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După părerea mea, Sfântul Nicolae Velimirovici 
este ultimul mare proroc al Creştinătăţii şi dacă noi 
nu vom da ascultare sfaturilor şi avertismentelor 
sale, vom avea soarta pe care o are poporul Sârb, 
în această fărâmiţare în care se află acum. 
Pentru că ceea ce spune acest sfânt poporului 
Sârb este valabil pentru toate popoarele ortodoxe. 
Atunci când nu se mai mărturiseşte credinţa şi nu 
este cine să apere valorile credinţei, acea credinţă 
este moartă, după cum moartă va fi 
şi soarta acelui popor. 

	 	 Arhimandrit	Iustin Pârvu 
  Mănăstirea Sfinţii Arhangheli
   Mihail şi Gavriil – Petru Vodă 
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ACESTE PAGINI AU FOST SCRISE DE VLĂDICA NICOLAE 
pe când era întemniţat în lagărul cu trist nume de la Dachau, lângă 
München, în Germania anului 1945. Pentru ca manuscrisul să nu fie 
găsit de paznici, l-a păzit cu grijă, şi nu a îndrăznit să scrie cuvintele 
German şi Germania întregi, ci numai cu iniţiala G. 

„Oricine poate fi proroc,” spunea Vlădica Nicolae. „Spune-i celui 
ce lucrează răul că rău va petrece, iar celui ce lucrează binele că va 
fi răsplătit, şi nu vei greşi niciodată, deoarece aceasta este însăşi le-
gea cea veşnică a firii. Niciodată în istorie răul nu a rămas nepedep-
sit sau binele nerăsplătit.” 

Pentru că s’a şcolit în Apus şi a străbătut aproape toate ţările Eu-
ropene, Nicolae a cunoscut mai bine decât oricare alt Sârb sufletul 
omului Apusean şi a sesizat căile greşite pe care se grăbeşte vechiul 
continent. Plin de îngrijorare, şi-a dat seama că Europa, care a pur-
tat de-a lungul veacurilor stindardul Creştinismului, a început să 
se îndepărteze de Hristos şi să se întoarcă către lumea aceasta, să se 
întoarcă dinspre Duh înspre materie, iar Evanghelia pe care au ju-
rat şi după care au trăit întemeietorii culturii Europene a început să 
fie înlocuită de ştiinţă. În locul lui Dumnezeu s’a înălţat ca ideal şi 
idol Omul.

„Cei aleşi de Dumnezeu spre a fi sarea şi lumina lumii şi-au pierdut 
gustul şi s’au întunecat... Nici India, nici China, nici Africa nu-i mai 
socotesc pe oamenii albi drept sare şi lumină, ci, din păcate, fără de 
gust şi întunecaţi...” – plânge Nicolae, încă din anul 1921. Colonizările 
şi războaiele purtate sânt numai câteva dintre urmările acestei 
îndepărtări de Dumnezeu a omului European. În cartea „Războiul şi 
Biblia,” Vlădica ne întăreşte că acesta a fost pricina Primului Război 
Mondial, ce va aduce în curând noi curgeri de sânge. În chip proro-
cesc, până în amănunt, el a prevăzut cel de-al Doilea Război Mondial 
şi a înfăţişat vizionar armele şi metodele folosite.

P R I N  F E R E A S T R A  T E M N I Ț E I  00�



A văzut şi a simţit pe pielea sa împlinirea acestor prorocii în mai 
multe temniţe nemţeşti, între 1941 şi 1945, unde, împreună cu 
Întâi-stătătorul Bisericii Sârbe, fericitul întru adormire Patriarh 
Gavriíl, a fost închis de Gestapo. 

Maltratările zilnice ale întemniţaţilor, spânzurările, crema-
toriile şi camerele de gazare de la Dachau erau urmările îns-
păimântătoare ale culturii Europene, dovada până unde poate 
cădea omul atunci când se îndepărtează de Dumnezeu. Consta-
tarea lui Voltaire, că omul ajunge cea mai cumplită fiară atunci 
când iese Dumnezeu dintr’însul, s’a dovedit a fi prea blândă, căci 
în ultimul război unii oameni au fost mai răi decât fiarele.

Vlădica povesteşte că în iadul Dachaului, într’o zi, „mă aflam, 
ca întotdeauna, în celula mea din închisoare. Dintr’odată intră 
un tânăr ofiţer German, paznic al lagărului, şi mă întrebă: «Oare 
dumneavoastră credeţi cu adevărat în Dumnezeu?» «Nu», i-am 
răspuns eu. «Sânt fericit să văd un om învăţat», se bucură acesta, 
şi continuă: «Când eram copil credeam, căci aşa am fost învăţat, 
dar acum nu mai cred deloc». Atunci i-am spus: «Cazul meu e 
diferit de al dumneavoastră. Când eram copil credeam, dar acum 
nu mai am nevoie să cred, căci ştiu că este Dumnezeu. Prin cer-
care, credinţa mea a ajuns o certitudine. Ştiu acum că este Dum-
nezeu». Foarte mânios, acesta trânti uşa şi plecă. În acea seară nu 
am primit cina, dar am simţit mulţumire în suflet.”

Oamenii noştri şcoliţi în Apus s’au molipsit de acest microb 
al atheismului, l-au adus şi pe meleagurile noastre, şi au otrăvit 
poporul nostru cu el. Prin acesta, s’a dărâmat şi s’a nimicit tot ce 
era sfânt şi cinstit în poporul nostru. Sântem martori la ce au dus 
toate acestea. 
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Paginile care urmează sânt plângerile acestui Proroc Ieremía al 
Sârbilor pe ruinele evlaviei şi cinstirii tradiţionale a poporului său, 
precum şi îndemnurile sale către copiii Sfântului Sávva de a se 
lecui şi a se mântui de „ciuma albă” – aşa cum numea el cultura 
Europeană contemporană fără de Dumnezeu.

 

Himelstyr, Martie 1985
Episcopul	Lavréntie
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01 Am păcătuit şi ne-am luat răsplata.
L-am defăimat pe Domnul Dumnezeu, 
şi ne-am primit pedeapsa.

Ne-am întinat de toată fărădelegea, şi ne-am curăţit prin sânge 
şi lacrimi.

Am călcat în picioare tot ce-a fost sfânt pentru străbunii noştri, şi 
din această pricină am fost la rându-ne călcaţi.

Am avut şcoală fără credinţă, politică fără cinste, oaste fără dra-
goste de ţară, stat fără binecuvântarea lui Dumnezeu. De acolo ni s’a 
tras năruirea şcolii, a politicii, a oştirii şi a statului.

Douăzeci de ani ne-am străduit să nu fim noi înşine, de aceea 
străinii ne-au învăluit cu întunericul lor.

Douăzeci de ani ne-am batjocorit strămoşii pentru că se închinau 
Împărăţiei cereşti şi, de aceea, am pierdut şi împărăţia pământească 
cea leproasă. Cu ce măsură i-am măsurat pe Dumnezeu şi pe 
străbuni, cu aceea am fost măsuraţi. 

Şi, totuşi, am fost miluiţi. Pentru ocările aduse cu gândurile şi cu 
cuvintele şi cu faptele, pentru ocările nemaiîntâlnite şi nenumărate 
aduse Înălţimii Sale Împăratul împăraţilor, Domnul Dumnezeu, 
vreme de douăzeci de ani întregi, am fost osândiţi la moarte. Osân-
da începu să fie dusă la îndeplinire, şi fiecare al optulea Sârb fu ucis. 
Apoi pedeapsa cu moartea se schimbă, şi am fost osândiţi la robie 
pe viaţă, la robie veşnică sub lanţurile Nemţilor. Dar când ţara Sârbi-
lor începu să clocotească de sângele şi de lacrimile sărmanului no-
rod, când lumânările de la Slavă1 ale celor întemniţaţi erau aprinse 
de mâini vlăguite şi stinse de lacrimi, când rugăciunile pătimitorilor 
Sârbi mişcară îngerii şi sfinţii spre a cere mila Domnului, atunci, din 
nou, Atotmilostivul îmblânzi pedeapsa, şi micşoră osânda robiei 

1. Praznicul sfântului ocrotitor al familiei.. Praznicul sfântului ocrotitor al familiei. (n.tr.)
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pe viaţă la doi ani de robie. Pentru cei douăzeci de ani de viaţă 
petrecuţi în fărădelegi, norodul Sârbesc a primit doar doi ani de ro-
bie. Oare nu este aceasta dumnezeiască milă? Oare s’ar găsi pe faţa 
pământului vreun împărat care să rabde douăzeci de ani mustrările 
şi batjocorile, şi, totuşi, să-i ierte pe cei care l-au huiduit şi batjocorit? 
Niciodată şi nicăieri. Atâta milostenie doar la Domnul Dumnezeul 
nostru putem afla. 

Ce cale să urmăm acum? Nu pe aceea, oricare, doar nu pe aceea 
pe care am mers două decenii, nu! 

Ce să facem acum? Orice, numai nu ceea ce am făcut între cele 
două războaie mondiale.

Să nu păcătuim, ca să nu pătimim din nou.
Să nu-l batjocorim pe Împăratul Domnul Dumnezeu, ca să nu 

căpătăm o pedeapsă mai mare, şi poate, vai! fără de îndurare. 
Să nu ne întinăm de ticăloşie, ca să nu trebuiască iarăşi să ne 

curăţim prin sângele şi lacrimile noastre.
Să nu călcăm cele sfinte ale străbunilor noştri, ca să nu fim din 

nou striviţi.
Şcoala să fie cu credinţă, politica cu cinste, oastea cu dragoste de 

ţară, statul cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
Fiecare să se întoarcă către Dumnezeu şi către sine; nimeni să nu 

fie în afara lui Dumnezeu şi în afara sinelui, pentru a nu fi învăluit de 
înfricoşatul întuneric al străinului cu nume frumos şi îmbrăcăminte 
pestriţă.

Fiecare Sârb cu dragoste de ţară să se silească să câştige Împărăţia 
Cerurilor, căci numai în acest chip se poate păstra vreme îndelungată 
şi împărăţia pământească.

Când poporul nostru zicea: „Dreptatea ţine ţara şi cetăţile ei,” e ca 
şi când ar fi zis: „Împărăţia Cerurilor ţine împărăţia pământească.” 
Căci dreptatea e una din multele puteri ale Împărăţiei Cerurilor. 
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A doua putere este credinţa, a treia dragostea, a patra adevărul, a 
cincea milostenia, a şasea înţelepciunea, a şaptea curăţia, şi tot aşa – 
sânt aproape fără de număr şi de sfârşit.

Gândiţi-vă pe care dintre aceste puteri o aveţi, şi pe care nu o 
aveţi. Grăbiţi-vă să le dobândiţi pe toate. Astfel, veţi fi desăvârşiţi, 
precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este. Astfel vă veţi împotri-
vi întunecatelor puteri ale iadului ce au stăpânit asupra ţării noa-
stre, care multă vreme ne vor chinui în amintire, precum un vis 
înspăimântător. Astfel, în cele din urmă, înarmaţi cu puterile 
cereşti, cel mai bine veţi întări şi dragostea de ţară, şi numele vostru 
de Creştini ortodocşi. Să vă fie în ajutor Domnul Hristos, împreună 
cu Tatăl şi Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.     

  

02 Ne-am adunat azi ca, împreună şi în faţa lumii, să adu-
cem mulţumită deplină Celui ce pe toate le vede, pe 
toate le ştie şi tuturor după dreptate le judecă. 

De ce spun împreună şi în faţa lumii? Pentru că se poate aduce 
mulţumire lui Dumnezeu şi în singurătate şi în ascuns. Fiecare 
Creştin în singurătate şi în ascuns varsă din inima lui, precum fu-
mul de tămâie, rugăciunea de mulţumire către Domnul său. Lucrând 
astfel, împlinim porunca lui Hristos care glăsuieşte: Iar	tu,	când	te	
rogi, intră în cămara ta, şi încuind uşa ta, roagă-te Tatălui tău celui întru 
ascuns; şi Tatăl tău cel ce vede întru ascuns va răsplăti ţie la arătare. /Mat. 
6:6/2 Aşadar să ne rugăm şi în taină, să ne rugăm şi cu toţi de faţă. Ne 

2. Citatele scripturistice au fost date potrivit ediţiei SfântuluiCitatele scripturistice au fost date potrivit ediţiei Sfântului

Sinod din 1914, cu unele îndreptări şi uniformizări tacite 

ale textului. (n.ed.)
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rugăm fiecare în parte, ne rugăm şi toţi împreună în Biserică. Astfel 
ne asemănăm cântăreţilor, ce cântă fiecare în casa lui, dar se arată şi 
în faţa lumii, pentru a cânta în cor; sau muzicanţilor ce cântă pen-
tru sine în odăile lor, dar şi în marile orchestre, pentru lume. Deci 
în cel ce se roagă în sine şi pentru sine, dar nu vine la rugăciunea de 
obşte şi cu toţi de faţă, într’acela se află sămânţa mândriei şi a iubi-
rii de sine. Acela se poartă ca şi cum nu ar fi citit cuvântul Mântui-
torului: Unde sânt doi sau trei adunaţi întru numele meu, acolo sânt şi 
eu în mijlocul lor. /Mat. 18:20/	Iar pe cel ce vine la Biserică doar pen-
tru rugăciunea de obşte şi cu toţi de faţă, şi niciodată nu se roagă lui 
Dumnezeu singur şi în taină, pe acela îl va judeca Dumnezeu ca pe 
unul ce caută să fie bineplăcut oamenilor şi ca pe un făţarnic.

De aceea, cu dragoste neprefăcută faţă de voi şi cu frică pentru su-
fletele voastre, vă îndemn să vă rugaţi lui Dumnezeu în amândouă 
chipurile, şi în ascuns şi cu toţi de faţă, şi singuri şi împreună. Căci 
aşa se propovăduieşte în Evanghelie şi s’a sfinţit de predania Biseri-
cii, vreme de mii de ani.

Am mai spus că ne-am adunat azi pentru a aduce mulţumită 
deplină Ziditorului şi Tatălui nostru. De ce zic mulţumită deplină? 
Pentru că unii sânt obişnuiţi să dea mulţumită lui Dumnezeu doar 
atunci când Dumnezeu dăruieşte, dar nu şi când Dumnezeu ia; şi 
încă, să-i dea mulţumită numai când miluieşte, nu şi când mustră; 
şi încă, să-i dea mulţumită numai când Dumnezeu, asemenea unui 
doctor, ne oblojeşte rănile, dar nu şi când taie, cu un cuţit ascuţit, 
carnea putrezită din trupul nostru. O astfel de mulţumită Îl mânie 
pe Dumnezeu. Căci totdeauna Dumnezeu are în vedere binele no-
stru din urmă, mântuirea noastră cea veşnică – şi atunci când dă, 
şi atunci când ia; şi atunci când miluieşte, şi atunci când mustră; şi 
atunci când oblojeşte, şi atunci când taie. Prin urmare, noi, ca făpturi 
înţelegătoare, sântem datori să aducem mulţumită lui Dumnezeu 
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întotdeauna şi pentru toate, după cum porunceşte cu înţelepciune 
Apostolul Pável: [Să fiţi] mulţămind pururea pentru toate lui Dumnezeu 
şi Tatăl, /Efes. 5:20/	şi încă înnoieşte într’o altă epistolă: Întru	toate	
mulţămiţi. /I Thes. 5:18/	Şi marele stâlp al Bisericii Ortodoxe, Sfân-
tul Ioán Gură de Aur, spune astfel despre acest lucru: Cine rabdă 
suferinţa mulţămind Domnului, primeşte cununa muceniciei. Iar despre 
mucenicii ortodocşi ştim că dădeau slavă şi mulţumită lui Dumne-
zeu când chinuitorii îi biciuiau şi junghiau, şi îi duceau la tăierea 
capului. Încă şi cuvântul acesta este al lui Gură de Aur: Nimic	nu	e	
mai sfânt decât gura ce în scârbe ridică mulţumire lui Dumnezeu.

Aşadar, este drept şi după cuviinţă să aducem deplină mulţumită 
lui Dumnezeu. În starea noastră, o deplină mulţumită ar fi dacă Îi 
vom mulţumi lui Dumnezeu atât pentru căderea ţării noastre, cât 
şi pentru izbăvirea ei din nenorocire; atât pentru robie, cât şi pen-
tru slobozire; atât pentru grozăviile pe care le-am trăit, cât şi pen-
tru bucuria ce o trăim; atât pentru cele pierdute, cât şi pentru cele 
câştigate; atât pentru acea cumplită noapte însângerată, cât şi pen-
tru această luminată şi senină dimineaţă a noii zile.

Ţara noastră s’a destrămat – să zicem: slavă şi mărire Ţie, Dum-
nezeule! Ţara a renăscut – să zicem: iarăşi, slavă şi mărire Ţie, Dum-
nezeule! Căci de n’ar fi căzut ţara precum s’a rânduit, şi dacă ar mai 
fi dus-o încă douăzeci de ani, ar fi căzut poporul – şi aceea ar fi fost 
de fapt adevărata nenorocire. Aşa de repede a început poporul să 
se strice, încât se năpustea către o pierzanie de neocolit. Ori pier-
derea statului, ori pierderea poporului. Dumnezeu a lovit la vremea 
potrivită ce este ieftin, pentru a păzi ce este mai de preţ. A căzut 
statul, a dăinuit poporul. Câtă vreme este familie, va fi şi casă – însă 
de nu vor mai fi familii, cine va reface casa năruită?

Iată din nou ţara noastră! Iată din nou scumpa libertate! Slavă şi 
laudă Ţie, Doamne, pentru darul Tău, rugăciunea Ta şi negrăita Ta 
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iubire de oameni. Lăsaţi-mă, însă, din locul acesta sfânt şi înfricoşat, 
să vă vestesc cu tărie un cuvânt cumplit: Dacă vom fi din nou ticăloşi 
şi ne vom lepăda de Dumnezeu, aşa cum am mai făcut, Dumnezeu 
va bate şi ţara şi neamul, şi se vor prăbuşi şi una şi alta pe veci. Şi 
vom fi spre râsul, pomenirea şi pilda altora.

Ajută, Doamne, tuturor, şi Sârbilor, să se pocăiască, să se îndrepte 
şi să se curăţească de păcate, şi să Te proslăvească pe Tine, Dum-
nezeu şi Tatăl, pe Care Îl slăvesc toate oştile cereşti ale îngerilor şi 
drepţilor. Amin.

          		    

03În Sfânta Scriptură se află înscrise şi aceste cuvinte ale 
Domnului, pline de mustrări pentru poporul Israilitean: 
Două şi rele a făcut norodul meu: m-au părăsit pre mine, iz-

vorul apei vieţii, şi şi-au săpat luişi fântâni surpate, carile nu vor putea 
ţinea apă. /Ier.2:13/

Sfânta Scriptură este fără de greşeală. Ea este rânduiala Cosmos-
ului, lăsată de Dumnezeu. În Sfânta Scriptură se lămureşte rostul 
fiecărui om şi fiecărui neam. Tot cuvântul dumnezeiesc din această 
sfântă Carte a Cărţilor este şi descoperire a adevărului, şi dreptar în 
viaţă. Toată civilizaţia modernă nu a izbutit să clintească nici măcar 
un cuvânt al Sfintei Scripturi. Toată ştiinţa Europeană nu e în stare 
să înlocuiască nici măcar o poruncă a Domnului.       

Se vor scrie cărţi peste cărţi despre pricinile destrămării Iugosla-
viei, dar nu vor putea arăta limpede cele ce în Sfânta Scriptură se 
spun într’o singură propoziţie.

Aşadar, de ce a căzut un stat de vârsta unui copil? În orice caz, 
nu din pricina bătrâneţii, veţi spune. Însă eu vă zic că din prici-
na bătrâneţii şi prea-îmbătrânirii. Iugoslavia a căzut din pricina 
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bătrâneţii şi prea-îmbătrânirii, o repet. Prin obârşia naşterii sau face-
rii, ea a fost foarte tânără, iar asemuită cu statele vechi de o mie 
de ani din Răsărit şi din Apus, era cu adevărat la vârsta copilăriei. 
Dar, după păcatele ei, era bătrână. După păcatele şi fărădelegile sale, 
era bătrână şi prea-îmbătrânită. Din această pricină, moartea s’a 
năpustit asupra ei şi a sugrumat-o.

Iată o pildă: doi tineri au făcut armata, apoi fiecare s’a dus în ca-
lea lui. Unul dintre ei a fost serios şi cu băgare de seamă, iar al doi-
lea uşuratic şi destrăbălat. S’au întâlnit peste trei ani. Prietenul cel 
cu băgare de seamă, sănătos, puternic şi vesel, privi la prietenul lui 
nechibzuit şi rămase uimit. Vedea în faţa sa nu un tânăr de 25 de 
ani, ci un bătrânel de 25 de ani, încărunţit, gârbovit, ofticos.

Cum eşti? Ce faci? îl întreabă cel sănătos pe cel bolnav.
Iată, cum să fiu? Aştept cu frică luna lui Februarie.
Şi de ce se temea, nu a scăpat. Căci şi acest lucru este scris în Sfân-

ta Scriptură, ca şi cuvânt al lui Dumnezeu: Te va găsi aceea de care tu 
te	temi. Şi tânărul îmbătrânit nu a scăpat de ce se temea. Moartea l-a 
aflat plimbându-se agale în luna lui Februarie, l-a atins doar cu de-
getul mic, şi el s’a stins. Păcatele, ca nişte viermi, rod şi fărâmiţează 
instituţiile tinere şi foarte tinere. Iugoslavia era îmbătrânită şi prea-
îmbătrânită de păcate, de aceea a căzut şi s’a prăbuşit.

Două rele a făcut poporul în Iugoslavia. Au lepădat pe Dumne-
zeu, izvorul apei vieţii, acesta e întâiul păcat, întâiul rău – şi şi-au 
săpat fântâni surpate, care nu vor putea ţine apă – acesta e al doilea 
păcat, al doilea rău. Păstorii şi cârmuitorii poporului l-au părăsit pe 
Hristos Dumnezeu, Cel ce este întotdeauna izvor de apă proaspătă 
şi sănătoasă, şi au început, după pilda popoarelor eretice şi fără de 
Dumnezeu, să sape puţuri seci, să adune apă de ploaie. Acestea 
numeau puţurile seci „cultură şi civilizaţie,” sau „ştiinţă şi moder-
nism,” sau „progres,” sau „modă,” sau „sport” – şi tot aşa.
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Ne-am lepădat de Hristos, de aceea ne-a lepădat Hristos.
Iugoslavia a însemnat îndărătnicie împotriva lui Hristos, îndărătnicie 
împotriva Sfântului Sávva, îndărătnicie împotriva a tot ce e Sârbesc, 
îndărătnicie împotriva trecutului neamului Sârbesc, îndărătnicie 
împotriva cinstei şi înţelepciunii poporului, îndărătnicie împotriva 
tuturor celor sfinte ale neamului – îndărătnicie, doar îndărătnicie! 
Din această pricină am avut un stat fără binecuvântarea lui Hris-
tos, libertate fără bucurie, război fără lupte, prăbuşire fără biruinţă, 
suferinţă fără de seamăn.

Însă, de această dată, toată răutatea omenească s’a întrecut pe 
sine, ba chiar şi înţelegerea omenească. Când a început să plângă 
toată inima Sârbească, Dumnezeu şi-a întins mâna către cel ce se 
îneca. Când tot poporul şi-a îndreptat privirea către Domnul cel 
Viu, şoptindu-i din inimă însângerată: Nu ne lăsa pre noi folosinţei 
omeneşti, ci ne miluieşte pre noi, că la tine este mântuirea, atunci Domnul 
ne-a izbăvit, şi a curăţat pământul nostru de Nemţi, ne-a dat înapoi 
libertatea şi ne-a dăruit ţara. Slavă şi laudă Ţie, milostive Doamne!

Dar să ştiţi şi să spuneţi neîncetat copiilor voştri că Domnul s’a mi-
lostivit de noi cu condiţia nerostită de a nu ne mai lepăda niciodată de 
El, de izvorul dătător de viaţă al apei celei vii, şi de a nu mai săpa, în-
torcându-i spatele lui Hristos, precum ereticii şi cei fără de Dumnezeu, 
puţuri seci în jurul cărora oamenii stau şi aşteaptă, şi mor de sete. S’a 
milostivit şi sub cuvânt ca nimeni să nu mai cuteze a se îndărătnici îm-
potriva celor sfinte ale lui Dumnezeu şi ale neamului, iar poporul să 
stea sub flamura lui Hristos şi să proslăvească, mai puternic şi stăruitor, 
cu gândurile, cu cuvintele şi cu faptele, pe Dumnezeu cel Unul în 
Treime, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, în veacul veacului. Amin. 
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04 Iată ziua Domnului vine nevindecată de iuţime şi de mânie, ca 
să facă lumea pustie şi pre păcătoşi să piarză dintr’însa (…) Şi 
vor fi cei rămaşi cinstiţi mai vârtos decât aurul cel nelămurit, 

şi omul mai cinstit va fi decât piatra Sapfirului. /Isa.13:9,12/
Mulţi oameni nu simt existenţa văzduhului până ce nu începe 

să bată vântul. Alţii nu se gândesc la lumină până ce nu se lasă în-
tunericul. 

Aşa şi mulţi Creştini, nici nu au simţit că este Dumnezeu, până ce 
nu s’a ridicat viforul acestui război; nici nu s’au gândit la Dumnezeu 
în vremea în care asupra lor lumina pacea şi zâmbea fericirea. Dar 
când s’a pornit viforul războiului şi, împreună cu acesta, s’a lăsat în-
tunericul tuturor răutăţilor, atunci şi-au adus aminte de Dumnezeu; 
nu numai atât, ci nici la celelalte lucruri nu se puteau gândi afară de 
Dumnezeu.

Ziua Domnului! Aşa se numeşte în Sfânta Scriptură, ziua Dom-
nului, ceea ce este pentru oameni noapte, noapte cumplită, întune-
ric cu fulgere, sânge şi fum, frică şi cutremur, sânge şi groază, foc 
şi măcel, geamăt şi horcăit – acestea se numesc în Sfânta Carte a 
lui Dumnezeu Ziua Domnului. Vă întrebaţi, oare, cum aşa? De ce 
acestea? Simplu, pentru că în astfel de împrejurări şi din pricina 
unor astfel de împrejurări, oamenii răsfăţaţi şi neobrăzaţi ajung să 
înţeleagă pe deplin că Dumnezeu este tot, iar omul nimic. Îngâmfaţii 
se acoperă cu ruşine, cei înfumuraţi îşi pleacă privirea spre pământ, 
bogătaşii merg cu buzunarele întoarse pe dinafară, cârmuitorii 
doresc ca măcar vreun jandarm străin să intre în vorbă cu ei, ofiţerii 
îşi alcătuiesc oaste din oameni sărmani, fără nici un subordonat, dar 
cu bătrâni fără de număr, preoţii odinioară nepăsători plâng în faţa 
bisericilor năruite, femeile odinioară mânioase, acum zdrenţăroase 
şi nespălate, gătesc coceni pentru prânz – şi toţi împreună cugetă la 
măreţia lui Dumnezeu şi la nimicnicia oamenilor.
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Iată de ce acea înfricoşată noapte se cheamă Ziua Domnului. Pen-
tru că a venit rândul lui Dumnezeu să se arate. Câtă vreme a du-
rat liniştea omului de zi cu zi, el nu îşi amintea de Dumnezeu, ba 
chiar se înălţa mai presus de Dumnezeu şi râdea de cei cucernici, 
îi batjocorea pe cei ce-l chemau să meargă în Biserică, la rugăciune. 
Dar când vine înfricoşata zi a Domnului, toţi oamenii se întorc la 
Dumnezeu, recunosc puterea lui Dumnezeu, se interesează de 
Biserică, îi cinstesc pe preoţi, caută să citească sfintele cărţi, suspină, 
se ruşinează de trecutul lor, se căiesc de păcatele lor, fac milostenie 
săracilor, cercetează bolnavii, postesc, se împărtăşesc – pentru că 
gândesc la apropierea morţii lor şi la acea lume unde altfel este Ziua 
Domnului, liniştită, luminoasă, plină de bucurie şi veşnică.

Şi vor fi cei rămaşi, grăieşte Domnul prin Prorocul Isaía, cinstiţi mai 
vârtos decât aurul cel nelămurit, (…) şi decât piatra Sapfirului – cel mai 
frumos şi mai de preţ aur. Iată, fraţilor, pricina tuturor suferinţelor 
pe care Dumnezeu le îngăduie în lume. Să facă pe om mai căutat şi 
mai preţuit decât aurul.

Ştiţi voi, fraţilor, de ce Dumnezeul cel ceresc a îngăduit în zilele 
noastre, pentru a doua oară, în toată lumea, acele chinuri ale războiului 
care se pot asemui doar chinurilor iadului? Pentru că preţul oame-
nilor a căzut sub preţul aurului. Iar asta se împotriveşte celor rân-
duite de Dumnezeu pentru om. Iar tot ce se împotriveşte rânduielii 
dumnezeieşti trebuie să se destrame, să cadă, să moară, să piară.

Şi în ţara noastră începuse aurul să preţuiască mai mult decât 
omul. De aceea şi ţara noastră e lovită de cumplitul bici al războiului, 
bici împletit din toate răutăţile şi nenorocirile, asemenea unor şerpi 
de foc. Pentru a ne învăţa să-l preţuim pe Dumnezeu mai mult decât 
pe om şi pe om mai mult decât pe aur. 

Când a fost întemeiată Serbia, oamenii mari locuiau în case mici. 
Când Serbia a fost înlocuită de Iugoslavia, oamenii mici locuiau în 
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palate mari. Întreaga oaste a lui Karageorge, care a început Răscoala,3 
ar fi putut încăpea în palatul unui aristocrat Iugoslav din Belgrad. 
Poporul s’a împotrivit, dar treptat a urmat şi el pilda boierilor săi, iu-
bitori de aur şi dispreţuitori de oameni. Din pricina banilor, au fost 
ucişi oameni, s’au ars case, s’au încheiat căsătorii pripite, s’au desfăcut 
căsătorii, s’au împărţit lucrurile comune, s’au înfiinţat partide, s’au 
învrăjbit fraţi, s’a întinat numele de Sârb, s’a lepădat credinţa, s’au 
trădat cele sfinte, s’a vândut ţara. Iată, fraţilor, de ce a trebuit să vină 
înfricoşata zi a Domnului şi asupra noastră, şi asupra voastră. 

Iar acum, ferice de noi, dacă vom învăţa să preţuim omul mai 
mult decât aurul, mai mult decât bogăţia, mai mult decât slava, mai 
mult decât luna şi stelele, mai mult decât toată lumea văzută, pe care 
Ziditorul a încredinţat-o omului – atunci nu am suferit zadarnic. 
Atunci vom fi puternici, fericiţi şi vom trăi în pace şi linişte, în dra-
goste şi cinstire unii faţă de alţii, slăvind pe Dumnezeu cel în Trei-
me, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, în vecii vecilor.

05Acestea a spus Domnul poporului Său, prin Prorocul 
Ieremía: Pentru că au părăsit ei legea mea, (…) şi n’au ascul-
tat	glasul	meu,	ci	au	mers	dupre	cele	alese	ale	inimii	lor	celei	

rele, şi dupre idoli (…) – pentru aceea, iată, eu hrănesc pre ei cu nevoi şi 
voiu adăpa pre ei cu apă de fiere. /Ier. 9:13,14/

Aţi cunoscut voi oare ce am cunoscut eu pe acest pământ? Am 
cunoscut un om ce săvârşea mai cu seamă aceste zece păcate: 1. Nu 

3. Karageorge Petrovici a fost conducătorul primei răscoale SârbeKarageorge Petrovici a fost conducătorul primei răscoale Sârbe 

împotriva Otomanilor, o revoluţie naţională care a durat peste 

nouă ani şi a pus bazele independenţei Serbiei. (n.ed.) 
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a crezut în Dumnezeu, 2. S’a închinat la tot felul de plăsmuiri ca 
lui Dumnezeu, 3. A hulit şi ocărât numele Domnului, 4. Şi-a bătut 
părinţii, 5. A petrecut Duminica lucrând, ca într’o zi de Luni, 6. A 
omorât un om, 7. A făcut preacurvie, 8. A furat şi de la prieteni, şi 
de la neprieteni, şi de la tovarăşii săi, şi de la Biserică, şi de la stat, 9. 
A minţit şi a jurat strâmb la judecăţi, 10. I-a pizmuit pe vecinii lui şi 
şi-a dorit pentru sine lucrurile altora. După cum vedeţi, acest om a 
încălcat toată Legea Veche a lui Dumnezeu. A spart Tablele lui Moisì 
şi s’a închinat viţelului de aur al Evreilor.

Vai, fraţii mei, de câte ori m’am gândit la acest nelegiuit, de îndată 
mi-am amintit de încă unul asemenea, de încă zece şi de încă o sută 
asemenea. Cred că şi fiecare dintre voi veţi afla cel puţin zece aseme-
nea nelegiuţi în jurul vostru. De ce e oare de mirare că Dumnezeu 
ne-a lăsat şi ne-a dat sabiei celui mai cumplit popor din lume?

Zadarnic vom zice: dar nu era aşa tot poporul. Cu adevărat, nu 
era. Dar nici toţi Israilitenii nu păcătuiseră cu femeile Madianiţilor, 
şi cu toate acestea urgia a venit asupra întregului norod, şi au mu-
rit 24.000 de oameni. /Num. 25/ Mai vreţi încă o pildă? Când Iisus 
Navì a intrat în ţara făgăduinţei, un singur om a păcătuit lângă Ieri-
hon, ascunzând ceva din prăzi, dar din pricina fărădelegii sale au 
pierit într’o zi 3.000 de războinici. /Is. Nv. 7/ Încă o pildă: când Filis-
tenii au adus înapoi Israilitenilor Chivotul Legământului, toţi s’au 
bucurat mult, iar cineva, din bucurie şi curiozitate, a deschis Chivo-
tul şi a privit înăuntru. Pentru aceasta, au fost îndată loviţi de mâna 
Domnului – dar nu numai aceia, ci şi mulţi alţii, 50.000 din norod. 
/I Împ. 6:19/ Oare nu aţi citit că puţin a trebuit unei corăbii să se scu-
funde cu toţi călătorii, din pricina fărădelegii unui singur om, Pro-
rocul lui Dumnezeu, Ioná? De ce e oare de mirare că corabia statului 
nostru s’a scufundat din pricina miilor de păcătoşi mai mari decât 
Prorocul Ioná?
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Să nu-mi pomeniţi de Sodoma şi de cuvântul spus de Domnul 
către dreptul Avraám – când Avraám l-a întrebat pe Domnul dacă 
va nimici cetatea cea păcătoasă a Sodomei de se vor mai afla acolo 
zece drepţi, iar Domnul i-a răspuns că nu, ci va cruţa întreaga ce-
tate a Sodomei pentru acei zece drepţi. Voi ziceţi: doar erau în no-
rodul Sârbesc mai mult de zece drepţi, de ce oare Domnul nu ne-a 
cruţat? Acesta este cuvânt de ispitire. Ca şi cum nu aţi şti că Sodo-
ma era o cetate păgână; că ei nu-l cunoşteau pe Unul Dumnezeu, 
ca neamul Israilitean; că nu erau botezaţi în numele Sfintei Treimi, 
nici împărtăşiţi cu Sângele lui Hristos, ca neamul Sârbilor. Deosebi-
rea e ca de la pământ la cer. De aceea, Cel ce judecă după dreptate 
nu a vrut să cruţe Sodoma pentru zece mii, nici pe Sârbi pentru 
sute de mii de suflete drepte. Căci Sodomlenii nu au ştiut defel de-
spre Unul Adevăratul Dumnezeu. Evreii ştiau de Unul Adevăratul 
Dumnezeu, prin proroci şi prin nenumărate minuni. Iar Sârbii ştiau 
de Dumnezeu ce s’a arătat lumii în chipul Domnului Iisus Hristos. 
Măsura cunoaşterii lui Dumnezeu este şi măsura pedepsei.

Aşadar, să nu ne mai măsurăm cu Dumnezeu, ci cu adevărată 
mărturisire şi smerită pocăinţă să strigăm: Drept eşti Tu, Doamne, 
Dumnezeul nostru, şi cu dreptate ne-ai hrănit pe noi, Sârbii, cu ne-
voi şi ne-ai dat să bem fiere. Căci mulţi dintre noi au călcat Sfânta 
Ta Lege, ca şi când ar fi fost vreo mâzgălitură parlamentară. Şi n’au 
călcat-o doar o dată, într’o zi, ci douăzeci de ani, în faţa cerului şi a 
pământului. Şi mulţi au uitat de Tine, Dumnezeul părinţilor noştri, 
Dumnezeul Sfinţilor noştri Împăraţi şi Patriarhi, al postitorilor şi al 
rugătorilor, al nevoitorilor şi al mucenicilor, şi au început să umble 
după cugetul şi vrerea inimii lor, împietrită de patimile trupeşti şi de 
ispitirile diavoleşti. De aceea, cu dreptate ne-ai hrănit cu întregul blid 
de nevoi şi cu paharul cel plin cu fiere, slăvite şi înfricoşate Doamne!
Iar acum, Doamne, cu zdrobire ne rugăm Ţie, izbăveşte rămăşiţa 
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norodului Tău, pentru a nu ne mai batjocori ereticii şi păgânii, pe 
noi şi pe Tine, zicând la un pahar de vin: Unde este acel Dumnezeu 
al Sârbilor? De ce nu îi ajută acum? De ce nu îi izbăveşte din mâna 
noastră, daca este mai puternic decât noi? Şi unde este acel Sfânt 
Sávva al Sârbilor? De ce nu îi păzeşte pe Sârbi, de vreme ce Sârbii îl 
iubesc şi îl preamăresc atâta?

Din mâna Ta, Doamne Sfinte, vom primi din nou şi nevoi, şi fiere. 
Dar nu ne da pe noi în mâinile oamenilor.

Ajută-ne, Doamne, ajută-ne să ne îndreptăm, ca să slujim fără de 
prihană. Dă-ne puterea Sfântului Tău Har ca, în fiecare zi, după Legea 
Ta, cu toată suflarea să slăvim şi să mărim pe Singurul Adevăratul 
Dumnezeul nostru, cel în Treimea dătătoare de viaţă, cea de-o-fiinţă 
şi nedespărţită, în vecii vecilor. Amin. 

06Zis-a Domnul: Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni 
pământul, /Mat. 5 : 5/ adică: cei ce nu se înghesuie în 
primele rânduri, cei dintâi vor ajunge; şi cei ce nu se în-

trec pentru bogăţie, şi cei ce nu se lăcomesc pentru pământ, le vor 
dobândi. Fraţii mei, trebuie să punem în armonie gândirea noastră 
cu gândirea lui Dumnezeu. Altminteri ne vom amăgi în fiecare ceas 
şi la fiecare pas. Nu degeaba grăieşte marele Apostol al lui Hristos: 
Iar noi avem mintea lui Hristos. /I Cor. 2:16/ De aceea apostolii au 
putut să cugete fără greşeală, să propovăduiască fără greşeală, să 
judece şi să lucreze fără greşeală. Pentru că au preschimbat mintea 
omenească în minte dumnezeiască, pentru că au cugetat nu precum 
oamenii, ci precum Dumnezeu.

Oare cine dintre oameni ar fi zis că cei blânzi vor moşteni pământul? 
Cei blânzi, nu cei îngâmfaţi; cei blânzi, nu cei aspri; cei înfrânaţi, nu 
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cei răpitori; mieii, nu lupii. Nimeni din cei ce cugetă pământeşte, şi 
toţi cei ce cugetă dumnezeieşte. Cei blânzi vor moşteni pământul 
pentru care se luptă şi îşi varsă sângele cei îngâmfaţi, cei lacomi şi cei 
mânioşi. Au murit marii cuceritori de pământuri străine, şi n’au luat 
cu ei pământurile cucerite, nici nu le-au putut lăsa urmaşilor. Ţările 
cucerite de Alexandru cel Mare, Cezar, Ginghis Han şi Napoleon nu 
le-au moştenit fiii lor, ci cu totul alţii, pe care ei nici nu-i cunoşteau, 
care nici măcar nu luptaseră alături de ei.

Cum aşa, vă veţi întreba? Uite aşa. Şi pentru că, iată, gândirea 
omenească a oamenilor necredincioşi nu se potriveşte cu gândi-
rea dumnezeiască. Priviţi ţara Rusească. Cea mai întinsă ţară dintre 
toate ţările lumii. Şi aceasta e ţara unui popor blând. Cea mai mare 
ţară din vremea noastră este stăpânită de cel mai blând popor din 
lume. Iată, v’am arătat dovada neîndoielnică cum că este adevărat 
cuvântul lui Hristos: Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 
Într’adevăr, nu aveţi nevoie de o dovadă mai limpede şi mai concretă 
decât pravoslavnica Rusie şi Ruşii ortodocşi. Nenumăraţi răpitori 
şi asupritori au cârmuit peste această ţară întinsă, pe care acum o 
moştenesc blânzii Ruşi.

Asupritorii mor fără moştenitori, iar cei blânzi moştenesc pământul 
lor. Răpitorii lasă urmaşilor cu limbă de moarte pământurile supuse, 
dar Dumnezeu îi pierde pe aceştia, iar pământurile sânt moştenite 
de cei blânzi şi neînsemnaţi. De aceea, bine a zis Sfânta Scriptură: 
Cel necredincios adună, dar nu ştie pentru cine adună. Ştie Dumnezeu, 
dacă nu ştie acela. Iar Dumnezeu îi dă cui voieşte El, nu cui i-a lăsat 
necredinciosul moştenire.

Ce răpeşti, omule păcătos? Răpeşti ce nu este al tău. Pentru cine 
răpeşti? Pentru cel ce nu este al tău. Dacă ai minte, vino-ţi în fire. 
Dacă ai înţelegere, înţelepţeşte-te. Ale Domnului sânt cerurile şi al 
Domnului pământul. Şi dacă pământul este al lui Dumnezeu, poţi 
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oare răpi cele ale lui Dumnezeu? Când te lupţi împotriva oameni-
lor şi răpeşti pământuri, nu lupţi împotriva oamenilor, ci împotriva 
lui Dumnezeu, şi nu răpeşti pământul de la oameni, ci de la Dum-
nezeu. Stăpânul cerului şi al pământului stă la hotarul ţarinii tale, 
şi te priveşte când ari. Stăpânul soarelui, al lunii şi-al stelelor te 
priveşte cum cotropeşti pământ străin, cum nimiceşti cetăţi, cum 
ucizi oameni, cum pârjoleşti totul, cu mândrie şi cu laudă de sine, o! 
trufaşă prostie. Stăpânul soarelui, al lunii şi-al stelelor este Stăpânul 
pământului cotropit de tine şi al cetăţilor nimicite, al oamenilor 
ucişi şi al caselor arse. Cum te vei înfăţişa înaintea Lui? Unde îţi 
este avocatul? Cum Îi vei plăti pagubele? Te va măcina ca secara la 
moară. Vino-ţi, dar, în fire! Înţelepţeşte-te, deci! Nicicând de la zidi-
rea lumii, nimeni nu s’a luptat împotriva unui popor binecredincios 
fără să lupte împotriva lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a rămas nebi-
ruit, iar năvălitorul a fost trecut ca sămânţa prin moară.

Că Cel Preaînalt stăpâneşte preste împărăţia oamenilor, şi cui va vrea 
o va da pre ea. /Dan. 4:22/ Iată lumina! Iată descoperirea! Iată neîn-
doielnicul adevăr! Fiecare împărăţie din această lume este avuţia 
lui Dumnezeu, şi Dumnezeu o dă cui voieşte El, astăzi unuia, 
mâine altuia. Azi îngăduie ca nebunul şi îngâmfatul să şadă pe 
tron, iar mâine îl răstoarnă şi-l ridică în loc pe cel mai mic din-
tre oameni. Sau cum a spus Maica Domnului despre Dumnezeu:	
Pogorât-au pre cei puternici de pre scaune, şi au înălţat pre cei smeriţi.
/Lc. 1:52/ Acestea sânt toate, acesta e tot ce trebuie să ştiţi în această 
viaţă. Dacă ar fi ştiut Europenii botezaţi acestea, nu ar mai fi avut 
ultimele două războaie sângeroase, o pată pe istoria omenirii şi o 
ruşine a Creştinătăţii. Dar nu au ştiut. Când s’au gândit că le ştiu pe 
toate, de fapt nu ştiau nimic. Căci cu cât ştiau mai multe despre mi-
crobi, cu atât ştiau mai puţin despre Dumnezeu. De aceea i-a lovit 
mâna grea a Domnului cerului şi al pământului. Dar voi, fraţilor, 
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alegeţi: vreţi să mergeţi pe urma acestor barbari botezaţi ori pe cea 
a slăviţilor voştri strămoşi? Amin.       

07Zis-a Domnul: Deci tot cela ce va mărturisi pre mine 
înaintea oamenilor, mărturisi-voiu şi eu pre dânsul înaintea 
Tatălui meu carele este în ceruri. /Mat. 10:32/ şi înaintea 

îngerilor lui Dumnezeu. /Lc. 12:8/
Aşa zice Domnul Iisus Hristos, Cel ce este mai puternic decât lumea 
şi mai puternic decât iadul. Fericit e bărbatul care-l mărturiseşte pe El 
înaintea oamenilor, slobod şi făţiş: cu adevărat, acela va avea putere 
nebiruită şi nimic nu îl va vătăma, nici lumea, nici moartea, nici 
iadul. Căci îi stă alăturea Cel ce este atotputernic. El slobod petrece 
într’această lume, precum un fiu în moştenirea părintească, şi nu ca 
un rob ori argat ce unelteşte în ascuns ce va fura, va răpi, va pârjo-
li sau va nimici. Iar când va muri, abia atunci va intra în adevărata 
viaţă şi în adevărata slavă. Dacă îşi vor aminti oamenii de el sau dacă 
nu îşi vor aminti, e lipsit de însemnătate. Nu va avea vreun folos din 
faptul că rudele îi vor săpa numele pe piatra de mormânt. Ci acolo, 
acolo este cu adevărat pomenirea lui, acolo unde este şi adevărata 
viaţă şi adevărata slavă; acolo unde cei fără de moarte îl vor pomeni 
după numele său. Însuşi Hristos cel fără de moarte şi Atotputernic 
îl va întâmpina în lumea cerească şi îl va înfăţişa după nume Tatălui 
Său şi sfinţilor săi îngeri, şi-l va lăuda. Pentru ce îl va lăuda? Pentru 
că acel om l-a mărturisit, fără frică, în faţa acestui neam pământesc 
preacurvar şi păcătos. /Mar. 8:38/ Preacurvarii au râs de el, dar lui nu 
i-a păsat. Păcătoşii l-au batjocorit, dar el nu i-a luat în seamă. Evreii 
l-au ameninţat, dar el nu s’a înspăimântat. Cu adevărat, fericit acel 
bărbat! Viaţa lui a avut rost; a avut pentru cine să le îndure pe toate.
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Dar vai de bărbatul ce se leapădă de Hristos înaintea oamenilor, 
înaintea acestor lăcuste preacurvare şi păcătoase. În această lume, 
Hristos nici nu îl va privi, nici nu îl va chema pe nume, ci îl va lăsa 
satanei să-l treacă în catastiful său şi să-l dea împărăţiei întuneri-
cului, unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. /Mat. 9:44/

O, fraţii mei, gândiţi-vă câţi dintre fiii Serbiei s’au lepădat de Hris-
tos! Aşa se lămureşte căderea noastră de mai-nainte. Din pricina 
acestora, întregul nostru norod e aruncat în adâncul întunericului, 
mâhnirii şi morţii, precum buzduganul lui Marko4 în mare. Şi ni-
meni nu ne poate scoate din acele adâncuri, decât Cel căruia i-am 
greşit, lepădându-ne de El în faţa acestui neam pământesc prea-
curvar şi păcătos. În numele a ce s’au lepădat fiii Sârbilor de Mân-
tuitorul? În numele acelei nimicnicii care îşi zice „cultură.” Ca şi 
cum cultura ar fi altceva decât lauda oamenilor cu faptele lor. Iar 
pe toate aceste, vremea le va risipi ca pe o pânză de păianjen, şi 
pământul le va acoperi laolaltă cu făuritorii lor cei lăudăroşi. Căci 
cultura Europeană va avea aceeaşi soartă pe care a avut-o orice 
cultură omenească. Acolo unde au ajuns cu adevărat marile culturi 
Egiptene, Fenikiene, Haldee, Persane, Elline şi Romane, acolo va 
ajunge şi va pieri fără răsunet şi cultura Europeană. Dar Cel	ce	este 
va dăinui, Cel ce a fost mai înainte de vremuri şi care va fi după 
vremuri, Veşnic, Fără-de-moarte, Atotputernic. Din dragoste pen-
tru nefericitul neam omenesc, El s’a întrupat din Fecioara Maria, 
s’a făcut om, a trăit cu oamenii treizeci şi trei de ani, a fost omorât 
de Evrei, iar a treia zi a înviat din mormânt şi s’a înălţat la ceruri. 

4. Craiul Marko este un erou naţional Sârb, preamărit în multe. Craiul Marko este un erou naţional Sârb, preamărit în multe 

balade epice Sârbeşti, Bulgăreşti şi Macedonene; folclorul îl 

înfăţişează drept un mare apărător şi izbăvitor al populaţiei 

locale, în perioada jugului Turcesc. (n.ed.)
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El a descoperit omenirii adevărul la care oamenii nicicând nu ar fi 
putut ajunge singuri, i-a învăţat înţelepciunea, i-a adăpat cu dra-
goste, le-a dat un dreptar de vieţuire într’această viaţă pentru a se 
învrednici de viaţa cea veşnică în Împărăţia cerurilor. Şi, iată, oame-
nii cei păcătoşi şi întunecaţi s’au lepădat de El, de Cel ce este viu în 
veac şi dătător de viaţă, şi au înălţat în locul Lui cultura. Au înălţat, 
bieţii de ei, ceva schimbător şi trecător, tărcat ca un şarpe veninos, 
stăruitor ca o desfrânată, necruţător ca porcul mistreţ, viclean ca 
vulpea, sângeros ca lupul. Toate popoarele lumii au simţit acestea 
pe spinarea lor. Toţi pot da mărturie.

Oarecând, Apostolul Pável se plângea Evreilor care nu vieţuiau 
după legea lui Dumnezeu, zicând: Că numele lui Dumnezeu pentru voi 
se huleşte între neamuri. /Rom. 2:24/ În zilele noastre, Sfântul Pável le-ar 
fi zis ereticilor şi atheilor Europeni: Numele lui Hristos din pricina 
voastră se huleşte între neamuri în toate părţile, şi în Africa, şi în In-
dia, şi în China şi peste tot. Căci se întâmplă cele spuse Evreilor de 
către Domnul: Şi au umblat dupre neamurile la care au mers, şi au spur-
cat	numele	cel	sfânt	al	meu.	/Iez. 36:20/ Toate neamurile urăsc numele 
lui Hristos din pricina Creştinilor. Toţi Îl alungă pentru că aud de 
la Creştini cum ei înşişi se leapădă de El în numele culturii lor, iar 
pe Apusenii botezaţi şi cultivaţi îi numesc diavolii albi. Pe urmele 
acelor diavoli albi, al acelor închinători la cultură, noii închinători la 
idoli, au pornit şi mulţi din fiii Serbiei. Lepădându-se de Hristos, ei 
au adus mânia lui Hristos asupra acestui neam al Sfântului Sávva. 
Din această pricină, am fost aruncaţi în adâncul unei prăpăstii în-
tunecate, sângeroase şi înspăimântătoare.

Sârbilor, dacă nu vreţi să fiţi aruncaţi din nou într’o prăpastie şi 
mai întunecată şi înfricoşătoare, atunci să ştiţi că singura cale este 
să vă întoarceţi la Hristos. Peste tot să ştergeţi cuvântul „cultură” 
din ţara voastră, şi să puneţi în loc cuvântul „Hristos.” Căci neamul 
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Sârbesc are de şapte sute de ani un legământ cu Hristos, şi s’a ţinut 
de acest legământ până în vremile de acum. În vremea din urmă a 
început să calce legământul şi să se depărteze de Hristos. De aceea 
Dumnezeu îl bate, ca să nu se piardă; îl dă să fie chinuit de oameni, 
ca să nu se dea satanei în veac – pentru a se întoarce la Hristos, la 
mărgăritarul lui, la nestematul lui, cu a cărui strălucire vedem calea 
în mijlocul nopţii ca la amiază, în robie ca în libertate, în nefericire 
ca în fericire. De la Hristos, sănătate şi mântuire vouă, iar lui Hris-
tos, de la voi, slavă în vecii vecilor. Amin.

08Binefacerile cele mari oamenii le aşteaptă de la marii 
binefăcători. Bunătăţile cele mari le cer de la marii 
bogătaşi. Cine este cel mai mare binefăcător, şi cine e cel 

mai mare bogătaş? Fără îndoială, Dumnezeu.
Ce am cerut noi, ca Creştini şi neam Creştinesc, de la Dumnezeul nos-
tru? Să luăm mai întâi rugăciunea Domnească, Tatăl nostru. Ce cerem 
de la Dumnezeu în această rugăciune? Mai întâi, să se sfinţească nu-
mele lui Dumnezeu – să se sfinţească, iar nu să se hulească. Al doi-
lea lucru, să vină împărăţia lui Dumnezeu, împărăţia părintească 
– iar nu una tiranică şi sălbatică. Al treilea, să se facă voia Tatălui 
nostru pe pământ precum este şi în ceruri, între oameni precum 
este şi între îngeri. Al patrulea, ca Tatăl din ceruri să ne dea pâinea 
cea spre fiinţă şi să ne ferească de lux, lăcomie şi de iubirea de sine. 
Al cincilea, să ne ierte datoriile, precum şi noi iertăm altora. Al 
şaselea, să ne ferească de căderea în ispită, ce ne vine din poftele 
trupeşti şi din cursele diavoleşti. Şi al şaptelea, să ne izbăvească de 
vrăjmaşul nostru cel viclean, care vrea să ne otrăvească cu rele şi să 
ne ademenească în vizuina răutăţilor sale.
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După cum vedeţi, fraţii mei, nicăieri nu cerem, nici nu am cerut de 
la Dumnezeu să ne dea „cultură” sau „civilizaţie.”

Să luăm apoi o altă rugăciune de cerere, pe care preotul o rosteşte 
în Biserică, iar noi răspundem: Dă, Doamne! Ce să ne dea Domnul? 
Iată ce! Mai întâi preotul se roagă aşa: Ziua toată desăvârşită, sfântă, 
în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem. La acestea, noi răspundem 
Dă, Doamne! Apoi: Înger al păcii, credincios îndreptător, păzitor sufletelor 
şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Iar noi răspundem: Dă, Do-
amne! Apoi: Milă şi lăsare de păcate şi de greşalele noastre, la Domnul să 
cerem. Iar noi ne rugăm lui Dumnezeu: Dă, Doamne! Apoi: Cele	bune	
şi de folos sufletelor noastre, şi pace lumii, la Domnul să cerem. Iar noi ne 
rugăm: Dă, Doamne! Apoi: Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi în-
tru pocăinţă a săvârşi, la Domnul să cerem. Iar noi răspundem: Dă, Doa-
mne! Şi în cele din urmă: Creştinesc sfârşit vieţii noastre, fără durere, 
neruşinat, în pace, şi răspuns bun la înfricoşatul scaun de judecată al lui 
Hristos să cerem. Iar noi răspundem: Dă, Doamne!

Aşadar, în aceste rugăciuni de cerere care se rostesc înaintea tu-
turor altarelor ortodoxe în fiecare dimineaţă şi seară, şi la fiecare 
Liturghie, nu ne rugăm Ziditorului nostru să ne dea „cultură” şi 
„civilizaţie,” ci cu totul altceva, mult mai preţios şi mai de folos. 
Niciodată preotul nostru nu a cerut de la Domnul „cultură” sau 
„civilizaţie,” nici poporul cel cuminte şi înţelept nu a strigat lui 
Dumnezeu: Dă, Doamne!

Aşa stau lucrurile şi cu restul rugăciunilor. În cărţile bisericeşti se 
află rugăciuni pentru sănătatea oamenilor, pentru cârmuitorii ţării, 
pentru propăşirea turmelor şi rodnicia pământului, pentru buna-
sporire a copiilor şi elevilor, pentru binecuvântarea roadelor bune 
întru toate, pentru dreptate în lume, pentru pocăinţa păcătoşilor, 
pentru întărirea apărătorilor dreptăţii dumnezeieşti, pentru călători, 
pentru hoţi, pentru cei întristaţi şi necăjiţi – numai pentru cultură 
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şi civilizaţie nu se găseşte rugăciune. Şi încă se află rugăciuni îm-
potriva duhurilor rele, împotriva satanei şi slujitorilor lui, împotri-
va năvălirii celor de alt neam, împotriva ereticilor şi păgânilor, îm-
potriva Agarenilor şi barbarilor, împotriva viermilor şi omizilor, 
împotriva şerpilor şi lăcustelor, împotriva vânturilor potrivnice şi 
revărsării apelor – numai că în rândul acestor rugăciuni de apărare 
încă nu este oficial inclusă rugăciunea către Dumnezeu împotri-
va „culturii” şi „civilizaţiei.” Cel puţin în timpul vieţii mele. Dar 
voi, cei mai tineri, poate veţi ajunge să trăiţi vremea când întreg 
poporul ortodox va rosti în Biserică, către Domnul Dumnezeul său, 
o rugăciune împotriva „culturii” şi „civilizaţiei.”

Şi nu va fi nici o mirare dacă Biserica va rândui o rugăciune îm-
potriva „culturii” ca o însumare a tuturor relelor. Căci dacă Biseri-
ca are rugăciuni împotriva mândriei, împotriva urii, sălbăticiei, 
păgânătăţii, jurământului strâmb, fărădelegii, tâlhăriei şi împotriva 
a toată hulirea lui Dumnezeu şi a toată neomenia, de ce nu ar avea o 
rugăciune împotriva „culturii,” ca o însumare a tuturor acestor rele? 
Nu numai că o astfel de rugăciune ar fi îndreptăţită şi trebuincioasă, 
ci credem că s’ar cuveni o zi de rugăciune pe an, rânduită de stat, în 
care tot poporul, împreună cu cârmuitorii săi, să-l roage pe Dumne-
zeu şi Domnul să-i izbăvească de „cultură.”

Căci „cultura” este noua păgânătate, noua închinare la idoli. 
Când popoarele amăgite de diavol se vor izbăvi de această mai de 
pe urmă idolatrie, abia atunci vor începe să se roage, cu pocăinţă 
şi suspine, Unuia Dumnezeului celui Viu în Treime, Tatăl şi Fiul şi 
Sfântul Duh. Amin.                      
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09Să se bucure ţara Sârbească. Dumnezeu s’a milostivit 
iarăşi de ea. Mai întâi a lovit-o, şi apoi s’a milostivit de ea.
Cu adevărat, soarta fiecăruia este prorocită în Scriptură.

Căci multe din cuvintele pe care Domnul le-a rostit poporului lui 
Israíl parcă ar fi fost rostite către Sârbi. Atât de mult se potrivesc cu 
soarta noastră. Iată ce s’a spus prin slăvitul Proroc Isaía: că pentru 
mânia mea te-am bătut şi pentru milă am iubit pre tine. /Isa. 60:10/

De ce Te-ai mâniat pe noi, Doamne al cerurilor? 
M’am mâniat pentru că atunci când v’am dat tot ce v’a poftit inima, 

v’aţi întărit, dar nu pentru adevăr, ci ca să treceţi de la rău la mai rău, şi 
pe Mine nu m’aţi mai cunoscut. /Ier. 9:3/ Aţi făcut precum Evreii în 
vremurile de demult, după cum mărturiseşte slăvitul Meu proroc 
Ieremía.

Pentru că voi, Sârbii, m’aţi scuipat cu cuvintele vostre hulitoare; 
pentru că aţi murdărit numele Meu mai rău decât orice alt nume cu 
înjurăturile voastre.

Căci nimeni din iad n’a auzit vreun Sârb să-l înjure pe satana sau 
pe vreunul din dracii săi, dar toţi îngerii mei din ceruri au auzit 
buzele Sârbilor înjurând numele meu şi al sfinţilor mei. Dacă veţi 
găsi vreun Sârb care l-a înjurat pe diavol, voi ierta suta celor ce au 
ocărât numele lui Dumnezeu Ziditorul şi Atotţiitorul. Dar nu veţi 
găsi. Aşadar, satana cu diavolii săi a fost pus la loc mai de cinste 
decât Eu, Ziditorul şi Părintele vostru. Oare puţin lucru este acesta, 
din pricina căruia m’am mâniat?

O, Doamne îndurate, iartă-ne, şi spune nouă, încă, pentru ce Te-ai 
mâniat pe Sârbi?

Pentru că noii cârmuitori ai Serbiei s’au ruşinat să meargă la Bi-
serici pentru a se ruga; pentru că s’au ruşinat să mărească numele 
Meu pe la şcolile înalte; pentru că au început să se închine lucrurilor 
mele în loc să mi se închine Mie, Ziditorul cerului şi al pământului; 
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pentru că au lepădat slăvirea îngerilor şi-a sfinţilor Mei, şi au început 
să slăvească pe oamenii muritori; pentru că s’au lăsat ademeniţi de 
calea păgânilor şi a celor mai cumpliţi eretici din lume, primind şi 
repetând nebuneştile lor cuvinte, citind şi scriind cărţi smintite, 
care sânt călăuză spre iad. Vechii domnitori Sârbi într’alt chip m’au 
cinstit, într’alt fel au învăţat poporul Sârb. Spuneţi-mi, oare e neîn-
semnat lucrul din pricina căruia m’am mâniat? Ziceţi-mi, dacă aţi 
fi chemat oaspeţi în casă, iar oaspeţii s’ar fi îndestulat cu bucate 
şi băutură, apoi ar fi început să-l ocărască pe stăpânul casei şi să 
cinstească slujitorii şi slujnicele, mesele şi scaunele, oalele şi blidele 
– oare nu v’aţi fi mâniat?

O, Doamne, cu adevărat grele ne sânt păcatele! Să fie, însă, mila 
Ta mai mare decât păcatele noastre. Iartă-ne, Mult-îndurate, şi 
binevoieşte spre slugile Tale, şi spune nouă, încă, pentru ce Te-ai 
mâniat pe Sârbi?

Pentru că m’aţi amărât cu văicărelile voastre când vă lovesc, şi 
de obrăznicia voastră când vă miluiesc. Dacă cineva dintre voi, cu 
cât de puţină înţelegere şi cinste, ar auzi de la îngerul păzitor, care 
merge lângă fiecare dintre voi şi îi veghează viaţa, dacă ar auzi 
tot ce aud Eu, de păcatele voastre din căsnicie, de păcatele voas-
tre din afaceri, de păcatele voastre de la stabilirea hotarelor câmpu-
rilor şi pădurilor, de păcatele din judecătorii, de păcatele din şcoli, 
de păcatele preoţilor Mei, de păcatele din cazărmi, de păcatele de la 
vârful puterii; dacă cineva dintre voi, oamenii, ar auzi tot, ar afla tot, 
ar cumpăni tot, şi ar judeca după dreptate, cu adevărat vă spun că 
mai degrabă ar trimite asupra acestui norod veşnica pieire, decât 
să-i curgă vreo lacrimă din ochi.

Vai, fraţilor, cât de greu e să te judeci cu Cel Preaînalt! El e, cu 
adevărat, totdeauna drept, iar noi – totdeauna vinovaţi. Scăparea 
noastră este că mila Sa este însoţitoarea de zi cu zi a dreptăţii Sale. 
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Căci, vai! de s’ar fi abătut asupra acestui pământ păcătos doar drep-
tatea dumnezeiască, fără milă, de mult ar fi venit sfârşitul lumii. Pen-
tru mânia mea te-am bătut şi pentru milă am iubit pre tine. /Isa. 60:10/

De multe ori s’au întâmplat acestea cu Israilitenii. Şi tot trecutul 
nostru ne mărturiseşte că acestea s’au întâmplat de multe ori şi cu 
Sârbii. De multe ori Domnul ne-a lovit cu mânia Sa cea dreaptă şi 
ne-a miluit după mare mila Sa. De aceea vă zic: citiţi Sfânta Scriptură, 
pentru a înţelege istoria Sârbilor. Citiţi Biblia, ca să aveţi în mâini lu-
mina călăuzitoare pe calea cea întunecată a destinelor omeneşti. 

Şi să vă străduiţi ca nicicum să nu întărâtaţi mânia Domnului. Cu 
adevărat, El este domol la mânie, şi nu răsplăteşte fiecare sâmbătă 
ca omul mânios, dar când se mânie, îi arde pe oameni precum 
focul pe mirişte.

O, fraţilor şi surorilor, cugetaţi în fiecare zi şi în fiecare noapte la 
mânia Domnului şi la milostivirea Lui, în viaţa voastră şi în viaţa 
poporului. Şi străduiţi-vă, în orice chip, prin gânduri, fapte, cuvinte, 
rugăciuni, pocăinţă şi smerenie, să vă legaţi de Dumnezeul milei, şi 
nu de Dumnezeul mâniei. Unul îl înlocuieşte pe celălalt. Dar, Dum-
nezeul cel milostiv să fie cu voi, şi voi cu El, în vecii vecilor. Amin.

10Credinţa temătoare e credinţă fără valoare. Cuvântul 
temător e sunet sec. Hristos a vorbit ca unul ce are putere, 
nu în şoaptă precum fariseii şi păcătoşii. Cuvintele lui 

Hristos sânt ca nişte lumânări aprinse în întunericul acestei lumi. 
Cuvintele tuturor filosofilor s’au stins deja, ori se vor stinge. Chiar şi 
o adiere neînsemnată e în stare să le stingă. Dar nici pe pământ, nici 
în cosmos, nu se află vreo furtună care ar putea stinge lumina lui 
Hristos. De aceea, numai El a putut spune ceea ce, niciodată, nimeni 
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altul dintre muritori nu a îndrăznit să spună: Cerul şi pământul vor 
trece, iar cuvintele mele nu vor trece. /Mat. 24:35, Mar. 13:31, Lc. 21:33/  

Şi cu cât sânt furtunile mai puternice şi vânturile mai tari, cu 
atât mai limpede ard flăcările cuvintelor lui Hristos. De aceasta 
s’au încredinţat apostolii în furtuna de pe iezerul Ghennisaretului. 
Când s’a iscat dintr’o dată furtuna, s’a făcut atât de mare încât va-
lurile intrau în corabie, şi atunci Andréi, înspăimântat, nu a strigat 
către Pétru: „Frate Pétre, scapă-mă!” Nici Fílipp nu l-a strigat pe Var-
tholoméi în ajutor, nici Matthéi pe Thaddéu. Ei ştiau că sânt oame-
ni simpli, şi că puterea lor este nimic înaintea dezlănţuirii stihiilor 
naturii. Ci toţi, într’o clipă, şi-au îndreptat ochii spre El, spre Iisus, 
şi ca dintr’o singură gură au strigat către El: Doamne, mântuieşte-ne, 
că pierim! /Mat. 8:25/ Atunci El s’a sculat, şi a certat marea şi vântul: 
Taci, amuţeşte! /Mar. 4:39/ – şi, dintr’o dată, s’a făcut o mare linişte. 
Şi ucenicii au văzut şi au ştiut că cuvintele lui Iisus nu sânt cuvintele 
unui om neputincios, ci cuvintele Dumnezeului cel Atotputernic.

Oare nu am dobândit şi noi această încredinţare apostolească 
în furtuna războiului trecut? Oare nu am privit neputincioşi unul 
la altul, neaşteptând ajutor unul de la celălalt? Şi, oare, în marea 
primejdie şi spaimă, nu ne-am amintit de El, Iisus Hristos, Câr-
maciul corăbiei universului, şi, oare, nu am strigat către El: Doamne, 
izbăveşte-ne, căci pierim!? Chiar dacă nu toţi Sârbii au ştiut să îşi 
aducă aminte de El ca ajutător, mulţi, foarte mulţi şi-au adus aminte 
şi au strigat: Doamne Iisuse, izbăveşte-ne, căci ne afundăm! Şi El s’a scu-
lat, şi a ameninţat cumplita furtună, şi s’a aşternut o linişte mare. 
Îi vom fi oare recunoscători, fi-vom oare? Ori vom pricinui, cu uita-
rea noastră de Dumnezeu binecunoscută în vremurile bune, o altă 
furtună mai cumplită, o şi mai pierzătoare furtună a războiului?

Iată, aceasta este sarcina noastră de acum, pe care Dumnezeu ne-
a dat-o – să o ducem la bun sfârşit şi să ne facem vrednici de ea. Mă 
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cutremur cu totul de ce va veni asupra noastră dacă nu ne vom face 
vrednici. Vai, fraţilor, să nu repetăm nereuşita şi căderea noastră 
din perioada dintre cele două mari războaie, ca să nu ne arunce din 
nou soarta sub piatra de moară a tuturor grozăviilor pământeşti şi 
subpământeşti, sub o piatră de moară mai aspră şi mai colţuroasă 
decât cea de sub care abia am ieşit, târându-ne şi plini de răni! Să 
nu-i plângă Dumnezeu şi pe Sârbi precum îi plângea odinioară pe 
Evrei, zicând: Bătut-am pre ei, şi nu i’a durut. /Ier. 5:3/ 

Ne-am luat după Europeni, care de mult au declarat război lui 
Hristos; i-am urmat precum umbra cămilei urmează cămila. Cele 
mai cunoscute cuvinte ale Domnului le-am lepădat din sân şi de pe 
buze. Am vrut să stingem nestinsele Lui lumânări; în schimb, le-am 
stins pe ale noastre. Şi abia când, în întuneric şi în vifor, ne-am po-
menit înaintea încă unui milion de noi morminte ale Sârbilor, 
ne-am adus aminte şi ne-am ruşinat. Ne-am adus aminte de multe 
din cuvintele Lui pe care le lepădasem sub fermecătoria neagră 
a Europei. Şi, pentru că au fost fermecaţi, mulţi Sârbi au călcat în 
picioare mărgăritarul lui Hristos dinaintea lor şi s’au pornit, în vre-
mea Iugoslaviei, asupra slujitorilor lui Hristos ca să îi sfâşie.

O, de ne-am fi adus aminte în vreme de pace şi libertate de aceste 
cuvinte preţioase ale Lui: Cereţi, şi se va da vouă; căutaţi, şi veţi afla; 
bateţi, şi se va deschide vouă. /Lc. 11:9/ O, de am fi cerut şi am fi căutat 
de la Dumnezeu, în loc să fi răpit şi să fi furat unul de la altul! O, 
de am fi bătut la uşa milostivului Părinte ceresc, în loc să fi forţat şi 
spart uşa vecinilor noştri! Sau, de pildă, dacă ne-am fi legat să păzim 
până la capăt măcar această poruncă a Lui: Toate câte voiţi să facă vouă 
oamenii, asemenea faceţi şi voi lor; că aceasta este legea şi prorocii. /Mat. 
7:12/ – dacă am fi păzit măcar acest cuvânt, poporul nostru ar fi 
fost lumină tuturor popoarelor, statul nostru – pildă, viaţa noastră 
– cântare, oraşele noastre – curăţenie, satele noastre – sfinţenie, fa-
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milia noastră – Biserică a Sfântului Duh, fiecare inimă Sârbească – 
altar al tainei lui Hristos.

Dar, vai, Dumnezeule! – noi i-am urmat pe cei ce se aseamănă mor-
mânturilor celor văruite, carile din afară se arată frumoase, iar dinlăuntru 
pline sânt de oasele morţilor şi de toată necurăţia /Mat. 23:27/ şi care s’au 
ţinut de răstălmăcirea diavolească a cuvintelor lui Hristos, adică: 
„Tot ce vrei să-ţi facă ţie oamenii, să nu faci tu oamenilor, şi tot ce nu 
vrei să-ţi facă ţie alţii, să le faci tu altora.”

Iată de ce Europa a ajuns să trăiască încă o noapte de iad. Şi noi, 
cu Europa. Amin.

11Cei mai buni fii ai unui popor slujesc ca pilde poporu-
lui lor. Dar ei nu sânt doar pilde; ei sânt şi apărătorii nea-
mului lor; şi nu sânt numai apărători, sânt şi acuzatorii 

poporului lor.
Cine a fost Sfântul Sávva? Cea mai frumoasă pildă de viaţă pentru nea-
mul Sârbesc, un înflăcărat apărător al neamului Sârbesc în faţa altor 
neamuri, dar şi acuzator al neamului Sârbesc în faţa lui Dumnezeu.

Cine s’ar fi gândit la aşa ceva? Cine ar fi zis aşa ceva? De fapt, este 
un lucru cu totul firesc ca acela care duhovniceşte ne-a născut din 
nou, să se poată plânge pe drept de noi. Când Hristos, bunul Mân-
tuitor, n’a mai putut răbda viclenia Evreilor, le-a spus: Să nu vi se pară 
că eu voiu pârî pre voi la Tatăl: este cela ce vă pârăşte pre voi, Moisì, spre 
carele voi aţi nădăjduit. /Io. 5:45/ Aşa a mărturisit făcătorilor de rele 
Cel ce văzuse lumea cerească şi pe cea pământească, Cel ce ştia ce se 
petrece în cer şi pe pământ. El văzuse, ştiuse şi auzise din lumea de 
dincolo cum Moisì se plângea lui Dumnezeu de poporul său pentru 
că se împotrivea lui Hristos şi pentru că îl vrăjmăşea pe Messía.
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Cel mai de seamă Evreu a ajuns, aşadar, acuzatorul Evreilor. Nu 
e greu de închipuit nici pe cel mai de seamă dintre Sârbi ca acu-
zator al Sârbilor. Sfinţii lui Dumnezeu pot răbda mai mult decât 
toţi ceilalţi oameni, însă nu cât poate Dumnezeu. Dumnezeu Cel 
Preaînalt poate răbda nemăsurat mai mult decât toţi sfinţii Lui. De 
aceea cântăm în Săptămâna Patimilor: Slavă îndelung-răbdării tale, 
Doamne! Vă întrebaţi, oare, pentru ce ar putea Sfântul Sávva să ne 
învinovăţească înaintea lui Dumnezeu? Cu adevărat, pentru două 
sau trei lucruri ne-ar putea învinovăţi.

Mai dintâi, ne-ar putea învinui că ne-am plecat capul şi ne-am 
închinat cu uşurinţă idolilor Europeni. Moisì s’a plâns lui Dumne-
zeu de Evrei că erau un popor tare de cerbice. Sfântul Sávva se poate 
plânge de noi că sântem un popor moale de cerbice

În al doilea rând, ne-ar putea învinui că cei ce îi cârmuiesc pe 
Sârbi i-au pus pe papă şi pe Mahomed mai presus de el.

Vă mai întrebaţi oare pentru ce ne-ar mai putea învinui Sfântul 
Sávva înaintea lui Dumnezeu? Cu adevărat, pentru încă alte cinci 
sau zece lucruri ne-ar mai putea învinui. Întâiul, pentru şcoala fără 
credinţă; al doilea, pentru politica fără cinste; al treilea, pentru oaste 
fără duhul unităţii; al patrulea, pentru căsătorie fără credincioşie, şi 
aşa mai departe.

Încă vă mai întrebaţi pentru ce ne-ar mai putea învinui Sfântul 
nostru Sávva înaintea Domnului Dumnezeu? Cu adevărat, pentru 
zece sau douăzeci de lucruri ne-ar mai putea învinovăţi. Pentru 
bătrânii necăsătoriţi şi desfrânaţi; pentru tinerii căsătoriţi, dar 
uşuratici; pentru cămătarii fără de suflet; pentru cei ce trăiesc în 
lăcomie şi fără copii; pentru mintea necurată; pentru limba întinată; 
pentru hulirea lui Dumnezeu; pentru jignirea părinţilor; pentru lu-
area în derâdere a dascălilor; pentru întrecerea în trufie şi nu spre 
ajutorarea fraţilor; pentru că am ridicat, în faţa Palatului Adunării 
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Naţionale, statui cailor şi nu oamenilor, care meritau să îi urmăm; 
pentru că nu am înălţat Crucea pe acea statuie faraonică a ostaşului 
necunoscut de pe Muntele Avala. 

Şi pentru încă multe şi nenumărate alte păcate şi nechibzuinţe 
ale noastre ne-ar putea învinui Sfântul Sávva înaintea lui Hris-
tos Dumnezeul său. Însă, chiar dacă ne-a învinovăţit, el s’a rugat 
pentru îndurare, iar Domnul ne-a lovit şi s’a milostivit. Domnul, 
în necuprinsa Sa înţelepciune – care, s’ar putea zice, vede cu ochi 
atotvăzători tot trecutul şi tot viitorul – ne dă leacul potrivit bolii 
şi cununa potrivită cinstei fiecărui om şi neam. Nici Sfântul Sávva 
nu-l va ruga niciodată pe Dumnezeu să omoare poporul său, ci să-l 
miluiască când este întru cinste, şi să-i dea amărăciune în boală, 
pelin amar împotriva frigurilor; da, fraţilor! – pelin împotriva frig-
urilor iubirii de arginţi, a frigurilor iubirii de stăpânie şi a frigurilor 
iubirii de sine, a frigurilor iubirii de plăceri, împotriva frigurilor 
tuturor iubirilor nelegiuite, cu care acest popor a înlocuit dragostea 
de Dumnezeu şi de aproapele. Amin. 
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12Când se va scula Domnul să piarză pământul! /Isa. 2:19/ 
Aşa îşi începe Prorocul Isaía mărturia sa adevărată. Nu 
precum cei ce se numesc pe sine proroci, din zilele 

noastre, care spun că aşa va fi, şi de fapt nu este aşa; ori că aşa se 
va întâmpla, şi de fapt nu se întâmplă. Isaía este un mare proroc, 
căruia îngerul Domnului i-a pus pe buze jarul cel ceresc, pentru a-l 
curăţi de toată înşelarea şi amăgirea, ca să prorocească numai ce 
este adevărat, ce este de la Dumnezeu. Isaía este unul dintre cei mai 
mari proroci din istoria neamului omenesc, căci a prorocit cele mai 
mari întâmplări din drama dumnezeiască a mântuirii. A prorocit 
naşterea Mântuitorului din Preacurata Fecioară; a prorocit purce-
derea neamului Său pământesc din seminţia lui Iesséi şi din casa 
lui Davíd, de unde se trăgeau drepţii Ioachim şi Anna, părinţii 
Fecioarei Maria, şi dreptul Iosíf, ocrotitorul ei. A prorocit despre 
Înainte-mergătorul lui Hristos, Ioán Botezătorul, în chipul glasului 
celui ce strigă în pustie, ca vestitor al venirii lui Messía şi pregătitor 
al căii pentru venirea Acestuia. A prorocit marea lucrare a lui Hris-
tos şi a înfăţişat din vechime firea lui smerită, încredinţarea în voia 
Tatălui Ceresc şi blândeţea Sa atunci când a fost dus spre răstignire 
– ca un miel spre junghiere. În cele din urmă, a prorocit biruinţa şi 
slava Sa, neasemănată şi veşnică, căreia îi sântem şi noi martori, 
împreună cu toată lumea Creştină – căci toate acestea s’au petrecut 
cu adevărat, în faţa întregului Cosmos. Pentru toate acestea, Evreii, 
care-l vrăjmăşeau, l-au tăiat pe Isaía de viu cu fierăstrăul. Căci Evreii 
nu doreau împărăţia cea cerească, ci pe cea pământească, şi nu îl 
aşteptau pe Messía să vină din ceruri, ci de pe pământ. Cu această 
ucidere, au mărit doar slava lui Isaía şi ruşinea lor.

Acest slăvit Isaía a mai prorocit şi acestea: Când se va scula [Dom-
nul] să piarză pământul (...) se va smeri înălţarea oamenilor, şi se va înălţa 
Domnul singur în ziua aceea. /Isa. 2:11/ 
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Şi în vremurile de demult s’a sculat Domnul de mai multe ori să 
piarză pământul, din pricina închinării la oameni în locul închinării 
la Dânsul, Singurul Dumnezeu; din pricina semeţilor şi trufaşilor 
oameni-dumnezei. Şi în vremea noastră s’a sculat Domnul şi a lovit 
tot pământul cu mustrarea Lui cea dreaptă, ca să frângă trufia oa-
menilor şi să doboare mincinoasa lor măreţie.

O asemenea sculare a lui Dumnezeu împotriva oamenilor, de 
care era nevoie, a urmat adesea răsculării oamenilor împotriva lui 
Dumnezeu. Popoarele eretice din vremea noastră L-au aşezat pe 
Domnul Hristos pe ultimul loc la masa acestei lumi, ca pe ultimul 
milog, iar la locurile de cinste i-au aşezat pe oamenii lor mari: politi-
cieni, cărturari, filosofi, romancieri, oameni de ştiinţă, bancheri, 
chiar şi pe exploratori şi pe sportivi. Toate privirile acestor popoare 
au fost aţintite asupra acestor personalităţi, asupra acestor zei mo-
derni, în timp ce pe Hristos, biruitorul morţii, puţini L-au luat în 
seamă. O astfel de răsculare sfidătoare împotriva Dumnezeului cel 
Preaînalt a popoarelor Creştine prin botez, dar căzute apoi în eres, 
nu avea cum să nu fie urmată de scularea Dumnezeului cel defăimat 
împotriva oamenilor şi a popoarelor ce lucrau fărădelegea. Şi, cu 
adevărat, s’a sculat Dumnezeu să piarză pământul. Şi nemaivăzută 
a fost pătimirea popoarelor pământului, în faţa ochilor noştri şi pe 
seama noastră. Nu numai că mai-marii pe care îi slăveau oamenii 
s’au arătat a fi nişte focuri stinse, la care nimeni nu mai încerca să se 
încălzească, ci s’au împlinit şi cele prorocite mai departe de Isaía: Că 
în ziua aceea va lepăda omul urâciunile sale cele de argint şi de aur, carile a 
făcut ca să se închine, celor deşarte şi liliecilor, ca să intre în găuri de piatră 
vârtoasă şi în crăpăturile pietrilor, de către faţa înfricoşării Domnului şi 
de slava vârtutei lui, când se va scula [El] să piarză pământul. /Isa. 2:19/ 
Oare nu s’au împlinit întocmai acestea în războiul trecut? Oare nu 
s’au ascuns oamenii de pe toate continentele, şi cei din ţara noastră, 
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în scorburile stâncilor, în prăpăstiile şi în crăpăturile pământului, ca 
să afle scăpare vieţii lor înaintea semănătorilor de moarte Europeni? 
Iar aceşti semănători de moarte sânt chiar acei mai-mari, acei idoli 
ai oamenilor ce stau la masa acestei lumi pe locurile din faţă şi care 
râd de Hristos ca de un cerşetor din colţul mesei.

Apoi, cum mai proroceşte Isaía, îşi vor sfărâma oamenii şi nea-
murile toţi idolii lor, de frică în faţa slavei Unuia Dumnezeului 
ceresc, şi îşi vor părăsi toţi dumnezeii lor mincinoşi şi nu se vor 
mai închina celor deşarte şi liliecilor. E limpede că prorocul înţelege 
aici prin „cârtiţe”5 pe acei mai-mari ai oamenilor care nu vor să ştie 
nici de Dumnezeu, nici de împărăţia cerească, ci îi învaţă pe oa-
meni să trăiască în întunericul acestei lumi, gândind pământeşte 
şi hrănindu-se cu pământ. Iar prin „lilieci,” prorocul înţelege oame-
nii ce se tem de strălucirea lui Hristos şi se ascund în întuneri-
cul peşterilor strâmte, întunecate şi reci ale ideilor lor. În cele din 
urmă, Isaía încheie înfricoşata sa prorocie cu această luare-aminte: 
Conteniţi vouă dela omul carele răsuflă cu nările lui, căci în cine s’a so-
cotit? /Isa. 2:22/ Vrea să le spună tuturor celor ce pot să audă şi să 
înţeleagă, deci şi vouă, Sârbilor: Nu vă mai încredeţi în oamenii mu-
ritori şi neputincioşi. Întoarceţi-vă la Dumnezeul cel Viu, întru Care 
este mântuirea. Cine v’a înşelat pe voi, Sârbilor, să-l împingeţi pe 
Mântuitorul Hristos în colţul mesei voastre, iar locurile din faţă să 
le oferiţi străinilor trufaşi şi nechibzuiţi, semănătorilor de moarte? 
Oare iarăşi vreţi să fiţi înşelaţi? Alegeţi moartea sau viaţa. Şi să ştiţi 
că de vă veţi scula iarăşi împotriva lui Dumnezeu, după socoteala 
mincinoşilor idoli ai „culturii,” se va scula şi Dumnezeu împotriva 

5. În versiunea Sârbă a textului Scripturii folosit de Sfântul În versiunea Sârbă a textului Scripturii folosit de Sfântul 

Nicolae, cuvântul grecesc ματαίοις („cele deşarte”) este tradus 

„cârtiţe.” (n.ed.)  

04444 S F Â N T U L  N I C O L A E  V E L I M I R O V I C I



voastră. Şi atunci, copiii voştri, tremurând de frică în prăpăstiile şi 
în crăpăturile pământului, vor cunoaşte mărirea slavei Domnului 
Dumnezeu, Ziditorul şi Atotţiitorul. Dar cu preţ scump, mai scump 
decât cel plătit de voi. Amin.

13Sânt întâmplări în istoria neamului omenesc care, pre-
cum un clopot mare, răsună în fiecare zi în urechile 
celor ce aud şi cheamă conştiinţa lor la trezire. O ast-

fel de întâmplare, care de mii de ani tulbură conştiinţa oamenilor, 
este alegerea între Iisus Hristos şi Varavva sau Barabba – aşa cum 
pronunţă ereticii din Apus. Cel ce a propus şi a prezidat această 
alegere a fost Póntie Pilát, un Róman politheist; cei ce au ales au fost 
Evreii monotheişti. Pilát a încercat tot ce putea ca să-l slobozească pe 
Iisus, căci nu a izbutit să găsească vreo vină la El. Cea din urmă în-
cercare a fost de a-i pune pe Evrei să aleagă. Ori Iisus, ori Varavva. 
A socotit logic: nici o învinuire împotriva lui Iisus nu era dovedită, în 
vreme ce toate învinuirile aduse lui Varavva erau probate şi vădite. 
Varavva îşi merita moartea, ca răzvrătit şi ucigaş. Pilát nădăjduia 
că conştiinţa mai-marilor Iudeilor nu se mistuise întru totul şi că 
aceştia vor izbuti să se înalţe deasupra răutăţii şi netrebniciei perso-
nale, şi să aleagă pe cel drept în locul unui făcător de rele. Gândea 
Pilát că oamenii îl vor alege, negreşit, pe Iisus şi din pricina Prazni-
cului, în ajunul căruia trebuia încheiată alegerea. Căci, oare care era 
rostul Marelui Praznic, dacă nu de a curăţi şi de a sfinţi conştiinţa 
omului? Poporul monotheist, Praznicul Paştilor, dreptul Iisus! Pilát 
socotea că în câteva clipe, prin slobozirea dreptului Iisus, o va bu-
cura şi pe soţia sa Clavdía, care îl rugase să nu verse sângele acestui 
drept. Aşa că politheistul Pilát a strigat monotheiştilor Evrei: 
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Pre carele voiţi să slobozesc vouă, pre Varavva sau pre Iisus? Dar, spre 
marea mirare a politheistului Pilát, Evreii monotheişti au strigat 
puternic: Pre Varavva, pre Varavva! Nedumerit şi palid în urma unui 
astfel de răspuns, Pilát a mai pus o întrebare acelei gloate îndrăcite, 
nechibzuite şi fără de conştiinţă – politheistul către monotheişti: Dar 
ce voiu face lui Iisus, ce se zice Hristos? La aceasta, monotheiştii au urlat 
precum nişte lupi flămânzi: Să se răstignească! Să se răstignească!, iar 
politheistul Pilát şi-a spălat mâinile de sângele dreptului. Şi lupii în 
piele de om au urlat din nou, ca şi cum ar fi fost cuprinşi de turba-
re: Sângele lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri! /Mat. 27:17-25/ 
Ce s’a şi întâmplat, şi se întâmplă şi astăzi: Varavva a fost slobozit, 
iar Fiul lui Dumnezeu, Messía şi Mântuitorul lumii, a fost trimis pe 
Golgotha şi răstignit pe cruce. Iar când Cel mai mare drept de sub 
soare şi mai presus de soare îşi dădea sufletul pătimind pe cruce, 
Varavva, în pivniţele Ierusalimului, îi cinstea pe cei ce-l aleseseră.

Alegere între Dumnezeu şi satana.
Alegere între binefăcător şi răufăcător. 
Alegere între Iisus şi Varavva.
Acesta este, într’adevăr, marele clopot ce tulbură în fiecare zi conştiin-

ţa oamenească. Toţi se întreabă: Cum s’a putut întâmpla aşa ceva? Şi noi 
ne întrebăm: Cum de se mai poate întâmpla aceasta şi astăzi?

Oare nu vedeţi, fraţilor, că şi în zilele noastre la alegeri câş-
tigă Varavva şi pierde Iisus? Pricina întunecatului zbucium al 
omenirii Apusene se poate lămuri într’un cuvânt: pentru că l-au 
ales pe Varavva, în locul lui Hristos; pentru că au ajuns barabe,�	
în loc să fie Creştini. Barbare le sânt şi ţelurile, barbare şi mij-

6. Joc de cuvinte în original: numele Varavva este transliteratJoc de cuvinte în original: numele Varavva este transliterat 

în unele limbi din Europa Apuseană „Barabba”; în limba Sârbă, 

„baraba” înseamnă vagabond, om fără căpătâi. (n.tr.) 
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loacele7. Ţelul lor este să se înalţe pe sine şi pe poporul lor până la 
ceruri, iar pe toţi ceilalţi oameni şi popoare să îi calce în picioare, ca 
noroiul; iar mijloacele sânt aceleaşi cu cele ale lui Varavva: uneltiri, 
minciună, răzvrătire şi sânge.

Care e pricina întunecatei tragedii Sârbe din ultima vreme? 
Aceeaşi. Aceeaşi ca şi pricina întunecatei tragedii Europene. Mai-
marii Sârbilor l-au ales pe Varavva în locul lui Hristos. Se cuve-
nea ca poporul Sârb să se ridice împotriva acestei grozăvii şi ruşini, 
dar nu s’a ridicat. De aceea s’au abătut şi peste casa noastră flăcările 
războiului, în care mulţi dintre noi au ars, şi din care am ieşit toţi cu 
arsuri dureroase.

Şi acum, fraţilor, ce vom face? Întrebările care ne stau înainte sânt: 
Ce vom face? Cum vom face? Cu cine vom face? 

Trebuie să fim de acum înainte pentru Hristos şi împotriva lui 
Varavva, împotriva tuturor barabelor din lume. Ori ne vom îngădui 
să fim mai păgâni decât politheistul Pilát? El, politheist fiind, a vrut 
să-l scape pe Hristos de Evrei. Astăzi, politheiştii din India vor să Îl 
scape pe Hristos de Creştini .8 Precum au fost în trecut Evreii pen-
tru Varavva, aşa şi Creştinii de astăzi ai Europei sânt pentru tâl-
har şi împotriva lui Dumnezeu. Şi precum politheistul Pilát a luat 
partea lui Hristos împotriva lui Varavva, aşa şi hinduşii de astăzi se 
ridică hotărâţi împotriva barabelor Creştine. Alegeţi, Sârbilor, viaţa 
sau moartea, cinstea sau ruşinea, lumina sau întunericul, dreptatea 

7. Iarăşi, joc de cuvinte în original, bazat pe asemănarea fonetică Iarăşi, joc de cuvinte în original, bazat pe asemănarea fonetică 

dintre „baraba” şi „barbar”; paronomază. (n.tr.)

8. Ar putea fi vorba despre mişcarea iniţiată de Mohandas Gandhi, Ar putea fi vorba despre mişcarea iniţiată de Mohandas Gandhi, 

de eliberare a Indiei de sub stăpânirea Imperiului Britanic, prin 

adoptarea aşa-numitei neascultări civile şi printr’o politică de 

non-violenţă. (n.ed.)
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sau nedreptatea, Dumnezeu sau diavolul, alegeţi! Alegeţi, ori Hris-
tos, ori Varavva. De această alegere a ţinut tot trecutul vostru. De ea 
va ţine şi tot viitorul vostru. Amin.

14 Fericit bărbatul care nu vrea să fie nimănui învăţător, nici 
cârmuitor. Asupra unui bărbat ca acesta veghează trei 
crăiese cereşti: numele celei dintâi e Irina, al celei de-a 

doua Sofia, iar al celei de-a treia Evdoxia. Adică: Pace, Înţelepciune 
şi Slavă. 

Zis-a Domnul ucenicilor săi: Nici vă chemaţi învăţători, că unul este 
Învăţătorul vostru, Hristos. /Mat. 23:10/

Voi, care citiţi mereu Sfânta Scriptură, veţi simţi poate povara de 
a face legătura între această poruncă limpede şi desluşită şi o altă 
poruncă: Mergeţi şi propoveduiţi /Mar. 16:15/ sau cu aceea: Mergând	
învăţaţi toate neamurile. /Mat. 28:19/ El îi trimite să înveţe, dar îi 
opreşte să se numească învăţători – cum se poate una ca aceasta? Cu 
adevărat ar fi greu de înţeles aşa ceva, dacă El nu ar fi zis la sfârşit: 
că unul este Învăţătorul vostru, Hristos. Iar acesta înseamnă: „Eu sânt 
învăţătorul, şi învăţătura este a mea. Eu sânt învăţătorul unic al unei 
învăţături care este unică, iar voi sânteţi numai propovăduitori ai 
învăţăturii mele. Eu am adus învăţătura mea din ceruri, şi eu v’am 
făcut-o cunoscută. Nu aţi găsit-o voi, nici nu aţi descoperit-o, ci aţi 
auzit-o şi aţi primit-o de la Mine. Eu sânt învăţătorul. Al vostru este 
a împărţi cuvintele mele oamenilor, aşa cum aţi împărţit cele cin-
ci pâini pe care Eu le-am blagoslovit şi le-am înmulţit. Atunci Eu 
am fost Gazda, iar voi aţi slujit la masa mea. Acum vă zic: Eu sânt 
Învăţătorul, iar voi sânteţi slujitorii cuvântului lui Dumnezeu.” Prin 
aceasta, Domnul a vrut întâi de toate să întărească faptul că numai 

04��4�� S F Â N T U L  N I C O L A E  V E L I M I R O V I C I



El este Învăţător al mântuitoarei şi cereştii învăţături, în adevăratul 
şi deplinul înţeles al cuvântului; în al doilea rând, a vrut să-i ferească 
din vreme pe ucenici de mândrie – de care nu se pot feri cei ce sin-
guri îşi zic dascăli ai învăţăturii izvodite de ei; şi, în al treilea rând, 
fiind doar propovăduitori şi purtători ai învăţăturii lui Dumnezeu, 
nu a lor, trebuia să fie cu mare luare aminte ca să predanisească după 
cum au primit, nimic adăugând, nimic scoţând.

Bine au înţeles Sfinţii Apostoli toată greutatea acestor cuvinte 
ale Învăţătorului lor, desăvârşit de bine au înţeles. De aceea Aposto-
lul Iácov le spune celor botezaţi să ia aminte: Nu fiţi mulţi dascăli, 
fraţii mei... De ce să nu căutăm aceasta? Fiindcă mai mare judecată 
vom lua dacă greşim chiar şi puţin în sfânta învăţătură a lui Dum-
nezeu. Că – spune – multe greşim toţi; de nu greşeşte cineva în cuvânt, 
acela e bărbat desăvârşit... /Iac. 3:1-2/ Pentru cuvintele greşite ale ce-
lor ce se dau drept învăţători, sângele vărsat în lume este din plin, 
din prea-plin. Din această pricină, Sfântul Pável îi previne pe toţi 
Creştinii cu aceste cuvinte: Vedeţi să nu vă fure cineva cu filosofia şi 
deşartă înşelăciune, dupre predania oamenilor, dupre stihiile lumii, şi nu 
dupre Hristos. /Col. 2-8/ Păziţi-vă aşadar de astfel de învăţători, puru-
rea învăţându-se, şi niciodată putând la cunoştinţa adevărului să vie, 
/II Tim. 3:7/ ci mai degrabă şi dela adevăr auzul îşi vor întoarce, şi de la 
învăţătura cea sănătoasă lui Hristos, iar la basne se vor pleca. /II Tim. 4:3-
4/ Aceştia nu au nimic din cele ale cerului, ci ale pământului. 

Aceste cuvinte se potrivesc şi zilei de astăzi, ca şi cum Pável le-ar 
fi rostit într’o capitală Europeană. Cu aceleaşi cuvinte ar fi înfăţişat 
şi astăzi boala omenirii albe, ca acum două mii de ani: aceeaşi boală, 
aceeaşi înfăţişare, aceleaşi cuvinte, aceeaşi reţetă, acelaşi leac.

Sau credeţi cumva că va şti altcineva în lume să vă arate mai lămurit 
pricina războiului ce a trecut? Cu adevărat, nimeni. Între popoarele 
cultivate ale veacului nostru s’au ivit nenumăraţi învăţători. Aceştia 
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l-au îndepărtat şi l-au respins pe adevăratul Învăţător, Hristos. În 
fiecare zi vorbeau, de dimineaţa până seara, unii după alţii, de seară 
până dimineaţă. Fiecare cuvânt al lor era minciună şi ademeneală 
pe calea cea alunecoasă. Cum îl mâncau pe cineva urechile, îndată 
aceia i le gâdilau cu cuvintele lor – pentru bani, pentru onoare, 
pentru putere, pentru desfătare. Învăţau neîncetat, dar nu au izbu-
tit ajunge nicidecum la adevăr. Îi învăţau pe alţii neîncetat, dar nici 
unul dintre ucenici nu a izbutit să priceapă de la învăţătorii lor ce 
este adevărul. Aşa au dus război neamurile Creştine împotriva 
adevărului, însă se interesau de adevăr. Adevărul se retrăsese în 
colibele pescarilor, în bordeiele ţăranilor, în peşterile pustnicilor, 
în chiliile cuvioşilor, în sihăstriile călugărilor. Întregul adevăr se 
găsea, dintotdeauna, într’un singur cuvânt – Hristos.

Glasurile urât mirositoare ale învăţăturilor mincinoase au otrăvit în-
treg văzduhul din Apus. Au început să-l otrăvească şi în Răsărit. Nea-
murile păgâne au început să se teamă de neamurile Creştine. Drepţii 
au început să plângă. Îngerii din ceruri s’au mâniat, tot pământul s’a 
cutremurat şi asupra neamurilor s’a abătut o ploaie de foc – pentru ca 
văzduhul să se cureţe, miazma să se risipească şi cerurile cele preacu-
rate şi sfinte să se poată apropia de pământ. Amin.

15Nu trebuie să întrebăm ce este adevărul, ci cine 
este adevărul. Pilát l-a întrebat pe Hristos: „Ce este 
adevărul?,” şi nu a primit nici un răspuns. Hristos nu 

a vrut să răspundă la o întrebare greşită. Dacă Pilát ar fi pus între-
barea dreaptă: „Cine este adevărul?,” ar fi primit răspuns. „Eu sânt 
adevărul,” i-ar fi zis Hristos. I-ar fi zis ce le-a zis mai înainte şi uce-
nicilor: „Eu sânt calea, adevărul şi viaţa.”
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Înţelegeţi, fraţilor, despre ce vorbesc? Vorbesc despre pricini-
le bătăii cu care Cel Preaînalt loveşte Europa atât de des. Una din 
pricinile de căpătâi este că omenirea eretică Europeană de-a lun-
gul a, deja, mai multor veacuri Îi pune lui Hristos acea întrebare a 
lui Pilát: „Ce este adevărul?” De când s’au rupt de vechea Biserică 
apostolească şi drept-slăvitoare, ei au încetat să se mai întrebe „Cine 
este adevărul?” Căci dacă ar întreba drept „Cine este adevărul?,” 
ar primi şi răspunsul drept. Adevărul e ipostatic, nu impersonal. 
Adevărul e Dumnezeu, nu un lucru. Adevărul este Acela, nu acel. 
Acela e adevărul, care este întotdeauna acelaşi, nu acel ce se schimbă 
neîncetat. Adevărul este Dumnezeu cel în trei ipostasuri, întotdeau-
na acelaşi, neschimbat, nepieritor, de sine stătător, de necuprins, de 
nebiruit; Alfa şi Omega a tot ce viază; începutul şi sfârşitul a toată 
zidirea; vatra luminii nestinse; leagănul vieţii; izvorul înţelegerii şi 
al înţelepciunii; adâncul nesfârşit al nebiruitei puteri; înălţimea dra-
gostei neînvinse, duh ce însufleţeşte toate; cuvânt ce toate le zideşte; 
bucurie ce întrece cântarea; pace ce întrece înţelegerea; iscusinţă 
ce întrece toată închipuirea; Artistul care pe furnici, pe albine, pe 
păsări şi pe oameni îi învaţă artă.

Dumnezeu e adevărul, fraţilor. Dumnezeu, nu un lucru.
Cea mai însemnată deosebire dintre păgânism şi Creştinism este 

felul cum pun întrebarea despre adevăr. Păgânismul, şi cel vechi, 
şi cel nou, întreabă precum Pilát: „Ce este adevărul?” Creştinismul 
întreabă: „Cine este adevărul?”

Păgânii răspundeau, şi încă răspund: „Adevărul este materia 
primă a tuturor lucrurilor, ori aer, ori apă, ori foc, ori pământ, ori 
eter, ori număr, ori electricitate.”

Creştinii răspundeau: „Hristos este Adevărul. Dumnezeu este 
adevăr, nu lucrul.”

Adevărul nu se poate afla în cele zidite, ci în Ziditor.
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Adevărul nu va fi descoperit de cele zidite, dacă nu îl descoperă 
Ziditorul. Însă, auziţi şi vă bucuraţi, popoare ale pământului: Zidi-
torul ne-a descoperit adevărul, s’a arătat în trup, ca adevăr întrupat. 
Le-a spus oamenilor taine negrăite, a săvârşit fapte nemaiauzite, a 
biruit vrăjmaşi de nebiruit, a dăruit credincioşilor comori cereşti, 
nespus de bogate în toate cele ce pofteşte inima.

Cine este, oare, acela? întreabă ereticii Apuseni, păgânizaţi. El 
este Cel pe care voi l-aţi respins. El este Cel pe care l-aţi întrebat: 
„Ce este adevărul?” Şi pentru că El a tăcut şi nu v’a răspuns nimic, 
v’aţi luat după filosofii voştri ghicitori, care v’au gâdilat urechile 
de îndată ce acestea au început să vă mănânce. El este Cel care a 
spus: Eu spre aceasta m’am născut şi spre aceasta am venit în lume, ca 
să mărturisesc pentru adevăr. /Io. 18:37/ El este blândul şi Atotput-
ernicul nostru Hristos cel dreptslăvitor, tare în milostenie şi blând 
în smerenie, pe care l-au respins păgânii cei vechi şi cei noi – cei 
ce caută adevărul în lucruri, nu în Ziditor; cei ce caută o esenţă 
a lucrurilor, ca şi cum lucrurile ar putea avea o esenţă în afara 
Cuvântului lui Dumnezeu; cei ce şi-au aşezat filosofii pe tronul 
unde stătea odinioară Hristos, cei pentru care cultura preţuieşte 
mai mult decât dreptatea, cinstea şi vitejia. Înţelegeţi acum, fraţii 
mei, despre ce vă vorbesc? Vorbesc despre pricinile de neînlăturat 
ale războiului mondial ce tocmai a trecut, şi despre pricina din care 
încă unul, şi mai greu, se va abate peste lume – dacă lumea nu se va 
supune adevărului.

Lumea s’a depărtat de adevăr. Ce să mai vorbim de lumea pă-
gânilor, lumea Creştină s’a depărtat de adevăr! Dar şi un pas mai 
departe de adevăr înseamnă o îndepărtare kilometrică de dreptate 
şi de cinste. Pentru aceasta, lumea Creştină a ajuns neadevărată, 
nedreaptă şi necinstită într’o aşa măsură, încât a întrecut popoarele 
necreştine. Din această pricină, adevărul cel veşnic a trebuit să 
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