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Notă asupra ediţiei

upă primul volum din operele efremiene, dedicate er-
miniilor scripturistice, acest al doilea volum – din seria

celor cinci, de altfel, dedicate autorului sirian – se ocupă de
redarea omiliilor închinate celei de-a Doua Veniri a Mântui-
torului Iisus Hristos.

Desigur, pe lângă omiliile care poartă acest titlu, am adău-
gat încă şase opere efremiene care au tangenţă cu subiectul
volumului în cauză. Am optat deci pentru o grupare a omi-
liilor şi am încercat să urmăm cât mai fidel linia editorului
grec1. Un aspect important legat de aceste omilii, aspect pe
care l-am menţionat, de altfel, acolo unde a fost cazul, este că
anumite opere sunt rezumatul sau transformări ulterioare ale
„operei-sursă”. Chiar dacă ele reproduc în mare parte „opera-
sursă”, modificările fiind extrem de puţine, am optat, totuşi,
pentru inserarea lor, de vreme ce însuşi editorul grec le pla-
sează în cadrul celui de-al patrulea volum din ediţia grecească.

De asemenea, pentru trimiterile scripturistice ne-am fo-
losit de ediţia sinodală din anul 2008, corectând în mod tacit,
acolo unde era necesar, trimiterile prezente în ediţia grecească.

Sperăm că acest volum va contribui şi mai mult la valo-
rificarea reală a Sfântului Efrem Sirul şi va conduce spre o
meditaţie profundă la sensul vieţii. Deşi pentru lectorul nos-
tru cuvântul „înfricoşător” poate fi perceput drept cuvântul

1 Vezi: Ὁσίου ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, Ἔργα, τόµος τέταρτος, κείµενο-
µετάφραση-σχόλια ἀπό τὸν Κωνσταντίνο Γ. Φραντζολά, Ἐκδόσεις
„Τὸ Περιβολή τῆς Παναγίας”, Θεσσαλονίκη, 1992, pp. 9-294.

D



8 Sfântul Efrem Sirul
cheie al prezentului volum, sensul existenţei noastre nu stă
în teama pentru Judecată, ci în trăirea cu adevărat creştineşte
şi în pregătirea noastră clipă de clipă pentru veşnicie.

Alexandru Prelipcean

Göttingen, 16 ianuarie 2018
La pomenirea Sfântului Antonie cel Mare
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Cuvânt despre cea de-a Doua Venire a
Domnului nostru Iisus Hristos

eniţi şi apropiaţi-vă, fii ai luminii! Ascultaţi această voce
binecuvântată şi glasul cel plin de fericire al Mântuito-

rului nostru, care ne spune nouă: „Veniţi, binecuvântaţii Ta-
tălui Meu, moşteniţi Împărăţia cerurilor”2. Ai grijă, frate al meu,
să nu fie lepădat niciunul dintre voi de la această moştenire
fericită. Fiindcă, iată, sunteţi aproape de uşă. Lumină din Lu-
mină3, Fiul lui Dumnezeu a coborât la noi şi de vreme ce noi
ne-am luminat, ne-a oferit spre luminare. Hristos a coborât
şi a venit la noi, de vreme ce S-a făcut om, ca şi noi, pentru
ca să ne facă asemănători cu El Însuşi. Cel fără de moarte a
coborât şi a venit printre oamenii cei muritori. Şi de vreme
ce i-a făcut nemuritori, S-a înălţat din nou la Tatăl. Acum vine
cu slava Tatălui Celui binecuvântat, ca să judece pe cei vii şi
pe cei morţi. El S-a făcut pentru noi Calea plină de lumină şi
de slavă, ca noi să mergem în lumină şi să ne îndreptăm
spre Tatăl.

Veniţi, iubiţilor, să mergem pe drumul pe care ni L-a ară-
tat Domnul, ca să ajungem cu bucurie în Împărăţia Sa. Să
luăm merinde şi ulei în candelele noastre4, fiindcă lungimea
drumului aceluia nu este mică. Să ne încingem, așadar, la
mijlocul nostru5 cu brâul sincerităţii şi adevărului, aşteptând

2 Mt. 25, 34.
3 Expresie preluată de Sfântul Efrem din cuprinsul Simbolului de credinţă.
4 Cf. Mt. 25, 4.
5 Cf. Ef. 6, 14.

V



12 Sfântul Efrem Sirul
să-L întâmpinăm, ca oameni şi ca robi credincioşi, pe Stăpâ-
nul nostru6. Să aprindem candelele noastre şi să priveghem
cu bărbăţie, fiindcă aşteptăm să-L întâmpinăm pe Domnul
nostru, Care vine din ceruri. Să nu ne fie somn deci ca să nu se
stingă candelele noastre. Căci, iată, noaptea este pe sfârşite,
iar ziua se apropie7. Fii ai luminii, apropiaţi-vă de lumină.
Ieşiţi cu bucurie ca să întâmpinaţi pe Domnul nostru. Arătaţi-i
Lui virtuţile voastre. Oferiţi-i Lui ca dar lupta şi cumpătarea
voastră, lacrimile şi sărăcia voastră. Nu leneviţi, dar, nu vă
faceţi trândavi, nu vă îngreunaţi cu somnul, cum nici som-
nul să nu vă fure. Niciunul dintre voi să nu privească în urmă,
ci ochii sufletului să îi ridicaţi spre Cel ceresc şi bun. Să aveţi
privirea întoarsă spre cele înalte, către acea bucurie, [făcân-
du-vă] moştenitori ai Tatălui şi dimpreună moştenitori ai Fiu-
lui Celui Unul-Născut al lui Dumnezeu8. Căci, iată, toate aces-
tea le-a dăruit nouă Domnul nostru. Ce vom răspunde, așa-
dar, Lui, noi, iubiţilor?

Veniţi, să aruncăm departe de noi orice grijă şi preocu-
pare a acestei vieţi şi în mare grabă şi cu multă dorinţă să
slujim numai Lui. Fiindcă, iată, ziua se apropie cu adevărat,
iar Venirea Sa a ajuns. Veniţi, dar, fraţilor, să ne pregătim pe
noi înşine şi să priveghem, aşteptând să-L întâmpinăm pe
Domnul nostru şi pe Mirele Cel fără de moarte. Căci, iată, ziua
a luminat. Iată, ziua s-a ridicat. Strigătul acela se va auzi din-
tr-odată: „Iată, Mirele vine! Ieşiţi să-L întâmpinaţi toţi9, cei
care L-aţi iubit şi v-aţi pregătit pe voi înşivă să-L vedeţi cu slava
Sa”. Fiindcă tuturor celor care L-au urmat, îi va bucura înăun-
trul camerei de nuntă, luminată şi strălucită. Purtaţi de grijă,
fraţii mei, ca nu cumva când acest glas se va auzi, vreunul

6 Cf. Lc. 12, 36.
7 Rom. 13, 12.
8 Cf. Rom. 8, 17.
9 Mt. 25, 6.
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dintre voi să aibă candela stinsă şi fără de ulei10, sau ca nu
cumva purtând îmbrăcămintea cea murdară şi respingătoare,
să fiţi aruncaţi în întunericul cel mai din afară11 şi să primiţi
această osândă veşnică, unde există plângerea şi scrâşnirea
dinţilor12.

Să ne păzim pe noi înşine, iubiţii mei, fiindcă nu ştim când
va veni Domnul nostru13. Căci ca un fur în noapte14 şi ca o
cursă15, aşa vine ziua aceea; şi ca un fulger pătrunzător16, aşa
va fi Venirea Domnului. Fiindcă trâmbiţa va răsuna17, iar pă-
mântul se va cutremura din temeliile sale. Cerurile dimpreună
cu puterile cereşti se vor clătina18, iar cei morţi vor învia19. Vai,
iubiţilor, vai! Cine va avea curajul în acea clipă să nu-şi osân-
dească inima sa? Iertaţi-mi neputinţa mea; fiindcă eu consider
că, în acea clipă, orice făptură vie se va cutremura. Însă ha-
rul lui Dumnezeu va întări şi va veseli inimile celor drepţi.
Iar drepţii vor fi răpiţi în nori ca să întâmpine pe Domnul20.
Cei leneşi însă şi cei răi, cu care mă asemăn şi eu, aşteaptă
pe pământ, înfricoşaţi.

Să ne îndepărtăm deci încet pe noi înşine de cele lumeşti,
iubiţii mei, şi atunci cu uşurinţă ne vom ridica la cer. Ce ne
oferă lumea, de ne legăm cu grijile ei? Sau ce vom câştiga de
la împodobirea îmbrăcăminţilor, dacă nu focul cel nestins?
Sau ce altceva ne va pricinui iubirea mâncărurilor celor bune,
dacă nu cumva pedeapsa cea veşnică? Să știţi bine că, dacă

10 Cf. Mt. 25, 3.
11 Cf. Mt. 22, 11-13.
12 Mt. 8, 12; Lc. 13, 28.
13 Lc. 12, 40.
14 I Tes. 5, 2, 4; II Pt. 3, 10.
15 Lc. 21, 35.
16 Cf. Mt. 24, 27; Lc. 17, 24.
17 Cf. I Tes. 4, 16.
18 Mt. 24, 29; Lc. 21, 26.
19 I Tes. 4, 16.
20 I Tes. 4, 17.
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nu ne luptăm în acest timp scurt al vieţii noastre, ne vom po-
căi acolo în vecii vecilor.

Iubiţii mei cei doriţi, de ce suntem cu neluare aminte şi
de ce ne lenevim? De ce nu ne pregătim? Fiindcă, iată, Ziua
Domnului a ajuns la noi. De ce nu aruncăm departe de noi
orice îndeletnicire zadarnică şi nu ne uşurăm pe noi înşine
de greutatea lucrurilor celor materiale? Nu ştiţi că poarta este
strâmtă şi cu greu de trecut21 şi că nu poate să pătrundă prin
ea cel bogat?22 Fiindcă această poartă iubeşte pe cei săraci,
care s-au dat pe ei înşişi de bunăvoie la asceză şi priveghere.
Iar toţi cei care s-au pregătit [pentru aceasta] vor vedea pe
Mirele Cel fără de moarte că va veni cu slavă multă şi că vor
moşteni Împărăţia cerurilor. Iată, iubiţii mei, poarta strigă
spre noi, spunându-ne: „Aleargă şi vino la mine”. Iată şi Ie-
rusalimul, mama noastră, ne spune nouă: „Veniţi, copiii mei
cei mult doriţi; veniţi la mine. Să se mărească numărul vostru
şi slăvită să fie ceata voastră dimpreună cu sfinţii Îngeri în
lumină! Să vă văd că sunteţi îmbrăcaţi cu slavă şi cu mare
cinste; cu bucurie şi cu mulţumire. Doriţi-mă, copiii mei, pre-
cum şi eu vă doresc pe voi. Nimic să nu dobândiţi pe pământ;
pentru nimic să nu vă îngrijiţi. Fiindcă, iată, Mirele este pre-
gătit să Se arate pe norii cerului23 cu slava Tatălui Celui bine-
cuvântat şi va chema pe fiecare dintre voi pe numele său şi-l
va pune să stea la masă cu neamul Sfinţilor, care trăiesc în
acea lumină cu neputinţă de grăit, în viaţa veşnică şi nemu-
ritoare, potrivit cu nevoinţele lor”.

Să ne grăbim deci, fraţii mei! Să ne grăbim în acest timp
scurt. Să nu neglijăm acest timp, iubiţii mei, ca să nu ne pară
rău în vecii cei fără de sfârşit, unde nu ne vor mai folosi la-
crimile şi suspinele şi unde nu mai există pocăinţă. Pentru
această râvnă a voastră, iubiţii mei, îngerii şi arhanghelii se

21 Cf. Mt. 7, 14. 
22 Cf. Mt. 19, 23; Mc. 10, 25; Lc. 18, 25.
23 Cf. Mt. 24, 30; Mc. 13, 26; 14, 62; Lc. 21, 27.
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bucură, în timp ce pentru trândăvirea voastră se bucură vrăj-
mașul. Arătaţi râvnă, copiii mei cei mult doriţi! Arătaţi râvna,
încât şi eu să mă desfătez pentru voi şi voi pentru mine în
vecii vecilor! Cad [la picioarele Tale] şi Te rog, Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, dă-mi mie, şi celor
care Te iubesc, ca să văd cu slavă Împărăţia Ta şi să o moştenesc
dimpreună cu cei care Te doresc, Stăpâne şi Doamne al meu!

Iubiţii mei, dacă nu ne îngrijim în acest timp scurt, nu vom
avea apărare în acea zi înspăimântătoare. Nu vom avea, aşa-
dar, îndreptăţire pentru păcatele noastre; fiindcă atunci când
pe pământ şi pentru noi va veni Domnul şi Mântuitorul nos-
tru, orice îndreptăţire a noastră va fi desfiinţată. Pe când eram
vrăjmaşi, El S-a împăcat cu noi24; am fost pământeşti şi am
devenit cereşti25; am fost muritori şi am fost chemaţi să de-
venim nemuritori; am fost fiii întunericului şi am devenit
copiii luminii26; am fost captivi şi ne-a eliberat din captivitate;
am fost robii păcatului şi ne-a eliberat27; săraci am fost şi ne-a
făcut bogaţi; pierduţi am fost şi ne-a aflat; urâţi am fost şi
ne-a iubit; am fost lipsiţi de dreptate şi ne-a îndreptat; am fost
lipsiţi de milă şi ne-a miluit28; păcătoşi am fost şi ne-a mân-
tuit; împrăştiaţi am fost şi ne-a reunit29; am fost pământ şi ce-
nuşă30, dar am devenit copiii lui Dumnezeu31; goi am fost şi
El a acoperit goliciunea noastră; devenit-am şi moştenitorii
lui Dumnezeu şi dimpreună moştenitori ai Fiului Său, Cel
Unul-Născut32. Iată, pe toate acestea ni le-a oferit nouă
Domnul nostru. Ce-i vom oferi Lui în schimb33, iubiţii mei?

24 Rom. 5, 10. 
25 Cf. I Cor. 15, 48-49.
26 Cf. Ef. 5, 8.
27 Rom. 6, 17-18.
28 Cf. I Pt. 2, 10. 
29 Cf. In 11, 52.
30 Cf. Înţ. Sir. 17, 27.
31 Cf. In 1, 12; Gal. 3, 26. 
32 Cf. Rom. 8, 17.
33 Ps. 115, 3.
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Veniţi să aruncăm departe de noi orice preocupare şi

grijă a acestei vieţi trecătoare şi cu mare grabă şi cu multă
râvnă să ne îngrijim numai pentru El. Fiindcă, iată, ziua s-a
apropiat cu adevărat, iar Venirea Lui a ajuns la timpul ei.
Veniţi, dar, fraţii mei, să ne pregătim pe noi înşine şi să pri-
veghem, aşteptându-L pe Domnul şi pe Mirele Cel nemuri-
tor. Căci, iată, ziua a luminat! Iată, ziua a răsărit! Iată, ziua a
venit! Noaptea a trecut, iar ziua se apropie34. Copii ai luminii,
veniţi la lumină! Ieşiţi ca să-L întâmpinaţi [pe Hristos] cu
bucurie! Arătaţi-I Lui virtuţile voastre. Dăruiţi-I Lui asceza
şi cumpătarea voastră; privegherile şi nevoinţele voastre; la-
crimile şi sărăcia voastră. Să nu leneviţi, cum nici să dormiţi
sau să vă prindă somnul. Nu leneviţi, așadar, nu vă faceţi
trândavi, nu vă îngreunaţi cu somnul, cum nici somnul să
nu vă fure. Niciunul dintre voi să nu privească în urmă, ci
ochii sufletului să îi ridicaţi spre Cel ceresc şi bun. Să aveţi
privirea întoarsă spre cele înalte, către acea bucurie a Mire-
lui Celui fără de moarte, prin care sufletul nostru se desfă-
tează, fiindcă vede slava, şi strălucirea, şi frumuseţea Lui.

Cel care flămânzeşte, să aibă răbdare, fiindcă, iată,  masa
Împărăţiei îl aşteaptă. Cel care însetează, să aştepte cu răb-
dare, fiindcă, iată, desfătarea paradisului a fost pregătită pen-
tru el. Cel care priveghează, şi cântă, şi se roagă, şi plânge, să
ia putere, fiindcă bucuria lui Hristos, Mirele său, îl va mân-
gâia. Pe acestea cunoscându-le, așadar, să nu dobândim nimic
pe pământ, fraţii mei cei iubiţi, ci fiecare dintre noi să arate
în ziua aceea ce virtute a dobândit aici, sau ce silinţe a îndu-
rat, sau ce luptă, sau ce priveghere a împlinit. 

Fraţii mei, prin urmare, atunci când mucenicii vor arăta
rănile pricinuite de lovituri şi de instrumentele de tortură, iar
asceţii cei curajoşi vor arăta lupta, şi cumpătarea, şi răbdarea,

34 Rom. 13, 12. De la această propoziţie până la forma „către acea bucu-
rie a Mirelui...” este o repetiţie din incipitul cuvântului.
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şi plânsul, şi sărăcia lor, cei leneşi şi trândavi şi nepăsători
cu ce se vor lăuda? Se vor lăuda pentru odihna lor şi pentru
cheltuirea lor în păcate şi pentru depravarea lor? Vai, lor, fi-
indcă au arătat o nepăsare înfricoşătoare! Vai, lor, fiindcă au
arătat o [astfel de] trândăveală!

Veniţi, iubiţii mei! Veniţi, să ne grăbim! Veniţi, să mergem
ca să-L rugăm. Să plângem şi să ne tânguim în faţa Lui cu mult
curaj, ca să ne dea nouă luminarea sufletului. Simţiţi şirete-
niile duşmanului şi adversarului nostru şi urâtorul de bine,
fiindcă aruncă înaintea noastră pricini pentru săvârşirea gre-
şelilor, şi smintelilor, şi stricăciune în marea bogăţie, capcane
în faptele acestei lumi şi desfătare trupească, şi încă pe ter-
men lung aşteptarea vieţii de faţă, teamă în luptă şi lenevire la
rugăciune, vise în psalmodiere şi odihnă trupească. Cu cât
mai mult poartă el de grijă, cu atât mai mult noi nu trebuie
să-i dăm atenţie şi să nu ne lenevim. Cu cât mai mult el stă la
pândă, cu atât mai mult noi să-l dispreţuim, cu toate că ştim
bine că zilele noastre s-au scurtat35, iar timpul a ajuns. Dom-
nul vine cu măreţia şi cu frumuseţea Sa, dimpreună cu pu-
terile îngereşti înfricoşătoare ale Împărăţiei Sale, ca să dea
fiecăruia răsplată după faptele sale36. Mă tem, fraţii mei, ca
nu cumva să se fi împlinit prin noi cuvântul Domnului care
spune că „vor veni de la Răsărit şi de la Apus, şi de la Mia-
zăzi şi de la Miazănoapte, şi vor sta la masă dimpreună cu
Avraam şi cu Isaac şi cu Iacob, în Împărăţia cerurilor. Voi
însă veţi fi aruncaţi afară”37.

Hristoase, Tu Care ești Lumina adevărului, Fiul Tatălui
Celui binecuvântat, Pecetea Cea neasemănată şi strălucirea
fiinţei Sale, Tu Care stai de-a dreapta slavei Lui38, Fiule Cel

35 Cf. Mt. 24, 22; Mc. 13, 20.
36 Cf. Mt. 16, 27.
37 Mt. 8, 11-12; Lc. 13, 28-29.
38 Evr. 1, 3.
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de necuprins, Dumnezeu necercetat, laudă şi bucurie pen-
tru cei care Te iubesc; Hristoase, Viaţa mea, Te rog, mântu-
ieşte-mă pe mine, păcătosul, în Împărăţia Ta39. Lucrătorul
care oboseşte aşteaptă să ia răsplata sa. Vai, mie, fiindcă limba
mea oboseşte în  slăvirea Ta, dar nu îmi răsplăti mie după
faptele pe care le-am făcut. Dimpotrivă! Mântuieşte-mă, lu-
crând cu harul Tău şi miluieşte-mă, datorită Milostivirii Tale,
fiindcă Tu eşti Cel binecuvântat şi slăvit în veci. Amin.

39 Cf. Lc. 23, 42.
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Cuvânt despre cea de-a Doua Venire
a Domnului nostru Iisus Hristos

raţii mei, cei iubitori de Hristos, ascultaţi cele despre cea
de-a Doua şi înfricoşătoare Venire a lui Iisus Hristos,

Stăpânul nostru. Fiindcă eu port în amintirea mea acea vre-
me mă cutremur cu frică mare, gândindu-mă la cele care ur-
mează să se descopere. Căci cine ar putea să le povestească
pe acestea? Ce fel de limbă poate să le exprime? Şi care ure-
che va putea să audă acestea, când Împăratul împăraţilor Se
va ridica de pe tronul slavei Sale şi va coborî să îi vadă pe
toţi cei care locuiesc în lume, şi să ceară de la ei socoteală, şi
să răsplătească fapta cea bună a sfinţilor, după cum, de ase-
menea, celor care sunt vrednici de osândă să le dea pedepse,
de vreme ce El este Dreptul Judecător?

La acestea, așadar, mă gândesc, teama stăpânind trupul
meu şi slăbind în întregime. Ochii mei varsă lacrimi, glasul
meu se stinge, buzele mele au îngheţat, limba mea tremură,
iar gândurile mele au încetat. O, cum mă siliţi să vorbesc pen-
tru folosul vostru, iar teama impune tăcerea. Fiindcă astfel de
minuni mari şi înfricoşătoare nu s-au făcut de la începutul
lumii, cum nici nu s-au petrecut în toate veacurile. 

Pentru că de multe ori acum, dacă un fulger cade cu pu-
tere, înspăimântă pe orice om, şi toţi se apleacă spre pământ.
Atunci însă cum vom suporta, când vom asculta glasul trâm-
biţei din cer, care este mai puternic decât orice tunet şi care
strigă şi deşteaptă pe cei drepţi şi pe cei netrebnici, care au
murit de la începutul lumii? Atunci, în iad, oasele firii umane
numai ce vor auzi glasul trâmbiţei, că se vor aduna în grabă,

F
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căutând încheieturile lor, încât îi vom vedea pe toţi oamenii
că înviază într-o clipă, fiecare la locul lui, şi că se vor aduna
de la cele patru colţuri ale pământului la Judecată! Fiindcă
Împăratul Cel mare, care cercetează orice suflet, va porunci
şi imediat pământul cu frică şi cu grabă va oferi pe morţii
săi, iar marea pe cei morţi în ea40, fie că animalele cele sălba-
tice i-au sfâşiat, fie că peştii i-au rupt în bucăţi, fie că păsările
de pradă i-au înhăţat. Toate într-o clipă se vor arăta şi nu va
lipsi nici măcar un fir de păr.

Cum vom îndura, fraţilor, când vom vedea râul cel de foc
că se porneşte cu supărare, ca o mare învolburată, şi că va ri-
sipi munţii şi văile, şi întreg pământul îl va doborî şi toate
lucrurile care există în el?41 Atunci, iubiţilor, din cauza acelui
foc râurile vor dispărea, izvoarele vor seca, stelele vor cădea,
soarele se va stinge, luna va dispărea, cerul se va închide ca
o carte, după ce este scrisă42. Atunci îngerii cei trimişi vor
alerga de jur-împrejur, adunând pe cei aleşi din cele patru
colţuri ale lumii, [sau] aşa cum Domnul a spus, de la un ca-
păt al cerului până la celălalt capăt al său43. Atunci vom ve-
dea un cer nou și un pământ nou, potrivit făgăduinţei Sale44.

Cum vom îndura atunci, iubitorilor de Hristos, când vom
vedea că tronul cel înfricoşător [al Judecăţii] se pregăteşte şi
că se va pregăti semnul Crucii, pe care a fost răstignit El de
bunăvoie pentru noi? Atunci, când vom vedea cu toţii că, în
înălţimea cerului, se va vedea sceptrul cel înfricoşător şi
sfânt al Împăratului Celui mare, fiecare va înţelege de îndată
şi îşi va aminti cuvântul Domnului, care a spus mai dinainte
că pe cer se va descoperi semnul Fiului Omului45. Toţi vor
adeveri atunci că după aceasta Se va arăta Împăratul.

40 Cf. Apoc. 20, 13.
41 II Pt. 3, 10.
42 Cf. Apoc. 6, 12-14.
43 Cf. Mt. 24, 31.
44 Cf. II Pt. 3, 13.
45 Cf. Mt. 24, 30.
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În vremea aceea, fraţii mei, fiecare se va gândi cum Îl va în-
tâlni pe Împăratul Cel înfricoşător şi cum va cântări El faptele
fiecăruia. În continuare, va vedea faptele sale că sunt desco-
perite în faţa sa, fie cele bune, fie cele de necinste. Atunci toţi
cei milostivi şi toţi cei care s-au pocăit cu adevărat, se vor bu-
cura, văzând rugăciunile pe care le-au făcut mai dinainte. Cei
milostivi vor vedea pe cei săraci şi pe cei flămânzi, pe cei pe
care i-au miluit aici46, ca aceştia să se roage pentru ei şi să po-
vestească îngerilor şi oamenilor faptele cele bune pe care cei
milostivi le-au făcut; de asemenea, alţii vor vedea lacrimile
şi nevoinţele pe care le-au făcut prin pocăinţă. Ei vor sta fe-
riciţi, luminaţi şi slăviţi, aşteptând nădejdea cea binecuvân-
tată şi arătarea slavei lui Dumnezeu Celui mare şi Mântuito-
rului nostru Iisus Hristos47. De ce nu vă spun imediat despre
cele mai mari? Fiindcă atunci vom auzi acel glas puternic şi
acea strigare înfricoşătoare care va grăi din înălţimile cerului:
„Iată, Mirele vine! Iată, Judecătorul a venit! Iată, Împăratul Se
arată! Iată, Judecătorul celor drepţi Se descoperă! Iată, Dum-
nezeul tuturor vine ca să judece pe cei vii şi pe cei morţi!”.

Atunci, iubitorilor de Hristos, de acea strigare se vor în-
fricoşa temeliile şi măruntaiele pământului, de la un capăt
al lumii la celălalt, şi marea şi toate prăpăstiile. Atunci, fraţilor,
plângerea, şi teama, şi spaima vor stăpâni pe fiecare om, de
la strigătul şi de la auzul trâmbiţei, şi de la teama şi nădejdea
celor care vin în lume. Fiindcă puterile cerurilor se vor clătina,
după cum este scris48. Atunci vor trece în faţă îngerii, iar ce-
tele arhanghelilor îi vor însoţi; heruvimii şi serafimii cei cu ochi
mulţi vor striga cu putere: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul
cel Atotputernic, Cel ce era, Cel ce este și Cel ce vine, Domnul
Atotţiitorul”49. Atunci orice creatură din cer şi de pe pământ

46 Înţelegem aici în viaţa aceasta.
47 Tit 2, 13.
48 Lc. 21, 26.
49 Apoc. 4, 8.
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cu frică şi cu putere va striga: „Binecuvântat este Împăratul
care vine întru numele Domnului”50. Atunci cerurile se vor
despărţi, iar Împăratul împăraţilor, Dumnezeul nostru Cel
Preacurat şi Preaslăvit, Se va face cunoscut ca un fulger în-
spăimântător, cu multă putere şi cu slavă de negrăit, precum
a propovăduit şi [Sfântul] Ioan Teologul, spunând: „Iată,
vine pe norii cerului şi orice privire Îl va vedea, încă şi cei
care L-au împuns cu suliţa, şi vor plânge din cauza Lui toate
popoarele pământului”51. Cum ar trebui să fie atunci sufle-
tul, ca să poată să suporte [acestea]? Fiindcă cerul şi pămân-
tul vor fi în mare tulburare, după cum spune, de asemenea,
[Sfântul Ioan] Teologul: „Am văzut un tron mare alb şi pe
Cel ce stătea pe el, iar dinaintea feţei Lui a fugit cerul şi pă-
mântul şi nu au mai găsit loc”52. 

Ai mai văzut vreodată o asemenea teamă? Ai mai văzut
asemenea evenimente înfricoşătoare şi uimitoare? Cerul şi
pământul vor fugi în grabă! Cine, dar, va putea să stea? Unde
vom fugi noi, păcătoşii, când vom vedea că tronurile se vor
aşeza şi că Stăpânul tuturor veacurilor Se va aşeza? [Unde
vom fugi] când vom vedea cetele nenumărate că vor sta cu
teamă în jurul tronului? Atunci se va împlini profeţia lui Da-
niel: „Am privit, spune, când au fost aşezate tronurile şi Cel
vechi de zile a stat. Îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada;
părul capului Său era alb ca lâna; tronul Său era flăcări de
foc; roţile tronului Său erau foc care scotea flăcări. Un râu de
foc trecea prin faţa Lui; mii de mii Îi slujeau şi miriade de
miriade stăteau înaintea Lui! Judecătorul S-a aşezat şi cărţile
au fost deschise”53. 

Fraţilor, mare teamă şi frică şi groază va stăpâni peste
noi în acea vreme, când El Se va aşeza la Judecata cea dreaptă

50 Mt. 21, 9.
51 Apoc. 1, 7.
52 Apoc. 20, 11.
53 Dan. 7, 9-10.
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şi acele cărţi înfricoşătoare, unde sunt scrise şi faptele, şi cu-
vintele, şi lucrările noastre, câte am spus şi am făptuit în
această viaţă crezând că scăpăm de Dumnezeu, care cercetează
dorinţele şi starea sufletească54, după cum este scris, se vor
deschide. Căci „perii capului vostru sunt toţi număraţi”55,
adică gânduri şi părerile pentru care vom da socoteală în faţa
Judecătorului.

O, de câte lacrimi am avea nevoie în acea clipă, dar încă
suntem nepăsători! O, cât vom plânge şi ne vom tângui pe noi
înşine, când vom vedea acele mari daruri, pe care le vor lua
de la Împăratul Cel Preaslăvit toţi care au luptat bine; când
vom vedea cu ochii noştri Împărăţia cerurilor, cea de negrăit!
De asemenea, vom vedea, pe de altă parte, cum se arată şi
pedepsele cele înfricoşătoare. În mijlocul tuturor vom vedea
atunci fiecare popor şi fiecare suflet, de la protopărintele Adam
până la cel care s-a născut ultimul dintre toţi. Vom vedea pe
toţi că îngenunchează cu frică şi că se închină cu feţele lor la
pământ, după cum este scris: „Viu sunt Eu!, spune Domnul.
Tot genunchiul să Mi se plece”56.

Atunci, iubiţilor de Hristos, întreaga omenire, de vreme
ce va sta între Împărăţie şi condamnare, între viaţă şi moarte,
între bucurie şi tristeţe, va aştepta cu înfricoşare ceasul jude-
cării, şi nimeni nu va putea să ajute pe nimeni. Atunci de la
fiecare se va cere mărturisirea credinţei şi făgăduinţa de la
botez; se va cere de la fiecare credinţa cea neprihănită şi pe-
cetea cea nesfărâmată şi îmbrăcămintea cea nepătată, potrivit
cu ceea ce este scris că „toţi care sunt în jurul Lui vor aduce
daruri Împăratului Celui Înfricoşător”57. Fiindcă de la toţi
cei care au fost renăscuţi în Sfânta Biserică se va cere potrivit

54 Cf. Ps. 7, 10.
55 Mt. 10, 30.
56 Is. 49, 18; Rom. 14, 11.
57 Ps. 75, 11.
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puterii lor; cei puternici vor fi pedepsiţi, desigur, cu străşni-
cie58, după cum este scris că „celui care i s-a dat mult, de la
acesta mult se va cere”59 şi „cu ce măsură judecă cineva, cu
[aceeaşi] măsură va fi judecat şi el”60. Însă fie el cât de mare
sau cât de mic ar fi, în acelaşi fel toţi vom mărturisi credinţa
şi vom primi sfânta pecetluire. Noi toţi cei care ne-am lepă-
dat de satana, suflându-l61, ne-am întâlnit cu Hristos, închi-
nându-ne Lui, dacă, desigur, am priceput importanţa tainei
colimvitrei şi a lepădării de satana. Lepădarea, care ne este
cerută să o facem la vremea Sfântului Botez, pare mică atunci
când o facem, însă dacă ne gândim la ea, aceasta este foarte
mare. Pe cel care o va păzi, îl va face de trei ori fericit; fiindcă
părăsim prin puţine cuvinte orice lucru rău care există şi pe
care Îl urăşte Dumnezeu. Nu un lucru sau două sau zece, ci
părăsim orice lucru rău care există şi pe care Îl urăşte Dum-
nezeu. Spre exemplu, spunem: „Te lepezi de satana şi de toate
lucrurile lui?”. Care lucruri? Ascultaţi! „Desfrânarea, adul-
terul, neruşinarea, înşelăciunea, furtul, uciderea, magia, prezi-
cerea, descântecele, mânia, furia, blasfemia, duşmănia, cer-
turile, invidia”. Lepădăm beţia, vorbirea în deşert, mândria.
Lepădăm glumele şi muzica, cântările cele demonice, ucide-
rea de prunci, vorbirea cu spiritele, cu duhurile şi ghicirile
de orice fel. Ne ferim de „cinstirea idolilor, a sângelui, a ani-
malelor sugrumate şi a celor moarte”62. Şi de ce spun multe?
Fiindcă nu este timpul acum să mă refer la toate. Dar să omi-
tem pe cele multe şi să spunem într-un singur cuvânt: „Lepă-
dăm toate cele care se fac prin magie, prin [închinarea] la soare,
şi la lună, şi la stele, şi la izvoare, şi la copaci, şi la răspântiile

58 Înţ. Sol. 6, 6.
59 Lc. 12, 48.
60 Lc. 6, 38.
61 Referire concretă la lepădările de diavol din slujba Sfântului Botez.
62 Fapte 15, 20.
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drumului, şi la jertfe, şi la pocalurile [de magie]63 şi la alte multe
lucruri necuviincioase, care sunt imorale şi de care nimeni
să nu se folosească”. Toate acestea şi cele asemănătoare lor,
pe care le ştim că sunt lucrările şi învăţăturile diavolului, să
le lepădăm la vremea Sfântului Botez.

Toate acestea le-am învăţat, după ce mai înainte am fost
în întuneric, sub puterea diavolului, înainte de a ajunge la noi
Lumina. Atunci eram vânduţi păcatului64. Când însă Dum-
nezeu, Cel iubitor de oameni şi Milostiv, a hotărât să ne eli-
bereze din această greşeală, ne-a trimis lumină din cer65, iar
harul cel mântuitor al lui Dumnezeu s-a descoperit66. El S-a
dat pe Sine Însuşi răscumpărare pentru noi67 şi ne-a răscum-
părat din păcatul idolatriei, şi ne-a reînnoit cu apă şi cu Duh68.
Pe toate acestea, așadar, le-am lepădat şi ne-am îndepărtat
de omul cel vechi dimpreună cu faptele sale şi ne-am îmbră-
cat în Adam cel nou69. Cel care după primirea harului, pe care
l-a primit mai înainte, săvârşeşte faptele cele rele, s-a înde-
părtat de har, iar Hristos nu îi va folosi deloc, de vreme ce
continuă să păcătuiască.

Ascultaţi, iubitorilor de Hristos, de cât de multe rele v-aţi
îndepărtat prin puţine cuvinte. Această lepădare, prin urmare,
şi această mărturisire bună vă este cerută în ziua şi în ceasul
acela de la fiecare dintre voi. Fiindcă scris este că „din cuvin-
tele tale vei fi găsit drept”70. De asemenea, şi Domnul spune:

63 Ca să înţelegem contextul am apelat aici la explicaţia editorului grec. 
Autorul se referă aici la unele practici magice prin care se profana

Euharistia. (n.trad.)
64 Cf. Rom. 7, 14.
65 Cf. Lc. 1, 78.
66 Tit 2, 11.
67 Cf. Mc. 10, 45.
68 Cf. In 3, 5.
69 Col. 3, 9-10.
70 Mt. 12, 37.


