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P
Introducere
Ca şi pe vremea lui Noe, pe zi ce trece, noi oamenii ne cufundăm tot mai mult în noianul fărădelegilor. Cu toate că, la vremea
aceea, lui Dumnezeu i-a părut rău şi s-a căit că a făcut pe om pe
pământ, zicând: „Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul care
l-am făcut! De la om până la dobitoc şi de la târâtoare până la
păsările cerului, tot voi pierde, căci îmi pare rău că l-am făcut“ (Fac.
6, 6-7), totuşi n-a pierdut pe om cu desăvârşire şi prin dreptul Noe
şi familia lui, a înmulţit din nou neamul omenesc pe pământ. Dar
astăzi, când pământul s-a populat ca niciodată până acum, tot în
aceiaşi măsură s-au înmulţit şi fărădelegile şi nedreptăţile oamenilor, încât acestea pregătesc un nou sfârşit al existenţei noastre
pământeşti, dar care va fi pentru totdeauna.
Cu toate că mulţi dintre noi, recunoaştem şi mărturisim acest
adevăr, când rostim în Simbolul Credinţei că, Domnul nostru Iisus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu, de o fiinţă cu Tatăl, Care s-a născut
din Preasfânta Fecioară Maria, a pătimit, a murit răstignit, a fost
îngropat şi a înviat a trei zi. S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta
Tatălui, apoi continuăm mărturisind solemn: „şi iarăşi va să vină
cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit“, totuşi, prin faptele pe care le facem, dovedim că nu credem în
ceea ce mărturisim sau nu ne temem de ceea ce va veni! De aceea
şi Dumnezeu, după ce a făcut tot ce a fost cu putinţă, ca să ne ajute
şi să ne salveze de la pieirea vremelnică şi veşnică, văzându-se atât
de sfidat şi batjocorit de om, pe care l-a iubit până la jertfă, cu atât
mai mult se cade acum, în veacul „vremurilor cumplite“, să fie „supărat“ şi „să-i pară rău că a făcut pe om pe pământ“ (Fac. 6, 6). Dum5
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nezeu a folosit acest mod omenesc de exprimare, pentru a fi înţeles de om, cât de mult îl supără faptele lui cele rele. El nu are să-şi
reproşeze de nimic, căci pe toate „le-a făcut bune foarte“ (Fac. 1, 31).
Acum, mai mult decât oricând, dreptatea şi mila lui Dumnezeu sunt puse la încercare de faptele oamenilor. Pe de o parte,
dreptatea Lui cere răzbunare pentru păcate, iar pe de altă parte,
mila Lui cere îngăduinţă şi iertare. Dintotdeauna mila Lui a învins
pe dreptate, până în ziua de astăzi. Drept urmare, noi oamenii am
abuzat de faptul acesta, şi cu toate atenţionările venite de sus, noi
ne-am continuat drumul nostru, drumul înstrăinării şi al batjocoririi lui Dumnezeu. Referindu-se însă la această comportare a noastră, Sfântul Apostol Pavel ne avertizează, zicând: „Nu vă amăgiţi,
Dumnezeu nu se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va
şi secera“ (Gal. 5, 7).
Fiecare om în parte şi omenirea în general, contrar voii şi poruncii lui Dumnezeu, umplem o cupă a păcatelor şi fărădelegilor noastre. Când această cupă se umple sau se va umple, atunci dreptatea
lui Dumnezeu învinge mila. Dacă omenirea umple o cupă a fărădelegilor, în acelaşi timp şi în aceeaşi măsură şi Dumnezeu umple o
cupă a dreptăţii Sale, numită „cupa mâniei“ (Apc. 16, 1). Când cupa
noastră se va umple şi va vărsa pe dinafară, adică, Dumnezeu va
face tot ce se poate pentru a ne aduce la calea cea dreaptă, atunci
va vărsa cupa mâniei, sau mai bine zis, a dreptăţii Sale, pentru stârpirea răului ce nu mai poate fi stăvilit. Cu toţii ne dăm seama căci
cupa fărădelegilor noastre se umple cu grăbire, dar la ce măsură
a ajuns nu putem şti. Un lucru îl simţim cu toţii, răutatea din noi
şi dintre noi, ne vorbesc foarte clar, că ceva se întâmplă, că suntem
foarte aproape de momente foarte grele, că Dumnezeu este supărat pe noi. Şi acest lucru îl înţelegem din cartea Apocalipsei, unde
Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbeşte prin ucenicul Său iubit,
pe un ton, pe cât de paşnic, pe atât de ameninţător, zicând: „Cine
e nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine e spurcat, să se spurce
6
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încă. Cine este drept, să facă dreptate mai departe. Cine este sfânt,
să se sfinţească încă. Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca
să dau fiecăruia, după cum este fapta lui“ (Apc. 22, 11-12). Prin aceste
cuvinte rostite de El, spre sfârşitul Apocalipsei, ne îndeamnă să
veghem asupra faptelor noastre, şi chiar dacă, în virtutea libertăţii, putem face, atât binele cât şi fărădelegea, totuşi, să nu uităm
că El va veni curând şi ne va plăti fiecăruia după faptele noastre.
Gândind la acest sfârşit ce se apropie şi pe care nu-l ştim când
va veni, am adunat aceste învăţături din tezaurul Sfintei noastre
Biserici Ortodoxe, pentru a edifica şi lumina sufleteşte, pe cei ce au
voinţa de a crede în învierea morţilor, şi aşteaptă venirea Domnului
nostru Iisus Hristos cu slavă din cer, şi nu se lasă înşelaţi de „hristoşii mincinoşi, care se arată în pustie sau în cămări“ (Mt. 24, 24-26)
sau vin din diferite ţări ale lumii!
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Pocăinţa şi ceasul morţii

ubiţilor, ce folos aflăm întru această viaţă trecătoare? Vai
nouă! Fericit este acela care, din toate câte le-a făcut în viaţă, a
aflat îndrăzneală în ceasul despărţirii, când se desparte sufletul
de trupul său. Că, vin Îngerii să ia sufletul din trup şi să-l pună
înaintea divanului celui înfricoşător şi înaintea judecăţii celei
groaznice. Mare frică este, fraţilor, în ceasul morţii, că sufletul
se desparte de trup cu frică şi cu dureri. Că stau înaintea sufletului faptele lui, în ceasul despărţirii, faptele pe care le-a lucrat
noaptea şi ziua, şi bune şi rele. Şi Îngerii se sârguiesc, silindu-se
să scoată sufletul din trup. Că sufletul, văzându-şi faptele sale,
se teme să iasă. Iar sufletul păcătosului cu frică se desparte de
trup şi, temându-se, se duce să stea înaintea Împăratului celui
fără de moarte. Şi, silit fiind să iasă din trup, văzându-şi faptele sale, le zice lor cu frică: „Daţi-mi mie vreme şi răgaz de un
ceas, ca să ies“. Şi îi răspund faptele lui: „Pe noi tu ne-ai lucrat
şi noi împreună cu tine mergem la Dumnezeu“. Să trăim cu
pază, fraţilor, viaţa aceasta trecătoare. Şi mai presus de toate,
pe Hristos cel Sfânt să-L iubim şi să-L dorim. Că nu ştim, fraţilor, în care ceas va fi ieşirea noastră. Nimeni din noi nu ştie ceasul şi ziua despărţirii. Că, umblând noi şi desfătându-ne fără
grijă pe pământ, se dă poruncă, fără veste, ca sufletul să fie luat
din trup. Şi se duce în ziua întru care nu gândeşte, plin fiind
de păcate şi neavând îndrăzneală. Pentru aceasta mă rog, fraţilor, să ne facem liberi, să nu fim robi vieţii acesteia trecătoare.
Să întraripăm sufletul nostru către Dumnezeu, în fiecare zi, de
curse şi de sminteli ferindu-ne.
9
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Vicleanul ascunde de-a pururea curse înaintea sufletului
nostru, ca tulburându-l pe dânsul, să-l vâneze spre munca veşnică. Prin mijlocul smintelilor şi al curselor călătorim, iubiţilor, să ne rugăm, drept aceea, să nu cădem în ele. Pline de dulceaţă sunt cursele morţii veşnice. Să nu ne moleşească pe noi
cu dulceaţa lor, cursele morţii, adică grija peste fire a lucrurilor
celor pământeşti şi a banilor şi mai ales, grija gândurilor şi a
faptelor celor rele. Să nu te îndulceşti tu, fratele meu, de cursa
morţii. Să nu te moleşeşti, nici să te slăbeşti atunci când cresc
întru tine gândurile rele. De va afla gândul cel întinat intrare
în sufletul tău, acesta se îndulceşte spre cugetarea cea rea; şi
cugetarea cea rea omoară sufletul. Şi se face gândul cel rău ca
o cursă în sufletul tău, dacă nu-l vei goni prin rugăciune, prin
lacrimi, prin înfrânare şi prin priveghere. Fă-te pururea liber
de toate lucrurile cele pământeşti, ca să te izbăveşti de curse,
de gânduri şi de fapte rele. Să nu te moleşeşti măcar o clipă în
cugetarea gândurilor celor rele. Să nu zăbovească în sufletul tău
gândul cel rău, frate. Fugi de-a pururea către Dumnezeu prin
rugăciune, prin ajunare şi lacrimi, ca să te izbăveşti de toate
cursele, smintelile şi patimile. Să nu socoteşti, frate, că multă
vreme vei trăi pe pământ. Că, fără de veste va veni porunca
Domnului şi, vezi, să nu te afle pe tine păcătuind, nemaiavând
vreme de pocăinţă şi nici de iertare. Ce vei zice atunci, în ceasul despărţirii, frate?
Mulţi sunt cei care socotesc că vor trăi pe pământ multă
vreme. Şi, iată, vine fără de veste, moartea şi deşartă face nădejdea lor şi nefolositoare. Repede vine moartea şi răul cel mai
mare e pierzarea veşnică. Să ai, drept aceea, de-a pururea moartea înaintea ochilor tăi, frate, şi nu te teme de despărţirea de
trupul tău. Aşteaptă moartea în fiecare zi, că un om înţelept şi
duhovnicesc, aşa aşteaptă de-a pururea şederea înaintea judecăţii Domnului. Pregăteşte-ţi în fiecare zi candela ta şi, ca un
10
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slujitor înţelept şi sârguitor, cerceteaz-o pe ea în fiece ceas, cu
lacrimi, cu rugăciuni şi cu fapte bune; câtă vreme te afli încă
în libertate, sârguieşte-te foarte. Că vine vremea cea plină de
temere, de frică şi de tulburare, care nu-ţi mai îngăduie să gândeşti cele înalte şi bune. Luaţi aminte, iubiţii mei, cum toate
cele rele cresc şi sporesc în fiecare zi răutăţile şi biruieşte viclenia. Acestea pregătesc tulburarea cea mare, ce va să fie, şi necazul cel mare, care va veni, peste toate marginile pământului,
pentru păcatele noastre, că, pentru trândăvia noastră, sporesc
cele rele.
Să ne facem, dar, văzători cu duhul, războinici, iubitori
de Dumnezeu în fiecare zi, să biruim războiul vrăjmaşului, o,
iubitorilor de Hristos. Să ne învăţăm obiceiurile războiului,
că războiul nevăzut este. Armă a războiului acestuia este de-a
pururea slobozirea de lucrurile pământeşti. Dacă ai moartea
înaintea ochilor, în fiecare zi, nu păcătuieşti. Dacă te vei elibera
de lucrurile pământeşti, slobozindu-te din cele vremelnice, vei
putea, ca un prea viteaz luptător, să iei darul biruinţei. Că, dacă
lucrurile cele pământeşti ne trag în jos, către ele, apoi şi patimile ne întunecă ochii inimii, în vremea luptei lăuntrice. Pentru aceasta se luptă cu noi şi ne biruieşte vicleanul, ca pe unii
ce suntem plini de lucrurile cele pământeşti şi de patimile grijilor pământeşti ne robim. Că, pe cele pământeşti toţi împreună le iubim, fraţilor, dar unii se luptă să-şi elibereze mintea,
iar alţii nu. Şi, atunci mintea noastră ne lasă şi se împrăştie pe
pământ, din pricina trândăviei noastre.
Iată, ziua s-a plecat şi către seară este vremea noastră, iar
noi, iubiţilor, în necredinţa noastră, socotim că este dimineaţă.
Iată, lângă uşi este Împărăţia Cerurilor ca să strălucească, şi noi
nu voim să înţelegem. Uneori, s-au făcut şi semnele şi minunile despre care a vorbit Domnul: foamete, ciumă, cutremure,
înfricoşări şi năvăliri de neamuri. Şi acestea toate se par nouă ca
11
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un vis. Nu ne sperie pe noi auzirea, nici însăşi vederea lor. Dar
secerişul acum s-a apropiat şi sfârşit are chiar şi viaţa noastră.
Iată, îngerii ţin gata secerile; aşteaptă doar porunca.
Să ne înfricoşăm, iubiţilor. Ceasul este al unsprezecelea
din zi şi calea este încă lungă. Să ne sârguim, în cămară să ne
aflăm. Să ne facem veghetori şi să ne trezim ca nişte nesomnoroşi. Nu ştim în care ceas Stăpânul va veni. Să ieşim de sub apăsarea celor pământeşti. Să nu te îngrijeşti de nimic, a zis Domnul.
A iubi pe toţi ne porunceşte nouă Dumnezeu. Iar noi, dimpotrivă, am izgonit dragostea şi ea a fugit de pe pământ. Nu afli
nicăieri, pe pământ, dragostea cea desăvârşită pentru oameni
şi pentru Dumnezeu, căci ea de la toţi a fost gonită. Toţi au urât
dragostea. Acum, mai mult, invidia împărăţeşte. Pricinile de
tulburare pe pământ s-au înmulţit, nedreptăţile au acoperit
pe toţi împreună. Fiecare numai cele pământeşti le caută, iar
pe cele cereşti le defăimează. Cele vremelnice doreşte, iar pe
cele ce vor să fie, nimeni nu le iubeşte. Voieşti să fii om duhovnicesc? Învaţă să te eliberezi de cele pământeşti. Nu căuta mai
întâi pe cele pământeşti, ci, nevoieşte-te şi doreşte, ca un desăvârşit, Împărăţia Cerurilor, şi apoi, caută şi pe cele pământeşti,
după cuvântul Domnului.
Să nu socoteşti, zicând: Multă şi grea este vremea pustniciei, şi eu sunt leneş şi neputincios şi nu pot să mă nevoiesc.
Ascultă graiurile de sfătuire preabună şi folositoare, înţelege
ce îţi zic ţie, iubitorule de Hristos, frate. Dacă voieşti să te duci
într-o altă ţară depărtată, nu poţi să alergi într-un ceas toată
lungimea căii. Ci, numărând paşii în fiecare zi şi având răbdare, pleci la drum. Şi, cu vremea şi cu osteneală, ajungi în ţara
pe care o doreşti. Aşa este şi Împărăţia cea Cerească şi desfătarea Raiului: prin ajunări, prin înfrânare, prin privegheri, prin
milostenie şi prin dragoste, fiecare poate ajunge acolo. Acestea sunt căile care te duc la cer, către Dumnezeu. Să nu zăbo12
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veşti a pune început de cale bună, care te duce la viaţă. Voieşte
numai să călătoreşti în calea aceasta şi vei fi sârguitor şi îndată
calea se va face dreaptă înaintea ta. Şi, bucurându-te de călătorie, vei face popasurile veselindu-te. Că se împuternicesc paşii
sufletului tău, la fiecare popas. Şi ca să nu afli greutate în calea
care te duce la viaţă, Domnul pe Sine Însuşi S-a făcut Cale a
vieţii, celor ce voiesc, cu bucurie, să se ducă la Tatăl luminilor.
Tu, Însuţi, Hristoase, fii mie Cale a vieţii, care mă duce către
Tatăl Tău şi Tatăl nostru. Aceasta este singura bucurie şi sfârşitul ei este Împărăţia Cerurilor. Fii mie, o, Stăpâne, Fiule al lui
Dumnezeu, Cale a vieţii şi luminare. Am gustat eu însumi din
izvorul darurilor Tale, plin sunt de dorire. S-a făcut darul Tău,
întru inima mea, lumină şi bucurie şi dulceaţă, mai mult decât
mierea din fagure. S-a făcut darul Tău, în sufletul robului Tău,
ca o comoară: a îmbogăţit sărăcia mea, a izgonit lepădarea şi
stricăciunea mea. S-a făcut darul Tău, robului Tău, scăpare şi
putere şi laudă şi sprijin şi înălţare şi hrană de viaţă dătătoare.
Nu va tăcea, robul Tău o, Stăpâne, să vestească multa dulceaţă
a dragostei şi a darului Tău. Ai deschis gura mea, a nepriceputului; cum va răbda limba mea, având atâta folos, să nu laude
şi să nu mărească în fiecare zi pe Dătătorul bunătăţilor? Şi cum,
iarăşi, voi îndrăzni să închid şi să opresc valurile darului Tău,
ce izvorăsc în inima mea, a păcătosului? Umple-mă de dulceaţă cu darurile Tale, cele multe. Pentru mulţimea darurilor
Tale, măresc darul Tău, Hristoase Mântuitorule. În toată Biserica Te măresc pe Tine. Întru dânsa, nu va înceta limba mea a
mărturisi darul Tău, Stăpâne. Nu va tăcea alăuta mea a înălţa
cântări duhovniceşti. Dorul mă trage pe mine către Tine, Mântuitorule, lauda vieţii mele.
Darul Tău îndulceşte mintea mea, încât s-a legat să meargă
după Tine. Facă-se Ţie inima mea pământ bun, primind sămânţa
cea bună, şi darul Tău să roureze întru dânsa roua de viaţă veş13
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nică. Şi va secera darul Tău pe pământul inimii mele, snop bun
de umilinţă, închinăciune şi sfinţenie. Şi cele plăcute Ţie, să le
facă totdeauna inima mea.
Întoarce sufletul meu în staulul Raiului desfătării, împreună cu oaia cea aflată. Să se afle sufletul meu întru lumină. Păstorul acela, pe oaia cea aflată pe umeri a purtat-o, iar pe acest
netrebnic suflet al meu, prin darul Tău, trage-l şi du-l Tatălui
Tău celui preacurat şi nemuritor, înaintea Îngerilor şi a Arhanghelilor. Ca, întru desfătarea Raiului, să zic şi eu, împreună cu
toţi Sfinţii: Slavă Tatălui celui nemuritor şi Fiului celui nemuritor şi Sfântului Duh celui nemuritor. Tatălui, adică Celui nevăzut, Fiului celui văzut în trup, Duhului celui ce a grăit prin Prooroci şi prin Apostoli. Slavă însăşi Sfintei şi Celei de o fiinţă
Treimi, Celei închinate şi slăvite de toată puterea cerească, de
cele pământeşti şi de cele de dedesubt. Că a dat daruri cereşti
robului său, ca să aducă şi el mănunchi de slavă Împăratului
veacurilor şi Dumnezeului tuturor: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi de-a pururea şi în vecii vecilor! Amin. (Prolog
15 dec. Cuv. al Sf. Efrem Sirul).

V

Despre judecată şi înviere

eniţi toţi fraţii mei şi ascultaţi-mă pe mine, Efrem cel prea
mic, să punem Duhul nostru judecător şi să cercăm cu dinadinsul inima noastră, dacă umblăm aşa cum zic, de Dumnezeu insuflatele Scripturi. Oare nu cumva ne lepădăm de Duhul
Sfânt, întru care ne-am pecetluit? Şi dacă a văzut cineva lucruri
bune întru sine, sârguiască-se a creşte darul pe care l-a luat de
la iubitorul de oameni Dumnezeu, întru smerită cugetare. Iar
dacă în păcate suntem prihăniţi şi vinovaţi, pentru ce ne lenevim, o, iubitorilor de Dumnezeu, fraţi? Că iată a sosit peste voi,
fraţilor, ziua aceea, întru care se va întuneca lumina soarelui şi
14
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vor cădea stele, întru care se va strânge cerul ca o carte, întru
care va striga trâmbiţa cu mare şi înfricoşător glas şi va deştepta pe toţi cei din veac morţi întru care se vor deşerta cămările iadului prin glasul Judecătorului, întru care va veni Hristos
pe nori împreună cu Sfinţii Îngeri, să judece vii şi morţii şi să
răsplătească fiecăruia după faptele lui.
Că, în adevăr, înfricoşătoare va fi venirea lui Hristos întru
slavă. Că minune va fi, o, iubitorilor de Hristos, să vadă cineva
dintr-odată cerul desfăcându-se şi pământul schimbându-se şi
morţii sculându-se. Că va pune pământul de faţă trupul omului aşa cum l-a luat, chiar dacă fiare l-au rupt sau păsări l-au
mâncat, sau peşti l-au mistuit, nu va lipsi nici un fir de păr din
capul omului înaintea Judecătorului. Că fiecare se va preface la
porunca lui Dumnezeu întru nestricăciune. Că vor lua semne
pe trup toţi, după cum sunt şi faptele lor: trupurile drepţilor
vor străluci de şapte ori mai mult decât lumina soarelui, iar ale
păcătoşilor întunecate se vor afla şi de rău miros vor fi pline. Că
trupul omului va arăta faptele lui. Pentru fiecare din noi, faptele noastre sunt scrise în trupul nostru. Că grea cercetare a
faptelor noastre se va face atunci. Că de a greşit cineva din noi,
şi prin grai şi prin gânduri, toate vor sta înaintea lui atunci, şi
de a lucrat bine, asemenea şi de a lucrat rău ori unde va căuta,
luminat va vedea toate faptele sale.
Să ne nevoim, fraţilor iubiţi, ca să scăpăm de ocara şi de
înfricoşătoarea ruşine care va întâmpina atunci pe toţi păcătoşii, şi să ne facem părtaşi ai bunătăţilor acelor pe care le-a
gătit Dumnezeu tuturor drepţilor, acelea pe care ochiul nu
le-a văzut, urechea nu le-a auzit, nici la inima de om nu s-au
suit, la care doresc să privească şi Îngerii. Că, atunci când Se va
pogorî Hristos din cer, îndată focul cel nestins va alerga pretutindenea înaintea feţei Lui şi va acoperi toate. Că şi potopul, cel
ce s-a făcut pe vremea lui Noe, era o închipuire a focului aces15

Protos. Nicodim Măndiţă

tuia nestins. Că, precum a acoperit potopul acela toate vârfurile munţilor, aşa şi focul acesta va acoperi toate. Atunci, vor
alerga Îngerii pretutindeni şi vor răpi pe toţi sfinţii şi credincioşii spre întâmpinarea lui Hristos întru slavă, pe nori. Să ne
sârguim, iubiţilor, a ne afla vrednici de răpirea aceea şi a sta
neprihăniţi şi nevinovaţi înaintea înfricoşătorului şi groaznicului judeţ. Că fericit va fi cel ce va întâmpina pe nori pe Împăratul slavei. Precum, cu adevărat, de trei ori ticălos va fi cel ce
se va lipsi de răpirea aceea. Că cei ce nu vor fi răpiţi întru slavă,
pe nori, aceia sunt păcătoşi.
Să nu ne lenevim, o, fraţilor iubitori de Hristos. Că, iată,
locul cel de nevoinţă este deschis tuturor. Până avem vreme, să
ne sârguim, dar, a ne pocăi. Să biruim patimile cele pierzătoare
ale trupului şi dezmierdarea sufletului, făcându-ne înţelepţi
precum Iosif nu numai cu trupul, ci şi cu sufletul. Că bărbatul
cel desăvârşit aşa se sârguieşte a fi, cu totul înţelept. Că cel ce
caută la femeie, spre a o pofti, iată, s-a şi desfrânat cu ea întru
inima lui. Că pe faptele trupului, de multe ori, multe pricini le
taie şi frica omenească le opreşte. Iar faptele minţii fără de frică
se lucrează şi fără de osteneală se săvârşesc. Adică ce zic, iubiţilor? Iată, de multe ori, cineva se gândeşte la păcat, cu înverşunare, şi se învoieşte cu gândul acesta, dar ispita trece totuşi de
la el. Unul ca acesta se aseamănă cu căprioara săgetată, care, de
multe ori scapă din mâinile vânătorilor, dar se duce, luând cu
sine săgeata. Că dacă pe cineva din noi l-ar birui gândul, unul ca
acesta nu mai este cu totul înţelept faţă de Dumnezeu. Că deşi
de multe ori cineva pentru frica de oameni sau pentru ruşine
nu şi-a spurcat trupul împreună cu sufletul, unul ca acela nu
se încununează ca un preaînţelept, ci, deşi plăcut oamenilor,
se osândeşte neîncetat, de nu se va pocăi.
Să fugim, fraţilor, de pofta cea rea, că aceasta a dezgolit de
slavă pe Eva, că a poftit gustarea unei mâncări. Aceasta a adus
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şi potopul asupra lumii, că au văzut fiii lui Dumnezeu (fiii lui
Set) pe fetele oamenilor şi s-au apropiat de ele şi s-au pângărit. Aceasta şi pe egipteancă a făcut-o să se îndrăcească asupra
lui Iosif, celui preaînţelept. Însă, tânărul acela, temându-se de
Dumnezeu, a biruit ispita. Aceasta, şi pe viteazul şi nebiruitul
nazireu Samson, l-a făcut să cadă în robie. Că, cel ce, mai înainte,
despicase pe un leu mâncător de sânge şi a ucis o mie din cei
de altă seminţie, numai cu o falcă de asin, acelaşi, când a poftit să locuiască cu vipera (Dalila) îndată a pierdut şi părul nazireului şi lumina ochilor, orbindu-se cu jale, şi a ajuns îndată
batjocura tuturor. Asemenea încă şi David pe Urie l-a junghiat.
Pentru poftă a murit şi Habot. Aceasta şi pe ticălosul Iuda l-a
făcut a vinde pe Hristos, Stăpânul meu. Fericit este acela ce s-a
făcut biruitor a toată pofta; a auzului, a vederii, a pipăirii şi a
mirosirii, că, de va câştiga cununa întregii înţelepciuni, va purta
această cunună şi înaintea Divanului celui groaznic şi înfricoşător. Veniţi deci, toţi împreună, să ne închinăm Lui, zicând cu
un glas: Aliluia! Veniţi toţi să slăvim pe Hristos! Amin (Prolog
23 oct. Cuv. al Sf. Efrem Sirul).

Să ne pregătim temeinic pentru judecata viitoare
„De cel care se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele – zice Mântuitorul Iisus Hristos – în neamul acesta desfrânat şi păcătos,
de acela se va ruşina şi Fiul Omului când va veni întru slava
Tatălui Său cu sfinţii îngeri“ (Mc. 8, 38). Este oare neamul acestei vieţi înşelătoare şi vremelnice, ale cărei fapte sunt stricate
şi întunecate, neam desfrânat? Da! Neam păcătos, mamă de
fii păcătoşi şi cum a spus mai demult profetul: „Neam îndărătnic, care produci amărăciune; neam, care nu şi-a îndreptat inima
lui şi rău şi-a încredinţat lui Dumnezeu duhul lui“ (Ps. 77, 10-11). O,
moravuri! O, timpuri! Minciuna acoperă adevărul; nedrepta17
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tea silniceşte dreptatea; viciul calcă în picioare virtutea; legea
se supune patimii; Evanghelia slujeşte lumii, oamenii nu se
tem de Dumnezeu, creştinii se ruşinează de Hristos; păcatul
împărăţeşte, credinţa a murit, toate sunt întoarse pe dos.
„Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut“ (Ps. 52, 4). Dar
pentru ce oare oamenii îşi petrec cu atâta lipsă de teamă şi cu
atâta pierdere, viaţa lor în lumea aceasta? Cum se face aceasta?
Nu este oare în ceruri un Dumnezeu atoatevăzător şi drept, care
şi acum priveşte cu de-amănuntul şi care va judeca odată pe
toate cu de-amănuntul? Da, creştinilor, care mă ascultaţi, este
un Dumnezeu judecător; este o judecată viitoare! Şi va veni o
vreme, când neamul acesta desfrânat şi păcătos va fi judecat şi
va primi răsplata celor săvârşite. O spune Fiul lui Dumnezeu în
Evanghelia de azi, cu înfricoşată tărie. „De cel care se va ruşina
de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, de acela se va ruşina şi Fiul Omului, când va veni întru slava
Tatălui Său cu sfinţii îngeri“ (Mc. 8, 38). O spune şi mă trimite să
v-o tălmăcesc mai pe larg, în cuvântarea de azi. Dar ce înrâurire va avea cuvântarea mea în inima voastră?
Socot că atunci când oamenii au văzut pentru întâia dată
fulgerele şi au auzit tunetele cerului, s-au spăimântat atât de
mult încât aproape să moară de spaimă. Socotesc că vor fi fugit
în locurile cele mai întunecoase şi mai adânci, să se ascundă ca
să nu vadă, ca să nu audă un lucru atât de înfricoşător. Acum
însă deşi văd fulgerele şi aud tunetele, totuşi, nu se mai tem,
sau deloc, sau foarte puţin, pentru că vederea şi auzul lor s-au
obişnuit. Sunt chiar unii care dorm fără frică, cufundaţi într-un
somn adânc, atunci când cerul fulgeră şi tună, cu toate că din
pricina deselor fulgere se aprinde văzduhul, iar din pricina
tunetelor înfricoşătoare, răsună munţii cu bubuituri atât de
puternice ca şi cum s-ar lupta cerul cu pământul. La fel socotesc că oamenii păcătoşi au auzit cu frică mare primul cuvânt
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despre judecata viitoare. Acum însă, pentru că l-au auzit de atâtea ori, au pierdut frica din pricina deprinderii. Iar semn învederat este acesta că aud că este judecată viitoare, dar dorm fără
grijă, cufundaţi în adânca nesimţire a păcatelor lor. Nu se trezesc şi nici nu se pocăiesc. Ce nădejde să mai am eu, care am
venit aici ca să vă vorbesc despre judecata viitoare, despre care
v-aţi obişnuit să auziţi şi să nu vă mai temeţi? Cu toate acestea
să vorbesc, ca să am cel puţin prilej în ora judecăţii, să spun
că v-am vorbit.

Semne şi schimbări înfricoşătoare,
premergătoare sfârşitului!
Când are să se întâmple în lume vreun lucru neobişnuit, Dumnezeu obişnuieşte să arate mai înainte oarecare semne: Iosif
Flaviu povesteşte că înainte de a merge armatele romane în
Iudeea, să pustiască Ierusalimul şi să nimicească poporul iudeu,
s-au arătat unele minuni. Mai întâi o cometă în chip de sabie,
care stătea deasupra Palestinei. Apoi, o viţică, dusă spre jertfire a fătat pe drum un miel. Altă minune: poarta de la răsărit, care era de aramă şi abia puteau s-o deschidă douăzeci de
bărbaţi, s-a deschis singură. Şi iarăşi un alt semn: s-a arătat pe
cer ca două tabere de oameni înarmaţi care făceau război şi
cel din urmă semn; timp de multe zile s-a auzit în partea cea
mai dinăuntru a templului o voce jalnică ce zicea: „Să fugim
de aici! Să fugim de aici!“ Toate acestea, erau semne prevestitoare, înfricoşătoare ale războiului, ale asediului, ale robiei şi
ale nimicirii desăvârşite a acelui popor omorâtor de Dumnezeu.
Dumnezeu va arăta semne şi minuni fără de asemănare
mai înfricoşătoare cu puţin mai înainte de a doua Sa venire:
Prin profetul Ioil zice aşa: „Voi face minuni sus în cer şi semne
jos pe pământ“, (Ioil 3, 30). Pe acestea le descrie Iisus Hristos în
Evanghelia după Matei. Minuni în cer: soarele va rămâne un
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corp rece şi întunecos, fără raze. Luna va rămâne fără strălucire, un disc roşu întunecat ca sângele. Stelele după ce se vor
aprinde de propria lor flacără şi după ce vor arde toate corpurile cereşti, vor cădea din locul lor ca nişte cărbuni stinşi. Toată
tăria cerului se va muta şi nu ne va mai arăta acea privelişte liniştită şi frumoasă, pe care o vedem acum; atunci va fi acoperită
de o noapte adâncă şi lipsită de lumină (Matei 24, 29). Semne pe
pământ; Războaie între oameni, războaie între fiare, războaie
între oameni şi fiare, încât, după ce se va uda faţa pământului
cu sânge, se vor colora cu roşu şi râurile. Pe câţi nu i-a omorât
războiul, îi va distruge foametea; iar cei care vor scăpa de foamete vor pieri de ciumă. Pe de o parte marea va fi tulburată de
frământările valurilor, iar pe de altă parte pământul va fi clătinat de cutremure (Mt. 24, 6-7). Acesta va fi cel din urmă semn prevestitor al sfârşitului veacurilor. Şi pe drept cuvânt pentru că la
sfârşit marea se va revărsa şi va năpădi pământul, iar pământul, zgâlţânat din temeliile lui, va cădea în mare şi va ajunge
marea şi pământul un haos fără formă. Acesta va fi mormântul lumii şi al tuturor celor ce locuiesc în ea.
Aşa va fi ultima stare a acestei lumi deşarte; atunci se va
auzi glasul unei trâmbiţe (Mt. 24, 31; 1 Cor. 15, 22; 1 Tim. 4, 16; Apc. 1,
10), la sunetul căreia vor învia toţi morţii: toţi pe care i-a îngropat pământul, pe care i-a înecat marea, pe care i-a ars focul, pe
care i-au mâncat peştii sau fiarele sau păsările cerului; toţi câţi
s-au născut din timpul lui Adam până atunci, bărbaţi, femei,
copii, tineri, bătrâni, drepţi şi păcătoşi, toţi vor învia cu aceeaşi vârstă şi stare, numai cu singura deosebire a faptelor proprii. Toţi, toţi vor lua îmbrăcămintea trupului lor de mai înainte, toţi vor fi chemaţi la marea şi înfricoşata judecată. Şi am
văzut, spune Ioan, pe cei morţi, mici şi mari, stând înaintea lui
Dumnezeu; marea a dat pe cei morţi în ea; iar moartea şi iadul
au dat pe cei morţi în ele şi au fost judecaţi; fiecare după fap20
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tele lor“ (Apc. 20, 12, 13). Iar Apostolul spune: „căci noi toţi trebuie
să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca să
ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău“ (2 Cor. 5,
10). Prin urmare, după ce vor învia toţi, când vor ridica ochii în
sus şi nu vor vedea faţa cerului, când se vor uita jos şi nu vor
cunoaşte faţa pământului, când, în puţine cuvinte, nu vor mai
vedea nimic, nici în cer, nici pe pământ, „atunci vor vedea pe Fiul
Omului venind pe nori, cu multă putere şi slavă“ (Mt. 24, 30). Este de
ajuns cât am spus. Eu n-am nici putere, nici timp ca să descriu
ce se va întâmpla în acea zi înfricoşată, de care toţi sfinţii tremură când îşi aduc aminte. Le las, le trec sub tăcere, şi-mi mărginesc cuvântarea mea numai la două lucruri.

Dătătorul Legii, judecător al celor ce au încălcat-o!
Închipuie-ţi, creştine, că a sosit ceasul acela şi că tu stai în
faţa scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Nu-ţi ridica ochii
în sus; unde stau mii de îngeri şi mii de mii de arhangheli cu
frică şi cutremur. Nu-ţi coborî ochii în jos, unde curge râul cel
de foc, care izvorăşte din tronul cel de foc. Nu te uita, nici la
dreapta, nici la stânga, unde stau cu tot atâta tremur, nenumăratele mulţimi de oameni păcătoşi şi drepţi şi aşteaptă cu
tristeţe şi în tăcere, cea din urmă hotărâre. Îndreaptă-ţi privirea înainte, şi la a doua venire, şi vezi cine-i cel ce judecă,
apoi întoarce-te spre tine însuţi şi vezi cine-i cel judecat. Cel
care judecă, Dumnezeu; cel judecat, un păcătos. Dumnezeu
este judecătorul, plin de mânie, fără milă; păcătosul este cel
judecat, vinovat, fără putinţă de apărare. Gândeşte-te numai
la aceste două lucruri!
Să încep cu primul! Ca să înţelegi ce are să spună Dumnezeu judecătorul, să mergem până în vârful Taborului. Aici
vezi Schimbarea la Faţă a lui Iisus, Dumnezeu-Omul. Faţa Lui
străluceşte ca soarele, hainele Lui se fac albe ca lumina (Mt. 17,
21
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Mai vezi încă chipul în care cei trei ucenici,
Petru, Iacob şi Ioan, spăimântaţi de marea strălucire a acelei
dumnezeieşti lumini, au căzut jos şi s-au spăimântat foarte
(Mt. 17, 6; Lc. 9, 34). Cu toate acestea, strălucirea de pe Tabor nu
era toată lumina slavei dumnezeieşti, ci o rază cu totul mică a
acelei lumini. Pe Tabor, spune sfinţitul Teofilact, Dumnezeirea
şi-a arătat puţin de tot razele Sale“. De pe Tabor să mergem pe
Muntele Sinai. Dumnezeu se pogoară pe acest munte, şi îndată
muntele, spune Dumnezeiasca Scriptură, a ajuns un loc foarte
înfricoşat. Erau acolo flăcări de foc, ca ale unui cuptor ce arde;
era acolo fum care se ridica până la cer; erau acolo nori; erau
acolo fulgere; erau acolo tunete, cu glas de trâmbiţă, care făceau
să se cutremure văile şi munţii în aşa fel încât întreg poporul
lui Israel, care vedea şi auzea aceasta de departe, s-a spăimântat (Ieş. 19, 18-19). Şi totuşi, pe Muntele Sinai, Dumnezeu nu s-a
pogorât ca judecător; ci ca dătător de lege. Nu s-a arătat chiar
cu înfăţişarea Sa Dumnezeiască, ci acoperit oarecum în enigmă
şi în simbol. Acum gândeşte-te! Dumnezeu îşi arată pe Tabor
numai o rază a fericirii Sale, iar pe Muntele Sinai vine, numai
să dea legea Lui. Nici acolo, nici aici nu se arată cu toată slava
Lui. Cu toate acestea, venirea Lui este atât de înfricoşată, încât
acolo ucenicii, iar aici întreg poporul lui Israel, s-au spăimântat
foarte. Dar când va veni, în timpul judecăţii viitoare, nu pentru
a-şi arăta fericirea Lui, ci dreptatea Lui, nu să dea legea Lui, ci să
judece pe cei care au călcat legea Lui? „Când va veni, zice Scriptura, Fiul Omului întru slava Lui“ (Mt. 25, 31), adică nu acoperit cu
un oarecare voal, cum s-a arătat lui Moise, ci pe faţă şi descoperit, cu propria Sa măreţie, ce fel de venire va fi aceea, creştine?
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Păcatele noastre, scuipări şi răni pe
faţa şi trupul lui Hristos!
Niciodată, în viaţa aceasta pământească, Dumnezeu nu se arată
cu toată slava Lui. De aceea îndrăznesc oamenii să-L insulte
cu mii de feluri de păcate pe Dumnezeu, pe care nu-L văd cu
toată slava Sa. Atunci numai, la a doua venire, se va arăta cu
toată slava Sa, atunci numai; pentru prima dată îl vor vedea
şi-L vor cunoaşte. Cunoscând atunci chipul pe care L-au insultat, vor cunoaşte ce rău mare I-au făcut. În adevăr un gând rău
este o a doua cunună de spini pe capul neprihănit al Stăpânului. O vorbă urâtă este un scuipat aruncat pe Dumnezeiescul
Lui obraz. O poftă trupească este altă rană în Sfânta Lui coastă.
Orice păcat de moarte îl pironeşte, spune fericitul Pavel, încă
o dată pe cruce (Evrei 6, 6). Şi acum, păcătoşii nici nu văd, nici
nu cunosc ceea ce fac. Aruncă o săgeată, ca orbii, şi nu văd pe
cine rănesc, pentru că, sub voalul credinţei, Dumnezeu este
oarecum ascuns. Dar când va veni întru Slava Lui şi se va arăta,
atunci vor vedea pe cine au rănit şi ce fel de rană i-au făcut.
„Vor vedea pe cine L-au împuns“ (Ioan 19, 37; Zaharia 12, 10). Păcătosule, cum vrei să ţi se arate faţa aceea?
Să ne coborâm în Egipt şi să intrăm în palatul lui Iosif.
Vezi-i acolo pe fraţii lui, pe nerecunoscătorii lui fraţi, care au
pus la cale moartea lui (Fac. 37, 18-20), care l-au vândut (Fac. 37,
26-28), ca nişte invidioşi ce erau, spre a-l îndepărta din faţa lor.
Mai întâi nu l-au cunoscut, dar când acela le-a spus: „Eu sunt
Iosif “ (Fac. 45, 3), s-au înfricoşat, s-au tulburat, au rămas fără de
glas, de ruşine şi de spaimă. „Nu puteau să răspundă“ (Fac. 45, 3).
Iosif însă nu-i mustră, nu-i înfricoşează, nu-i alungă; dimpotrivă
îi primeşte, îi îmbrăţişează, îi pofteşte să se bucure împreună
cu el de dregătoria sa şi de bunătăţile Egiptului (Fac. 45, 15-24).
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Cu toate acestea „nu puteau să răspundă“. Atât este de mare
frica şi ruşinea, să vedem faţa unui om căruia i-am greşit. Dar
să vedem însăşi faţa lui Dumnezeu, să auzim pe însuşi Dumnezeu spunându-ne: „Eu sunt Dumnezeul pe care L-ai insultat
cu vorbele tale ruşinoase, pe care L-ai vândut prin dobânzile
tale, pe care L-ai rănit cu desfrânările tale; pe care L-ai răstignit cu păcatele tale! Eu sunt Acela al cărui nume L-ai hulit, a
cărui lege ai dispreţuit-o, al cărui sânge L-ai călcat în picioare.
Eu sunt Acela pe care de atâtea ori M-ai răstignit pe Cruce, de
câte ori sau te-ai împărtăşit sau Mi-ai slujit cu nevrednicie! Eu
sunt Acela! Acum să vezi şi să cunoşti pe Dumnezeul pe care
mai înainte nici nu-L vedeai, nici nu-L cunoşteai!“
Să-L vezi acum cu propria Lui faţă, să vezi păcatul tău ca
pe o rană făcută acelui chip Dumnezeiesc. Spune-mi, cu ce ochi
vei putea să vezi, cu ce inimă vei putea să înfrunţi priveliştea?
Ţi-o spune Dumnezeiescul Hrisostom: „Cu ce ochi vei vedea pe
Hristos? Cum te vei uita la El? Cum vei răbda? Dacă nu cutezăm
să ne uităm în ochii tatălui nostru, când i-am greşit, cum vom
putea să ne uităm atunci în ochii lui Hristos, Care-i mai nespus
de blând decât un părinte? Cum vom cuteza?“ (Sf. I. Hrisostom Om.
76, la Matei). Şi cu toate acestea ceea ce a spus este puţin lucru.

Mânia Dreptului Judecător, va fi
mai cumplită decât iadul!
Dacă, Dumnezeu judecătorul, este atât de înfricoşător când se
arată cu întreaga Sa slavă, cu cât mai înfricoşător va fi când se va
arăta cu întreaga Lui mânie? Cu adevărat, acest lucru nu poate
nici mintea să-l înţeleagă şi nici limba să-l tâlcuiască. „Cine
cunoaşte tăria mâniei Tale, şi de frica Ta mânia Ta s-o numere?“
(Ps. 89, 13) spunea David către Dumnezeu. Oamenii au văzut
puterea mâniei Dumnezeieşti de la potopul care a înecat toată
lumea (Fac. 6, 5; 7, 24), de la focul care a curs din cer şi a ars cele
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cinci cetăţi (Fac. 19, 24-29; Înţ. Sol. 10, 6) şi de la plăgile care au lovit
pe Faraon cel cu inima împietrită (Fac. 7, 1; 10, 15). Cu toate acestea, Dumnezeu în această viaţă, nu-şi aprinde toată mânia Sa.
„Nu va aprinde întreaga Lui mânie!“ (Ps. 77, 43). Pe pământ nu-şi
arată toată dreptatea Lui. E drept că în această viaţă se mânie,
dar şi îndelung-rabdă. Mila Lui potoleşte dreptatea Lui. Din
această pricină, spune Apostolul, timpul de faţă este o vreme
potrivită (2Cor. 6, 2) şi noi putem uşor, cu rugăciuni, cu lacrimi,
cu pocăinţă, cu rugăciunile sfinţilor, să îmblânzim pe Dumnezeu. Pe pământ „Dumnezeu este îndurător şi ne iartă păcatele
noastre“ (Ps. 77, 42). Timpul celei de a doua venire, este timpul
judecăţii. Însuşi Apostolul o numeşte ziua mâniei şi a descoperirii (Rom. 2, 5), adică în care Dumnezeu va arăta întreaga
Lui mânie Dumnezeiască. Ioan spune că nefericiţii păcătoşi
se vor ruga munţilor şi pietrelor să cadă deasupra lor şi să-i
acopere, numai să nu vadă această mânie. „Şi vor spune munţilor şi pietrelor: „Cădeţi peste noi, ascundeţi-ne de faţa Celui ce
stă pe tron şi de mânia Lui“ (Apc. 6, 16). Dreptul Iov, ca să scape
de o astfel de mânie, este mulţumit să se ascundă de viu în iad:
„Mai de folos îmi este, aşa se roagă Iov de Dumnezeu, ca să mă pui
la adăpost în iad, până ce va trece mânia Ta“ (Iov 14, 13). Dumnezeiescul Hrisostom se teme mai mult de mânia lui Dumnezeu
decât de iad, mai mult chiar decât de nenumărate iaduri: „Cu
neputinţă de suferit este şi gheena şi chinul de acolo. Dar chiar
dacă mi-ar vorbi de nenumărate gheene, nici una din ele nu
va fi la fel de înfricoşătoare ca aceea, de a vedea faţa liniştită a
lui Dumnezeu întorcându-se de la noi şi ca aceea, de a vedea
blândul Său ochi că nu poate să ne privească“ (Sf. Ioan Hrisostom
Omilia 24, la Matei). Pentru ce? Pentru că este numai mânie. Pe
aceasta o aseamănă David, cu un pahar pe care îl ţine Dumnezeu, plin cu vin neamestecat, ca să adape pe toţi păcătoşii.
„Pahar este în mâna Domnului, cu vin neamestecat. Vor bea din el
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toţi păcătoşii pământului“ (Ps.74, 7-8). Vin neamestecat; numai
vin fără de apă, adică numai mânie, fără îndelungă-răbdare;
numai dreptate, fără milă. Acolo n-au loc rugăciuni şi mijlociri ca să îmblânzească mânia Dumnezeiască, nici lacrimi de
pocăinţă ca să înduplece spre milă dreptatea Dumnezeiască.
„Nor şi ceaţă împrejurul Lui“. Atunci Dumnezeu nu caută la faţa
nimănui ca să I se facă milă de el. „Dreptate şi judecată, biruinţa
scaunului Lui“ (Ps. 96, 2). Atunci judecă şi cercetează faptele. Nu
mai este Dumnezeul milei şi al îndurărilor (2 Cor. 1, 3), ci Dumnezeul răzbunărilor (Ps. 93, 1). Dumnezeul răzbunărilor? Şi ce
răzbunare vrea să facă Dumnezeu? Am să-ţi spun!

Dumnezeu-Tatăl va răzbuna cumplit,
dispreţuirea Jertfei Fiului Său!
Urmează-mă ca să mergem în câmpiile moabiţilor şi să vedem
un lucru înfricoşător care s-a întâmplat acolo. Trei împăraţi,
Ioram, împăratul Samariei, Iosafat, împăratul Iudeei şi împăratul Edom, s-au unit şi cu oaste nenumărată au pornit cu război împotriva împăratului Moabului. Au pătruns fără de veste
în ţara lui şi au semănat pretutindeni moarte, distrugere, pustiire, frică. Au astupat toate izvoarele, au tăiat toţi copacii, au
călcat în picioare toate semănăturile, au dat foc satelor, au
trecut prin sabie pe locuitori, au ieşit învingători şi în sfârşit, au asediat înăuntrul ţării pe împărat. Acesta, strâmtorat
în fiecare zi, din afară de duşmani, iar dinăuntru de nevoie;
era ameninţat din ceas în ceas să-şi piardă împărăţia, libertatea şi viaţa. Ce să facă? Văzând că nu mai are nici un ajutor de la puterea omenească, a alergat la puterea soarelui pe
care-l adora ca Dumnezeu. S-a hotărât, împăratul, înduplecat de sfatul bărbaţilor înţelepţi ai curţii sale, pentru a izbăvi
poporul său, pentru a păzi împărăţia sa, să jertfească pe propriul lui fiu, pe fiul lui prim-născut, rânduit ca moştenitor la

tronul său împărătesc. Trăgându-l, de mână ca pe o oaie spre
junghiere, s-a suit pe zidul cetăţii înaintea ochilor supuşilor
săi care-l însoţeau cu multe lacrimi şi a duşmanilor care-l priveau din afară cu multă spaimă. Şi a apucat cu o mână sabia şi
cu alta pe fiu. Şi mi se pare că ar fi zis: „Nu te întuneca, soare,
în ceasul acesta, ca să nu vezi o privelişte ce n-ai văzut-o încă
pe faţa pământului. Vezi-o şi tu şi lumineaz-o mai mult spre a
o vedea şi duşmanii mei. N-am altă ardere de tot mai de preţ
să-ţi jertfesc decât pe fiul meu, pe primul meu fiu, pe moştenitorul împărăţiei mele. La această faptă m-a adus ura ce-o
au vrăjmaşii mei, împotriva mea şi dragostea ce-o am pentru
poporul meu. Primeşte acest sânge nevinovat şi împărătesc, şi
primeşte-l din mâinile mele, spre a-mi trimite puterea ta; spre
a mă răzbuna pe vrăjmaşii mei şi spre a păzi pe poporul meu!
Fiul meu, rabdă moartea, pe care ţi-o dă propriul tău tată şi
crede că noi amândoi suntem azi o ardere de tot, o singură
jertfă: tu junghiat de mâna mea, iar eu junghiat de durerea
ta. Nevoie, o nevoie grea te cheamă pe tine la o moarte timpurie, iar pe mine la o crudă ucidere de fiu. Moartea ta este
viaţa şi libertatea poporului meu, paza şi cinstea împărăţiei
mele. Împăraţilor, care v-aţi unit împotriva mea, samariteni,
izraeliţi, voi care îmi faceţi un nedrept război, vedeţi ce duşman aveţi? Uitaţi-vă! Dacă am inimă să-mi înjunghii pe fiul
meu, voi avea şi atâta mânie ca să mă răzbun împotriva duşmanilor fiului meu! Pe această sabie pe care pot s-o ud cu
sângele fiului meu, voi putea s-o ud şi cu sângele vrăjmaşilor
mei. Soare, primeşte-mi fiul! Ascultă pe tatăl!“ După ce a spus
aceste cuvinte, a întins mâna şi a împlântat sabia în gâtul fiului pe care l-a jertfit pentru mântuirea tuturor. Vrăjmaşii din
afară au văzut înfricoşătoarea privelişte, s-au căit de ceea ce
au făcut, au ridicat cu mare grabă asediul şi au fugit îndată.
„Şi a luat împăratul Moab pe fiul lui întâi-născut, care trebuia să
27

Protos. Nicodim Măndiţă

domnească după el şi l-a adus ardere de tot pe zidul cetăţii. Şi s-a
făcut mare căinţă în Israel şi s-au ridicat de acolo şi s-au întors în
pământul lor“ (4 Împ. 3, 27). Dar pentru ce fug acei trei împăraţi?
Dar ce trebuiau să facă? Gândiţi-vă, vă rog, la inima acestui
nefericit tată şi împărat! Cine l-a amărât ca să ajungă până
acolo, ca să-şi jertfească pe propriul său fiu? Acei trei împăraţi
care au pornit împotriva lui război nedrept şi l-au adus într-o
astfel de stare, că era ameninţat să-şi piardă împărăţia lui. Ce
s-ar fi întâmplat oare, dacă soarta războiului s-ar fi întors în
ajutorul lui, dacă el ar fi ieşit să se bată cu ei, să-i biruiască,
să-i alunge şi să-i prindă în mâinile lui? Vă întreb, un tată atât
de îndurerat, ce le-ar fi făcut? Pe cât de mare i-a fost durerea
când a omorât pe fiul său cu propria-i mână, pe atât ar fi fost
de mare mânia lui spre a răzbuna moartea fiului lui! Mânia
i-ar fi mărit puterea, ar fi căzut ca un leu flămând asupra lor,
nu s-ar fi săturat bând sângele lor! Ce mânie! Ce mânie! Unul
care nu s-a îndurat de propriul lui fiu, s-ar fi îndurat de vrăjmaşii lui? Ia gândiţi-vă? Bine au făcut cei trei împăraţi că au
fugit din faţa lui, spre a scăpa de mânia lui cea dreaptă, de
mânia lui cea nemărginită.
De la pilda împăratului Moab să venim acum la subiectul nostru. Dumnezeu şi Tatăl cel mai înainte de veci, deasupra
Muntelui Golgota a jertfit pe Unicul Său Fiu întrupat, încununat cu cunună de spini, pironit pe Cruce, peste tot rănit, peste
tot plin de sânge în mijlocul a doi tâlhari, ca un osândit (Mt. 27,
38; Mc. 15, 27; Lc. 23, 32; Ioan 19, 18). Privelişte înfricoşătoare şi jalnică!
Soarele când l-a văzut s-a întunecat (Mt. 27, 45; Lc. 23, 44), pământul
s-a cutremurat, catapeteasma templului s-a rupt, mormintele
s-au deschis (Mt. 27, 51-52; Mc. 15, 38; Lc. 23, 45). Cine l-a silit? Păcatele
tale! Haide acum să nu-ţi laşi păcatele tale aici în viaţa aceasta
prin mărturisire! Înaintează cu păcatele tale în faţa acestui
Dumnezeu şi Tată spre a fi judecat la a doua Lui venire. Acolo
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va fi de faţă şi însuşi Fiul Lui Unul-Născut, cu rănile încă deschise; acolo va fi de faţă lemnul crucii pe care a fost răstignit.
Şi deci când pe de o parte va vedea pe acel Fiu iubit pe care L-a
junghiat, iar pe de altă parte păcatele tale, care L-au îndemnat
să-L junghie, nădăjduieşti să aibă vreo milă faţă de tine? Dumnezeu îţi va spune:
„Nerecunoscătorule, viaţa Fiului Meu a fost cu mult mai
de preţ decât toate vieţile oamenilor şi ale Îngerilor la un loc.
Viaţa Lui am dat-o spre moarte! Sângele Fiului Meu era cel
mai scump mărgăritar al raiului. L-am vărsat tot pe pământ!
Dragostea pentru Fiul Meu era mai călduroasă decât toate flăcările care sunt aprinse în inimile serafimilor. Am părăsit-o!
N-aveam altceva mai de preţ, nici mai scump, nici mai iubit,
decât pe Fiul Meu: L-am jertfit! Nu era de ajuns aceasta ca să te
facă să cunoşti ura ce-o am pentru păcat? Şi, totuşi, vii încărcat
de păcate, înaintea ochilor Mei? M-ai îndemnat, prin păcatele
tale, să-Mi omor pe Fiul Meu. Acum Mă îndeamnă Fiul Meu să
te judec pentru moartea Lui. Cer răzbunare înaintea ta, sângele
Lui, rănile Lui, patimile Lui. Sunt judecător, dar sunt şi Tată. Ca
judecător te judec cu dreptatea Mea; ca Tată te osândesc pentru moartea Fiului Meu“.
Păcătosule, aştepţi milă de la un astfel de judecător şi de
la un astfel de Tată? Nu, nu, ticălosule! Gândeşte-te că dacă n-a
cruţat pe Fiul Său (Rom. 8, 32), după cum spune Pavel, te va cruţa
pe tine, duşmanul Lui? Gândeşte-te că dreptatea Lui judecă
păcatul tău şi în acelaşi timp, dragostea Lui răzbună moartea
Fiului Lui. O astfel de luptă este pornită împotriva ta: dreptatea lui Dumnezeu şi dragostea lui Dumnezeu. Şi se face cu tine
şi judecată şi răzbunare. Măsoară dragostea pe care o are pentru Fiul Lui! Este nemărginită. Măsoară ura ce-o are pentru
păcat, încât L-a îndemnat să jertfească pe Fiul Său atât de iubit!
Este nemărginită! Şi dintr-o astfel de dragoste şi dintr-o ast29
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fel de ură, măsoară mânia cu care, te va judeca! Şi aceasta este
nemărginită. Mânie fără de milă, numai mânie. Cine poate să
înţeleagă asemenea mânie? Cine poate s-o sufere? Eu vă vorbesc de ea şi tremur. Simt că-mi lipseşte puterea şi cuvântul;
nu mai pot să vorbesc: Lăsaţi-mă că din pricina, temerii ce-o
are duhul meu, să-mi trag puţin sufletul! Ah, suflete păcătos!
Ah, judecată viitoare!

Atunci vor fi vădite toate faptele
ascunse, chiar şi gândurile!
Judecător este Însuşi Dumnezeu, plin de mânie, fără milă. Cel
judecat, un păcătos. Vinovat fără putinţă de apărare. Păcatele
sunt de patru feluri. Pentru fiecare din ele, orice om va da răspuns amănunţit, în faţa lui Dumnezeu, în ceasul judecăţii. Primul fel de păcate sunt acelea pe care le-am făcut noi înşine.
Al doilea fel de păcate, sunt acelea pe care le-am prilejuit de
le-au făcut alţii. Al treilea fel de păcate sunt faptele bune pe
care nu le-am făcut. Al patrulea fel de păcate sunt faptele bune
pe care n-am lăsat pe alţii să le facă.
Toate vor fi cercetate, nu numai cele mari, dar şi cele mici.
„Cele mai mici dintre faptele noastre vor fi aduse spre a fi cercetate“
(Sf. Grigore al Nisei; Cuv. la Ps. 5), spune Grigore al Nisei. Va fi cercetat tot ce am greşit cu mintea, chiar gândurile cele mai mici;
tot ce am greşit cu gura, chiar şi vorba deşartă; tot ce am greşit cu fapta, chiar şi cele mai uşoare greşeli; toate, de la cel dintâi păcat până la cel din urmă. Nu vom putea să ascundem nici
unul, aşa cum le ascundem acum de ochii oamenilor şi chiar
duhovnicului. Toate se vor înfăţişa sub aceeaşi înfăţişare, şi cu
aceleaşi împrejurări, aşa cum s-au săvârşit. Noi nu vom putea
să schimbăm nici unul, după cum facem acum, înşelând lumea,
arătând unul în locul altuia, prezentând făţărnicia drept virtute. Nu! „Vom vedea pe toate faptele noastre deodată, zice
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Marele Vasile, ca şi cum faptele noastre ar sta în faţa noastră,
arătându-se înaintea minţii noastre, cu caracterele lor proprii, fiecare faptă aşa cum a fost rostită şi săvârşită“. Acum, în
această viaţă se săvârşesc multe fapte, care, sau sunt complet
ascunse, sau dacă sunt cunoscute, nu ştim cine le-a făcut. Pe
câte nu le acoperă noaptea, pe câte pustiul, pe câte taina? S-a
găsit pe ascuns o scrisoare mincinoasă. Cine a scris-o, oare?
Nu ştim! A fost înşelată o fecioară nevinovată. Cine este tatăl
copilului? Nu ştim! S-a auzit un cuvânt de defăimare. Cine l-a
spus? Nu ştim! Lipseşte un sfânt vas din biserică, un lucru de
preţ dintr-o casă. Cine l-a furat? Nu ştim! Şi lucrul cel mai grav
este, când este osândit un nevinovat, iar vinovatul râde. Cutare
faptă, este dragoste adevărată sau falsă? Este oare râvnă sau
invidie? Este oare laudă sau linguşeală? Este oare virtute sau
făţărnicie? Nu ştim! Aici este mult întuneric. Dar acolo, când
Dumnezeu va lumina cele ascunse de întuneric, atunci se vor
arăta toate „fiecare faptă, cu caracterele ei proprii, aşa cum a
fost rostită şi săvârşită“. Pe toate le va judeca Însuşi Dumnezeu,
plin de mânie, fără milă. Gândeşte-te acum, păcătosule, dacă
mai poţi spune vreun cuvânt!

Vom fi judecaţi pentru patru pricini
În primul rând, vor fi judecate relele pe care le-ai făcut prin
fărădelegile tale, prin nedreptăţile tale, prin desfrânările tale şi
prin toate păcatele tale mari şi înfricoşate. Pentru ca să capeţi
iertare de păcatele tale, Dumnezeu ţi-a dat în această viaţă un
mijloc foarte uşor. Dacă te-ai fi mărturisit numai unui duhovnic, căruia i-a dat Dumnezeu toată puterea să te ierte, ai fi fost
iertat! Dar n-ai făcut-o! Ai ştiut-o şi n-ai făcut-o! Ţi-au spus
preoţii şi duhovnicii şi n-ai făcut-o! Ai trăit atâta vreme şi ai
avut atâta timp s-o faci şi n-ai făcut-o! Te întreb: Ai în acestea
vreun cuvânt de apărare înaintea lui Dumnezeu?
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În al doilea rând, vom fi judecaţi pentru relele pe care
le-am prilejuit de le-au făcut alţii. Acela n-a vrut să dea mărturie mincinoasă, nici celălalt să ucidă, tu însă l-ai îndemnat.
Acea sărmană fecioară s-a împotrivit cât a putut, tu însă fie prin
înşelăciune, fie prin forţă, ai scos-o pe uliţa obştească a pierzării şi ai băgat-o în casa de desfrâu. Tânărul acela nu cunoştea
încă nici un viciu, era o floare în vârstă şi în nevinovăţie. L-ai
atins, l-ai veştejit! Cuvintele tale şi discuţiile tale i-au otrăvit
auzul şi i-au stricat moravurile cele bune. Erai preot şi depăşeai
pe laici în scandaluri. Erai însurat şi-ţi ţineai amanta în ochii
propriei tale soţii. Erai tată şi ai fost pentru copiii tăi dascălul
răutăţilor. Erai om şi printre ceilalţi oameni: pilda pierzării.
Dacă ai fi vrut, frate, să fii pedepsit numai tu, treacă-meargă
căci tu eşti stăpânul propriului tău suflet! Dar să pedepseşti
şi pe mulţi alţii prin sfatul tău, prin scandalul tău, prin exemplul tău? Te întreb: ai în acestea vreun cuvânt de apărare înaintea lui Dumnezeu?
În al treilea rând, ai să fii judecat pentru faptele bune pe
care nu le-ai făcut. Dumnezeu ţi-a dat multe bunătăţi, şi naturale, şi lumeşti şi duhovniceşti. Erai deştept! Puteai să ajungi
îndreptar de virtute şi înţelepciune şi te-ai abătut spre pierzare.
Erai bogat! Puteai să faci mult bine văduvelor şi orfanilor, dar
nu te-a lăsat iubirea de argint! Erai capabil să ajungi o stea a
Bisericii, dar te-a biruit, fie trupul, fie lumea, fie diavolul. Virtutea şi sfinţenia nu erau pentru tine un lucru cu neputinţă. Vei
vedea acolo atâţia Profeţi, Apostoli, Mucenici, fecioare, asceţi,
pe care i-a sfinţit harul Dumnezeiesc. Nu ţi-ar fi lipsit niciodată
acest har Dumnezeiesc, ca să ajungi ca aceia, dacă nu ţi-ar fi lipsit voinţa cea bună. Atâta vreme, atâta timp preţios, sau cheltuit în răutăţi sau pierdut în zadar, în care puteai să faci atâta
şi atâta bine, dar n-ai făcut nimic! Te întreb: Ai în acestea vreun
cuvânt de apărare înaintea lui Dumnezeu?
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În al patrulea rând, ai să fii judecat pentru faptele bune
pe care n-ai lăsat să le facă alţii. Unul voia să meargă la biserică, să asculte predica; să se mărturisească, să facă un bine
sufletului său, dar răutatea ta nu l-a lăsat. Altul voia să facă un
bine obştesc spre folosul multora, dar invidia ta l-a împiedicat. Te întreb: Ai în acestea vreun cuvânt de apărare înaintea
lui Dumnezeu?

Faptele bune numai la aparenţă, ne vor
provoca o cumplită dezamăgire!
Închizând cartea ce cuprinde păcatele, s-o deschidem pe cealaltă care conţine virtuţile tale. Gândeşti că ai făcut în viaţa ta
vreun bine? Dar să vedem ce bine este acela. Te-ai rugat, dar
pe când buzele tale se rugau, pe unde colinda mintea ta? Ai
făcut milostenie, dar câtă? Şi poate că şi acea puţină milostenie, ai făcut-o ca să ai mai mult laudă de la oameni decât răsplată de la Dumnezeu. Ai postit! Îmi vine să plâng de posturile creştinilor! Mai cu seamă în timpul postului domnesc, la
mesele creştinilor, ameţeala şi beţia. Dar când te-ai înfrânat de
la peşte şi de la carne, te-ai înfrânat oare, de la patimi şi de la
poftele trupului? Te-ai mărturisit, dar de câte ori te-ai mărturisit, te-ai îndepărtat oare, vreodată, de păcatul săvârşit? Te-ai
căit, dar te-ai îndreptat? Acestea sunt faptele tale cele bune,
pe care l-ai făcut! Şi vrei să ai cu acestea vreun cuvânt de apărare înaintea lui Dumnezeu?
Ah, arată-mi un bine desăvârşit, din toate punctele de
vedere! Din cincizeci, şaizeci sau chiar o sută de ani câţi ai
trăit, adu-mi o singură zi, un singur ceas pe care să-l fi dăruit
întreg lui Dumnezeu? Unde este un astfel de bine? Unde este,
un astfel de ceas?
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Pentru a scăpa de sentinţa veşnică a Judecăţii
de apoi, să alergăm acum la Spovedanie!
Dacă judecătorul este un Dumnezeu plin de mânie, fără milă;
iar tu eşti cel judecat, un vinovat păcătos, fără cuvânt de apărare, gândeşte-te care să fie cea din urmă sentinţă? Mă cutremur s-o spun. „Pleacă de la Mine, blestematule, în focul cel veşnic,
gătit diavolului şi îngerilor lui“ (Matei 25, 41). Cât este de înfricoşată judecata lui Dumnezeu? Dar cu cât este mai înfricoşătoare sentinţa Sa! De unde vii şi unde ai să mergi cu o astfel
de sentinţă, ticălosule, nefericitule păcătos? Din rai în iad; din
lumina slavei, în focul cel veşnic; din nesfârşita slavă, în chinul nesfârşit; de la Dumnezeu, la diavol. Cât este de înfricoşată judecata lui Dumnezeu! Cât este de înfricoşătoare sentinţa Sa! „Du-te de la Mine!“ Eu pentru moment nu pot să vă
spun ce cuprind aceste cuvinte înfricoşătoare; vi le voi spune
altă dată. Pentru moment te sfătuiesc, te rog, te conjur să fugi
de o astfel de judecată, şi de astfel de sentinţă. Este oare cu
putinţă? Ascultă!
Pentru toate păcatele oamenilor, Dumnezeu a rânduit
două scaune de judecată. Unul aici pe pământ, în această viaţă,
şi altul în cer, la a doua venire. Acolo este Judecător un Dumnezeu, plin de mânie, fără milă. Aici este judecător un preot, om
plin de milă, fără mânie. Acolo vinovatul nu are cuvânt de apărare, aici capătă iertare. Cel care a fost judecat aici de duhovnic
şi a fost iertat, este judecat şi acolo de Dumnezeu, şi este iertat“. Cel care aici se va pocăi, acolo este îndreptăţit. „Dacă vom
putea, prin mărturisire, în viaţa aceasta pământească, spune
Hrisostom, povăţuitorul păcătoşilor, să ne spălăm de greşelile noastre, vom merge acolo curaţi de păcate“. De multe ori
ţi-am spus creştine, ce lucru uşor este iertarea păcatelor prin
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mărturisire. Astăzi ţi-am spus ce lucru înfricoşat este cercetarea păcatului la judecata viitoare. Ţi-am pus înaintea ta apă
şi foc (Isus Sirah 15, 16). Alege ce voieşti! (Ilie Miniat „Didahii“, Cuv. la
Dum. a III-a Postului Mare).

Cum ne pregătim pentru înfricoşata judecată?
Pentru ce este de trebuinţă a se face
Judecata a toată lumea?
Întâi, ca să se arate prin aceasta dreptatea lui Dumnezeu, atât
prin răsplătirea faptelor bune, cât şi prin pedepsirea faptelor
rele, după cuvântul Psalmistului: „Cunoaşte-se Domnul, judecăţi făcând“. Şi în Apocalips: „Toate neamurile vor veni şi se vor
închina înaintea Ta, că îndreptările Tale s-au arătat“.
Al doilea, trebuie cu dreptate să se laude lucrurile bune,
înaintea tuturor Îngerilor şi a oamenilor, şi cele rele să fie ruşinate, după cum Sfântul Apostol Pavel ne învaţă: „Să nu judecăm pe cineva mai înainte de vreme, ci să aşteptăm venirea Domnului care luminează pe cele ascunse, şi atunci se va judeca fiecare
de Dânsul“.
Al treilea, judecata oamenilor greşeşte mult în viaţa aceasta,
fiindcă judecă pe cele de afară, care se văd, dar nu ştie pe cele
dinăuntru şi socotesc mieii lupi şi fiarele oi. Pentru aceasta e de
trebuinţă să se judece fiecare precum este, să se vădească faptele lui. Că precum copacii dumbrăvilor, se arată în vremea iernii toţi de un fel, şi nu se deosebeşte cel verde de cel uscat, şi cel
folositor şi bine roditor, de cel nefolositor şi neroditor, iar când
vine prea dorita primăvară, când se îmbracă lumea în culoare
nouă, înverzesc livezile, bine miresmesc dumbrăvile, ierburile
înfloresc şi toţi pomii se îmbracă în frunze şi în flori de multe
feluri. Atunci se cunosc cele verzi de cele uscate. Că cele fragede
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se încarcă cu frunze şi cu flori şi aduc la vreme roadele lor, iar
cele uscate rămân netrebnice, lipsite de toată podoaba şi frumuseţea, şi vrednice numai de a se arde – aşa şi toţi oamenii,
până când ne aflăm în cumplita iarnă a acestei vieţi, cu greu
se cunoaşte cel bun de cel rău şi dreptul de cel păcătos. Iar în
ziua Judecăţii, care este adevărata şi nestricăcioasa primăvară,
când se va înnoi toată lumea şi toţi oamenii vor învia, atunci se
vor cunoaşte lămurit, câţi au fost răcoriţi şi adăpaţi de darul lui
Dumnezeu şi câţi au murit în păcat. Că cei păcătoşi şi vinovaţi,
ca nişte copaci uscaţi stând de-a stânga lui Dumnezeu, fără să
aibă vreo podoabă, nici floare, nici frunză, nici rod al frumoasei slave a vieţii veşnice, ca nişte copaci uscaţi şi netrebnici, se
vor arunca în focul muncilor. Iar drepţii, ca nişte plante şi pomi
prea roditori, plini de fapte bune, vor sta de-a dreapta Domnului, împodobiţi cu prea frumoase flori, strălucind mai mult de
cât soarele, vărsând cu îndestulare rodul prea slăvitei fericiri.
Al patrulea şi cel din urmă, vedem pe cei răi şi fărădelege
prosperând în viaţa aceasta, iar pe cei îmbunătăţiţi şi drepţi,
în necazuri şi felurite dureri petrecând. Deci, trebuie ca Domnul să arate la toţi, pricina pentru care, a dat aici păcătoşilor
fericire şi drepţilor astfel de pedeapsă. Şi aceasta se va arăta la
acea Înviere de obşte, când drepţii vor străluci ca luminătorii,
dobândind rodul lucrurilor lor celor bune, iar păcătoşii, pentru reaua şi vicleana lor petrecere, vor lua ruşine şi necinste veşnică. Pentru aceste pricini se va face Învierea. Şi încă pentru ca
să dobândească sufletul împreună cu trupul, răsplătirea lucrurilor. Că precum aceştia doi împreună au lucrat binele şi răul,
cu dreptate este să se muncească sau să se slăvească amândoi.

Cei trei pârâşi ai noştri!
Multe şi felurite lucruri sunt vrednice de socotit la acest Divan,
iar mai presus de toate, gândeşte-te cu ce amănunţime are să
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se facă cercetarea de către Judecător, când se va face întrebare
şi de cele mai mici greşeli, nu numai de cele cu lucrul, ci şi de
cele cu cuvântul şi gândurile. Cine nu se va minuna şi nu se
va înfricoşa, auzind aceste Dumnezeieşti cuvinte? „Zic vouă, că
pentru tot cuvântul deşert pe care îl vor grăi oamenii, vor da răspuns în ziua Judecăţii“ (Mt. 12, 36).
Şi dacă vom fi cercetaţi pentru cuvintele nefolositoare şi
deşarte, care nu fac rău nimănui, ce vom pătimi pentru faptele
cele necuviincioase şi neruşinate? Pentru gândurile întinate şi
spurcate? Pentru privirile cele pline de curvie şi aprinzătoare?
Pentru mâinile pline de sânge? Şi în scurt zicând, pentru toată
vremea vieţii noastre pe care am cheltuit-o în lucruri rele şi
necuviincioase? O, câtă ruşine vor suferi păcătoşii în ceasul
acela, când neruşinările ce au făcut în toată viaţa lor şi faptele
cele urâte şi fărădelegile ascunse, în cămările caselor lor, se vor
publica şi se vor arăta, ca să le audă şi cunoască toată lumea,
pentru a fi vădiţi înaintea îngerilor şi a oamenilor! Atunci vor
striga împotriva noastră a păcătoşilor, cei trei pârâşi: Întâi diavolul, care va arăta scrise toate păcatele ce am săvârşit, unde
şi cum, şi în ce fel, strigând către Domnul şi zicând: Preadreptule Judecător! Acest păcătos nu a păzit poruncile Tale, ci mai
ales săvârşea totdeauna voile trupeşti, acum, osândeşte-l după
faptele lui. Al doilea pârâş este reaua noastră conştiinţă, adică
păcatele noastre, care sunt scrise în cărţi, ca să le vadă Domnul şi să facă judecată, după cum zice Ioan în Apocalips: „Şi am
văzut morţii mici şi mari, stând înaintea lui Dumnezeu, şi cărţile s-au deschis şi s-au judecat morţii din cele scrise în cărţi,
după lucrurile lor“. Al treilea pârâş al nostru este toată lumea,
după cum zice Hrisostom: „În ziua aceea nu vom putea să ne
îndreptăţim înaintea Judecătorului, fiind împotriva noastră
cerul, pământul, apa, soarele, stelele şi toată lumea. Încă şi
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Îngerul, păzitorul sufletului fiecăruia, cel care ştie toate lucrările şi toate cuvintele, va mărturisi atunci adevărul“.
Cerând fraţii cuvânt de folos lui Avva Amun, el le-a răspuns: „Cel ce voieşte să se izbăvească de cursele diavolului, ca
să nu cadă în înfricoşatul adânc al iadului, să aibă mintea şi
inima lui totdeauna la acea înfricoşată hotărâre pe care o dă
Dreptul Judecător împotriva păcătoşilor, şi să stea cu frică şi
mâhnire, ca şi hoţii şi tâlharii din temniţă, care aşteaptă în tot
ceasul, osânda lor la moarte, tânguindu-se neîncetat şi întrebând, când vine judecătorul să-i osândească la moarte“.
Aşa trebuie să facă şi monahul şi orice creştin credincios,
zicând în tot ceasul cu zdrobirea inimii şi cu lacrimi fierbinţi:
„Vai mie, vai mie ticălosul! Cum mă voi arăta, eu nepriceputul,
la acel Divan al dreptei Judecăţi, în acea zi înfricoşătoare, să
dau răspuns pentru trândava şi reaua mea petrecere!“ Aşa, fraţii mei, cunoaşteţi bine că acela care nu are o asemenea frică
în inima sa, cu lesnire cade în lenevire şi în alte multe păcate.

Ziua Judecăţii, bucurie pentru drepţi
şi urgie pentru păcătoşi!
Acum să ne amintim de acele preafericite şi dulci cuvinte, pe
care Stăpânul Hristos le va zice către prietenii Săi, după ce
va face cercetarea fiecăruia şi va despărţi pe cei drepţi de cei
păcătoşi, ca să-i pună de-a dreapta Sa, zicând către dânşii cu
faţă veselă: „Veniţi binecuvântaţii Părintelui meu, de moşteniţi
Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii… Veniţi slugile Mele cele alese, să dobândiţi acum înmulţită, plata ostenelilor voastre. Veniţi să luaţi Împărăţia nesfârşită, bucurie
negrăită şi slavă neveştejită. La întâia mea venire, M-am făcut
om pătimitor şi am răbdat pentru dragostea voastră batjocoriri, bătăi şi moarte de ocară, şi v-am dat spre mâncare Trupul Meu, şi alte multe binefaceri v-am făcut şi acum iarăşi am
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venit ca să vă îndumnezeiesc şi să vă dau slava mea. Împărăţia Mea, să fie a voastră; Dumnezeirea mea, fericirea voastră;
Îngerii, împreună cetăţeni ai voştri; Maica Mea, mama voastră; Tatăl Meu, Tatăl vostru; şi Eu, fratele vostru. Nu pot să vă
dau mai mult, fiindcă nu se află alt dar mai scump decât acesta.
Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu. Veniţi voi care aţi fost
defăimaţi şi izgoniţi de lume pentru numele Meu, şi aţi lăsat
tată, mamă şi fraţi, să vă cinstesc Eu, şi să vă slăvesc, fiindcă
aţi ascultat poruncile Mele; şi aţi urât lumea şi trupul vostru,
aţi arătat către săraci îndurare şi milostivire pentru dragostea Mea. Cunoaşteţi că Mie aţi făcut acea bunătate, pentru
aceasta ca un datornic, vă plătesc cu multă dărnicie astăzi, cu
slavă neveştejită şi veselie veşnică“. O, răsplătire nemărginită,
pentru atât de mică facere de bine! O, binefacere neauzită,
pentru atât de puţină dăruire! O, nepreţuite daruri, pentru o
faptă bună prea mică! O, Dumnezeul meu preabun, ce răsplătire este aceasta, să dai asemenea Împărăţie şi fericire negrăită,
pentru puţină pâine, vin şi proastă îmbrăcăminte! O, preafericiţi drepţi, care moşteniţi astfel de desfătare, pentru puţin
bine ce aţi făcut! Şi după ce va mulţumi pe cei îmbunătăţiţi,
Împăratul îşi va întoarce faţa cu urgie şi mânie neauzită, spre
ticăloşii păcătoşi, zicând către dânşii acestea: „O, nelegiuiţilor şi necredincioşilor! A venit vremea să dobândiţi răsplata
după vrednicia lucrurilor voastre. O, nemulţumitorilor, care
aţi defăimat legea mea, poruncile Mele nu le-aţi socotit nicidecum şi aţi asuprit, socotind că nu veţi da răspuns pentru
faptele voastre! Vai vouă! Acum să înţelegeţi paguba voastră
cea mare. O, viţe neroditoare ale viei Mele! Eu nu am încetat
niciodată să vă adap cu roua harului Meu şi cu apa înţelepciunii Mele, să vă luminez cu soarele credinţei şi să vă hrănesc cu
mâncarea Tainelor Mele, Îngerii Mei i-am dat spre paza voastră şi alte daruri şi binefaceri v-am făcut, şi voi, nemulţumito39
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rilor, Mi-aţi răsplătit cu rele în loc de bune. În loc de strugure
copt şi rod al lucrărilor bune, aţi născut spini şi mărăcini. Eu
M-am făcut om pentru dragostea voastră şi mult M-am ostenit,
ca să vă izbăvesc de păcatul strămoşesc. M-am dat în mâinile
celor fărădelege, am fost bătut, pălmuit, încununat cu spini
şi am murit pe Cruce cu multă ruşine pentru voi, ca să vă izbăvesc din veşnica robie şi să vă fac moştenitori Împărăţiei Mele.
Şi voi, nemulţumitorilor, ce aţi făcut pentru voi? Câtă milostenie aţi dat? Cât aţi pătimit în postiri, privegheri şi altele ca
acestea, ce eraţi datori a face? Multă nemulţumire aţi arătat
către Patima Mea! Tainele Mele le-aţi defăimat şi toate voile
aţi împlinit: răpiri, curvii, ucideri şi alte multe nelegiuiri, iar
pe Mine nu M-aţi socotit nicidecum, nici M-aţi avut ca Dumnezeu al vostru, ci adesea aţi hulit numele Meu fără ruşine.
Fiindcă aşa aţi petrecut şi poruncile Mele nu le-aţi păzit, acuma
nu aveţi nicidecum parte cu Mine în Împărăţia Mea“. Dar cum
voi povesti, fraţii mei, de acea hotărârea înfricoşată, pe care o
va glăsui împotriva lor, după ce Domnul îi va mustra? Mâna
mea, cu adevărat tremură, ochii mei varsă lacrimi, şi nu pot
s-o descriu! Limba nu poate grăi, sângele mi se răceşte, gâtlejul meu se înăbuşă şi nu pot să vorbesc!
Înspăimântă-te cerule, şi cutremură-te pământule,
înfricoşează-te mare, şi clătinaţi-vă toate stihiile zidirii! O, pietrelor! O, copacilor şi ierburilor! Ascultaţi Înfricoşata hotărâre
dată asupra păcătoşilor, şi fie-vă milă de ei, din frunze picuraţi
lacrimi. O, şi de ar fi fost cu putinţă în ceasul acesta, să răsune
glasul meu în toate marginile lumii şi să audă toţi bogaţii şi
săracii, bărbaţii şi femeile, acea înfricoşată hotărâre ce o va da,
acel Drept Judecător, împotriva păcătoşilor, zicând: „Duceţi-vă
de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, cel gătit diavolilor şi
îngerilor lui“. O, nemângâiată nefericire! O, pagubă nepovestită!
Plângeţi toţi ascultătorii şi tânguiţi-vă, că înfricoşată şi neschim40
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bată este hotărârea, întristarea veşnică şi durerea nemângâiată.
Acest cuvânt va fi atât de puternic, încât se va deschide pământul îndată, ca să înghită în adâncul cel mai de dedesubt, pe toţi
păcătoşii câţi au trăit în spurcăciuni, cheltuindu-şi zilele lor în
deşert, cu netrebnicie, desfătându-se în cântece de chimvale şi
chitare, bucurându-se de armonioasele cântări ale muzicilor
şi instrumentelor. Despre această cădere, scrie Sfântul Ioan în
Apocalips, zicând: „A căzut Babilonul cel mare şi s-a făcut locuinţă dracilor şi păzitoare a tot duhul necurat“. Şi după aceasta zice
iarăşi: „Văzut-am un Înger puternic şi a ridicat în sus o piatră mare
ca de moară şi a aruncat-o în mare zicând: Cu această tulburare se
va cufunda cetatea cea mare, Babilonul şi niciodată să nu se ridice
din adânc“. Aşa vor cădea păcătoşii în acea tânguitoare şi prea
întunecoasă adâncime a muncii nesfârşite.

Ultimele blesteme aruncate asupra celor
apropiaţi, înaintea despărţirii veşnice!
O, ascultătorilor! Câtă întristare şi amărăciune socotiţi că vor
primi ticăloşii, când se vor despărţi unii de alţii? Prieten de
prieten, tată de prea iubiţii fii, bărbatul de iubita sa soţie şi vor
merge unii în viaţa veşnică, iar ceilalţi în munca cea nesfârşită? Atunci se vor blestema unul pe altul. Unul zicând către
fiii săi: „Blestemat să fii, fiule şi tu fiică, pentru că din nemărginita dragoste pe care am avut-o, ca să vă căsătoresc cu persoane de bun neam, să vă fac bogaţi, am urât sufletul meu şi
nu-mi aduceam aminte de poruncile Domnului, ci am răpit
cele străine şi am nedreptăţit, ca să vă îmbogăţesc şi acum mă
muncesc pentru voi!“ Şi aceştia vor zice către dânşii: „Blestemaţi să fiţi voi, părinţii noştri cei fărădelege şi necredincioşi,
că nu ne-aţi învăţat poruncile Domnului, nici nu ne-aţi povăţuit spre mântuire. Ce folos ne-aţi adus cu bogăţia voastră?
Aceasta a fost pricina pierzării noastre, fiindcă nu aţi câştigat-o
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prin dreptate, ci prin răpire şi lăcomie. Iar noi, pentru că am
avut mulţi bani, am făcut toate voile noastre cele trupeşti.
Dacă am fi fost mai săraci, nu am fi păcătuit cu atâta neruşinare. Blestemaţi să fiţi voi, nepricepuţilor părinţi, căci pentru ca să ne îmbogăţiţi şi să ne lăsaţi vremelnică moştenire
şi dobândă pieritoare, ne-aţi lipsit de fericirea cea veşnică şi
ne-am despărţit, şi noi şi voi, de Dumnezeu şi ne-am osândit
în foc fără sfârşit“. Acestea şi altele multe va zice fără folos, o
rudă către alta, că atunci nu foloseşte nicidecum pocăinţa. Aţi
auzit, oamenilor de bun neam, cât folos aveţi dacă faceţi pe
copiii voştri bogaţi şi de câtă muncă vă faceţi lor pricinuitori?
Pentru ce aveţi atâta sete pentru iubirea de argint? Pentru ce
voiţi banii, şi îi adunaţi spre pierzarea voastră? Pentru ce nu-i
împărţiţi săracilor, ca să vi-i datoreze Stăpânul atunci, la acea
privelişte a toată lumea, să vă binecuvânteze înaintea tuturor,
să vă facă împreună moştenitori Împărăţiei Lui, ci doriţi mai
bine, nepricepuţilor, să vă osândiţi în muncă, numai să lăsaţi
bogăţie copiilor voştri?

Fărădelegile, odrasle ale necredinţei şi ateismului!
Sunt unii oameni atâta de nesocotiţi şi amăgiţi de draci, că se
împotrivesc şi chiar tăgăduiesc învăţătura despre judecată şi
despre răspunsul ce va trebui să-l dăm pentru faptele noastre,
zicând: Cine ştie dacă este adevărat că vom învia, după atâta
trecere de ani, în care nici o bucăţică de os nu a mai rămas, ci
toţi s-au făcut cenuşă şi ţărână neînsufleţită? O, ce hulire! Cel
ce tăgăduieşte nemurirea sufletului, zicând că nu este înviere
a morţilor, este cu totul ateu, că tot atât este a zice acestea, ca
şi cum ar zice că nu este Dumnezeu. Aceasta este pricină de
a deschide cineva uşa la toate desfrânările, făcând ori şi câte
răutăţi îl va îndemna diavolul. Că dacă nu ar fi altă viaţă după
moarte, trebuia să fugim acum de faptele bune, şi să săvârşim
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toate voile noastre trupeşti, să petrecem o viaţă necinstită şi
porcească şi să fugim de toate cele ce le urăşte firea noastră,
să vieţuim ca nişte dobitoace necuvântătoare şi nepricepute.
Încă mai vedem în lumea aceasta făcându-se multe nedreptăţi. Bogaţii defaimă pe cei săraci şi îi sugrumă prin câştiguri
şi dobânzi de multe feluri; tiranii ucid pe mulţi cu nedreptate; şi se pedepsesc cei nevinovaţi; cei necredincioşi şi fărădelege primesc domnii; cei nepricepuţi şi nevrednici iau cinste şi vrednicii; iar cei pricepuţi şi învăţaţi sunt defăimaţi şi
necinstiţi. Cei înţelepţi se stăpânesc de cei neînţelepţi, şi pe
cei cu minte îi stăpânesc cei fără de minte. Viclenii şi făţarnicii poruncesc şi cei buni se defaimă; minciuna se laudă şi adevărul se calcă şi în scurt, cel ce are suflet, nu are viaţă. Dacă nu
ar fi învierea morţilor şi răsplătirea faptelor, de nevoie ar fi să
zicem, că Dumnezeu nu ocârmuieşte bine lumea, fiindcă se fac
atâtea neorânduieli, care dau pricină să îndrăznească nefericiţii să facă toată fărădelegea, pentru că nu-i pedepseşte prea
greu. Numai aceasta de ar pune-o cineva în mintea sa, ar fi
mare nelegiuire. Dar noi credincioşii zicem: că răul pe care nu-l
pedepseşte Domnul în viaţa aceasta, îl pedepseşte în cealaltă
greu. Şi aceasta este semn adevărat şi mărturie nemincinoasă,
că este un alt Divan la care se vor cerceta toate faptele noastre.

Nedreptăţile şi nelegiuirile veacului
prezent, temei al judecăţii viitoare!
Sfântul Ioan Gură de Aur, în al patrulea cuvânt despre Pronie, zice: „Un judecător se zice drept, când pedepseşte pe cei
răi, iar pe cei buni îi încununează. Şi fiindcă Dumnezeu este
Judecătorul cel mai înalt al lumii, de nevoie este să facă asemenea, altfel nu ar fi nici Dumnezeu drept, că dreptatea este
atât de unită cu Dumnezeirea, că cel ce se va lepăda de dreptate, se va lepăda şi de Dumnezeire. Acum însă, vedem mulţi
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oameni îmbunătăţiţi şi sfinţi, care, nu numai că nu se încununează pentru faptele lor cele bune, ci mai ales au necazuri, şi
sufăr prigoniri şi felurite chinuri. Şi alţii înrăutăţiţi, care nu au
necazuri, după cum s-ar cuveni, ci desfătare. Aşadar, dacă nu
ar fi altă viaţă, Dumnezeu ar fi nedrept; dar El punând învierea morţilor, se păzeşte dreptatea şi judecăţile lui Dumnezeu,
căci câţi plâng aici pentru dragostea Lui, în viaţa cealaltă se
vor veseli. Şi păcătoşii care au aici bucurie şi desfătare, se vor
întrista acolo fără sfârşit, după pilda bogatului şi a lui Lazăr“.
„Adu-ţi aminte, fiule că ai luat cele bune în viaţa ta…“. Mai zice
Solomon la Înţelepciune, că în iad vor zice necredincioşii, către
cei mântuiţi, acestea: „Iată, cum aceia pe care îi defăimam noi
în viaţa trecută, sunt acum număraţi cu fiii lui Dumnezeu, şi partea lor fericită este în mijlocul Sfinţilor“. Dar nu numai în cărţile
noastre, ci şi în unele ale elinilor se vede acest adevăr, fiindcă
au fost unii din filosofi care au înţeles din multa lor pricepere,
nemurirea sufletului şi au lăsat pentru aceasta scrise oarecare
cuvinte, din care voi aduce două mărturii spre încredinţarea
celorlalte şi spre întărirea adevărului. Platon, acel prea înţelept
filosof scrie acestea: „Cel mai din urmă rău şi foarte păgubitor este, de a se duce sufletul meu în cealaltă viaţă încărcat de
păcate“. De-asemeni în cartea sa „Dialog“, Fedon zice acestea:
„Dacă sufletul meu ar muri împreună cu trupul, ar avea mult
folos oamenii cei fărădelege, care au trăit după cum le-a plăcut
în această viaţă şi nu au să mai dea răspuns pentru faptele lor.
Dar, fiindcă sufletul este nemuritor, nu pot fugi de pedeapsa
lucrurilor lor“. Acele sibile (proorociţe păgâneşti) a căror proorociri au fost vestite în lume, au vorbit despre aceasta, precum
Erihreia, care a spus astfel pentru pedepsele iadului: „Focul
cel veşnic va arde pe cei ce au păcătuit“. Au mai vorbit Delfichia şi altele, a căror cuvinte le las ca să nu lungesc cuvântul,
şi vin la ai noştri care nu numai cu voia minţii, ci şi cu lacri44
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mile şi cu sângele lor au mărturisit prea arătat, Învierea cea
de obşte a morţilor.
Sfinţii Mucenici care au răbdat felurite munci, Cuvioşii Pustnici care au suferit mult umblând pe calea cea plină
de necazuri şi au păzit atâta înfrângere ca să ia răsplata ostenelilor lor. Din aceasta, se vede prea adevărat, că de nu ar fi
fost altă viaţă, nu ar fi defăimat pe aceasta vremelnică, să se
arate atât de aspri şi nemilostivi către trupurile lor. Atâţi dascăli şi cărturari preaînţelepţi, bărbaţi din toate neamurile şi
din ori ce parte a lumii, prin scrierile lor, au mărturisit acest
adevăr. Având minte înaltă şi multă înţelepciune, fac şi pe cei
mai simpli să nu se îndoiască. Atâţi împăraţi vestiţi, ca Marele
Constantin, Teodosie şi urmaşii lor, care au domnit peste toată
lumea şi aveau multă stăpânire şi putere, au cercetat cu osârdie ca să afle de este altă viaţă şi încredinţându-se au mărturisit aceasta prin cuvinte şi fapte şi cu viaţa lor cea bună, fără ca
să lase vreo îndoială.
Dar pentru ce să povestesc prin mărturii omeneşti acest
adevăr, pe care Domnul în multe locuri ale Sfintei Evanghelii
L-a poruncit zicând: „Fericiţi cei săraci, că acelora este împărăţia
cerurilor; Fericiţi cei ce plâng acum, că vor râde; Bucuraţi-vă şi vă
veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri“. Şi în alte locuri asemenea. Chiar de nu ar fi altă dovadă şi mărturie, ajunge numai
aceasta a Stăpânului, de a nu ne îndoi, că este mare neruşinare şi necredinţă, când cineva crede şi zice, că nu este Învierea
morţilor, ca şi cum ai adeveri că toţi Patriarhii şi Proorocii nu
au ştiut ce au vorbit şi că Apostolii şi Dascălii Bisericii noastre
sunt greşiţi. Că toţi câţi au urât lumea şi dulceţile ei şi au pătimit, nădăjduind că vor primi cunună în viaţa ce va să fie, s-au
amăgit. Şi cum că Mucenicii s-au înnebunit a pătimi atât de
rău, fără pricepere, fiindcă după moarte nu iau nici o răsplătire, nici daruri pentru atâtea lupte vitejeşti şi slăvite şi în scurt,
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că învăţătura şi Legea lui Hristos este mincinoasă. Pentru că
de nu ar fi răsplătirea lucrurilor şi faptelor fiecăruia, noi creştinii am fi cei mai nepricepuţi dintre toate neamurile, fiindcă
petrecem această viaţă strâmtorată şi plină de întristare. Dar
nu vă amăgiţi, fiindcă Învierea morţilor este cu adevărat. Nu
petreceţi fără grijă, ci îndreptaţi sufletele voastre, păcătoşilor, şi nu dormiţi în lenevire. Deschideţi-vă ochii minţii şi urechile voastre, să auziţi sfatul cel mântuitor al Proorocului Ieremia: „Daţi Domnului Dumnezeului nostru slavă, mai înainte de a
se întuneca şi mai înainte de a se opri paşii voştri pe munţi întunecaţi; ci rămâneţi întru lumină, că acolo umbra morţii nu este“. Şi
Stăpânul Hristos, mai bine de cât toţi ne sfătuieşte la cap. 21
de la Luca, zicând: „Luaţi aminte de voi înşivă, ca nu cumva să se
îngreuieze inimile voastre cu beţia şi cu grijile lumeşti şi fără de
veste să vină asupra voastră ziua aceea“. Cu alte cuvinte ne zice:
„Păziţi-vă, oamenilor, nu vă dedaţi la multe mâncări şi la beţie,
la griji şi împătimiri lumeşti, ca să nu vină ziua aceea fără de
veste asupra voastră. Temeţi-vă dar, de venirea marelui Dumnezeu şi Împăratul tuturor, cu mai mult cutremur de cât aveţi
la înfăţişarea unui judecător pământesc, care ar vrea să cerceteze faptele voastre. O, nebunie! Dacă ar fi venit împăratul aici
în oraşul vostru, sau ar fi trimis un general al său, spre a cerceta pentru vină de răscoală, că v-aţi învoit cu alt domn, ca să
daţi oraşul în mâinile lui, şi să-i omoare ca pe nişte vânzători
pe câţi îi va găsi vinovaţi, câtă frică ar fi avut, cei care ar fi ştiut
că sunt vinovaţi? Judecaţi singuri, fără ca eu să vă mai spun. O,
cât ar fi dat, ca să fugă de acea mânie a judecătorului pământesc! Cu adevărat ar fi dăruit vistierii, ar fi cheltuit tot aurul şi
argintul. Ar fi vândut viile şi ţarinile şi orice altă pagubă ar fi
suferit, numai să scape de moarte. O, păcătosule! În mai mare
primejdie te afli tu şi nu cunoşti aceasta! Din această cauză, tu
nu te îngrijeşti de mântuirea ta? Împăratul împăraţilor va să
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vină într-o zi din cer, cu toţi Îngerii şi va chema asupra ta toate
stihiile şi zidirile, ca să te piardă cu dreptate, fiindcă ai trădat
cetatea gânditoare, vrăjmaşilor lui, adică sufletul tău, săvârşind
voia dracului, şi tu nu te îngrijeşti să te întorci la pocăinţă, ticălosule? De judecătorul pământesc te temi atâta de mult, şi de
Cel Ceresc nu te înfricoşezi? Ca să te izbăveşti de acesta (care nu

poate să-ţi facă vreun rău, mai mult decât să te lipsească de viaţa cea vremelnică) ai primi să rabzi orice necaz şi chin, şi ai dărui toată ave-

rea ta; iar ca să te izbăveşti de Cel ce poate să-ţi piardă şi sufletul şi trupul, nu voieşti să dai milostenie nici jumătate? O, ce
nepricepere şi deşertăciune! Ca să scapi de moartea trupului,
cu toate că mâine tot te vei sfârşi, câte nu faci, şi ca să mântuieşti împreună şi trupul şi sufletul, de moartea cea veşnică, nu
pui cât de puţină osârdie? Sunt destule acestea ce am zis până
aici, spre a îndemna pe cel nepăsător şi leneş la pocăinţă (Mânt.
Păcătoşilor, Cuv. d. Înfricoşata Judecată).
În paginile ce urmează, vom vorbi despre acest mare,
ultim şi înfricoşător eveniment, al sfârşitului lumii şi al judecăţii universale, în lumina învăţăturii Sfintelor Scripturi şi a
Sfinţilor Părinţi, pentru a nu fi găsit vinovat în ziua aceea, de
îngroparea talantului încredinţat.

D

Zilele cele mai de pe urmă ale omenirii

upă judecata particulară, la patruzeci de zile după repauzare, sufletele celor drepţi primesc numai începutul sau
arvuna bogată a fericirii; iar sufletele păcătoşilor primesc în
iad începutul, arvuna muncilor, aşa cum le-a meritat fiecare.
Mai rămâne ceva după Judecata particulară a sufletelor, pentru unii din cei păcătoşi rămâne posibilitatea de a se mai uşura
din muncile lor, ba chiar de a se şi elibera cu totul din legăturile iadului, deşi nu prin meritele lor proprii, ci mai vârtos prin
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rugăciunile Bisericii şi prin purtarea de grijă a celor vii. Va sosi
însă oarecând o zi mare, ziua cea de apoi (Ioan 6, 39; 10, 28-30; 17,
11-24; 18, 9; 14, 1-3; 5, 28-29; Mt. 25).
Ziua aceasta, cea mai de pe urmă a întreg neamului omenesc (Ioan 6, 39-40), asemenea ultimei zile a vieţii de pe pământ
a fiecărui om, e numită „ziua sfârşitului lumii“ şi a universului (Mt. l3, 39-43; Apc. 14, 7-20), precum este şi ziua morţii omului.
Aceasta e o zi fixată, hotărâtă de Dumnezeu, Care va judeca
lumea după dreptate (F. Ap. 7, 31; Rom. 14, 10-12). Ziua aceasta în
Sfânta Scriptură se numeşte „ziua judecăţii“ (Mt. 11, 22; 24; 12, 36; 2
Petru 2, 9; 3, 7), „ziua mâniei şi a dreptei mânii a lui Dumnezeu“ (Rom.
2, 5), „ziua Fiului Omului“ (Lc. 17, 22, 24, 26), „ziua lui Hristos“ (Filip. 1,
10; 2, 16), „ziua Domnului nostru Iisus Hristos“ (2 Cor. 1, 14; 1 Cor. 1, 8;
5, 5). Aceasta e ultima zi în care se va face Judecata universală,
când toţi oamenii, de la protopărinţii noştri Adam şi Eva, până
la ultimul om ce va vedea lumina soarelui pe acest pământ, vor
fi judecaţi fără nici o părtinire, răsplătindu-se fiecăruia după
faptele sale, bune ori rele, deplin şi definitiv.
Când anume va veni ziua aceea mare, noi oamenii nu
putem şti, deoarece nu ni s-a descoperit despre dânsa şi aceasta
tot în folosul nostru propriu, moral. Odinioară, ucenicii au
întrebat pe Mântuitorul despre vremea anumită a sfârşitului
lumii, a învierii celei de obşte şi a venirii lui la judecata generală. El însă, nu le-a precizat anul, ziua şi ceasul acela; ci le-a
răspuns: „De ziua şi ceasul acela nu ştie nimeni. Nici îngerii din
ceruri nu ştiu, fără numai Tatăl Meu singur. Precum a fost în
zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Şi precum era
în zilele cele mai înainte de potop: oamenii mâncau, beau, se
însurau, se măritau… până în ziua în care a intrat Noe cu ai săi
în corabie, după care a venit potopul apelor, i-a luat, înecat şi
pierdut pe toţi; aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Aşijderea şi
precum a fost în zilele lui Lot: oamenii mâncau, beau, cumpă48

Despre înfricoşata judecată

rau, vindeau, sădeau, zideau… până în ziua în care a ieşit Lot
din Sodoma, a plouat foc şi piatră pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi; în acest chip va fi în ziua în care Fiul Omului Se va
arăta… Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot. Oricine va căuta
să-şi mântuiască sufletul său, pierde-l-va pe el; iar cine îşi va
pierde (sacrifica totul şi viaţa sa) sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, îl va mântui şi învia pe el. Zic vouă: „În această
noapte vor fi doi în pat: unul se va lua şi altul se va lăsa. Două vor
măcina la moară; una se va lua şi alta se va lăsa… Privegheaţi deci,
şi vă rugaţi, că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul în care va veni, Domnul
vostru… Nu este al vostru a şti anii şi vremile pe care Tatăl le-a pus
în a sa stăpânire…“ (Mt. 24, 36–42; Lc. 17, 28-37; Mt. 25, 13; F. Ap. 1, 7; 1 Tes.
5, 1-6; Mt. 25; Apc. 22, 10-22).
Cu toate acestea, Mântuitorul nostru Iisus Hristos
Dumnezeu-Omul a binevoit, a indica unele din semnele acelea prin care se va anunţa sfârşitul lumii, cu cea de a doua
venire a Sa, precum şi circumstanţele ce vor precede apropierea zilei celei mari, şi înfricoşata Judecată generală. Acestea
sunt următoarele:
1) Progresele extraordinare ale ştiinţelor omeneşti pe
pământ. Propagarea împărăţiei Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos în toată lumea. „Evanghelia aceasta a Împărăţiei – zice Mântuitorul – se va predica în tot pământul, spre mărturie la toate neamurile şi atunci va fi sfârşitul“ (Mt. 24, 14). Despre
evrei, mărturisea Sfântul Apostol Pavel, scriind creştinilor dintre neamuri: „Nu voiesc ca să nu ştiţi voi, fraţilor, taina aceasta, ca
să nu fiţi înţelepţi de la voi înşivă, că o parte din Iudei au căzut în
orbire până ce va intra (în Biserică) mulţimea neamurilor şi aşa, tot
Israelul se va mântui“ (Rom. 11, 25-26).
Fără îndoială, Domnul nu va veni a doua oară pe pământ
spre a judeca viii şi morţii, înainte de executarea întreagă a
poruncii din urmă pe care a dat-o Apostolilor Săi şi urmaşilor
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lor când S-a înălţat la cer. „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile…
Mergând în toată lumea, predicaţi Evanghelia la toate neamurile“
(Mt. 28, 19; Mc.16, 15).
Nu va fi nici un colţ de pământ, unde să nu audă şi asculte
cuvintele mântuirii. În acest timp se va forma Împărăţia Harului sau Biserica Luptătoare. Aceasta are de scop numai educarea
şi pregătirea Sfinţilor, aducerea oamenilor la „unirea credinţei
şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, până când vor ajunge toţi la
vârsta de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinirii lui Hristos“
(Efs. 4, 12-13; comp. 1 Cor. 14, 28; Colos. 1, 28). Această Împărăţie sau
Biserică luptătoare, pentru că se află totdeauna în neîncetată
nevoinţă şi în luptă cu vrăjmaşii ei, nu este pururea pentru aici,
ci urmează a se sfârşi. Aceasta o adevereşte şi Apostolul, arătând hotarul până unde va continua această Împărăţie Harică,
zicând: „Fiecare în a sa rânduială, începătura Hristos, după aceea,
cei ce sunt ai lui Hristos vor învia la venirea Lui. Apoi sfârşitul, când
Domnul va da împărăţia lui Dumnezeu şi Tatăl, când va desfiinţa
toată domnia, stăpânirea şi puterea. Pentru că se cade Lui a Împărăţi până ce va pune pe vrăjmaşii Săi sub picioarele Sale…“ (1 Cor. 15,
23-25). Cu sfârşitul Împărăţiei Harului însă nu se va sfârşi Împărăţia Mântuitorului nostru Iisus Hristos; ci după aceea va sosi
Împărăţia cea veşnică.
Această Împărăţie veşnică îşi are începutul său chiar şi
acum, în Împărăţia Mesianică, în Sfinţii mutaţi din această
viaţă, care se îndulcesc de bucurii, veselii, slavă şi fericire în cer.
Împărăţia aceasta nouă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos
Dumnezeu, se numeşte: Împărăţia Slavei, pentru că slava Domnului nostru Iisus Hristos, care acum încă nu s-a descoperit
deplin, se va arăta atunci în toată deplinătatea, lumina, bucuria şi fericirea. De asemenea şi bine-credincioşii care au plăcut lui Dumnezeu, se vor îndulci şi împărtăşi de acea deplină
slavă, aşa precum se îndulcesc acum de har. Împărăţia cea veş-

nică se mai numeşte şi Biserica Triumfătoare, pentru că acolo
nu mai sunt greutăţi, prigoane, lupte, suferinţe şi necazuri; ci
numai glorie, repaus, deplin triumf asupra tuturor vrăjmaşilor şi fericire veşnică.
2) Pe de altă parte se vor ivi progresele excesive ale celui
rău şi arătarea lui Antihrist pe pământ. Vremile cele mai de pe
urmă ale Haricei Împărăţii sau a Bisericii Luptătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, vor fi cele mai grele, groaznice şi
nefericite. Aceasta o prezice El Însuşi zicând: „Atunci va fi necaz
mare, care n-a fost din începutul lumii până acum, nici nu va mai
fi“ (Mt. 24, 4-22; comp. Dan. 9, 26–27; 12, 1; Ioil 2, 2-3; Is. 65, 8-9). Aceasta
o mai prezicea şi Sfântul Apostol Pavel scriind ucenicului său
Timotei, Episcopul Efesului: „Şi aceasta să ştii, că în zilele cele de
apoi vor veni vremi cumplite. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de argint, măreţi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi,
necuraţi, fără dragoste, neprimitori de pace, clevetitori, neînfrânaţi,
iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având
numai chipul bunei credinţe, iar puterea ei tăgăduind. Şi de aceştia fereşte-te“ (2 Tim. 3, l-5; 1 Tim. 4, 1).
După Dumnezeiasca descoperire dată de sus, Proorocului
Daniel şi Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, în acele vremi de
pe urmă, Biserica Luptătoare sau Împărăţia Harică a Domnului
nostru Iisus Hristos, se va lupta cu vrăjmaşul ei cel mai înverşunat din început, adică cu diavolul. Lupta aceasta, începându-se
cu încercările satanei împotriva Bisericii Cereşti, după aruncarea lui din acele înălţimi năpustindu-se, va cuprinde cu o cumplită putere Biserica Luptătoare de pe pământ. Lupta aceasta
crâncenă va consta, pe de o parte din o înfricoşată persecuţie
satanică pe care balaurul dracon, Satana, o va ridica asupra
tuturor bine-credincioşilor creştini – cler şi popor – care cred
în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, luptându-i prin toate mijloacele infernale, ca să-i abată de la El şi să-i facă părtaşi ai săi.
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Pe de altă parte în acele înfricoşate lupte ale creştinilor contra diavolului, aceşti bine-credincioşi luptători vor fi ajutaţi
de Însuşi Mântuitorul până ce vor birui desăvârşit pe diavolul. „Război mare s-a făcut în cer. Mihail cu îngerii săi s-au războit
cu balaurul şi balaurul şi îngerii săi se războiau; dar nu s-au întărit nici nu s-a mai aflat locul lor mai mult în cer… Pentru aceasta,
bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele! Vai celor ce locuiesc pământul şi marea, că s-a pogorât diavolul la voi, având mânie mare, ştiind că mai are puţină vreme!“ (Apc.12, 7-12; Dan. 7, 11-12).
Spiritul rău, apropiindu-i-se pierzarea sa, va desfăşura
toate vicleniile şi silinţele sale ca să oprească succesele Evangheliei, spre a îndepărta credinţa şi a trage pe alţii în cursele
fărădelegii (1 Tim. 4, 1-3). Lucrările păcatului vor merge aşa de
departe, încât atunci când va veni Fiul Omului… abia se va mai
găsi credinţă pe pământ… Şi, pentru că fărădelegea va prisosi,
dragostea multora se va răci (Lc.18, 8; Mt. 24, 12).
Nemulţumit de mijloacele sale ordinare, Satana îşi va face
atunci, cu îngăduirea lui Dumnezeu (2 Tes. 2, 11), în persoana lui
Antihrist, un ajutor extraordinar de puternic, spre a combate
Împărăţia lui Hristos. Prin acest organ diavolesc, balaurul se va
lupta cu Biserica lui Hristos, Dumnezeu: „Pentru că ei n-au primit dragostea adevărului ca să se mântuiască – zice Apostolul – de
aceea le va trimite Dumnezeu o putere lucrătoare înşelăciunii ca să
creadă ei minciunii“ (2 Tes. 2 10-11). Zicerea „va trimite“, aici se înţelege în loc de: „Dumnezeu se va depărta“, ca să vină o lucrare
de amăgire la cei ce n-au crezut adevărului. Vezi că mai întâi
necredincioşii s-au întors de către adevăr şi atunci i-a părăsit
pe ei Dumnezeu şi i-a stăpânit minciuna. Lucrare de „amăgire“
numesc faptele lui Antihrist, pe care le va face ca să amăgească
pe oameni, sau pe însuşi Antihrist l-a numit „lucrare a amăgirii“, căci însuşi se va lucra de către Satana, pentru ca să amăgească pe mulţi (T.T o.c. la 2 Tes. 2, 11). Psalmistul David zice: „Pe
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cei ce se abat la îndărătnicii, duce-i-va Dumnezeu cu cei ce lucrează
fărădelegea…“ (Ps. 124, 5). Aceasta înseamnă că Dumnezeu va lăsa
să lucreze asupra lui iluzii, nu ca să fie justificaţi prin aceea, ci
ca să fie condamnaţi. Şi pentru ce? Pentru că n-au crezut Adevărului, adică în adevăratul Hristos (2 Tes. 2, 12), ci s-au dat fărădelegii, adică lui Antihrist.
„Eu – zice Mântuitorul – am venit în Numele Tatălui Meu şi nu
Mă primiţi pe Mine! De va veni altul în numele său, pe acela îl veţi
primi“ (Ioan 5, 43). Eu – zice – am venit în Numele Tatălui Meu, că
pretutindeni pe Tatăl îl laudă, de El zice că este trimis şi nimic
nu poate să facă de la Sine. În scurt, grăieşte multe cuvinte
smerite, vrând să taie de la dânşii toată pricina nemulţumirii.
Iar altul de va veni, adică Antihrist, se va arăta că el însuşi este
Dumnezeu. Pe Mine, Care am venit în Numele Tatălui, şi Care
sunt trimis, nu Mă primiţi, iar pe acela îl veţi primi.
Aceasta însă vi se întâmplă vouă, pentru că acela (Antihrist)
vă va făgădui slava vieţii acesteia, pe care voi o căutaţi, vrând
să luaţi slavă unul de la altul şi pe cea de la Însuşi Dumnezeu
defăimând-o. Eu însă nimic slăvit nu vă făgăduiesc vouă în
viaţa aceasta pământească, ci multă greutate vieţii în cele ce
se grăiesc de Mine. Pentru aceasta nu credeţi Mie, că nimic ce
este de veselie în viaţa aceasta nu nădăjduiţi să aveţi de la Mine.
Încă şi în alt chip nu credeţi Mie, fiindcă voi căutaţi slavă
unul de la altul, pentru că boierii şi dascălii, ei înşişi vrând a se
arăta pe sine înaintea poporului, nu Mă primesc pe Mine, ca să
nu li se micşoreze slava lor. Iar popoarele căutând dragostea
cea de la boieri, nu voiesc să alerge la Mine, ca pentru Mine să
nu cadă din cinstea cea de la boieri. Dar fiindcă îl aduceau pe
Moise sus şi jos, le-a zis: „El vă va pârî pe voi, că acela pentru
Mine a scris“. Dar unde a scris pentru El? În multe locuri acela
zice: „Prooroc va ridica vouă Domnul…“. Pentru Hristos au fost
şi altele multe, unele în cuvinte, iar altele în semne şi în chipuri,
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precum a fost minunea rugului. Foc este Dumnezeirea; iar rug
spinos, firea cea păcătoasă, pe care cuprinzând-o focul Dumnezeirii, a păzit-o nearsă, cu lumină strălucind-o şi din ale sale
măriri şi daruri împărtăşind-o, iar ea din micşorările acelea
neîmpărtăşindu-se. Şi aceasta a zis-o Moise, care se potriveşte
la credinţa lui Hristos: „De se va ridica vreun prooroc făcând
semne şi depărtând de la Dumnezeu, să nu-i credeţi lui, precum este Antihrist, iar de se va ridica Prooroc făcând semne şi
la Dumnezeu şi Tatăl aducând, iar nu depărtând de la El, Aceluia să-i credeţi“. Fiindcă Hristos a venit în Numele Tatălui, a
făcut multe semne şi nu i-a depărtat pe ei de la cinstirea de
Dumnezeu, pentru aceasta El a fost Cel despre Care proorocea
Moise. Aşadar, dacă scripturilor lui Moise nu credeţi, cum veţi
crede cuvintelor Mele?! Acela a scris şi cărţile sunt de faţă înaintea ochilor voştri, încât şi de veţi uita, cu înlesnire puteţi să
vă aduceţi aminte. Cu toate acestea însă, voi nu credeţi celor
scrise! Atunci cum veţi crede cuvintelor Mele celor nescrise?
Dar pentru ce zici acestea, o, Doamne, de vreme ce ştii că nu
vor crede? Măcar că ştiu că nu vor asculta, Eu însă tot le zic, ca
nu mai pe urmă să pună pricină că de Le-aş fi spus, ar fi crezut.
Şi în alt chip: aceia care erau atunci, ca nişte nemulţumitori,
nu credeau; iar cei ce mai pe urmă vor crede, nu era cu cuviinţă şi cu dreptate să se lipsească de folosul cel din cuvintele
lui Hristos (Tâlc. Teofilact la Ioan 5, 43).
Aceasta o arată şi Apostolul, zicând: „Mă tem ca nu cumva,
precum şarpele a amăgit pe Eva cu viclenia sa, aşa să se strice şi
înţelegerile voastre (abătându-vă de la dreapta credinţă) în Hristos.
Că dacă venind altcineva, s-ar apuca să propovăduiască un alt
Iisus, pe care eu nu l-am propovăduit, sau aţi primi alt duh, pe
care nu l-aţi primit, sau altă evanghelie, pe care n-aţi primit-o,
atunci bine l-aţi primi, fiind îngăduitori cu acela (2 Cor. 11, 3-4).
Dumnezeu va permite aceasta chiar şi în timp de persecuţie,
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nu că doar nu o poate împiedica, ci cu scopul de a încununa
cât mai strălucit statornicia atleţilor (luptătorilor sau ostaşilor)
Săi, precum face de obicei şi cum a făcut-o pentru Profeţii şi
Apostolii Săi; aşa, ca prin suferinţe de scurtă durată, să moştenească Împărăţia eternă a cerurilor, după cuvintele proorociei lui Daniel: „În timpul acela toţi cei din poporul tău, care se vor
găsi scrişi în carte, se vor mântui“ (Dan. 12, 1). Desigur, aici e vorba
de „Cartea vieţii“ (Ciril. Ierus. Cateh. 15 n. 27).
Dumnezeiasca Scriptură întrebuinţează numele de Antihrist în două sensuri diferite: Într-un sens general, spre a se
designa tot ce se opune, se împotriveşte Domnului Hristos, pe
cei care combat progresele Evangheliei şi denaturează sau resping dogmele Sale. „Toată minciuna nu este din adevăr. Cine
este mincinosul, fără numai cel ce tăgăduieşte că Iisus este
Hristos? Acesta este Antihristul care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe
Fiul… Iubiţilor, să nu credeţi pe tot duhul, ci să ispitiţi duhurile, de sunt de la Dumnezeu, că au ieşit în lume mulţi prooroci
mincinoşi. Din aceasta să cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu: tot
duhul care mărturiseşte pe Hristos că a venit în trup, este de la
Dumnezeu. Însă tot duhul care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos
că a venit în trup, nu este de la Dumnezeu; ci acela este al lui
Antihrist, de care aţi auzit că va veni şi acum este în lume…“.
Tot cel ce calcă porunca şi nu rămâne în învăţătura lui
Hristos, acela nu are pe Dumnezeu… Oricine va veni la noi
şi nu va aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să
nu-i ziceţi lui „bucură-te“, că cel ce-i va zice lui „bucură-te“, se
va face părtaş la faptele lui cele rele“ (1 Ioan 2, 21-23; 4, 1-3; 2 Ioan 1,
9-14). Astfel de Antihrişti erau şi în vremurile Apostolilor, s-au
ivit în toate vremurile Bisericii şi sunt şi acum. Antihrişti sunt
şi creştinii care cred, dar vieţuiesc anticreştineşte şi într-un
sens particular, indică anume pe adversarul Domnului nostru Iisus Hristos Dumnezeu, care trebuie să se arate înainte de
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sfârşitul lumii spre a spera, lucra şi lupta contra Creştinismului (2 Tes. 2, 3-12; 1 Ioan 2, 18).
În raport cu persoana acestui Antihrist, cu calităţile şi
acţiunile sale, aflăm în Cuvântul lui Dumnezeu un învăţământ
direct şi destul de lămurit. Astfel, Dumnezeiasca Scriptură ni-l
înfăţişează mai lămurit pe Antihrist sub următoarele descrieri:
1) Va veni, se va descoperi „omul păcatului“, „fiul pierzării“, „potrivnicul“, a cărui venire va fi după lucrarea satanei în
toată puterea, cu semne şi minuni ale minciunii (2 Tes. 2, 3-4, 9).
Antihrist în persoană nu va fi nici vreo societate sau împărăţie, ori Stăpânire oarecare, nici vreun şir de câteva persoane
puternice şi tiranice laolaltă, nici spiritul vremii, ci o anumită
persoană reală. Acela, de la nelegiuita sa naştere, spre pieirea
sa şi a altora, se va afla sub cea mai apropiată înrâurire, a diavolului. El va fi potrivnicul adevărului, binelui, credincioşiei şi
vieţuirii creştineşti.
2) Antihrist va face după voia lui şi se va înălţa ca împărat,
pentru că balaurul i-a dat lui puterea şi scaunul său şi putere
mare peste toate seminţiile, limbile şi neamurile pământului. El va merge în plin până ce sfârşitul mâniei va veni, căci ce
este hotărât se va întâmpla (Dan. 7, 24; 11, 36; Apc. 13, 27), adică el va
fi un stăpânitor puternic, care va răspândi o mare înrâurire şi
teroare în toate popoarele şi neamurile pământului.
3) Antihrist – fiara – îşi va deschide gura sa spre hulă asupra lui Dumnezeu, ca să hulească Numele Lui, Locaşul Lui şi pe
cei ce locuiesc în cer (în Biserica Luptătoare şi Triumfătoare), şi se va
înălţa mai presus de tot ce se zice Dumnezeu, sau se cinsteşte
aşa, încât va şedea el în Biserica lui Dumnezeu, ca un Dumnezeu, arătându-se pe sine că este Dumnezeu (Apc. 18, 6; 2 Tes. 2, 4;
Dan. 7, 23; 11, 36-39). Din aceste locuri scripturistice, reiese că Antihrist va fi un mândru dispreţuitor a toată cinstirea de Dumnezeu, un semeţ hulitor al adevăratului Dumnezeu Cel viu, al
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Religiei, Bisericii şi a tot ce-i sfânt în Biserica lui Luptătoare de
pe pământ şi în Biserica lui Triumfătoare din cer; iar în locul
acestora va cere sieşi, închinăciune dumnezeiască de la lume,
cu impunere imperioasă şi astfel, prin persoana sa, diavolului.

U

Lupta lui Antihrist contra Sfintei Biserici

râciosul Antihrist îşi va începe şi continua lupta sa demonică asupra Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos Dumnezeu, prin felurite tactici satanice, nepricepute de lumea ce
zace în cele rele.
1) Lupta aceasta şi-o va începe şi continua cu furie diabolică prin învăţături mincinoase, amăgitoare, prăbuşitoare şi
pierzătoare sufletelor ce o vor asculta şi urma. Învăţătura aceea
satanică va fi cu totul potrivnică duhului mântuitoarei credinţe
creştineşti, o învăţătură amăgitoare, acoperită cu cuvinte de
înşelăciune, camuflată sub felurite forme atrăgătoare şi ademenitoare, din care cauză mulţi se vor lăsa înşelaţi de el şi duşi
în pierzare. „Venirea lui – zice Apostolul – va fi cu toată amăgirea,
care duce în nedreptate pe cei ce pier. Pentru că n-au primit iubirea
adevărului, ca să se mântuiască, de aceea şi Dumnezeu le va trimite
puterea (Antihristului) lucrătoare înşelăciunii (ducerii în rătăcire), ca să
creadă ei minciuni“ (2 Tes. 2, 10-11; comp. Iez. 20, 24-26; 3 Împ. 22, 22-23;
Iov. 12, 20; Mt. 24, 11, 24; Rom. 1, 28-32).
Pentru introducerea în lume a învăţăturii sale satanice,
Antihrist va avea lângă sine un oarecare prooroc mincinos, conducător al proorocilor şi alţi mincinoşi, pe care-i va trimite în
lume ca s-o amăgească (Apc. 19, 20; 20, 10; comp. Mt. 24, 11, 24; Rom. 16,
17-18; F. Ap. 13, 6-11; Gal. 1, 6-9; 2 Cor. 11, 13-15; 2 Petru 2; 1 Ioan 1, 8-10; 4, 1-3; 2
Ioan 1, 10-11; Apc. 20, 1-3, 7-10).

2) Antihrist îşi va susţine lupta cu semne extraordinare şi
cu fapte mincinoase. Aceasta o adevereşte şi Mântuitorul, ară57
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tând că slugile Antihristului „vor da semne mari şi minuni, încât să
amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi“ (Mt. 24, 24, 11, 5; 2 Lege 13,
1-3; Mc. 13, 22). Apostolul, descoperindu-ne aceasta, arată că venirea lui Antihrist va fi după lucrarea satanei în toată puterea, cu
semne şi minuni mincinoase (2 Tes. 2, 9; comp. Apc. 13, 13-18; 19, 20).
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan a văzut cum unul din cele
şapte capete ale balaurului dracon a fost junghiat de moarte,
dar s-a vindecat, încât toată lumea dinapoia fiarei, s-a minunat şi s-au închinat fiarei zicând: „Cine este asemenea fiarei?
Şi cine poate a se lupta cu ea…?“ Fiara (Antihristul), a pogorât
foc din cer pe pământ înaintea oamenilor, înşelându-i a crede
şi a-i urma ei. Oamenii nepecetluiţi cu pecetea Dumnezeului
Celui viu şi cei ce au lepădat această dumnezeiască pecetluire,
au făcut chip fiarei, rănită de sabie, ce trăia în fiinţa acelor idoli
umblători (Vezi „Privelişti Apocaliptice“, cap. 13, 15, de autor).
Fiarei i s-a dat slobozire a da duh chipului fiarei, ca să grăiască chipul fiarei, împuternicind-o a constrânge omenirea aşa
de cumplit, încât cei ce nu se vor închina chipului fiarei, adică
lui Antihrist, să fie omorâţi (Apc. 13, 3-75).
3) În fine, în lupta contra Sfintei Biserici, cea mai puternică armă de care se va servi Antihrist, vor fi cumplitele împilări, groaznicele strâmtorări, persecuţiile şi chinurile, cărora
el va supune pe cei ce nu i se vor supune şi închina lui. Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, în Apocalips, după descoperire, arată că Antihrist sau fiara aceea apocaliptică, va face aşa
fel, ca, celor mari şi celor mici, celor bogaţi şi celor săraci, celor
slobozi şi robilor, să le pună semn pe mâna dreaptă (pentru a nu
lucra nimic afară de voia lui) şi pe frunţile lor (ca să nu cugete altceva
decât numai ceea ce ordonă el), şi aşa, nimeni să nu poată cumpăra
sau vinde, fără numai cel ce are semnul fiarei, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea! Cel ce are
minte, înţeleagă şi socotească numărul fiarei, căci este om şi
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numărul ei este (666), şase sute şaizeci şi şase… Cei care nu vor
primi numărul fiarei şi nu se vor pleca sau închina chipului fiarei, vor fi ucişi (Apc.13, 15-18; 14, 9-13; comp. Dan. 3, 5-6).
4) Privitor la cei credincioşi, la lupta lor cea bună contra
fiarei şi a mărturisirii lui Hristos şi a dreptei credinţe, arma lor
în lupta acelor vremuri va fi „răbdarea şi credinţa sfinţilor…Cel ce
va răbda până în sfârşit, acela se va mântui… Fericiţi cei morţi, care
mor în Domnul!… Da – zice Duhul – ei se vor odihni de ostenelile
lor; iar faptele lor vor urma cu ei“ (Apc. 13, 10; Mt. 24, 13; Apc 14, 12-13).
Dar, pe lângă aceasta, se întâmplă aluzii simple şi pretenţii misterioase, al căror sens nu este accesibil şi asupra cărora
s-au rostit din vechime, de către învăţătorii Bisericii, felurite
socotinţe particulare. Despre persoana lui Antihrist aflăm mai
clar, mai ales în capitolul 2 al epistolei a doua către Tesaloniceni. Acolo se vede că, Antihrist va fi o persoană determinată,
un om anume, însă un om impios, sub influenţa particulară
a lui Satan. „Se va vedea ivindu-se – zice Sfântul Apostol Pavel –
omul păcatului, acel fiu al pierzării, acel impios, care trebuie să vie
însoţit de toată puterea satanei“ (2 Tes. 2, 3, 8-9).
Toţi Sfinţii Părinţi, învăţători ai Bisericii: Irineu, Ipolit, Tertulian, Eusebiu, Hrisostom şi alţii, recunoşteau pe Antihrist
ca persoană determinată şi ca un om. Cât despre raportul său
cu satana, unii credeau că Antihrist ar fi ca un fiu sau vlăstar
al lui satana şi se va afla în el, se va servi de el ca de un instrument, lucrând în el prin sine însuşi şi alţii, că satana însuşi se
va întrupa nemijlocit în persoana lui Antihrist. Acesta, mai
înainte de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos –
Dumnezeu-Omul – se va arăta în lume învestit, cu natură omenească, inamicul oamenilor şi vrăjmaş lui Dumnezeu, demonul, răpitorul Numelui lui Dumnezeu (Teodorit).
Antihrist, prin caracterul său, se va distinge prin o mândrie excesivă şi se va face a trece în ochii multora ca dumne59
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zeu. „Vrăjmaşul – zice Apostolul – se va înălţa mai presus de tot
ce se zice Dumnezeu şi se adoră ca Dumnezeu, şezând el în Templul lui Dumnezeu, arătându-se pe sine că el este Dumnezeu“ (2 Tes.
2, 4). Spre a-şi atinge scopul său infernal, Antihrist va predica o
învăţătură falsă, contrară dreptei credinţe a Domnului Hristos,
o învăţătură amăgitoare, prin care va atrage pe mulţi oameni
slabi, uşuratici şi nedemni. „Trebuie să vină cu toate iluziile (nălucirile) care pot să ducă la fărădelege pe cei ce pier, pentru că n-au
primit şi n-au iubit ei Adevărul ca să fie mântuiţi, de aceea Dumnezeu le va trimite puteri amăgitoare, aşa de lucrătoare, că vor crede
minciunii, pentru ca toţi cei ce n-au crezut Adevărului, ci au consimţit cu fărădelegea, să fie condamnaţi“ (2 Tes. 2, 10-12; comp. Ps. 124, 5).
Antihrist, pentru a-şi sprijini învăţătura sa şi a amăgi şi
mai bine pe oameni, va lucra arătări false şi minuni mincinoase: „Trebuie să vină însoţit de puterea lui Satana cu tot felul de
minuni, semne şi lucrări mincinoase“ (2 Tes. 2, 9). Ştiind că nu va
fi pentru el iertare la judecată, va începe un război pe faţă, nu
precum face de regulă prin servitorii săi; ci prin el însuşi, cu
semne şi minuni amăgitoare de tot felul. Fiind tată al minciunii, va încerca a amăgi închipuirea prin minciuni, aşa că mulţimea (dornică nu de mântuirea ei, ci de vedenii, prevestiri, semne şi minuni)
vede un mort înviat, când el nu va fi înviat, şchiopii umblând
şi orbii văzând, pe când ei nu vor fi vindecaţi (Ciril al Ierusalimului, Efrem Sirul).
Apoi se vede, în fine, că Antihrist va pieri, sub lucrarea
Domnului Iisus Hristos, când acest Dumnezeiesc Mântuitor
va veni să judece vii şi morţii. „Atunci se va descoperi impiosul,
pe care-l va zdrobi Domnul nostru Iisus Hristos, prin suflarea gurii
Sale, şi-l va pierde prin strălucirea prezenţei Sale“ (2 Tes. 2, 2-3). Iată
şi unele opinii, care au fost din vechime, întemeiate pe Cuvântul lui Dumnezeu şi pe unele preziceri misterioase privitoare
la Antihrist. Va ieşi din seminţia lui Dan. Socotinţa aceasta se
60

Despre înfricoşata judecată

deduce din cuvintele Patriarhului Iacob: „Dan va fi un şarpe în
cale, o viperă pe cărare, care înţeapă călcâiele calului, încât călăreţul cade peste cap“ (Fac. 49, 17); din cuvintele lui Ieremia Proorocul: „De la Dan, tot pământul s-a mişcat de fornăitul cailor lui“
(Ier. 8, 16), şi mai ales aceea că în Apocalips, capitolul şapte, unde
se află enumerarea tuturor triburilor lui Israel, în fiecare din
ele, Îngerul înseamnă până la 12.000 servitori ai lui Dumnezeu, numai de seminţia lui Dan nu face nici o amintire… (Irineu, Ambrozie, Ieronim, Augustin).
Antihrist va fi un suveran puternic, care va uzurpa puterea prin violenţă şi va întinde domnia sa peste toate popoarele.
Aceasta reiese din profeţia lui Daniel, care zice: „Împăratul va
face după placul său, se va înălţa, semeţi şi trufi împotriva lui Dumnezeu… va grăi cuvinte trufaşe împotriva Celui Preaînalt, va nimici
pe Sfinţii Celui Preaînalt, se va trufi a strica praznicele lui Dumnezeu şi Sfinţii vor fi daţi în mâna lui trei ani şi jumătate. Domnul va
face judecată şi-i va lua stăpânirea (Antihristului) ca să fie nimicit şi
prăbuşit în veci. Iar împărăţia, stăpânirea şi mărirea împăraţilor de
sub tot cerul, se vor da poporului Sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia
Lui este împărăţie veşnică şi toate stăpânirile îi vor sluji Lui şi pe El
îl vor asculta“ (Dan. 11, 36-37; 7, 25-27). De-asemenea şi în Apocalips
zice: „Balaurul va da tăria şi puterea sa cea mare… Şi putere i s-a
dat (fiarei sau Antihristului) asupra oamenilor din toată seminţia, din
tot poporul, din toată limba şi din toată naţiunea…“ (Apc. 13, 2, 7).
Antihrist va ridica o persecuţie grozavă contra creştinilor, va cere de la toţi o închinare divină pentru persoana sa, va
atrage pe mulţi şi pe cei care nu i se vor supune îi va omorî. „I
s-a dat putere să facă război cu Sfinţii şi să-i biruiască pe ei… Fiara
(Antihristul), fu adorată de toţi cei ce locuiau pe pământ, a căror
nume nu erau scrise de la facerea lumii în Cartea Vieţii Mielului ce
S-a jertfit. Şi i s-a dat putere de a însufleţi chipul fiarei, aşa ca chi61
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pul acesta să vorbească şi să ucidă pe toţi cei care nu s-ar închina
chipului fiarei“ (Apc. 13, 7-8, 15; comp. Dan. 7, 21).
Spre combaterea lui Antihrist, mai înainte de nimicirea
lui, Dumnezeu va trimite de sus „doi martori“ care vor profeţi
adevărul, vor face minuni, dar, după ce vor da mărturia lor,
se vor birui şi omorî de fiară (Antihrist). Pe urmă, după trei zile
şi jumătate vor învia şi vor fi înălţaţi la cer. Aceasta o arată şi
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, în Apocalips, zicând: „Voi
da celor doi martori ai Mei – zice Domnul – şi vor prooroci zile o
mie două sute şaizeci, îmbrăcaţi în saci. Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Dumnezeului pământului. De va vrea cineva să-i vatăme pe ei, foc iese din gura acestora
şi mistuieşte pe vrăjmaşii lor; de va vrea cineva să-i vatăme pe ei,
aşa trebuie să se omoare acela. Aceştia au puterea a închide cerul
ca să nu plouă ploaie în zilele proorocirii lor şi când vor veni, au
putere peste ape a le întoarce în sânge şi a bate pământul cu toată
rana, ori de câte ori vor voi. Dacă vor sfârşi mărturia lor, fiara care
se suie din adânc va face război cu ei, îi va birui, şi-i va omorî. Trupurile căzute ale lor vor zace în uliţa cetăţii celei mari, care duhovniceşte se cheamă, Sodoma şi Egipt, unde şi Domnul nostru a fost
răstignit. Mulţi din noroade, din seminţii, din limbi şi din neamuri
vor vedea trupurile cele moarte ale lor, trei zile şi jumătate, şi nu
vor lăsa ca trupurile lor cele moarte să le pună în mormânt. Cei ce
locuiesc pe pământ se vor bucura de ei, se vor veseli, şi îşi vor trimite
daruri unul altuia pentru că aceşti doi prooroci au chinuit pe cei ce
locuiesc pe pământ. După cele trei zile şi jumătate însă, a intrat în
ei Duh de viaţă de la Dumnezeu şi au stat pe picioarele lor. Atunci
a căzut frică mare peste cei care îi vedeau pe ei. Ei au auzit un glas
din cer, foarte puternic, care le-a zis: „Suiţi-vă aici!“ şi ei s-au suit
în cer pe nori şi vrăjmaşii lor priveau la dânşii. În acel ceas s-a făcut
cutremur mare de pământ şi a căzut a zecea parte din cetate. În acel
cutremur s-au omorât 7.000 de nume omeneşti, iar ceilalţi s-au
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înfricoşat şi au dat slavă Dumnezeului Cerului“ (Apc. 11, 3-13). Unii
dascăli ai Bisericii, credeau că aceşti doi martori vor fi Enoh
(după Is. Sir. 44, 16) şi Ilie Tesviteanul (după Mal. 4, 5-6; Is. Sir. 48, 9-10).
Împărăţia lui Antihrist va dura numai trei ani şi jumătate. „Vor fi daţi – profeţeşte Daniel – pe mâinile lui până la un
timp, două timpuri şi jumătate de timp“ (Dan. 7, 25; 12, 7). Aici un
timp este spaţiul unui an în care se va arăta şi se va întări (Antihristul); două timpuri, sunt doi ani următori, ai criminalei sale
dominaţii, care formează cu primul an, trei ani, în fine, jumătate de timp e spaţiul de şase luni. Aceasta reiese şi din Apocalips, unde zice: „Putere i s-a dat de a face război în patruzeci
şi două de luni. Vor călca în picioare Sfânta Cetate în patruzeci şi
două de luni“. În aceeaşi carte, în privinţa celor doi martori, pe
care-i va trimite Dumnezeu spre a combate pe Antihrist, zice
că: „Ei vor profeţi 1260 de zile“. Şi despre Femeia îmbrăcată cu
Soarele (adică Sfânta Biserică), se zice că: „Ea a fugit în pustie, unde
avea un loc pe care i-l pregătise Dumnezeu; ca să se nutrească
acolo în 1260 zile“. Şi în adevăr, ea trebuie să fie nutrită un timp,
două timpuri şi jumătate de timp, în afară de prezenţa şarpelui (Apc. 13, 5; 11, 2, 3; 12, 6, 14).
Nu este de prisos a observa, că prezicerile privitoare la
Antihrist au fost aplicate de mai multe ori la mai multe persoane. Unii, după mărturia Fer. Augustin, au văzut pe Antihrist în Neron, alţii în gnostici, alţii iarăşi în Papa al Romei, şi
în genere în papism. Aceste socotinţe din urmă, care s-au ivit
şi s-au răspândit în Evul Mediu în Orient, printre mai multe
secte, dar care s-au întărit mai ales de la ivirea societăţilor protestante, au pătruns până şi în sistemele lor de teologie, şi au
fost chiar de mai multe ori dezvoltate în tratate speciale (Vezi
pe larg în „Privelişti Apocaliptice“, cap.13. de autor).
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D

Semnele prevestitoare ale sfârşitului lumii

upă cele arătate ni se descriu apoi felurite arătări cereşti
care compun marea alarmă a sfârşitului lumii şi venirii a
doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Venirea Antihristului
cu teribilele zile furtunoase. O întreagă serie de înspăimântătoare semne cereşti vor apărea, începând prin extraordinare
eclipse de soare şi lună.
Numeroasele lucrări, înşelătorii, semne, vedenii, minuni
amăgitoare, constrângerile, persecuţiile sângeroase şi ucigătoare ale lui Antihrist, vor veni până în ajunul Judecăţii universale, când acel satana întrupat, va fi omorât de Domnul nostru
Iisus Hristos cu duhul gurii Sale, pierzându-l cu arătarea venirii Sale, pe care pierzându-l dimpreună cu proorocul mincinos, îi va arunca în iezerul de foc ca să se muncească în veci (2
Tes. 2, 8; Apc. 19, 15; 19-20). Atunci se vor împlini marile şi înfricoşatele evenimente pe pământ şi în cer.
Înţeleptul Ieronim scrie în cartea sa că, a găsit în Hronograful evreilor, că se vor arăta douăsprezece semne înaintea
venirii a doua a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
1) În prima zi se vor înălţa apele mărilor cu cincisprezece
coţi deasupra nivelului lor, în toate hotarele, nu ca să le acopere, ci stând în locul lor, ca şi cum ar fi îngrădite cu un zid
uriaş, de jur-împrejurul lor.
2) În a doua zi se vor coborî apele atât de mult în adânc,
încât abia să se vadă.
3) În a treia zi se vor vedea deasupra apei, chiţii cei mari,
vietăţile uriaşe ale apelor mării şi peştii înfricoşători, strigând
aşa de tare, încât se vor auzi glasurile lor până la cer.
4) În a patra zi vor seca mările şi toate apele mari şi mici.
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5) În a cincea zi vor asuda cu sânge toţi copacii şi ierburile pământului.
6) În a şasea zi se va face un cutremur de pământ foarte
înfricoşat în toată lumea, încât să nu poată nici un om, dobitoc ori altă vieţuitoare, să şadă pe picioarele lor şi vor cădea
prăbuşindu-se toate zidurile şi locaşurile omeneşti. Toţi munţii, dealurile şi locurile înalte se vor nărui şi se va face în toată
lumea o singură câmpie.
7) În ziua a şaptea, toate pietrele se vor lovi între ele şi se
vor sfărâma.
8) În a opta zi, se vor deschide toate mormintele de la
răsărit la apus (de la miazănoapte la miazăzi) şi ieşind din ele oasele
morţilor, vor sta deasupra pământului.
9) În a noua zi vor cădea stelele de pe cer şi toate fiarele se
vor aduna în vasta câmpie, strigând cu îngrozire„ fără a paşte
şi fără a se mai hrăni.
10) În a zecea zi vor muri toţi oamenii, ca să învieze cu
ceilalţi după puţin timp.
11) În ziua a unsprezecea un foc foarte iute va arde: cerul,
aerul şi toată faţa pământului (până la 15 coţi, pe unde au umblat oamenii păcătoşi). Totuşi, transformarea prin foc nu se poate crede a
avea loc înainte de Judecată, învierea morţilor şi transformarea celor vii pe care, îi va surprinde ziua cea mare încurcaţi în
afacerile lor obişnuite, ca potopul universal pe lumea din vremea dreptului Noe şi ploaia focului nimicitor pe Sodomenii şi
Gomorenii din vremea dreptului Lot (Mt. 24, 37-42; Lc. 17, 26-29; 32),
altfel, ar fi consumaţi dimpreună cu pământul (2 Petru 3, 10) şi
n-ar mai putea rămâne nimeni în viaţă până la venirea Domnului (1 Cor. 13, 37; 1 Tes. 4, 17). De aici vedem că:
a) Lumea aceasta va avea un sfârşit.
b) Sfârşitul desăvârşit urmează după Judecata universală.
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c) Timpul când anume va fi a doua venire a Domnului,
Judecata universală şi desăvârşitul sfârşit al lumii, nu-l ştie
nimeni din creaturi, nici oamenii, nici îngerii, fără numai Dumnezeu, El va veni ca furul.
d) Lumea, aceasta, cu toate aşezămintele ei omeneşti, se
va mistui prin foc.
12) În a douăsprezecea zi, se va face cer nou şi pământ nou
şi atunci va veni Înfricoşatul Judecător, mergând înaintea Lui
un foc uriaş (Protos. Nicodim Măndiţă, „Vămile Văzduhului“, vol. II. pag.
818-830; 833-834, Ed. Agapis 2003).
*
„Doctrina universală a Dumnezeieştilor Scripturi arată că
la sfârşitul lumii vor fi mari tulburări în cer şi pe pământ.
„Deodată după necazul (durerile) zilelor acelora, soarele se
va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina sa, stelele vor cădea
din cer, şi puterile cerului se vor clăti“ (Mt. 24, 29 comp. Mc. 13, 24-25;
Lc. 21, 25).
Din descrierea Mântuitorului pleacă raze puternice de
adevăruri luminoase, în toată lumea, care luminează, trezeşte
şi înviorează pe mulţi pentru a se trezi din somnul păcatelor
şi a se ridica pe treptele strălucite ale credincioşiei şi vieţuirii creştineşti, pentru a ieşi biruitori în lupta cea bună contra păcatului care lesne înconjoară (Efs. 5, 14; 6, 10-20; 2 Tim. 4, 2-8;
Evr. 12, 2-14; 13, 13-14; Apc. 3, 8, 12). Sentimentul cuvintelor acestora
îşi are rostul lui în sufletele care-l aud şi-l primesc, mai ales în
întreaga Biserică a lui Dumnezeu. Apariţia în popor, în apropierea sfârşitului lumii, a hristoşilor şi proorocilor mincinoşi,
a mulţimii falşilor făcători de minuni, a falşilor vindecători de
boli şi a ghicitorilor, care vor dezvolta o activitate dezastruoasă între oameni, seducând cu faptele lor extraordinare pe
mulţi, va crea Bisericii o situaţie deosebit de dificilă. Necazu66
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rile celor credincioşi în zilele acelea, îşi vor atinge culmea. Ele
se vor resimţi cu atât mai greu, cu cât nici nu va urma o mică
pauză de linişte, ci îndată se vor arăta şi celelalte semne, care
vor precede sfârşitul lumii şi a doua venire. Înainte de toate, se
vor produce mari schimbări în sistemul solar. Domnul ţine să
precizeze mai de aproape, de ce natură vor fi aceste schimbări,
descriind întunecarea soarelui, ne mai luminarea lunii, căderea stelelor şi clătirea puterilor cereşti.
Aceste precizări nu le întâmpinăm acum pentru prima
dată, deoarece şi Profeţii Vechiului Testament fiind inspiraţi
de sus, au prezis, că înainte de judecata cea mai de pe urmă se
vor produce pe cer fenomene de felul acestora (Is. 13, 9; 34, 4; Ier.
4, 28). Soarele se va întuneca şi îşi va pierde puterea de lumină
şi de căldură, pe care o transmite azi prin razele sale. Aceasta,
sau din cauză că se va răci şi va deveni un corp ceresc mai
stins, sau din cauză că se va îndepărta atât de tare de pământul nostru, încât nu-l va mai putea lumina şi încălzi ca până
acum. Totuşi, va rămâne încă tot soare pentru pământul nostru şi mărimea lui nu va scădea pentru noi atât de mult, ca să
ajungă la mărimea unei stele de rând. Luna, care în prezent îşi
primeşte lumina sa de la soare, atunci, când soarele se va întuneca nu va mai putea nici ea să mai reflecteze destulă lumină.
Şi nefiind îndeajuns luminată de soare, ea ne va apare nouă,
celor de pe pământ, numai ca un disc negru pe cer. În aceste
condiţii schimbate, soarele îşi va pierde şi puterea sa de acţiune, pe care o exercită în prezent, asupra planetelor ce-l înconjoară, şi atunci stelele se vor îndepărta către alte centre de gravitaţie şi îşi vor parcurge calea într-acolo cu o viteză uimitoare.
Dar, şi independent de soarele nostru, se prea poate să se producă mari schimbări pe cerul înstelat. Faptul acesta ne va apărea nouă, celor de pe pământ, ca o cădere a stelelor de pe cer.
Probabil, că stelele nu vor cădea pe pământul nostru, pentru
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că multe din ele sunt mult mai mari decât planeta noastră.
Aşadar, pământul nostru nici n-ar putea să suporte o ciocnire
atât de puternică cu aceste stele căzătoare, fără să se sfărâme
în bucăţi. Deci, stelele vor cădea în nemărginitul univers şi se
vor îndrepta spre un centru nou, încă necunoscut nouă.
Dar nu numai sistemul nostru solar, ci şi altcum se vor
produce mari schimbări între corpurile cereşti. Cam acest înţeles pare că-l au cuvintele Domnului: „Şi puterile cerului se vor
clătina“. Alte sisteme solare, probabil, vor lua locul sistemului
nostru solar. Şi atunci noi, cei de pe pământ, vom avea cum zice
Sfântul Apostol Petru în epistola sa a doua 3, 13 „un cer nou“.
Aceste schimbări pe cer nu vor rămâne fără de consecinţe
grave şi asupra pământului nostru. Atunci pământul fiind lipsit de lumina şi căldura necesară a soarelui, nu va mai putea
produce, cu aceeaşi abundenţă, vegetaţia de până acum. Lipsite de hrana necesară, vietăţile şi omenirea va fi redusă mult,
pentru că nu-şi vor mai putea continua, în aceste condiţii grele,
traiul de până acum. De aceea, îndată ce se vor ivi aceste fenomene catastrofale pe cer, să fim în aşteptare că nici sfârşitul
lumii nu va mai putea să întârzie mult.
Trecând de la arătarea schimbării naturii materiale la cea
spirituală, a celor arătate (vers. 20) noi mai înţelegem că Mântuitorul ştiind cum înaintea lui Dumnezeu o mie de ani e ca
ziua de ieri care a trecut (Ps. 89, 4; 2 Petru 3, 8; Mc. 13), descrie îndată
după căderea şi risipirea Ierusalimului, catastrofa materială şi
spirituală universală de la sfârşitul lumii. Prin întunecarea soarelui arată amuţirea luminătorilor lumii, şi întunecarea soarelui de pe cer, aşa cum s-a întunecat el şi la răstignirea şi moartea Mântuitorului pe Cruce. Prin luna ce nu mai luminează,
arată Biserica Sa, care din felurite împrejurări nu-şi va mai da
lumina sa, adică nu va mai învăţa aşa cum trebuie, şi astfel nu
va mai lumina lumea, asemănându-se eclipsării lunii de pe cer.
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Prin căderea stelelor din cer, arată căderea creştinilor – clerici şi
poporeni – din Trupul Bisericii pentru lipsa învăţăturilor Sfinte.
În Vechiul Testament se descriu în imagine căderea stelelor, a persoanelor sau întâmplări deosebite. Hrisostom, Teofilact,
Zigaben, zic că mărimea sau strălucirea Domnului va întrece
strălucirea soarelui, dar mai corect înţelegem întunecarea lui.
În cuvintele: „puterile cerurilor se vor clăti“, Hrisostom şi Zigaben, înţeleg Cetele îngereşti. Totuşi, se ştie că întreg universul
se va zgudui, la a doua venire a Domnului pe pământ, pentru
a judeca toată lumea (Protos. Nicodim Măndiţă, „Caii Apocaliptici“, pag.
185-187, Ed. Agapis 1995).

A

Semnul Fiului Omului prevestitor
venirii sale la judecată

şa cum am mai amintit şi mai sus, semnele venirii Dumnezeului nostru vor fi foarte zguduitoare şi înspăimântătoare.
Dreapta credinţă se va stinge aproape cu totul de pe pământ.
Oamenii vor ajunge la cel mai de pe urmă grad de stricăciune.
Antihrist, satana întrupat (cum am mai arătat), va veni şi va înşela
pe oameni, prin mincinoasele lui învăţături anticreştineşti, prin
semne şi minuni false şi prin prigonirile credincioşilor care
s-ar mai afla tăinuiţi pe undeva. Popoarele aproape se vor distruge prin războaie interne şi externe. Bolile cumplite, molipsitoare şi foametea, vor pustii pământul. Cutremure puternice de pământ vor distruge şi vor înghiţi oraşe şi sate întregi.
Echilibrul lumii se va slăbi şi se va rupe, vânturile şi uraganele
se vor dezlănţui, distrugând totul din calea lor. Soarele nu va
mai da, decât nişte slabe luciri sinistre şi încruntate. Luna nu
va mai străluci. Stelele vor cădea din cer, trăsnetele şi fulgerele
vor sclipi izbucnind furioase din toate părţile. Apele oceanelor,
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mărilor, iazurilor, fluviilor, râurilor… vor ieşi din hotarele lor
cu mugete îngrozitoare, înălţându-se spre cer. Munţii şi dealurile se vor ciocni, vulcanii se vor înfuria vărsând şiroaie puternice de flăcări. O ploaie puternică de pucioasă cu foc va îneca
pământul şi tot ce se găseşte pe suprafaţa lui va deveni în acel
moment prada flăcărilor ce vor arde pământul, ca pe o oală
sau cărămidă, cincisprezece coţi de jur-împrejur, pe unde au
călcat picioarele oamenilor păcătoşi. Nu va mai rămâne din
frumuseţile şi aşezările omeneşti, decât o grămadă uriaşă de
moloz şi cenuşă fumegândă. Pământul va deveni atunci un
fioros mormânt foarte puţin luminat, de o slabă lumină a stelelor ce se sting în căderea lor. Atunci pământul se va acoperi
peste tot cu un întuneric mare, cum a fost înainte de crearea
luminii şi a lumii, asupra întregii naturi va domni o adâncă
tăcere posomorâtă.
Despre aceasta ne adeveresc Sfintele Scripturi şi învăţaţii
adeseori mărturisesc aceasta. Psalmistul arată că: „Pământul şi
cerurile vor pieri, toate se vor învechi ca o haină şi ca un veşmânt
se vor învălui şi se vor schimba“ (Ps. 101, 26-27). Mântuitorul nostru Iisus Hristos prezice sfârşitul lumii în pilda zâzaniilor (Mt.
13, 39-40), în răspunsul dat Apostolilor despre vremea şi semnele acestui sfârşit (Mt. 24), prezicând că: „Cerul şi pământul vor
trece“ (Mt. 24, 35). Sfântul Apostol Petru descrie sfârşitul lumii
prin arderea cu foc a pământului şi a cerului, zicând: „Lumea
cea de atunci cu apă înecând-o, a pierit; iar cerurile acestea de
acum şi pământul, se păzesc focului; că cerurile cu sunet vor trece;
iar stihiile arzându-se, se vor strica şi pământul şi lucrurile cele de
pe dânsul vor arde“ (2 Petru 3, 5-7, 10). Dumnezeu, astfel va înnoi
universul cu foc pentru curăţirea lui de păcatele omeneşti şi
de blestemul pus asupră-i pentru stricarea aşezământului primar şi eliberarea făpturii din robia deşertăciunii şi a stricăciunii, după care ardere, se va face cer nou şi pământ nou (Rom. 8,
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19-22; 2 Petru 3, 13; Apc. 21.) Vremea sfârşitului lumii n-o ştie nimenea din oameni, fără numai singur Dumnezeu (Mt. 24, 36: F. Ap.
1, 7; 2 Petru 10; 1 Tes. 5, 1-3) (Protos. Nicodim Măndiţă, „Vămile Văzduhului“,
vol. II. pag. 835-836, Ed. Agapis 2003).

După toate acestea „Se va arăta Semnul Fiului Omului pe
cer, şi vor plânge (bătându-se în piept de întristare) toate neamurile
pământului, şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului
cu putere şi cu mărire multă“ (Mt. 24, 30 comp. Mc. 13, 26; Lc. 21, 27).
Ce semn al Fiului Omului va fi acela care se va arăta pe cer,
aşa fel ca să-l vadă toată lumea? Nu ni se spune nici în Sfânta
Evanghelie. Semnul acesta profetizat (Ps. 59, 4; Lc. 2, 34), semn bine
cunoscut, semn care prin excelenţă caracterizează pe Fiul Omului, este Semnul Sfintei, cinstitei şi de viaţă purtătoarei Cruci.
Acesta e semnul Dumnezeiesc al Crucii, care s-a arătat pe cer
primului împărat roman creştinat, Constantin cel Mare. Este
Dumnezeiescul semn al Crucii, care în ziua pogorârii Duhului
Sfânt, s-a arătat pe cer în plină lumină, în culorile curcubeului, mai luminată decât soarele, deasupra cetăţii Ierusalimului, încât toată lumea îngrozindu-se de frica Judecăţii de apoi,
creştinii şi chiar şi necreştinii, s-au îngrămădit prin Biserici,
cerându-şi iertare de la Dumnezeu (V. Sf. 21 şi 7 mai). Despre arătarea aceasta pe cer a Sfintei Cruci vorbeşte şi Sf. Chiril Arhiepiscopul Ierusalimului. El descrie această arătare a Sfintei Cruci
şi împăratului Constantin cel Mare (V. Sf. 18 martie).
Acest Semn Dumnezeiesc al Crucii s-a mai arătat pe cer,
foarte luminoasă, înconjurată de o cunună de stele strălucitoare, la repauzarea cuvioasei Xenia, care a fost văzută de toată
lumea, punându-i în mirare (V. Sf. 24 ian.).
La întrebarea multora: „Ce este acela Semnul Fiului Omului, care se va arăta pe cer?“ Răspunde Sf. Ioan Gură de Aur:
„Atunci se va ivi Semnul Fiului Omului pe cer – adică Crucea,
care va fi mai luminoasă decât soarele – deoarece soarele se va
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întuneca şi se va ascunde, iar crucea se arată. Ea nu s-ar putea
observa, dacă n-ar fi mai luminoasă decât razele soarelui“. Aşa
înţeleg şi mărturisesc şi alţi Sfinţi Părinţi.
La întrebarea pe care şi nouă ne-o pun mulţi, privitor la
arătarea acestui semn, le răspundem următoarele: Noi, din
Sfânta descoperire cunoaştem, ştim şi mărturisim, că acesta va
fi un Semn în mod deosebit. Domnul zice: „Atunci se va arăta pe
cer Semnul Fiului Omului“. Ce semn va fi acesta, nu ni se spune.
Dar atâta ştiu că va fi un semn, pe care toţi îl vor cunoaşte, că
este Semnul Fiului Omului. Semnul Fiului Omului este de obicei Crucea Sa. De aceea, cei mai mulţi exegeţi se gândesc la o
Cruce mai deosebită care se va arata atunci pe cer. Apariţia acestui Semn, care pentru Domnul a însemnat încheierea tuturor
chinurilor şi suferinţelor pe care le-a îndurat pentru noi oamenii aici pe pământ, va umple inimile celor credincioşi de sentimente de cea mai adâncă recunoştinţă faţă de Domnul, care a
hotărât, ca şi chinurile noastre de pe acest pământ, să ia acum
sfârşit. Adânc mişcaţi de iubirea pe care Domnul o poartă aleşilor Săi până la sfârşit, ei vor vărsa multe lacrimi de mângâiere şi de bucurie.
Cu totul alta însă va fi atitudinea celor necredincioşi. Aceştia se vor umple de groază şi de frica pedepselor grele, care
vor veni în curând asupră-le, pentru că Semnul care li s-a arătat pe cer, le va aminti mai clar decât altădată, că ei au avut în
viaţă aceasta o atitudine necuviincioasă şi nerecunoscătoare
şi cu rea voinţă au călcat poruncile Lui. „Atunci toate seminţiile
pământului se vor bate în piept (tânguindu-se)“. Domnul zice: „toate
seminţiile pământului“ pentru că până atunci toate popoarele
pământului vor fi avut ocazia ca să audă cuvântul Evangheliei.
Dar pentru că n-au vrut să-l primească, sau pentru că n-au ştiut
să se folosească destul de bine de timpul care le stătea la dispoziţie pentru a-şi asigura mântuirea pe care le-a adus-o Dom72
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nul, „ele se vor tângui“. Deci, atunci vor plânge toate seminţiile pământului, cele iudaiceşti, tânguindu-şi nesupunerea lor.
Încă şi toţi cei ce cugetă cele pământeşti, deşi creştini fiind, vor
plânge. Că seminţii ale pământului se numesc cei ce sunt lipiţi
de cele pământeşti. Însă atunci va fi prea târziu pentru ca să mai
poată repara ceea ce au neglijat timp atâta de îndelungat. Căci
imediat după ce se va fi arătat acest Semn pe cer „vor vedea pe
Fiul Omului, venind pe norii cerului cu putere şi mărire multă“. La
aceste cuvinte ale Domnului ne amintim, că şi Profetul Daniel
(7, 13), la timpul său, ne spunea că într-o viziune, pe care a avut-o,
„a văzut pe Fiul Omului venind pe norii cerului spre Cel vechi de
zile, Căruia I s-a dat putere şi onoare şi Împărăţie, care nu va mai
avea sfârşit“ (Ps. 18, 7;11, 93; 92, 2). Puterea cea mare a Domnului
se va vedea din faptul că El va fi însoţit de cete nenumărate de
Îngeri, care vor sta gata ca să execute ordinele sale (2 Tes. 1, 7, 10).
Mărirea lui cea multă se va vedea din strălucirea extraordinară
a Feţei şi hainei Sale, şi a celor care vor veni împreună cu Dânsul. Învăţăceii lui îl vor putea recunoaşte, pentru că după cum
vom auzi mai târziu, Îngerii care li s-au arătat lor în ziua Înălţării Lui la cer, le-au zis, că: „Precum L-au văzut Înălţându-Se la
cer, aşa îl vor vedea venind iarăşi“ (F. Ap. 1, 11).
Dumnezeu, astfel, va înnoi universul cu foc, pentru curăţirea lui de păcatele omeneşti şi de blestemul pus asupră-i pentru stricarea aşezământului primar şi eliberarea făpturii din
robia deşertăciunii şi a stricăciunii, după care ardere, se va face
Cer nou şi pământ nou (Rom. 8, 19-22; 2 Petru 3, 13; Apc. 21). Vremea
sfârşitului lumii n-o ştie nimeni din oameni, fără numai singur Dumnezeu (Mt. 24, 36; F. Ap. 1, 7; 2 Petru 3, 10; 1 Tes. 5, 1-3).
După toate acestea:
„Domnul va trimite pe Îngeri cu glas mare de trâmbiţă şi
vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă“ (Mt. 24, 31 comp. Mc. 13, 27; Lc. 21, 28).
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Printre neamurile pământului mai sus arătate, plângând
la apariţia Crucii pe cer, vor figura şi oamenii care vor fi încă
vii la sfârşitul lumii (1 Tes. 4, 17; comp. Apc. 11, 3-12; Ioan 12, 26). Pentru ca toţi oamenii din toate vremurile, câţi au trăit cândva pe
acest pământ, să se poată aduna cât mai grabnic înaintea Lui,
Domnul îşi trimite Îngerii cu glasuri puternice de trâmbiţă ca
să-i adune pe toţi aleşii Săi de pretutindeni. Deşi sunt menţionaţi aici numai aleşii, pentru că aceştia sunt chemaţi întâi, însă
nici păcătoşii nu vor fi uitaţi (Mt. 25, 31-46). Va trimite îngerii să
adune pe Sfinţi şi pe cei ce au înviat din morţi, ca să-L întâmpine
pe El în nori, cinstindu-i pe dânşii şi cu chemarea prin Îngeri.
Iar de zice Ap. Pavel că se vor răpi ei prin nori, nu este aceasta
împotrivă; că după ce se vor aduna de Îngeri, îi vor răpi norii.
Iar trâmbiţa va fi spre mai multă înspăimântare.
În sunete de trâmbiţă li s-a dat iudeilor legea pe muntele
Sinai (Ieş. 19, 19). În sunete de trâmbiţă li se anunţa lor în fiecare
an sărbătoarea împăcării şi tot aşa, din 50 în 50 de ani începutul anului jubileu (Lev. 23, 24; 25, 9). La sunetul de trâmbiţă obişnuia să se adune în pustiu întreg poporul israelit (Num. 10, 2).
În sunetul trâmbiţei celei mari, preziceau încă Profeţii: Ioil (2,
1) şi Isaia (27, 13), că se vor aduna toţi în jurul Domnului în ziua
când va veni. Astfel anunţă şi Domnul că va fi la a doua a Sa
venire. Atunci se vor aduna în jurul Lui toţi aleşii Săi şi se vor
învrednici ca să-I vadă din nou Faţa. Credincioşii care vor mai fi
în viaţă, precum şi cei care vor fi înviat din morţi, îl vor întâmpina pe Domnul, ridicându-se în aer (1 Tes. 4, 13-17; 1 Cor. 15, 35-58). Şi
toţi credincioşii se vor aduna „din cele patru vânturi“. Cele patru
vânturi, despre care vorbeşte Domnul, sunt cele patru vânturi,
care bat în Palestina peste tot anul. Primăvara de la răsărit, vara
de la miazăzi, toamna de la miazănoapte, şi iarna de la apus.
Aceste patru vânturi îşi schimbă direcţia din lună în lună. Ele
sunt simbolul celor patru regiuni ale pământului. Credincioşii
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se vor aduna, aşadar, din toate părţile pământului. Cuvintele
„de la o margine a cerurilor până la cealaltă“, care se mai adaugă,
duc la expresia, că toţi vor veni chiar şi din cele mai îndepărtate puncte ale orizontului (vers. 27). Nimeni nu va rămâne pe
dinafară. Toţi vor trebui să se prezinte înaintea Domnului.
Vorbind despre a doua venire a Sa, Domnul îi îndrumează
pe Apostoli la smochin să înveţe a lua cunoştinţă de apropierea acelor vremuri. El le arată cum trebuie a înţelege asemănarea venirii sale din pilda smochinului:
„Luaţi pildă de la smochin; când ramurile lui devin fragede (moi) şi dau frunză, atunci ştiţi că e aproape vară. Când
veţi vedea acestea toate, să ştiţi că e aproape, la uşă“ (Mt. 24, 32-33
comp. Mc. 13, 28-29; Lc. 21, 29, 30, 31)

În ţările calde şi în Palestina creşte şi se cultivă cu mult
folos, din vechime adâncă, smochinul. El rodeşte aproape tot
anul. Numai faptul că uneori îşi pierde frunzele şi altă dată le
recapătă iarăşi, ne face să înţelegem, că atunci când îşi pierde
frunzele, noi ne găsim în anotimpul iernii, iar atunci când mlădiţele lui devin din nou, fragede, crapă, înmuguresc şi el îşi
recapătă iarăşi frunzele, ştim că ne apropiem de vară. Tot aşa
şi noi, când vom vedea că se produc semnele anunţate mai sus,
să cunoaştem că venirea Domnului este aproape. Cuvintele „la
uşă“ exprimă „e aproape Împărăţia lui Dumnezeu“ şi mai precis
iminenta venire a Domnului.
Versetul 33 cu „toate acestea“ (vers. 5-31) a fost „piatra de poticnire“ pentru mulţi exegeţi. Peste toţi aceştia se ridică Sfântul
Ioan Gură de Aur, care înţelege aşa: „Aceea ce s-a întâmplat cu
Ierusalimul: războaiele, foametea, molimele, cutremurele, hristoşii mincinoşi, proorocii mincinoşi, răscoalele, tulburările şi
tot ce trebuie să se întâmple până la venirea lui, mult mai pronunţate sunt „acestea toate“, care prevestesc apropierea sfâr75
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şitului lumii şi a doua venire cu Judecata universală şi răsplătirea faptelor bune, sau rele, pe vecie.
Vară numeşte aici veacul viitor cu desăvârşitele bunătăţi
gătite drepţilor, liniştea şi fericirea celor ce au suferit durerile
iernii persecuţiilor pentru Hristos, pentru mărturisirea dreptei credinţe şi a vieţuirii curat creştinească. Aceste bunătăţi
sunt pentru cei ce au slujit cu trup şi suflet în viaţa lor Domnului Hristos, Care zice: „De slujeşte cineva Mie, Mie să-Mi urmeze,
şi unde voi fi Eu, acolo va fi şi sluga Mea. De va sluji cineva Mie, îl
va cinsti pe el Tatăl Meu“ (Ioan 12, 26; 14, 3; 17, 24; 1 Tes. 4, 17). Iarna cu
tulburările ei cumplite din urmă, rămâne păcătoşilor care au
slujit îngerilor căzuţi, cu care se trimit în munci. Pentru a nu
crede cineva că a doua venire a Domnului va fi rezervată unor
timpuri atât de îndepărtate, încât nimeni nu va mai putea şti
dacă le va mai putea ajunge, Domnul ţine să le dea învăţăceilor
Săi asigurare că: „nu va trece generaţia aceasta, până ce nu se vor
întâmpla toate acestea“. Generaţie se numeşte totalitatea oamenilor care aparţin unui neam oarecare (2 Lege 32, 5). Determinarea mai de aproape pe care o adaogă Domnul, zicând: „generaţia aceasta“, ne face să ne gândim la generaţia iudeilor, care
trăiau pe acele vremuri. Despre această generaţie, Domnul zice
că nu se va stinge până ce nu va vedea împlinindu-se toate cele
zise mai sus. Ea va trăi până la a doua venire a Sa. Neamul iudeilor, care trăia pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos, va trebui să trăiască, deci, până la sfârşitul lumii. El va vedea dărâmarea Ierusalimului, dar va vedea şi toate cele ce vor mai urma de
acum înainte şi până la a doua venire a Domnului.
Sf. Ioan Gură de Aur spune că Mântuitorul aici vorbeşte nu
de generaţia care trăia atunci; ci de credincioşii creştini. Neamul se desemnează nu numai după timp; ci şi după felul religiei şi vieţii, d. ex.: când vorbeşte: „Acesta este neamul celor ce
caută pe Domnul, a celor ce caută Faţa Dumnezeului lui Iacob“ (Ps.
76

Despre înfricoşata judecată
23, comp. Pild, Sol. 30, 11-14; Ier. 8, 3). Aşa înţelege şi Sf. Grigore. Feri-

citul Ieronim însă generalizează, spunând că ar fi vorba de rasa
omenească în general, adică de tot neamul omenesc, în specie iudeii. Alţi autori spun că aici ar fi vorba de poporul evreu,
care va fi păstrat în mod miraculos până la sfârşit, până la cea
de doua venire a Lui, poate ca o probă a predilecţiei Mântuitorului. Nouă ni se pare că aici este o profeţie cu dublu sens,
un fel atât de des întâlnit în cărţile sfinte. Astfel, în partea în
care Iisus face aluzie la relele Ierusalimului se referă la evreii
care trăiau atunci; iar când face descrierea sfârşitului lumii El
se referă la tot neamul omenesc, în special poporul evreu care
va mai rezista, până atunci pentru a aduce elogii adevărului
lui Iisus. Neam numeşte aici nu pe cel ce era atunci, ci pe cel al
credincioşilor, până când nu vor fi toate acestea, căci nu pentru că auziţi de foamete şi ciume să socotiţi că neamul credincioşilor despre relele acestea se va strica; ci va rămâne şi nici
un rău nu-l va birui pe el. Iar unii pe acest cuvânt ce zice: Toate
acestea pentru singură robia Ierusalimului l-au înţeles, nu şi
pentru a doua venire. Drept aceea, aşa tâlcuiesc. Nu va trece
neamul acesta, adică neamul vostru al Apostolilor până nu va
vedea primejdiile Ierusalimului.
„Cerul şi pământul vor trece, iar cuvintele Mele nu vor
trece“ (Mt. 24, 35). Mântuitorul vrând să ne încredinţeze puternic, că toate cele prezise de El se vor împlini întocmai, a rostit
în continuare: „Cerul şi pământul vor trece, iar cuvintele Mele nu
vor trece“ (Mt. 24, 35; comp. Mc. 13, 31; Lc. 21, 33). Prin cuvintele acestea El întăreşte cele spuse cu cerul şi cu pământul, care ar fi
foarte puternice şi stabile (Ier. 31, 35-40). Ele vor trece, de nu se
distrug totalmente (2 Petru 3, 7; 1 Cor. 7, 31) sau în mod complet
vor fi transformate.
Mai mult decât atât. Nu numai neamul aceasta se va convinge până la sfârşit, căci cuvintele de mai sus ale Domnului
77

Protos. Nicodim Măndiţă

se vor adeveri, ci şi cerul şi pământul vor dovedi, în fine; căci
cuvintele Domnului sunt adevărate şi se împlinesc. Şi cerul
şi pământul vor trece şi faptul acesta va dovedi de-asemenea
că cuvintele Domnului nu vor trece. Domnul pune, aşadar, în
vedere, cel puţin în felul acesta, în mod indirect, că după trecerea acestui cer şi pământ, noi vom avea un nou cer şi un nou
pământ. Ideea aceasta o găsim exprimată şi la Profeţii Vechiului Testament. Ei ne spun nu numai că instituţiile aşezate de
Dumnezeu pe acest pământ vor dăinui, câtă vreme luminează
soarele şi luna pe cer (Cf. 2 Lege 11, 21; Ps. 71, 5-7; 88, 29, 36; Ier. 33, 2, 5)
ci ne spun şi de-a dreptul, că cerul va trece (Ps. 101, 25-27; Is. 13, 10,
13; 34, 4; 51, 6). Înainte de ziua cea mare a judecăţii Domnului, se
vor produce semne înfricoşate pe cer (Ioil 3, 3; Cf. 2 Petru 3, 7, 10;
Apc. 6, 12) şi apoi vom avea un nou cer şi un nou pământ (Is. 65,
17; 66, 22; Cf. 2 Petru 3, 13;. Apc. 21, 1). Cuvintele Domnului se vor adeveri în orice caz, pentru că El fiind Fiul lui Dumnezeu este mai
presus de toate şi absolut adevărat în cuvintele Sale.
Mântuitorul vorbeşte aici cu propriile cuvinte. Noi nu
putem judeca despre aceea, adică ce împlinire va primi sentinţa
Sa în viitor. Dar că cuvintele lui Hristos n-au „trecut“ până în
prezent, aceasta e mărturisită de istorie. Pe acest temei urmează
a crede, că ele nu vor trece nici în viitor.
Noi în general vom putea şti când se vor apropia timpurile venirii a doua a Mântuitorului dar, în special, ziua şi ora
venirii a doua a Domnului nu se poate şti. Ea trebuie să rămână
pentru noi necunoscută. Domnul ne spune în această direcţie
următoarele:
„Dar de ziua aceea şi ceasul acela nimeni nu ştie, nici Îngerii din ceruri, nici Fiul, decât numai Tatăl Meu, Singur“ (Mt. 24, 36
comp. Mc. 13, 32). Aici e vorba despre ziua şi ceasul apariţiei Domnului nostru Iisus Hristos în Slavă multă, pentru judecata cea
din urmă. Ziua şi ceasul venirii a doua a Domnului, n-au fost
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cunoscute nici unei creaturi din univers, nici Îngerilor, acestor
spirite atât de luminate, apropiate şi înrudite mai mult decât
oamenii, cu Dumnezeu, acestor prieteni intimi ai Dumnezeirii, cărora El le împărtăşeşte proiectele Sale, dar care, despre
acestea nu ştiu nimic.
Îngerii sunt fiinţe curate, spirituale, care pururea stau
în slujba lui Dumnezeu (Ps. 103, 4; Evr. 1, 7). Deşi zilnic văd faţa
lui Dumnezeu (Mt. 18, 10) totuşi, ei nu pot şti alta, decât numai
ceea ce le porunceşte Dumnezeu. Tainele ascunse, ale Dumnezeirii ei nu le pot şti. Domnul ne spune însă, că nici Fiul nu
ştie ziua şi ora venirii sale a doua. Cum Dânsul este nu numai
Om, ci în acelaşi timp şi o Persoană Divină de aceiaşi Fiinţă cu
Dumnezeu-Tatăl, noi putem crede cu tărie că şi Fiul lui Dumnezeu ştie, chiar cu precizie, ziua şi ora venirii Sale în lume pentru
a doua oară. Acesta-i adevărul. Prin cuvintele: „Nici Fiul nu ştie,
decât numai Tatăl Meu singur“, Mântuitorul vrea să oprească pe
Apostoli de a-l mai întreba de ziua şi ceasul acela. Le pune hotar
de a mai iscodi ceea ce nu-i folosea; ci mai vârtos îi păgubea şi
primejduia şi pe ei şi pe alţii din cursul vremurilor. Dacă însă
El ar fi zis: „Ştiu, dar nu voiesc să vă spun… nu vă spun, că nu vă
foloseşte“, i-ar fi mâhnit pe ei. Aceasta însă „a-i mâhni“ nu era
în firea sa, deoarece el este pacea, iubirea nemărginită. Aşadar,
procedează cu înţelepciune spre ai opri pentru totdeauna a mai
încerca să afle aceasta şi a-L supăra. Cuvântul „nici Fiul“ e o bară,
o poruncă pentru Apostoli şi urmaşii lor din toate vremurile, a
nu mai încerca, nici întreba, nici a mai cere prin rugăciuni, să
le descopere. Aceasta o fac adeseori şi părinţii cu pruncii lor,
d.p.: Pruncii când văd pe părinţii lor ţinând ceva în mâini: un
cuţit, revolver, ş.a. Îndată cer să le dea lucrul acela ce-l au în
mână. Părinţii nu vor să le dea. Copiii plâng, ţipă de-i asurzesc,
se tăvălesc pe jos… pentru că nu le dă şi nu au acele lucruri ca
să se joace cu ele. Părinţii, pe de o parte ca să nu se vatăme şi
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pe de alta ca să-i liniştească, să-i vadă în pace, ascund ce aveau
şi cereau pruncii, şi arătându-le mâinile goale, le spun: „Nu
am aceea ce cereţi! Nu-i! Nu-i!“ Pruncii ne mai văzând ceea ce
cereau, se liniştesc, încetează a mai ţipa şi a plânge…
Aşa şi Mântuitorul Cel nemărginit în înţelepciune, şi în
toate bunele însuşiri, ca şi cu nişte prunci Se poartă părinteşte
cu Apostolii Săi, tăinuindu-le prin cuvintele acelea, ziua şi ceasul
în care va veni cu Slavă. Dacă El ar fi zis: „Eu ştiu, dar nu vreau
să vă spun“, ei s-ar fi întristat pentru că nu s-au înştiinţat de El.
Domnul Hristos însă, Care a făcut veacurile şi întreg universul,
este arătat că ştie toate, şi ziua şi ceasul acela. Cum să nu ştie
El ziua aceea şi ceasul acela, pe care El singur le-a creat, aşezat şi hotărât. El, care-i Dumnezeu adevărat, ştie sigur ziua şi
ceasul, adică sfârşitul fiecărui om, şi al lumii acesteia. Atotştiinţa Sa despre „ziua şi ceasul acela“ reiese clar chiar din cuvintele: „Toate câte are Tatăl, ale Mele sunt“… „Tatăl iubeşte pe Fiul,
şi toate le-a dat în mâna lui…“ (Mt. 11, 27; 28, 18; Lc. 10, 22; Ioan. 3, 35; 5,
20, 22; 13, 3; 17, 2).
Aşadar, e cu neputinţă a nu şti Fiul, ziua şi ceasul venirii Lui a doua; că Cel ce a adus până la pridvor, care este lângă
uşi, arătat, învederat şi sigur este că a ştiut şi uşa. Pentru folosul nostru tainic, însă, El n-a deschis-o. Iscoada striga: „De ce
nu ne-a deschis uşa?“ Pentru că nu ne este nouă de folos a şti
când este sfârşitul nostru al fiecăruia în parte şi al lumii, ca să
nu ne lenevim. Pentru folosul nostru sufletesc, a tăinuit aceasta,
nu ne-a deschis uşa să vedem cele ce sunt dincolo de ea. Dacă
acum când nu cunoaştem sfârşitul, şi unul şi altul: ne tulburăm, ne muşcăm, ne sfâşiem, ba uneori chiar ne şi vrăjmăşim
de moarte şi căutăm să ne nimicim! Apoi ce am fi făcut noi
dacă am fi cunoscut sfârşitul? Cu adevărat, în cele mai groaznice infernalităţi ne-am fi cufundat! Cei buni ne-am fi cufundat în plăcerile şi dulceţile veacului acestuia, până în ajunul
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morţii, şi astfel ne-am fi păgubit rău. Cei răi în mai multe răutăţi şi sfâşieri s-ar fi mrejuit până în agonia morţii. Astfel vremea cea mai înainte de sfârşit, în multe rele am fi cheltuit-o.
Apoi într-o singură zi, cea dinaintea sfârşitului pe care l-am fi
ştiut, am fi făcut o seacă şi netrebnică pocăinţă, şi astfel groaznic ne-am fi păgubit şi primejduit foarte mult.
Acestea ştiindu-le, socotim că Dumnezeu Tatăl este Izvorul a toate, şi El, trimiţându-L pe Fiul Său în lume, nu L-a autorizat ca să comunice omenirii nici ziua, nici ora sfârşitului
lumii. Această mare taină rămâne rezervată dispoziţiilor, pe
care Dumnezeu-Tatăl va binevoi să le ia atunci, când va crede
timpul mai potrivit, pentru a-L trimite pe Fiul Său a doua oară
în lume, ca să stea la judecată asupra omenirii întregi. Aşa trebuie să interpretăm cuvintele de mai sus ale Domnului, pentru că în ziua Înălţării Sale la cer, Domnul le-a spus Apostolilor Săi: „Nu este treaba voastră, ca să ştiţi timpurile şi anii, pe care
Tatăl i-a hotărât în puterea Sa proprie“ (F. Ap. 1, 7). Dumnezeu-Tatăl
Şi-a rezervat, aşadar, toate drepturile, ca să fixeze ziua şi ora
Parusiei Domnului.
Cum am mai zis, ar fi nefolositor, păgubitor şi chiar periculos, ca să ştim noi de mai înainte, cu precizie, ziua şi ora sfârşitului nostru şi al sfârşitului lumii. Vreţi a şti pentru ce? Pentru
că cei buni, dacă ar şti de mai înainte, cât este de îndepărtată
acea zi mare, ar slăbi în zelul lor; iar cei răi ar căuta, în mod şi
mai neruşinat, să-şi bată joc de ea. Oamenii neştiind ziua şi ceasul acela când va veni Fiul Omului pentru a judeca toată lumea,
se ocupă fiecare cu ale sale, până la împătimire, încât uită, mai
puţin, ori mai mult, alţii chiar completamente, de Dumnezeu
şi de sufletele lor. Vreun necaz, primejdie, nevoie, ori suferinţă,
îi trezeşte puţin pentru a alerga la ajutorul lui Dumnezeu şi a
se mai gândi şi la suflet, dar odată cu trecerea acelor neplăceri, iarăşi se cufundă în grijile şi alergările lor pătimaşe, ca
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şi lumea care după luminarea rapidă a fulgerelor din timpul
nopţii, rămâne iar cufundată în bezna întunericului.
Alţii nici atâta nu fac, pentru că în greutăţile ce-i presează
din vreme în vreme şi din loc în loc, ei aleargă, ca şi împ. Ohozia, la draci, adică: la ghicitorii, la descântece şi farmece, la vrăjitorii şi la felurite propovăduiri şi slujbe drăceşti, rămase, alimentate şi conservate cu tenacitate de lumea ce zace în cel rău
(1 Ioan 5, 19; Ioan 8, 44-47; 1 Tim. 4, 1, 3-4; 3, 15).
Aceştia, ca şi lumea din vremea lui Noe, a lui Lot, se îngrijesc numai de cele pieritoare, arătându-se nepăsători faţă de
Dumnezeu şi de îndatoririle ce au pentru mântuirea sufletului lor, până ce îi va prinde sfârşitul nepregătiţi. Astfel, precum
aceia au fost prăpădiţi cu potop de apă şi cu ploaie de foc şi piatră pucioasă căzută din cer asupră-le, aşa şi toţi cei nepăsători
faţă de Dumnezeu şi de mântuirea sufletelor lor, vor fi surprinşi
de moarte, de judecată şi de prăbuşirea lor în munca veşnică.
Mântuitorul, vrând să-i folosească şi ajute pe oameni, stabileşte o comparaţie: între potopul universal din vremea lui
Noe şi a doua venire a Sa, rostind următoarele:
„Dar cum era în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului
Omului. Aşa precum în zilele de dinaintea potopului: mâncau,
beau, se însurau şi se măritau, până în ziua în care Noe a intrat
în corabie, şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat (înecat,
nimicit) pe toţi; aşa va fi şi venirea Fiului Omului“ (Mt. 24, 37-39).
Prin aceasta El vrea a trezi pe creştini şi a-i face să înţeleagă prin
arătarea celor petrecute în timpul potopului universal apropiata venire a judecăţii: particulare apoi a celei generale, şi deci
necesitatea de a se pregăti cât pot mai bine şi serios.
Oamenii din vremea lui Noe înştiinţaţi de venirea potopului, timp de 100-120 de ani, cât s-a lucrat la construirea corabiei n-au ţinut seamă, până ce, fără de veste au năvălit asupră-le
puhoaiele apelor şi i-a pierdut pe toţi; aşa va surprinde pe ome82

Despre înfricoşata judecată

nirea necredincioasă, urgiile Divine cu sfârşitul lumii şi a doua
venire a Domnului.
Ziua şi ora aceea, deoarece nu se poate fixa, îi va surprinde
pe mulţi şi îi va găsi nepregătiţi. Şi iată, aşa se vor repeta zilele
lui Noe. La timpul său, corabia, pe care şi-o făcuse Noe, sus în
vârful muntelui, departe de mare, mărturisea tuturor, în graiul tăcut, că în curând va veni un potop foarte mare de apă,
care va ameninţa omenirea cu moartea. Totuşi nimeni dintre oamenii de atunci nu a vrut să dea faptului acestuia atenţia cuvenită. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, fără nici o
grijă, continuau să ducă o viaţă plină de desfătăciuni şi păcătoşenii! Trăiau aşa chiar până în ziua când au văzut că Noe a
intrat în corabie. N-au înţeles rostul corabiei până în ziua când
a venit potopul şi i-a înecat pe toţi. Aşa – zice Domnul – va fi şi
la a doua venire a Sa. Mulţi oameni nu vor înţelege până în sfârşit, rostul semnelor mari, care se vor produce. Şi aşa se va face,
că ziua Domnului îi va surprinde pe mulţi şi îi va găsi nepregătiţi. Cei nepregătiţi se vor prăbuşi cu mare jale şi ţipete îngrozitoare în muncile iadului.
Din cuvintele acestea ale Domnului, nu rezultă, după cum
susţin unii exegeţi, că după vremurile de necazuri, care vor fi
premergătoare veniri Domnului, va urma un timp de pace şi
de linişte (împăraţi puşi de îngeri, stăpânind zeci de ani în multă pace şi
fericire), timp dorit de mulţi oameni pentru desfătări şi înmulţirea păcatelor, pe care l-ar întrebuinţa rău, dedându-se unei
vieţi uşuratice şi păcătoase şi uitând să se mai gândească la faptul că, peste un timp scurt vine Domnul. Înţelesul cuvintelor de
mai sus ale Domnului este mai vârtos acela, că, concomitent
cu necazurile pe care le vor suferi cei buni, cei răi, nevrând să
dea nici o atenţie semnelor mari care se vor face, se vor deda
unei vieţi destrăbălate. Şi atunci aceştia se vor pierde, cum s-a
pierdut omenirea păcătoasă de pe timpurile lui Noe, care n-a
83

Protos. Nicodim Măndiţă

înţeles rostul corabiei, pe care şi-o făcuse acesta (1 Tes. 5, 3). Deci,
spre adeverirea nemincinoaselor Lui cuvinte, pune pe cele ce
s-au făcut în zilele lui Noe. Că precum atunci unii socoteau
batjocură pregătirea corabiei, până ce a venit primejdia şi i-a
pierdut pe toţi; aşa şi acum, unii batjocoresc cuvintele despre
sfârşit, dar de năprasnă va veni pierzarea.

T

Aleşii Domnului: din pat, de pe
câmp şi de la moară

rei exemple asemănătoare ne pune Mântuitorul înainte,
arătând până la ce punct va fi la fel cu cea de a doua venire,
şi cum oamenii surprinşi în virtute se vor mântui; iar cei surprinşi în felurite vicii, care nu s-au curăţit prin Sfânta Pocăinţă
cu spovedanie adevărată şi facerea roadelor vrednice de pocăinţă, se vor osândi. Iată exemplele următoare:
„În această noapte, doi vor fi într-un pat: unul se va lua şi
altul se va lăsa. Doi vor fi în câmp, unul se va lua şi altul se va
lăsa. Două vor măcina împreună la moară (râşniţă), una se va
lua şi alta se va lăsa“ (Lc. 17, 34-36; Mt. 24, 40-41).
În cuvintele acestea: „Doi vor fi în pat, unul se va lua şi altul
se va lăsa“ (Lc. 17, 34) ale Mântuitorului reiese că: a doua venire a
Sa, pentru fiecare om în parte, va fi chiar atunci când dormim
noapte liniştită, fără nici o prevestire sau tulburare, şi fără de
grijă. Asta o arată cuvintele: Doi vor fi în pat. Unul se va lua,
adică cel aflat în ceasul acela: bun, curat, drept şi fără prihană,
va fi luat de Îngeri şi dus – ca odinioară săracul Lazăr – sus în
ceruri, în sânul lui Avraam, în locul plin de fericire. Altul care
se va afla: înrăutăţit, spurcat, nedrept, negru de păcate, se va
lăsa, ca şi bogatul nemilostiv, care a fost lăsat pe pământ să-şi
petreacă viaţa în mâncăruri, băuturi, cântece lumeşti, jocuri,
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lux şi petreceri anticreştineşti, până ce apoi murind şi el ca orice
om, s-a trezit în iad, împleticit de flăcările focului veşnic, cumplit chinuindu-se. Cei ce sunt în casă, în pat, sunt judecătorii
şi stăpânitorii cei mari, supremi, împăraţii, voievozii, prinţii,
silnicii… Unii din aceştia sunt drepţi; iar alţii nedrepţi. Drepţii buni se vor lua; iar nedrepţii şi răii se vor lăsa.
Doi vor fi în pat, arată aici pe toţi cei bogaţi: stăpânitorii,
conducătorii, păstorii, învăţătorii feluritelor ştiinţe, judecătorii, scriitorii, înstăriţii bogătani de averi etc., care stau mult
pe pat sau pe scaune, pe canapele şi se odihnesc mult, faţă de
cei ce lucrează pământul, prin mine, ocne, ateliere, fabrici etc.
Unii din aceştia, care vor lucra bine după legile şi plăcerea lui
Dumnezeu, se vor mântui; iar cei ce vor lucra contra legilor
Divine şi a binelui obştesc se vor osândi.
Deşi Mântuitorul a zis: „Cu greu va intra bogatul în Împărăţia Cerurilor, mai uşor va trece cămila prin urechea acului decât
bogatul în Împărăţia Cerurilor“ (Mt. 19, 23-24), totuşi nici aceştia
nu se osândesc toţi, precum nici săracii nu se mântuiesc toţi.
Deci, şi din bogaţi: unul se ia întru întâmpinarea Domnului în
văzduh, răpindu-se ca un nor uşor cu duhul şi ceresc; iar altul
se lasă jos ca un îngreuiat cu multe păcate şi osândit. Aşijderea şi săracii, pentru că nu toţi sunt buni; ci sunt şi dintre ei: răi,
mincinoşi, vicleni, linguşitori, trădători, înşelători, furi, ucigaşi,
fumători, beţivi, malahii, desfrânaţi, sodomeni…
Atunci, adică la venirea Domnului pentru fiecare în parte
la sfârşitul vieţii sale (când aude cuvântul lui Dumnezeu şi se desparte
cu sufletul de trup), şi la sfârşitul lumii acesteia, surprinzând pe
fiecare odihnindu-se, ori lucrându-şi lucrurile sale; unul se va
lua, adică dreptul, întru întâmpinarea Domnului în văzduh, la
cer, unde pururea se va afla veselindu-se în deplină fericire cu
El acolo. Altul, adică păcătosul, se va lăsa jos cu lumea zăcând
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în cel rău şi cu diavolul, de unde se va trimite şi trage de îngeri
răi în muncile veşnice.
Doi vor fi în pat, aceştia sunt cei ce în boli viaţa şi-au
săvârşit-o. Sunt femei bolnave, drepte şi sunt şi nedrepte. Sunt
robi drepţi şi sunt şi nedrepţi. Sunt bolnavi drepţi, precum Iov
şi Lazăr, şi sunt şi nedrepţi, precum Cain şi Gheezi. Pentru aceea
zice: Doi vor fi în pat, boala lor arătând-o.
Prin cuvintele: „Doi vor fi în câmp, unul se va lua şi altul se
va lăsa“ (Mt. 24, 40). Mântuitorul face aici o comparaţie cu doi
oameni lucrând afară în acelaşi câmp. În vremea când oamenii sunt ocupaţi, lucrând din greu, în câmp, în grădină ori în
altă parte a pământului, chiar când fără grijă sau tulburare îşi
vor face lucrurile lor, fiecare merge cu paşi grăbiţi spre viaţa
viitoare, în direcţii cu totul deosebite. Cu toate că amândoi
lucrează la fel pământul, totuşi, în momentul suprem va fi o
foarte mare diferenţă în soarta lor pe care şi-au croit-o în vieţuirea lor pe pământ. Unul, care în viaţa sa şi-a luat hotărârea
şi a mers după Dumnezeu, ascultând cuvântul Lui şi păzindu-l
(Lc. 11, 28), vieţuind cu bună credincioşie creştinească şi devenind: bun, curat, drept şi neprihănit… se va lua de Îngeri şi va
fi dus în întâmpinarea Domnului în văzduh (1 Tes. 4, 17), în locaşurile fericite, pregătite aleşilor lui Dumnezeu, unde se va desfăta în veci. Celălalt însă care s-a lăsat cu credinţa, cu vieţuirea, cu obiceiurile şi cu toată fiinţa sa: după diavolul şi lumea
ce zace în cele rele, după poftele rele ale trupului, acesta se va
lăsa întunecaţilor stăpânitori ai întunericului pe care i-a slugărit în viaţa sa. El, nefericitul, se lasă jos pentru că face parte
dintre cei alungaţi, pe care au să-i caute şi adune demonii şi
să-i tragă în iad.
Cei ce sunt în ţarină, adică în lumea aceasta, sunt ţăranii,
simplii, nepricepuţii şi cei prea mici cu neamul şi cu bogăţia.
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Slăviţii şi cei neslăviţi, drepţii şi nedrepţii. Drepţii se iau şi se
duc în ceruri, iar nedrepţii se lasă spre a se arde în foc.
Prin cuvintele: „Două măcinând la moară, una se va lua şi
alta se va lăsa“ (Mt. 24, 41), Mântuitorul arată două femei, numai
două, ocupate cu râşnitul, cu râşniţa de mână. În orient, morile
mari sunt foarte rare, însă aproape fiecare casă are câte o micuţă
moară de măcinat, adică râşniţă, la care lucrează femeile, sclavele sau osândiţii. Ne e cunoscută multora păţania puternicului Samson, care fiind trădat şi căzut în mâinile filistenilor,
după ce aceştia i-au scos ochii, batjocorindu-l, l-au pus să învârtească la o râşniţă (Jud. 16, 21-22). Pilda cu cele două femei măcinând e luată din viaţa evreilor palestinieni, din viaţa de toate
zilele a iudeilor. Trebuie adică să ştim, că în sarcina femeilor
din orient cade, ca să aibă grijă de măcinarea făinii trebuincioasă pentru hrana zilnică a familiei.
Cele două femei măcinând la moară, simbolizează pe slugile lui Dumnezeu şi ale Bisericii Lui: ierarhi, preoţi, diaconi,
călugări, şi toţi clericii, mari şi mici. Slugile acestea, de vor fi
aici măcinând, adică liturghisind, slujind în felurite trepte şi
rânduieli, şi predicând… cei care se vor afla vrednici, se vor lua
de Îngerii luminii, care-i vor duce înaintea Scaunului Dumnezeirii, pentru a slavoslovi înainte cu oştile Îngereşti şi cu Sfinţii
pe Dumnezeu, Izvorul tuturor bunătăţilor şi statornicelor fericiri, unde pururea să se bucure şi veselească; iar cei nevrednici
se vor lăsa între cei păcătoşi, fiind ne aleşi, care de vor petrece
în nepăsare şi în păcate, îmbrăcaţi, cu grija de cele pieritoare şi
în nepocăinţă, vor cădea în îndoita moarte, judecată şi muncă
veşnică (Mt. 25, 10-12, 24-30; 41-46). Cele ce macină la moară reprezintă mulţimea femeilor; iar din parte şi sufletele cele ce jugul
robiei l-au luat, (adică tagma Preoţească şi călugărească n. aut.).
Drepţii se vor lua, nedrepţii se vor lăsa. Cum se vor lua
drepţii ne spune Sfântul Apostol Pavel: „Cei vii întru Domnul se
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vor răpi în nori în văzduh, şi întotdeauna împreună cu Domnul vor
fi“ (1 Tes. 4, 15-17). Şi cum se lasă nedrepţii? Vor aduna Îngerii pe
cei aleşi din cele patru vânturi, iar pe cei necredincioşi îi vor
arde în focul nestins. Să nu socoteşti că focul nestins al muncilor, va arde cu lemne, nici că sunt oarecare muncitori, care
îl aprind dedesubt, precum socotesc mulţi dintre bârfitori; ci
caută la Sodoma şi vezi cuptorul fără lemne. Gândeşte la împietrirea femeii şi minunează-te de îngrozirea focului. Că împreună erau şi Lot şi femeia şi cele două fiice ale lor. Şi nici Lot nu
s-a ars de foc împreună cu fiicele lui, nici femeia n-a scăpat de
groaza focului, ci fiecare osânda întru a sa soartă a luat-o. Aşa
va fi şi la judecată. Drepţii se vor lua ca Lot, iar cei nedrepţi se
vor lăsa ca prietenii, rudeniile şi femeia lui Lot (Sfântul Efrem Sirul).
Dumnezeu – zice psalmistul – a stat în adunarea dumnezeilor, şi în mijloc pe dumnezei va judeca. Până când judecaţi
nedreptate şi feţele păcătoşilor le luaţi înainte? Judecaţi sărmanului şi săracului, pe cel smerit şi pe cel sărac îndreptaţi-l.
Scoateţi pe cel sărac şi pe cel mişel, din mâna păcătosului
izbăviţi-l pe dânsul. Nu au cunoscut nici au priceput, întru
întuneric umblă, clătească-se toate temeliile pământului. Eu
am zis: „Dumnezei sunteţi, şi fii ai Celui Preaînalt toţi. Iar voi
ca nişte oameni muriţi, şi ca unul din boieri cădeţi. Scoală-Te,
Dumnezeule, judecă pământul, că tu vei moşteni întru toate
neamurile“ (Ps. 81).
Vremea este a se începe judecata de la Casa lui Dumnezeu; iar dacă este întâi de la noi, care va fi sfârşitul celor ce se
împotrivesc Evangheliei lui Dumnezeu? Şi dacă dreptul abia
se mântuieşte! Dar necredinciosul şi păcătosul ce se vor face?
Unde şi cum se va mai arăta?“ (1 Petru 4, 17-18; comp. Lc. 23, 31; Lev. 10,
1-7; Ps. 83, 20; Ier. 25; 26… 49; 11-12; Iez. 9; 8; Apc. 17; 18; 21, 7-8).
Precum cei doi bărbaţi de la lucrul câmpului, tot aşa şi
aceste două femei de la moară, au aceeaşi ocupaţie, dar nu au
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aceeaşi îngrijire sufletească. Unii vor fi bine pregătiţi sufleteşte,
pentru a-L întâmpina pe Domnul, alţii însă nu. Exemplele de
mai sus au menirea să ne înveţe cum că şi noi trebuie să avem
cu toţii deosebita grijă, ca să ne pregătim cât mai bine şi de cu
bună vreme, pentru ziua cea mare a Domnului, pentru a nu fi
surprinşi de ea nepregătiţi. Şi dacă noi nu ştim nici ziua nici
ora venirii Domnului, atunci nu ne rămâne decât ca să priveghem, cu toţii, aşteptând cu încordare în orice vreme, fiind
bine pregătiţi, pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.

D

Imperioasa trebuinţă a privegherii

upă pildele grăitoare cu cei doi: în pat, în câmp şi la
moară, dintre care unul se ia şi altul se lasă, Mântuitorul
Se îndreaptă cu nemărginita Sa iubire părintească către noi
oamenii, îndemnându-ne pe fiecare la trezie şi veghere zicând:
(24, 42 comp. Mc. 13, 33, 35). „Privegheaţi, că nu ştiţi în care zi, ceas, Fiul
Omului va veni“.
Prin aceste cuvinte sfătuitoare, Mântuitorul ne îndeamnă
pe fiecare să nu dormităm spiritualiceşte, ca să nu dormim ca
ceilalţi (1 Tes. 5, 6) ci să fim treji, să veghem, să ne pregătim pentru ziua cea mare cu agonisirea faptelor bune adunându-le în
ceruri ca într-o casă sigură, o comoară, cum au adunat fecioarele înţelepte untdelemn în candelele lor (Mt. 25, 1-7), ca, atunci
când va veni fără de veste, să avem cu ce să-L întâmpinăm şi să
avem ce să-I arătăm şi să-I dăm, pentru a ne învrednici şi noi
de darurile sale cele bogate, ca fecioarele înţelepte şi ca slugile
care au înmulţit talanţii încredinţaţi. Însă vezi că nu a zis, nu
ştiu în care ceas Fiul Omului va veni, ci nu ştiţi. Pentru îmbogăţirea aceasta duhovnicească, Dulcele nostru Arhipăstor Universal şi etern ne îndeamnă mereu la această rodnică veghere,
sfătuindu-ne astfel: „Păziţi-vă, privegheaţi şi vă rugaţi că nu ştiţi
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când va veni vremea aceea. Luaţi aminte de sine-vă, ca să nu se
îngreuneze inimile voastre cu saţiul mâncării şi cu beţia şi cu grijile lumii, şi fără de veste să vină asupra voastră ziua aceea căci
ca o cursă va veni peste toţi cei ce stau pe faţa a tot pământul.
Ca un om care se duce departe lăsându-şi casa şi dând slugilor
putere şi fiecăruia lucrul său, şi portarului poruncind ca să privegheze. Privegheaţi dar că nu ştiţi când va veni Domnul casei:
seara, sau la miezul nopţii, la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa.
Ca nu cumva să vă afle dormind. Ceea ce zic vouă, tuturora zic:
privegheaţi. Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă ca să
vă învredniciţi a scăpa de toate cele ce vor să fie şi a sta înaintea Fiului Omului… Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în
ispită, că duhul este osârduitor; iar trupul neputincios“ (Mc. 13,
33; Lc. 21, 34-35; Mc. 13, 34-37; Lc. 21, 36; Mt. 26, 41; Mc. 14, 38).
La sfaturile acestea pline de iubire Divină ale Mântuitorului, să ne silim la o cât mai bună şi rodnică veghere, la facerea
rugăciunilor fierbinţi în Duh şi în Adevăr, la suirea pe treptele
virtuţilor creştineşti şi îmbrăcarea cu facerea faptelor bune, la
creşterea bună în toate privinţele spiritualiceşti, până la cel ce
este Capul Bisericii, Hristos (Efs. 1, 22-23; 2, 18-22; 4, 11-15). Să ne trezim la o viaţă cât mai curat creştinească, să veghem, să ne rugăm
bine, să luptăm şi să lucrăm cu bună chibzuială orice lucru bun
spre Slava lui Dumnezeu şi binele obştesc, pentru a ne folosi
vremelnic şi veşnic. Să răscumpărăm vremea folosindu-o înţelepţeşte s-o întrebuinţăm cât se poate mai bine, să n-o lăsă să
se scurgă în nelucrarea faptelor bune ca apa de pe râuri, cât ni
se cere socoteală de ea în ziua judecăţii.
„Dar şi aceasta să ştiţi, că de ar şti Stăpânul casei în care
strajă a nopţii vine furul, atunci ar priveghea şi nu l-ar lăsa
să-i sape casa. Pentru aceasta şi voi fiţi gata, că în ceasul în
care nu gândiţi (nu aşteptaţi) Fiul Omului va veni“ (Mt. 24, 43-44;
comp. Lc. 12, 39).
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De aici se arată că noaptea va fi venirea Lui. Deci, precum
furul ne arătat vine, aşa şi venirea Mea. Pentru aceasta nu vă
leneviţi, ci vă treziţi. Că de am fi ştiut sfârşitul nostru când va fi,
numai în ziua aceea ne-am fi sârguit a bine plăcea lui Dumnezeu, iar acum neştiind, ne trezim pururea către lucrarea faptelor bune. Cuvintele acestea conţin rezultatul unei parabole viu
grăitoare, plină de mult interes. Ele ne grăiesc imperios că lipsa
de veghere ne poate aduce daune incomensurabile şi primejdii
ireparabile (2 Petru 3, 10; 1 Tes. 5, 2, 4; Apc. 3, 3; 16, 15). Pe vremea vieţuirii Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ, nopţile erau
împărţite în patru străji. Acestea începeau cu apusul soarelui
şi terminau cu răsăritul lui. Fiecare strajă dura, aşadar, cam 3
ore. Prima strajă era „seara“ şi ţinea de la apusul soarelui până
la ora 9 seara, respectiv ora 21. Straja a doua se chema „miezul
nopţii“. Ea ţinea de la ora 9 seara respectiv 21, şi până la ora 12
de noapte, respectiv ora 24. Straja a treia era „cântatul cocoşilor“ şi ţinea de la miezul nopţii şi până la 3 dimineaţa. Iar straja
a patra „dimineaţa“ era de la ora 3 şi până la răsăritul soarelui.
Hoţul a venit la o oră a nopţii, pe care nu o putea şti stăpânul
casei şi i-a făcut daună mare spărgându-i casa. Casa ameninţă
acum să se surpe. Dacă ştia ora când avea să vină hoţul, stăpânul casei ar fi privegheat şi nu ar fi lăsat ca să i se spargă casa.
Din asemănarea aceasta rezultă, că şi atitudinea noastră
faţă de ziua Domnului, pe care nu ştim când va veni, trebuie să
fie de aşa natură, ca nici noi să nu admitem ca să ne surprindă
nepregătiţi şi găsindu-ne nepriveghind, să ne aducă daune pe
care apoi nu le vom mai putea repara. Prin cuvintele acestea
Mântuitorul ne mai spune că păcatul roieşte, soseşte şi năvăleşte asupra noastră din lipsă de trezvie şi neveghere. Deci, să
veghem în continuu. Să veghem asupra sufletului aşa cum am
veghea asupra casei, ca hoţul să nu ne surprindă cu uşile deschise şi să intre în casă, în sufletul nostru.
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În strânsă legătură cu cele de mai sus, Domnul le mai
spune Apostolilor Săi, că nu ajunge a priveghea numai până
la o vreme şi apoi a crede că Domnul, dacă a întârziat nu mai
vine, ci trebuie să priveghem toată vremea, până ce vine. Pregătirea trebuie să fie şi cât mai serioasă şi făcută cu toată îngrijirea. Şi atunci să ştim, că şi răsplata din partea Domnului va fi
deosebit de abundentă. Ideile acestea, Domnul le îmbracă în
trei parabole frumoase, şi anume: parabola servitorului bun şi
rău (Mt. 24, 45-51), parabola celor zece fecioare (Mt. 25, 1-13) şi parabola talanţilor încredinţaţi (Mt. 25, 14-30).

A

Parabola servitorului bun şi a celui rău

alege un servitor bun nu-i lucru uşor. Adeseori ne înşelăm în
alegerea aceasta, judecând numai după faţă şi vorbe. Uneori se întâmplă ca chiar, servul bun să se vicieze, şi să devină rău.
Cu toate acestea, unei case mari, instituţii, şi în special Bisericii lui Dumnezeu, îi trebuie serv: bine-credincios, înţelept, cu
bună experienţă, activ în tot binele, ideal. Numai astfel de serv
poate administra bunurile înţelepţeşte şi merită plată bună.
Despre astfel de serv întreabă Mântuitorul zicând:
„Cine este sluga cea credincioasă şi cuminte – înţeleaptă –
pe care Domnul său a pus-o peste slugile sale, ca să le dea hrană
(măsura fie grâu) la vreme?“ (Mt. 24, 43-44 comp. Lc. 12, 42).
Odinioară cel mai înţelept împărat al lui Israil, Solomon,
se tânguia că nu află om de bună treabă pentru serviciile împărăţiei zicând: „Cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund
rostul; iată ce-mi caută şi acum sufletul şi n-am aflat. Am găsit abia
un om la o mie, dar n-am găsit nici o femeie din toate câte sunt“
(Ecl. 7, 27-28). Aceasta îl sileşte şi pe Mântuitorul ca şi cum nu S-ar
dumeri a ne întreba adeseori prin Evanghelia Sa: „Cine este ser92
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vul credincios şi înţelept…?“ Prin această întrebare, El ne dă a înţelege că: rar, foarte rar şi cu anevoie este de aflat unul ca acesta.
Un astfel de om pentru o astfel de administrare, îngrijire
şi hrănire a casnicilor Stăpânului, trebuie a avea două calităţi
foarte bune: credincioşie şi înţelepciune, care pururea să fie şi
să lucreze în strânsă legătură. Acestea două se cer imperios de
la fiecare econom. Numai un astfel de om, serv, econom, administrator sau om de casă, cu aceste calităţi îşi poate îndeplini
datoria sa şi a mulţumi pe Domnul său. Altfel nu. Dacă servul
este credincios, nu fură, dar nefiind înţelept risipeşte banii în
deşert, nu poate fi folositor cum trebuie a fi. Dacă este înţelept,
însă fură; iar nu-i folositor cum se cere a fi. Pentru a folosi căsenii şi a mulţumi pe Domnul său, trebuie a fi credincios către
Stăpân şi a-şi împlini obligaţiile sale cu prudenţă.
„Fericită este sluga aceea pe care Domnul său venind îl va
afla făcând aşa“ (Mt. 24, 46; comp. Lc. 12, 43.).
Servitorul acesta, dacă este credincios şi în acelaşi timp un
bărbat înţelept, el îşi va împlini într-un mod cât mai conştiincios însărcinarea pe care şi-a luat-o asupra sa. El devine fericit
când Domnul său venind îl află făcând „aşa“ adică împlinindu-şi
datoria regulat, conştiincios, dând mâncare la timp slugilor şi
altor oameni din slujba Stăpânului său. Aceasta se înţelege şi în
sens literal şi în sens duhovnicesc. Aici se indică datoriile purtării cinstite şi conştiincioase cu oamenii încredinţaţi îngrijirii sale, pentru că Domnul poate a se întoarce pe neaşteptate şi
să supună la cercetare şi pedeapsă pe serv dacă n-a lucrat bine.
Dacă însă servul pus căpetenie, îngrijitor peste slugi, robi şi
oameni de casă, a procedat conştiincios cu el, el devine fericit.
„Amin grăiesc vouă, că peste toate averile sale îl va pune
pe el“ (Mt. 24, 47).
Aici e vorba de marea răsplătire a unui bun serv sau econom. Tot cel ce se va afla la venirea Domnului său, credincios
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şi înţelept, serv bun, care şi-a împlinit în mod cât mai conştiincios însărcinarea luată asupră-şi, se va ferici şi va fi pus peste
toate averile. Cel credincios peste puţine, este credincios şi peste
multe (Lc. 16, 10-13), deci, e şi vrednic a se pune peste multe. Şi dacă
această recompensă la cei lumeşti se face, apoi la cei duhovniceşti se face cu mult mai mult, adică cu cât duhul este mai mare
şi mult mai preţios decât trupul. Aceasta reiese clar din cuvintele Domnului scrise în Sf. Evanghelie şi adresate pe rând servitorilor Săi credincioşi, care i-au înmulţit talanţii: „Bine slugă
bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincios, peste multe te
voi pune, intră întru bucuria Domnului tău“ (Mt. 25, 21, 23). Şi aşa, îi
pune Domnul pe ai Săi peste toate ale Sale.
Astfel de servi buni, credincioşi şi înţelepţi au fost toţi aleşii lui Dumnezeu: Sfinţii Strămoşi, Patriarhi, Prooroci, Apostoli, Ierarhi, Preoţi, Mucenici, Cuvioşi, drepţi., pentru care i-a
în¬vrednicit celor mai desăvârşite, adică împărăţiei Cerurilor. Sfinţii vor fi moştenitori ai tuturor averilor lui Dumnezeu.
Servi credincioşi şi înţelepţi sunt şi fiecare dascăl luminător de
Suflete, semănătorii seminţiei bune a Cuvântului lui Dumnezeu şi toţi ascultătorii şi împlinitorii învăţăturilor şi voii Dumnezeieşti, toţi aceia care dau hrană mântuitoare de suflete celor
ce se învaţă de la dânşii. Toţi aceştia fac ca şi Sf. Ap. Pavel, care
acum îi hrănea cu lapte (1 Cor. 3, 2; Evr. 5, 12-14), acum cu hrană mai
vârtoasă. Ia aminte şi vezi economisire Dumnezeiască! Cel ce
mai înainte era prigonitor devine protector, înainte lup sfâşietor de oi, apoi Păstor hrănitor al acestora, înainte hulitor apoi
slavoslovitor. „Predică cuvântul cu vreme şi fără de vreme… priveghează… pătimeşte răul, fă lucrul evanghelistului. Slujba ta fă-o
deplin…“, sfătuia el pe fiecare Episcop. „Răscumpăraţi vremea că
zilele rele sunt…“, propovăduia el creştinilor (2 Tim. 4, 2-8; Efs. 5, 15).
Aşa şi noi care am luat de la Dumnezeu orice: ori înţelepciune, ori bani, ori avere, ori vreme, ori putere, ori stăpânire,
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ori domnie, ori începătorie, suntem îndatoraţi a le chivernisi
cu credinţă şi cu înţelepciune după buna plăcere a Domnului
nostru Iisus Hristos. De vom face aşa, Domnul ne va pune şi pe
noi peste toate averile Sale, zicându-ne în ziua Judecăţii particulare şi generale: „Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu, de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Veniţi,
slugile Mele cele alese, să dobândiţi acum plata ostenelilor
voastre înmulţit. Veniţi să luaţi împărtăşire nesfârşită, bucurie
negrăită şi slavă neveştejită. La întâia Mea venire, M-am făcut
Om pătimitor şi am răbdat pentru dragostea voastră batjocoriri, bătăi şi moarte de ocară, şi v-am dat spre mâncare Trupul
Meu, şi alte multe binefaceri v-am făcut, şi acum iarăşi am venit
ca să vă îndumnezeiesc şi să vă dau Slava Mea. Împărăţia Mea
să fie împărăţia voastră; Dumnezeirea Mea, fericirea voastră;
îngerii împreună cetăţeni ai voştri; Maica Mea, Maica voastră;
Tatăl Meu, Tatăl vostru şi Eu, Fratele vostru. Toate averile mele
cele mai bune, plăcute şi fericite, vi le dau vouă. Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu. Veniţi voi care aţi fost defăimaţi şi
izgoniţi de lume pentru Numele Meu. Veniţi voi care aţi lăsat
tată, mamă şi fraţi, să vă cinstesc Eu, şi să vă slăvesc, fiindcă aţi
ascultat poruncile Mele şi aţi dispreţuit lumea şi trupul vostru, aţi arătat către săraci îndurare şi milostivire pentru dragostea Mea. Cunoaşteţi, că Mie aţi făcut acea bunătate, pentru
aceasta ca un datornic ce vă sunt vă plătesc cu multă dărnicie
astăzi, cu slavă neveştejită şi veselie veşnică“.
„Dacă însă acea slujnică rea, va zice în inima Sa, Domnul
meu zăboveşte a veni, şi va începe a bate pe tovarăşii săi, şi a
mânca şi a bea cu beţivii, veni-va Domnul slugii aceleia în ziua
în care nu gândeşte şi în ceasul în care nu ştie, şi-l va tăia pe el
în două, şi partea lui cu făţarnicii o va pune. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor“ (Mt. 24, 48-51; comp. Lc. 12, 45-46).
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Servitorul rânduit în slujba sa, poate fi bun, poate fi şi
rău. Se poate purta şi bine şi rău. Servitorul chiar bun fiind
amăgindu-se de gândul că Domnul său mai întârzie, va veni
târziu, ori că nu va mai veni, îşi poate schimba buna sa purtare
de mai înainte cu altă purtare rea, fie din firea sa, fie împrumutată de la lumea rea cu care s-a împrietenit. Dacă acel serv rău,
sau devenit rău, îşi va zice în inima sa: „Domnul întârzie, nu mai
vine…“. Dacă va delapida bunurile Domnului sau, se va înconjura de oamenii răi care-l vor aplauda la orice faptă rea săvârşită, şi va prigoni pe ceilalţi servitori care nu zic ca el şi nu se
însoţesc cu el, ne mai purtând grijă de cei încredinţaţi lui. Şi
dacă va începe a bate pe tovarăşii săi: slugi, robi, oamenii casei,
şi va mânca, va bea cu beţivii şi se va îmbăta… Atunci Domnul venind fără veste în ziua în care nu-L aşteaptă şi în ceasul
în care nu ştie, îi va strica toate prieteniile păcătoase, petrecerile rele, toate planurile infernale. Îl va cerceta, certa, pedepsi
aspru, îl va tăia în două (despica, strivi), ca pe un om de nimic şi
făţarnic. Domnul îl va considera om făţarnic, pentru că odinioară avea aparenţa că ar fi un om bun şi credincios, pe când
faptele lui ulterioare au dovedit contrariul.
Se zice, că Domnul „îl va tăia în două“ pe un astfel de servitor, pentru că în felul acesta despoţii vremurilor de pe atunci
obişnuiau să pedepsească pe servitorii, care s-au dovedit necredincioşi. Ii tăiau cu sabia în două, fără să mai preceadă vreo
judecată (Dan. 2, 5; 3, 29; Evr. 4, 12; 11, 37); Cuvintele: „Şi partea lui o
va pune cu cei făţarnici“ aduc la expresie, că soarta acestuia va
fi alături de soarta acelora care au făţărit şi au trădat pe stăpânul lor. Întristarea adâncă a sufletelor lor se va manifesta prin
plâns, iar mustrările grele de cuget prin scrâşnirea dinţilor,
fiind nemulţumiţi cu sine înşişi, pentru că s-au purtat atât de
ingrat şi necuviincios faţă de Stăpânul lor.

Parabola aceasta redă cugetarea, că noi trebuie să ne împlinim îndatoririle pe care le-am luat asupra noastră, în mod cât
mai conştiincios, până la urmă, şi să nu credem că, dacă Domnul
întârzie, El nu va mai veni, cel care îşi va bate joc de poruncile
Domnului, va fi greu pedepsit şi va regreta mult ceea ce a făcut.

P

Îndemnuri la buna veghere

rin parabolele acestea despre buna veghere (Mt. 24, 42 cu Mc.
13, 33-37 şi Mt. 24, 43-51 cu Lc. 12, 35-46; 19, 12-27). Mântuitorul ca, şi
prin asemănarea slugilor credincioase şi necredincioase, prin
pilda fecioarelor şi a talanţilor, ne arată absoluta trebuinţă a
vegherii pentru a fi gata oricând spre a-L întâmpina cu faţa
luminată, la a doua venire a Lui.
Precum s-a împlinit profeţia Mântuitorului cu căderea
dărâmarea şi risipirea Ierusalimului, tot aşa se va împlini profeţia Sa şi despre sfârşitul lumii şi a doua venire a Lui. Deşi oamenilor nu li s-a dat a şti taina sau ziua şi ceasul sfârşitului lumii
(Mc. 13, 32-33), totuşi, Mântuitorul ne arată anumite semne ce se
vor ivi în lume când se va apropia sfârşitul. Unele din aceste
semne s-au ivit şi se mai ivesc: Veşti de războaie, tulburări între
oameni şi popoare, strâmtorări, zbuciumări, necazuri mari şi
insuportabile, care n-au fost de la începutul lumii, înmulţirea
fărădelegilor, a răutăţilor, şi răcirea dragostei Sfinte, împuţinarea adevăratei credinţe, decăderea omenirii de pe treapta de
cinste în care a fost pusă de Dumnezeu, în rândul dobitoacelor
fără de minte şi asemănarea cu ele… (Ps. 48, 12, 21)…
Acestea şi altele multe parcă ne silesc a crede că vremurile noastre, au intrat în profeţiile Mântuitorului. Războaie am
avut noi multe şi mai grele ca oricând… Strâmtorări şi necazuri
destule… Suferinţe din belşug… Greutăţi mai mari ca oricând…
Presări şi barări în calea vieţii din abundenţă… Iubirea dintre
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oameni s-a răcit… Nelegiuirile vuiesc peste tot locul… Sufocări şi torturări năvălesc asupră-ne cu duiumul… Semne peste
semne în cer şi pe pământ… cutremure,… potopuri… secete…
foamete… Acestea toate şi altele ne silesc a crede că am intrat
în profeţia Mântuitorului. Trăim vremuri prevestitoare sfârşitului lumii. Totuşi, semnele acestea poate sunt numai „începutul durerilor“ sau al sfârşitului lumii.
Ştiind deci, că o mie de ani înaintea lui Dumnezeu e ca
ziua de ieri care a trecut (Ps. 89, 4; 2 Petru 3, 8), o clipă, poate să mai
dureze lumea aceasta încă mii de ani, dar poate să se şi stingă
aşa pe neaşteptate. Deci, pentru fiecare dintre noi, sfârşitul lumii
e sfârşitul vieţii noastre, pentru care trebuie a ne pregăti, a fi
gata. Semnele care s-au ivit şi se ivesc, trebuie să fie o înfiorare,
înfricoşare, un îndemn pentru noi, de a ne pregăti cât se poate
mai bine, mai serios, pentru intrarea în veşnicie. Semnele vremurilor noastre sunt o strigare de sus la noi, pentru a ne trezi
din somnul păcatelor şi al răutăţilor în care ne-am cufundat.
Semnele vremurilor noastre sunt glasul celui ce strigă în pustie: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia Cerurilor“; sunt strigarea ce răsună în miezul nopţii celor 10 fecioare: „Iată Mirele vine.
Ieşiţi întru întâmpinarea Lui“ (Mt. 3, 2; 25, 6).

P

Am intrat în „zilele de apoi“

rivind mai cu atenţie în Cuvintele Dumnezeieştilor Scripturi şi la cele ce se fac în lume în zilele noastre, ne vedem
siliţi a crede că am intrat „în zilele de apoi“.
Când cineva grăieşte şi face nişte josnicii contrare menirii şi firii lui îmbunătăţite de mai înainte, se zice că „a intrat în
anii morţii“. Aşijderea se zice şi de un neam sau popor. Şi observăm adeseori că aşa este. Odinioară evreii după prigonirea Proorocilor mai zeloşi şi martirizarea multora din ei, au umplut
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măsura nelegiuirilor lor prin prigonirea şi uciderea Fiului
lui Dumnezeu. Acea nelegiuire apoi, s-au silit demonic a şi-o
mai înmulţi prin prigonirea tinerei Bisericii Creştine, plină de
vigoare, adică a Păstorilor şi păstoriţilor, începând cu Apostolii, apoi cu urmaşii lor, martirizând pe mulţi din ei…
După aceea, un spirit învrăjbitor a început a se dezlănţui
între dânşii, căzând în revoltele lor interne şi în rebeliunile contra stăpânirii romane, peste vreo două sute treizeci de mii de
iudei, unii masacraţi, ucişi, alţii robiţi. Acesta era un semn al
căderii imperiului lor. Apoi li s-au arătat şi alte felurite semne:
1) O stea în chipul unei gladii romane; 2) O altă stea în chipul
unui paloş stând deasupra Ierusalimului; 3) La sărbătoarea azimelor Templul s-a umplut înăuntru şi în afară de o puternică
lumină înfricoşată, covârşitoare luminii soarelui, care a durat
o jumătate de oră; 4) O junice de un an pe când o duceau s-o
jertfească, a fătat un miel chiar între leviţi; 5) Uşa cea de aramă
a Templului, pe care abia o închideau şi deschideau douăzeci de
oameni, s-a deschis singură la miezul nopţii; 6) O oştire mare
de călăreţi s-a arătat în văzduh, războindu-se; 7) Leviţii după
sacrificarea vitelor la sărbătoarea Rusaliilor, intrând în Templu, au auzit un zgomot puternic şi înfricoşat în cele mai dinăuntru (Sfânta Sfintelor) strigând cu o jale disperată: „Să fugim de
aicea, să fugim de aicea“, care i-a înspăimântat groaznic; 8) Un
izrailitean, Isus fiul oarecărui Antonie, într-una din sărbătorile
iudeilor, pe când se ruga lui Dumnezeu în Templu, sub inspiraţia Dumnezeiască, a intrat înăuntru, strigând: „Strigăt la răsărit, strigăt la apus, strigăt în cele patru vânturi, strigăt în Ierusalim
şi în Templu, strigăt între feciori, fecioare şi între cei nou-căsătoriţi,
strigăt asupra a tot poporului acestuia“.
După aceea alerga pe uliţele Ierusalimului şi a altor cetăţi
şi sate ale lui Israil, strigând: „Amar, amar Ierusalimului!…
Amar! amar cetăţii, Templului şi poporului acestuia“, până ce
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în cele din urmă în vremea asedierii şi distrugerii Ierusalimului a zis şi pentru Sine“. „Amar şi mie!“ Atunci un soldat roman
l-a lovit cu o piatră şi a murit…

Un minunat semn prevestitor căderii Bizanţului

O

lumină puternică ieşind din Biserica Sfânta Sofia pe ferestre şi înălţându-se la cer, s-a arătat în Constantinopole, în
ajunul prăbuşirii Constantinopolului şi a imperiului Bizanţului Creştin în mâna turcilor.
Felurite semne s-au arătat şi ni se arată şi nouă adeseori,
care ne prevestesc tainic, că am intrat „în zilele vremurilor de
apoi“… Împuţinarea credinţei adevărate ne arată apropierea
vremii de apoi. „Când va veni Fiul Omului oare va mai afla credinţă pe pământ“ (Lc. 18, 8; comp. 2 Petru 3, 8-13; Evr. 10, 37-39).
Despre semnele intrării în vremurile sau în zilele de apoi,
Sf. Ap. Pavel prezice următoarele: „Şi aceasta să ştiţi, că în zilele
de apoi vor veni vremuri cumplite, grele. Oamenii vor fi iubitori de
sine, iubitori de argint, mândri, trufaşi, grăitori de rău, neascultători de părinţi, ne¬mulţumitori, necuraţi, neprietenoşi, fără dragoste,
nepaşnici, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători,
obraznici, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de
Dumnezeu, având numai chipul bunei credinţe dar puterea ei tăgăduind. De aceştia te fereşte… Precum Ianis şi Iamvris s-au împotrivit lui Moise; aşa şi aceştia se împotrivesc Adevărului… Toţi cei ce
vor a vieţui cu bună credinţă în Hristos, izgoniţi vor fi; iar oamenii
cei vicleni şi fermecători (amăgitori) vor procopsi spre mai rău, care
înşeală şi singuri se înşeală“ (2 Tim. 3, 1-5, 8, 12-13).
„Duhul grăieşte lămurit, că în zilele de apoi, se vor depărta
(lepăda) unii de la credinţă, luând aminte (alipindu-se de) duhurile
înşelătoare şi de învăţăturile dracilor“ (1 Tim. 4, 1).
100

Despre înfricoşata judecată

„Va veni o vreme când oamenii nu vor mai primi învăţătura
sănătoasă; ci după poftele lor îşi vor alege loru-şi învăţători, care
să-i gâdile la urechi. Ei îşi vor întoarce auzul de la adevăr; şi se vor
lua după basme…“ (2 Tim. 4, 3-4).
„În zilele de apoi vor veni batjocoritori, care vor umbla
după poftele lor“ (2 Petru 3, 3). Însă, înaintea tuturor se arată
două căi: calea vieţii şi calea morţii. Dumnezeu cu Îngerii, cu Sfinţii şi cu Biserica Lui ne îndeamnă pe toţi a merge pe calea vieţii, pentru a intra în fericirea veşnică. Satana cu îngerii căzuţi
şi cu dracii împieliţaţi care-l slugăresc, şi cu: lumea ce zace în
cel rău, ne îndeamnă pe toţi a merge pe calea morţii, pentru a
ne prăbuşi în osânda veşnică. Fiecăruia din noi îi este de mare
folos a cunoaşte cât se poate mai bine, care este calea vieţii şi
care-i calea morţii! în dragostea lămuririi multora, dăm aici
învăţătura Sfinţilor Părinţi apostolici pentru a folosi pe toţi cei
dornici de mântuire.

Î

Care este calea vieţii?

ntâi, să iubeşti pe Dumnezeu, Făcătorul tău; al doilea, pe
aproapele tău ca pe tine însuţi (Mt. 22, 37-39), şi toate câte vrei
să nu ţi se facă ţie, nu le face nici tu altora (Mt. 7, 12; Lc. 6, 21; Tobie
4, 15-16). Învăţătura care decurge din aceste cuvinte, este aceasta:
„Binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă şi rugaţi-vă pentru duşmanii voştri. Postiţi pentru cei ce vă prigonesc; căci ce bine faceţi,
dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc? Au nu fac aceasta şi păgânii? (Lc.
6, 28-32; Mt. 5, 44, 46). Iubiţi dar pe cei ce vă urăsc şi nu veţi avea
duşmani, fugiţi de poftele trupeşti şi lumeşti (Gal. 5, 19-21; Rom. 1,
28-32; 1 Cor. 6, 9-10; Apc. 21, 8; 22, 15). Dacă-ţi dă cineva o palmă peste
obrazul drept întoarce-i şi pe celălalt şi vei fi desăvârşit; dacă
te sileşte să mergi cu el o milă, mergi două; dacă-ţi ia veşmântul, dă-i şi cămaşa; dacă-ţi ia ceea ce este al tău, nu cere înapoi,
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căci nu poţi dobândi (creştinului nu-i este permis a face uz de forţă
sau de a se duce la judecată înaintea judecătorilor păgâni) (1 Cor. 6, 1; Mt. 5,
40). Oricine cere (ceva) de la tine, dă-i şi de la cel ce îţi ia ale tale,
nu cere înapoi (Lc. 6, 30), căci Tatăl vrea ca tuturor să, se dea din
darurile Sale (Mt. 5, 45; Herma por.II). Fericit este cel ce dă potrivit

poruncii, căci este fără pată; vai de cel ce ia, căci de ea având
lipsă, e nevinovat, dar dacă ea fără să aibă lipsă, îşi va da seama
de ce şi pentru ce a luat, şi ajungând la strâmtorare, i se va lua
seama de câte a făcut şi nu va scăpa până ce nu va da şi cel din
urmă ban. De aceea cu dreptate s-a zis despre aceasta: Să asude
milostenia ta în mâinile tale, până cunoşti pe acela căruia o dai
(locul acesta deşi pare a fi citat în Sf. Scriptură, totuşi nu e cuprins în ea).
A doua poruncă a învăţăturii (acesteia) este: Nu ucide, nu
preacurvi, nu strica băieţi, nu curvi, nu fura, nu face farmece,
nu pregăti otrăvuri, nu ucide prunc în pântece, nici după ce s-a
născut (Înţ. Sol. 12, 5), nu pofti cele ale aproapelui. Nu jura strâmb,
nu da mărturie mincinoasă, nu vorbi de rău (Mt. 15, 4; 5, 22; Prov.
Sol. 20, 20), nu ţine minte răul (Zah. 8, 17; Prov. Sol. 12, 28). Nu gândi
altfel de cum vorbeşti, nici nu vorbi altfel de cum gândeşti, căci
vorbirea cu două înţelesuri este cursa morţii. Să nu fie cuvântul tău mincinos, nici deşert; ci întemeiat pe faptă (Mt. 5, 37; 23,
3). Nu fii lacom după avere, nici răpitor, nici făţarnic, nici răutăcios, nici mândru (Rom. 1, 29; 1 Petru 2, 1; Lev. 19, 13; Prov. Sol. 3, 34; Is.
61, 8; Avacum 2, 9). Să nu ai gând rău împotriva aproapelui tău.
Nu urî pe nici un om, ci pe unii să-i mustri (Lev. 19, 17; 2 Lege 23, 7)
şi pentru unii să te rogi, iar pe unii să-i iubeşti mai mult decât
sufletul tău (Barnaba 1, 4; 4, 6).
Fiul meu (expresia aceasta se întâlneşte foarte adesea în Sf. Scriptură, d.p.: Mt. 9, 3; 21, 28; Ioan 13, 33, ş.a.; Prov. Sol. 2; 3; 5; 6; 7; Is. Sir. 2; 3; 4;)

fugi de orice rău şi de tot ce seamănă cu el (1 Tes. 5, 21; Rom. 1, 2, 9).
Nu te mânia, căci mânia duce la ucidere; nu fii invidios, nici
supărăcios, căci din toate acestea se nasc ucideri (Rom. 13, 13;
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Gal. 5, 20; 1 Cor. 3, 3; 2 Cor. 12, 20; Efs. 4, 31; Cols. 3, 8; Iac. 1, 19-20; 3, 16: Prov.
Sol. 29, 22). Fiul meu, nu fii poftitor (1 Cor. 10, 6), căci pofta duce
la curvie, (Iac. 1, 14), nu vorbi de ruşine (Cols. 3, 1; Efs. 5, 3-4), nici nu

arunca priviri dulci, căci din toate acestea se nasc preacurviile. Fiul meu, nu te face ghicitor (Lev. 19, 26-31), pentru că aceasta
duce la închinare de idoli; nici descântător, nici zodiaş, nici
vraciu, nici nu te uita la acestea, pentru că din toate acestea se
naşte închinarea de idoli. Fiul meu, nu fii mincinos, pentru că
minciuna duce la furt, nici iubitor de argint şi de slavă deşartă,
căci din toate acestea se nasc furturile. Fiul meu nu fii cârtitor,
pentru că aceasta duce la defăimare (Iuda 1, 16), nici îngâmfat,
nici gânditori de cele rele, căci din toate acestea se nasc defăimările. Fii blând, căci cei blânzi vor moşteni pământul (Mt. 5,
5). Fii îndelung-răbdător, milostiv (1 Tes. 5, 14-15; Efs. 4, 32; Cols. 3, 2),
fără răutate, paşnic, bun şi teme-te întotdeauna de cuvintele
ce ai auzit (Is. 42, 2). Nu te înălţa pe tine însuţi, nici face loc în
sufletul tău prea marii îndrăzneli (Lc. 12, 14; Rom. 12, 6; Is. Sir. 1, 29).
Sufletul tău să nu se însoţească cu cei mândri; ci tu petrece cu
cei drepţi şi smeriţi (Prov. Sol. 12, 20). Orice ţi se întâmplă ia-le
drept bune, căci ştii că nimic nu se face fără voia lui Dumnezeu (Evr. 12, 7-11; Prov. Sol. 3, 11-12).
Fiul meu, de cel care-ţi vorbeşte cuvântul lui Dumnezeu
adu-ţi aminte ziua şi noaptea (Evr. 12, 25; 13, 7), cinsteşte-l ca pe
Domnul, căci unde se vorbeşte ce-i al Domnului, acolo este
Domnul. Caută în fiecare zi feţele Sfinţilor, ca să afli odihnă în
cuvintele lor. Nu dori dezbinarea, ci împacă pe cei care se ceartă
(1 Cor. 1, 10; Rom. 14; 15, 1-7; 16, 17-20). Nu sta la îndoială cu Sufletul
tău când trebuie să zici: „da“ sau „ba“ (Mt. 5, 37; 2 Cor. 1, 17; Iac. 5, 12).
Nu fi la luat cu mâinile întinse; iar la dat cu ele strânse (Is. Sir.
4, 33). Dacă ai, dă cu propriile tale mâini răscumpărare pentru
păcate (Prov. Sol. 3, 27; Dan. 4, 24). Nu sta la îndoială, să dai, nici nu
murmura când dai (2 Cor. 9, 7; 1 Petru 4, 9), căci vei cunoaşte cine
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este bunul răsplătitor al milosteniei (Prov. Sol. 14, 21; Is. 58, 6-14; Mt.
5, 7; 25, 34-40). Nu te întoarce de către cel nevoiaş (Is. Sir. 4, 5), ci
împarte toate cu fratele tău şi nu zice că sunt ale tale (F. Ap. 4,
32; 2, 44-45; Rom. 2, 13; Gal. 6, 6; Rom. 15, 27), căci dacă sunteţi părtaşi
pe cele nemuritoare, cu atât mai mult pe cele muritoare (Rom.
15, 27). Nu-ţi lua mâna de deasupra fiului tău sau a fiicei tale; ci
din tinereţe învaţă-i frica de Dumnezeu (Efs. 4, 4; Prov. Sol. 19, 18).
Nu da porunci când eşti necăjit, servitorului tău sau servitoarei tale care nădăjduiesc în acelaşi Dumnezeu, ca nu cumva să
nu se mai teamă de Dumnezeu, Cel ce este şi peste tine şi peste
el, căci El când va veni nu va chema după faţă, ci după pregătirea duhului. Voi, servitorilor, supuneţi-vă însă stăpânilor voştri cu ruşine şi frică ca chipului lui Dumnezeu (Efs. 6, 5, 9; Tit. 2,
9; 1 Petru 2, 18). Urăşte orice făţărnicie şi tot ce nu-i plăcut Domnului. Nu părăsi poruncile Domnului. Păzeşte ceea ce ai primit, nici adăugând ceva nici scăzând (Apc. 22, 14, 18-19). În Biserică mărturiseşte-ţi greşelile şi nu te duce la rugăciune cu cuget
rău (Iac. 5, 12; Ps. 34, 13). Aceasta este calea vieţii.

M

Care este calea morţii?

ai întâi de toate ea este rea şi plină de blestem. (Acolo sunt):
ucideri, preacurvii, furturi, închinare de idoli, neînfrânări, curvii, fermecătorii, pregătire de otrăvuri, răpiri, mărturii mincinoase, făţărnicii, inimă îndoită, vicleşug, îngâmfare,
răutate, îndărătnicie, nesaţ de avere, vorbirea de rău, invidie, obrăznicie, trufie, laudă de sine. Acolo sunt: prigonitorii
celor buni, urătorii de adevăr, iubitorii de minciună, cei care
nu cunosc plata dreptăţii, cei nealipiţi de cele bune şi de judecata dreaptă, cei care priveghează nu în cele bune ci în cele rele;
acei de care blândeţea şi răbdarea sunt departe, care iubesc
cele deşarte, care urmăresc răsplată, care nu se îndură de cel
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sărac, care nu compătimesc pe cel necăjit, care nu cunosc pe
Făcătorul lor, care sunt ucigaşi de copii, stricători ai făpturii
lui Dumnezeu, care nu se uită la cei lipsiţi, care necăjesc pe cei
întristaţi, care linguşesc pe cei bogaţi, judecătorii fărădelege
ai celor săraci, păcătoşi în toate privinţele. De v-aţi izbăvi fiilor, de toate acestea!
Vezi să nu te amăgească cineva cu învăţătura acestei căi,
pentru că te învaţă ceea ce nu este de la Dumnezeu, căci dacă
poţi purta întreg jugul Domnului, vei fi desăvârşit (Mt. 11, 29-30;
19, 21; Filip. 3, 14-15), iar dacă nu poţi, fa cât poţi… (Mt. 11, 29-30; 1 Ioan
5, 3; Scrierile Părinţilor Apostolici o.c. Voi. I. pp. 81-86) (Protos. Nicodim
Măndiţă, Caii Apocaliptici“, pag. 158-215, Ed. Agapis 1995).

D

Împărăţia Cerului simbolizată prin
pilda grâului şi a zizaniilor

omnul nostru Iisus Hristos în Sf. Evanghelie spune diferite
parabole despre Împărăţia Cerurilor, din care se vede că El
numeşte Împărăţia Cerurilor tot timpul de la venirea Sa dintâi
şi până la a doua, deoarece în această perioadă se fac cele ce
zice. Dar când va veni a doua oară, atunci viaţa prezentă încetează şi odată cu ea timpul lucrării duhovniceşti. Pentru ca să
înţeleagă toţi felul acesta, să aducem la cercetare asemănarea
cea din capitolul 13 de la Matei. „Asemănatu-s-a Împărăţia Cerurilor cu omul care a semănat sămânţă bună în ţarina sa. Dar pe când
omul dormea, a venit vrăjmaşul şi a semănat zizanii prin grâu şi
s-a dus. Când a răsărit semănătura şi a făcut rod, atunci s-a arătat
şi zizania. Venind servitorii proprietarului, i-au zis: „Doamne, n-ai
semănat sămânţă bună în ţarina ta, cum se face că acum are zizanii?“ El le-a răspuns: „Un om vrăjmaş a făcut aceasta“. Servitorii
i-au zis: „Vrei să ne ducem şi să plivim zizaniile?“ El le-a răspuns:
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„Nu, ca nu cumva plivind zizaniile să se smulgă odată cu ele şi grâul.
Lăsaţi-le să crească amândouă până la seceriş şi la vremea secerişului voi zice secerătorilor: culegeţi mai întâi zizaniile şi le legaţi
snopi, ca să fie arse, iar grâul îl aruncaţi în hambarul Meu“.
Această parabolă arată vădit Împărăţia lui Dumnezeu,
ca fiind în viaţa aceasta. Mai întâi, pentru că în aceasta se seamănă sămânţa cea bună, Cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea,
în aceasta sunt amestecate cu grâul şi zizaniile. Al treilea, aici
vrăjmaşul seamănă zizania. Al patrulea, secerişul este pus ca
simbol al sfârşitului lumii. Acestea sunt semne mărturisite a
vieţii prezente. Aceleaşi se adună şi din alte asemănări, pe care
le spune Domnul despre Împărăţia Cerurilor. Aceasta învăţăm
din parabolă. Omul care a semănat sămânţa bună este Iisus
Hristos, a Cărui învăţătură se aseamănă cu sămânţa cea bună.
Ţarina arată viaţa şi lumea (spaţiul şi timpul), în care se află oamenii care primesc sămânţa cea bună, adică Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt şi ţarina duhovnicească a lui Dumnezeu. Din
neîngrijirea şi nebăgarea de seamă a acestor oameni, care primesc sămânţa cea duhovnicească a adevărului (aceasta înseamnă
somnul) a venit vrăjmaşul şi oamenii cei răi care au lucrarea lui
şi au semănat seminţe rele ca de spini, căci aceasta înseamnă
zizania, diferitele erezii şi rătăciri, care se află în oamenii din
viaţă şi din lume.
Atât vrăjmaşul adevărului, cât şi acei care i-au chipul lui
prin asemănarea răutăţii, fac aceasta pe ascuns şi cu înşelăciune,
adică seamănă răutatea. De aceea spune că s-a dus. Pentru că,
cine cunoaşte bine paguba şi suferinţa pe care o primeşte în
sufletul său? Vine, deci vrăjmaşul ca un hoţ, când noi suntem
fără grijă şi dormim, şi aruncă în noi cugetele cele rele şi fuge.
În felul acesta vin în decursul timpului cei asemănători cu cel
dintâi apostat, duşmani ai adevărului Dumnezeiesc şi a învăţăturii Lui şi aruncă în cei negrijulii şi lipsiţi de atenţie, ziza106
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niile rătăcirii lor celei rele şi se duc, pentru că mor. Dar seminţele cele rele ale rătăcirii lor, pe care le seamănă în ţarina lui
Dumnezeu şi le amestecă în grâul cel curat al învăţăturii Dumnezeieşti, se ivesc crescând împreună, după cum cresc alături
grâul şi zizaniile.
Servitorii proprietarului, adică puterile rânduite spre slujirea celor ce vor primi mântuirea, care sunt ocârmuitorii Bisericii, cei care se roagă şi cer Domnului ca să înlăture păcatul şi
să elibereze pe servii săi (Evr. 1, 14; Apc. 6, 10) au cerut, dacă El dă
voie, să smulgă zizaniile. Dar Stăpânul n-a voit să dea această
învoire slujitorilor Săi până la vremea secerişului, adică până
la sfârşitul lumii.
Este ştiut că ori de câte ori s-a întâmplat ca credincioşii să
aibă puterea de a ucide pe cei necredincioşi şi eretici, ei n-au
făcut-o niciodată, pentru că Domnul nu le-a dat această învoire, ci dimpotrivă, le porunceşte ca mai bine să se lase nedreptăţiţi, decât să nedreptăţească ei pe cineva, până la vremea judecăţii din urmă. Aceasta o arată pe scurt această parabolă, care
sunt semne de necontrazis ale oamenilor care se găsesc în viaţa
aceasta; iar viaţa viitoare o arată pentru credincioşi hambarul,
iar pentru cei răi arderea şi osândirea zizaniilor. Şi vânturarea
de care vorbeşte Înainte-Mergătorul înseamnă acelaşi lucru.
Căci viaţa şi lumea sunt ca o arie, în care oamenii vin amestecaţi, şi cei buni şi cei răi, după cum este amestecat grâul cu
pleava şi le desparte moartea, cum vânturarea desparte grâul
de pleavă şi cei ce în viaţă s-au asemănat cu grâul, prin cultivarea cea duhovnicească şi printr-o bună educaţie şi creştere,
au intrat în hambarul cel mistic, dar cei ce au avut o viaţă plevoasă şi fapte vrednice de foc şi de putrezire, cum este pleava,
aceştia sunt arşi şi nimiciţi duhovniceşte şi lumea şi viaţa se
curăţă de cei ce prigonesc pe Mântuitorul Hristos.
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Să citească, cel ce-i place, şi celelalte asemănări prin parabole ale Împărăţiei Cerurilor, pe care le spune Domnul în Sfânta
Evanghelie, şi se va convinge din ele că Împărăţia Cerurilor
este arătată ca fiind în viaţa aceasta. Pentru că în viaţa aceasta
se câştigă cea viitoare. După moarte rămân fiecare aşa cum se
află. După cum va fi găsit, aşa va fi judecat, căci în iad nu mai
este loc de pocăinţă. Şi, după Sf. Grigore Teologul, viaţa aceasta
este un iarmaroc duhovnicesc, unde noi oamenii negustorim, şi
cu cele mici şi trecătoare cumpărăm cele mari şi veşnice, adică
dăm lucruri stricăcioase şi luăm în schimb altele veşnice şi
nesupuse stricăciunii. Dar după ce trece iarmarocul vieţii acesteia, alt timp asemănător nu mai avem. Pentru că se încuie uşa
şi vine acea noapte nesfârşită a leneviei, când nu mai este cu
putinţă a lucra ceva (Ioan 9, 4). Încât noi la a doua venire a Domnului nu aşteptăm altceva sau sperăm, decât judecata şi răsplata şi încetarea acestei vieţi. Timpul acela al lucrării duhovniceşti şi intrarea în Împărăţia Cerurilor, s-a deschis la prima
venire a Domnului şi răpesc Împărăţia cea nemuritoare şi veşnică, oamenii aceia care se silesc pe sine însuşi şi se trudesc să
intre în ea prin poarta cea strâmtă şi pe calea cea anevoioasă.
Acestea sunt cunoscute prin Sfintele Scripturi de toţi tâlcuitorii lor evlavioşi, şi noi se cade să cercetăm aceasta.
Dar credincioşii cei dinaintea întrupării Domnului, nu au
oare aceiaşi rânduială pe care o avem şi noi în viaţa de acum?
Desigur c-o au, dar formal, iar nu cum avem noi real cele pe
care cei vechi le au prin simboluri. Exemplele, pe care Domnul le spune despre Împărăţia Cerurilor, se arată că au înţeles şi parţial, la orice om separat, şi general la întreg neamul.
Această ordine se cuvine s-o aibă şi cei dinainte de lege
şi credincioşii cei de sub lege. Pentru că şi ei se cade să câştige în această viaţă Împărăţia Cerurilor. Astfel urmează ordinea cuvintelor şi în chipul acesta învăţăm şi din Sfânta Scrip108
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tură, că prin credinţă şi păzirea poruncilor Domnului câştigă
şi aceştia mântuirea (Evr. 11), numai că ei au numai formal (simbolic) acele taine, pe care noi le avem real prin Iisus Hristos (1
Cor. 10, 1-4), pentru că prin căderea strămoşilor noştri era încuiată intrarea în viaţa aceasta, care arată Împărăţia lui Dumnezeu, pentru că moartea împărăţea şi peste cei Sfinţi şi care
nu păcătuiseră (Rom. 5, 14), dar când s-a făcut schimbarea firii
noastre cu Dumnezeu, prin întruparea Domnului (Lc. 2, 10-14),
atunci s-a deschis Împărăţia Cerurilor. Pentru că s-a dezlegat
acel blestem şi moartea, şi câţi am luat chipul lui Iisus Hristos
prin credinţă, şi prin păzirea poruncilor Lui, suntem liberi de
blestemul strămoşesc şi mântuiţi, şi moartea nu mai are nici
o putere asupra noastră, cum avea asupra celor de mai înainte
de întruparea Domnului.
După aceste teorii se află viaţa cea de după înviere şi revărsarea Duhului Sfânt, icoană (simbol) al vieţii viitoare. Pentru că
toate cele ce a sperat firea omenească, le-a primit prin persoana
lui Iisus Hristos. Acestea le învăţăm sigur din Sfânta Scriptură şi
aşa credem, că Dumnezeu a slăvit firea omenească în Persoana
lui Iisus Hristos şi a readus-o la vechea bunătate (frumuseţe) şi
a aşezat-o de-a dreapta Lui (Mc. 16, 19), dar încă n-au luat şi credincioşii Bisericii vechi făgăduinţele (Evr. 11, 39-40) şi viaţa cea de
după întruparea Domnului, cu toate că s-au înnoit prin Iisus
Hristos şi se vede făptură nouă (2 Cor. 5, 17), rămâne în ordinea
cea dintâi. Noi se cuvine să aflăm acel chip, cu care cuvinte îl
priveşte Sfânta Scriptură şi cu ce ordine, timpul de după întruparea Domnului, de la cea dintâi venire a Domnului şi până la
Sfârşitul lumii i-a întreaga asemănare cu cel de după zidirea
lumii şi până la cea dintâi venire a lui Hristos, şi-n felul acesta
tainele şi ipotezele Bisericii vechi devin simboluri ale timpului Bisericii celei de sub Har. Deoarece este imposibil ca în alt
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chip să cerceteze cineva exemplele trecute ale celor viitoare,
decât numai prin asemănare (comparaţie).
Aşadar, asemănarea se caută şi cu privire la timpuri şi la
persoane, de exemplu: în Biserica veche găsim vârste şi alte asemănări ale anotimpurilor, care înseamnă timpul în care avea
să vină întâia arătare a Domnului, când se vor împlini acele
timpuri. La fel trebuie să căutăm noi, cei de sub Har, ca să înţelegem apropierea venirii a doua a Domnului. În Vechiul Testament găsim Mielul şi alte lucruri ca simbol al celor viitoare.
Mielul arăta pe Iisus Hristos. Noi avem în perioada Harului în
loc de Miel şi de Iisus Hristos, Tainele cele curate (Sfinte). Biserica veche a avut de conducători pe cei 12 patriarhi şi alţi bărbaţi Sfinţi. La fel în locul celor 12 patriarhi, noi avem pe cei 12
Apostoli din perioada Harului şi pe urmaşii lor, Sfinţiţii învăţători. În locul vechilor împăraţi credincioşi, avem împăraţii credincioşi din vremurile noastre. În felul acesta şi în locul
împăraţilor necredincioşi din vechime şi a profeţilor mincinoşi, sunt astăzi împăraţii şi preoţii eretici şi învăţătorii mincinoşi. Iarăşi în locul împăraţilor păgâni, care robeau, apăsau
şi prigoneau credincioşii de pe atunci, în vremea Bisericii dintre păgâni avem pe prigonitorii Bisericii în locul lor.
În chipul acesta scrie Teologul cele cuprinse în Apocalips
şi aduce ipotezele după asemănarea timpurilor, ca să putem
afla când ia sfârşit viaţa ciclică prezentă şi se întâmplă acelea
pe care le-a spus Dumnezeu prin Sfinţii Profeţi. Cele pe care
Scriptura veche le spune în Ierusalim şi oraşele lui Iuda şi în
acel popor, toate acestea se cade ca să le căutăm după asemănarea lor în timpul Bisericii celei din păgâni, dacă vrem să aflăm
confirmate multe teorii ale Profeţilor despre cele viitoare.
Întrucât ordinea cea după asemănarea perioadelor de
timp, a ipotezelor care se găsesc în Apocalips, ne arată timpul
când va fi a doua venire a Domnului, să trecem şi la această
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cercetare prin mărturii scripturistice, ca să aflăm dacă ea se
arată sau se apropie. Căci deşi Domnul n-a descoperit nimănui timpul acesta exact, totuşi, putem să aflăm apropierea lui
din multe spuse ale Sfintei Scripturi.
„Două mii de coţi, ca la două mii de ani“. Despre ipoteza
(chestiunea aceasta) n-am văzut alte arătări mai potrivite şi mai
clare, decât cele de mai jos şi cele spuse în ordine de către
Apostol în Apocalips. În capitolul trei al cărţii lui Isus Navi, se
găseşte enigmatic însemnat timpul de la întâia venire a lui
Hristos şi până la venirea a doua, în felul acesta: În acel timp
când izraeliţii voiau să treacă Iordanul, şi mergeau pe alături
cu acest râu, cărturarii au poruncit poporului zicând: „Atunci
când veţi vedea pe preoţi şi leviţi ridicând Chivotul Testamentului
Domnului Dumnezeu şi purtându-l, să vă sculaţi din locurile voastre şi să mergeţi după el. Însă depărtare să fie între voi şi între el, ca
la două mii de coţi să staţi, să nu vă apropiaţi de el, ca să ştiţi calea,
pe care veţi merge, pentru că mai înainte niciodată n-aţi umblat pe
calea aceasta. Şi a zis Isus poporului: mâine să fiţi curaţi, că mâine
va face Domnul între voi minuni.“ (Is. Navi 3, 3-4). Cele două mii de
coţi de aici înseamnă două mii de ani. Nu spune categoric, căci
zice ca la două mii şi-n chipul acesta arată apropierea timpului, nu chiar timpul. Căci timpul în care au rămas izraeliţii în
urmă, îl arată cuvintele acestea, în care le spune că n-au mers
calea aceea şi nici n-o cunosc.
Chivotul aşezământului lui Dumnezeu este Iisus Hristos,
referitor la firea lui Omenească, pentru că în El s-a sălăşluit
toată plinirea Dumnezeirii. Acel Preasfânt Trup îl arată şi Chivotul şi Biserica. Râul Iordan este simbolul vieţii şi a timpului
în care, prin Sfântul Botez, credincioşii trec în viaţă. Vechiul
popor israelit credincios merge până acolo unde a venit învăţătura legii şi a Profeţilor şi a stat, adică până la Ioan Botezătorul.
Cei ce ridică Chivotul, preoţii şi leviţii, arată pe cei ce primesc
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învăţătura lui Iisus Hristos şi prin ea merg pe calea vieţii. Cei ce
rămân în urmă ca la două mii de coţi, sunt credincioşii izraeliţi,
care rămân oarecum în urmă această distanţă de timp, până
se va naşte şi va trece la viaţă poporul evlavios dintre păgâni,
şi atunci să vină şi poporul cel din lege şi să se mântuiască tot
Israelul şi să primească făgăduinţele (Rom. 11, 26; Evr. 11, 39-40).
Acestea arată enigmatic această profeţie. Tot aşa distanţă
de timp vedem şi în Apocalips, după ordinea capitolelor, de
la întâia şi până la a doua venire a Domnului. Apa Iordanului,
care şi-a oprit cursul în partea de sus, adică de unde venea, pe
când cealaltă s-a coborât (a curs) în marea arabică (moartă). Preoţii cei ce purtau Chivotul au trecut; iar poporul era la mare
distanţă, după teoriile Scripturii, în care scrie alegoric despre
râu şi ape, că arată viaţa şi popoarele, aceasta însemna. Poporul credincios care vine de sus în viaţă, a mers până la acel timp,
când a venit în viaţă Chivotul Mistic al lui Dumnezeu, Iisus
Hristos, ca să treacă, şi câţi aveau credinţă, până în acel timp
au rămas, aşteptând până ce vor trece credincioşii cei de sub
Har. Poporul apostat deosebit, pe care-l arată apa din partea
de jos a râului, care s-a scurs în marea arabică, arată că a mers
în necredinţa, pe care o simbolizează marea, după cum vom
vedea în alte părţi, că şi râul şi apele şi marea, arată cele ce am
spus mai sus. Aceasta o avem ca o dovadă sigură.
Şi alta, numerele pe care le scrie Daniil în capitolul 12 al
profeţiei lui. Acest Profet pune un semn sigur, întreruperea
duratei, înţelegând durată continuarea ce se coboară de sus în
oameni, adică rătăcirea idolatriei, pe care popoarele cele ce stăpânesc în graniţele acelor locuri, unde Profetul scrie că a avut
vedeniile, au avut-o în continuarea neîntreruptă, adică în graniţele perşilor şi grecilor. Alţii scriu durată, ceremoniile legii
(mozaice) şi schimbare a duratei, au socotit schimbarea religiei,
legii (mozaice), dar adevărul este acesta. Durată numeşte Profe112
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tul puterea împăraţilor necredincioşi care au venit în continuare, pe rând de sus, a căror ordine a schimbat-o în zilele împăraţilor credincioşi care au stăpânit Ierusalimul şi alte locuri, în
care, de obicei, au domnit întotdeauna necredincioşii.
După ce s-a făcut această întrerupere şi în locul idolatriei s-au arătat ereziile şi mahomedanismul, se vede schimbarea duratei, adică din acel timp când mahomedanii au luat
Ierusalimul în puterea lor, pe care îl arată urâciunea pustiirii,
după cum a numit Sfântul Sofronie, care păstorea atunci în
oraşul Sfânt, urâciune a pustiirii pe Omar, nepotul lui Mahomed, care a cucerit Ierusalimul de la credincioşi, şi din acel
timp şi până astăzi, nici un stăpânitor credincios nu l-a stăpânit. Din timpul acesta se vede numărul şi zilele arată anii. Teologul, în Apocalips, scrie timpul acesta în mai puţini ani, sau
pentru că, după cum spune Domnul, s-au tăiat (scurtat, ciuntit)
zilele puterii acestei urâciuni (a pustiirii) şi atunci şi Apostolul
arată timpul scurtat, sau din greşeală au scris copiştii zilele în
cartea lui Daniil, în loc de 1260, 1290. Dar în acelaşi secol cade
şi numărul pe care l-a scris Profetul şi cel însemnat de Apostol
în Apocalips. Această cronologie a Profetului ne arată apropierea timpului sfârşitului lumii, ca şi preînchipuirea de mai sus
a lui Isus Navi, dar nu şi ziua şi ceasul. Pentru că la Isus Navi se
arată ca la două mii de ani, pe care-i simbolizează coţii. Şi la
Profet, zice cel ce-i tâlcuieşte vedeniile, că până la sfârşit sunt
încă zile şi ore; şi în felul acesta rămâne adevărat acel cuvânt
al Domnului, pe care-l spune despre sfârşitul lumii, că nimeni
nu cunoaşte exact ziua şi ceasul.
Din Noul Testament avem multe semne ale sfârşitului
lumii, care ne arată apropierea acestui timp. Pe acestea le
găseşte oricine va cerceta în capitolul 24 de la Matei, 13 de la
Marcu şi 21 de la Luca. După acea preînchipuire a lui Isus Navi,
pe care am văzut-o deja, scrie şi Apostolul Petru în capitolul
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trei al epistolei sale a doua, la versetul opt, timpul enigmatic
(aproximativ) în care de două ori vorbeşte de 1000 de ani, şi le-a
spus ca şi cum ar fi două zile. „Iar aceasta una să nu se tăinuiască de voi, iubiţilor,că o zi înaintea Domnului, este ca o mie
de ani şi o mie de ani ca o zi“ (2 Petru 3, 8).

Mărturii despre întoarcerea la credinţă şi
luminarea poporului ales şi a tuturor oamenilor

P

rezenta cercetare, cu tot ce se cuprinde în Apocalips, s-a
socotit folositoare să se însemne mai clar şi în acest capitol ca să se clarifice şi mai bine, cu diferite mărturii ale scriitorilor insuflaţi de Dumnezeu. În cercetarea întâi [când se împlinesc cuvintele spuse de Dumnezeu prin gura Sfinţilor Profeţi?
(Lc. 1, 70)] spunem acestea: Cuvintele pe care le-a grăit Dumnezeu prin Sfinţii bărbaţi, de pe vremuri, pentru folosul şi mântuirea firii omeneşti, relativ la Cel ce a îmbrăcat (poartă) chipul nostru şi l-a eliberat din stricăciune şi l-a făcut nemuritor
şi l-a făcut să stea pe acelaşi tron cu Tată], toate se văd împlinite şi săvârşite la cea dintâi venire a Lui. Pentru că, ce altceva
a vrut să arate îndurarea cea nespusă a Creatorului nostru în
Taina întrupării Domnului, decât punerea de fii de după Har
şi unirea pe care a dat-o în firea omenească şi a învrednicit-o
să se împărtăşească de Firea Dumnezeiască (2 Petru 1, 4), şi muritorii să se facă copii ai lui Dumnezeu şi asemănători, prin Har,
cu Cel ce i-a făcut (1 Ioan 3, 2). Prin urmare toate făgăduinţele
şi anunţurile au fost realizate relativ la Iisus Hristos. În chipul acesta şi întreaga făptură, ca referitor la Iisus Hristos, se
vede nouă şi eliberată din robie (2 Cor. 5, 17). Acestea ne învaţă
Sf. Scriptură în diferite lucruri şi nici un credincios nu poate
să se împotrivească.
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Astfel stând lucrurile, după hotărârea cea nemincinoasă,
Dumnezeiască, ca relativ la Cel ce a purtat (îmbrăcat) şi slăvit
firea noastră, pentru ce făpturile rămân cum erau la început,
iar oamenii se poartă neîntrerupt în aceiaşi situaţie? Aceasta o
aflăm din multe cuvinte mai vechi şi mai noi ale Sfintei Scripturi. Pentru că Sfânta Scriptură ne arată vădit în exemplul fiilor lui Iuda din Tamara, că a venit întâi să se nască, din acei
doi fii gemeni, unul şi-a întins mâna şi apoi s-a tras înapoi şi
s-a născut mai întâi fratele său, şi pe urmă el. Aceşti doi fii ai
lui Iuda sunt simbolul a două popoare, după cum ne spune în
altă parte Sfânta Scriptură (Fac. 25, 23).
Iacob, când a binecuvântat pe fiii lui Iosif, şi-a pus cruciş
mâinile sale şi a dat preferinţă (drept de întâi născut) lui Efraim, cel
mai mic, înaintea lui Manase, care era mai mare. Chiar şi cele ce
am văzut mai sus la Isus Navi, că a stat poporul ca la două mii
de coţi departe de Chivot, şi oprirea apei Iordanului, până ce
poporul a trecut cu Chivotul Iordanul, înseamnă acelaşi lucru.
Adaugă şi oprirea soarelui şi a lunii, până ce Isus Navi a biruit
păgânii necredincioşi şi cele ce am spus mai înainte de Daniil,
că poartă necredinţa care s-a coborât de sus şi după ce a arătat
prin piatră întruparea Domnului, atunci scrie a doua oară sfărâmarea chipului (statuii). Şi în capitolul şapte scrie dintâi împărăţiile necredincioase după ordinea lor, apoi aduce judecata
şi după aceea scrie din nou împărăţiile şi atunci înseamnă pe
Cel asemenea Fiului Omului venind pe norii cerului şi spune
su¬punerea lui a tuturor popoarelor şi neamurilor şi veşnica
Lui Împărăţie. Prin aceste figuri ne învaţă Scriptura veche, acelea pe care ni le arată şi cea nouă.
Dumnezeiescul Pavel zice, până va veni plinirea păgânilor (neamurilor) şi atunci tot Israelul se va mântui (Rom. 11, 26) şi
în altă parte spune: se lasă odihnă de sâmbătă poporului lui
Dumnezeu. În alt loc zice că cei care au mărturisit (au fost marti115

Protos. Nicodim Măndiţă
rizaţi) pentru credinţă, n-au primit făgăduinţele, ca nu fără de

noi să se desăvârşească. Aceste mărturii sunt suficiente pentru prezenta ipoteză.
Acum se cade să facem o cercetare asupra lor, care ne va fi
de folos în teoriile Apocalipsului. După mărturiile de mai sus
ale Scripturii, credincioşii cei de dinainte de întruparea Domnului se văd ca venind până în acel timp al celei dintâi veniri
a lui Hristos, ca să i-a făgăduinţele şi după aceea rămân oarecum în urmă şi stau ca să vină noul popor al Harului şi atunci
să ia şi ei făgăduinţele. Poporul cel nou se cade să urmeze aceeaşi cale şi situaţie a vieţii, pe care au străbătut-o şi credincioşii
cei de mai înainte de dânşii, ca să vină ca la un timp şi scop cu
cei de dinaintea lor. Pentru că şi toată Biserica este un trup al
lui Hristos, Iisus Hristos, Care este Capul trupului celui duhovnicesc şi Piatra cea din mijloc care uneşte la un loc cele ce mai
înainte erau deosebite (Efs. 2, 14), adună membrele şi oasele acestea duhovniceşti ale lui (Efs. 5, 30) din toată viaţa (timpul) şi din
toată lumea, şi atunci când cei ce au această ordine a membrelor şi oaselor se vor descoperi şi vor ajunge un bărbat desăvârşit şi măsura vârstei plinirii Lui (Efs. 4, 13), atunci şi făptura va fi
eliberată din stricăciune (Rom. 8, 21), atunci şi cuvintele pe care
Dumnezeu le-a grăit prin Sfinţii Profeţi se plinesc cu privire la
Trupul lui Iisus Hristos, adică la Biserică, care referitor la Iisus
Hristos se văd împlinite deja. Ca să fie pe urmă Iisus Hristos Cap
al Trupului Bisericii referitor la Firea Lui omenească şi începutul făpturii lui Dumnezeu şi Cel întâi născut din morţi şi începutul regilor pământului şi taina iconomiei întrupării, a urmat
în cele mai din urmă zile, când a venit plinirea vremii (Gal. 4, 4;
Evr. 1, 1) se vede iarăşi început nou al vieţii şi a întregii făpturi şi
timpurile se văd după recapitulare şi toate făpturile cele din
cer şi de pe pământ în Iisus Hristos (Efs. 1, 10).
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Această teorie a timpurilor şi a tuturor făpturilor din cer
şi de pe pământ, care se face sumar şi recapitulativ, desigur că
nu-i cu putinţă altfel, decât dacă acest timp ia la un loc întreaga
teorie a celor trecute şi prezente şi viitoare, într-o singură asemănare, şi s-o aducă ca la întâia venire a lui Hristos, ca să ia sfârşit şi restabilire veşnică. În felul acesta găsim însemnate ipotezele în Apocalips. Pentru că Teologul pune început pe Iisus
Hristos şi scrie teoriile referitor la cele două Firi ale lui Iisus
Hristos, cea Dumnezeiască şi cea omenească. Când vin acelea
care sunt referitor la Firea Dumnezeiască, care au fost mai înainte şi vechi în viaţă, şi cele ce sunt referitor la firea omenească
mai la urmă şi finale în viaţă, ca şi într-un timp şi iau cele mai
de la urmă, prin Iisus Hristos care înnoieşte totul, treapta dintâi şi cele dintâi şi vechi, vin pe treapta a doua. În felul acesta
aflăm în trupul duhovnicesc al Bisericii lui Hristos, mai întâi
pe Apostoli şi al doilea pe Profeţi (1 Cor. 12, 28; Efs. 4, 11; Apc. 18, 20)
şi în cetatea mistică a lui Dumnezeu, de care scrie Teologul,
găsim pe Apostoli ca temelii, iar pe Profeţi ca uşi. Din care se
vădeşte că cei ce poartă rangul temeliilor sunt dintâi în edificiul duhovnicesc, faţă de cei ce poartă rangul uşilor, pentru că
după ordinea fizică, la clădirea unei cetăţi sau altui edificiu, se
pun întâi temeliile şi pe urmă uşile.
Acelaşi lucru arată şi exemplele cele din Scriptura veche,
pe care le vedem mai sus, că al doilea a venit să se nască întâi
şi preferinţa la binecuvântare a lui Efraim, cel mai mic, faţă de
Manase, care era mai mare. Şi distanţa la care poporul a stat
departe de Chivot etc. Acelaşi lucru arată şi ceea ce spune Domnul, că cei de pe urmă vor fi dintâi şi cei dintâi pe urmă (Mt. 20,
16). Când vom lua teoriile, pe care le dă Domnul ca exemple,
referitoare la timpuri şi vom aduce pe cei la care se referă ceasul al unsprezecelea la ceasul întâi, atunci se cade să socotim
începutul din cele de la urmă.
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De altfel, cele care se văd săvârşite relativ la Iisus Hristos,
aceleaşi vin în ordine să se împlinească şi desăvârşească şi referitor la întreg trupul Bisericii lui Dumnezeu. Pentru că după asemănarea sabatului aceluia şi a odihnei Creatorului Bisericii şi a
toată făptura, vine şi Biserica şi cu ea toată făptura, în sabatul
veşnic şi netrecător (Evr. 4, 10). Acele mărturii avem în cercetare
dintâi, când se împlinesc cuvintele pe care le-a grăit Dumnezeu prin Profeţi. Iar dacă vrei şi altele, afli că cele din Scriptura
veche erau simboluri ale celor ce vor fi în timpul nostru celor
din Har (1 Cor. 10, 1; 1 Petru 1, 10-11) şi că nouă ne servesc acestea (1
Petru 1, 12) şi că cele ce scriu legea şi profeţii, se văd împlinite în
timpul de după întruparea Domnului. Simbolurile au început
să se arate realizate, după zilele lui Ioan Botezătorul (Mt. 11, 12).
Acum să trecem la a doua ipoteză, să vedem dacă evreii
apostaţi se vor întoarce cândva la cunoaşterea lui Dumnezeu.
Din capitolul patru al epistolei către evrei, pomenit mai sus,
se deduce ideea de mai jos. În capitolele trei şi patru ale acelei epistole, Apostolul aminteşte de evreii care au căzut de la
credinţă întâi în pustie şi de cei cărora mai târziu li s-a propovăduit Evanghelia de Iisus Hristos şi de către Apostolii Lui şi
n-au crezut. Iar relativ la Dumnezeu şi credincioşi, spune că au
venit la odihna de sâmbătă şi la repaus. Relativ la cei necredincioşi scrie că rânduieşte o zi şi-i cheamă din nou Dumnezeu la
odihnă. Evreii cei necredincioşi încă rămân în necredinţă până
acum. Acelaşi Apostol, în capitolul 11 al epistolei către romani
scrie acestea; „Nu voiesc să nu ştiţi voi, fraţilor, taina aceasta (ca să
nu vă mândriţi) că s-a făcut învârtoşare (a inimii) din partea lui Israel,
până va veni plinirea neamurilor şi atunci tot Israelul se va mântui“. Apoi aduce mărturie pentru acest cuvânt din capitolul 59
al lui Isaia: „Veni-va din Sion Izbăvitorul şi va întoarce necredinţa
de la Iacob“. În capitolul acesta Profetul Isaia pomeneşte întâi
necredinţa şi abaterea de la lege şi răutatea poporului Israel
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şi spune că aşteptau judecata şi dreptatea şi lumina, şi totuşi,
făceau cele potrivnice acestora, din cauza răutăţii lor, şi au
rămas ca robiţi în întuneric.
Aceleaşi arată şi necredinţa acestui popor necredincios şi
apostat. Apoi scrie despre popoarele cele de la apusul şi răsăritul soarelui, că se vor teme de Numele Slăvit al Domnului. Şi
atunci spune că vine din Sion Cel ce izbăveşte etc. Apoi a mai
adus şi altă mărturie din capitolul 31a lui Ieremia: „Şi acest legământ al Meu cu dânşii, când voi ridica păcatele lor“. În acest capitol şi în capitolul 30, Dumnezeu făgăduieşte prin Profetul că
va rezidi iarăşi Ierusalimul şi va întoarce poporul israelit din
robie. În ultimul verset al capitolului 30 scrie că în zilele cele
mai de pe urmă vor cunoaşte cele ce Dumnezeu spune în acest
capitol. Apoi în capitolul 31, din care Apostolul a luat mărturia,
scrie mai întâi aceleaşi, pe care le-a spus şi în capitolul 30, că
Dumnezeu are să-i adune, adică pe izraeliţi, de acolo de unde
i-a împrăştiat, şi-i va readuce în Sion şi le va da un legământ
nou şi nu după aşezământul acela, pe care l-au dat părinţilor
lor, când i-a scos din Egipt; pentru că n-au rămas în acel legământ, de aceea şi Dumnezeu i-a neglijat. Apoi scrie despre
noul aşezământ pe care li-l va da, cum va fi etc. În aceste două
capitole a lui Isaia şi Ieremia se arată lipsa de evlavie şi pustiire şi ducere în robie a evreilor şi întoarcerea lor la Dumnezeu.
Aceasta mult mai clar o spune Dumnezeiescul Pavel în
capitolul 3 al epistolei a doua către corinteni, în care tâlcuieşte
acoperământul şi spune, că atunci se ridică acoperământul de
pe inimile lor, când se vor întoarce la Domnul. Clar scrie despre
ipoteza aceasta şi Profetul Osie, în capitolul trei al profeţiei sale,
în care arată sistemul prostituării evreilor faţă de Dumnezeu,
prin femeia desfrânată care iubeşte răutăţile, şi pe urmă scrie,
că fiii lui Israil vor sta multe zile (în afara împărăţiei) fără rege şi
fără conducător, fără altar, jertfe şi descoperiri. Apoi scrie că
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fiii lui Israel se vor întoarce, ca să caute pe Domnul Dumnezeul lor şi pe David regele lor şi să admire pe Domnul şi să se
bucure de bunurile Lui în zilele cele mai de pe urmă. Acestea
scriu cei pomeniţi mai sus despre evrei.
Se cuvine deci, ca noi să facem o cercetare bună asupra
acestora, atât despre timpul, pe care-l spune Dumnezeiescul
Pavel, când aceştia se mântuiesc, cum şi despre felul cum se
va produce întoarcerea lor, pentru că ei sunt risipiţi în diferite ţări şi este greu ca simplu şi la întâmplare să socotească
cineva adunarea lor într-o parte a lumii. Împlinirea neamurilor
(păgânilor), de care spune Dumnezeiescul Pavel, desigur că trebuie să se înţeleagă toate popoarele. Acestea sunt astăzi: unele
necredincioase (păgâne) şi altele eretice. Deci, urmează să spunem că ele vor veni la cunoaşterea lui Dumnezeu şi (ascultarea)
supunerea lui Hristos, înainte de sfârşitul lumii. Această ipoteză se deduce şi din alt cuvânt al Dumnezeiescului Pavel, care
scrie în capitolul 15 al primei epistole către corinteni: că Iisus
va înlătura toată domnia şi puterea şi stăpânirea, şi va supune
sub picioarele Lui pe toţi vrăjmaşii Lui, înainte de sfârşitul
lumii. Cam aceeaşi idee se deduce şi din profeţiile lui Daniil,
acolo unde scrie că vine împărăţia cea fără urmaş a Sfinţilor şi
toate popoarele şi seminţiile şi limbile vor sluji Celui asemenea Fiului Omului, care vine pe norii cerului. Din capitolul 39
a lui Iezechiil deducem acelaşi lucru.
Dar asupra lor se ridică alte greutăţi, pe care nimeni până
la timpul acesta nici nu le-a observat, nici nu le-a cercetat. Eu, în
cele ce voi aduce, nu fac altceva, decât cercetez cuvintele Dumnezeieşti şi le spun cu dreaptă judecată, cum este cu putinţă
să urmeze după nemincinoasele afirmaţii Dumnezeieşti ale
Sfintei Scripturi. Încât cred că nici un om cu minte şi cu cuget
curat, nu va putea să mă învinuiască cu dreptate. Vedem mai
sus, din mărturiile Sfintei Scripturi, că atunci evreii se întorc
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la credinţă. Aceasta este sigur pentru toţi cei ce cred în Sfânta
Scriptură. Acelaşi lucru asigură şi Sfinţii Părinţi în tălmăcirile
Scripturii. Este sigur mărturisit (recunoscut) şi acel cuvânt al Dumnezeiescului Pavel, că Iisus Hristos va nimici toată domnia şi
puterea, şi o va supune sub picioarele Lui. Acestea cu siguranţă
trebuie să se întâmple înainte de sfârşitul lumii, pentru că plinirea popoarelor se cuvine să vină la Dumnezeu prin credinţă
înainte de judecata obştească. Şi evreii necredincioşi trebuie
ca prin credinţă să se elibereze de necredinţă. Dar în timpul
venirii a doua a Domnului încetează toate, şi aşa cum se vor
găsi atunci oamenii, sau buni, sau răi, aşa vor rămâne pe veci.
Supunerea tuturor puterilor, o scrie şi Dumnezeiescul
Pavel tot înainte de sfârşitul lumii şi tot aşa şi marele Grigore
al Tesalonicului, aşa a înţeles această spusă (în discuţia avută cu
agarenii, povestită în viaţa lui). Aceasta fără putinţă de contrazicere sunt aşa şi neapărat că se vor face în acest chip. Dar Dumnezeiescul Pavel spune că vine din Sion Izbăvitorul şi întoarce
necredinţa lui Iacob, după cum a spus mai înainte Isaia. Ieremia în capitolul 30, 8 -9 şi Osie în capitolul 3, 5, scriu că David
este simbolul lui Hristos. Dumnezeiescul Pavel spune în capitolul 2 al epistolei a 2-a către tesaloniceni, că pe Antihrist, fiul
pierzării, îl va nimici Domnul cu arătarea venirii Lui. Cum vom
socoti aceasta, noi care aşteptăm o venire a Domnului, când
va veni ca Judecător al viilor şi al morţilor? Desigur că aceste
spuse Dumnezeieşti nu vom putea în alt chip găsi de acord
şi clare, decât se cade să admitem înainte de sfârşitul lumii o
schimbare paradoxală a situaţiei nefericite de acum, a lucrurilor omeneşti.
Schimbarea aceasta, ca să aducă popoarele la credinţă şi
să elibereze pe evrei de robia trupească şi duhovnicească şi să
distrugă sistemul potrivnic învăţăturii Domnului, pe care-L
arată Antihrist, este cu totul imposibil de a o înţelege altfel,
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decât cu o apariţie paradoxală a Domnului nostru Iisus Hristos,
ca cea care a avut loc în Etiopia în zilele când Iustin era împărat al romanilor şi Elisbaan al Etiopiei prin rugăciunile Sfântului Grigore, Arhiepiscopul Etiopiei. În vremea aceea aveau
un conducător, în chip de rege, în părţile Arabiei fericite şi
acest conducător fiind de religia legii vechi (mozaice) era vrăjmaş creştinilor. De aceea şi cu şiretenie şi cu răutate a câştigat
şi stăpânea aproape de ţara lui un oraş autonom al credincioşilor în Arabia fericită, în care locuia (guverna) Martirul Areta
(Mineiul 24 Oct.). După ce necredinciosul acela a luat acel oraş
al credincioşilor, şi-a călcat jurământul şi condiţiile pe care le
făcuse întâi, că nu va persecuta religia, şi a pornit apoi o mare
prigoană împotriva credincioşilor, şi pe unii i-a ucis, pe alţii
i-a ars, şi a pustiit oraşul de credincioşi.
Aflând de aceasta Iustin, împăratul romanilor, a scris
împăratului Etiopiei Elisbaan, ca celui ce se afla mai aproape,
să facă război să distrugă acel tiran; căci dacă va neglija, va
veni el însuşi cu război împotriva aceluia şi atunci va pedepsi
şi pe Elisbaan, pentru că armata romană urma să treacă prin
ţara lui. Până să se adune armatele împăratului credincios al
romanilor, împăratul credincios al Etiopiei a pornit cu război
şi a biruit pe acel conducător rău ce se ţinea de legea veche, şi
i-a luat toată provincia lui, luând în robie şi o mulţime de evrei.
Printre aceştia era şi un evreu învăţat, cunoscător al limbii
greceşti, şi al Sfintei Scripturi, numit Ervan. Acesta discuta adeseori cu Arhiepiscopul. A auzit de aceasta împăratul şi dregătorii cei mai mari şi au cerut să se facă o discuţie publică într-un
anumit loc, în care să poată veni mulţi să asculte disputa. S-a
ales un loc afară din provincia aceea. La această dispută era
de faţă împăratul cu dregătorii curţii sale şi a venit cu el şi o
mare mulţime de popor credincios şi clerul cu Arhiepiscopul.
Din partea cealaltă era o mulţime de evrei, cu Ervan, învăţăto122
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rul de lege (cărturarul) lor. Disputa aceasta a durat patru zile şi
cu mare luptă încercau amândoi, cu Dumnezeieştile cuvinte
ale Profeţilor, să dovedească: Arhiepiscopul dreptatea religiei
creştine, iar cărturarul evreu să dovedească contrariul.
La urmă evreul, cu toate că a fost biruit cu mărturiile Sfintei Scripturi, pe care le aducea Arhiepiscopul, s-a împietrit şi
nu s-a înduplecat să creadă, aşa cum făgăduise mai înainte, că
dacă va fi biruit cu dovezi din Sf. Scriptură, va primi creştinismul, şi a spus Arhiepiscopului: „întrucât tu spui că Hristosul
tău este în cer şi crezi în El, atunci El, după cuvintele pe care le
scrie, vă aude pe voi, cei ce aveţi credinţă. Deci, roagă-L ca să Se
arate şi să-L vedem şi să credem în El“. Atunci Arhiepiscopul a
zis: „Dar dacă îl vei vedea şi nu vei crede, atunci ce urmează?“
Evreul a răspuns, că dacă-L va vedea şi nu va crede, atunci împăratul are drept să-l omoare pe el şi tot neamul lui. Acel fericit
şi cu adevărat Arhiepiscop al Bisericii lui Iisus Hristos, avea
credinţă adevărată în cuvintele Domnului şi s-a rugat Aceluia,
care a zis: „Ori câte veţi cere rugându-vă, veţi primi“ şi îndată s-a
făcut un fel de cutremur, cu tunete, iar ochii tuturor oamenilor care erau acolo, priveau spre răsărit. Atunci s-a arătat înspre
răsărit un nor alb, care a început a se lăţi, şi a ajuns până deasupra locului unde era acea adunare, la înălţime cam de 200
de coţi, iar deasupra acelui nor s-a arătat Iisus Hristos, având
o cunună asemenea cununii celei de spini, din care ieşeau raze
ca ale soarelui. Atunci toţi au rămas speriaţi şi uimiţi şi nimeni
nu putea să vorbească (amuţiseră). Peste evrei a căzut frică mare
şi încercau să fugă, dar nu puteau. Atunci s-a auzit de la Domnul cuvântul acesta: „Pentru rugăciunea Arhiepiscopului, iată
că Eu M-am arătat vouă, Eu, Cel pe care părinţii voştri L-au răstignit“. Peste puţin timp norul s-a îndepărtat înapoi spre răsărit şi s-a ascuns de la ochii lor. Atunci credincioşii au căpătat
curaj şi L-au proslăvit cu glas mare, deoarece pe când li se arăta
123

Protos. Nicodim Măndiţă

erau uimiţi. Dar evreii au rămas orbi, deşi aveau ochii deschişi,
totuşi nu vedeau, şi abia după ce s-au botezat au căpătat din
nou lumina ochilor trupeşti, odată cu lumina cea duhovnicească (Vezi pe larg V. Sf. 24 Octombrie).
Nici o arătare asemănătoare a Domnului nu se cade să
socotim, înainte de învierea obştească şi de judecată, decât
care să fie ca exemplu pentru necredincioşi şi eretici, şi să întărească pe credincioşi. Altfel, aceste arătări se par neprobabile
şi că ar fi mai presus de puterea oamenilor; pentru că oamenii au ajuns într-o stare ticăloasă şi nu numai necredincioşii şi
ereticii au ajuns negrijulii prin învăţăturile lor mincinoase, dar
chiar şi credincioşii şi ocrotitorii credinţei au ajuns numai călduţi în acele în care s-ar cuveni să fie înflăcăraţi, harnici şi cu
grijă; de aceea nu mai urmează nici o schimbare paradoxală.
Şi în felul acesta se supun toate puterilor lui Iisus Hristos şi se
nimiceşte Antihrist, fiul pierzării şi vine plinirea popoarelor
la cunoaşterea lui Dumnezeu şi se întorc şi evreii la cunoaşterea lui Dumnezeu şi primesc aşezământul cel nou al lui Dumnezeu şi Legile Lui în cugetele şi în inimile lor, după cum zice
Ieremia în capitolul 31.
Aceleaşi se deduc şi din capitolul 39 de la Iezechiil. În cele
două capitole unde Profetul Iezechiil scrie despre Gog şi Magog,
care domnesc în Ros Mosoh şi Tobei, cine va cerceta bine, va
afla acele nume şi acele profeţii, la popoarele care s-au arătat,
atâta timp cât ortodocşii, prin împăraţii credincioşi, aveau
linişte şi trăiau fără de grijă şi au venit aceştia şi au luat locurile lor şi i-au robit. Pentru că Profetul spune categoric, că în
zilele cele mai de pe urmă vin aceştia, când poporul lui Dumnezeu locuieşte în pace. Pe aceşti credincioşi îi spune adunaţi
din multe popoare şi cum acest popor credincios a ieşit dintre
păgâni şi locuri ale păgânilor, scrie în profeţie. Nu este greu să
socotească cineva, cine sunt cei care au stricat unitatea şi pacea
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Bisericii şi au robit pe credincioşi, şi atunci să citească şi restul
profeţiei, ca să vadă la ce capăt ajung aceşti stricători ai păcii.
Acest Profet, ca şi cei însemnaţi mai înainte, scrie că atunci
Izraieliţii vor cunoaşte pe Domnul şi se vor elibera din robie, în
vremurile cele de pe urmă. Mai scrie că în acelaşi timp şi toate
popoarele vor cunoaşte pe Domnul şi vor afla că israeliţii, pentru păcatele lor au ajuns robi, dar spune că se arată lor (adică
izraeliţilor) Dumnezeu în popoarele în care ei se găsesc împrăştiaţi şi robiţi, după cum spune şi Isaia: „Va ieşi din Sion Izbăvitorul“. Că această arătare a Domnului nu este venirea a doua, pe
care Biserica Ortodoxă o preamăreşte, este cunoscut din multe
alte cuvinte ale Apostolului Pavel şi ale Sfintei Evanghelii. Pentru că aceea vine pe neaşteptate şi întâi vin cei morţi în Domnul, apoi cei vii care au mai rămas, împreună cu dânşii vor fi
răpiţi în nori, în întâmpinarea Domnului în văzduh, şi aşa vor
fi totdeauna cu El.
Evreii cei care n-au crezut sunt necredincioşi şi împietriţi,
şi acoperământul religiei legii îl au pe inimile lor, până ce se
vor întoarce la Domnul. Dar nici nu se zic izraeliţi, după cum
spune Dumnezeiescul Pavel în alt loc (Rom. 9, 6-8). I-a numit în
felul acesta după aceea, întrucât după trup se trag din neamul
acesta; după cum îi numeşte şi Teologul, că ei se pretind a fi
iudei, dar pe urmă spun că ei nu sunt iudei, ci sinagogă a Satanei.
Deci, cum necredincioşi fiind şi sinagogă a Satanei, vor putea
să capete mântuire în alt chip, fără ca mai întâi să se întoarcă
la Domnul? Aceasta este de necrezut. Profeţii amintiţi mai sus
şi Apostolul, scriu că mântuirea lor se va face prin întoarcere;
dar întoarcerea cere timp. Pentru că ei trebuie să se boteze şi
să primească învăţătura cea nouă a Evangheliei. Astăzi evreii
sunt împrăştiaţi sub diferite puteri, în care nu sunt nici eretici.
Aşa că întâi e nevoie să se facă vreo schimbare în popoarele cele
necredincioase sau abătute de la credinţă, şi atunci vor putea
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şi evreii să se întoarcă. Schimbarea de care vorbesc eu se înţelege în acel fel, cum spune Dumnezeiescul Pavel, şi cum spune
şi Iezechiil în capitolele 38 şi 39 despre Gog şi Magog.
Acum să venim la teoriile cele din Apocalips, să vedem
ce scrie şi Teologul despre aceşti apostaţi. Teologul scrie ca un
singur sistem şi trup al Satanei pe toţi necredincioşii sau abătuţii de la credinţă, care pe vremuri s-au arătat în viaţă şi în
lume (timp şi spaţiu) şi la un loc numeşte sinagogă a Satanei şi
pe evrei şi pe închinătorii la idoli sau pe eretici, şi împreună
cu ei se înţeleg şi cei nelegiuiţi şi care trăiesc nepocăiţi, după
cum arătat se vede în diferite părţi ale cărţii. Mai ales în oraşul
duhovnicesc al lui Dumnezeu, scrie ca străini pe toţi necredincioşii, pe cei ce iubesc şi grăiesc minciuna şi au fapte nelegiuite. Sistemul acesta, care se crede pe sine credincios, dar este
sinagogă a Satanei, se aminteşte în două locuri, în Biserica a
doua şi în a şasea. În Biserica a şasea Apostolul scrie îngerului acelei Biserici că Domnul va face sistemul acesta al sinagogii lui Satana, care se cred credincioşi şi prin asta mint, pentru că nu este după acea idee, pe care o arată numele iudeu, să
se închine înaintea picioarelor acelui înger şi să cunoască că
Dumnezeu l-a iubit; dar în ce chip va face însăşi schimbarea
aceasta, nu spune. Despre îngerul acela, după teoriile celor viitoare, spune că va păstori toate popoarele cu toiag de fier. Stricăciunea sistemului celui rău pomenit mai sus, se înseamnă în
ipotezele de mai înainte de sfârşitul obştesc.
Ceva asemănător scriu şi Sfinţii Părinţi, acolo unde spun
că Antihrist va fi nimicit înainte de sfârşitul lumii şi evreii se
vor întoarce şi se vor pocăi cei duşi în rătăcire de Antihrist.
Teologul în Apocalips şi Ieremia în capitolul 51, scriu că odată
cu căderea (nimicirea) Babilonului, iau sfârşit cuvintele pe care
Dumnezeu le-a spus prin Profeţi. Ieremia ne-a dat enigmatic
a înţelege când încetează cuvintele pe care le profeţeşte, când
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spune: „Ieremia a scris toate relele care sunt cuprinse în carte despre Babilon, toate cuvintele acestea scrise împotriva Babilonului.
Ieremia a zis către Suraia: Când vei merge în Babilon şi vei vedea
şi vei citi toate cuvintele, acestea, să zici: „Doamne, Doamne, Tu ai
grăit împotriva acestui loc, că-l vei nimici şi nu vor mai locui în el de
la om până la dobitoc, că nimicirea va fi pe vecie. Şi va fi că atunci
când vei sfârşi de citit această carte, vei lega o piatră de ea şi o vei
arunca în mijlocul Eufratului şi vei zice: Aşa se va scufunda Babilonul şi nu se va mai ridica din nou pe urma relelor pe care Eu le
aduc asupra lui“. Arată Babilonul ca sistem al popoarelor celor
necredincioase şi nelegiuite, cum vom vedea mai clar în capitolul următor. Astfel tălmăcesc Sfinţii Părinţi, după cum spune
Meletie al Atenei în introducerea la istoria lui bisericească.
Ieremia numeşte profeţie toată cartea lui. Profeţia lui se
vede că i-a fost dată de Dumnezeu ca s-o spună popoarelor,
după cum îi spune Dumnezeu în capitolul întâi: „Te-am făcut
Profet pentru popoare“, şi peste puţin: „Iată te-am pus astăzi peste
popoare şi împărăţii, ca să dezrădăcinezi şi să dărâmi, să pierzi şi să
reconstruieşti şi să replantezi“. În capitolul 25 scrie întâi cuvântul ce i s-a spus, pentru tot poporul Iuda, care arată în general
pe toţi credincioşii. Apoi spune, că aceştia nu l-au ascultat şi
nu s-au încrezut în Cuvântul lui Dumnezeu şi de aceea a trimis
şi a luat obiceiurile părinteşti de la miazănoapte şi le-a adus
în pământul acela unde era mai înainte poporul Iuda, adică
credincioşii, şi în toate popoarele din jurul pământului aceluia, ca să le pustiască pe ele etc. Apoi scrie despre robirea acelui pământ după asemănarea robiei de demult, de 70 de ani, a
izraeliţilor în Babilon. Cei 70 de ani sunt simbol şi al cursului
vieţii noastre săptămânale.
Apoi spune că după 70 de ani se va răzbuna pe poporul
acela, pe care l-a adus în pământul poporului Iuda, şi l-a pustiit, şi-l va nimici pe vecie. După aceea spune că toate cuvin127
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tele, pe care le-a grăit Dumnezeu prin el, scrise în cartea profeţiei lui, pe care le-a profeţit popoarelor celor din Elam, pe
aceia îi aduce în acel pământ, care mai înainte era al poporului credincios (în capitolul 49 al acestui Profet, versetele 35-38 şi 39, scrie
despre stricarea împărăţiei romane credincioase şi despărţirea (împrăştierea) acelui popor în cele patru laturi ale lumii. Apoi spune că

Dumnezeu a pus Tronul Său aici şi a trimis din acel loc împăraţi şi mari dregători. Şi în zilele cele de pe urmă, va întoarce
Dumnezeu robia lui Elam). După aceea scrie cum ia un potir
cu vin neamestecat din mâna Domnului şi adapă toate popoarele, la care-l trimite Dumnezeu. Şi mai întâi… pe împăraţii lui
Iuda, adică pe împăraţii credincioşi, pe care îi pune în numele
credincioşilor; şi Ierusalimul, adică Biserica credincioşilor şi în
continuare scrie pe împăraţii necredincioşi cu nume păgâne,
iar la urmă spune că în oraşul care este numit cu numele Domnului, domneşte Dumnezeu, ca să pedepsească împăraţii şi
popoarele pomenite mai sus.
Ştim din aceste cuvinte ale Profetului, căror popoare
şi seminţii le profeţeşte şi spune cele date lui de Dumnezeu,
adică acele popoare la care s-a adus profeţia lui şi s-a citit, şi
l-a care a fost trimis. Dar dacă cineva va socoti acestea în înţeles literal, se va dovedi foarte neînţelegător. Mai întâi pentru
că Profetul la nici un alt popor n-a fost trimis vestitor. Al doilea, profeţia lui a fost primită de popoare în timpul propovăduirii Evanghelice şi atunci a început şi cuvântul profeţiei lui
să facă aceste binefaceri în popoare. Încât Babilonul este sistemul popoarelor celor nelegiuite, de care profeţeşte. De aceea
a arătat enigmatic prin scufundarea cărţii în Eufrat, că odată
cu sfârşitul sistemului Babilonului, încetează şi profeţia lui.
Acest sistem se pustieşte şi nimiceşte în secolul care vine, după
ordinea în care Teologul pune capitolele. În acest timp mai din
urmă cunosc şi acei care îşi fac iluzia că au credinţă, dar sunt
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sinagogă a Satanei, că Dumnezeu a iubit pe acel înger de care
vorbeşte în Biserica a şasea.
La Biserica a patra spune Domnul despre Izabela, profetesa cea mincinoasă, care este sistemul babilonean, de care scrie
în capitolele 17 şi 18 că ucide copiii ei şi o aruncă în necaz mare
şi cunosc toate Bisericile că Iisus Hristos, Care spune îngerului aceluia, este Dumnezeu, Cel ce cercetează inimile şi rărunchii şi răsplăteşte fiecăruia după faptele sale. În capitolul 10
îngerul asigură cu jurământ, că în zilele îngerului al şaptelea,
când va trâmbiţa, se împlineşte Evanghelia lui Dumnezeu, pe
care a vestit-o prin Sfinţii Săi Profeţi. Pe treapta ultimă vedem
şi Babilonul, şi Ieremia îl numeşte ultima pustie a popoarelor. În aceasta (Babilon) Teologul înseamnă ultima lovitură a
mâniei Dumnezeieşti. Zaharia scrie că mânia lui Dumnezeu
încetează în pământul de la miazănoapte. Că dinspre miazănoapte găsim şi noi că se coboară acel înger, care în capitolul
18 strigă căderea Babilonului şi îngerul cel din Biserica a şasea
se vede ca din partea aceasta, după ordinea în care Apostolul
pune părţile lumii. Vom afla şi celelalte teorii ale Babilonului în
capitolul următor şi atunci vom cunoaşte mai clar aceste teorii. Încă şi Profetul Daniil în capitolul 12 zice, că atunci oamenii vor cunoaşte toate câte se cuprind în acea carte, când se va
sfârşi împrăştierea. Numărul pe care îl pune Profetul, timp şi
timpuri şi jumătate de timp, îl găsim şi în Apocalips. La fel se
împlineşte şi acesta cu pieirea Babilonului. Asemenea şi alţi
Profeţi, în diferite locuri ale profeţiilor lor, spun că în zilele
cele mai de pe urmă se împlinesc cele ce ei profeţesc. Am adus
acestea în acest capitol, referitor la cele trei ipoteze însemnate
mai sus, ca şi alţi bărbaţi înţelepţi să aibă motiv să le cerceteze
mai bine (T. G.) (Protos. Nicodim Măndiţă, „Caii Apocaliptici“, pag. 218-237,
Ed. Agapis 1995).
129

Protos. Nicodim Măndiţă

P

O descoperire a înfricoşatei judecăţi a
lui Dumnezeu cu răsplătirea faptelor

riveghind eu în rugăciuni, în meditarea Dumnezeieştilor învăţături creştine – istoriseşte Sfântul Grigore – într-o
zi stând în chilia mea, mă îngrijeam de curăţirea păcatelor
mele. Atunci, deodată mi-a venit să cuget că evreii cred bine, că,
Avraam este cinstit, Isaac drept, Iacob sfânt, Moise prieten plăcut lui Dumnezeu. Prin Moise, Dumnezeu a făcut semne înfricoşate şi foarte minunate: a scos pe evrei din seculara robie a
Egiptului şi din asuprirea Faraonului, conducându-i în pământul făgăduinţei. În pustie i-a hrănit cu mană patruzeci ani, i-a
adăpat cu apă din piatră, i-a scăpat adeseori din primejdii…
Acestea gândind eu, mi-am zis în sinea mea: „O, cuget viclean!
Ce folos poţi trage tu din aceasta? Iată ai pe purtătorul de Dumnezeu, părintele tău duhovnic Vasile. Mergi, spune-i lui acestea şi el îţi va arăta ţie cum trebuie a crede. Au nu-ţi reaminteşti că tot creştinul care nu-şi arată gândurile lui părintelui
său duhovnic, greşeşte?“
Unele ca acestea cugetând, m-am sculat îndată şi am plecat
la Preacuviosul. În acel timp era ziua hipodromului, adică alergare de cai. Acolo în hipodrom era adunată mai toată lumea din
cetate. Eu, auzind de la Sfinţii Părinţi că cei ce privesc la acestea
păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu, de multă vreme părăsisem
priveliştea aceea. Astă dată însă, văpaia ispitei m-a împins la
acea păcătoasă privelişte, să văd măcar numai prima alergare a
cailor. Neputând a mă înfrâna, m-am lăsat biruit de ispită. După
aceea am mers la Preacuviosul Vasile. Ajungând înaintea lui,
am făcut, după obicei, metanie mare până la pământ. El m-a
binecuvântat, aşa cum obişnuia, apoi privind mânios la mine,
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mi-a zis cu asprime: „Iată, pe cel ce se înţelepţeşte evreieşte!
Iată, pe cel ce învaţă Legea Veche care a trecut ca umbra! Iată,
pe cel ce zice că evreii cei întunecaţi, cei orbi la ochii sufletelor,
cred bine! Iată un tâlcuitor sluţitor al Scripturilor, care laudă
pe Prooroci şi de lucrurile lor cele bune se leapădă! Iată, pe cel
ce neîngrijindu-se a-şi plânge păcatele şi a cere cu lacrimi fierbinţi iertarea greşelilor, cu neînţelegere făcând judecată rea şi
zicând că evreii cred bine! Dar pe lângă acestea şi dracului de
la hipodrom – alergarea cailor – s-a făcut părtaş!“
Auzind aceste certări, mi-am zis mâhnit în sinea mea: „Mai
micule Grigore, iată a sosit ceasul în care vei auzi mustrarea
greşelilor tale!“ După aceea Preacuviosul iarăşi începu a zice
către mine: „O, cumplită neînţelegere! Cum cineva umblând pe
căi netede, sare pe alăturea şi se împiedică!“… Auzind acestea,
m-am hotărât ca niciodată să nu mă mai duc la păcătoasa privelişte a hipodromului. După această hotărâre, Sfântul Părinte
iarăşi a zis către mine: „Ia spune-mi, cum grăieşti tu că evreii
cred bine? Au n-ai auzit tu pe Domnul nostru Iisus Hristos grăind în Dumnezeiasca Evanghelie: „Cel ce nu cinsteşte pe Fiul, nu
cinsteşte nici pe Tatăl, Care L-a trimis pe El!“ (Ioan 5, 23; 1Ioan 2, 23).
Oare nu vezi că deşteptăciunea aceea vicleană a evreilor nu mai
foloseşte la nimic? Mântuitorul adevereşte aceasta, zicând acelora: „Dacă pe Mine nu Mă ştiţi, nici pe Părintele Meu nu-L ştiţi (Mt.
11, 27; Ioan 1, 18; 6, 46; 10, 15).
Evreilor care s-au tot idolatrizat, de la scoaterea lor din
Egipt până la venirea Mântuitorului, le prezice El: „Eu am venit
în Numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi pe Mine; de va veni altul
(Antihrist) în numele său, pe acela îl veţi primi… Şi în păcatele voastre veţi muri… Iată se lasă casa voastră pustie!“ (Ioan 5, 43; 8, 21; Mt.
23, 38; 12, 34-37). Vezi cum i-a izgonit pe ei Dumnezeu de la Faţa
Sa şi i-a risipit pe toţi în toate părţile lumii? Vezi cum numele
lor se face urât tuturor oamenilor şi foarte scârbos la toate nea131
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murile pământului? Au nu vezi cum adunarea lor a căzut în
blestem, ca smochinul neroditor? Odinioară când Moise era
aproape să adoarmă cu părinţii săi, Dumnezeu i-a zis: „Iată, tu
te vei odihni cu părinţii tăi, iar poporul acesta se va apuca să
umble desfrânând după dumnezei străini ai pământului aceluia în care va intra, iar pe Mine Mă va părăsi şi va călca legământul Meu, pe care L-am încheiat cu el! Pentru aceasta se va
aprinde mânia Mea asupra lui în ziua aceea şi-i voi părăsi, îmi
voi ascunde Faţa de la ei, vor fi amărâţi şi-i vor ajunge mulţime
de necazuri şi greutăţi. Atunci Israel va zice: „Aceste necazuri
nu ne-au ajuns ele oare, pentru că nu-i Domnul Dumnezeul
meu în mijlocul meu? Dar Eu îmi voi ascunde Faţa Mea de la
el în ziua aceea, pentru toate fărădelegile lui, pe care le-a făcut
el întorcându-se la alţi dumnezei“ (2 Lege 31, 16-18).
Asemenea a zis Domnul şi către Isaac: „Arunca-voi Toiagul Meu cel mare (†) şi voi sparge Legea Mea, a casei lui Israel şi
a casei lui Iuda. Cu risipire o voi risipi şi voi întoarce Faţa Mea
de către dânşii“. Pentru aceasta vezi, cercetează că de la Hristos
nu s-a mai sculat nici un Prooroc, precum zice David: „Lepădaţi au fost şi nu vor mai sta… Nu voi aduna soborul lor din
cei fărădelege şi vărsător de sânge, nici voi pomeni numele lor
prin buzele Mele“ (Ps. 15, 4). Această lepădare a evreilor o adevereşte şi Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan în Apocalipsa sa,
când îi spune Domnul: „Cunosc clevetirea din partea celor ce se
zic iudei, dar nu sunt, ci sunt adunătura satanei, care se numesc
iudei dar nu sunt, ci mint, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit…“ (Apoc. 2, 9; 3, 9;
comp. Is. 49, 23-26; 60, 14; 11-22). De acum adunarea lor adevereşte,
că: „Nu mai sunt sfinţenie împărătească, nici limbă sfântă; ci
sunt în blestem, în pierzare, adunarea satanei. Da, că oricând
se adună şi petrec împreună în adunările lor sâmbăta, nu este
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Dumnezeu în mijlocul lor, ci satana, care se veseleşte de ei…“.
Acestea zicându-mi Sfântul Părinte, tăcu.
Eu, ascultându-l cu mare luare-aminte, i-am zis: „Rogu-te,
Sfinte Părinte, iartă-mă. Recunosc că am făcut această mare
nebunie. Rogu-te, cu ochii în lacrimi, roagă-te lui Dumnezeu
să-mi arate ceva bun sufleteşte, o vedenie folositoare sufletului“. Sfântul Părinte mi-a zis: „Domnul Dumnezeu să facă cu
tine, fiul meu, cele bune şi de mare folos sufletesc. Mergi şi El
îţi va împlini dorinţa ta“. Bucuros am luat binecuvântare şi m-a
slobozit cu pace…
După aceasta am plecat la chilia mea foarte mâhnit. Ajungând, am intrat înăuntru, am mers la modestul meu pat, m-am
culcat şi am adormit puţin. Deodată am fost răpit în uimire.
M-am văzut pe un câmp cu pajişte verde şi tot felul de flori frumoase. Stând eu acolo şi veselindu-mă, iată a venit către mine
un bărbat foarte mare, îmbrăcat în veşminte albe ca zăpada. El
ţinea un toiag de fier în mâna sa. Apropiindu-se de mine, m-a
întrebat: „Ce lucrezi aici?“ Eu i-am răspuns: „Eu nu ştiu cum
am venit aici!“ El mi-a zis: „Rugăciunile Sfântului tău Părinte
Vasile, te-au adus aici, ca să vezi cele dorite de tine“. Eu l-am
întrebat: „Dar ce sunt acelea de care doresc eu?“ El mi-a răspuns: „Ai cugetat foarte greşit că evreii cred bine. Dar robul lui
Dumnezeu, Vasile, ţi-a zis că nu crezi bine. Ai cerut de la dânsul ca să-ţi arate ceva în vedenie, de cele sufleteşti, şi iată Domnul s-a făgăduit a-ţi împlini dorinţa ta. Vino după mine şi eu
îţi voi arăta ţie una după alta şi credinţa fiecărui neam şi ce
îndrăzneală are fiecare către Dumnezeu“. Acestea zicând, m-a
luat de mâna dreaptă şi am mers spre răsărit…
Acolo, iată apăru un nor sub noi care ne-a luat de pe
pământ, din acel câmp. Am trecut în altă lume minunată. Acolo
norul s-a îndepărtat de la noi. Ne aflam stând într-un câmp ca
de sticlă. De acolo priveam peste toate marginile pământului
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lumii aceleia. Acolo am văzut mari adunări de tineri, lăudând
şi slăvind pe Dumnezeu Cel preamărit în Sfânta Treime. După
ce am văzut vedenia aceea minunată, am mers cu sârguinţă
mai înainte de acolo. Am ajunse la un loc oarecare pe care era
un foc acoperit, dar nu ardea, ci lumina şi strălucea ca soarele.
Prin mijloc se vedeau nişte tineri luminaţi umblând, dar unde
mergeau nu ştiu. Eu cugetam că acei tineri, purtători de veşminte albe, ar fi îngerii lui Dumnezeu, care păzesc cu înţelegere Altarul Lui cel de sus. După aceasta, ne-am suit cu mare
osteneală pe alt deal foarte înalt. De acolo căutând spre răsărit, am văzut sub noi alt câmp înfrumuseţat cu aur, strălucind
aşa de plăcut, încât multă dulceaţă pica în inima mea. Privind
mai departe spre răsărit, iată am văzut o cetate foarte luminată.
Din acea înfricoşată vedere, mi-am ieşit din minte mai multe
ceasuri. O vedeam clar, stând pe vârful acelui deal. Apoi suind
mai departe şi stând, priveam la acele locuri minunate. Acolo
am văzut o altă cetate, foarte mare, înfricoşată şi luminată. Ea
era ca rotunjimea cerului şi în lungime şi în lăţime. Ea nu era
construită din var sau din marmură, nici din lemn, nici din
lucruri putrezitoare, ci era de aur şi slobozea raze asemenea
curcubeului de pe cer. Frumuseţea acelei zidiri, nu poate a o
spune limba omenească cu de-amănuntul. Înălţimea ei era ca
de trei sute de coţi. În zidurile ei erau douăsprezece porţi tari,
întocmite şi încuiate. Fiecare poartă era într-un anumit chip,
cu faţa din câte o piatră scumpă care răspândea nişte străluciri
foarte înfricoşate. De vreme ce numai pe dinafară erau unele ca
acestea, dar cele dinăuntru în ce chip vor fi fost, mintea se înfricoşează a gândi, pentru că grai omenesc Împărăţia Cerului a o
povesti nu poate. Acestea văzându-le eu, am întrebat pe povăţuitorul meu, Sfântul Înger, zicând: „Domnul meu, ce cetate
este aceasta? Ce oameni sunt aceia care vieţuiesc într-însa?
Cine este Împăratul ei? Ce pământ este acesta? Şi cum am venit
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eu aici?“ Îngerul mi-a răspuns, grăind: „Cetatea aceasta este a
Împăratului Celui mare de care grăieşte David; iar cele minunate ale cetăţii acesteia, le-a zidit Domnul nostru Iisus Hristos,
de la întemeierea lumii“ (Mt. 25, 34). El a gătit acestea Sfinţilor Săi
ucenici şi Apostoli şi tuturor celor ce cred într-Însul, care fac
poruncile Lui. Aceasta a adeverit-o El Însuşi, zicând în Sfânta
Evanghelie: „În Casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri…“ (Ioan 14,
2-3). Acesta este locaşul cel minunat, pe care l-a pregătit tuturor celor ce iubesc Numele Lui. Aceasta este Mitropolia de sus,
Noul Sion, cu oamenii Lui. Aşteaptă puţin şi vei vedea încă, nu
numai pe oamenii acestei cetăţi cereşti; ci şi pe Împăratul slavei. Cauza pentru care ai venit aici, peste puţin timp o vei afla
arătat şi vei cunoaşte că tot cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu
va fi viu în veci. Fericit este cel ce stă în învăţătura Sfântă a Lui,
în a purtătorilor de Dumnezeu Părinţi şi mai pe scurt a zice, în
Biserica lui Dumnezeu, sobornică şi apostolică. Însă cei care nu
vor crede şi vor nesocoti acestea, nu vor fi vii în veci; ci se vor
da mătcii focului veşnic…“.
Acestea grăind Îngerul către mine, iată văd într-un deal
înalt o Cruce strălucind foarte puternic, de a cărei strălucire
se aprinsese văzduhul. În acelaşi timp am văzut un Porumbel,
alb ca zăpada, zburând şi slobozind lumini prea strălucitoare,
El s-a aşezat asupra dumnezeieştii Cruci. Privind noi din acea
înfricoşată înălţime, am văzut că se pogoară ca un fulger, spre
cetate, un tânăr care făcea pregătire Împăratului ce avea să
vină într-însa. După dânsul alt tânăr luminat a venit grabnic
în cetate, având un Tron înfricoşat în mâini, pe care-l pregătea
Împăratului Ceresc. Deodată am auzit glasuri puternice grăind:
„Împăratul Cel mare şi înfricoşat vrea să vină în cetatea aceasta,
cu putere şi cu slavă multă. Privind noi în sus, iată au venit din
înălţime patru tineri, cu câte o făclie de foc în mâini. Înfricoşat foc arzând era acela! Tinerii aceia au strigat: „Strălucească
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Darul Tău, Doamne! Veni-va slava Sfinţilor Tăi, Doamne! Veni-va
slava Fiului Celui de sus, a Dumnezeului Celui viu! După acestea am văzut pe oarecare tineri ce se pogorau în cetate, grăind:
„Iată judecata morţilor şi învierea, Dreptul Judecător a venit cu
plata oamenilor!“ Apoi am văzut un stâlp de foc pogorându-se
de sus şi din el se auzea glas înfricoşat slobozit peste tot văzduhul. Acel stâlp nu a stat în cetate, ci s-a pogorât în oarecare
prăpastie a lumii şi s-a săvârşit în cele patru laturi, strălucind
şi luminând. El s-a întins peste cele patru margini ale lumii;
atunci s-a făcut glas peste toată lumea, grăind: „Iată puterea
cea strălucitoare a Celui de sus s-a atins de toate oasele omeneşti, ca să se adune os către os şi încheietură către încheietură,
mădular către mădular, formându-se oameni cu acelaşi trup de
mai înainte (1 Cor. I5, 52-53). Am mai văzut şi un alt înger cu chip
alb, ţinând în mâini un sfeşnic de foc. Aceasta era o scrisoare
trimisă lui Satana-Antihrist, grăindu-i că s-a sfârşit împărăţia
lui, în care a împărăţit trei ani şi jumătate peste tot pământul. Îngerul stând înaintea satanei… a citit cartea trimisă de la
Dumnezeu. Apoi, apucându-l pe el cu tărie îl trăgea afară din
curţile împărăteşti şi-i punea nările lui la marginea pământului, ca să verse toată răutatea şi tot veninul, că s-a apropiat sfârşitul lui şi va fi ars cu toată oastea lui.
Stând noi aşa în câmp, am văzut taberele puterilor cereşti
prin văzduh, pe cai de foc. Caii lor aveau aripi de foc şi slobozeau din gurile şi din nările lor văpăi de foc. Pe când se pogorau,
am auzit vuiet mult, ucideri, plânsuri şi tânguiri foarte mari.
Cei ce s-au pogorât pe cai, izgoneau, junghiau şi tăiau pe toţi
cei ce s-au amăgit de către Antihrist, în vremea împărăţiei lui.
Am mai văzut şi alţi îngeri, minunaţi la chipuri. Ei se pogorau
pe pământ şi făceau pregătire Domnului. Unul dintre ei, foarte
slăvit, având în mâna lui trâmbiţă de aur şi cu dânsul alţi doisprezece, purtând şi aceia trâmbiţe, s-au pogorât pe pământ.
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Sunetul trâmbiţei celei dintâi se răspândea cu putere aşa de
mare şi aşa de groaznică, încât se cutremurau toate marginile
lumii. Acolo s-au adunat şi au trâmbiţat şi ceilalţi doisprezece
îngeri, câte trei în fiecare latură a pământului. Atunci a crescut carne vie şi piele peste oasele morţilor care zăceau în morminte din veci, dar duh de viaţă nu era într-înşii. Trâmbiţând
iarăşi Îngerii, s-au cutremurat iarăşi mormintele. Sufletele au
intrat în corpurile cu care au vieţuit în lume. Apoi îndată s-au
deschis mormintele oamenilor celor adormiţi din veac şi au
ieşit afară, scuturându-şi ţărâna de pe feţele, frunţile, capul şi
corpul lor. În acel timp, al trâmbiţării celei mai de pe urmă,
toată mulţimea fiilor omeneşti din ţărâna pământului, din
mare, din râuri şi din toate iazurile şi bălţile, a fost aruncată
vie pe faţa pământului. Din toate părţile: desişurile, apele şi
fiarele, au vărsat mulţime mare de oameni. Ei stăteau deasupra pământului, fiind reconstituiţi aşa cum au fost în vremea
morţii: bătrâni, tineri, bărbaţi, femei şi copii în floarea vârstei.
Aşa s-a sculat Adam şi Eva şi după ei toţi urmaşii lor, din toate
limbile, neamurile şi seminţiile, aşa precum au fost în vremea
adormirii. Toţi stăteau cu luare-aminte şi cu o mare frică. Cei ce
nu au ştiut niciodată taina învierii, se temeau şi se cutremurau
foarte mult, cugetând în sinea lor: cum ţărână fiind, au înviat
aşa îndată, întregi.
La înviere feţele Sfinţilor se luminează. Îndată după învierea cea de obşte, feţele unora dintre cei înviaţi erau luminate
ca soarele, ale altora ca lumina lunii, ale altora ca a luceferilor,
ale altora ca ale stelelor, aşa cum adevereşte Sfânta Evanghelie
şi Apostolul: „Atunci, drepţii vor străluci ca soarele în Împărăţia
Tatălui lor (Mt. 13, 43). Alta-i strălucirea soarelui, alta a lunii şi alta
a stelelor… Stea de stea se deosebeşte în strălucire“ (1Cor. 15, 40-49).
Astfel, feţele unora străluceau ca soarele, ale altora ca luna, ale
altora ca stelele, ale altora ca zăpada, ale altora erau ca lâna cea
137

Protos. Nicodim Măndiţă

curată. Fiecare dintre dânşii aveau scrisoare cu slove în chip de
fulger pe frunţile lor. Scrisoarea aceea minunată arăta bunătăţile fiecăruia. La unii scria „Proorocii Domnului“, la alţii, „Apostolii Domnului“, „Ucenicii Domnului“, „Evangheliştii Domnului“, „Ierarhii Domnului“, „Mucenicii Domnului“, „Cuvioşii
Domnului“, „Cei ce au răbdat în pustie pentru Domnul“, „Săracii cu duhul“, „Smeriţii cu inima“, „Curăţiţii cu plânsul“, „Blânzii
Domnului“, „Milostivii Domnului“, „Curaţii cu inima“, „Făcătorii de pace“ „Izgoniţii pentru dreptate“, „Răbdătorii năpăstiilor
pentru Domnul“, „Slujitorii buni în slujba preoţească“, „Feciorelnicii Domnului“, „Cei ce şi-au pus sufletul pentru aproapele
lor“, „Cei ce au făcut dreptate“, „Cei ce au păzit patul nespurcat“… astfel, prin scrisoarea aceea de pe frunte, se arăta bunătatea fiecăruia. În acel chip era arătarea drepţilor.
Cei ce au vieţuit în răutate. Am văzut apoi pe toţi aceia care
au vieţuit în păcate, fără pocăinţă, că erau schimonosiţi, grozav
de urâţi, înfăţişarea lor foarte cumplită. Pe feţele lor era mult
amar şi viclenie nemăsurată. Feţele unora erau ca ţărâna, ale
altora ca nişte tină împuţită. Unora le curgea din trupuri puroi,
care răspândea o putoare nesuferită şi foarte greu mirositoare.
Feţele, altora erau negre ca ale satanei, ale altora ca nişte fum
verde. Unii erau plini de stricăciune împuţită, de la cap până
la picioare, alţii erau însângeraţi foarte urât. O! Ce groaznică
vedere! Toţi aceia grăiau unul către altul: „V-a-a-i! Amar! Că
de această zi a judecăţii lui Dumnezeu, pe când eram în lume
vii, am auzit, dar n-am crezut şi n-am voit să facem poruncile
Domnului! Acum, iată ne-am sculat ca să luăm fiecare plata
faptelor noastre! O, cumplită ticăloşie a noastră, a păcătoşilor, cât de spurcaţi şi necuraţi suntem! Groaznic o să ne mai
ardă pe noi Dumnezeu, în focul cel nestins!“ Aşa grăiau aceia,
unul către altul, suspinând.
138

Despre înfricoşata judecată

Evreii, care mai înainte de întruparea lui Hristos, n-au crezut în Moise. După aceea am văzut o altă mulţime nenumărată,
stând ca nişte dobitoace necuvântătoare, neştiind pe Dumnezeu. Ei grăiau unul către altul: „Cine este Dumnezeu? Care este
Hristos? Noi nu ştim pentru că mulţi dumnezei am avut! O, de
ne-ar fi înviat pe noi aceia, să nu ne mai temem de rău, că mult
le-am mai slujit lor!“
Evreii cei de după Hristos şi până la sfârşitul lumii. Mergând mai înainte, am văzut o adunare foarte mare, sluţită şi
foarte urâtă. Aceia grăiau unul către altul: „De ne-ar fi înviat
pe noi Dumnezeul lui Moise, mult bine ne-ar fi fost nouă, mare
har am fi aflat la Dânsul, măcar de am şi fost risipiţi în toate
marginile lumii, însă mai mult decât pe Acela, n-am ştiut pe
altul. Dacă însă va veni Fiul Mariei să judece lumea, atunci
amar va fi nouă?! Vai şi amar va fi de noi, că foarte mult L-am
urât pe El! Acela fiind Om, cum va veni să judece ca un Dumnezeu, că şi El împreună cu noi va fi judecat pentru hula care
a grăit, făcându-Se pe Sine întocmai cu Dumnezeu. Bine ar fi
de L-am vedea pe El acum aici, că L-am vădi ca pe un mincinos. El învăţând în uliţele noastre, Se numea pe Sine Judecător,
zicând: „Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, făcându-se pe Sine Fiu al lui Dumnezeu! Noi ştim cu adevărat că Dumnezeu a grăit lui Moise în muntele Sinai; iar acela
pe Dumnezeu nu L-a văzut nicidecum!“ Acestea grăind unul
către altul, aşteptau să vadă pe Judecătorul.
Evreii care s-au închinat idolilor, izraeliteni şi iudei fiind,
se tânguiau: „O, va-a-a-i nouă! Nici în Dumnezeul Legii n-am
crezut, nici la care se zice Hristos n-am ajuns! Am crezut în
Baal, în Astarteea, în boul Apis, în cei doi viţei de aur şi celorlalţi dumnezei păgâneşti ne-am închinat. Iată, n-am ştiut nimic
de năpasta asta care a venit acum peste noi!“ Aşa se întrebau
ei pentru cele ce li s-au întâmplat lor în acel ceas. Pe frunţile
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acelora, parte bărbătească şi femeiască, era scris cu slove roşii,
arătând fiecăruia lucrurile lui. Aşa la unii era scris: „ucigaş“,
„ucigaşă“, la alţii, „amestecători de sânge“, la alţii „preacurvari“, „preacurve“. La unii „slujitori de idoli“, la alţii „furători“,
„furătoare“, la alţii „mincinoşi“, „mincinoase“, la alţii „vrăjitori“,
vrăjitoare“, la alţii „beţivi“, „beţive“, „vameşi“, „răpitori“, la alţii
„sodomiteni“, „gomoreni“, „curvari cu dobitoace“, „malahii“ la
alţii „aducători aminte de rău“, „pizmaşi“, „mânioşi“, la alţii
„cimpoiaşi“, „măscărici“, „fluierători“, „clevetitori“, la alţii „luptători de duh“, „manihei“, „saveliani“, „papistaşi“, „iacobiteni“,
„origenişti“, „marchiani“… şi în scurt, se arăta eresul fiecăruia,
din acele slove ce erau scrise pe frunţile lor.
Acestea toate văzându-le noi; iată, iarăşi s-a pogorât de
sus o mulţime mare de cete îngereşti, glăsuind cântare îngerească şi dumnezeiască. În mijlocul lor se vedea o Cruce mare
de lemn, care lumina foarte mult şi strălucea. Pe aceea au
pus-o pe Scaunul pregătit Judecătorului. Crucea era văzută de
toţi. Neamul creştinesc văzându-o, se bucura foarte mult de
frumuseţea ei. Evreii însă îndată s-au înspăimântat, feţele lor
s-au umplut de ruşine şi se văitau, zicând: „Oh! Cumplit nouă!
Rău semn vedem că a venit! O, vai nouă ticăloşilor! Acesta e
Semnul Răstignitului! De va veni Acela să judece, cum Îl vom
întâmpina pe El? Unde ne vom ascunde de la Faţa Lui, pentru
că mult rău I-am făcut?! Şi nu numai Lui însuşi; ci şi celor ce
au crezut într-Însul!“ Aşa se tânguiau evreii. Îngerul care mă
purta pe mine, mi-a zis: „Oare vezi pe aceştia, cum au început a se cutremura văzând cinstita Cruce?! Aceasta fiind astfel gătită, iată a venit la urechile noastre un glas foarte înfricoşat care zicea: „Iată! Are să vină Judecătorul!“ Aceasta îmi
spunea şi Îngerul care era cu mine. Atunci puterile cerului
s-au pornit cu frică şi cu mare cutremur. Îndată am văzut mulţime foarte mare de înfricoşate puteri îngereşti, ce veneau cu
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mare grabă, oşti după oşti, la locul de judecată. Această mulţime mare văzând-o eu, m-am înspăimântat foarte tare. Îngerul cel ce mă conducea pe mine, mi-a zis: „Nu te teme! Aceştia
sunt prietenii mei. Socoteşte cu dinadinsul şi vezi cele ce vor să
fie, că tu ai să câştigi mare folos din aceasta. Şi mulţi alţii, care
sunt cu cuget drept, se vor folosi, de vor crede şi vor primi pe
acestea“. După aceasta s-au făcut strigări mari, fulgere de sus
şi un glas mare se auzea, de care s-a înfricoşat tot pământul…
Cei ce aveau feţele luminate nu se înfricoşau văzând acestea,
ci mai vârtos se veseleau cu bucurie. Apoi iarăşi au venit soli
înainte. Pe când veneau, fiecare dintr-înşii slobozeau foc înaintea feţelor lor. Ori încotro mergeau ei, văzduhul se aprindea.
Aceştia s-au pogorât cu tăcere mare şi au stat la locul cel
de judecată. De prea multa lor frumuseţe, toţi se mirau. Mulţimea oamenilor necredincioşi stăteau cu frică şi cu spaimă mare.
Evreii creştinaţi erau întâi, şi se veseleau. Evreii credincioşi de
la Avraam, până la Hristos, nu se temeau de cele ce vedeau; iar
cei ce erau de la Întruparea lui Hristos şi până la sfârşit, care
n-au crezut în Hristos, ci s-au depărtat de El, văzând Crucea,
s-au întors, avându-şi feţele lor ruşinate. Plângând ei cu amar,
grăiau: „O, vai de ticăloşia noastră! Acela Care a fost răstignit
de noi, va veni să judece pe toţi“. Ismailitenii, până să vadă cinstita Cruce, erau tari la cerbice. Îndată însă ce au văzut-o strălucind, mai mult decât soarele, şi cunoscând a cărei credinţă este
semnul, s-au îngrozit foarte tare. „O, amar“ – au strigat ei plini
de spaimă“. Creştinii văzând Crucea se bucurau, ştiind că aceea
este Crucea Domnului, pe care El Însuşi de bunăvoie s-a răstignit. Atunci a venit de sus un nor foarte luminat şi prin mijlocul
lui un fulger foarte strălucitor a stat deasupra cinstitei Cruci
şi întinzându-se, a acoperit-o multe ceasuri. După aceasta s-a
suit de unde s-a pogorât. Îndată s-a arătat împrejurul Crucii
o cunună înfricoşată cu mii de străluciri împestriţată, care se
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vedea deasupra Crucii în văzduh. Aceasta văzând-o evreii, s-au
înspăimântat şi mai mult. Creştinii însă au fost cuprinşi de o
negrăită bucurie. Ei ridicându-şi mâinile spre înălţime, slăveau pe Hristos, Cel ce S-a răstignit pe dânsa. După aceasta s-a
făcut de sus un tunet groaznic şi înfricoşat. Îngerii şi Voievozii
Îngerilor se pogorau. De venirea lor s-a făcut mare frică peste
tot pământul. Repede s-a pogorât înfricoşatele cete de Îngeri,
care cu sfială venind, au stat la locul cel de judecată.
Scaunul de judecată al lui Hristos Dumnezeu nu stătea
pe pământ, ci în văzduh, cam la 40 de coţi. Aşa şi Îngerii, cei ce
s-au pogorât, stăteau nu pe pământ, ci în văzduh. Apoi am mai
văzut, patru cete de Îngeri foarte mari. Una a stat pe pământ,
alta spre austru, a treia spre crivăţ, iar a patra spre apus. După
acestea, alte cete ce nu erau asemenea una cu alta la chipul
lor, ci deosebite feţe având, s-au despărţit în patru părţi. Ele
au cuprins cele patru margini ale pământului, care era plin
de mulţimea oamenilor, iar văzduhul de mulţimea îngerilor. Ridicând ochii noştri spre cer, de năprasnă am văzut care
de foc mergând înainte şi Îngerii cei cu câte şase aripi şi cu
ochi mulţi, strigau: „Sfânt! Sfânt! Sfânt! Domnul Savaot, plin
e cerul şi pământul de mărirea Lui! (Is. 6, 1-3; Apc. 4, 8). De strigarea aceea s-a cutremurat cerul şi pământul. Apoi toţi Îngerii au strigat: „Binecuvintează, Părinte Atotţiitorule, binecuvântat este Cel ce vine întru Numele Domnului!“ La cuvintele
acestea s-a cutremurat pământul, carele de foc s-au pogorât pe
pământ şi Îngerii cei cu ochi mulţi au înconjurat înfricoşatul
Scaun al lui Dumnezeu. Mulţimea evreilor şi a agarenilor înţelegând lauda Îngerilor, că au slăvit pe Fiul împreună cu Părintele şi pe Acela L-au numit Judecător al viilor şi al morţilor…
au plâns mai cu amar. Atunci un Înger a trâmbiţat foarte tare
şi groaznic, încât de glasul acela, înşişi Îngerii s-au sfiit şi au
cunoscut din aceasta că vine Judecătorul.
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Deodată s-a arătat un nor luminat şi foarte strălucitor,
pe care nu-l putea privi nimeni, pentru că slobozea nişte raze
foarte înfricoşătoare. Pe dânsul venea Domnul nostru Iisus
Hristos, Dumnezeu-Omul. Tot poporul, mergea spre răsărit.
Deodată a tunat un glas de duh de vifor, ca să caute toţi spre
El şi aşa purtându-L pe El acel nor minunat, venea spre Scaunul Slavei Sale. Văzându-L pe El, toţi s-au înfricoşat. Atunci
îndată au strigat Sfinţii Îngeri: „Binecuvântat este Cel ce vine
întru Numele Domnului Dumnezeu. Domnul a venit să judece
viii şi morţii“. Acestea zicând, au căzut toţi cu feţele la pământ
şi s-au închinat Judecătorului universal şi etern. După aceasta
apropiindu-Se Domnul, purtat de norul pe care şedea, S-a aşezat pe Scaunul Slavei Sale. Toţi au fost cuprinşi de o mare frică,
văzându-L. Cerul a început a-şi schimba faţa şi pământul a se
clătina. Îngerii strigau cu glas mare, zicând: „Să se ruşineze toţi
necredincioşii evrei, agarenii, ereticii şi toţi cei ce n-au primit
propovăduirea Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli!“ Apoi Îngerii
au zis: „Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe Care Te-au răstignit evreii. Tu eşti Cuvântul Cel de sus al lui Dumnezeu, pe
Care Te-a născut Părintele mai înainte de veci, fără de patimă
şi fără de putreziciune, îndoit cu firea, Care Te-ai îmbrăcat în
Trup omenesc şi n-ai schimbat Dumnezeirea. Tu eşti Care ai
venit în lume şi ai făcut semne mari şi minuni. Tu eşti Dumnezeu împreună cu Părintele şi cu Duhul Sfânt, afară de Tine, pe
altul nu ştim!“
Acestea zicând Îngerii, s-au înfricoşat Ana, Caiafa, cărturarii, fariseii, Pilat, Irod şi toată mulţimea evreiască. S-a îngrozit Arie şi profetul Mahomed. Domnul căutând îndată spre cer,
s-a făcut cer nou. Tăria cerului s-a făcut nouă, dar lumina soarelui şi stelele au pierit de pe ea. Sfinţii au umplut locul lor; soarele nu a mai fost pe cer, pentru că Soarele cel Drept – Domnul
nostru Iisus Hristos – strălucea tuturor. După aceasta, Domnul
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a căutat spre pământ cu mânie, că era spurcat cu fărădelegile
oamenilor. Domnul a privit spre locul mării şi în locul apelor
mării s-a suit un râu de foc, a cărui văpaie se înălţa până la cer,
arzând totul până la pământ, încât s-a acoperit tot pământul
cu revărsarea ei. Domnul a căutat iarăşi spre toţi oamenii închinători de idoli şi păcătoşi, care au petrecut în necredinţă ca şi
dobitoacele. Atunci, iată a venit de la apus o ceată înfricoşată
de îngeri de foc şi şi-au pus mâinile pe păcătoşi, aruncându-i
pe fiecare din ei în marea cea de foc, pe când Domnul le grăia
aşa: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic… Nu vă
ştiu pe voi cine sunteţi, pentru că M-aţi văzut flămând şi nu Mi-aţi
dat să mănânc, însetat şi nu Mi-aţi dat să beau, M-aţi văzut gol
şi nu M-aţi îmbrăcat, străin şi nu M-aţi găzduit, bolnav şi în temniţă şi nu M-aţi cercetat…“. Atunci păcătoşii au început a striga,
zicând: „Judecătorule preadrept, când Te-am văzut flămând, însetat, străin, bolnav sau întemniţat şi nu am slujit Ţie?“ El le-a răspuns cu mânie, zicând: „Dacă nu aţi făcut unuia din aceştia mai
mici ai Mei, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Depărtaţi-vă de la Mine, blestemaţilor, că v-aţi supus diavolului şi nu Mi-aţi slujit cu pocăinţă,
măcar la suflarea cea mai de pe urmă“. Ei, auzind acestea, plângeau cu jale şi nu era cine să-i miluiască pe ei.
Domnul, căutând iarăşi peste pământul cel nou, iată
s-au arătat pe dânsul saduri de multe feluri, ca zăpada, pe care
limba omenească nu poate să le spună. Eu văzând frumuseţea
cea nespusă a acelora şi minunându-mă, am întrebat pe Sfântul Înger care era cu mine: „Sfinte Îngere, în ce chip este Împărăţia Cerului. Au doară are ceva mai mult decât aceasta?“ El
mi-a răspuns: „Nu ştii ce grăieşti! Acestea pe care le vezi aici,
este pământul celor blânzi de care a zis Domnul în Sfânta
Evanghelie: „Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Împărăţia Cerului însă este mult mai frumoasă, mai luminată, încât nu se poate descrie, nici grăi!“ Acestea vorbind
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noi, Domnul iarăşi a privit spre pământ şi a izvorât un râu de
miere şi de lapte. Râul de miere era curat şi frumos ca lacrima.
El trecea peste tot pământul acela şi peste sadurile lui, asemenea şi laptele trecea pe la rădăcinile acelor pomi şi-i uda. După
aceasta, la un semn al Judecătorului, au venit ca norul, păsări
frumoase şi au umplut toţi pomii aceia. Ele au început a zbura
şi a cânta cu glas mare, încât glasurile lor se suiau până la cer.
Întorcându-mă eu şi uitându-mă, am văzut de-a stânga Judecătorului pe cei osândiţi, care îşi băteau feţele lor, tânguindu-se
cu amar. Acelora Domnul le-a zis: „Vedeţi, o blestemaţilor, de
cât bine v-aţi lipsit?“ Acestea zicând Domnul, S-a sculat din
scaunul Său şi venind, a stat lângă porţile cetăţii despre răsărit, care s-au deschis singure înaintea Lui. După aceasta Domnul a grăit celor de-a dreapta Lui, cu glas blând: „Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, de moşteniţi Împărăţia Cerurilor, care
este gătită vouă de la întemeierea lumii… Veniţi, fiii Mei şi intraţi
în bucuria Domnului vostru!“
Întâi a venit Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. După
ce Domnul, Dreptul Judecător, a rostit aceste cuvinte, a venit
o Doamnă din partea cea de-a dreapta Lui, înveşmântată cu
slavă negrăită. Când mergea, foc ieşea de la picioarele Ei, iar
faţa îi strălucea ca soarele. Venind Ea s-a închinat Domnului. El
a primit-o pe dânsa vesel şi cu mare bucurie, şi i-a grăit: „Intră,
o, Maica Mea, în bucuria Fiului tău, că iată, toate îţi slujesc Ţie.
Iată odihna Ta, cu prea iubiţii Tăi fii… veseliţi-vă!“ Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu a sărutat preacuratele Lui mâini.
Apoi a intrat în Sfânta Cetate şi Sfinţii Îngeri au început a cânta
cântări de laudă.
Cei doisprezece Apostoli. Din partea cea de-a dreapta
Domnului, s-au despărţit 12 bărbaţi, Apostoli, luminaţi la feţe
ca soarele. Ei au venit către porţile Cetăţii aceleia, îmbrăcaţi în
veşminte foarte luminate şi înfrumuseţate. Domnul, privindu-i
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cu mare bucurie, i-a sărutat. Ei, închinându-se Lui, au intrat în
Sfânta Cetate. Acolo au auzit cântându-se cântări de laudă de
către cei mai dinăuntrul Cetăţii cereşti.
Cei şaptezeci de Apostoli. După cei doisprezece Apostoli, au venit înaintea Dreptului Judecător, şaptezeci de bărbaţi Apostoli şi au stat înaintea porţilor cetăţii. Feţele lor erau
luminate, strălucind ca fulgerul. Ei, închinându-se Domnului, au intrat cu bucurie în Sfânta Cetate. Păcătoşii cei ce erau
de-a stânga, văzând pe aceştia că se învrednicesc de atâta bine,
oftau din adâncul inimii şi se căiau foarte mult de greşelile lor.
Tot atunci, evreii cei ce erau de la venirea lui Hristos până la
sfârşit şi nu s-au botezat, blestemau pe Moise, zicând: „Unde
este acum, Moise acela, căruia plecându-ne noi, n-am ascultat
pe Hristos?!“ Ei cercau să-l vadă pe Moise şi nu-l aflau, pentru
că era în partea cea de-a dreapta cu Sfinţii Patriarhi: Avraam,
Isaac, Iacob… şi cu ceilalţi Prooroci.
Sfinţii Ierarhi. Din mulţimea Sfinţilor luminaţi, din dreapta
Domnului, s-a ales o altă ceată şi au venit înaintea Domnului.
Feţele lor străluceau ca soarele, iar veşmintele lor erau albe ca
lumina, purtând omofoare pe umerii lor. Acestora Domnul
le-a poruncit să intre în Slava Sa. Aceştia erau: Arhierei, Episcopi, Arhiepiscopi, Mitropoliţi, Patriarhi care au vieţuit, vorbit, lucrat şi păstorit adunările credincioşilor după Cuvântul
lui Dumnezeu. Ceata aceasta mare a Sfinţilor Ierarhi a intrat
în Cetatea Cerească, plini de mare bucurie, cântând şi pentru
dânşii Sfinţii Îngeri.
Sfinţii Mucenici. După Sfinţii Ierarhi s-a despărţi din mulţimea celor de-a dreapta o ceată foarte mare. Feţele acelora,
erau ca floarea trandafirului. Ei erau foarte frumoşi, luminaţi
şi veseli. Îmbrăcămintea lor era mohorâtă, roşie. Aceasta era
ceata Sfinţilor Mucenici şi Muceniţe. Ei au venit către Domnul
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cu feţe senine. Domnul văzându-i pe ei, i-a privit cu mare veselie şi i-a băgat în Sfânta Cetate cerească.
Sfinţii Duhovnici curăţitori şi vindecători ai sufletelor. După
Sfinţii Mucenici şi Muceniţe, iată s-a depărtat de cei de-a dreapta
alt sobor mai mic de Sfinţi Părinţi, Preoţi Duhovnici. Ei au venit
către Domnul. Feţele lor erau foarte strălucitoare. Aceştia au
intrat în bucuria Domnului. Noi L-am auzit lăudându-i înăuntru cu mari şi multe cântări. Aceştia erau ispravnicii Domnului.
Propovăduitorii şi bine-vestitorii. La un semn al Domnului a venit înaintea sa o altă ceată mai mare. Feţele lor erau
albe ca zăpada, iar hainele lor străluceau ca aurul. Ei intrau cu
mare veselie în bucuria Domnului. Aceştia erau bine-vestitorii
şi propovăduitorii Cuvântului lui Dumnezeu.
Călugării curăţiţi prin adevărata pocăinţă. Domnul,
făcând semn către cei de-a dreapta Lui, a venit către Sine mulţime multă. Aceştia erau călugării care s-au curăţit cu adevărată şi aspră pocăinţă. Ei au intrat în Sfânta Cetate cu slavă
multă. Ei ridicându-şi mâinile lor, slăveau pe Dumnezeu. Cei
din stânga văzând aceste săltări ale Sfinţilor, se blestemau pe
sine şi se tânguiau.
Postitorii. Domnul a chemat altă ceată din dreapta Sa.
Îndată a venit către Dânsul o altă adunare de bărbaţi şi femei,
cu feţele luminate. Chipul feţei lor era ca un crin alb. Domnul
cu Faţă veselă i-a băgat în Sfânta Cetate Cerească. Aceştia erau
postitorii, nu numai de bucate, ci şi de felurite păcate.
Vieţuitorii feluritelor ostroave. Domnul, făcând semn, a
venit către Dânsul o mulţime foarte mare. Toţi erau într-un
chip, strălucind. Domnul i-a lăudat foarte mult, pentru că s-au
păzit curaţi pe sineşi. Când au intrat aceia în Sfânta Cetate,
Sfinţii Îngeri i-au întâmpinat şi pe ei, petrecându-i cu cântări
foarte plăcute.
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Fericiţii care şi-au plâns păcatele. După aceea s-a ales şi
a venit la Domnul o altă ceată curată. Aceştia sunt cei care au
petrecut în pocăinţă, spovedanie adevărată, în milostenie, în
plâns şi în postire bună.
Ascultătorii şi păzitorii Cuvântului lui Dumnezeu. După
aceasta Domnul iarăşi a mai chemat pe alţii din aleşii Săi.
Atunci a venit la Dânsul o mulţime mare de oameni. Feţele lor
erau luminate ca luna curată şi capetele lor erau unse cu untdelemn curat, pentru care şi Domnul S-a bucurat foarte mult.
Şi acestora Domnul le-a poruncit să intre în Sfânta cetate. Ei
au intrat, veselindu-se.
Cei nebuni după Hristos. Domnul cheamă la Sine şi pe alţi
plăcuţi ai Săi din dreapta. Atunci au venit la El cete, cete mari:
săracii cu duhul, blânzii, flămânzii după dreptate, curaţii cu
inima, paşnicii, izgoniţii pentru dreptate, ocărâţii, prigoniţii,
clevetiţii şi defăimaţii. Feţele lor erau foarte luminoase. Domnul i-a binecuvântat şi au intrat şi aceştia în Sfânta Cetate.
Judecătorii drepţi. Domnul, făcând semn, veni la El un
sobor mic. Feţele lor erau albe ca zăpada, hainele lor străluceau ca lumina. Acestora Domnul le-a poruncit a intra în Sfânta
Cetate. Aceştia erau judecătorii cei drepţi, care n-au luat mită,
nici nu s-au ruşinat de feţele puternicilor, ci au judecat drept,
nici necinstind, nici nedreptăţind pe nimeni.
Milostivii. Domnul a mai chemat la Sine din cei de-a
dreapta lui şi iată o altă adunare foarte mare a venit la El. Ei erau
îmbrăcaţi în haine strălucite şi pe capetele lor aveau cununi de
stâlpări de măslin. Din feţele lor ieşea rouă ca nişte mir cu bun
miros. După aceasta am văzut slavă nespusă în cetatea aceea
pregătită lor şi o mare frumuseţe negrăită. Domnul i-a binecuvântat să intre în Cetatea Sfântă. Ei au intrat înăuntru săltând de mare bucurie.
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Căsătoriţii care şi-au păzit patul lor nespurcat. După
aceasta s-a ales din adunare şi a venit la Dânsul o ceată mică,
fiind frumoşi cu chipul şi rumeni la feţele lor. Hainele lor străluceau, iar pe capetele lor purtau cununi de flori de crin. Acelora
Domnul le-a poruncit să intre în Sfânta Cetate. Eu am întrebat
pe Sfântul Înger, cel ce era cu mine: „Spune-mi, Domnul meu,
oare şi în această viaţă veşnică o să aibă femeia pe bărbatul său
şi bărbatul pe femeia sa?“ Îngerul a zis către mine: „Nu este aici
pofta lumii deşarte. Aici făptura fiind în neputreziciune, oamenii nu fac nimic din cele putrede; ei sunt ca Îngerii lui Dumnezeu, drept aşa cum a zis Domnul, slăvindu-L pe El în veci.
Drepţii Legii Vechi. Domnul, căutând la cei de-a dreapta
Lui, s-au ales toţi drepţii Legii Vechi. Ei venind, s-au închinat
Domnului. Îmbrăcămintea lor era cu fulgerul. Aceştia au fost
trimişi de Domnul în Cetatea Cerească. Ei săltând cu veselie,
au intrat în bucuria Domnului.
Adam şi Eva, fiii şi fiicele lor. Domnul a chemat din aleşii
Săi pe primii oameni. Atunci au veni Adam şi Eva împreună cu
fiii lor, parte bărbătească şi femeiască: Abel, Sit, Enos, Cainan,
Maleleil, Iared, Enoh, Matusalem, Lameh, Noe… Sim… Iafet
(Fac. 5) toţi strămoşii dinaintea potopului, cu soţiile şi urmaşii
lor, care au odihnit pe Domnul şi au preamărit pe Dumnezeu.
Acestora Domnul le-a poruncit să intre în Sfânta Cetate. Plini
de mari bucurii, au intrat cu toţii în Sfânta Cetate, în bucuria
Domnului.
Melhisedec, Avraam, Isaac, Iacob şi cei doisprezece Patriarhi. Domnul, căutând la Drepţii Vechiului Testament din
dreapta Sa, iată veni către Dânsul: Melhisedec, Avraam, Isaac,
Iacob şi cei doisprezece Patriarhi. Ei erau îmbrăcaţi cu veşminte
foarte frumoase şi luminate. Domnul le-a poruncit cu veselie
să intre în Sfânta Cetate. Intrând ei acolo, am auzit pe Sfinţii
Îngeri cântând iarăşi laude în Sfânta Cetate şi pentru aceştia.
149

Protos. Nicodim Măndiţă

Moise, Aaron, Eleazar şi alţii şaptezeci de bărbaţi. Domnul, făcând semn spre marea mulţime din dreapta, au venit la
Dânsul: Moise, Aaron şi Eleazar. Feţele lor erau foarte proslăvite
şi îmbrăcămintea lor era ca fulgerul. Cu dânşii au venit şaptezeci de bărbaţi, care au luat din duhul lui Moise şi au proorocit pentru Domnul în zilele acelea. Aceştia au intrat în Sfânta
Cetate, iar Sfinţii Îngeri au cântat la primirea lor.
Judecătorii drept-credincioşi. David împăratul şi alţi împăraţi ai lui Israel. Domnul chemând din aleşii Săi pe alţii, a venit
Proorocul David împreună cu alţi împăraţi, care au împărăţit
în Israel, judecătorii până la Samuel Proorocul, care nu s-au
închinat la idoli; ei s-au curăţit cu pocăinţa cea adevărată. Aceştia şi toţi fiii lui Israel din cele 12 seminţii, până la venirea lui
Hristos, care s-au plecat bine legii lui Moise şi nu s-au închinat
idolilor, au venit la Domnul. El a poruncit şi acestora să intre
în Sfânta Cetate. Ei au intrat cu mare veselie.
Proorocii de după Moise şi Aaron până la Sfântul Ioan
Botezătorul. Domnul a chemat din marea mulţime ce stătea
în dreapta Sa, o altă ceată. Atunci au venit la Dânsul Proorocii
cei de după Moise şi Aaron, până la Sfântul Ioan Botezătorul. Ei
au venit şi I s-au închinat cu adâncă evlavie, luminând ca stele
cerului. Aceştia au intrat în Sfânta Cetate în cântările Sfinţilor
Îngeri. După aceasta, cinstita Cruce ridicându-se de la locul cel
gătit pe care stătea, a venit şi a stat deasupra acelei Cetăţi şi a
porţilor ei, unde stătea Domnul. După intrarea tuturor Sfinţilor şi drepţilor în Sfânta Cetate, s-au închis porţile.
Mulţimea cea vicleană a părţii de-a stânga. În partea stângă
a Dreptului Judecător stătea mulţimea păcătoşilor de pe toată
faţa pământului, ca nisipul mării, din toate limbile şi toate
seminţiile, toţi aceia care nu s-au pocăit, nu s-au spovedit cum
trebuia, de la rău nu s-au depărtat şi au murit în păcatele lor.
Toţi stăteau, cutremurându-se, cum s-ar clătina frunza de vânt,
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nimic folosindu-se din numele creştinesc. Ei, deşi s-au chemat
creştini, dar cu gândul, cu cuvântul şi cu lucrurile n-au făcut nici
măcar cât de puţin poruncile lui Dumnezeu. Acum ei vor primi
plată precum se cade după viaţa lor. Ei vor fi aruncaţi în marea
cea de foc, în care se vor munci în veci. Atunci, întorcându-se
Domnul către cei de-a stânga şi văzând feţele lor întunecate şi
păcatele scrise pe ele, s-a mâniat foarte rău. Îndată am văzut
în mâinile Domnului un toiag de foc pe care l-a aruncat peste
faţa tuturor păcătoşilor. Deodată s-a făcut o mare despărţire
între dânşii, făcându-i cete, cete, din toată seminţia, din toată
credinţa şi din tot eresul. Domnul îndată întinzându-şi mâna
spre apus, au venit Îngerii de foc, ca un fulger groaznic şi au
răpit pe păcătoşi aceia şi i-au aruncat în marea de foc, pe când
ei strigau cu groaznică plângere: „Vai! Vai! Vai!“
Creştinii lepădaţi de Hristos în timpul persecuţiilor sângeroase. După aceasta s-a despărţit într-o latură un sobor, care
au fost creştini, dar în vremea muncilor şi a prigonirii Bisericii s-au lepădat de Dânsul. Pe aceia Domnul i-a osândit… şi
îndată Îngerii cei de foc venind, i-au răpit pe ei de năprasnă,
aruncându-i în mijlocul mării de foc. Acolo ei strigau cu glasuri amare: „Miluieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu!“ Însă nu
era cine să-i miluiască pe dânşii.
Tâlharii. După aceea s-a arătat înaintea Domnului o mulţime mare. Aceia erau tâlharii, ucigaşii de oameni, cei ce fără
de vină au omorât pe pământ, pe apă, în aer. Feţele lor aveau
o groaznică vedere, erau mânjiţi de sânge. Îngerii cei de foc
au năvălit cu mare furie asupra lor, i-au răpit şi i-au aruncat în
marea cea de foc. Nefericiţii de ei au început a striga cu mare
îndurerare, zicând: „Miluieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu!“
Şi nu era cine să-i miluiască.
Necuraţii preacurvari. După aceasta au venit către Domnul
o altă ceată. Aceştia erau necuraţii preacurvari şi preacurvele.
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Văzând ei Faţa Domnului, s-au ruşinat foarte groaznic. Domnul i-a îndepărtat de la Sine. Atunci Îngerii cei de foc i-au răpit
fără milă şi i-au aruncat în marea cea de foc. Aceştia neputând
suporta arderea focului veşnic, au început a striga: „Miluieşte-ne
pe noi, Fiul lui Dumnezeu!“ Dar nimeni nu-i putea milui.
Curvarii şi curvele care au făcut curvie peste fire. Din sumedenia mulţimilor de păcătoşi, s-a mai despărţit o altă mulţime
din acei de-a stânga. Un sobor foarte viclean. Aceştia erau cei
care au făcut curvie peste fire. Feţele lor erau negre ca ale satanei, din care ieşea o mare putoare. Către aceia uitându-se Domnul, S-a scârbit foarte mult de ei. El i-a depărtat şi pe aceştia de
la Sine. Atunci Îngerii cei de foc îndată i-au răpit şi i-au aruncat
în iezerul de foc, unde viermele cel neadormit îi roade peste
măsură. De la aceia se auzeau mari ţipete grăind: „O, amar,
amar!“
Vrăjitorii, fermecătorii şi cei ce au făcut curvie cu mâna.
Îndată după aceea s-a mai despărţit din cei de-a stânga, o altă
mulţime mare. Aceştia erau fermecătorii, vrăjitorii şi cei care au
făcut curvie cu mâna (malahie). Feţele lor erau afumate, negre ca
tăciunele. Împrejurul trupurilor lor erau o mulţime de muşte
înfricoşătoare. Pe aceia văzându-i Domnul, şi-a întors Faţa de
către dânşii şi i-a ameninţat să se îndepărteze. Îngerii de foc,
venind asupra lor cu lanţuri şi cătuşe, i-au legat de grumaji, de
mâini şi de picioare şi i-au aruncat în marea cea de foc.
Creştinii care au făcut curvie cu dobitoace. După aceea
Domnul a despărţit o altă mulţime de păcătoşi negri, dintre cei
de-a stânga. Aceia erau creştinii care au făcut curvie cu dobitoacele (şi cu păsări) şi nicidecum nu s-au pocăit. Feţele lor erau
foarte schimonosite şi puturoase. Îngerii nemilostivi îndată
i-au răpit şi i-au aruncat în marea cea de foc. Acolo arzându-se
cumplit, strigau: „O! Amar! Amar!“
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Cei ce s-au omorât singuri ori în ce chip. După aceea a venit
o altă mulţime nenumărată, înaintea Domnului. Aceia erau cei
ce s-au omorât singuri, ori s-au sugrumat, ori cu cuţitul s-au
junghiat, sau cu orice lucru de moarte şi astfel L-au mâniat pe
Dumnezeu, iar pe diavolul care i-a îndemnat la acel lucru, l-au
veselit. Feţele lor erau foarte groaznice şi multă împuţiciune
ieşea dintr-înşii. Tot trupul lor era pătruns de cuie şi picioarele
lor strâmbe. Aceia fiind îndepărtaţi dinaintea lui Dumnezeu
au fost răpiţi de îngerii nemilostivi şi aruncaţi şi ei în matca
focului veşnic.
Furii şi luătorii de mită. Din marile mulţimi de partea cea
de-a stânga, s-a despărţi şi a venit o altă ceată foarte mare. Aceia
erau furii şi cei ce au luat mită. Ei erau cu totul întunecaţi, hainele lor sparte şi picioarele umflate. Pe aceia văzându-i Domnul,
îndată i-a izgonit de dinaintea Sa. Atunci Îngerii nemilostivi
şi iuţi, venind, le-au legat mâinile şi picioarele şi i-au aruncat
în marea cea de foc. Acolo nerăbdând usturimea arderii cumplite, strigau amarnic, însă nu era cine să-i miluiască.
Mânioşii, urgisitorii, aducătorii aminte de rău şi pizmaşii. După aceea o altă ceată foarte mare a venit către Domnul.
Aceia erau cei ce s-au mâniat şi au urgisit, aducătorii aminte
de rău, pizmaşii şi călcătorii de jurământ. Feţele lor erau înfăşurate cu negură, scrâşneau cu dinţii lor şi se muşcau unii pe
alţii. Limbile lor erau scoase din gât ca la câinii cei turbaţi şi
ochii le erau înfocaţi. Domnul, căutând la ei, nu i-a suferit şi a
poruncit îngerilor de foc să-i ieie şi pe ei. Aceia năvălind asupra lor, i-au bătut şi i-au aruncat în foc.
Mincinoşii, călcătorii jurămintelor, înjurătorii şi clevetitorii. Domnul a mai despărţit din cei de-a stânga alt sobor, care a
stat înaintea Judecătorului. Din gurile lor ieşeau împuţiciuni şi
viermi. Împrejurul capetelor lor se încolăceau viermi mari. Hainele lor erau afumate şi feţele lor înfăşurate în negură. Domnul
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a căutat cu mânie la ei, că au fost mincinoşi, jurători strâmb şi
astfel pe mulţi i-au păgubit. El i-a depărtat de la Sine. Atunci
nemilostivii îngeri i-au luat de păr şi i-au aruncat în marea cea
de foc, ca să se muncească veşnic.
Pe cei ce n-au iertat pe cei ce i-au scârbit, beţivii, pe cei
ce s-au dus la comedii, la jocuri, la priveliştile dracilor, pe cei
ce s-au mărit, s-au trufit, pe femeile care s-au sulimenit şi s-au
împodobit, pe cele ce au făcut descântece, farmece, pe cele care
nu au dat foc în unele zile, care au clevetit în case, chiar şi în
sfânta biserică. Domnul a despărţit o altă mulţime mare dintre păcătoşi şi a stat înaintea Lui un sobor foarte mare. Hainele
lor erau spurcate de sudoare sângerată, feţele lor puturoase şi
negre, picioarele umflate şi vinete. Acestea dovedeau vicleşugul
care era în ei. Domnul, văzându-i aşa, le-a astupat gura, pentru că nu s-au pocăit, nici spovedit, nu şi-au spălat spurcăciunea lor, ci au murit în păcate. Mâniindu-se Domnul asupra lor,
îndată îngerii cei răi răpindu-i, i-au aruncat în iezerul de foc.
Patriarhii, Mitropoliţii, Episcopii, Arhimandriţii, Protopopii, Preoţii, Diaconii Ipodiaconii, citeţii şi cântăreţii. Domnul
mai despărţi din ceata păcătoşilor o mulţime foarte mare. Ei au
venit şi au stat înaintea Judecătorului. Aceştia erau: Patriarhii,
Mitropoliţii, Episcopii, Arhimandriţii, Protopopii, Preoţii, Diaconii, Ipodiaconii, citeţii şi cântăreţii. Toţi aveau haine sparte
şi puturoase. Din mâinile lor curgea o materie foarte împuţită.
Ochii lor erau afumaţi şi însângeraţi, din inimile lor ieşeau
viermi, iar pe picioarele lor erau spânzurate lipitori. Văzându-i
aşa, Domnul s-a scârbit foarte mult asupra lor. El a poruncit
îngerilor nemilostivi să-i răpească de acolo şi să-i arunce în
matca focului. Îndată cu cuvântul acesta au năvălit asupra lor
şi au început a le lega mâinile şi picioarele. Păcătoşii îngroziţi au început a striga: „O! Vai nouă ticăloşilor! Miluieşte-ne
pe noi, Doamne! Curăţeşte zidirea Ta, căci deşi am greşit, însă
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afară de Tine pe alt Dumnezeu n-am ştiut“. Atunci un Înger a
trâmbiţat de trei ori şi Domnul a zis: „Aceste lacrimi ale voastre şi pocăinţa, se cădea vouă a le aduce Mie mai înainte, fiind
voi încă în lume. Vedeţi că şi diavolul acum în munci se căieşte
şi strigă foarte tare către Mine, ca şi voi, dar oare îl voi milui
pe el? Nu… Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel de
veci“. Îndată îngerii învăpăiaţi, ca şerpii au năvălit asupra lor
şi răpindu-i, i-au aruncat cu capetele în jos în marea cea de foc.
Călugării. Domnul a mai depărtat din mulţimile cele de-a
stânga Sa alt sobor foarte mare. Aceia erau călugării, pe care noi
văzându-i, ne-am mâhnit, căci au fost călugări pentru Hristos,
însă pentru nepăzirea făgăduinţelor date, au fost osândiţi în
partea cea de-a stânga! Feţele lor erau întunecate, făcliile lor
stinse, iar pe grumajii lor stătea lenea şi nepurtarea lor de grijă.
Domnul căutând la ei, S-a mâhnit foarte mult asupra lor, căci
s-au lăsat biruiţi de poftele lumii, lepădând al doilea Botez cel
dat lor, au minţit în făgăduinţa care au făcut-o către Domnul şi
au slujit patimilor trupeşti. Domnul, privindu-i cu întristare, i-a
hotărât mătcii focului. Ei auzind răspunsul, au început a striga
din adâncul inimii: „Miluieşte-ne pe noi, Doamne, că numai pe
Tine Te-am ştiut de Dumnezeu, Sfântului Tău Nume am slujit
ziua şi noaptea, chemând Numele Tău, am izgonit dracii şi am
proorocit cele ce au să fie…“. Pe când se rugau ei aşa, cu mare
tânguire, Domnul le-a zis lor cu glas de trâmbiţă: „Duceţi-vă
de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care-i gătit diavolului şi slugilor lui, pentru că n-aţi ascultat cuvântul Meu; ci
pe tatăl vostru, Satana. Pentru aceasta şi Eu nu vă voi asculta
pe voi acum…“. Atunci repede au venit îngerii cei nemilostivi
şi apucându-i pe ei, i-au tras în marea cea de foc.
Amestecare de călugări, de boieri şi de oameni simpli.
După aceasta am văzut venind o Doamnă foarte frumoasă şi cu
bună-cuviinţă, căreia îi slujeau Îngerii. Venind Ea, a stat înain155
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tea Domnului şi a făcut rugăciune pentru acest sobor. A mers
înaintea Domnului cu sârguinţă foarte mare; ajungând pe îngerii cei de foc care duceau pe călugări în muncă, a grăit către
dânşii, zicând: „În numele Tatălui nostru Care este în ceruri, al
Fiului Său Unul-Născut şi al Duhului Sfânt, acest sobor nu are
a se munci!“ Îngerii cunoscând-o cine este, au zis către Dansa.
Ştiam că tu eşti iubitoare de Dumnezeu, milostivă şi nimeni
altul mai vârtos decât Tine nu are îndrăznire către Domnul,
noi însă nu putem trece peste porunca Judecătorului“. Ea le-a
zis: „Ştiu şi eu aceasta, dar eu m-am rugat mult pentru ei şi El
mi-a poruncit să vă întorc pe voi, împreună cu dânşii“. Atunci
ei s-au întors şi au stat înaintea Judecătorului cu mare frică.
Judecătorul a grăit către dânşii: „Iată pentru milostenia voastră v-am izbăvit pe voi de focul cel veşnic, dar pentru curvie şi
pentru alte necurăţii ale voastre, nu veţi vedea Împărăţia Mea“.
Apoi a poruncit să le dea loc dinspre crivăţ.
Copiii nebotezaţi ai creştinilor. După acestea Domnul a
mai despărţit din cei de-a stânga o altă ceată. Aceia erau orbi
şi se purtau de hotărârea lui Dumnezeu, pentru că nu au făcut
nici bine, nici rău. Domnul căutând spre dânşii, nu S-a mâniat.
Însă pe părinţii lor S-a mâniat foarte mult, că nu s-au sârguit ca
să-i lumineze cu Sfântul Botez. Drept aceea, Domnul a poruncit să le dea loc de odihnă spre miază-zi şi puţintică îndulcire
de viaţă pe veci. Ei au zis către Domnul: „O, Doamne, Stăpâne
iubitorule de oameni! De vreme ce am fost lipsiţi în viaţa trecătoare de bunătăţile lumii, învredniceşte-ne măcar aici a vedea
strălucirea luminii Tale. Domnul însă nu le-a dat nici un răspuns la cererea lor, şi au mers la locul cel orânduit.
Arienii. Domnul a mai despărţit din partea de-a stânga
altă ceată de păcătoşi, a căror vedere era ca a Satanei, chipul
lor era în chip de şarpe şi din gurile lor ieşeau viermi. Domnul
văzându-i, S-a mâniat mult asupra lor. Îndată a fost adus cel
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ce i-a înşelat pe ei şi Domnul a zis către dânsul: „Oare nu sunt
Domnul Iisus Hristos, Cel de o Fiinţă cu Părintele Meu? Dar tu
cum ai mărturisit Dumnezeirea Mea a fi făptură? Vezi, blestematule, cum această mulţime înşelată de tine ai dat-o mătcii
focului de veci? Acestea zicând Domnul, i-a lepădat de la Faţa
Sa. Atunci îndată au venit îngerii cei de foc, i-au răpit pe ei şi
pe cel ce i-a învăţat rău şi i-au aruncat în matca focului.
Macedonienii. Domnul a mai despărţit o ceată din mulţimea mare a păcătoşilor ce stăteau de-a stânga Sa. Şi iată o altă
mulţime din ale căror guri ieşea o mare împuţiciune. Ochii lor
erau întunecaţi. Domnul a căutat groaznic spre dânşii. Iată a
fost adus înaintea Domnului şi cel ce i-a înşelat pe ei. Domnul
a zis către dânsul: „Eu voi tăcea ţie, însă Duhul Sfânt, Cel hulit
de tine, nu va tăcea, ci va veni şi te va ruşina pe tine… Îndată
puterile cereşti au început a cânta, chemând pe Duhul Sfânt,
zicând: „Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului,
Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te… arată ca să se lumineze
(lămurească) cel ce te huleşte – spurcatul Macedonie. După această
cântare a început a lumina şi a străluci raze de foc. Îndată am
văzut un Scaun înfricoşat, cu vedere ca de smaragd şi pe dânsul Duhul Sfânt în chip de Porumbel alb, venind, a odihnit pe
Unul-Născut Fiul lui Dumnezeu. În acest timp toţi Sfinţii Îngeri
au cântat cântări de laudă. Venind îngerii de foc, i-au răpit pe
ei şi i-au aruncat în adânc: După aceea, Duhul Sfânt S-a suit în
înălţime de unde S-a pogorât.
Nestorienii. După aceea Domnul făcând alt semn, a venit
altă mulţime înaintea Lui. El, căutând cu mare mânie asupra lor,
a poruncit să aducă pe cel ce i-a înşelat… Aducându-I-se fostul
patriarh Nestorie, i-a zis: „Anatemizatule necurat, unde sunt
două feţe, care pentru Mine ai bârfit? Vezi cum ai dat în pierzare pe acest popor? Unde sunt doi fii, pe care tu, neîndumne157
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zeitule, ai învăţat? Au nu sunt Eu, Unul Sfânt, Unul Domn, Iisus
Hristos în două firi şi într-un Ipostas închinat de toată zidirea?“
Nestorie cu partizanii lui cunoscând că s-au înşelat, stăteau ca
nişte muţi, înspăimântaţi. După aceea am văzut pe Preasfânta
Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, venind
din Sfânta Cetate cu slavă şi cu multe cete de Îngeri. Ea a stat
aproape de Fiul ei. În acest timp toţi Sfinţii Îngeri au lăudat-o şi
i-au zis: „Bucură-te ceea ce te-ai învrednicit a fi Maica lui Dumnezeu!“ Acestea auzindu-le ereticii nestorieni, îşi ieşeau din
minte de frică. Atunci venind îngerii de foc şi înhăţându-l pe
Nestorie şi pe toată mulţimea lui, le-au legat mâinile şi picioarele şi i-au aruncat acolo unde era: Arie, Macedonie, cu Satana
în osândă veşnică. După aceasta Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, însoţită de Sfinţii Îngeri, au
intrat în Sfânta Cetate de unde au venit.
Origen, Evergie şi Didim. Domnul a mai despărţit încă o
altă ceată din partea cea de-a stânga. Şi iată a venit o mulţime
mare, între care stăteau înainte trei bărbaţi înşelători. Şi erau
legaţi cu legături de fier şi îmbrăcaţi cu întuneric peste tot trupul. De urâciunea lor Domnul şi-a întors Faţa dinspre dânşii.
Atunci îndată i-au răpit pe ei îngerii de foc şi i-au aruncară în
matca focului veşnic.
Sergie, Onorie, Kir Pir. Domnul a mai despărţit încă o
mulţime foarte mare. Aceia venind, au stat înaintea Domnului, fiind înfăşuraţi în beznă întunecoasă. Domnul văzându-i,
le-a zis cu mânie: „De unde aţi aflat voi că este în Mine o voie şi
o lucrare? Cum aţi răstălmăcit aşa de rău învăţătura Mea şi aţi
înşelat cu învăţăturile voastre această mulţime ce stă înainte?“
Apoi îndată a poruncit îngerilor nemilostivi, zicând: „Luaţi-i
pe ei de aici“. Îndată împreună cu cuvântul acesta i-au răpit pe
ei îngerii şi i-au aruncat în focul cel veşnic.
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Evreii cei de la Hristos până la sfârşit. După aceasta iată
altă ceată din cei de-a stânga, venind au stat înaintea Judecătorului. Feţele lor erau acoperite cu o mare grozăvie şi multă
împuţiciune ieşea dintr-înşii! Uitându-se ei unul la altul, singuri se mirau de grozăvia ce era pe feţele lor. Ei, tânguindu-se,
strigau: „O! Amar nouă, că pe Care Ana şi Caiafa cu Ponţiu Pilat
L-au răstignit pe Cruce, Acela şade acum să judece! O! Cumplită sminteală şi înşelăciune cu care ne-am înşelat! Necrezând
noi Lui, acum iată am căzut în mâinile Lui şi nu este cine să ne
miluiască pe noi! Unde este acum Dumnezeul Legii pe care
Moise ni L-a arătat nouă şi ne-a îndemnat a-I sluji Lui, grăind:
„Auzi, Izraele, Domnul Dumnezeul tău este Unul. Fără de Dânsul
altul nu este…“ şi iată acum este altul? Unde sunt acum părinţii
noştri: Avraam, Isaac, Iacob şi Moise? Au doară şi ei s-au înşelat? Oare cine dintre ei a cunoscut adevărul? Au doară basme
au fost toate ale lui Dumnezeu spuse atunci? Aşadar, să rugăm
pe Judecătorul ca să ne judecăm cu Moise, care ne-a dat legea.
Dacă aceluia noi am crezut întocmai ca lui Dumnezeu, rânduielile Legii care ne-a dat nouă, fără de călcare le-am păzit. Una
din două să fie: ori el împreună cu noi, după dreptate, să fie
aruncat în muncă, sau să fim ca unii din părinţii noştri şi ca
aceia să dobândim şi noi mântuirea. După adevăr aşa este, că de
când L-am răstignit pe El, neamul nostru n-a mai văzut binele.
Mii de răutăţi ne-au întâmpinat pe noi pe pământ şi acum aici,
precum vedem, mai mult, mai amară greutate ne-a aflat pe noi,
decât cele dintâi! Ce vom face? Unde să ne ascundem de la Faţa
Celui răstignit? Veniţi acum, să strigăm către Dumnezeul Legii
şi oriunde va fi, El va veni şi ne va izbăvi pe noi“. Apoi iarăşi au
zis: „Într-adevăr, noi suntem fără de răspuns. De este cu adevărat Acesta Dumnezeul Legii, nu ne va milui pe noi, că nici
un bine nu I-am făcut, ci mai vârtos multe răutăţi, încă şi ucenicilor Lui! O! De-am fi vrut să credem, să înţelegem mărturi159
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sirea Lui şi să ne botezăm, precum au făcut şi alţi mulţi dintre
noi: Pavel, Gamaliel şi alţii… ne-ar fi primit şi pe noi în Împărăţia Sa. Acestea şi altele multe grăiau unii către alţii. Atunci s-a
făcut un glas de trâmbiţă, care a grăit către dânşii aşa: „Dar nu
sunt Eu, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu – Părintele
Meu – Care am plecat cerurile, M-am pogorât pe pământ, M-am
întrupat din Duhul Sfânt şi M-am născut din Maria Fecioara?
Nu sunt Eu Acela Care în soboarele voastre v-am învăţat pe voi
adevărul cu îndrăzneală, v-am spus că Eu şi Părintele Meu Una
suntem şi de nu credeţi Mie, măcar lucrurilor Mele credeţi? Şi
lucrurile Mele acestea sunt: pe morţi i-am înviat, pe orbi i-am
luminat, pe şchiopi i-am ridicat, pe stricaţi i-am curăţat, toate
bolile şi toate rănile le-am vindecat între voi. Dar voi nu numai
că n-aţi vrut să Mă ascultaţi pe Mine ca să vă mântuiţi, ci pentru
binele care l-am făcut vouă, pe Cruce M-aţi răstignit, cu suliţa
în coastă M-aţi împuns… Iată mâinile, picioarele şi coasta Mea
încă au răni şi vătămări, care mărturisesc sălbăticia voastră cea
asemănătoare fiarelor, cu care voi v-aţi purtat faţă de Mine?!
Acestea făcându-Mi-le, nu v-am răsplătit; ci v-am trimis printre
voi pe ucenicii Mei. Eu v-am chemat la pocăinţă, dar voi n-aţi
vrut să vă întoarceţi către Mine, ci mai vârtos aţi vrut a muri în
păcatele voastre. Acum şi nevrând, credeţi că Eu Însumi sunt
şi nu Mă voi schimba“.
Unele ca acestea auzind ei, au început a plânge, a se văita
şi a-şi smulge perii capului, zicând: „O, Moise, Moise! Ce ne-ai
făcut nouă? Unde eşti acum? Vino, de ai îndrăzneală, şi ne izbăveşte pe noi! După aceasta, Domnul a zis: „Pentru ca să fiţi mustraţi mai mult şi ruşinaţi, iată va veni la voi Moise. Acela vă va
vădi pe voi“. Îndată a venit şi Moise înaintea lor. Ei văzându-l,
îndată au început a grăi către dânsul: O, doamne Moise! Dar nu
ne-ai dat tu nou Legea în care este scris: „Auzi, Izraele, Domnul
Dumnezeul tău Unul este şi alt Dumnezeu afară de El nu este!“
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Iată acum este alt Dumnezeu şi Judecător al tuturor, Care va să
plătească fiecăruia după lucrurile lui. Noi am păzit neschimbată
şi nestricată Legea ce ne-ai dat nouă. Astfel, pe Acest Judecător
de acum, nu numai că nu L-am primit, dar încă I-am fost foarte
împotrivitori, încât şi pe Cruce L-am răstignit. Acum grăieşte la
arătare, cine este Acesta? Cum de nu ne-ai arătat nouă în Lege
pentru Dânsul? Spune-ne nouă acum de Acesta şi ne izbăveşte
pe noi din mâinile Lui! Iată precum vedem, toţi vom fi daţi în
munci şi nu are cine să ne scoată pe noi! Moise răspunzând,
zise către dânşii: „O neam fără de minte şi leneş cu inima, voi
nu sunteţi fiii lui Avraam, ci ai diavolului. Au n-am scris eu în
lege pentru El? Reamintiţi-vă bine că am grăit: „Prooroc vă va
ridica vouă Domnul Dumnezeu dintre fraţii voştri ca pe mine. Pe
Acela să-L ascultaţi în toate câte vă va grăi vouă. Tot sufletul care
nu va asculta pe Proorocul Acela, se va pierde din poporul acesta“
(2 Lege 18, 15, 18-19; F. Ap. 7, 37). Oare voiţi a vă da altă mărturie mai
grăitoare? Iată, în alt loc zice: „Nu va lipsi sceptru – Domn –
din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce
va veni Împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele… Îl
văd, dar acum încă nu-i, îl privesc, dar nu de aproape. O stea
răsare din Iacob, un Toiag se ridică din Israel şi va lovi pe boierii Moabului şi pe toţi fiii lui Sit îi va zdrobi. Lua-va de moştenire pe Edom şi va stăpâni Seirul vrăjmaşilor săi şi Israel îi va
arăta puterea. Din Iacob se va scula Cel ce va stăpâni cu putere
şi va pierde pe cei ce vor rămâne în cetate“ (Fac. 49, 10-12; Num. 24,
17-19). Acela este aşteptarea neamurilor!“ Asemenea şi alte proorocii s-au zis pentru Dânsul şi care s-au citit de voi în toate
sâmbetele! Pentru cine? Au pentru altul era împlinirea acestor Scripturi? Iată că după adevăr v-aţi osândit“. Ei au răspuns:
„Dar cum putem noi să credem într-Însul, făcându-Se pe Sine
Fiu al lui Dumnezeu? Nouă nu ne-ai arătat în acest chip pentru
Dânsul; ci numai de Prooroc!“ Moise a zis: „L-am numit pe El
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Prooroc ca şi pe Mine, pentru Întruparea Lui; iar El este Dumnezeu desăvârşit şi om desăvârşit. Însă pizma, răutatea şi trufia voastră nu v-a lăsat să cunoaşteţi adevărul şi să credeţi în El.
Acum vă aşteaptă pe voi matca focului“.
Acestea zicând Moise, s-a depărtat de la dânşii. Ei au chemat pe Dumnezeul Legii, zicând: „Dumnezeul părinţilor noştri,
al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacob, izbăveşte-ne pe noi în
acest cumplit ceas, că în afară de Tine nu ştim pe alt Dumnezeu!“ Acestea grăind ei, iată că s-au făcut fulgere mari şi s-au
întins peste tot pământul. După aceasta un fulger mai înfricoşat care fulgera, a acoperit şi a umbrit pe Judecătorul. Atunci
toate puterile cereşti L-au lăudat pe El împreună cu Părintele şi
cu Duhul Sfânt. După aceasta iată s-a arătă alt Scaun, asemenea
cu al Judecătorului. Pe acest Scaun stătea Cel vechi de zile, Dumnezeu Părintele. Împreună cu El a stat şi Fiul Său Unul-Născut.
Văzând aceasta evreii, s-au spăimântat foarte mult. Dumnezeul Legii a zis: „Acesta este Unul-Născut, Fiul Meu Cel iubit, în
Care am binevoit! Acesta este Fiul şi Cuvântul Meu. Oare, pentru ce şi acum Mă despărţiţi voi de Fiul Meu, Care este cu Mine
nedespărţit? Abia acum cunoaşteţi cu adevărat că v-aţi înşelat, că Eu şi iubitul Meu Fiu, suntem una. Că cel ce urăşte pe
Acesta, mai înainte M-a urât pe Mine! Şi cel ce nu crede Acestuia, nici Mie nu crede? Au nu v-am grăit vouă mai înainte prin
Proorocii Mei, zicând: „O stea va străluci din Iacob şi aceasta
este aşteptarea neamurilor… Un prooroc vă va ridica Domnul
Dumnezeu. Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu şi se
va chema Numele Lui Emanuel? După aceste mărturii care s-au
zis, de ce nu L-aţi primit? Pentru aceasta nu aveţi voi parte la
Împărăţia Mea! Împreună cu cuvântul acesta, au năvălit grabnic asupra lor, îngerii cei de foc şi i-au aruncat pe ei în focul
cel veşnic. După aceasta, Dumnezeu Părintele s-a suit la înălţimile cerurilor de unde Se şi pogorâse.
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Muncitorii Diocleţian şi Maximilian. Unul-Născut Fiul lui
Dumnezeu Tatăl, a mai despărţit o altă mulţime de păcătoşi
din cei de-a stânga. Atunci a venit un sobor viclean şi foarte
spurcat, mai mult decât celelalte de până atunci. Ochii lor erau
întunecaţi şi înneguraţi. Pe feţele lor aveau scris numele Satanei, iar în mâinile lor drepte ţineau nişte hârtii, pe care era
scris: „Lepădarea de Hristos!“ Domnul căutând spre dânşii, S-a
scârbit foarte mult. Cu glas puternic ca de trâmbiţă, a zis către
ei: O, blestemaţilor şi cu totul spurcaţilor, pentru ce v-aţi lepădat de Mine şi de Sfântul Botez şi v-aţi apropiat de Antihrist?
Pentru ce v-aţi dat cu totul pierzaniei? Ce bine aţi nădăjduit a
lua de la el? Matca focului şi munca de veci împreună cu dânsul? Drept aceea nu vă voi milui pe voi, ci împreună cu acela
pe care l-aţi iubit, vă voi trimite, să mâncaţi roada ostenelilor
voastre zadarnice“. Atunci îndată îngerii nemilostivi au năvălit asupra lor, luându-i de grumaji şi cu toiege de foc bătându-i
tare, i-a aruncat în beznă şi în tartar, ca acolo să se muncească
împreună cu Satana. Ei au început a striga şi a se văita foarte
tare, încât glasurile lor se înălţau până la cer. Deodată a venit
în urechile mele un glas, ce striga mai tare decât celelalte. Acel
glas era al lui Diocleţian muncitorul. El striga aşa: „O! Va-a-a-i!
Va-a-a-i! Vai! Cumplit! O, cumplită tortură!“ Alteori striga: „O,
răstignitule, Hristoase Dumnezeule! Mulţi s-au înşelat şi s-au
lepădat de Sfânt Numele Tău, precum şi eu. În lumea deşartă,
când auzeam pomenindu-se Sfânt Numele Tău, mai rău mă
sălbăticeam! Acum, Stăpâne, Tu eşti Unul Sfânt, Cel Preaînalt,
Domnul Iisus Hristos! Acum Te mărturisesc eu, vrăjmaşul, pe
Tine Domn şi Dumnezeu! Oh! Amar aceluia ce nu Te-a mărturisit şi nu Te-a iubit şi înfricoşată pogorârea Ta n-a înţeles-o!
Amar acelora care au socotit acestea ca pe o nimica! Amar mie,
ticălosului, că arderea focului nestins îmi mănâncă mădularele mele! O, făcătorule de bine, miluieşte-mă! Moarte, unde
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eşti acum, ca venind să mă izbăveşti de atâta usturime! Cine
a ştiut că vor fi unele ca acestea! O, vai mie!“ Astfel se tânguia
Diocleţian şi nu era cine să-l miluiască pe el.
Sfinţii încep a lua daruri vrednice din mâinile Domnului.
După ce s-a isprăvit judecata, Domnul S-a sculat de pe Scaunul
Său preaslăvit şi a intrat în Sfânta Cetate. Atunci am auzit cântările Sfinţilor Îngeri, care au lăudat pe Judecătorul. În cântarea Îngerilor s-au închis porţile Sfintei Cetăţi. După aceasta am
văzut că iarăşi a stat Domnul pe Scaunul slavei Sale. El a poruncit să aducă înaintea Sa darurile cereşti. Fiind aduse înaintea
Lui, a început a da Sfinţilor din acele daruri. Venind, fiecare din
Sfinţi, primea daruri din mâna Domnului după vrednicia sa.
Întâi a venit Maica Domnului. Mai întâi de toţi a mers
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria
către Fiul Său şi Dumnezeu. Domnul îndată luând de pe preacuratul Său creştet, cununa cea înfricoşată, a pus-o pe capul ei,
zicând: „O, Maica Mea, primeşte această cunună pe care Mi-a
dăruit-o Părintele Meu! Biruinţa asupra iadului, puterea care
am lucrat cu Trupul, pe care l-am luat din trupul tău cel fecioresc“. Apoi el i-a mai dat şi cea dintâi porfiră înfricoşată, „adică
îmbrăcămintea împărătească“ şi alte multe daruri i-a mai dat
ei, cinstind-o ca pe o Maică. El a dus-o pe Dânsa în locul cel mai
înalt şi mai de cinste al Noului Ierusalim Ceresc. Acolo a pus-o
pe Dumnezeiescul Scaun Împărătesc. Sfinţii Îngeri au lăudat-o
cu cântări, numind-o pe ea Doamnă, Împărăteasă şi Stăpâna
tuturor puterilor cereşti.
Ucenicii şi Apostolii. După aceasta, Domnul a chemat
pe Sfinţii Săi ucenici şi Apostoli. Acestora le-a dat aşezăminte
împărăteşti, foarte înfrumuseţate şi i-a aşezat să stea pe douăsprezece scaune înfricoşate. Luând douăsprezece cununi, le-a
pus pe capetele lor, încununându-i ca pe nişte împăraţi. Apoi,
fericindu-i, Domnul a început a-i numi pe ei judecători celor
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douăsprezece seminţii ale lui Israel. În timpul acesta mulţimea Sfinţilor Îngeri îi lăuda cu armonioasele lor cântări cereşti.
Cei şaptezeci de Apostoli. După aceea, Domnul a chemat pe cei şaptezeci de Apostoli. El le-a împărţit şi lor daruri,
încununându-i pe ei cu daruri Dumnezeieşti înaintea tuturor Sfinţilor Săi. Sfinţii Îngeri i-a lăudat şi pe aceştia cu cântări îngereşti.
Ceilalţi Sfinţi. După Sfinţii Apostoli, Domnul a chemat la
Sine pe Sfinţii Prooroci, Ierarhi, Preoţi, Mucenici şi Muceniţe,
Cuvioşi şi Cuvioase, Drepţi şi Drepte… apoi pe toţi cei care prin
Spovedanie adevărată, canonisirea respectivă şi facerea roadelor vrednice de pocăinţă, s-au curăţit de păcate, au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, împlinindu-l şi s-au îmbogăţit
cu fapte bune. Tuturor, rând pe rând, Domnul le-a dat daruri
după meritele lor.
Biserica cea cerească, Noul Sion. După aceasta am mai
văzut înaintea Dumnezeieştii Biserici o curte preaslăvită, a cărei
construcţie cerească era foarte minunată şi luminată. Prin ea
umblau nişte tineri frumoşi, îmbrăcaţi ca nişte diaconi, preînchipuind că făceau oarecare pregătire Bisericii. Lungimea
ei se părea a fi ca de trei mii de stadii. Biserica aceea era zidită
cruciş, având patru vârfuri. De multa strălucire ce avea, abia
puteam căuta asupra ei. Pe dinaintea ei avea pridvoare foarte
frumoase şi trei Altare. Zidirea era chiar de mâna Domnului
făcută. În ea nu era asemănare de var sau de piatră, ci era tot o
materie strălucită. În acel chip era zidirea ei. Astfel cei ce stăteau afară, vedeau ca prin sticlă pe cei ce erau înăuntrul Altarului. Catapeteasma, Masa şi celelalte, ce limbă de om poate
să le descrie?! Toate erau întocmite de Sfântul Duh. În loc de
stâlpi, norii ţineau Biserica, iar tinerii cei îmbrăcaţi ca diaconi,
pregătind toate, au strigat cu glas tare: „Binecuvântează, Stăpâne“. În timpul acesta, Domnul şedea pe Scaunul Slavei Sale
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cel înfricoşat, împreună cu cei doisprezece Apostoli, care stăteau şi ei, de-asemenea, pe 12 scaune frumoase, având mese
de-a dreapta şi de-a stânga. După acestea, Domnul a zis către
Diaconi: „Chemaţi încoace pe toţi aleşii Mei“. Îngerul îndată
a trâmbiţat şi a zis: „Veniţi, binecuvântaţii Părintelui nostru
în Biserica Slavei celei Sfinte, ca să săvârşim Jertfa cea nouă în
veselie!“ Atunci degrabă au ieşit toţi Sfinţii Îngeri cu frică şi cu
mare spaimă au stat înainte. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, ieşind din prealuminata cămară
a slavei sale, a stat de-a dreapta Fiului său şi Dumnezeu, îmbrăcată în veşminte Dumnezeieşti, purtând pe capul său cununa
cea minunat împodobită, dăruită de Fiul ei. Apoi au venit cei
şaptezeci de Apostoli, cu totul luminoşi. După cei şaptezeci de
Apostoli, au venit la Biserică: Proorocii, Ierarhii, Preoţii, Mucenicii şi Muceniţele, Cuvioşii şi Cuvioasele, Drepţii şi Dreptele
şi toţi curăţiţii de păcate şi îmbogăţiţii în fapte bune, luminaţi
şi proslăviţi. Fiecare a mers către Biserică la Domnul. Căutând
ei unul către altul, se minunau foarte mult de frumuseţea Lui.
După aceasta a mers fiecare la locul său. De acea lumină a
Bisericii cereşti, s-au aprins inimile lor şi de multă bucurie, nu
puteau să se oprească, săltând oarecum, că erau acolo în negrăită veselie. Atunci Domnul S-a sculat de pe Scaunul Său preaslăvit, vrând a săvârşi slujba Dumnezeieştii Liturghii, iar Heruvimii şi Serafimii cu cutremur zburând împrejur, îi slujeau Lui.
Ei cântau: „Sfânt! Sfânt! Sfânt!“ cu mare dulceaţă, împreună
şi cu celelalte cete de Sfinţi Îngeri. Domnul a început a săvârşi
slujba Dumnezeieştii Liturghii, cu cei doisprezece Apostoli şi
cu toţi Sfinţii Îngeri şi cetele Sfinţilor răspundeau. Privind eu la
această mare şi înfricoşată Taină, m-am uimit cu totul. Venind
ceasul înfricoşatei Împărtăşiri, Domnul, cu mâna Sa cea Sfântă,
i-a împărtăşit cu Dumnezeiescul Trup şi Sânge. Apoi i-a adăpat pe toţi cu Mirul cel înţelegător al Dumnezeirii Sale. Dom166
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nul a dat aleşilor Săi din învăţătura cea ascunsă. Atunci mulţi
s-au umplut de înţelepciunea cea ascunsă, s-au îndumnezeit,
s-au proslăvit, s-au făcut părtaşi şi fraţi ai Unuia-Născut Fiului“
cu bunăvoirea Părintelui Ceresc şi cu ajutorul Sfântului Duh.
Jertfa aceea nouă nu are sfârşit.
Mesele Sfinte. De acolo ieşind toţi Sfinţii împreună cu
Domnul, au intrat în palatele cele înfricoşate, care erau spre
răsăritul cetăţii Sionului. Heruvimii şi Serafimii stăteau înăuntru, lângă porţile Sfintei Cetăţi. Acolo erau palate frumoase şi
cămări înfrumuseţate cu podoabe duhovniceşti. În acele înfricoşate palate era o masă foarte minunată, având pe dânsa bunătăţile cele duhovniceşti, cărora nu era număr. Acolo era şi o masă
alăturea, luminată şi plină de negrăite bunătăţi Dumnezeieşti.
Acestea erau pregătite celor doisprezece Apostoli. Altă masă
era pregătită Proorocilor, aproape de aceasta a Arhiereilor. La
fiecare ceată de Sfinţi, după numărul lor, mesele erau pline de
binele cel veşnic. Meselor acelora slujeau oarecare tineri cu
părul de aur, foarte frumoşi. Domnul a ieşit din Dumnezeieştile
şi preaslăvitele palate şi a venit ca să şadă la acel prânz duhovnicesc, cu prietenii Săi. După Dânsul mergeau celelalte cete
sfinte, care s-au ales de partea Lui în viaţa lor, din toate seminţiile şi limbile pământului. Domnul chemând pe toţi Sfinţii la
acea nespusă veselie a Sa, a şezut cu dânşii la masă. Toţi Sfinţii
se veseleau împreună cu El. Îngerii stăteau cu cutremur înaintea Domnului, pe când Heruvimii şi Serafimii cântau o cântare
heruvimică-serafimică, minunat de plăcută, încât nu se poate
descrie, nici povesti. După dânşii răspundeau toate puterile
cereşti. Pe când Sfinţii mâncau şi beau din acele fructe nestricăcioase, se îmbătau de o beţie duhovnicească, umplându-se de
înţelepciune şi de Darul Dumnezeiesc. În acel timp se vedeau
oarecum săltând cu trupurile lor şi sfinţindu-se de vederea
Domnului. Sfinţii mâncând şi săturându-se din destul de acele
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nemuritoare bucate, nu se vedeau că se consumă, cum se întâmplă cu bucatele cele putrezitoare; ci tot aşa întregi rămâneau.
După ce s-a sculat de la acel minunat prânz, Domnul a
luat pe toţi Sfinţii şi a intrat cu dânşii în Raiul care este aproape,
spre răsărit. Acesta este Edenul, grădina cea slăvită, făcută de
Dumnezeu, din care Adam şi Eva, călcând porunca, au fost izgoniţi. Îngerii, cântăreţii, nu încetau glăsuind cântări de veselie.
După aceasta Domnul s-a întors cu Sfinţii Săi în Sfânta Cetate
de unde a ieşit, dar în acest timp, Sfinţii au început a ruga pe
Domnul, zicând: „Dă-ne nouă, Stăpâne, şi acest dar, ca, precum
în lumea trecătoare am ridicat Biserici spre slava Sfântului Tău
Nume, în care adunându-ne cântam şi slăveam puterea Ta, aşa
să fie nouă şi în această veşnică şi fericită viaţă“. Domnul le-a
împlinit cererea lor. Întinzându-Şi Dreapta Sa a însemnat cruciş spre răsărit, spre apus, spre miazăzi şi spre miazănoapte,
spre tot pământul şi tot văzduhul care era, de la margini până
la margini. Totul s-a aprins cu ardere de foc, care a ţinut îndelung. După aceea îndată s-a potolit, iar faţa acelui pământ s-a
făcut curată şi foarte înfrumuseţată. Dar iată pe tot pământul
acela s-au arătat: palate, câmpii, bisericuţe şi alte zidiri minunate, fiind unite una de alta. Încă şi copaci şi pomi roditori.
Acestea făcându-se aşa, cu puterea cea Atotlucrătoare. Sfinţii
s-au bucurat foarte mult şi au început a slăvi pe Domnul. După
aceasta îndată au trâmbiţat din trâmbiţa cea mare şi împărătească a lui Hristos Dumnezeu. Toată făptura s-a bucurat de
glasul ei. Deodată am văzut că s-au deschis porţile cele cereşti
şi ieşind Domnul din cămara Sfintei Sale Slave, S-a înălţat în
sus spre cer, împreună cu toţi Sfinţii Îngeri şi oarecare dintre
Sfinţi se vedeau că merg la altă înălţime. Înaintea Sfinţilor mergea Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, înfrumuseţată ca un
fulger, împreună cu Fiul ei. Ajungând la porţile cele cereşti, au
intrat înăuntru. Nu ştiu bine unde au mers şi unde s-au odih168
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nit. Îngerul care mă purta prin acele strălucite locuri mi-a spus
că au intrat în Împărăţia Cerului. Unii din Sfinţi au rămas jos,
pentru care lucru mă minunam foarte mult. Eu am întrebat pe
cel ce era cu mine, zicându-i: „Pentru ce nu au intrat cu Domnul toţi Sfinţii?“ El mi-a răspuns: „Numai cei ce au intrat împreună cu Domnul au fost vrednici, ceilalţi câţi au rămas jos, aceia
sunt cei ce în chip mirenesc, în lege şi în căsătorie au slujit lui
Dumnezeu“. Acestea vorbind noi, am văzut că iar se pogoară
Domnul cu toate puterile cereşti şi cu toţi Sfinţii care s-au suit
la cer. El s-a odihnit cu dânşii în locaşurile cele mai sus zise.
Privind eu acestea, iată Domnul a stat în părţile Sfintei Cetăţi.
Se părea că priveşte spre noi, cu ochi lini şi blânzi şi ne-a chemat către Sine. Noi în grabă ne-am coborât din acel deal înalt,
din care priveam toate acestea şi căzând înaintea preacuratelor Sale picioare, ne-am închinat până la pământ cu mare
frică. Domnul a zis către mine cu glas blând şi lin: „Iată, Grigore, pentru rugăciunile slujitorului Meu, Vasile, fiind rugat,
ţi-am arătat toate acestea care îţi vor fi spre folos şi spre mântuire, şi ţie şi multora. Dar, mai ales ţie, că ai zis pentru evrei că
fac bine că ţin legea lui Moise. Încă să auzi şi de la Mine aceasta,
că tot cel ce nu va urma Sfintei Mele Evanghelii, nu va fi viu în
veci, ci urât şi lepădat de Părintele Meu şi fiu al mătcii focului
se va afla. Toţi cei ce nu au intrat prin uşa Sfintei Mele Evanghelii sunt furi şi tâlhari. Tu înţelege toate cele arătate ţie şi
îngrijeşte-te pentru ele, că mare folos vei lua şi pe mulţi îi vei
întări spre mântuirea lor. Pentru aceasta am vrut să-ţi arăt acestea toate, ca să faci neguţătorie duhovnicească cu dânsele, ca
de multe ori să înmulţeşti talantul care îţi este încredinţat. Să
nu le ascunzi, ci vesteşte acestea tuturor Sfintelor Mele Biserici,
că mulţi auzindu-le, cu toată inima le vor primi, se vor înfricoşa, se vor teme de bunătatea Mea, care este pentru neamul
creştinesc, cu tot sufletul vor urî lumea cu dulceţile şi deşer169
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tăciunile ei, care sunt într-însa, vor asculta şi păzi învăţăturile
Mele; şi vor dori mai mult, binele de veci“. Eu cu multă smerenie şi cu mare luare-aminte ascultând, am grăit către Domnul:
„Dar cum va fi mie aceasta, Doamne, că sunt păcătos şi neputincios? Oare, cum voi putea eu pune acestea în necurata mea
minte şi cu buzele mele cele spurcate voi spune nişte taine ca
acestea, negrăite şi nepricepute? Măcar de aş avea gură de Heruvim şi minte de Serafim şi tot e greu a arăta acestea oamenilor“.
Domnul a zis către mine: „Ştiu şi Eu aceasta, că ţie ţi se pare
a fi cu neputinţă. Pentru aceea se va sălăşlui în tine Darul Meu
şi-ţi va da putere de pricepere, ca să le mărturiseşti acestea la
toate Bisericile Mele, spre mai mare folos tuturor limbilor. Fericit va fi acela care va primi acestea cu inimă înfrântă, cu minte
dreaptă şi se va sili a împlini poruncile Mele. Acela va scăpa de
muncile de veci. Vai şi amar însă acelora care nu le vor primi; ci
vor vicleni pentru dânsele. Ştiu că mulţi din cei necredincioşi le
vor socoti ca pe nişte basme şi ca pe nişte poveşti deşarte şi vor
zice: „Cine este acest făcător de basme şi de cuvinte născocitor,
care a luat descoperire asupra unor cuvinte ca acestea ascunse,
pentru care nimenea dintre Proorocii care sunt din veac, aşa
ceva nu le-a spus niciodată? Au doară acesta este mai mare
decât Petru şi Pavel, Verhovnicii Apostolilor? Au doară acesta
este mai mare decât Moise, văzătorul de Dumnezeu, decât Ilie
şi Daniel şi decât toţi slăviţii Prooroci, care au strălucit în Legea
Veche şi cea Nouă, şi decât purtătorii de Dumnezeu Părinţi şi
Dascăli a toată lumea? De vreme ce nimenea dintre aceştia nu
ne-au învăţat, nici nu ne-au spus nouă unele ca acestea, apoi
cine este acesta care a ştiut tâlcul celor ascunse, mai mult decât
aceia? Cine-i acesta care să ne înveţe unele ca acestea pe noi?
Cine-i acesta care ne tot spune acestea, care până acum n-au
intrat în auz de urechi de om?“ Tu însă pentru acestea să nu te
leneveşti a le mărturisi, ci spune-le pe toate. Dă-le Bisericilor
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Mele şi tuturor acelora care le vor primi cu credinţă. Iată Eu –
zice Domnul – nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă
şi să fie viu în veci. Ridicaţi-vă privirile în sus, luaţi aminte de
toate acestea, nu vă temeţi căutând spre păcatele voastre, că Eu
sunt blând şi bun. Izbăviţi-vă, pocăiţi-vă, plângeţi-vă păcatele,
daţi lipsiţilor din averile voastre, lăsaţi-vă de acum înainte de
vicleniile voastre şi îndeletniciţi-vă la rugăciune în Bisericile
şi casele voastre. Iertaţi celor ce v-au greşit vouă şi Eu, Dumnezeul vostru, cu bucurie vă voi primi pe voi, şi nu numai că voi
ierta păcatele şi fărădelegile voastre; ci şi în veşmântul neputreziciunii şi al dreptăţii, vă voi îmbrăca pe voi la înviere şi vă
voi duce în Împărăţia Cerurilor, săturându-vă de tot binele cel
veşnic. Sculaţi-vă, lepădaţi poftele voastre cele necurate, ca să
nu vă afle pe voi moartea fără pocăinţă, căci credinţa voastră
în Mine fără îndreptare şi fapte bune, cu nimic nu vă va folosi
pe voi la Judecata Mea. Adevăr, adevăr grăiesc vouă: Cerul şi
pământul vor trece; iar cuvintele Mele nu vor trece“.
După ce Domnul a grăit acestea, îndată Sfinţii Îngeri au
început să intre în Sfânta Cetate cu oştile îngereşti care erau
în jurul Său. Poarta Cetăţii am văzut-o deschisă; iar eu îndată
mi-am adus aminte de Cuvântul Proorocului Isaia, care zice:
„Porţile tale, Ierusalime, vor fi deschise ziua şi noaptea şi nu se vor
închide!“ (Is. 60, 11). Plin de mari bucurii, m-am rugat foarte mult
Sfântului Înger, purtătorul meu, ca să intru şi eu în Sfânta Cetate.
El însă nu m-a lăsat a intra în această Cetate Sfântă!
Acestea descoperindu-mi-se mie nevrednicului, cu Darul
şi milostivirea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru rugăciunile Cuviosului meu Părinte, îndată m-am deşteptat din acel
somn adânc. Făcându-se dimineaţă, am mers la Preacuviosul
Părintele Vasile, ca să-i vestesc toate cele ce am văzut. Cuviosul
văzându-mă zâmbind puţin, mi-a poruncit să şed. Stând eu cu
capul plecat în pământ, am început cu lacrimi a-i spune despre
171

Protos. Nicodim Măndiţă

toate cele ce am văzut în vedenie. Cinstitul meu bătrân a început a-mi zice: „Fericit eşti, fătul meu Grigore, că te-ai învrednicit unei vederi ca aceasta. Să ştii însă că de când ai început a
vedea acestea, eu n-am mai contenit rugându-mă lui Dumnezeu, ca El să împlinească, o cerere ca aceasta a ta. Iată că ai văzut
lucruri minunate şi preaslăvite! Nevoieşte-te dar, a săvârşi toate
cele grăite ţie de la Domnul, pentru că eşti aproape, lângă uşi.
După ducerea mea din lumea aceasta, ai să scrii şi a mea smerită viaţă, spre folosul multor credincioşi. Nu te lenevi a arăta
această descoperire Dumnezeiască, care ţi-a dat-o Domnul şi
cu îngrijire să treci zilele tale, ca să nu cazi în muncă mai grea.
Păzeşte-te cu tot dinadinsul de orice rău. Ia seama cum umbli.
În toate zilele ispiteşte-te pe tine ca un bun străjer. Frica lui
Dumnezeu s-o ai în tine neîncetat. Păzeşte poruncile Domnului. Mai presus de toate acestea, păzeşte-te a nu osândi pe
nimenea şi a nu-ţi aduce aminte de răul celui ce te-a osândit cândva şi te-a scârbit. Aşa făcând, vei fi înăuntru împărăţiei cerului. Doreşte acelea pe care ţi le-a arătat Domnul, ca să
scapi de muncile care aşteaptă pe cei păcătoşi. Cugetă mereu
la acelea pe care abia le-ai văzut, şi de vei ieşi din trup, te voi
primi acolo (de voi avea îndrăzneală la mila lui Dumnezeu) şi vei fi cu
mine acolo, veselindu-te în veci. Du-te cu pace în chilia ta, că
de acum nu mă vei mai vedea pe mine de faţă în această viaţă“.
Împreună cu cuvântul acesta cuprinzându-mă, m-a sărutat cu
multă dragoste. Eu auzind acestea am plâns foarte mult şi i-am
zis: „O, bunul meu Părinte! Oare, cum voi răbda eu despărţirea
de tine? Oare, pe cine voi avea în locul tău, ajutor neputinţei
mele? Amar mie, ticălosului…“. El îmblânzind plânsul meu şi
mângâindu-mă, mi-a zis: „Nu plânge aşa fără mângâiere, o, fiul
meu! Pentru mângâierea mea, mai vârtos bucură-te şi te veseleşte, că Domnul m-a chemat din această lume vremelnică, la
viaţa cea veşnică. Tu ai pe Domnul povăţuitor şi ajutător, dar
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nici eu după acestea, până la sfârşit nu te voi lăsa pe tine, ci
în somn şi ori unde mă vei chema, mă voi arăta ţie. Tu iubeşte
calea cea strâmtă, nu te lăsa amăgit de dulceţile şi deşertăciunile trupeşti şi lumeşti. Dragostea Sfântă să n-o stingi. Ia aminte,
că precum apa stinge para focului, aşa se stinge dragostea cea
duhovnicească de grijile lumeşti, se îneacă şi se sugrumă“.
După ce a isprăvit cuvântul, eu luând blagoslovenie am
mers la chilia mea. Fiindcă era Postul cel Mare al Sfintelor Paşti,
intrând în chilie şi îndeletnicindu-mă cu cele duhovniceşti,
n-am ieşit tot postul afară. Venind Sfintele Paşti, m-am dus să
cercetez pe Părintele meu, Preacuviosul Vasile, mai vârtos pentru blagoslovenie, nădăjduind că-l voi afla viu. Am aflat însă cu
durere, că în luna martie, în ziua de 25, după ce săvârşise Praznicul Bunei Vestiri, şi-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu. Cercetând eu ca să aflu de Moaştele Sfântului unde l-au
îngropat, mi-a spus Ioan, ucenicul Sfântului cel după mine,
că l-au îngropat în Biserica Sfinţilor Mucenici Flor şi Lavru din
Constantinopol, după cum Sfântul lăsase cuvânt, ca acolo să-i
ducă Moaştele sale. Mergând eu acolo şi aflând mormântul
Sfântului, am plâns mult deasupra lui. Zăbovind o zi, m-am
întors cu pace la chilia mea, rugându-mă lui Dumnezeu, ca să
mă învrednicească a fi şi eu în locaşul unde Preacuviosul Părinte
Vasile se veseleşte în Iisus Hristos Domnul nostru, Căruia I se
cuvine slavă şi stăpânire, împreună cu Cel fără de început al
lui Părinte şi cu Preasfântul Duh în vecii vecilor. Amin (Protos.
Nicodim Măndiţă, „Vămile Văzduhului“ vol. II pg. 747-778, Ed. Agapis 2003).
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