurgerea la 

ele.  

Într-o lume secularizată, în care adeseori este negată 

realitatea demonilor, este necesară înțelegerea corectă – atât de 

către laici, cât mai ales de către preoții slujitori – a abordării 

distincte în cazul unor patologii diferite, care se pot confunda: 

posedare demonică, respectiv boala psihică. Adeseori, lipsa de 

discernământ în identificarea corectă a acestora a condus la 

adevărate tragedii, mai ales atunci când cel bolnav psihic a fost 

tratat doar ca posedat, dar și invers.  

Studiul de față își propune să fie un ghid practic pentru 

preoți, liturgic și pastoral, spre identificarea corectă a diferențelor 

de manifestare a celor posedați față de cei care se confruntă cu boli 

psihice. Aceștia vor avea un instrument de analiză pe care îl vor 

putea folosi îndeosebi în cadrul Tainei Spovedaniei, cercetând, cu 

atenție și cu nuanțarea cuvenită, manifestările respective. Chiar și 

în cazul evident al unei boli psihice, preotul va trebui să aibă 

înțelepciunea și tactul pastoral de a nu părăsi pe cel afectat și pe 

familia lui, aflați în suferință, de a colabora cu medicul și de a 

respecta indicațiile acestuia, dar și de a stărui în rugăciune atât în 

cadrul Sfintei Liturghii, cât și în toate celelalte rugăciuni de 

dezlegare din Spovedanie și din afara ei. 

Alegerea temei a fost determinată de constatarea lipsei unei 

percepții unitare asupra slujbelor de exorcizare și a folosirii lor 

constante în practica Bisericii, deoarece multe voci din timpul 

nostru echivalează aceste practici cu cele din Evul Mediu, 

ajungând până la a susține ideea că Biserica Ortodoxă nu a avut 

vreodată astfel de practici de exorcizare. Dacă, îndeosebi în mediul 

urban și în rândurile intelectualilor, existența diavolului este 

ignorată sau ridiculizată, în comunitățile rurale, identificăm 

adeseori o teamă superstițioasă de farmece, oamenii fiind 



 

6 

suspicioși chiar față de manifestări naturale care au loc în casele 

lor. Din această teamă s-a perpetuat o adevărată tradiție 

impregnată de manifestări păgânești de ocrotire de farmece și 

vrăji, apelând nu la ajutorul lui Dumnezeu, venit prin rugăciune și 

Biserică, ci la superstiții și ritualuri necreștine. În primul caz, 

abordarea pastorală trebuie să facă recurs la adevărata Tradiție a 

Bisericii, la sublinierea puterii vindecătoare și a necesității acestor 

rugăciuni, iar, în cel de-al doilea caz, să gestioneze corect fiecare 

situație în parte, fără să cultive în rândurile credincioșilor temeri 

superstițioase păgânești. Este important de subliniat că Biserica nu 

a disprețuit niciodată pe cei încercați de asemenea grele tulburări, 

știind că etiologia este diferită și este cunoscută doar de către 

Dumnezeu, dar nici nu a cultivat asemenea temeri, dacă ele nu au 

fost dovedite. 

O asemenea investigație se impune în zilele noastre cu atât 

mai mult cu cât subiectul în cauză a fost puțin tratat în spațiul 

teologic românesc, iar în literatura de specialitate a fost prezentat 

adeseori în chip deformat, confuz și superficial. Chiar și în școlile 

teologice și în practica ulterioară de formare a viitorilor preoți se 

vorbește prea puțin despre acest important aspect liturgic și 

pastoral. Cercetarea de față și-a asumat sarcina de a umple un gol, 

de a trasa o seamă de direcții practice și mai ales de a propune noi 

abordări care să țină cont de experiența încercată a Bisericii în fața 

unor provocări greu de acceptat pentru omul contemporan.  

 Au trecut mai bine de zece ani de la cazul fără precedent de 

la mânăstirea Tanacu pe care presa laică l-a exploatat prin 

supralicitare în paginile sale. A fost declanșat un adevărat linșaj 

mediatic având ca țintă pe preotul călugăr care a oficiat în mod 

repetat slujbe de exorcizare asupra unei tinere. Acest caz, care a 

suscitat ulterior analize pe măsura complexității lui, a scos la 

iveală ușurătatea cu care presa laică a vremii a publicat afirmații ce 

vădesc ignoranță în privința istoriei și tradiției liturgice a Bisericii  

Ortodoxe: 

  „În cazul de la Mănăstirea Tanacu, mass-media a oferit un 

exemplu grăitor pentru superficialitatea cu care unii români, 
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neinstruiți în cele spirituale, au ajuns să privească propria 

credință.”1 

Cazul Tanacu a relevat cât de eronat este înțeles fenomenul 

de posedare, respectiv exorcizare, în cultura laică. La aceea vreme, 

au fost publicate multe articole care puneau la îndoială tradiția 

rugăciunilor de exorcizare în Biserica Ortodoxă, considerând că ar 

reprezenta practici ale unor religii primitive. 

S-a observat că „ziariștii aleg evenimentele care se remarcă 

(...) printr-o formă specifică de originalitate: caracterul 

senzațional, spectaculosul. Exploatarea emoționalității publicului 

constituie un imperativ al logicii comerciale care domină pe piața 

produselor mass-media.”2 

Încă din textul șapoului, multe articole prezentau deformat 

cazul în sine, titlurile de articol – prin agresivitate și exagerare – 

încercând să suplinească lipsa de rigoare a informației: „Preotul 

diavolului, tupeu de ucigaș”3, „Exorcizarea fabricii de popi”4... 

În acest ultim articol, autorul pune la îndoială puterea 

preoților de a săvârși slujbele de exorcizare:  

„În România, slujesc o mulțime de preoți, de călugări, cu 

pretenții mai mult sau mai puțin îndreptățite, că ar avea diferite 

„puteri”, ba chiar si pe cea a exorcizării!...” 

S-a făcut recurs, de asemenea, și la afirmația total eronată, 

referitoare la Evul Mediu, pe care mulți alți reporteri au folosit-o 

ulterior asociind însăși realitatea exorcizării în Biserică cu practici 

ce ar ține de ignoranța Evului Mediu, considerând că o asemenea 

abordare ar provoca interesul cititorilor și le-ar stârni indignarea: 

                                                 

1 Mihai CÂȘLARIU, „Cazul Tanacu ... dincolo de aparențe”, în revista 

Rost, III (2005), 30, p. 34 
2 Mihai COMAN (coordonator), Manual de jurnalism, Editura Polirom, 

Iași, 32009, p. 24. 
3 George TĂRÂȚĂ, Preotul diavolului, tupeu de ucigaș, ziarul „Ziua” 

din 20 iunie 2005 
4 Marius VASILEANU, Exorcizarea fabricii de popi, ziarul „Adevărul” 

din 20 iunie 2005 
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„Nu îmi amintesc de vreun alt caz care să mă fi cutremurat 

atât ca "exorcizarea" fatală de la Tanacu. [...] Nu, această oroare nu 

s-a consumat cu secole în urmă, în tenebrosul Ev Mediu. S-a 

petrecut săptămâna trecută, în România. [...] Din păcate, BOR a 

tolerat aceste practici cu iz medieval. Nu știu dacă a încurajat 

fanatismul, dar nici nu l-a condamnat. Fiindcă asistăm, astăzi, la o 

primejdioasă exacerbare a fanatismului religios”5. 

Asemenea afirmații, lipsite de o elementară raportare la 

adevărul istoric al realității slujbelor de exorcizare în Biserică, au 

fost descurajate prin exprimarea poziției oficiale a Patriarhiei 

Române, conținută în Comunicatul de Presă nr. 1161 din 7 iulie 

2005 care specifica: 

„Exorcismul, adică suita de rugăciuni pentru alungarea 

duhurilor necurate, face parte din doctrina și practica Bisericii 

Universale, cu temeiuri în Sfânta Scriptură, și constă exclusiv din 

rugăciuni însoțite de stropire cu aghiazmă și ungere cu untdelemn 

sfințit.”6 

Este important de știut că energumenii, cei posedați de 

duhuri necurate, au existat întotdeauna în Biserică, iar în Biserica 

Primară, chiar în cadrul Sfintei Liturghii, se făceau rugăciuni 

speciale pentru ei. În cadrul „concedierilor” de dinaintea 

Anaforalei, pe lângă catehumeni, fotizomeni și penitenți, izvoarele 

liturgice amintesc și pe energumeni, precum și faptul că, înainte de 

a ieși din Biserică, fiecăreia dintre aceste categorii i se citeau 

rugăciuni specifice și primeau binecuvântarea episcopului slujitor. 

Este folositor ca preotul și credincioșii să știe că au existat oameni 

posedați de duhuri necurate care s-au vindecat desăvârșit, iar 

atunci când cauza a fost în mod evident cea a posedării demonice, 

                                                 

5 Miruna MUNTEANU, „"Exorcizarea" de la Tanacu și România 

medievală”, în: ziarul Ziua, 21 iunie 2005 
6 Biroul de presă și comunicații al Patriarhiei Române,  Poziția Bisericii 

Ortodoxe Române față de Cazul Tanacu, http://basilica.ro/pozitia-bisericii-

ortodoxe-romane-fata-de-cazul-tanacu/, 25 aprilie, 2018. 

http://basilica.ro/pozitia-bisericii-ortodoxe-romane-fata-de-cazul-tanacu/
http://basilica.ro/pozitia-bisericii-ortodoxe-romane-fata-de-cazul-tanacu/
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vindecarea a survenit doar în urma stăruinței cu credință și 

nevoință în rugăciunea Bisericii de alungare a demonilor. 

Considerăm că sublinierea, în acest studiu, a importanței 

acestor rugăciuni în practica liturgică, precum și uniformizarea 

rânduielii săvârșirii acestora în ceea ce privește timpul, locul etc., 

vor contribui la o viziune unitară în Biserică în privința rolului 

exorcismului în viața credincioșilor. Obiectivul lucrării este de a 

evidenția, pe de o parte, cum a evoluat istoric această slujbă și din 

ce cauză a slăbit râvna și înțelegerea dreaptă a practicării ei (ne 

referim îndeosebi la ritualurile de exorcizare a celor posedați), iar, 

pe de altă parte, de a actualiza o metodologie coerentă care să nu 

ne mai surprindă nepregătiți în situații de criză, atunci când trebuie 

să răspundem unor întrebări pertinente legate de exorcisme. 

 

 

Stadiul actual al cercetării 
a. Stadiul actual al cercetării în România  

 

Preocupări sistematice asupra acestei tematici, așa cum a 

reieșit din cercetarea efectuată, nu au existat în spațiul teologic 

ortodox din România. Una dintre cauze ar putea fi relativ rara 

întrebuințare a exorcismelor pentru energumeni și case bântuite, în 

pastorația actuală. De aceea, mulți laici și chiar teologi au tendința 

de a considera anacronice aceste rânduieli pe care le găsim păstrate 

cu grijă în toate edițiile Molitfelnicelor românești, deoarece și 

aceste rugăciuni – ca toate cele cuprinse în această carte de căpătâi 

a preotului ortodox – au același țel, și anume: mântuirea omului 

sau punerea în act a lucrării răscumpărătoare a Mântuitorului Iisus 

Hristos. Nu există în limba română, până în momentul de față, o 

lucrare completă și exhaustivă referitoare la acest subiect. 

În acest sens, am descoperit doar un singur titlu, publicat în 

revista Glasul Bisericii, care tratează în mod explicit problema 
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exorcismelor: Pr. prof. Mircea Nișcoveanu, „Doctrina Sf. Vasile 

cel Mare în exorcismele sale”7, dar fără a apela la izvoare liturgice 

sau a sublinia importanța și necesitatea acestor rugăciuni în 

pastorație.  

O sursă de referință în Teologia ortodoxă românească ar 

putea fi considerată o lucrare mai veche, Demonologia Vechiului 

Testament. Satan în profeția lui Zaharia, aparținând lui Ion V. 

Georgescu, apărută în anul 1938. 

Profesorul universitar Ion V. Georgescu a cercetat o temă 

ce ține de dimensiunea sistematică a hermeneuticii biblice și s-a 

ocupat în mod special de demonologie, analizând opt versete din 

capitolul al treilea al Cărții Profetului Zaharia: unul dintre cei doi 

profeți pe care Dumnezeu i-a rânduit dintre iudeii întorși din exilul 

babilonic. 

În mod necesar, lucrarea de față are dedicat un spațiu 

aparte demonologiei, deoarece nu se poate vorbi corect din punct 

de vedere teologic despre fenomenul de posedare și exorcizare 

fără o aprofundare sistematică a învățăturii dogmatice a Bisericii 

despre demoni. Desigur, nu am avut în intenție să elaborăm o 

teologie a răului. Mai mult, deși a folosit informații din domeniul 

demonologiei și a interferat cu acesta, lucrarea nu intenționează a 

fi una de demonologie. Am remarcat, de asemenea, lucrarea 

preotului greco-catolic, specialist în dogmatică și ecleziologie, de 

la Facultatea de Teologie greco-catolică din Oradea, Alexandru 

Buzalic. Cartea sa, Demonologia creștină – revelație, tradiție și 

rațiune, apărută la Editura Galaxia Gutenberg, la Târgu-Lăpuș, în 

anul 2010, este semnificativă prin studiul etimologic pe care îl 

face, fiind una dintre puținele lucrări sistematice pe această temă. 

Un alt studiu, tot din cadrul teologiei greco-catolice, este 

cel al lui Gabriel Marincaș, intitulat „Diavolul și practica 

exorcizării ecleziastice”, publicat în revista Studia Theologica IV, 

                                                 

7 Pr. Prof. Mircea NIȘCOVEANU, „Doctrina Sf. Vasile cel Mare în 

exorcismele sale”, în: Glasul Bisericii, 7-8 (1976), pp. 742-751. 
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nr. 3/ 2006, o cercetare consistentă de aproximativ o sută de 

pagini. 

În teologia romano-catolică românească remarcăm 

contribuțiile recente ale preotului profesor Claudiu Dumea, de la 

Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași:  

1. „Diavolul și Exorcismele”, publicat în revista Dialog 

Teologic, nr. 20 din 2007. 

2. Ci ne mântuiește de cel rău, publicată la Editura Sapientia 

la Iași în 2010. 

Exorcismele prebaptismale au fost, desigur, analizate și 

studiate pe larg în lucrări dedicate Tainei Botezului sau Sfintelor 

Taine în general, precum: †Laurențiu Streza, Tainele de inițiere 

creștină în Bisericile Răsăritene (Editura Trinitas, Iași, 2002); 

Preot Prof. Dr. Viorel Sava, Sfintele Taine în tradiția liturgică 

romano-catolică, prezentare și evaluare din perspectiva ortodoxă 

(Editura Performantica, Iași, 2007); Pr. Prof. Ene Braniște, 

„Explicarea Botezului în «Catehezele baptismale» ale Sfântului 

Ioan Gură de Aur”, în Studii Teologice, XXII (1970). 

 Deși în Facultățile de Teologie din România nu avem 

cunoștință să se fi susținut teze de doctorat pe această temă, 

evidențiem totuși două teze de doctorat prezentate în cadrul 

Facultăților de Litere de la Iași și de la București: 

1. Mircea Păduraru, Reprezentarea Diavolului, publicată la 

Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2012. 

2. Doina Gabriela Vasile, Diavolul în cultura populară 

românească, București, 2011. 

Desigur, abordarea autorilor acestor lucrări este făcută 

dintr-o perspectivă cu totul diferită decât cea pe care ne-o 

propunem în cercetarea de față, obiectivul respectivelor lucrări 

fiind acela de a identifica receptarea în cultura populară 

românească a conceptului de demonologie, evoluția semantică a 

termenilor, a practicilor populare de îngrădire a omului de lucrarea 

diavolească. 

Cercetarea noastră nu are pretenția de a fi exhaustivă, dată 

fiind extensiunea și importanța temei pentru teologia și practica 
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Bisericii Ortodoxe. De altfel, ar fi foarte dificil de exprimat totul 

cu privire la diavol și exorcizarea sa, mai ales din cauza situaților 

concrete, care presupun păstrarea confidențialității celor care au 

cunoscut vindecarea prin rugăciunile Bisericii și nu doresc să își 

mai amintească de experiențele trăite, cu atât mai puțin să le 

descrie. 

 Exorcismul ca fenomen este destul de dificil de studiat în 

toate implicațiile sale teologice, liturgice, sociale, psihologice și 

medicale. De aceea, însăși tema demersului de față se constituie ca 

o limită, mai ales în ceea ce privește extinderea.  

 

b. Stadiul actual al cercetării la nivel internațional 

Pentru a putea realiza o lucrare de sinteză într-un domeniu al 

teologiei este nevoie de o bibliografie de specialitate de strictă 

actualitate și relevantă în contextul cercetării la nivel internațional. 

Exorcismul și, în strânsă legătură cu acesta, problema răului și a 

diavolului, reprezintă un areal în care referințele de specialitate nu 

abundă precum în alte domenii ale Teologiei Practice. Dimpotrivă, 

numărul lucrărilor de valoare este unul destul de redus.  

În literatura internațională am descoperit lucrări de referință 

care au permis o analiză istorică a slujbelor de exorcizare prin 

studierea unor manuscrise ce s-au păstrat și au fost studiate cu 

acrivie științifică. 

Un asemenea manuscris este cel de la Mânăstirea Lavră, din 

Muntele Athos, cunoscut sub denumirea de Lavra Θ20. Alături de 

acesta, cele asemănătoare ca tematică și conținut: Manuscrisul 

Xiropotamou 98, Ø-Athous 1950 și Philotheu 186 au fost 

prezentate de către Prof. Delatte Louis, în anul 1957, în lucrarea 

Un office byzantin d’exorcisme. Un alt manuscris important 

pentru studiul nostru, Marele Evhologhion de la Mănăstirea 

Blanc, a fost prezentat, în traducere franceză din dialectul copt 

șahidic, de către Dom Emmanuel Lanne, pentru prima oară în 

anul 1956. 

Recent, fructificând aceste resurse, în plan internațional s-au 

evidențiat teze de doctorat realizate la un înalt nivel. Deși numărul 



 

13 

acestora este restrâns în comparație cu cele elaborate pe alte 

tematici, ele sunt bine documentate și  utile pentru studiul 

fenomenului de exorcizare. Oferim în continuare titlul câtorva 

asemenea teze de doctorat relevante în raport cu cercetarea noastră, 

susținute în ultima perioadă în străinătate: 

1. Elizabeth Ann Leeper, Exorcism in early Christianity, 

Duke University, 1991. 

2. Patrick Dondelinger, Michel Meslin, L’exorcisme des 

possédés selon le rituel romain et son interprétation ecclésiale 

dans l’Occident contemporain, Paris IV, 1996.  

3. Eric Sorensen, Possession and exorcism in the New 

Testament and early Christianity, Chicago, 2001.  

4. Jeffrey S Grob, A major revision of the discipline on 

exorcism: a comparative study of the liturgical laws in the 1614 

and 1998 Rites of exorcism, Saint Paul University (Ottawa), 2007. 

5. Aurèlie Goudal, Possessions et exorcismes dans 

l'hagiographie byzantine primitive (IV-VII siècle), Université de 

Montréal, aprilie, 2007. 

6. Mélanie Houle,  Les notions de possession et d’exorcisme 

en Grèce ancienne à la lumière des auteurs anciens, des 

phylactères et des PGM, Université de Montréal, 2009. 
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Metodele de cercetare utilizate 
 

Termenul „metodă” desemnează calea către atingerea unui 

anumit obiectiv. Metoda este și o însumare de mijloace verificate 

pe baza cărora se pot formula adevăruri valide8. 

În contextul cercetării științifice în Teologie, metodele 

utilizate se diversifică în mod constant în funcție de aspectele 

subiectului cercetat. Sursa fiecărei metode se află în realitatea 

obiectivă, ca un rezultat al cunoașterii acestei realități. 

Cercetarea realizată în această teză presupune utilizarea 

mai multor metode datorită aspectelor multiple care au fost 

studiate: 

 Studiul de caz – presupune analiza și descrierea completă 

a caracteristicilor de evoluție a unui eveniment sau realitate 

obiectivă care apelează la culegerea de date9. Este o 

metodă de ordonare a informațiilor și are ca scop 

explicarea caracterului evolutiv al materialului studiat. Am 

folosit această metodă prezentând cazuri distincte ale unor 

bolnavi cu diferite afecțiuni psihice (schizofrenie, tulburări 

obsesiv-compulsive, etc.), respectiv cazuri ale unor 

persoane demonizate, evidențiind manifestările diferite ale 

celor bolnavi față de cei posedați de duhuri necurate.  

 Metoda comparativă, folosită pentru a evalua cât mai 

nuanțat fenomenul avut în vedere, comparația fiind, așa 

cum s-a spus, „motorul cunoașterii.”10 Pe baza 

                                                 

8 Gustav DROYSEN, Guide d’initiation au travail intelectuel, Paris, 

1949, p. 19. 
9 Peter WOODFORD, Scientific writing for graduate students: a manual 

on the teaching of scientific writing, New York, Rockefeller University Press, 

2011, p.34 
10 Nicolae GUDEA, Metodologia cercetării științifice. Curs de uz intern, 

Cluj-Napoca 2002, p. 25; 



 

15 

comparațiilor se pot construi analogii, se pot stabili 

deosebiri, se pot formula ipoteze și se pot fundamenta 

teorii. Prin această metodă se pot stabili repere comparative 

asupra unor structuri sociale, tipurilor de comportament, 

reprezentărilor mentale și chiar asupra doctrinelor.11 În 

folosirea acesteia este necesar să se stabilească măsura în 

care comparația se justifică și ajută la formularea unor 

raționamente veridice. 

o  În studiul etimologic am analizat traducerile românești ale 

Molitfelnicului, comparativ cu originalele grecești și 

slavone. Astfel, am evidențiat și am interpretat greșelile 

de traducere în rugăciunile de exorcizare.  

o În studiul de față, prin această metodă, am căutat să facem 

distincția între boala psihică și formele de posedare 

demonică prin compararea manifestărilor diferite, a 

cauzelor și efectelor diferite. 

o Am observat, prin metoda comparativă, diferențele 

confesionale de abordare a rânduielii de exorcizare, 

îndeosebi tradiția răsăriteană versus cea apuseană. 

 Metoda lexicală presupune stabilirea unor realități pe baza 

datelor lingvistice.12 Am aplicat această metodă pentru 

identificarea unor greșeli de traducere și a consecințelor 

acestor greșeli și pentru stabilirea etimologiei principalilor 

termeni cu care am lucrat. 

                                                 

11 Nicolae EDROIU,  Introducere în științele auxiliare ale istoriei, 

Editura Universitaria, Cluj-Napoca, 1992, p.66 
12 Day ROBERT, How to Write & Publish a Scientific Paper, Orynx 

Press, New York, 1998, p.34 



 

16 

 Metoda istorică a fost utilizată pentru identificarea 

izvoarelor  în perspectiva expunerii unui istoric al 

rânduielilor de exorcizare, critica și comparația acestor 

izvoare, precum și interpretarea lor în direcția construirii 

unui raționament.13 Atât metoda lexicală, cât mai ales cea 

istorică, sunt metodele cel mai frecvent utilizate în studiile 

Teologiei Liturgice, urmărindu-se vechimea unei rânduieli 

liturgice, contextul elaborării acesteia și dezvoltarea 

ulterioară, identificând autorul acelei rânduieli și abaterile 

sau înțelegerile greșite cu privire la rânduiala respectivă și 

consecințele acestora. În absența cunoașterii evoluției 

istorice, există riscul unor interpretări  eronate, care scapă 

din vedere faptul că slujbele, în forma lor actuală, sunt 

rezultatul dezvoltării de-a lungul timpului a unei rânduieli-

sursă ale cărei înțelesuri trebuie recuperate, observând în 

același timp dinamica ce a dus la schimbări în interiorul 

acesteia și în ce măsură modificările apărute în timp au fost 

rezultatul unor greșeli de interpretare sau de traducere a 

textului sursă sau au fost impuse într-un anumit context 

istoric. În studiul de față, am urmărit identificarea tuturor 

rânduielilor de exorcizare, începând cu primele veacuri ale 

Bisericii, deosebirile în ritualurile de exorcizare între 

Răsărit și Apus, relevând autorii celor mai cunoscute 

exorcisme, identificarea respectivelor rânduieli în 

Molitfelnicele românești, grecești și slavonești, a 

diferențelor – dacă sunt – și în ce context au apărut acestea.  

 Analiza literaturii de specialitate - este un pas important 

în realizarea cercetării propuse. Această metodă a fost 

utilizată mai ales în ceea ce privește lucrările de teologie 

                                                 

13 N. J. FELLOWS, A window into thinking: Using student writing to 

understand conceptual change in science learning, London, 1994, p.14 
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dogmatică, biblică, liturgică și pastorală, precum și 

lucrările de medicină și psihologie. 

Scurtă descriere a capitolelor 
I. Perspectivă lingvistică, dogmatică și medicală 

 

Lucrarea de față este structurată în trei mari capitole: 

 Perspectivă lingvistică, dogmatică și medicală; 

 Exorcismele în perioada de început a creștinismului; 

 Slujbe de exorcizare cuprinse în Molitfelnicul românesc. 

Cunoscând importanța studiului etimologic în debutul 

oricărei lucrări ce presupune rigoare științifică, în deschiderea tezei 

am acordat o deosebită atenție explicitării termenilor. Un loc 

aparte în acest demers l-a ocupat, așa cum era firesc, însuși 

termenul central al cercetării –„exorcismul” – al cărui etimon, 

ἐξορκίζω (exorkizo) provine din greaca veche  și are cu totul alt 

înțeles decât cel pe care l-a primit în Molitfelnicele românești. 

Traducerea greșită a acestui verb prin „te blestem”, așa cum vom 

arăta, are consecințe semnificative în plan teologic. Deși limba 

română uzitează verbul „a exorciza”, în graiul nostru liturgic nu 

s-a impus niciodată folosirea lui, el fiind tradus prin expresia: „te 

jur pe Dumnezeu”. Identificarea acestei greșeli de traducere, de 

mare importanță pentru lucrarea noastră, a permis observația că 

Molitfelnicele românești conțin, în general, foarte multe erori. 

Practic, putem vorbi de o singură traducere corectă a 

Molitfelnicului, cea a Mitropolitului Antim Ivireanul, care  a 

reprezentat un reper pentru tipăriturile următoare. Deși 

Mitropolitul Antim traduce corect ἐξορκίζω (exorkizo) în 

exorcismele prebaptismale, în traducerea celorlalte exorcisme din 

Molitfelnic – în mod deosebit în cazul exorcismelor Sfântului 

Vasile cel Mare și ale Sfântului Ioan Gură de Aur – el traduce 

prin expresia greșită: „te blestem”. Ulterior, celelalte ediții ale 

Molitfelnicului nu au avut la bază o nouă traducere sau o 

confruntare a textului cu cel original, ci sunt tributare unui 

concept empiric, și anume diortosirea textului, fără a avea principii 
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clare la baza acestui demers. Autorii diortosirii nu se mai raportau 

deloc la izvoarele grecești, ci doar îmbunătățeau textul anterior. 

Astfel s-a ajuns ca textul de astăzi al Molitfelnicului să conțină 

numeroase greșeli. Desigur, vor fi fost și ediții care să fi sesizat 

erorile de traducere, dar fără să cumpănească obiectiv consecințele 

acestora și păstrându-le în text în virtutea moștenirii culturale 

preluate de la înaintași. Lucrarea nu și-a propus, în mod evident, să 

analizeze și alte greșeli de traducere din Molitfelnicul românesc, ci 

s-a concentrat asupra celor care fac obiectul cercetării de față, 

subliniind că – și în ultimele ediții  ale acestei cărți atât de uzitate 

de preoți – greșeala respectivă persistă și se cere îndreptată pe 

viitor. 

Un loc aparte am consacrat unui scurt – dar cuprinzător – 

compendiu dogmatic, sintetizând principalele direcții pe care le 

reclamă o demonologie corect explicitată, deoarece nu se poate 

expune adevărata predanie a Bisericii despre posedare și 

exorcizare, fără o ancorare corectă în învățătura dogmatică a 

Bisericii. 

Tot în cadrul primului capitol, am analizat distincția dintre 

bolile psihice și formele de posedare demonică, pentru că este 

esențial ca, înainte de a apela cu acrivie și responsabilitate la 

rânduiala de exorcizare, preotul exorcist să aibă siguranța că nu 

exclude o cauză distinctă sau complementară posedării: o 

tulburare de natură organică a cărei observare și terapeutică 

presupune evaluarea ei de către medicul specialist. În această 

secțiune am analizat cazurile de exorcizare versus boală organică, 

așa cum sunt prezentate în Evanghelii; de asemenea, am inserat 

elemente de antropologie ortodoxă și am subliniat viziunea 

Sfinților Părinți cu privire la exorcizare. Totodată, am pus în 

valoare termeni mai puțini uzitați în literatura română, precum 

cel de exorcism muzical, respectiv termenul adorcism. În mod 

necesar, acest subcapitol descrie amănunțit semnele distincte ale 

posedării în comparație cu cele ale bolilor psihice, susceptibile a 

fi confundate cu posedarea. Abordările psihiatrice și medicale au 

avut ca surse de cercetare studii internaționale recente, care iau în 
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calcul inclusiv fenomenele de posedare demonică. Am evidențiat 

dinamica acceptării: pe de o parte, de către știința medicală a 

realității fenomenului de posedare iar, pe de altă parte, de către 

preoții ce au avut experiențe reale de exorcizare, a necesității 

colaborării cu medicul specialist în scopul excluderii unor 

patologii organice. Nu am ignorat observațiile pertinente și 

elaborate după experiențe redutabile ale unor exorciști din spațiul 

teologiei romano-catolice, precum Dom Gabriele Amorth, 

considerând că experiențele sale sunt prețioase pentru orice 

studiu onest despre posedare și exorcizare. 

 

II. Exorcismele în perioada de început a creștinismului 

 

Capitolul al doilea prezintă analiza unor elemente inedite: 

amulete creștine, lamele de argint sau de plumb descoperite în 

morminte, manuscrise deosebit de elaborate care au legătură cu 

problematica slujbelor de exorcizare, mărturii ale unei practici bine 

organizate și administrate în Biserică. În mare parte, accesul la 

aceste date l-am putut avea consacrând un timp special de studiu și 

cercetare la British Library, unde accesul la manuscrise și vechi 

resurse este facilitat de organizarea eficientă a vestitei biblioteci 

londoneze. 

În cadrul aceluiași capitol am analizat evoluția istorică a 

statutului de exorcist, așa cum a fost reglementată de canoane și de 

tradiția dinamică a Bisericii. Dacă până în primele trei secole nu 

exista o slujbă de consacrare specială, ci misiunea exorcistului era 

confirmată de însăși primirea harismei exorcizării, ulterior s-a 

practicat hirotesia întru exorcist, pentru ca, astăzi, în Biserica 

Ortodoxă, preotul să fie cel învestit să cunoască și să împlinească – 

atunci când nevoia reală o cere – rânduiala de exorcizare. 

Urmărind, de asemenea, evoluția istorică, am analizat 

rânduiala exorcismelor prebaptismale de la începuturi până în 

zilele noastre: rostul lor, apariția istorică, evoluția și mai ales 

nevoia unei cateheze anterioare botezului, pentru ca ele să fie 
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înțelese și asumate. Observațiile canonice și pastorale urmăresc la 

fiecare capitol problematica analizată. 

Toate capitolele au importanța lor, dar primele două putem 

spune că pregătesc raportarea la cel de al treilea, care cuprinde 

analiza slujbelor de exorcizare cuprinse in Molitfelnicul românesc. 

 

III. Slujbe de exorcizare cuprinse în Molitfelnicul 

românesc 

 

În cadrul acestui capitol au fost analizate: 

 Molitfele Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Ioan 

Gură de Aur; 

 Rugăciunea pentru deochi Vaskania; 

 Molitfele Sfântului Trifon; 

 Rugăciunea pentru casa ce este supărată de duhuri rele. 

Deși foarte cunoscute de către preoți, nu am remarcat studii 

consacrate acestor rânduieli de exorcizare în cadrul teologiei 

ortodoxe românești, iar aceasta a constituit o provocare de a trasa 

minimal câteva direcții. Nici măcar în studiile internaționale nu am 

găsit o abordare a exorcismelor Sfântului Vasile cel Mare și ale 

Sfântului Ioan Gură de Aur din punct de vedere liturgic.  

Am analizat paternitatea textelor și am căutat manuscrisele 

care includ aceste rânduieli, identificând chiar faimosul Codex 

Barberinus Graecus 336, considerat cel mai vechi codice al 

Evhologhionului, datând din secolul al VIII-lea14, el putând fi 

numit – așa cum consideră eruditul cercetător Miguel Arranz15 – 

                                                 

14 Stefano PARENTI, Elena VOLKOVSKA, L. Eucologio Barberini 336 (ff. 

1-263), Edizioni Liturgiche, Roma, 1995, p. XXXIII-XLII. 
15 Miguel ARRANZ, autor al unor numeroase cărți și studii și scrise în 

marile limbi de circulație europeană tipărite în marile reviste de liturgică ale 

Occidentului. A format o școală de liturgiști la Roma. Numeroase articole ale 

sale sunt publicate în revista Orientalia Christiana Periodica între anii 1970-

1987. 
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un adevărat evhologhion patriarhal.16 Am remarcat includerea în 

Colecția Barberini, în secolul al XII-lea, și a exorcismelor 

Sfântului Grigorie Taumaturgul. O altă importantă colecție de 

manuscrise ce include exorcismele pe care le-am studiat este și 

Codexul lui Porfirie Uspensky. Am urmărit, totodată, preluarea 

acestor rânduieli în ediția critică a Evhologhionului lui Jacobus 

Goar, Evhologhion sive Rituale Graecorum.  

Atât în cadrul Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare și ale 

Sfântului Ioan Gură de Aur, cât și ale Sfântului Trifon, am 

remarcat controverse teologice, analizând ipotezele contrare care 

susțin respectivele controverse și propunând pe cea care obiectiv 

reprezintă varianta corectă.  

Astfel, citirea molitfelor de exorcizare ale Sfântului Vasile 

cel Mare în data de 1 ianuarie, ziua sa de prăznuire, potrivit unor 

tradiții regionale relativ recente, a fost considerată o abatere de la 

practica justă de administrare a acestora – așa cum de altfel ea 

este respectată în toate celelalte țări ortodoxe – și corectată prin 

Hotărârea nr. 630 din 17 februarie 2011, a Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române. Asupra argumentelor pro și contra 

despre această corecție m-am referit pe larg în capitolul respectiv. 

În cadrul molitfelor Sfântului Trifon am analizat 

includerea exorcismului Marelui Nume cel înscris pe piatră, 

invocare care are un caracter disonant față de cele anterioare în 

cadrul molitfelor respective. În perioada antichității, folosirea 

puterii Marelui Nume era făcută într-o manieră gnostică, asociind 

elemente de inițiere magică, de aceea includerea acestei invocări 

în cadrul molitfelor Sfântului Trifon a fost privită de reputați 

teologi ca o scăpare regretabilă și problematică. 

                                                 

16 Miguel ARRANZ, L'Eucologio Constantinopolitano agli inizi del 

secolo XI, Haghiasmatarion et Archieratikon (Rituale et Pontificale) con 

l'aggiunta del Leiturgikon (Missale), Roma, Editrice Pontificia Universita 

Gregoriana, 1996, p. 296. 
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Un scurt recurs istoric am realizat și în privința 

exorcismului Sfântului Trifon, identificând cel mai vechi 

manuscris care îl include, un Evhologhion care se găsește la 

biblioteca Mănăstirii Sinai, editat de monahul Auxențiu, în anul 

1153. Manuscrisul este descris de savantul liturgist rus Aleksei 

Dimitrevski. 

Un alt exorcism, bine cunoscut în toate celelalte țări 

ortodoxe, este cel contra deochiului, pe care Molitfelnicul 

românesc îl include cu numele generic: Rugăciunea pentru dureri 

de cap, între paranteze fiind trecut deochiul. Chiar rezerva 

Molitfelnicului românesc de a formula rugăciunea pentru deochi 

în mod explicit exprimă teama de o părută legitimare a unei 

superstiții. Acest scurt exorcism este preluat din Evhologhionul 

grecesc unde este asociat, nu la modul general cu durerile de cap, 

ci strict cu exorcizarea a ceea ce numim noi deochi. 

Ceea ce am subliniat în acest subcapitol este faptul că 

Biserica nu neagă influența deochiului ca o lucrare evident 

satanică și vrăjmașă față de om, nu se teme de aceasta și nu lasă 

loc abordărilor superstițioase sau de manieră păgână, având 

propriile rugăciuni care păzesc pe cei credincioși de toată 

lucrarea diavolească. 

Descrierea slujbelor acestor exorcisme, a indicațiilor 

tipiconale, a distincției între practicile superstițioase și adevărata 

tradiție a Bisericii și considerațiile pastorale ce completează 

studiul liturgic al respectivelor exorcisme fac parte din îndrumările 

practice pe care le-am avut în vedere în acest demers de punere în 

valoare a acestor importante și puțin analizate rânduieli liturgice. 
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Concluzii 

Practica exorcizării în Biserica Ortodoxă are o 

continuitate neîntreruptă încă din perioada apostolică. Mântuitorul 

Iisus Hristos Însuși a exorcizat energumeni și a încredințat 

Sfinților Săi Apostoli misiunea de a săvârși această lucrare. În 

cazurile de exorcizare relatate în Evanghelii, Mântuitorul Se 

adresează poruncitor diavolului, care nu I se poate împotrivi. 

Sfinții Apostoli s-au confruntat ei înșiși cu prezența agresivă a 

demonilor ce acționau asupra și prin persoanele posedate. Din 

Faptele Apostolilor reiese clar faptul că practica de a exorciza în 

numele lui Iisus Hristos a continuat să fie exercitată și în perioada 

apostolică. Sfinții Părinți din primele veacuri fac, de asemenea, des 

pomenire despre exorcismele practicate de creștini, fiecare 

exorcism fiind văzut ca o nouă biruință a lui Hristos asupra idolilor 

păgânilor.  

În cercetarea de față am scos la lumină mărturii istorice 

relevante puțin cunoscute, cu privire la practica exorcismului în 

Biserica Ortodoxă. Papirusuri (anterioare chiar Marelui Împărat 

Constantin), manuscrise și artefacte diverse constituie dovada 

lucrării rugăciunii de exorcizare în perioada primelor secole 

creștine, practică ce s-a păstrat și s-a prelungit până în zilele 

noastre în Biserica Ortodoxă, într-o rânduială bine delimitată în 

cartea de căpătâi a preotului, Molitfelnicul. În manuscrisele 

păstrate la mânăstirile Marea Lavră, Filoteu și Xiropotamu din 

Sfântul Munte Athos se găsesc vechi rânduieli de exorcizare, care 

sunt mult mai ample decât cele cuprinse în Evhologhioanele 

actuale, ceea ce demonstrează că exista o practică liturgică bine 

conturată a exorcizării, precum și preocuparea de a o păstra ferită 

de deformări sau improvizații. Cele mai importante manuscrise 

athonite sunt: L–Athous 882 (Lavra Θ20), Athous 1950 (Philotheu 

186) și Xiropotamou 98. Studierea acestor papirusuri și artefacte, 

despre care nu am găsit nici un fel de referiri în literatura de 

specialitate de la noi, poate fi utilă pentru istoricii bisericești și 

bizantinologi, constituind o provocare și o invitație la o examinare 
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sistematică. O posibilă continuare a investigației desfășurate în 

cercetarea noastră ar putea presupune identificarea unor mărturii 

sursă în spațiul românesc, acolo unde practica exorcizării a fost 

cunoscută atât în marile mănăstiri românești, cât și în parohiile 

mari. 

În primele două secole, Biserica recunoștea exorciștii și 

lucrarea acestora fără vreo hirotesie specială, puterea exorcistului 

fiind considerată un dar special care putea fi conferit oricărui 

creștin, membru al clerului sau laic. Autoritatea de a exorciza era 

conferită de harisma primită de către fiecare membru al Bisericii. 

Și în Răsărit, și în Apus, lucrarea exorciștilor era privită ca un 

semn al biruinței dreptei credințe și cinstirea care li se acorda 

acestor persoane speciale în Biserică va fi redată în scrierile 

apologetice ale primelor veacuri creștine. 

Ca ordin distinct în Biserică, cel al exorcistului a fost 

cunoscut după sfârșitul secolului al III-lea d.Hr., el implicând o 

hirotesie specială potrivit hotărârii Sinodului din Antiohia (343 

d.Hr.). Astăzi, în Biserica Ortodoxă, exorcismele – atât cele 

baptismale, cât și cele pentru oamenii posedați sau pentru locurile 

bântuite – se săvârșesc de către preot sau episcop, fără ca preotul 

să primească o binecuvântare specială pentru aceasta sau vreo 

învestire prin slujbă de hirotesie.  

Deși între exorcismele baptismale și cele adresate 

energumenilor există multe asemănări, niciodată între aceste 

categorii nu s-au făcut confuzii, rânduiala exorcizării celui ce vine 

spre botez fiind diferită de cea a oamenilor posedați, după cum în 

mod diferit acționează diavolul în cel nebotezat față de cel îndrăcit.  

Un aspect important al rânduielii de exorcizare, puțin 

dezbătut în literatura teologică românească și deloc pomenit în 

rânduiala de exorcizare prevăzută în Molitfelnic, este distincția 

între manifestările specifice energumenilor și cele caracteristice 

unor suferințe organice. Cercetarea noastră a acordat un spațiu 

important analizei acestei prime abordări a unui potențial 

energumen, deoarece de identificarea corectă a cauzei tulburărilor 

de manifestare depinde reușita exorcizării, respectiv a terapiei 
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medicale pe care o are de urmat. Acest demers, care nu a fost unul 

exhaustiv, le poate fi util nu numai preoților și teologilor, ci și 

medicilor psihiatri și psihologilor, pentru că procesul de 

identificare corectă a diferenței dintre boala psihică și posedare 

este unul foarte anevoios. Și cei din urmă au nevoie ei înșiși de 

înțelegerea unor fenomene ce depășesc granițele științei medicale. 

Medicii, psihologii și preoții exorciști trebuie să recunoască 

semnele distinctive ale posedării, înțelegând, în același timp, faptul 

că nu se poate face o delimitare absolută între manifestările celor 

posedați și ale celor bolnavi psihic, deoarece diavolul însuși 

produce o dezordine care prezintă simptomatologia unor boli în 

general și a unor boli mintale în particular. Posedarea demonică 

poate fi adevărată și singura cauză a tulburării celui suferind, chiar 

și atunci când simptomatologia este similară cu cea a bolilor 

mintale. Deși lucrează cu metode diferite și pe niveluri diferite, 

atât medicii, cât și exorciștii au în vedere eliberarea de suferință a 

celui bolnav, iar colaborarea dintre aceștia este nu doar cu putință, 

ci chiar necesară. 

În zilele noastre atât psihologii, cât și psihiatrii recunosc 

realitatea exorcismelor. În acest sens, în Occident au avut loc deja 

întâlniri de o mare anvergură ce au reunit exorciști și medici 

psihiatri care au confruntat puncte de vedere complementare ale 

unor experiențe total diferite, provenind din sfera medicală și 

respectiv teologică liturgică. Un pas important în direcția acestei 

conlucrări l-a constituit și includerea în DSM IV TR (Manualul de 

statistică și diagnoză a tulburărilor mentale) din anul 1994 a 

fenomenului de posedare atribuit unei influențe spirituale. 

Ca orice lucrare științifică, cercetarea noastră are limitele 

ei. O aprofundare ulterioară a fenomenului exorcizării explorat în 

teza de față ar putea lua în calcul raportul dintre posedare și 

tulburarea de tip personalitate multiplă. Din perspectiva medicului 

psihiatru sau a psihologului, cercetarea poate fi dusă mai departe și 

extinsă prin studii de caz în care experiența medicului și a 

psihiatrului se reunesc pentru o diagnosticare corectă și o abordare 

terapeutică eficientă. 



 

26 

Urmărirea etimologiei termenului central al cercetării de 

față, cuvântul exorcism, tradus diferit în Molitfele Sfântului Vasile 

cel Mare („te blestem”) față de aceeași traducere a etimonului 

ἐξορκίζω (exorkizo) în Exorcismele Baptismale (prin expresia „te 

jur pe Dumnezeu”), a permis observația că Molitfelnicele 

românești conțin, în general, foarte multe erori, cu observația că 

ele pot fi ușor îndreptate în viitoarele ediții prin raportarea la 

textele grecești ale Evhologhionului. Deși Mitropolitul Antim 

Ivireanul a realizat o traducere remarcabilă a Molitfelnicului, care a 

reprezentat un reper pentru tipăriturile următoare, totuși multe 

greșeli de traducere persistă până în vremea noastră. Consecințele 

acestor greșeli sunt diferite. Studiul etimologic realizat în lucrarea 

de față este un îndemn atât pentru filologi, cât și pentru teologi, de 

a evalua alte asemenea erori, considerate mici, de a evalua 

consecințele unor asemenea greșeli prin pervertirea sensului 

original și de a propune îndreptarea lor în viitoarele ediții ale 

Molitfelnicului. Astfel, traducerea greșită a lui ἐξορκίζω prin „te 

blestem” presupune o autoritate pe care exorcistul și-o arogă lui 

însuși, pe când traducerea corectă invocă adevărul, iubirea și 

puterea lui Dumnezeu, iar această autoritate este însuși temeiul 

exorcismului. Deși exorcistul trebuie să fie pregătit prin post și 

rugăciune, nu nevoința sa este temeiul exorcismului, ci adevărul și 

dragostea lui Dumnezeu. 

De asemenea, atât pentru filologi, cât și pentru teologi, 

explicitarea în lucrare a termenului adorcism, cvasinecunoscut în 

literatura română de specialitate, poate suscita atenția spre un 

studiu mai detaliat. Nu am analizat folosirea acestui termen în 

culturi diferite și nici frecvența utilizării lui în alte limbi europene. 

Nuanțarea practicii de exorcizare prin identificarea în Sfânta 

Scriptură a exorcismului muzical este, de asemenea, un subiect ce 

se poate aprofunda de către filologi, teologi, dar și de către 

cercetători ai acestui fenomen muzical.  

Deși în literatura de specialitate internațională am găsit 

referiri importante la exorcismele Sfântului Vasile cel Mare și ale 

Sfântului Ioan Gură de Aur, care mi-au permis analizarea 
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paternității textelor și a manuscriselor ce includ aceste rânduieli, 

din punct de vedere liturgic, nu am identificat studii notabile 

asupra lor. Considerațiile pastorale făcute, indicațiile tipiconale 

care pot fi evaluate la o viitoare ediție a Molitfelnicului spre a fi 

inserate pot constitui un ghid practic pentru preoții care se 

confruntă cu o asemenea încercare sau care vor să aprofundeze 

rânduiala exorcizării. 

Un exorcism bine cunoscut în toate țările ortodoxe, cel 

contra deochiului, este întâlnit în multe texte de folclor care 

descriu practici superstițioase de abordare a acestuia, uneori 

ridiculizând preocuparea unor credincioși de a se păzi prin 

rugăciune de lucrarea acestuia. În lucrarea de față prezentăm 

viziunea Sfinților Părinți și învățătura clară a Bisericii despre 

deochi, cu delimitarea acesteia față de practicile înșelătoare de 

abordare a lui. 

O analiză ulterioară, pe care nu ne-am propus-o în 

lucrarea de față, dar care poate fi o provocare pentru Teologia 

Liturgică românească, poate extinde urmărirea practicii de 

exorcizare în Bisericile Vechi Orientale, identificând deosebirile 

față de Biserica Ortodoxă, dar și asemănările care provin dintr-o 

moștenire comună a primelor veacuri creștine. De asemenea, deși 

rânduiala de exorcizare actuală cuprinsă în Molitfelnic nu le 

cuprinde, exorcismele Sfinților Grigorie Taumaturgul, Ciprian al 

Cartaginei și Ambrozie al Mediolanului pot suscita interesul unei 

cercetări ulterioare atât în ceea ce privește studiul lor istoric, cât și 

al unei posibile valorificări a lor în prezent. 

În ultima vreme, practica exorcizării a constituit subiectul 

unor producții literare și cinematografice, pornind de la cazuri 

reale. O confruntare a acestor viziuni cu experiența vie a Bisericii, 

sesizarea derapajelor, a exagerărilor, dar și evidențierea 

observațiilor de mare finețe făcute de realizatorii acestora sunt 

necesare. Lucrarea de față poate fi punctul de plecare a unor studii 

ulterioare cu privire la impactul acestor realizări artistice și, mai 

ales, a manierei în care creațiile respective reflectă în mod obiectiv 

practica exorcizării din Biserică. Preocuparea unor mari artiști – 
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regizori, scriitori, pictori – față de fenomenul de exorcizare 

demonstrează actualitatea acestui subiect în zilele noastre și 

subliniază necesitatea cunoașterii corecte a practicii rânduielii de 

exorcizare și a delimitării acesteia de formele superstițioase sau 

eronate de abordare, atât de către preoți, cât și de credincioși. În 

ciuda acestor semnale, relativ rare, temeiurile liturgice ale 

exorcizării, dovezile istorice, practica neîntreruptă a exorcismelor 

în Biserica Ortodoxă sunt încă foarte superficial cunoscute. Este 

necesar ca în Teologia Liturgică românească să fie descrise atât 

temeiurile istorice și liturgice ale exorcizării, cât și mărturiile 

preoților și ale celor ce au fost posedați despre experiențele pe care 

le-au depășit.  
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