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noi, fra$lor, intrAnd ir:r biserici, sX stdm cu frici
gi cu evlavie, agteptAnd de la Dumnezeu mare
mili, ir veacul de acum qi in cel ce va si fie.
Dumnezeului nosku slavd in veci amin!
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gesit-o, fiind kadusi de un evlavios cregtin necunoscut, fdrd insi a adduga sau schimba cAtugi
de pulin inlelesul tAlcuirilor.
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Despre sfArgitul

lumii

I cugeta cineva despre sfArsitul lumii poa-fLt" alr"u gi folos, gi pagubi - aceasta in raintelectuali -, precum gi sabia se
inkebuinleazi spre apirare de dugmani sau spre
vdtimarea aproapelui. Cd de incepe cineva a cugeta la sfArgitul lumii, indatd ajunge la sfirgitul
vie$i sale gi la infricogata Judecatd ce va si fie; pe
urmi socote$te cu mintea sa munia cea vegnici
celor r5i qi rispldtirea ostenelilor celor buni' Un
cuget al unui sfArgit ca acesta este cu adevdrat de
mare folos omului. Aga a cugetat sfArqitul prorocul gi impdratul David, zicAnd: ,,GAndit-am la
zilele cele de demult 9i de anii cei vegnici mi-am
adus aminte gi cugetam; noaPtea in inima mea
gAndeam qi se frimAnta dulul meu zicAnd: Oare in veci mi va lepida Domnul si nu va mai binevoi in mine? Oare p6ni in sfArgit md va lipsi
de mila Lui, din neam in neam? Oare va uita si
Se milostiveasci Dumnezeu? Sau va inchide in
mAinile Lui induririle Sale?" (Ps.76, 5-9)
port cu starea

sa

Asa cugeta despre sfArsit si Isus Sirah, prin
gura ciruia Duhul SfAnt ne porunceqte: ,,in tot
ce faci, adu-ti aminte de sfArsitul tirt si nu vei
picdtui niciodatl" (Sir. 7, 38).
Iar de cugetd cineva despre sfdrgitul tainei celei negtiute si din veac ascunse gi cearcd cu isco,
dire cele ce vor si fie la sfArsit, ispitind cu mintea sa cea desartd si neavAnd cheia infelegerii, ii
va fi cu neputinti a deschide si a intra in cortul
tainelor celor ascunse, cdci nimdnui nu se cade a
intra slobod, firi numai Unuia, ,,Arhiereul bundtdlilor ce vor si fie" (Evr. g 6).
A cugeta cineva despre sfArqitul lumii, cu totul nefolositor omului, pot zice cu adevirat cd
pecat este; ci precum cartea impiriteascS, adicd scrisoarea cu pecetea impiriteasci pecetluit5,
de ar 6 indriznit cineva si rupd pecelile ei, neavAnd voie sd facd aceasta, intr-adevir ar fi gresiN
9i acea indrdznire nu i-ar fi fost fird primejdie.
Aga gi aici se cade a intelege ci Taina Domnului
cea ascunsi este cartea impirafului ceresc, c1t
gapte peceli pecetluitd, despre care Sfdntul Ioan
Teologui zice asa la Apocalipsd: ,,Am vdzut apoi
in mAna dreaptd a Celui ce gedea pe tron o carte scrisX iniuntru si pe dos, pecetluiti cu sapte
pecefi. $i am vizut un inger puternic, care striga
cu glas mare:
"Cine este vrednic sd deschidi cartea gi sd dezlege pecetile ei?> Dar nimeni in cer,
nici pe pdmAnf nici sub pdmAnt nu putea sd deschidd cartea, nici s5 se uite in ea.

mult, fiindci nimeni n-a fost gisit
vrednic si deschidd carte4 nici sd se uite in ea. $i
unul dintre betrani mi-a zis: ,,Nu plAnge! Iatd, a
biruit leul din seminlia lui Iuda, rddicina lui David, ca si deschidi cartea gi cele gapte peceli ale
ei>>." (Apoc.5, 1-5)
Despre aceasti carte din Apocalipsi tXlmicegte SfAntul Andrei al Cezareii, zicAnd intr-acest
chip: ,,Cartea aceea intru totul infeleaptS, mintea lui Dumnezeu intelegem a fi, in care, dupd
inlelegerea lui David prorocul, to[i oamenii sunt
Qi am plAns

scriqi.

Aqijderea 9i adAncul judecililor lui Dumnezeu ale acestei cirf, cele dinliuntru (pentru Duhul cel tiinuit intr-insa), nu sunt lesne cuprinzAtoare, ci sunt necuprinse cu mintea. Iar cele
din afard, pentru Scripturd, lesne se Pot cuprinde. Iar cele gapte peceli sau interirea cea adevirati a cdrlii qi de nimeni gtiutX zic ci arati adAncurile Duhului lui Dumnezeu sau a mintii ce le
cerceteazi pe ele, pe care nici o fire din cele fXcute nu poate sd le dezlege; iar Prin carte se intelege gi prorocia despre care Insugi Hristos in Evanghelie zice cX s-a implini! iar cele ce au remas in
zilele de apoi se vor implini. Iar ceea ce zlce, cd
nimeni n-a putut si deschidX carte4 inseamni
ci nici ingerii, nici oamenii cei ce sunt in trup,
nici sfinlii cei ce au iegit din trup n-au dobAndit deplina gtiin!5 a judecililor lui Dumnezer, ci
numai Mielugelul lui Dumne ze!, Cate a dezle-

gat pecetea celor prorocite de Sinegi de demult,
prin venirea Sa. Aceasti carte plind de tainele
lui Dumnezeu cele necuprinse vdzAnd-o SfAntul Ioan in Ostrovul Patmos, a plAns nemAngAiaf cdci nu s-a aflat nimeni vrednic si deschidX
cartea ca si o citeasci gi sd o vadX pe ea.
Ci de ar fi trdit pAni intru aceste vremi gi intru
aceaste lume SfAntul Ioan, socotesc cd mai multe lacrimi decAt acelea ar fi v;rsat vizAnd acea
carte dumnezeiascX cu gapte peceti pecetluitS, de
singur Mielul cel ceresc deschisi atunci, iar acum
de nigte lapi necuvAntdtori desfdcutd. lndriznire
irfricosati cu adevirat gi plini de mirare!"
SfAntul Ioan zice: ,,Nimeni nu putea sX deschidi cartea aceea". SfAntul Andrei tAlcuiegte:
,,Nici ingerii, nici oamenii cei ce sunt in trup, nici
Sfinli cei ce au iegit din trup n-au dobAndit deplina gtiinfd a judecitii lui Dumnezeu". Iar acurn
se afld unii fiind in trup, nu gtiu cum sA le zic,
care, cu indrdzneald potrivnici lui Dumnezeu si
iscoditoare, desfac gi impart acea carte de taini
cu gapte pecefi, ceci cele dinliuntru scrise, pentru duhul ce1 teinuit intr-insa" nu sunt lesne de
infeles, ci sunt necuprinse cu mintea, precum zice SfAntul Andrei.
Acegtia ajung gi hotirisc cu gAndurile lor cele
deqarte Ei cu mintea 1or cea rizvrititi cum zice
SfAntul Andrei, ci cele sapte peceli, intdrirea cea
adevdrati a cirtii gi negtiuti de nimeni, arati intrebarea mintii omenegti despre ad6ncul gAndu10

lui lui Dumnezeu, pe care nici o fire din
dite nu poate si il dezlege.

cele zi-

Iar acegtia mai presus de firea cea ziditd, ca alt
Lucifer, mai presus de cer zboari qi indriznesc a
ispiti adAncul cel neajuns al Duhului lui Dumnezeu, si cu cArma minlii lor celei deqarte vrAnd si
mdsoare adAncul tainelor celor prorocite la Apocalipsd, revarsi multe feluri de batjocuri pentru
venirea cea adevirate a lui Antihrisf gAndindu-se, invald cum ci a venit in lume, 9i numele
lui gi numele fiarei, care este 666, cu litere slavonesfi in multe feluri il descriu, si cu numdrul ani1or, gi cu cuvintele numelui lui Luchin 9i cu siptimAnile lui Daniel prorocul, qi astfel pirerea lor
cea mincinoasi o int5resc.
Biserica noastri cea sfAnti, Pe Piatra m;rturisirii ortodoxe, cu merturia intiritd de Hristos si
pAni acum nemigcatd stAnd, ei spun cd este biruiti de porfle iadului, gi Cetatea cea imp5reteascd o numesc Babilon, gi pe locuitorii cei ce locuiesc intr-insa babilonieni, slugile lui Antihrist,
hli pierzdrii; gi cu alte nenumirate mustrdri ne
ocdrisc pe noi gi ne baqocoresc, zicAnd ci nu
suntem noi din fiii cei nXsculi de la maica noastr5, SfAnta Biserici. Qi de ne-ar fi ocdrAt vrdjmaEii
nogtri potri\,'nici, am fi ribdaf ci iate ce ne fac noud vrijmaqii nogtri casnici, care pan; de curAnd
erau flr noi intocmai la suflet, cunosculii noqtri, care impreund cu noi s-au indulcit de mAncarea cea nepieritoare si umblau cu un gAnd in
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lui Dumnezeu. Pentru unii vicleni ca acegtia prorocul David zice: ,,Sd vini moartea peste
ei si sd se pogoare la iad de vii, ci viclegug este
in iocagurile 1or gi in mijlocul 1or". Ci SfAnta Bisericd, ca o maicd iubitoare de fii, intoarcerea gi
pociinfa lor cu dragoste o asteapti. Precum giina iqi adund puii sub aripile sale, apa gi Sfanta
Bisericd, maica noastri, cu suflet duios agteapti
pe cei ce se intorc 9i cu mAinile intinse, gata si-i
ia in sdnul sdu cel de maicX. O, Maici preaiubit5!
Maici riniti la inimi cumplit (Sfdnti Biserici)!
Rahela pldngea pe fiii sXi cu multi jale gi nu voia sd se mAngAie. Au nu tu ai zimislit qi ai purtat in pAniecele tdu din sdmAnta CuvAntului lui
Dumnezeu? Au nu tu din api 9i din Duh, cu baia
prefacerii, ne-ai ndscut pe noi gi ne-ai hrinit din
s6nurile dulci ale legii celei vechi 9i ale celei noi,
Casa

care izvordsc laptele dumnezeiegtilor invitituri
gi al dogmeior ceior credincioase? Dupi aceea,
ajungi la vArsta de bdrbat desXvArgit, incd ne-ai
hrdnit cu hrana vArtoasd a SfAntului Trup gi SAnge ale lui Hristos. De unde dar acum fiii tii au
unele ca aceste mAnii, ce le covArsesc pe ale fiarelor? Ce te-au ldsat pe tine cei tari la inimi gi
te-au urAt, rispldtind tie rele pentru bune gi urd
in locul iubirii tale. Oare acestea !i-au rdspldtit
cei iepidali mai vArtos, sau fiii, pentru a cdror
nagtere multe durere ai suferit?
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Semn mare s-e

erdtat pe cer

in Apocalipsa SfAntului Ioan citim: ,,$i s-a aritat din cer un semn mare: o femeie invegmAntati
cu soarele qi luna era sub picioarele ei gi pe cap
purta cununi din douisprezece stele, qi avAnd in
pAntece, striga chinuindu-se gi muncindu-se ca
sX nasc5" (Apoc. 12, 1,-2).
Sfin$i Andrei Ei Metodie pe aceastd femeie
o inleieg a fi SfAnta BisericS, cu Hristos soarele imbrdcati, iar luna de sub picioarele ei socotesc a fi viala cea lumeascfl ce se schimbi dupi aseminarea lunii. Iar ,,pe capul ei cununX de
douisprezece stele" o tAlcuiesc a fi dogmele s,i
bunitisle Sfinfilor Apostoli. ,,Qi a avut in pAniece gi a strigat chinuindu-se ca sd nasci" - rispund acegti dascili ci Biserica se chinuiegte pentru fiecare in parte din cei ce se nasc prin api si
prin Duh, pAnd c6nd Se inchipuiegte inku dAngii
Hristos, dupi cuvAntul lui Pavel, iar cei ce cad
de la Biseric5" iepddaf sunt, iar nu fii. AdevXrat
este cuvAntul gi vrednic de toat5 primirea! PlAngea de demult Rebeca, pentru cd avea in pAntecele ei doi fii neunili, Iacov gi Isav, gi ficeau rizboaie intre ei gi sfirAmau pAntecele maicii lor cu
cumplita luptare frileas cd (F ac. 25 , 22) .
O cAt mai vArtos plAnge qi bolegte maica noastrd, SfAnta BisericS, pentru fiii sii cei neunifi, dintre care unii, prin niravul cel rdzvtAtit urmAndu-i lui Isav, urisc qi batjocoresc pe fratele lor cel

.dintr-un pAntece, iar p6ntecele maicii 1or, al Sfintei Biserici, locagul lor cel iubit, cumplit il rup cu
hule, cu ociri qi cu cuvinte bArfitoare, impletite
cu megtegug, neaducAndu-gi aminte de porunca
lui Dumnezeu: ,,Cel ce va grli de riu pe tatil sdu
sau pe mama sa si fie dat morlii" (Lev. 20, 9)!
Niqte ficdtori de gAlceavd ca acegtia rup haina
lui Hristos; scopurile cele cumplite mugcd pAntecele maicii sale, varsi hule gi ocdri grele asupra Bisericii lui Hristos gi seamini pleavi din
nepriceperea lor pentru venirea lui Antihrist. $i
necinstesc cu multe ocdri turma Dumnezeului
celui viu, micar ci nu se cade a-i auzi, nici a le
rXspunde impotriva nebuniei 1or, pentru ci nici
Hristos n-a dat rdspuns la cuvintele cele nebune
ale lui Irod; gi Duhul SfAnt zice: ,,Nu rispunde
nebunului dupX riutatea lui, ca si nu fii aseme-

teascX ortodocgii ca un vis oarecare gi si-gi rddd
ca fralii de Iosii toate ceie griite aici se intdresc
cu Dumnezeiasca Scripturd. Cd aceasta foarte cu
luare-aminte am plzit, ca sd nu fie temeiul pe
pdienjenigul degartei pdreri, nici pe nisipul niravului celui rdzvrdt,.tor, ci sX fie pe temeiul Dumnezeieqtilor Scripturi gi pe piatra tAlcuirii SfinSlor Pirinli toate cele scrise aici. Iar spre inXllimea

$i acestui norod dieptcredincios i se cade a-i
ardta cd inci n-a venit Antihrist cel adevirat, cel
ce va si vie la sfArgitul lumii; si, ca sd nu le soco-

tainelor lui Dumnezeu celor neajunse n-am indrdznit nicidecum a zbura cu intrariparea minli
noastre, qtiind ci spre acest lucru singurH Biserica lui Dumnezeu are aripile vulturului, precum
mirturisegte vizdtorul de taine: ,,Si femeii i s-au
dat cele doui aripi ale marelui n-rltur" (Apoc.I2,
14), adic6. dumnezeiasca inlelegere a celor doui
legi (precum tAlcuiesc dascdlii).
Agadar aceste indoite aripi, cu condeiul, dupd cAt a fost prin putinfd, s-au scris, nu cu alti socoteald, fird numai ca si ia buni mAngAiere cei ce doresc din citirea cea folositoare ce este insemnati aici, sufletele cele binecuvAntate ale
celor ce vieluiesc in simplitate gi in neriutate ca
porumbeii.
Iar gura aceea, ce bArfegte gi tulburi gtiinfa
acelor credinciogi cu invifitura sa cea spinoasi,
si se astupe. Si acestea toate si fie intru cinstea gi
lauda Domnului Dumnezeului Celui ce ne cearti pe noi cu dreapta Sa judecatd gi sloboade tulburiri ca acestea Bisericii Sale, ca intru ele si-i
l5mureasci pe alegii Sdi ca aurul in u1ce4 gi si-i
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lui".
insi pentru norodul

nea

cel ce este obignuit ca apa
sau ca frunzele pomului a se clinti de pulin vAnt,
am socotit a arita din Dumnezeiestile Scripturi,
vederat intru aceastd carte, Domnul ajutAndu-ne
si cu cuvArntul intirindu-ne.

Semnele

oenitii lui Antihist

