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Cateheza 14
Despre petrecerea noastr\ dumnezeiasc\
[i s\ nu ced\m în ispite
După pomenirea Sfântului Teodor
Frați și părinți, trebuie să vorbim, iar nu să tăcem pentru
multă vreme. Căci tăcerea provoacă somn sufletului. Iar somnul este pricinuitor al morții. Ceea ce Sfântul David, rugându-se, zicea: Luminează ochii mei, ca să nu adorm întru moarte1.
Dar cuvântul care se mișcă în inimă este izvor de apă săltăreață la viața veșnică2. Ce poate fi mai folositor decât acesta?
Și aceasta iarăși știind-o fericitul Apostol, zicea: Cuvântul lui
Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă
între voi cu toată înțelepciunea3. Vezi că poruncește să ne învățăm și să ne povățuim unii pe alții și nu numai să ne mulțumim cu propriile îndemnuri? Așadar, eu, smeritul, mărturisesc
că ori de câte ori vă vorbesc, mă folosesc. Fiindcă mă chem
pe mine din confuzia acestei vieți și devin mai trezvitor și
ajung la simțirea propriilor păcate. Căci confuzie este viața de
aici și cuvinte rele se aruncă în ea în fiecare zi și auziri deșarte, la care adaugă și diavolul prin gândurile rele. Și trebuie să le surpăm pe acestea pururea prin cuvânt și să ne
înfățișăm conștiința noastră curată și să luăm aminte la ceea
ce dorim. Și ce dorim? Să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați pe Fiul Său din ceruri pe Care L-a înviat din
1

Ps. 12, 4.
In 4, 14.
3
Col. 3, 16.
2
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morți, pe Iisus, Cel ce ne izbăvește din mânia cea viitoare4, precum
este scris. Dar nici un rob care-l așteaptă pe stăpânul său,
nici cel vinovat care așteaptă pe judecător nu doarme și nu se
odihnește și nu se împrăștie, ci se trezvește și priveghează5
și se neliniștește cu gândul la întâmpinarea lui, pe care arătând-o iarăși Apostolul, zice: Pentru că Însuși Domnul, întru
poruncă, la glasul arhanghelului și întru trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și cei morți întru Hristos vor învia întâi.
După aceea, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și așa
pururea cu Domnul vom fi6.
Dar cine? Cei săraci cu duhul, cei ce plâng, cei curați cu
inima, cei blânzi, făcătorii de pace, cei milostivi7, cei ce au
purtat jugul supunerii, cei ce au păzit fără tăgadă mărturisirea și făgăduința lor, aceștia vor fi împreună cu El. Iar
cei ce au făcut cele rele, cei neascultători, cei împotrivitori,
cei ce și-au lepădat mărturisirea8, tăgăduitorii supunerii,
făcătorii altor rele, aceștia nici nu vor fi ridicați pe nori, nici
nu vor fi împreună cu Domnul, ci îi așteaptă cea mai jalnică
pedeapsă: Ei vor lua ca pedeapsă pieirea veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui9. Ceea ce departe să fie de voi
și a cugeta, și a spune.
Pentru aceea trebuie să reamintim și să ne îngrijim de
mântuirea noastră, mai ales că știm că prigoana este înaintea ochilor noștri. Iată, împreună cu alții, a fost prins și
economul fratelui Grigorie. Și ce va deveni nu știm. Și, pe cât
pare, ispitele sunt aproape de noi. Dar să nu ne temem, nici
4

I Tes. 1, 9-10.
Cf. I Pt. 5, 8.
6
I Tes. 4, 16-17.
7
Cf. Mt. 5, 3-9.
8
ὁμολογία, „mărturisire”, se referă la mărturisirea și făgăduința pe
care o face călugărul la depunerea voturilor monahale.
9
II Tes. 1, 9.
5
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să ne înfricoșăm din pricina ispitelor care se ridică asupra
noastră. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră?10
Dacă în prigoanele de mai înainte a fost cu noi, cum nu va fi cu
noi, smeriții, și în cele care ne așteaptă întărindu-ne și dându-ne putere în toate, după făgăduința Lui? Dar ce vor mai
face încă cei potrivnici? Iarăși ne vor alunga? Al Domnului
este pământul și plinirea lui11. Iarăși ne vor întemnița? Nimic
nu este mai dulce decât închisoarea pentru Hristos. Iarăși ne
vor biciui? Vor fi pentru noi pricină de mai multe cununi.
Poate ne vor și omorî? Și Domnul a fost omorât pentru noi.
Dacă am murit împreună cu El, vom și învia împreună cu El. Dacă
rămânem întru El, vom și împărăți împreună cu El12.
Așa era fericitul și marele mucenic al lui Hristos Teodor – a cărui pomenire am săvârșit –, răbdând toate cu bucurie pentru Hristos. Cu această convingere și noi, smeriții,
încă să slujim Domnului. Cu această nădejde să răbdăm toată
întristarea și strâmtorarea celor ce se întâmplă, pentru ca, prin
supunere și mărturisire, să fim învredniciți a fi moștenitori ai
Împărăției cerurilor, în Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia
fie slava și puterea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

10

Rom. 8, 31.
Ps. 23, 1.
12
II Tim. 2, 11-12.
11

