Revistă Parohială, Anul IV, nr. 38, Luna AUGUST 2016
Programul liturgic pe Luna August 2016
Din cuprins:
 Despre Sfântul Antim
Ivireanul;
 Pagini de Catehism
 Omilii ale Sfinților Părinți;
 Sfinți în August;
 Evenimente parohiale;
 Învățături duhovnicești;
 Jurnal de gospodină;
 Proverbe și zicători;
 Despre țările din Oceania;
 Colțul copilăriei;
 Sfatul medicului;
 Meditații.

 7 August 2016: Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi
orbi și a unui mut din Capernaum); ora 09:00 AM Utrenia; ora
10:00 AM Sfânta Liturghie; ora 11:30 AM Sfântul Maslu;
 14 August 2016: Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea
pâinilor); Hramul Parohiei; ora 09:30 AM Utrenia; ora 10:30
AM Sfânta Liturghie; ora 12:30 PM Agapa frățească;
 15 August 2016: Luni; Adormirea Maicii Domnului; ora 09:00
AM Acatistul Adormirii Maicii Domnului;
 21 August 2016: Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe
mare – Potolirea furtunii); ora 10:30 AM Utrenia;
 28 August 2016: Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea
lunaticului); ora 09:30 AM Utrenia; ora 10:30 AM Sfânta
Liturghie;
 29 August 2016: Luni; Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul (Post); ora 09:00 AM Acatistul Sfântului Ioan
Botezătorul.

„Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai
tainelor lui Dumnezeu”. (1 Corinteni 4. 1)
Aceste cuvinte le spunea Sfântul Apostol Pavel către Corinteni, care gândeau despre Sfinții
Apostoli că sunt simpli oameni. Însă în cuvintele acestui Sfânt Apostol se ascunde o mare taină!
Apostolii nu erau niște simpli slujitori, ai vreunui stăpân pământesc. Nu erau simpli funcționari
publici. Ci erau slujitori ai Dumnezeului-Om, ai Cuvântului întrupat, Iisus Hristos! Și lucrul
acesta nu era lipsit de însemnătate. De ce? Pentru că prin Cuvântul lui Dumnezeu s-au făcut toate
câte sunt, iar Cuvântul este deoființă cu Tatăl, mai înainte de toți vecii, mai înainte de întemeierea
1

timpului! Cuvintele Sfântului Pavel îi atenționează pe oameni cu privire la demnitatea slujirii
Apostolilor, pentru ca nu cumva oamenii să-i disprețuiască pe nedrept.
Dar odată cu conștientizarea chemării de sus a Apostolilor, fericitul Pavel supune atenției și
responsabilitatea ce răsare din înălțimea demnității. Fiind iconomi (administratori) ai tainelor lui
Dumnezeu, Apostolii, dar și urmașii lor (Episcopi și Preoți), pe lângă datoria de a propovădui
Cuvântul lui Dumnezeu și de a împărtăși oamenilor prin Sfintele Taine harul Sfântului Duh,
trebuiau să poarte grijă și cui împărtășeau acel har, pentru a nu arunca „mărgăritarele înaintea
porcilor”. Nu întâmplător, cu altă ocazie, Sfântul Apostol Pavel zicea că „dintre cei ce s-au
împărtășit cu nevrednicie, unii s-au îmbolnăvit și mulți au și murit”.
Pentru a înțelege și mai bine responsabilitatea „chemării ca iconomi ai tainelor lui
Dumnezeu”, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „nici unuia dintre îngeri Dumnezeu nu a zis:
«Luați Duhul Sfânt... ». Ci această putere a dat-o oamenilor...”. De ce? Pentru ca omului să-i fie
mai ușor să se apropie de Dumnezeu prin cei de o natură cu el. Când spune aceasta, Sfântul Ioan
Hrisostom are în fața ochilor „Prototipul” acestui dat: Însuși Cuvântul lui Dumnezeu întrupat!
Dumnezeu S-a făcut Om ca pe om să-l facă dumnezeu! Așadar, cu cât mai mare e demnitatea
chemării, cu atât mai mare este și responsabilitatea celor chemați. Și cu cât este mai mare
responsabilitatea celor chemați, cu atât mai mult noi, oamenii de rând, suntem chemați să-i
prețuim pe cei din mâna cărora primim Sfânta Împărtășanie, prin mâna cărora harul Duhului
Sfânt se revarsă asupra noastră prin Sfintele Taine, prin gura cărora cele ale noastre pământești
fie se leagă, fie se dezleagă pe pământ, dar și în cer, bine știind că Stăpânul încuviințează sus în
cer ceea ce slugile leagă sau dezleagă jos, pe pământ. Înțelegând înălțimea chemării, Sfântul
Împărat Constantin cel Mare spunea că dacă ar vedea un preot păcătuind, l-ar acoperi cu mantia
sa, pentru a nu fi văzut și pentru a nu-i ispiti și pe alții.
În lume suntem tot timpul ispitiți, pentru a ne întări în credință. Și dacă pentru oamenii de
rând ispitele sunt uzuale, pentru cei chemați la slujire ispitele sunt cu mult mai mari, pentru că
ispititorul bate în păstori pentru a risipi turma. Din acest motiv oile cuvântătoare din turma lui
Hristos sunt chemate să se roage pentru a avea un păstor cât mai bun și cât mai dedicat.
Când Sfinții Apostoli mergeau la propovăduire din cetate în cetate, așezând pe alocuri
Episcopi, Preoți și Diaconi, erau primiți cu toată căldura de către cei ce voiau a primi credința în
Hristos, primind ca recunoștință pentru propovăduie toate cele necesare vieții trupești: mâncare,
îmbrăcăminte, un acoperiș deasupra capului și chiar aur și argint. Aducându-ne aminte de aceste
lucruri și conștientizând responsabilitatea celor chemați să ne slujească în vederea mântuirii, să
ne bucurăm de fiecare dată când vom avea ocazia să întâlnim un slujitor al Sfântului Altar,
slujitor al lui Hristos și iconom al tainelor lui Dumnezeu și pentru hrana sufletească ce ne-o
dăruiește și harul mântuirii ce ni-l mijlocește, să-i oferim din cele ale noastre pământești, pentru a
lucra împreună, păstori și păstoriți, la ceea ce Dumnezeu voiește prin întruparea Fiului Său:
mântuirea întregii lumi!
Preot Nicolae Floroiu
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Despre viaȚa Și actIVITATEA Sfântului
Ierarh martir antim ivireanul (I)
După ce am prezentat până acum activitatea
tipografică în Principatele Române, începând cu acest
număr al Revistei noastre, vom prezenta viața și
activitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul
(aproximativ 1640/1650 – 1716).
Acesta, fiind un dascăl neîntrecut al pocăinței,
ierarh înțelept și bun liturghisitor, om de carte și de
arte, fascinează nu numai prin ceea ce se vede din
puternica și roditoarea sa personalitate, dar și prin ceea
ce nu se vede, prin tainele pe care numai Dumnezeu le
știe despre el și care ne atrag sufletele într-o căutare
însuflețită de mirare sfântă. Aflați la trei secole
distanță, nu putem vedea decât parțial acea lumină
descoperită sub vălul smereniei Sfântului de pronia lui Dumnezeu. Viața Sfântului Antim rămâne
încă, cel puțin în prima jumătate a ei, o taină pentru noi.
În contextul politic, cultural și eclesial din preajma anilor 1700, prietenia și conlucrarea
Mitropolitului Antim cu domnitorul binecredincios Constantin Brâncoveanu, cât și relațiile
personale cu întâistătătorii ortodocși, ne oferă atât lămuriri, cât și uimiri legate de personalitatea
uriașă a Ierarhului Martir Antim Ivireanul.
Despre originea sa georgiană vorbește însuși Sfântul Antim, când semnează pe cărțile
tipărite de el: „Antim Ivireanul”, „Antim, georgian de neam”, „Antim ieromonahul, tipograful din
Iviria”. De asemenea, câțiva dintre contemporanii săi adeveresc acest lucru: ucenicii Mihail
Iștvanovici, Gheorghe Radovici și Dionisie Floru, cărturarii greci Mitrofan Gregoras și Gheorghe
Hrisogon din Trapezunt, precum și secretarul domnesc, italianul Antonio Maria del Chiaro.
Antonio Maria Del Chiaro spune că Antim „era dăruit cu însuşiri atât de rare, încât ştia să
facă în chip minunat orice meşteşug, mai ales sculptură, desene şi broderii, pe care, având în
vedere influenţele orientale georgiene, în broderii şi ornamentaţii, se poate să le fi învăţat chiar
încă înainte de a cădea rob”, adică din copilărie. Același autor notează în monografia sa că
mitropolitul Antim a fost „sclav în tinereţe”, iar ucenicul său, Mihail Iștvanovici arată că tânărul
Andrei a fost răpit de unii compatrioți de-ai lui, care l-au vândut ulterior turcilor și astfel a fost
scos din țara sa natală.
Nu știm exact cât timp a stat el rob printre turci, probabil câțiva ani. Apoi a fost eliberat din
robie de către Patriarhul Dositei Nottara al Ierusalimului, care l-a călugărit și l-a adus egumen la
mănăstirea Cetățuia din Iași unde l-a cunoscut și pe Mitrofan al Hușilor.
În toată această perioadă de ședere în Imperiul otoman, fie ca rob, fie ca om liber, Andrei Antim, a acumulat, precum Iosif în anii robiei lui, multe din darurile (cunoaștere teologică și
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științifică, limbi străine) și deprinderile sale artistice. Nicolae Iorga spune că patriarhul „Dosithei
de Ierusalim chemă şi învăţă pe Antim Ivireanul”.
De asemenea, Mihail-Gabriel Popescu și Dan Horia Mazilu sunt de părere că, la
Constantinopol, Antim și-a format cultura sa și acolo s-a manifestat „talentul său poliglotic”,
anume în „mediul Patriarhiei Ecumenice”. Dintre toate meșteșugurile artistice, cea mai mare
chemare a sa a fost cea de editor, de tipograf, aducător de lumină şi răspânditor de învăţătură, o
pasiune căreia i-a slujit cu ardoare şi la Râmnic, ca şi la Bucureşti, Snagov sau Târgovişte, oricare
ar fi fost treapta bisericească la care se ridicase.

PAGINI DE CATEHISM
DESPRE SFÂNTA TRADIȚIE
Care sunt condiţiile sau semnele adevăratei Tradiţii?
Iată cum lămureşte Vincenţiu de Lerin aceste semne:
«În Biserica Universală trebuie mare grijă, ca acel lucru
să-l ţinem, care a fost crezut pretutindeni, totdeauna, de
toţi... Lucrul acesta va fi aşa, dacă urmăm
universalitatea, vechimea şi consensul. Vom urma
universalitatea în chipul acesta, anume, dacă mărturisim
că singură această credinţă este adevărată, pe care
întreaga Biserică o mărturiseşte pe pământ. Vom urma
vechimea dacă nu ne depărtăm deloc de acele înţelesuri,
pe care se ştie că le-au practicat sfinţii înaintaşi şi
Părinţii noştri. Vom urma şi consensul, dacă, chiar în
vechime, ţinem definiţiile şi părerile tuturor sau aproape ale tuturor preoţilor şi învăţătorilor
deopotrivă». Tradiţia trebuie să vină de la Apostoli. Aşa înţelegem vechimea ei. Ea trebuie să fi
fost totdeauna şi pretutindeni în Biserică, fără schimbare.
Prin ce mijloace statorniceşte Biserica adevărurile de credinţă dezvoltate de-a lungul
Tradiţiei?
Biserica statorniceşte aceste adevăruri prin hotărârile (canoanele) Sinoadelor ecumenice şi
prin Cărţile simbolice. Definiţiile date la Sinoadele ecumenice ies dintr-un material bogat
frământat de Tradiţie, zeci sau sute de ani, până în momentul când Biserica, prin împuterniciţii ei
oficiali, desprinde, cu ajutorul Duhului Sfânt, adevărul din dezbateri, ca aurul în cuptor, și-l
înfăţişează în definiţii sau formule care devin obligatorii pentru toţi credincioşii. Pentru Biserica
Ortodoxă sunt obligatorii defniţiile celor şapte Sinoade ecumenice: I la Niceea (325), II la
Constantinopol (381), III la Efes (431), IV la Calcedon (451), V la Constantinopol (553), VI la
Constantinopol (Trulan: 680-681), VII la Niceea (787). Cărţile simbolice sau Mărturisirile de
credinţă au apărut în Biserica Ortodoxă din cauza întreruperii Sinoadelor ecumenice de la 787
încoace. Mărturisirile de credinţă lămuresc întrebările noi care s-au ivit în viaţa Bisericii şi le
dezleagă cu ajutorul Sfintei Scripturi şi al hotărârilor Sinoadelor ecumenice sau locale, în duhul
celei mai curate Tradiţii. Asemenea Mărturisiri de credinţă sunt: aceea a Mitropolitului Petru
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Movilă, numită „Mărturisirea Ortodoxă”, închegată şi formulată definitiv la Sinodul de la Iași
(1642); „Mărturisirea Patriarhului Dositei”, care se numeşte şi „Pavăza Ortodoxiei” şi care e tot
una cu „Mărturisirea Patriarhilor Ortodocşi”; ea e, de fapt, lucrarea Sinodului de la Ierusalim din
1672; „Mărturisirea lui Mitrofan Critopulos” şi altele.
Pentru importanţa, răsunetul şi neîntrerupta ei actualitate faţă de doctrina romano-catolică,
merită să fie trecută în rândul Mărturisirilor de Credinţă şi „Enciclica Patriarhilor Ortodocşi” de
la 1848.
Ce este un sinod ecumenic?
Un sinod ecumenic este adunarea episcopilor întregii Biserici dreptcredincioase, pentru
statornicirea, formularea şi întărirea învăţăturii şi regulilor de viaţă ale Bisericii.
Care este obârşia ţinerii Sinoadelor ecumenice?
Obârşia ţinerii Sinoadelor ecumenice se ridică până la Sfinții Apostoli, care au ţinut un Sinod
la Ierusalim în anul 50, unde lucrând sub paza şi împreună-lucrarea Sfântului Duh (Fapte 15. 28),
au luat hotărâri de credinţă şi de reguli de viaţă creştină cu putere şi obligaţie pentru toţi
credincioşii, aşa cum se vede în Faptele Apostolilor (15. 1 – 29).
Pe cine înfăţişau Sfinții Apostoli adunaţi în Sinod?
Ei înfăţişau pe Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, Capul nevăzut al Bisericii, aşa cum ni se
spune în cuvintele: „Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă şi cine se leapădă de voi, de
Mine se leapădă; iar cel ce se leapădă de Mine, se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine” (Luca
10. 16). Ca înfăţişători ai Domnului nostru Iisus Hristos, Apostolii lucrau sub oblăduirea
Sfântului Duh, cum ne adevereşte Sfânta Scriptură: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va
da vouă, ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, că nu-L
vede pe El, nici Îl cunoaşte pe El; voi Îl cunoaşteţi, căci cu voi petrece și în voi va fi” (Ioan 14.
16 – 17).
Cui a încredinţat Mântuitorul conducerea Bisericii, după înălţarea Sa la cer?
După înălţarea Sa la cer, Mântuitorul a încredinţat conducerea Bisericii Sale Sfinţilor
Apostoli, aşa cum spune El Însuşi: „Precum M-ai trimis pe Mine în Lume şi Eu i-am trimis pe ei
în Lume” (Ioan 17. 18). „Şi apropiindu-se, Iisus le-a grăit lor zicând: „Datu-Mi-s-a toată
puterea în cer şi pe pământ. Drept aceea mergând învăţaţi toate neamurile, botezâdu-le în
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit
vouă; şi iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28. 18 – 20). Când
li Se arată, în ziua Învierii, Mântuitorul spune Apostolilor: „Pace vouă! Precum M-a trimis pe
Mine Tatăl şi Eu vă trimit pe voi”; şi acestea zicând, a suflat şi a zis lor: „Luaţi Duh Sfânt,
cărora le veţi ierta păcatele, li se vor ierta să cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20. 21 – 23).
Ce fel de puteri a dat Mântuitorul Apostolilor şi urmaşilor lor în Biserică?
Mântuitorul a dat Apostolilor, şi prin ei urmaşilor acestora, puterea de a învăţa, adică de a
propovădui adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, puterea de a sfinţi, adică de a împărtăşi
credincioşilor harul lui Dumnezeu, şi puterea de a conduce, adică de a păstori, a povăţui şi a
conduce pe creştini, aşa cum putem vedea din Sfintele Evanghelii (Matei 28. 18 – 20; Ioan 20.
21; Luca 9. 1 – 2).
Sfinții Apostoli au folosit această întreită putere, fiecare în parte sau în unire şi
conlucrare?
Fiecare Apostol deţinea şi folosea această putere asupra credincioşilor săi, însă cu
respectarea credincioasă a cuvântului Domnului, de a păstra împreună cu ceilalţi Apostoli
„unirea Duhului întru legătura păcii” (Efeseni 4. 3). Când a fost vorba de o hotărâre de credinţă,
asupra căreia se iviseră neînţelegeri între creştinii din Antiohia, atunci puterea de a învăţa nu s-a
mai practicat de un singur Apostol, ci de către adunarea tuturor Apostolilor, adică de Sinodul
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Apostolic de la Ierusalim. Acest Sinod arată că înşişi Sfinții Apostoli, deşi întăriţi cu puterea dată
de Domnul fiecăruia dintre ei, totuşi, în momente însemnate, nu foloseau separat această putere,
ci în împreuna-lucrare frăţească, cu ajutorul Sfâtului Duh. Prin urmare, dacă Domnul nostru Iisus
Hristos a dat fiecărui Apostol puterea de a-şi conduce Biserica, în schimb puterea cea mai înaltă
de conducere a întregii Biserici a dat-o Adunării, adică Sinodului Apostolilor, după cuvintele
Mântuitorului: „Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor”
(Matei 18. 20).

OMILII ALE SFINȚILOR PĂRINȚI
Sfântul Grigorie de Nazians – Cuvântarea a doua despre Dumnezeu
I
Acum, după ce am curăţit deplin pe teolog, pe calea
cuvântării (Adică după ce am lămurit pe deplin problema
teologului), arătând cu deamănuntul şi cum trebuie să fie el şi
cui se cade să filosofeze despre Dumnezeu şi când şi în ce
măsură şi anume că, pe cât este cu putinţă, teologul trebuie să
fie curat, ca lumina să fie cuprinsă de lumină (Atunci când
este vorba de cunoaşterea lui Dumnezeu, se cade ca cei care
vor să ajungă la acest lucru să fie cu desăvârşire curaţi), şi
că se cade să filosofeze celor mai osârduitori, ca nu cumva,
căzând pe pământ sterp, să fie fără de roadă cuvântarea
(Matei 13. 5); şi că se cade să filosofăm despre Dumnezeu
atunci când avem linişte înlăuntrul nostru din partea
zbuciumului din afară, ca să nu ni se taie răsuflarea, ca celor
care sughiţă; şi că se cade să filosofăm despre Dumnezeu în măsura în care am putut să-L
înţelegem sau în măsura în care putem fi înţeleşi de alţii (Această primă parte a Capitolului I
rezumă Capitolul III din Prima Cuvântare), ei bine, după ce am făcut acestea aşa şi după ce neam desţelenit dumnezeieştile ţeline, ca să nu semănăm pe mărăcini (Matei 13. 7; Ieremia 4. 3), şi
după ce am netezit faţa pământului, modelaţi de Scriptură şi modelând cu Scriptura, haide să
păşim acum către cuvântările despre Dumnezeu, luând de patroni ai cuvântării pe Tatăl şi pe Fiul
şi pe Sfântul Duh, despre care ne propunem să vorbim, ca Tatăl să ne fie binevoitor, Fiul
împreună lucrător iar Sfântul Duh să ne insufle în cuvântare, şi mai mult chiar, ca din unica
Dumnezeire să ne fie o unică luminare, împărţită în Unime şi unită în împărţire, lucru şi foarte
minunat.
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II
Acum însă, când încep să urc pe munte (Ieșire 19. 3) cu râvnă, sau, ca să spun mai drept,
când mă strădui şi mă lupt să mă urc (pe de o parte din pricina nădejdii, iar pe de alta din pricina
slăbiciunii), ca să ajung înlăuntrul norului (Ieșire 24. 18) şi să fiu de faţă cu Dumnezeu, căci aşa
porunceşte Dumnezeu; dacă cineva este Aaron (Ieșire 19. 24), atunci să se urce împreună cu mine
şi să stea alături de mine, primind să facă aceasta, chiar dacă ar trebui să rămână afară din nor. Iar
dacă cineva este Nabab, sau Abiud, sau careva din adunarea bătrânilor (Ieșire 24. 1), să se urce şi
el cu mine, dar să stea mai departe, după vrednicia curăţeniei sale.
Dacă este însă unul dintre cei mulţi şi nevrednici de o astfel de înălţime şi contemplare, dacă
este cu desăvârşire necurat, nici măcar să nu se apropie, căci nu-i fără de primejdie apropierea, iar
dacă este curăţit cel puţin pentru un moment (Ieșire 19. 14 – 15), să rămână jos şi să asculte
numai glasul şi trâmbiţa (Ieșire 19. 19; Evrei 12. 19), adică goalele cuvinte ale evlaviei
(Deuteronom 4. 12), să privească muntele înconjurat de fum şi strălucind de fulgere (Ieșire 19. 16
– 18; Evrei 12. 18), umplând de ameninţare şi, în acelaşi timp, de uimire, pe cei care nu sunt în
stare să se urce (Ieșire 19. 16).
Iar dacă cineva este fiară rea şi sălbatică şi nu este în stare să înţeleagă cuvintele de
contemplaţie şi teologice, să nu se ascundă în tufărişuri hoţeşte şi cu răutate, cu scopul de a pune
mâna pe vreo dogmă sau pe vreun cuvânt de al nostru, sărind pe neaşteptate din ascunziş şi să
sfâşie prin insulte cuvintele noastre sănătoase (1 Timotei 5. 3; 2 Timotei 1. 13), ci tot mai departe
să stea şi de munte să se depărteze, sau altfel va fi lovit cu pietre şi se va strivi şi va pieri rău ca
un om rău (Matei 21. 41), căci pietre sunt pentru cei sălbatici cuvintele adevărate şi tari.
Fie că ar fi panteră, să moară împreună cu pestriţăturile ei (Ieremia 13. 23); să moară fie că
ar fi leu răpitor şi răcnitor (1 Petru 5. 8) şi care caută să vadă ce hrană ar putea face din sufletele
şi spusele noastre; fie că ar fi porc care calcă în picioare frumoasele şi strălucitoarele mărgăritare
ale adevărului (Matei 7. 6); fie că ar fi lup de Arabia şi străin (Avacum 1. 8), sau şi mai ascuţit în
sofisme decât aceştia; fie că ar fi vulpe – suflet viclean şi necredincios – şi care ia când o
înfăţişare, când alta, după timpuri şi nevoi, pe care o hrănesc trupurile moarte şi urât mirositoare,
sau micile viţe de vie (Cântarea Cântărilor 2. 15), de vreme ce la cele mari nu a putut ajunge; fie
că este vreo altă vieţuitoare, care se hrăneşte cu carne crudă şi dintre cele respinse de lege şi care
nu sunt curate, spre a putea fi mâncate şi folosite (Levitic 11; Deuteronom 14). Căci învăţătura
noastră vrea ca, îndepărtându-se de aceste fiare, să fie săpată pe table tari şi de piatră (Ieșire 24.
12) şi pe amândouă părţile acestora (Ieșire 32. 15), şi pentru partea văzută a legii şi pentru partea
ei ascunsă: partea văzută pentru cei mulţi şi care rămân jos pe pământ, iar partea nevăzută, pentru
cei puţini şi care se urcă sus.
III
Dar ce am păţit în această urcare cu mintea spre Dumnezeu, o prieteni şi cu mine iniţiaţi în
aceleaşi taine şi împreună iubitori ai adevărului? Alergam să cuprind cu mintea pe Dumnezeu şi
astfel m-am urcat pe munte şi am pătruns în nor, ajungând înlăuntrul lui, adică în afara materiei şi
a celor materiale, reculegându-mă în sine-mi, pe cât mi-a fost cu putinţă. Dar, după ce am privit
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în faţa ochilor, de abia am văzut lucrurile dinapoia lui Dumnezeu (Ieşire 33. 23: adică lucrurile
create, numite aici „Spatele lui Dumnezeu” în opoziţie cu „Faţa lui Dumnezeu”, sau
Dumnezeirea în Sine, care ne rămâne necunoscută) şi pe aceasta am putut s-o fac oblăduit de
piatra, adică de Dumnezeu Cuvântul, Care S-a întrupat pentru noi; şi, privind puţin prin nor
înlăuntru, nu am văzut prima şi preacurata Lui natură şi cunoscută numai de ea însăşi, adică de
Treime, natură care rămâne înlăuntrul primei catapetesme (Evrei 9. 3) şi este acoperită de
heruvimi (Ieşire 25. 20; 26. 31; Iezechiel 28. 14, 16), ci pe cea din urmă şi care cea dintâi ne iese
în cale. Iar aceasta este, pe cât mi-e cu putinţă să înţeleg maiestatea lui Dumnezeu sau, ca s-o
numesc ca dumnezeiescul David, măreţia (Psalmii 8. 2; 111. 3) Lui care se vede în făpturile Lui
şi în cele întemeiate şi guvernate de El. Căci spatele lui Dumnezeu îl alcătuiesc lucrurile care,
deşi aşezate înapoia Lui, ne arată existenţa Lui, după cum umbrele şi chipurile soarelui, reflectate
în ape, arată vederilor stricate soarele, de vreme ce nu pot să-l privească drept, căci puritatea
luminii lui copleşeşte vederea.
În felul acesta deci ai să vorbeşti despre Dumnezeu, de ai fi tu Moisi şi Dumnezeul lui
Faraon (Ieșire 7. 1), şi de ai merge până la al treilea cer, după Pavel (2 Corinteni 12. 2), şi de ai
auzi cuvinte negrăite şi chiar de ai fi mai presus de el, învrednicit de vreun scaun şi rang (Aici se
referă la ierarhia cerească, dispusă în triade şi ranguri) îngeresc sau arhanghelicesc. Căci să
presupunem că ar exista un lucru cu desăvârşire ceresc şi chiar mai presus de ceruri şi mult mai
înalt în privinţa naturii, decât noi şi mai aproape de Dumnezeu decât noi, ei bine, lucrul acela ar fi
cu mult mai mult mai departe de Dumnezeu şi de desăvârşita lui înţelegere, decât este mai presus
de firea noastră alcătuită, umilă şi aplecată spre pământ.
IV
Trebuie deci să începem iarăşi în felul acesta.
A înţelege cu mintea pe Dumnezeu, este lucru greu; a spune însă ce este El, este cu
neputinţă, cum cu înţelepciune a spus-o unul din teologii elinilor (Este vorba de Platon
(Timaeus), care într-un pasaj redat de Tullius, spune: „Este greu să-l descoperim pe acela care
este ca şi un părinte al universului şi chiar dacă l-am descoperi, nu este îngăduit să fie arătat
vulgului”), nu fără meşteşugire, pare-mi-se, pentru ca să pară atât că a înţeles cu mintea pe
Dumnezeu, prin faptul că a spus că este greu de înţeles, cât şi pentru ca să scape de dovedirea că
L-a înţeles, afirmând că nu se poate spune ce este El.
După socotinţa mea însă, a spune ce este Dumnezeu, este cu neputinţă, iar a-L înţelege cu
mintea este şi mai cu neputinţă. Căci lucrul înţeles cu mintea ar putea să-l arate poate vreun
cuvânt, dacă nu îndeajuns, măcar întunecat, omului care nu are auzul cu desăvârşire stricat şi
înţelegerea zăbavnică. A înţelege însă cu mintea un atât de mare lucru, este absolut cu neputinţă
şi de neizbutit, nu numai pentru cei nepăsători şi aplecaţi spre pământ dar şi pentru cei cu minte
foarte înaltă şi foarte iubitori de Dumnezeu şi deopotrivă pentru toată firea născută şi pentru cei
înaintea cărora se ridică, în faţa înţelegerii desăvârşite a adevărului, întunericul şi desişul cărnii
(Expresiile „întuneric corporal” şi „desiş carnal” sunt frecvente în patristică, când este vorba
de cuprinderea lui Dumnezeu cu mintea. Oricât de ridicată ar fi cugetarea şi înţelegerea
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omenească, ea nu se poate desface şi nici dispensa de imaginile lucrurilor corporale şi de
comparaţia cu cele omeneşti, deşi comparaţia ar trebui făcută între lucruri care aparţin
aceluiaşi gen). Şi nu ştiu dacă lucrul acesta nu este cu neputinţă chiar şi pentru naturile mai înalte
şi înţelegătoare (Îngerii), care, din pricină că sunt aproape de Dumnezeu şi luminate de întreaga
Lui lumină, poate că şi-ar lumina înţelegerea, dacă nu deplin, cel puţin mai desăvârşit şi mai
temeinic decât noi, şi fiecare din aceste naturi şi-ar lumina înţelegerea una mai deplin decât alta,
după analogia tagmei.
V
Aici să se oprească deci consideraţia aceasta.
După socotinţa noastră însă, nu numai pacea lui Dumnezeu, nu numai cele câte sunt
rezervate drepţilor în dumnezeieştile făgăduinţe, care nu pot fi văzute cu ochii, nici auzite cu
urechile, nici contemplate de minte (1 Corinteni 2. 9; citând pe Isaia 64. 3) într-o parte cât de
mică măcar, nu numai întreaga şi amănunţita înţelegere a creaţiei (căci fii sigur că şi când este
vorba de înţelegerea ei, nu-i ai decât umbrele, când auzi spunându-se: „Voi vedea cerurile, lucru
al degetelor Tale, luna şi stelele” (Psalmul 8. 4) şi legea neînfrântă pusă în ele, în înţelesul că nu
le vede acum, dar că va fi o vreme când le va vedea), nu numai toate câte copleşesc orice minte şi
înţelegere (Filipeni 4. 9), ci cu mult mai mult decât acestea este neînţeleasă şi nepricepută natura
care este mai presus de ele şi din care vin ele; neînţeleasă şi nepricepută, vreau să spun, nu în ce
priveşte existenţa ei, ci în ceea ce este în sine natura aceasta (Distincţia făcută aici este esenţială
şi ea este repetată în cuvintele de la sfârşitul capitolului de faţă, subliniind că una este să fii
convins de existenţa lui Dumnezeu, lucru pe care raţiunea îl cere şi îl admite ca pe ceva absolut
necesar, şi alta este să ştii ce este Dumnezeu în sinea Lui). Căci nu este deşartă predicarea (1
Corinteni 15. 14, 17) şi nici zadarnică credinţa noastră şi nu acest lucru îl învăţăm noi (să nu ne
iei iarăşi prudenţa drept început de ateism şi de calomnie şi să te repezi asupra noastră, sub
pretext că ne-am recunoaşte neştiinţa). Căci este o foarte mare deosebire între a fi convins de
existenţa unui lucru şi a şti ce este acel lucru în sine.
VI
Căci învăţător al existenţei lui Dumnezeu şi al cauzei creatoare (Coloseni 1. 16 – 17) şi
atotcuprinzătoare, avem şi văzul şi legea naturală (Aici şi în alte capitole următoare, Sfântul
Grigorie de Nazianz face o strălucită formulare a argumentării cosmologice. Aici şi în alte
capitole (XVI, XXII...) vorbeşte despre legea cauzalităţii, despre cauza eficientă, despre legea
naturală a finalităţii. Argumentarea cosmologică aici, prin expresia, în fond scripturistică (Ieşire
33. 23), „spatele sau cele dinapoia lui Dumnezeu”, rămâne clasică); vederea, îndreptându-se
spre cele văzute şi bine temeinicite şi care merg şi care, ca să zic aşa, se mişcă şi se poartă fără
mişcare, iar legea naturală deducând, pe cale raţională, din cele văzute şi rânduite, pe Creatorul
lor (Aici argumentarea cosmologică merge paralel cu cea teologică, căutând şi dovedirea
existenţei unui Dumnezeu personal, nu numai cauză absolută). Căci cum ar fi putut lua fiinţă
acest univers, sau cum s-ar fi menţinut el la un loc, dacă Dumnezeu nu le-ar fi adus la existenţă
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pe toate şi nu le-ar ţine împreună? Căci nici atunci când cineva vede o chitară prea frumos
lucrată, cum şi armonia şi buna ei întocmire şi când ascultă sunetul coardelor ei, nu se va gândi la
altceva decât la făcătorul ei şi la cel care cântă din ea şi către el va alerga cu gândul, chiar dacă
întâmplător ar fi necunoscut privirilor lui (Exemplul cu chitara este cel mai potrivit şi obişnuit
pentru proba cosmologică). Tot aşa ne este cunoscută şi nouă cauza creatoare şi mişcătoare şi
conservatoare a celor făcute, chiar dacă nu este înţeleasă de mintea noastră şi este foarte lipsit de
judecată cel care nu înaintează până la aceste cauze şi care nu urmează de buna lui voie şi
dovezilor din natură.
Dar nu înseamnă că lucrul acesta pe care ni l-am închipuit, sau pe care ni l-am întruchipat,
sau pe care ni l-a schiţat raţiunea noastră este Dumnezeu. Iar dacă cineva a ajuns să înţeleagă pe
Dumnezeu cu mintea cât de cât, care-i este dovada? Cine a mers aşa de până la marginea
înţelepciunii? Cine s-a învrednicit vreodată de o aşa de mare harismă? Cine a deschis astfel gura
cugetării şi a tras în el Duhul (Psalmul 118. 131), pentru ca cu ajutorul Duhului, care cercetează
toate şi care cunoaşte şi adâncurile lui Dumnezeu (1 Corinteni 2. 10), să cuprindă cu mintea pe
Dumnezeu şi să nu fie nevoie să păşească mai departe, având deja cel mai adânc dorit lucru şi
către care zoreşte toată trăirea şi cugetarea omului înalt?
VII
Căci, cam ce vei socoti tu că este Dumnezeirea, dacă dai crezare tuturor căilor de înţelegere
raţională? Sau la ce concluzie te va duce raţiunea ta astfel chinuită, o prea filosofule şi prea
teologule şi peste măsură de fălosule? Te va duce cumva la concluzia că Dumnezeu este corp? Şi
în ce fel ar putea fi corp Infinitul şi Nemărginitul şi Cel cu desăvârşire lipsit de formă şi nepipăit
şi nevăzut? Sau cumva au şi corpurile aceste însuşiri? Ce exces de gândire! Căci nu aceasta este
natura corpurilor. Sau Dumnezeu este corp, dar nu are aceste însuşiri? Ce desime de carne! Ca să
nu aibă Dumnezeirea nimic mai mult decât noi oamenii! Căci cum am mai putea-o adora, dacă
este mărginită? Sau cum va putea scăpa ea de însuşirea de a fi alcătuită din elemente şi de a se
reîntoarce în ele, sau şi de a fi distrusă cu totul? Căci alcătuirea este început de luptă, iar lupta
este început de dezbinare, iar dezbinarea este început de distrugere, iar distrugerea este cu
desăvârşire străină de Dumnezeu si de natura primă. Nu este prin urmare dezbinare în Dumnezeu,
ca să nu fie distrugere; nu este în El nici alcătuire, ca să nu fie luptă, din această cauză nu este El
aici corp, ca să nu fie El alcătuire.
Astfel stabileşte raţiunea, când se ridică de la lucrurile din urmă la natura cea dintâi.
VIII
Dar cum ar putea fi salvată ideea că Dumnezeu merge prin toate şi le umple pe toate
(Înțelepciunea lui Solomon 7. 24), după cum spune Scriptura: „Nu umplu Eu cerul şi pământul?
(Ieremia 23. 24), zice Domnul” şi locul: „Duhul Domnului a umplut lumea întreagă”
(Înțelepciunea lui Solomon 1. 7), dacă pe de o parte Dumnezeu ar mărgini un lucru, iar pe de alta
ar fi El mărginit de un lucru? Căci sau Dumnezeu va merge prin universul gol şi atunci toate vor
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pieri, ca astfel să fie batjocorit Dumnezeu, atât pentru că ar fi corp, cât şi pentru că nu ar mai avea
sub stăpânire toate câte le-a făcut El; sau Dumnezeu va fi un corp între alte corpuri, ceea ce este
cu neputinţă; sau se va întreţese cu lucrurile şi li se va împotrivi, cum se amestecă între ele
lichidele şi atunci se va întâmpla ca pe un corp să-l taie El, iar de altul să fie tăiat El, lucru şi mai
absurd decât atomii epicureilor (1 Timotei 1. 7). Şi astfel ni se va nărui şi nu va mai avea
consistenţă şi nici vreo temeinicie discuţia despre corporalitatea lui Dumnezeu.
Dacă însă vom spune că Dumnezeu este nematerial, dacă vom spune că este a cincea stihie,
cum au crezut unii (Aristotel învăţa că pe lângă cele patru stihii (pământul, apa, aerul şi focul)
mai există şi o a cincea, cerul, care şi el este tot material), stihie care sieşi poartă mişcarea în
cerc, să zicem dar că este nematerial şi a cincea stihie şi chiar necorporal, dacă vor ei aşa, potrivit
cu libera mişcare şi închipuire a raţiunii lor; căci acum nu-mi voi îndrepta întru nimic privirile
asupra acestor socotinţe. Dar în ce fel va fi Dumnezeu unul dintre lucrurile ce se mişcă şi se
poartă în spaţiu, ca să nu mai amintesc de insulta care I se aduce, dacă Creatorul este socotit că se
mişcă deopotrivă cu cele create de El şi Cel care poartă lucrurile cu lucrurile pe care le poartă,
presupunând că vor admite şi ipoteza aceasta? Ce este însă cel care pune în mişcare universul? Şi
iarăşi pe acesta la rândul lui cine-l pune în mişcare? Şi pe acesta iarăşi cine? Şi aşa la infinit.
Cum deci nu este Dumnezeu nicidecum în niciun loc din univers, dacă El este unul dintre
lucrurile care se poartă în spaţiu? Iar dacă vor spune că El este altceva în afară de stihia a cincea,
dacă vor spune că este corp îngeresc, de unde deduc ei că îngerii sunt corpuri? Şi cum sunt aceste
corpuri? Şi cu cât mai presus de un înger ar putea fi Dumnezeu, El al cărui slujitor este îngerul?
Iar dacă Dumnezeu este mai presus de aceste corpuri, din nou ni s-a introdus un roi nemăsurat de
corpuri şi un abis de flecăreală, care nu poate să se oprească undeva.
IX
În felul acesta deci, după socotinţa noastră Dumnezeu nu este corp. Căci nici n-a spus
aceasta cândva vreunul dintre cei însuflați de Dumnezeu, nici n-a primit-o de la alţii şi nici nu
este din staulul nostru (creștinismul ortodox) învăţătura aceasta. Rămâne, prin urmare, să socotim
pe Dumnezeu necorporal.
Dacă însă este necorporal, însuşirea aceasta a Lui nu este un fapt doveditor şi cuprinzător al
fiinţei Lui în sine, după cum nu explică şi nu este o dovadă a fiinţei lui nici însuşirea de nenăscut
şi fără de început şi neschimbat şi nestricăcios şi toate câte se spun în jurul lui Dumnezeu
(Atributele Dumnezeirii nu sunt în legătură cu fiinţa în sine a lui Dumnezeu. Ele nu spun ce este
Dumnezeu, ci ce nu este. Atributele acestea alcătuiesc teologia negativă (apofatică)), sau despre
Dumnezeu. Căci lui Dumnezeu care Îşi are existenţa în Sine, întrucât Îi arată natura şi ipostaza
faptul că nu are început şi nici ieşire din Sine şi nici mărginire? Dimpotrivă, înţelegerea cu mintea
a întregii fiinţe a lui Dumnezeu în sine este lăsată celui care are cu adevărat înţelegerea lui
Dumnezeu şi care este mai desăvârşit în contemplaţie (S-ar părea că Sfântul Grigorie lasă aici
posibilitatea cunoaşterii Dumnezeirii în Sine celor care, prin meditaţie şi impasibilitate, au ajuns
în vârful vieţii contemplative, am putea spune, într-un fel, în afara materiei. În general însă
Sfântul Grigorie nu admite nici aceasta şi nici chiar când e vorba de îngeri. Extazul însă este
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intuirea Divinităţii dincolo de marginile cunoaşterii raţionale. Ori la noi oamenii este ştiut că
cunoaşterea raţională este posibilă numai între limitele raţiunii).
Căci, după cum spre a exprima şi indica cutare sau cutare fiinţă, despre care se spune că este
corp, nu este destul să spunem că ea este corp, sau că s-a născut, ci trebuie să spunem şi substanţa
acestei fiinţe, dacă vrem ca gândirea noastră, în acest caz, să fie exprimată pe deplin şi cum
trebuie (căci poate fi om, sau bou, sau cal fiinţa aceasta corporală şi născută şi supusă
stricăciunii), tot aşa şi acela care cercetează sârguincios natura „Celui ce este”, nici aici, în cazul
determinării fiinţei lui Dumnezeu, nu se va opri la a spune ce nu este natura lui Dumnezeu, ci
trebuie ca, pe lângă a spune ce nu este ea, să spună şi ce este ea, cu atât mai mult cu cât este mai
uşor de înţeles cu mintea un singur lucru, decât să le respingem pe toate, unul câte unul, ca astfel
din înlăturarea a ceea ce nu este Dumnezeu şi din adăugarea a ceea ce este El, să poată fi înţeles
ceea ce cugetăm.
Cel care spune însă ceea ce nu este un lucru, dar trece sub tăcere ceea ce este el, face la fel
cu acela care, întrebat cât fac cinci ori doi, ar spune că nu fac nici doi, nici trei, nici patru, nici
cinci, nici douăzeci, nici treizeci, sau, într-un cuvânt, n-ar spune niciun număr din cele care sunt
înlăuntrul numărului zece, sau al multiplelor lui zece, dar n-ar spune că fac zece, şi n-ar mulţumi
nici mintea aceluia care îi pune această întrebare. Căci este cu mult mai uşor şi mai simplu, ca din
ceea ce este, să arăţi ceea ce nu este un lucru, decât ca, din înlăturarea a ceea ce nu este el, să arăţi
ceea ce este el. Lucrul acesta, desigur, este evident pentru oricine.
X
Dar, fiindcă pentru noi Dumnezeirea este necorporală, să mergem puţin mai departe cu
cercetarea.
-Oare nu este nicăieri Dumnezeirea, sau este un loc unde este ea? Căci dacă Dumnezeirea nu
este nicăieri, ar putea să ne întrebe unul dintre cei peste măsură de iscoditori, cum ar putea ea
chiar şi să existe? Căci ceea ce nu există nu este nicăieri, ceea ce nu se află nicăieri poate că nici
nu există. Iar dacă Dumnezeirea este undeva, Ea există, fără îndoială, fie în univers, fie deasupra
universului. Dacă este în univers, atunci Ea este sau într-o parte a lui, sau pretutindeni în el. Iar
dacă este într-o parte a universului, Dumnezeirea va fi mărginită de o parte mai mică decât
universul, iar dacă este pretutindeni în univers, Ea va fi atunci mărginită de un alt lucru mai mare
şi mai întins, adică Dumnezeirea, lucrul cuprins, va fi mărginită de cuprinzător, dacă va fi nevoie
ca universul să fie cuprins de univers şi să nu mai fie niciun loc nesupus mărginirii.
Acestea se petrec cu necesitate, dacă Dumnezeirea este în univers.
-Dar unde era oare Dumnezeirea, mai înainte de a exista universul? Căci nici această
problemă nu ne pune într-o mică încurcătură. Dacă însă Dumnezeirea este deasupra universului,
nu era oare nimic care s-o despartă de univers? Unde era lucrul care era deasupra universului? Şi
cum a fost gândit a fi lucrul acesta de deasupra universului şi cel dedesubt, de vreme ce nu era un
hotar care să le taie şi să le despartă? Sau trebuie să existe cu necesitate ceva mijlociu între ele şi
de care este mărginit universul şi lucrul de deasupra universului? Şi ce altceva este lucrul acesta,
decât locul de care am fugit? Şi încă nu spun că lucrul mărginit este neapărat Dumnezeirea şi
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dacă poate fi înţeles cu mintea, căci un fel de mărginire este şi înţelegerea ei cu mintea (Evident,
că de am putea cuprinde cu mintea pe Dumnezeu în fiinţa Lui pură, El ar fi astfel mărginit,
fiindcă domeniul raţiunii este limitat în cuprinsul celor de faţă).
XI
Din ce cauză am înfăţişat eu aceste lucruri şi mai amănunţit poate decât trebuia pentru
urechile mulţimii şi după legile stilului cuvântărilor care este acum în vigoare, stil care,
dispreţuind nobleţea şi simplitatea în vorbire, a introdus întortochierea şi enigmaticul, ca după
fructele lui să se cunoască pomul (Matei 7. 20), adică întunericul care pune în mişcare astfel de
învăţături să se cunoască după întunecimea celor discutate?
Le-am expus, fireşte, nu ca să par şi eu că spun lucruri nemaipomenite şi ca să mă arăt tare
iscusit în înţelepciune (Daniel 5. 11), împletind la legături şi dezlegând la lucruri strâns înodate –
aceasta este, fără îndoială, marea minune a lui Daniel –, ci ca să dau în vileag ceea ce, de la
început, m-a îndemnat să spun cuvântarea. Şi ce anume? Să spun că Dumnezeirea nu poate fi
înţeleasă de mintea omenească şi că nici nu este cu putinţă să ne-o închipuim toată câtă este Ea; şi
aceasta, nu din pricina invidiei Dumnezeirii (căci este departe invidia de natura dumnezeiască, ca
una care este nepătimitoare şi singură bună şi stăpână şi mai cu seamă faţă de lucrul cel mai de
cinste dintre creaturile ei; căci ce este mai de cinste pentru Cuvântul, decât creaturile înzestrate cu
raţiune? Fiindcă şi faptul însuşi de a fi ele aduse la existenţă este culme a bunătăţii Dumnezeirii),
nici pentru că Dumnezeirea ar vrea cinstirea Ei însăşi şi slava celui desăvârşit, ca din faptul că nu
se poate ajunge la cunoaşterea Ei să aibă cinstire şi adorare. Căci această socotinţă este cu
desăvârşire sofistică şi străină, şi nu numai de Dumnezeu zic, dar chiar şi de un om de o cinste şi
bunătate potrivită şi de o conştiinţă dreaptă, de vreme ce împiedică pe alţii să-şi procure
întâietatea.
XII
Dar dacă şi din alte cauze nu poate fi Dumnezeirea cuprinsă cu mintea, ar putea şti aceasta
cei care sunt mai aproape de Dumnezeu şi văzători şi contemplatori ai nepătrunselor Lui judecăţi,
dacă sunt vreunii care au ajuns la o atât de mare virtute şi care umblă pe urmele abisului (Iov 38.
16), cum se spune.
După cât am putut pătrunde deci cu mintea, noi care cu mici măsuri măsurăm lucrurile greu
de contemplat, greutatea acestei dobândiri a înţelegerii lui Dumnezeu se mai întâmplă poate din
următoarele pricini: ca nu cumva prin uşurinţa dobândirii, să fie uşoară şi pierderea lucrului
dobândit, căci ceea ce s-a dobândit prin muncă, este ţinut mai multă vreme; ceea ce s-a dobândit
cu uşurinţă, se şi aruncă foarte repede ca un lucru care poate fi iarăşi cu uşurinţă dobândit şi astfel
greutatea dobândirii binefacerii se transformă în binefacere, cel puţin pentru cei ce au minte; pe
de altă parte, poate că lucrul acesta se întâmplă aşa, ca nu cumva şi noi, mândrindu-ne că suntem
umpluţi de toată acea lumină în faţa Domnului Atotputernic (Iov 15. 25), să păţim la fel cu
Lucifer (Isaia 14. 12 – 14) care a căzut şi să cădem din pricina îngâmfării, căderea cea mai de
plâns dintre căderi; în sfârşit, se întâmplă astfel, poate pentru ca cei care s-au curăţit aici şi care
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stăruiesc cu încordare să dobândească lucrul dorit, să aibă de acolo o răsplată mare, pentru
străduinţa şi pentru viaţa lor strălucită.
Din această pricină se ridică între noi şi Dumnezeu întunericul acesta corporal (O splendidă
comparaţie: după cum norul ascunde lumina puternic strălucitoare a soarelui, la fel şi carnea
pune nor în faţa minţii, împiedicând lumina să vadă Lumina), ca în vremea de demult norul acela
între egipteni şi evrei (Ieșire 14. 20). Şi poate că acesta este întunericul pe care l-a pus Dumnezeu
drept ascunzătoare a Lui (Psalmul 17. 3), anume desimea noastră carnală, din pricina căreia
puţini sunt cei care-L întrevăd şi încă puţin.
Despre lucrul acesta să filosofeze deci aceia pe care îi preocupă şi să urce cât mai sus pe
scara cugetării. Pentru noi însă, care suntem legaţi cu lanţurile pământului, cum spune
dumnezeiescul Ieremia, şi care suntem învăluiţi de grosimea carnală, ştiut să fie acest lucru, că
după cum este cu neputinţă ca cineva să-şi depăşească umbra sa, oricât şi-ar grăbi pasul, căci
umbra i-o ia înainte întotdeauna, în măsura în care este ajunsă, sau să se apropie privirea de
lucrurile văzute, fără mijlocirea aerului şi luminii, sau ca natura înotătoare să alunece în afara
apelor, la fel este cu neputinţă celor care sunt în corpuri să se unească cu desăvârşire cu cele
cugetate de minte, fără intermediul celor corporale.
Căci întotdeauna se va strecura în cugetare ceva din cele ale noastre corporale, chiar dacă
spiritul, îndepărtându-se de cele văzute cât mai mult şi concentrându-se în sine, îşi va propune să
se ocupe cu lucruri înrudite cu el şi nevăzute.
Vei cunoaşte însă acest adevăr astfel.
XIII
Însele noţiunile de: duh şi foc (Vezi Deuteronom 4. 12, 24; 9. 3; Ieşire 19. 18) şi lumină şi
iubire şi înţelepciune şi dreptate şi minte şi cuvânt şi altele de felul acesta, nu sunt ele denumirile
pe care le dăm noi primei naturi (Adică denumiri date de noi lui Dumnezeu, care însă nu-i
exprimă fiinţa, ca unele care nu se pot desprinde de ordinea materială în care se poartă
cugetarea omenească)? Dar cum? Vei concepe tu un duh fără mişcare şi fără risipire? Sau un foc
în afara materiei şi a mişcării în sus şi fără culoare şi înfăţişare proprie? Sau o lumină
neamestecată cu aerul şi despărţită de cel care îi este ca un născător şi luminător? Iar mintea cum
vei concepe-o? Nu pe cea care se găseşte în cineva şi ale cărei mişcări sunt cugetările,
neexprimate, sau exprimate? Şi ce fel de cuvânt vei concepe în afară de cel care stă liniştit în noi,
sau care se răspândeşte? Căci stau în cumpănă să spun care se destramă. Iar dacă vei concepe şi o
înţelepciune, ce înţelepciune vei concepe, în afară de cea care este o dispoziţie naturală a
sufletului şi care se manifestă în contemplaţii, fie dumnezeieşti, fie omeneşti? Şi dreptatea şi
iubirea nu le vei concepe ca pe nişte dispoziţii sufleteşti lăudate, dreptatea ca vrăjmaşa
nedreptăţii, iar iubirea ca vrăjmaşa urii şi care se încordează şi se slăbesc şi care se produc şi care
dispar şi care ne fac şi ne schimbă cu desăvârşire, cum schimbă culorile corpurile? Sau trebuie ca,
îndepărtându-ne de aceste denumiri, să privim Dumnezeirea însăşi în Sine, atât cât este cu
putinţă, adunând din aceste imagini o închipuire a ei parţială? Care este deci mijlocul de a ne face
din aceste lucruri o imagine a Dumnezeirii, imagine care să nu se identifice cu aceste lucruri? Sau
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cum ar putea să fie toate aceste lucruri şi fiecare dintre acestea, în mod desăvârşit, Unimea care,
prin natura Ei, este necompusă şi neasemănată?
Astfel se trudeşte mintea noastră să se ridice peste cele corporale şi să se întreţină cu cele
necorporale în starea lor pură, cât timp speculează cu propria-i slăbiciune, cele peste puterea ei.
Fiindcă după Dumnezeu şi după prima cauză tinde toată firea raţională, dar ca să-L înţeleagă nu
este în stare, pentru pricinile pe care le-am expus. Şi, obosită de această dorinţă aprinsă şi agitată
parcă de ea şi neputând să suporte această pedeapsă, face o a doua plutire, fie ca să privească spre
cele văzute şi să-şi facă un Dumnezeu din vreuna din acestea, rău sfătuită fiind, desigur (căci ce
lucru dintre cele pe care le vede ea este mai înalt şi mai dumnezeiesc decât ea care le vede, şi cu
cât este mai înalt şi mai dumnezeiesc lucrul acela, pentru ca ea să fie adoratoare, iar lucrul ales să
fie adorat?), fie ca prin frumuseţea şi buna rânduială a celor văzute să cunoască pe Dumnezeu şi
să ia vederea drept călăuză spre cele mai presus de vedere, dar să nu fie păgubit Dumnezeu, din
pricina măreţiei celor văzute.
XIV
De aici pornind, unii au adorat (Înțelepciunea lui Solomon 13-14) soarele, alţii luna, alţii
spuza stelelor, alţii însuşi cerul cu toate acestea la un loc, cărora le-au atribuit conducerea
universului, după calitatea sau cantitatea mişcării lor: alţii au adorat însă stihiile (pământ, apă,
aer, foc), din pricina folosinţei lor, fără de care stihii nu este posibil să dăinuiască viaţa
omenească; alţii, în sfârşit, au adorat orice lucru, la întâmplare, dintre cele văzute, consacrând
drept zei pe cele mai frumoase lucruri pe care le vedeau. Sunt apoi unii care au adorat şi statui şi
plăsmuiri de mâini omeneşti mai întâi pe ale celor de aproape ai lor, anume cei care erau mai
pătimaşi şi mai supuşi celor corporale şi care cinsteau prin ridicări de monumente pe cei plecaţi
din viaţă (Înțelepciunea lui Solomon 14. 15); apoi au adorat şi chipurile străinilor, anume aceia
care au trăit după primii adoratori şi departe în timp de ei, din pricina necunoaşterii primei naturi
şi din pricina urmării cinstirii primite pe calea tradiţiei, ca legiuită şi necesară. Fiindcă obiceiul
consacrat în timp a fost socotit lege. Mai socotesc eu că unii, adorând puterea unui om şi
lăudându-i vânjoşia corporală şi admirându-i frumuseţea, cu timpul au făcut Dumnezeu pe omul
cinstit de ei, mai adăugând aici şi un mit, drept ajutor al rătăcirii.
XV
Iar cei mai pătimaşi dintre ei au socotit zei şi patimile, sau au cinstit, sub denumirea de zei,
mânia şi omorul şi nelegiuirea şi beţia, şi nu ştiu mai ce la fel cu acestea, negăsind nici prin
acestea o frumoasă şi dreaptă apărare a propriilor lor păcate. Şi pe unii dintre aceşti zei i-au lăsat
jos, pe alţii i-au ascuns sub pământ, singurul lucru cuminte pe care l-au făcut, iar pe alţii i-au suit
în cer. Ce ridicolă împărţire de tărâmuri! Apoi, punând fiecărei plăsmuiri un nume de zeu sau
demon, după puterea şi autonomia rătăcirii, şi ridicându-le statui spre amintire, statui a căror
momeală era şi costisitoare, prin sânge şi grăsimi de jertfe, ba chiar sunt unii care au socotit că îi
cinstesc prin fapte prea urâte, prin deliruri şi ucideri de oameni. Căci aşa se cuvenea să fie şi
cinstirea unor astfel de zei. Şi încă s-au batjocorit pe ei înşişi, prin adorarea de păsări şi de
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patrupede şi de târâtoare (Romani 1. 23; Înțelepciunea lui Solomon 11. 15) şi dintre acestea pe
cele mai urâte şi mai de râs, atribuindu-le slava lui Dumnezeu, încât să nu fie uşor să judeci, ce
trebuie mai degrab dispreţuit, adoratorii sau adoraţii. Dar poate chiar mult mai mult trebuie să
dispreţuim pe adoratori, fiindcă deşi au fost înzestraţi cu o natură raţională şi au primit şi harul lui
Dumnezeu, au înfăţişat răul ca lucrul cel mai bun. Şi vicleşugul acesta este uneltirea celui rău,
care s-a folosit de lucrul bun în vederea unui lucru rău (Lumea, prin contemplarea ordinii,
frumuseţii şi utilităţii celor din univers, în loc să se ridice pe calea acestora la raţiunea
necesităţii existenţei lui Dumnezeu, a ajuns să adore creaturile, făcând deci dintr-un lucru bun
un lucru rău, prin insultarea Creatorului, pus în rând cu creaturile, şi prin înşelarea proprie),
cum sunt multe dintre lucrările lui rele. Căci punând el stăpânire pe dorinţa lor fierbinte, care
rătăcea după căutarea lui Dumnezeu, pentru ca să-şi acapareze sieşi puterea şi să fure dorinţa lor,
ca şi cum ar fi dus de mână pe un om orb, care doreşte un drum oarecare, i-a aruncat pe fiecare în
câte o parte a aceleiaşi prăpăstii şi i-a risipit în golul fără de fund al morţii şi pierzării.
XVI
Astfel de oameni au făcut deci astfel de fapte.
Pe noi însă, care ardeam de dorul lui Dumnezeu şi care nu sufeream lipsa existenţei unui
conducător şi chivernisitor al universului, luându-ne în primire raţiunea noastră, apoi oprindu-se
la lucrurile văzute şi stăruind asupra celor create de la început, nu s-a oprit nici la ele – căci nu
era în firea raţiunii să atribuie conducerea universului lucrurilor deopotrivă cu noi supuse
simţurilor şi prin acestea ea ne duce la cauza care este deasupra lor şi prin care le prisoseşte
existenţa (Aici este vorba de raţiunea iluminată de harul lui Dumnezeu, reabilitată prin revelaţia
creştină).
Căci care este fiinţa care a rânduit cele cereşti şi cele pământeşti şi pe cele câte umblă prin
aer şi pe sub apă şi mai ales pe cele care sunt mai înainte de acestea: cerul şi pământul şi aerul şi
natura apei? Cine a amestecat şi cine a împărţit aceste lucruri? Care le este comunitatea, înrudirea
naturală şi conglăsuirea lor între ele? Căci laud pe cel care a spus aceasta, chiar dacă este străin
de noi (Se crede că aluzia de aici este făcută la Platon). Cine este cel care a pus în mişcare aceste
lucruri şi care conduce mişcarea continuă şi neîmpiedicată? Nu este oare artistul care le-a făcut şi
care le-a pus tuturor o lege, după care se poartă universul şi se conduce spre scopul lui ultim? Dar
cine este Artistul care le-a făcut? Nu este oare cel care le-a făcut şi care le aduce la existenţă?
Căci, evident, nu trebuie să punem pe seama întâmplării o atât de mare putere. Căci să admitem
că existenţa lor se datorează întâmplării. Cui se datorează însă rânduirea lor? Dar, de vreţi, s-o
atribuim şi pe aceasta tot întâmplării. Cui se datorează păstrarea şi păzirea acestor lucruri după
legile după care şi-au luat fiinţă mai întâi? Se datorează ea cuiva, sau întâmplării?
Cuiva, desigur, nu întâmplării.
Dar ce altceva este acest „cineva” dacă nu Dumnezeu?
Astfel ne-a dus, de la cele văzute, la Dumnezeu, raţiunea care porneşte din Dumnezeu şi care
este înnăscută în toţi şi care este prima lege în noi şi care este legată de toţi.
Şi să spunem deci începând iarăşi.
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XVII
Ce este Dumnezeu, după natura şi fiinţa Lui, nici n-a descoperit vreodată vreun om şi, sigur,
nu este cu putinţă să descopere. Dar, dacă va descoperi cândva cineva ce este Dumnezeu, să
cerceteze şi să filosofeze despre aceasta cei care vor. Ce este Dumnezeu, va descoperi însă
cineva, după socotinţa mea, atunci când această facultate asemenea Lui şi dumnezeiască, mintea
şi raţiunea noastră, se va fi unit cu Acela cu care este înrudită din natură, şi când chipul va fi
ajuns la Chipul, la modelul lui (Raţiunea omenească este de natură divină. Prin urmare, este
posibilă cunoaşterea raţională a lui Dumnezeu, raţiunea noastră sau „tipul” având proprietatea
naturală de a se ridica la „arhetipul” ei, chiar dacă, cum zice mai departe Sfântul Grigorie (cap.
XXI), încercăm să cuprindem cu mintea pe Dumnezeu în timp ce ne stau piedică în calea raţiunii
simţurile şi întunericul carnal, întocmai ca cineva care cu un instrument mic încearcă să facă un
lucru mare), de a cărui fierbinte dorinţă este stăpânit acum. Şi mi se pare că este o vorbă foarte
înţeleaptă a spune că vom cunoaşte cândva, cât am fost cunoscuţi noi (1 Corinteni 13. 12).
Doar că în timpul de faţă, tot ceea ce ajunge la noi, este o mică emanaţie a Dumnezeirii şi un
fel de mică licărire a unei mari lumini. Astfel că, chiar dacă cineva a cunoscut pe Dumnezeu, sau
a mărturisit că L-a cunoscut, într-atât L-a cunoscut, încât să pară că este mai asemănător luminii
decât altul care nu este deopotrivă de luminos cu el. Şi această întrecere în a cunoaşte pe
Dumnezeu, a fost socotită de unii cunoaştere desăvârşită a Lui, dar nu a fost cunoaştere în
realitate, ci în comparaţie cu puterea de cunoaştere a semenilor lor.
XVIII
Din această pricină, Enos a nădăjduit (Facere 4. 26) că va putea să cheme pe Domnul.
Nădejde era acest gând virtuos al sufletului lui, şi nădejde nu de a cunoaşte pe Dumnezeu, ci
nădejde de a chema pe Dumnezeu. Enoh a fost mutat de la noi de Dumnezeu (Facere 5. 24) dar
nu este limpede dacă înţelesese cu mintea natura lui Dumnezeu, sau dacă avea s-o înţeleagă. Iar
pentru Noe, căruia i s-a încredinţat de Dumnezeu să scape de la înecul apelor întreaga lume
(Facere 6. 13), sau seminţiile lumii, cu ajutorul unui lemn mic, care scapă de la înec (Facere 7.
1), frumos lucru i-a fost învrednicirea de a fi plăcut lui Dumnezeu (Lui Noe i s-a încredinţat să
scape de înec seminţele lumii, pentru vrednicia lui morală, el singur fiind găsit drept şi plecat lui
Dumnezeu. Aceasta a fost singura lui satisfacţie sufletească şi trecere la Dumnezeu, şi nu faptul
că ar fi văzut pe Dumnezeu (Facere 7. 1), cu toate că umbla cu Dumnezeu (Facere 7. 9) ).
Avraam, marele patriarh, s-a făcut drept prin credinţă (Facere 15. 6; Romani 4. 3) şi jertfeşte o
jertfă neobişnuită şi preînchipuitoare a jertfei celei mari (Facere 22. 2). Pe Dumnezeu însă, el nu
l-a văzut ca Dumnezeu, ci L-a hrănit ca pe un om (Facere 18. 1) şi a fost lăudat că a venerat atât
cât a înţeles el cu mintea. Iacob, la rându-i, a avut vedenia unei scări înalte şi a urcării de îngeri
pe ea şi unge în chip mistic un stâlp de piatră (Facere 28. 11 – 16), poate ca să însemneze prin
aceasta piatra cea unsă pentru noi, şi dă unui loc numirea de casa lui Dumnezeu, în cinstea
vedeniei, şi se luptă piept la piept cu Dumnezeu ca şi cu un om (Facere 32. 25), luptă care la un
moment oarecare este fie lupta lui Dumnezeu cu un om, fie poate comparaţie a virtuţii omeneşti
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faţă de Dumnezeu, şi poartă pe corp semnele luptei (Facere 32. 26) care arată învingerea naturii
născute şi ia drept răsplată pentru evlavia sa schimbarea numelui, fiind numit după aceea, în loc
de Iacob, Israel (Facere 32. 28 – 29), luând deci numele acesta mare şi cinstit. În ce priveşte
cunoaşterea lui Dumnezeu, nici el, nici altul mai presus de el, dintre cele douăsprezece seminţii,
al căror părinte era, nu s-a putut făli, până în ziua de azi, că a înţeles cu mintea natura sau vederea
întreagă a lui Dumnezeu.
XIX
Lui Ilie însă, nu vreun vânt puternic, şi nici vreun foc, şi nici vreun cutremur de pământ, cum
auzi că spune istoria, ci o mică adiere de vânt i-a descris, în umbră (3 Regi 19. 11), prezenţa lui
Dumnezeu, şi nu natura lui. Cărui Ilie? Aceluia pe care îl duce spre cer chiar un car de foc (4
Regi 2. 11), arătându-i astfel virtutea lui supraomenească. Dar de Manoe judecătorul (Judecători
13. 2), mai înainte, şi de Petru ucenicul, mai în urmă, cum de nu te-ai minunat? De unul, fiindcă
nici măcar nu a putut să sufere vederea lui Dumnezeu care îi apăruse, şi care, din această pricină,
a spus: „Suntem pierduţi, femeie, am văzut pe Dumnezeu” (Judecători 13. 22), în sensul că de
oameni nu poate fi cuprinsă nici arătarea lui Dumnezeu, nici natura Lui; de altul fiindcă nu a
îngăduit chiar lui Hristos (Luca 5. 8) pe care-L privea cu ochii să rămână în corabie şi, din
această pricină L-a poftit să plece. Şi totuşi Petru era mai aprins decât ceilalţi de dorinţa
cunoaşterii lui Hristos, şi de aceea este socotit el fericit (Matei 16. 17) şi i se încredinţează
lucrurile cele mai mari. Dar ce-ai spune despre Isaia şi despre Iezechiel, văzătorul lucrurilor celor
mai mari şi despre ceilalţi profeţi? Dintre aceştia, unul, Isaia, a văzut pe Domnul Savaot şezând
pe tronul slavei şi înconjurat şi lăudat şi acoperit de Serafimii cu câte şase aripi şi pe sine
curăţindu-se cu cărbune aprins şi pregătindu-se pentru profeţie (Isaia 6. 1 – 7); altul, Iezechiel,
descrie şi carul lui Dumnezeu, adică Heruvimii şi tronul mai presus de ei şi tăria mai presus de el
şi pe cel care i s-a arătat în tărie şi unele glasuri de îndemnuri şi fapte (Iezechiel 1) şi acestea erau,
fie vreo vedenie de ziuă, posibilă de intuit numai de către cei sfinţi, fie vreo vedenie neînşelătoare
din vremea nopţii, fie vreo închipuire a minţii, care stă de faţă cu cele viitoare, ca şi când ar fi
prezente, fie altfel de chip de profeţie negrăit, n-aş putea spune. Dar ştie Dumnezeul profeţilor şi
cei în care lucrează astfel de puteri. Numai că nici aceştia despre care vorbim, nici vreun altul de
aceeaşi condiţie cu ei, n-a stat în faţa substanţei şi fiinţei Domnului (Ieremia 23. 18: „Care din ei
oare au luat parte la sfatul Domnului şi a văzut şi a ascultat cuvântul lui, ca să-l spună?” Aici
Sfântul Grigorie adaugă cuvântul substanţă, fiinţă, esenţă, spre a întări şi a da acest sens
cuvântului bază, fundament, susţinere, suport. Textul ebraic are cuvântul „sod” adică sfătuire
tainică. Septuaginta şi Teodoţion traduc cu „substanţă” sau „subzistenţă”; Aquila traduce cu
„secret”; Simah traduce cu „cuvântare”. Poate că Sfântul Grigorie s-a gândit la aceea că la sfat
nu poţi sta cu cineva până nu eşti de faţă cu el), după cum stă scris, nici n-a văzut sau a destăinuit
altora natura lui Dumnezeu.
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XX
Iar dacă i-ar fi fost îngăduită lui Pavel destăinuirea lucrurilor pe care le avea cel de al treilea
cer (2 Corinteni 12. 2) şi înaintarea până la ele, sau ridicarea, sau înălţarea, poate că am şti ceva
mai mult despre Dumnezeu, dacă cumva cunoaşterea lui Dumnezeu ar fi fost taina răpirii lui. Dar
fiindcă acele lucruri nu erau de destăinuit, să fie cinstite şi de noi în tăcere. Atât să-l auzim însă
pe Pavel spunând, anume că „în parte cunoaştem şi în parte profeţim” (1 Corinteni 13. 9).
Acestea şi altele de felul acesta le mărturiseşte cel care nu era un om de rând în privinţa
cunoaşterii (2 Corinteni 11. 6), cel care ameninţă cu probarea lui Hristos care vorbeşte în el (2
Corinteni 13. 3. Mulţi nu credeau spuselor Apostolului, ba chiar era socotit drept mincinos. De
aceea s-a văzut în situaţia de a argumenta adversarilor credinţei că cele spuse de el sunt în
realitate cuvintele şi învăţăturile lui Hristos), le mărturiseşte marele luptător şi dascăl al
adevărului. Din cauza aceasta nu pune el nici toată cunoaşterea de jos mai presus de cele văzute
ca în oglinzi şi ghicituri (1 Corinteni 13. 2), ca una care constă în mici reprezentări ale
adevărului. Şi dacă nu cumva par unora prea migălos şi lăturalnic, când cercetez asemenea
lucruri, nici celelalte chestiuni poate nu erau decât acestea că nu pot fi acum îmbrăţişate (Ioan 16.
12), la care Cuvântul Însuşi a făcut aluzie, ca la unele care vor fi purtate cândva şi lămurite, şi pe
care marele Ioan Înaintemergătorul Cuvântului, marele glas al adevărului (Aici Sfântul Ioan
Evanghelistul este confundat cu Sfântul Ioan Botezătorul), le-a stabilit că nu le-ar putea cuprinde
cu mintea lumea de jos.
XXI
Prin urmare, orice adevăr şi orice raţionament cu privire la Dumnezeu, este greu de înţeles
cu mintea şi greu de contemplat: şi e ca şi atunci când ne trudim să facem lucruri mari cu un
instrument mic, când căutăm să vânăm cu înţelepciunea omenească cunoaşterea celor existente şi
când ne apropiem de cele spirituale cu simţurile, sau nu fără de simţurile de care suntem purtaţi
încoace şi încolo şi din pricina cărora rătăcim şi nu avem posibilitatea ca, apropiindu-ne cu
mintea goală de lucrurile goale (Adică cu mintea goală de orice imagine materială, senzorială,
numai aşa putându-se ajunge la adevărul suprem. Este şi aici tot influenţa platonică), să păşim
mai aproape de adevăr şi să ne formăm mintea prin înţelegerea lor.
Discuţia despre Dumnezeu însă cu cât este mai desăvârşită, cu atât este mai grea şi ridică
mai multe obiecţii şi are dezlegări mai anevoioase. Căci orice lucru ce se ridică în cale, fie el
chiar foarte scurt, stăvileşte şi împiedică drumul cugetării şi îi întrerupe mersul înainte, cum fac
cei care trag deodată înapoi cu frâul caii care merg înainte şi-i întorc prin smucirea neaşteptată.
Astfel Solomon, care a prisosit în înţelepciune mai mult decât toţi cei care au fost înaintea lui şi
după el (3 Regi 3. 12), care avea lărgimea inimii drept dar de la Dumnezeu şi o revărsare de
contemplare mai îmbelşugată decât nisipul, cu cât se afundă mai mult în adânc, cu atât se simte
cuprins de ameţeală şi face sfârşit al înţelepciunii din descoperirea cât de departe a fugit ea de el
(Ecclesiast 7. 23 – 24). Pavel, la rându-i, încearcă să se apropie, nu zic de natura lui Dumnezeu,
căci ştia că lucrul acesta e cu desăvârşire cu neputinţă, ci numai de judecăţile lui Dumnezeu
19

(Romani 11. 33 – 34). Dar fiindcă nu găseşte o ieşire şi nici o oprire a urcării şi nici nu se
sfârşeşte la vreun ţărm lămurit multa activitate a minţii lui, de vreme ce mereu i se năzăreşte în
faţă un lucru pe care-l simte că lipseşte, ce minune (ca să păţesc şi eu la fel), îşi îngrădeşte
cuvântul, din cauza spaimei şi numeşte un astfel de lucru şi bogăţie şi adânc al lui Dumnezeu şi
îşi mărturiseşte neputinţa de a înţelege cu mintea judecăţile lui Dumnezeu, strigând aproape la fel
cu David, care aici numeşte judecăţile lui Dumnezeu adânc fără de fund (Psalmul 35. 6), adânc al
cărui fund nu poate fi cuprins nici cu măsurătoarea, nici cu simţirea, aici spune că s-a minunat de
cunoaşterea din el însuşi şi a rânduirii lui şi că s-a temeinicit mai mult decât îi îngăduie puterea şi
înţelegerea lui însuşi.
XXII
Căci, lăsând la o parte pe celelalte, ca să privesc spre mine însumi şi spre toată natura şi
alcătuirea omenească, ce este această amestecare a noastră? Ce este mişcarea? Cum s-a amestecat
în noi nemuritorul cu muritorul? Cum curg în jos şi mă port în sus? Cum este mărginit sufletul?
În ce fel dă el viaţa şi se face părtaş al patimii? Cum este mintea şi mărginită şi nemărginită,
rămânând în noi şi mergând peste toate, cu iuţeala mişcării şi a curgerii? În ce fel este ea
împărtăşită de cuvânt şi exprimată şi cum merge prin aer şi cum intră prin lucruri? Cum se
întovărăşeşte cu simţurile şi cum se retrage în sine de la ele? Şi încă înainte de acestea, care era
prima plasmă şi constituţia noastră în laboratorul naturii? Care ne era ultima formă şi
desăvârşire? Care ne era dorinţa de hrană şi împărţirea ei? Şi cine ne-a dus la primele izvoare şi la
cauzele vieţii în mod automat? Cum se hrăneşte trupul cu mâncăruri şi sufletul cu raţiunea? Care
este atracţia naturii şi raportul natural între născători şi născuţi, ca să se ţină ei împreună la un loc
prin puterea afecţiunii? Cum de sunt chipurile lor stabile şi deosebite prin caracterele lor, ale
căror proprietăţi, din cauză că sunt atât de multe, ne sunt inaccesibile? Căci unul pleacă din lume,
iar altul vine să-i ia locul, întocmai ca în curgerea unui râu, care nu stă locului şi care rămâne pe
loc totuşi. Multe ai putea filosofa încă despre mădularele şi despre părţile corpului omenesc şi
despre buna potrivire a unora cu altele, care sunt rânduite împreună şi deosebite totuşi între ele şi
pentru folosinţă şi pentru frumuseţe şi care unele au întâietate, iar altele sunt în inferioritate, unite
şi despărţite, cuprinzătoare şi cuprinse, prin legea şi raţiunea naturii. Multe ai putea filosofa
despre voci şi despre auzuri, în ce fel unele sunt pronunţate prin organele vocale, iar celelalte le
primesc, prin izbirea şi imprimarea aerului de la mijloc. Multe ai putea filosofa despre vedere,
care se uneşte în chip negrăit cu lucrurile văzute şi care se mişcă numai şi deodată cu voinţa şi
care are aceleaşi dispoziţii ca şi mintea. Căci cu o deopotrivă iuţeală, mintea se amestecă cu cele
gândite, iar vederea cu cele văzute. Multe ai putea filosofa despre celelalte simţuri, care sunt ca
nişte receptoare ale impresiilor din afară, ce nu pot fi contemplate cu ajutorul raţiunii. Multe ai
putea filosofa despre repausul din timpul somnului şi despre închipuirile venite prin visuri şi
despre memorie şi despre aducerea aminte şi despre raţiune şi despre mânie şi despre dorinţă, şi,
într-un cuvânt, despre cele prin câte este condus acest mic univers, omul.
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XXIII
Vrei să-ţi enumăr şi deosebirile dintre celelalte animale şi noi şi dintre ele însele, naturile şi
naşterile şi creşterile şi regiunile şi obiceiurile şi viaţa lor care este parcă cea cetăţenească? Cum
unele trăiesc în turme, iar altele singuratice? Unele ierbivore, iar altele carnivore? Unele furioase,
iar altele blânde? Unele iubitoare de oameni şi cu ei la un loc trăitoare, iar altele neîmblânzite şi
libere? Şi unele parcă mai aproape de puterea de a gândi şi învăţa, iar altele cu desăvârşire lipsite
de raţiune şi învăţătură? Unele cu mai multe simţuri, iar altele cu mai puţine? Unele legate de un
loc, iar altele dornice de pribegie? Unele foarte sprintene, iar altele foarte greoaie? Unele
distingându-se prin mărimea corpului şi prin frumuseţe, sau prin vreuna din aceste însuşiri, iar
altele foarte mici şi urâte la vedere, sau şi una şi alta? Unele robuste, iar altele neputincioase?
Unele gata de apărare, iar altele bănuitoare şi viclene? Unele prevăzătoare, iar altele
neprevăzătoare? Unele harnice şi econome, iar altele cu desăvârşire leneşe şi nesinchisitoare de
viitor? Şi încă înainte de acestea, cum unele merg târându-se, iar altele drept? Unele iubitoare ale
unei anumite regiuni a pământului, iar altele complăcându-se în orice loc? Unele iubitoare de
podoabă, iar altele cu desăvârşire lipsite de simţământul acesta al împodobirii? Şi împreunate şi
neîmpreunate? Şi înfrânate şi dezmăţate? Şi născătoare de pui mulţi deodată şi fără să nască pui
mulţi deodată? Şi care trăiesc vreme îndelungată şi care trăiesc puţin timp? M-ar obosi cuvântul,
dacă le-aş lua pe fiecare în parte.
XXIV
Priveşte-mi cu atenţie şi firea înotătoarelor, care alunecă în ape şi care parcă zboară sub
natura lichidă, care sorb în tihnă aerul mediului lor propriu, iar într-al nostru se găsesc în
primejdia în care ne-am găsi noi sub ape; priveşte cu atenţie la obiceiurile şi la simţirile lor şi la
împreunările şi la naşterile şi la mărimile şi la frumuseţile şi la preferinţele lor pentru anumite
regiuni şi la rătăcirile lor, la adunările şi la despărţirile lor şi la particularităţile lor puţin
asemănătoare cu ale vieţuitoarelor de pe uscat, dar ale căror însuşiri şi comune şi individuale sunt
opuse, şi în înfăţisări şi în numiri. Priveşte cu atenţie şi la stolurile şi varietăţile de păsări şi după
înfăţişările şi după culorile lor, şi ale celor necântătoare şi ale celor cântătoare; şi care este
explicaţia melodiei acestora şi de la cine vine ea? Cine este cel care a dat greierului lira din piept
şi cântările de pe ramuri şi ciripiturile păsărilor, când se pun în mişcare deodată cu soarele,
umplând de muzică amiezile şi când fac să răsune dumbrăvile şi când petrec pe călător cu
glasurile lor? Cine este cel care ţese cântarea împreună cu lebăda, când îşi întinde aripa în
suflările de vânturi şi face şuierătura melodie? Căci nu mai vorbesc de vocile forţate şi de cele
câte meşteşugesc artele împotriva adevărului. De unde se face că păunul, această îngâmfată
pasăre şi de fel din părţile Midiei, este atât de iubitor de frumuseţe şi de cinste (căci îşi şi simte
propria-i frumuseţe), încât, când vede pe cineva apropiindu-se, sau se făleşte în faţa păuniţelor,
cum se spune, întinzându-şi gâtul şi rotindu-şi aripa cu lucii aurii şi înstelată, îşi arată, ca pe o
scenă de teatru, frumuseţea lui iubitorilor lui? Dumnezeiasca Scriptură admiră într-adevăr şi
înţelepciunea femeilor în ţesături, zicând: „Cine a dat femeilor priceperea la ţesături şi ştiinţa
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broderiilor?” Această însuşire aparţine unei fiinţe înzestrate cu raţiune şi prisositoare în
înţelepciune şi care merge până la cele cereşti.
XXV
Iar tu admiră-mi şi inteligenţa naturală a necuvântătoarelor, şi, dacă este cu putinţă, arată-mi
cauzele ei. Cum şi-au pregătit păsările cuiburi şi în pietre şi în copaci şi în acoperişuri, cu grijă
pregătite atât în ce priveşte siguranţa, cât şi în ce priveşte frumuseţea şi potrivite pentru creşterea
puilor? De unde au albinele şi păienjenii hărnicia şi dibăcia, pentru ca albinele să-şi construiască
faguri şi să-i lege prin celule hexagonale şi îmbucate una într-alta, şi pentru ca stabilitatea
fagurilor să se facă prin zidirea de la mijlocul lor şi prin îmbinarea de unghiuri cu linii drepte şi
pentru ca fagurii să se facă în stupi aşa de întunecoşi şi în plăsmuiri nevăzute; iar păienjenii să
ţeasă pânze cu multe ochiuri din fire atât de subţiri şi aproape aeriene, întinse în multe chipuri (şi
acestea din începuturi nevăzute) şi o casă în acelaşi timp vrednică de cinste şi loc de vânătoare a
fiinţelor mai slabe, în vederea hranei? Care Euclide a imitat aceasta, făcând speculaţii asupra unor
linii inexistente şi obosindu-se în demonstraţii? Care Palamede (Se spune că Palamede a făcut cel
dintâi planuri de strategie, luând de model formaţiile în care zboară cocorii), în tacticile lui, a
imitat mişcările şi formaţiile cocorilor, după cum se spune, şi obişnuinţele lor de a se mişca în
ordine şi în zboruri variate? Care Fidii (Este vorba despre renumitul Fidias atenianul, neîntrecut
sculptor de statui) şi Zeuxizi şi Polygnoţi şi Parrhaşi şi Aglaofoniţi (Zeuxis Heracleotul a fost
mare pictor al timpului său. La fel cu Polygnot din Thasos. Parrhasie este primul mare pictor
care a introdus simetria în pictură. Despre Aglaofon, alt mare pictor, aminteşte Pliniu) au putut
să le imite, ei care au ştiut să picteze şi să sculpteze frumosul cu o superioritate neîntrecută? Ce
horă armonioasă a lui Daidalos din Cnossos (Daidalos din Cnossos din Creta se povesteşte că a
vrut să facă statui vii. Le-a pus astfel ochi şi un dispozitiv nervos mecanic, care le făcea să se
mişte. Tot el se spune că a construit labirintul din Creta), care s-a trudit jucând pentru o mireasă,
spre prisosirea frumuseţii, sau ce labirint din Creta, greu de ieşit din el şi greu de descurcat, ca să
vorbesc ca poeţii şi care adesea se întâlneşte cu sine în sofismele artei? Şi trec sub tăcere
depozitele de provizii ale furnicilor şi paznicii lor şi tezaurul de hrană corespunzător vremii şi
celelalte lucruri pe care le ştim că se povestesc despre călătoriile şi despre conducătorii lor şi
despre buna rânduire din faptele lor.
XXVI
Dacă îţi este la îndemână explicaţia acestora şi dacă cunoşti inteligenţa care le conduce,
priveşte cu băgare de seamă şi la deosebirile dintre plante, până şi la dibăcia cu care sunt alcătuite
frunzele, atât pentru o cât mai mare plăcere a ochilor şi, în acelaşi timp, cât şi pentru foarte
marele folos al fructelor. Priveşte-mi cu băgare de seamă şi la varietatea şi belşugul fructelor şi
mai ales la prea marea frumuseţe a celor mai necesare pentru viaţă. Şi mai priveşte-mi cu băgare
de seamă şi la puterile rădăcinilor (Înțelepciunea lui Solomon 7. 20) şi ale sucurilor şi ale florilor
şi ale mirosurilor, nu numai foarte plăcute, dar şi foarte potrivite pentru sănătate, şi la farmecele
şi felurimile culorilor şi încă şi la scumpătăţile şi strălucirile pietrelor; fiindcă pe toate ţi le-a pus
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înainte natura, ca într-un ospăţ comun, îmbelşugat cu de toate, pe cele care sunt necesare şi pe
cele care sunt spre plăcere, pentru ca, dacă nu altcumva, cel puţin pe calea lucrurilor de la care
primeşti binefaceri să cunoşti pe Dumnezeu şi să te faci de nevoie mai inteligent. De aici, trecemi mai departe la întinderea şi mărimea pământului, mama obştească a tuturor şi la golfurile
mărilor, legate între ele şi cu pământul şi la frumuseţile pădurilor şi la râuri şi la izvoarele
îmbelşugate şi mereu curgătoare, nu numai ale apelor reci şi de băut şi ale apelor care curg la
suprafaţa pământului, ci şi la cele care curg pe sub pământ şi care aleargă prin peşteri, apoi
împinse şi izbite de un suflu puternic, apoi încălzite de tăria luptei şi a ciocnirii, ţâşnesc afară pe
oriunde li se cedează puţin şi ne dăruiesc de aici, în multe părţi ale pământului, şi folosul băilor
calde şi, cu o putere contrară bolii, o tămăduire fără de plată şi de la sine. Spune cum şi de unde
sunt acestea? Ce este această mare şi nemeşteşugită ţesătură? Nu mai puţin de laudă sunt ele când
le priveşti relaţia unora faţă de altele, decât când sunt contemplate fiecare în parte. Cum a stat
pământul fix şi neclintit? Purtat pe ce? Şi care fiindu-i sprijinitorul? Şi acela iarăşi pe cine
sprijinindu-se? Căci raţiunea nu are pe ce să se sprijine în acest caz, în afară de voinţa
dumnezeiască. Şi cum o parte a lui se ridică în vârfuri de munţi, iar alta se aşează în câmpie şi
aceasta în multe chipuri şi varietăţi şi schimbându-se prin mutări puţin câte puţin este şi pentru
folos mai îmbelşugată şi prin varietate mai plăcută? Şi cum altă parte a lui e împărţită pentru a fi
locuită, iar alta nelocuită, pe câtă o taie de rest înălţimile munţilor şi altă parte separată, ca să dea
şi să ajungă la o altă margine, este cel mai vădit semn de recunoaştere a măreţiei lucrării lui
Dumnezeu.
XXVII
Mării însă, dacă nu aş vrea să-i admir mărimea, i-aş admira blândeţea şi chipul cum se ridică
slobodă înlăuntrul propriilor ei ţărmuri; iar dacă nu i-aş admira blândeţea, i-aş admira desigur
mărimea. Dar fiindcă le are şi pe una şi pe alta, voi lăuda puterea din amândouă. Cine a adunat-o
la un loc? Cine a strâns-o ca în lanţuri? Cum de se ridică şi rămâne pe loc, ca şi când s-ar ruşina
de pământul din preajmă? Cum primeşte şi toate râurile şi rămâne mai departe aceeaşi (Ecclesiast
1. 7), cu tot prisosul mulţimii apei, sau nu ştiu ce trebuie să mai spun? Cum de e în stare să-i fie
ţărm nisipul (Ieremia 5. 22), ei, unei atât de mari stihii? Au ceva de spus aici fizicienii şi înţelepţii
în lucruri zadarnice şi care măsoară în realitate marea cu ceaşca, adică lucrurile atât de mari, cu
gândurile lor? Sau, cu puţine cuvinte, voi filosofa eu despre acest lucru, din Sfânta Scriptură şi
mai convingător şi mai adevărat decât fac cuvântările lungi? O poruncă a pus jur împrejur
deasupra apei (Iov 26. 10). Această poruncă este lanţul naturii lichide. Dar cum de duce marea pe
plutitorul care trăieşte pe uscat (Adică pe om, plutitorul de uscat, spre deosebire de plutitoarele
propriu-zise, care trăiesc în ape. Aici Sfântul Grigorie laudă înţelepciunea pusă de Dumnezeu în
oameni, care cu ajutorul corăbiei au făcut drum uscat peste natura lichidă, legând astfel între ele
ţărmuri îndepărtate şi cimentând iubirea şi relaţiile dintre oamenii separaţi de mari distanţe), cu
ajutorul unui lemn mic şi al vântului (Nu te minunezi văzând acest lucru? Şi nu-şi iese mintea din
sine?) pentru ca pământ şi mare să fie legate prin folosinţe şi amestecări şi pentru ca să se
unească într-un singur întreg, pentru om, lucrurile care stau la atâta distanţă unele de altele în ce
priveşte natura lor? Şi care sunt primele izvoare ale izvoarelor, cercetează, o omule, dacă poţi să
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le dai de urmă, sau să le descoperi. Şi cine este cel cere spintecă (Avacum 3. 9) pentru râuri,
câmpii şi munţi şi le dă drumul neîmpiedicat? Şi cum se explică minunea din aceste lucruri opuse
între ele, când nici marea nu-şi iese din matcă şi când nici râurile nu se opresc din curs? Care este
hrana apelor şi care este felurimea acesteia, de vreme ce unele se adapă de sus, iar altele cu
rădăcinile, ca şi eu însumi să mă desfătez în cuvântare, când descriu deliciile lui Dumnezeu?
XXVIII
Haide deci, lăsând pământul şi cele pământeşti, ridică-te în aer, pe aripile gândurilor, ca
raţiunea să-ţi înainteze metodic; şi de aici te voi urca spre cele cereşti şi spre cerul însuşi şi spre
cele care sunt dincolo de cer. Şi raţiunea şovăie să se aproprie de cele care urmează de aici, dar se
va opri totuşi, pe cât este cu putinţă. Cine este cel care a vărsat aerul, această multă şi îmbelşugată
bogăţie, măsurat nu după ranguri, nu după averi, necuprins în hotare, neîmpărţit după vârste, ci
luat în mod liber de fiecare şi cinstit printr-o împărţire egală, după modul împărţirii manei (Ieșire
16. 8; Iov 38. 21)? Acest vehicul al neamului zburătoarelor, scaunul vânturilor, prielnicia
anotimpurilor, însufleţirea animalelor, dar mai ales păstrarea împreună a sufletului cu corpul, în
care sunt corpurile şi cu care este posibilă vorbirea, în care este lumină şi cele luminate şi vederea
care curge prin el? Cercetează-mi şi cele ce urmează; căci nu consimt să atribui aerului întreaga
stăpânire a celor care sunt socotite a fi datorită aerului. Care sunt hambarele vânturilor? Care sunt
tezaurele zăpezii (Iov 38. 22)? Cine este cel care a născut picăturile de rouă (Iov 38. 28), după
cuvântul Scripturii? Din pântecele cui porneşte gheaţa (Iov 38. 29)? Cine este cel care leagă apa
în nori (Iov 26. 8; Psalmul 134. 7) şi, o ce minune! o parte o pune în nori, cu cuvântul fiind
stăpânită natura lichidă, iar altă parte o varsă pe faţa întregului pământ şi o risipeşte la cuvenită
vreme şi cu egalitate şi fără să lase liberă şi nestrunită întreaga substanţă lichidă (căci ne ajunge
curăţirea aceea din vremea lui Noe şi Cel care este cu totul nemincinos (Facere 9. 12) nu-şi uită
de legământul Lui), şi nici nu o opreşte cu desăvârşire, ca să nu mai avem iarăşi nevoie de un alt
Ilie, care să slobozească seceta (3 Regi 18. 35)? Dacă va închide cerul, zice Scriptura, cine-l va
mai deschide (Deuteronom 11. 17; Iov 12. 14)? Iar dacă-i va deschide stăvilarele, cine le va opri
(Facere 7. 11)? Cine va suporta nemăsurarea din amândouă din partea celui care face să plouă,
dacă El nu le va conduce pe toate la măsurile şi cu cumpenele Lui (Iov 28. 25)? Ce-mi vei
filosofa despre fulgere şi despre tunete, tu care tuni de pe pământ şi care nu străluceşti nici măcar
prin nişte mici sclipiri ale adevărului? Pe care aburi ridicaţi de pe pământ îi vei pune cauză
făcătoare a norilor, sau ce condensare de aer, sau ce presare de nori rari, sau ruptură, pentru ca
presarea să-şi producă fulgerul, iar ruptura tunetul? Ce fel de suflu prins la strâmtoare, apoi fără
putinţă de ieşire, ca să fulgere când este presat şi să tune când se sparge? Dacă ai colindat cu
cugetarea aerul şi toate cele ce sunt în legătură cu el, atinge acum, împreună cu mine, şi cerul şi
cele din el. Dar să ne ducă credinţa mai mult decât raţiunea, dacă cumva ai învăţat slăbiciunea
raţiunii în cercetarea lucrurilor mai din apropierea ta şi dacă ai cunoscut că este o raţiune
cunoaşterea lucrurilor care sunt mai presus de raţiune, ca să nu fii cu desăvârşire pământesc, sau
prins de cele pământeşti, necunoscând nici chiar acest lucru, neştiinţa ta.
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XXIX
Cine a întins de jur împrejur cerul, cine a rânduit stelele? Ba mai mult, ce ai putea să numeşti
tu, înaintea acestora, cer şi stele, o exaltatule, care nu cunoşti lucrurile care sunt la picioarele tale
şi care nu eşti în stare să te măsori pe tine însuţi, dar care cercetezi cu multă curiozitate lucrurile
care depăşesc natura ta şi care rămâi cu gura căscată în faţa celor care nu pot fi măsurate? Căci
fie, să admitem că tu poţi să înţelegi cu mintea cicluri şi orbite şi conjuncţii şi separaţii şi
răsărituri de stele şi de soare şi trepte şi minute şi toate lucrurile prin care îţi arăţi această
minunată ştiinţă a ta: această înţelegere nu este încă cuprinderea cu mintea a celor existente, ci
este observarea unei mişcări oarecare; această observare, întărită de un exerciţiu mai îndelungat şi
adunând la un loc cunoştinţele dobândite mai înainte de mai mulţi oameni, apoi dându-le o
interpretare, a fost numită ştiinţă, după cum fazele lunii au ajuns cunoscute mulţimii, făcând din
vedere un început al cunoaşterii. Dar tu, dacă eşti foarte cunoscător al acestor lucruri şi cauţi pe
drept cuvânt să fii admirat, spune care este cauza ordinii şi a mişcării? De unde-şi aprinde soarele
lumina pentru toată lumea şi pentru toate vederile, întocmai ca un corifeu al unui cor, acoperind
cu strălucirea sa pe celelalte astre, mai mult ca unele dintre acestea pe altele la rândul lor? Iar
dovada este: acestea strălucesc în faţa lui, iar el străluceşte mai presus de ele şi nu lasă să se
cunoască nici că se ridică odată cu el frumos ca un mire, iute şi mare ca un uriaş (Psalmul 18. 6)
(căci nu suport să-l slăvesc cu alte cuvinte, decât cu ale mele); atât de mare în putere, încât de la
un capăt la altul al lumii el le cuprinde pe toate cu căldura lui (Psalmul 18. 7) şi nimic nu scapă
de simţirea lui şi umple şi tot ochiul de lumină şi toată natura corporală de căldură, de o căldură
care încălzeşte, nu care arde, graţie blândeţii temperaturii şi ordinei mişcării lui, ca şi când stă de
faţă lângă toate şi le cuprinde pe toate cu o egală măsură.
XXX
Cât de mare este însă pentru tine spusa aceea, dacă ai reflectat asupra ei? Anume: ceea ce
este soarele între cele care cad sub simţuri, aceea este Dumnezeu pentru cele cugetate cu mintea,
a spus careva dintre cei profani (Platon). Căci el luminează vederea, precum Dumnezeu
luminează mintea; el este şi cel mai frumos dintre cele văzute, după cum este Dumnezeu dintre
cele cugetate. Dar cine este cel care l-a pus în mişcare de la început? Ce este deci lucrul care-l
mişcă fără întrerupere şi-l poartă jur împrejur, pe cel care este stabilit de legea lui şi lipsit de
mişcare, cu adevărat neobosit şi dătător şi întreţinător al vieţii şi cele prin câte, cu bună dreptate,
este cântat de poeţi şi care nici nu-și opreşte cândva mişcarea, nici binefacerile lui? Cum creează
el ziua, când stă deasupra pământului şi noaptea, când este dedesubtul pământului? Sau nu ştiu ce
trebuie să mai spun când privesc la soare? Ce este creşterea zilelor şi nopţilor şi iarăşi
descreşterea lor şi egalitatea inegalităţii, ca să spun şi ceva ciudat? Cum este el apoi şi făcător şi
împărţitor al anotimpurilor, care cu bună rânduială şi se succed şi dispar şi care, întocmai ca întro horă, se îmbrăţişează şi se despart între ele şi prin legea prieteniei, şi prin legea bunei rânduiri şi
se amestecă pe nesimţite şi furându-se între ele prin faptul vecinătăţii lor, cum vedem în cazul
zilelor şi al nopţilor, ca să nu se facă omului de nesuferit, din pricina neobişnuinţei cu ele? Dar
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soarele să-şi facă mai departe drumul lui. Tu însă ai cunoscut natura lunii şi fazele ei şi măsurile
luminii şi drumurile ei? Şi cum soarele are stăpânirea zilei (Psalmul 135. 8), iar luna prezidarea
nopţii (Psalmul 135. 9)? Şi cum ea dă îndrăzneală fiarelor (Psalmul 103. 20 – 22) iar soarele
ridică pe om la lucru (Psalmul 103. 23 – 24), fie înălţându-se, fie coborân-du-se spre lucrul cel
mai de folos? Ai înţeles lanţul Pleiadei, sau ocolul Orionului (Iov 38. 31. Textul scripturistic este:
„Poţi tu să strângi legăturile Pleiadelor, sau ai putea tu să dezlegi lanţurile Orionului?”), ca
unul care numeri mulţimea stelelor (Psalmul 146. 4) şi le dai tuturor nume şi care faci deosebirea
slavei fiecăreia (1 Corinteni 15. 41) şi care arăţi ordinea mişcării lor, ca să-ţi dau crezare ţie care
împleteşti la un loc cu ele mersul vieţii (Este vorba despre astrologie, de legarea destinului
omului de stele) omeneşti şi care înarmezi zidirea împotriva Ziditorului ei?
XXXI
Ce zici? Aici ne vom opri oare cuvântarea, la materie şi la cele văzute? Sau, după ce
cuvântul Scripturii a cunoscut tabernacolul lui Moisi drept preînchipuire a lumii întregi, adică a
acestui tot alcătuit din lucruri văzute şi nevăzute, după ce am pătruns prima catapeteasmă şi am
depăşit lumea sensibilă, să privim de-aproape în Sfintele, la natura inteligibilă şi supracerească?
Nu putem s-o privim nici pe aceasta în chip necorporal, deşi este necorporală, foc şi duh numită
fiind ea, sau foc şi duh fiind. Căci se spune că face pe îngerii Săi duhuri şi pe slujitorii Săi pară de
foc (Psalmul 103. 5; Evrei 1. 7); afară numai dacă expresia „a-i face” nu înseamnă altceva decât
a-i păzi împreună după legea după care au fost creaţi. Se aude dar că Dumnezeu este duh şi foc:
duh, ca natură inteligibilă ce este, iar foc, ca o natură purificatoare; fiindcă ştiu că aceleaşi
denumiri sunt date de Scriptură şi primei esenţe (Ieşire 19. 18; Deuteronom 4. 12, 24; 9. 3; etc).
Numai să fie necorporală pentru noi, sau cât mai mult aproape de aceasta. Vezi cât ne zbuciumăm
în privinţa acestei cuvântări şi cum nu avem încotro să înaintăm, sau înaintăm atât cât să-i ştim pe
unii îngeri şi arhangheli, tronuri, domnii, începătorii, puteri, luminăţii, trepte, puteri inteligibile,
sau minţi, naturi create şi nestricate, nemişcate spre rău, sau anevoie de mişcat spre rău, dănţuind
continuu în jurul primei cauze; sau cum ar putea cineva să le slăvească pe ele care sunt luminate
de acolo de strălucirea cea mai curată, sau fiecare luminată în alt chip, după analogia naturii şi a
ordinii (Îngerii care sunt mai aproape de Dumnezeu sunt luminaţi de El nemijlocit, iar cei care
stau mai departe sunt luminaţi de cei mai de lângă Dumnezeu, sau care stau mai sus de ei în
Ierarhia Cerească. În felul acesta, îngerii devin luminători ai altor îngeri, prin comunicările şi
revărsările nemijlocite şi mijlocite ale primei Lumini); care într-atât sunt formate şi modelate de
frumuseţea aceea divină, încât unele să se facă lumini şi să poată să lumineze la rândul lor pe
alţii, prin revărsările şi comunicările primei lumini; slujitoare ale voinţei dumnezeieşti, puternice
prin forţa lor naturală (Psalmul 90. 11; 33. 7; Evrei 1. 14) şi prin puterea care le este adăugată,
umblând prin toate lucrurile, lângă toţi pretutindeni gata de faţă, şi prin râvna deosebită de a sluji,
şi prin uşurinţa de mişcare a naturii lor; altele primind separat o parte anumită a lumii locuite, sau
rânduite în fruntea unei părţi anumite a universului (Îngerii protectori ai popoarelor şi ai
oamenilor. Deuteronom 32. 8 şi Daniel 10. 13, 20, 21), după cum a ştiut Cel care a rânduit şi a
deosebit aceasta; care duc toate în o singură unitate, spre atingerea unei singure dispoziţii a Celui
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care le-a zidit pe toate; slăvitoare ale măreţiei dumnezeieşti, veşnic contemplatoare ale veşnicei
slave, nu ca să fie slăvit Dumnezeu (căci nu există ceva care să se adauge Celui care este deplin şi
care dă şi altora din bunurile Sale), dar ca binefacerea lui Dumnezeu să nu lipsească nici chiar
faţă de primele naturi care vin după El. Acestea, dacă au fost slăvite de noi după vrednicie, al
Treimii este harul şi al Dumnezeirii care este una în trei persoane; iar dacă această slăvire s-a
făcut mai prejos de dorinţa noastră, are biruinţă şi aşa cuvântarea. Căci aceasta s-a luptat ea să
arate, anume că decât mintea noastră este mai presus şi natura creaturilor care vin în al doilea
rând după Dumnezeu şi cu atât mai mult decât natura primei şi singurei fiinţe, căci stau în
cumpănă s-o numesc Cea mai presus de toate (Şovăirea de aici este perfect justificată. Altfel s-ar
călca legea fundamentală a comparaţiei care cere ca ea să se facă între lucruri care aparţin
aceluiaşi gen. Numind pe Dumnezeu mai presus de toate, comparaţia ar rămâne în ordinea
materială, ori tocmai acest lucru se caută să se evite).

SFINȚI ÎN AUGUST
7 August 2016: Sânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
Această floare duhovnicească de mare preţ şi mireasă a lui
Hristos, pe care a odrăslit-o pământul binecuvântat al Moldovei,
s-a născut pe la jumătatea secolului al XVII-lea, în satul VânătoriNeamţ, din părinţi binecredincioşi şi iubitori de Dumnezeu. Tatăl
ei, Ştefan Joldea Armaşul, avea dregătorie ostăşească, aşa cum şi
numele îl arată, fiind paznic al Cetăţii Neamţului şi "armaş", adică
făcător de arme pentru cei ce apărau vestita cetate a Moldovei. Iar
mama sa, al cărei nume nu ne este cunoscut, se îngrijea de cele
pentru casă şi de buna creştere, în frică de Dumnezeu, a celor
două fiice, Teodora şi Maghiţa (Marghiolita). Fiica mai tânără s-a
mutat curând la Dumnezeu, iar fericita Teodora, ajungând la
vârsta rânduită, a fost căsătorită de către părinţi, împotriva voinţei
ei, cu un tânăr evlavios din Ismail. Dar, neavând ei copii, iar
sufletul Teodorei fiind rănit de dragoste pentru Mirele ei Iisus
Hristos încă din copilărie, ea ardea de dorinţa unei vieţi cu totul curate, închinate numai lui
Dumnezeu. La aceasta o îndemna atât duhovnicul şi firea ei singuratică, cât şi râvna pentru
rugăciunea de taină şi amintirea marilor sihaștri, vechii ei sfătuitori ce se nevoiau în acea vreme
prin pădurile şi munţii din ţinutul Neamţ. Astfel, fericita Teodora a îmbrăţişat cinul monahal la
Schitul Vărzăreşti-Vrancea, iar după doi ani şi soţul ei s-a călugărit în Schitul Poiana Mărului,
sub numele de Eleodor. Aşa a binevoit Dumnezeu să-i povăţuiască pe amândoi pe calea sfinţeniei
şi a mântuirii. Fiecare călugăriţă din schitul în care fusese primită fericita se nevoia cu mare râvnă
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pentru Hristos, însă Cuvioasa Teodora, fiind aleasă şi întărită de harul Duhului Sfânt, întrecea pe
toate celelalte surori cu rugăciunea, cu smerenia şi cu nevoinţa duhovnicească. Dar, după câţiva
ani, năvălind turcii în părţile Buzăului, au dat foc Schitului Vărzăreşti. Atunci toate surorile din
obşte s-au risipit în pădurile din partea locului, aşteptând să treacă primejdia şi mânia lui
Dumnezeu. La fel a făcut şi Cuvioasa Teodora. S-a retras în munţii Vrancei împreună cu stareţa
ei, schimonahia Paisia, a cărei uceniță era. Acolo se nevoiau singure, acoperite de mâna lui
Dumnezeu, în post şi rugăciune, răbdând multe ispite de la diavoli, foame, frig şi tot felul de
încercări.
Răposând stareţa ei, fericita Teodora a părăsit Munţii Vrancei, în urma unei descoperiri
dumnezeieşti, şi s-a retras în patria ei, după voia Domnului, mâncând fărâmituri de pâine de la
trapeza Schitului Sihăstria, iar apă bea din scobitura unei stânci din apropiere, numită până astăzi
"Fântâna Sfintei Teodora". După zeci de ani de vieţuire pustnicească, Sfânta Teodora a ajuns
aproape de sfârşitul vieţii şi cunoscând că o cheamă Hristos la cereştile locaşuri, unde este odihna
şi desfătarea tuturor sfinţilor, s-a rugat cu lacrimi lui Dumnezeu să-i trimită un preot ca s-o
împărtăşească cu Preacuratele Taine, înainte de obştescul sfârşit.
Astfel, cu rânduială de sus, egumenul Sihăstriei a băgat de seamă
că păsările luau fărâmituri de la trapeza mănăstirii şi le duceau
spre Sihla, aşa că a trimis doi fraţi să vadă unde anume se duc,
căci gândea că trăieşte în munţii Sihlei un sihastru sfânt. Astfel
mergând cei trimişi, i-a prins noaptea şi, rătăcind în pădure, se
rugau şi aşteptau să se facă ziuă. Apoi, observând înaintea lor o
rază de lumină, ce se ridica ca un stâlp la cer, s-au apropiat şi au
văzut o femeie luminată la chip, înălţată de la pământ şi rugânduse cu mâinile în sus. Era Sfânta Teodora. Atunci cuvioasa,
cunoscând venirea lor, a mulţumit lui Dumnezeu, zicând:
„Mulţumesc Ţie, Doamne, că m-ai ascultat!" Apoi a zis celor doi
fraţi: „Nu vă temeţi, fraţilor, căci sunt o smerită roabă a lui
Hristos! Dar mai întâi aruncaţi-mi o haină să mă îmbrac, că sunt goală!" Apoi, chemându-i, le-a
spus viaţa şi sfârşitul ei apropiat şi le-a poruncit, zicând: „Coborâţi la Sihăstria şi spuneţi
egumenului să trimită pe duhovnicul Antonie şi pe ierodiaconul Lavrentie cu Trupul şi Sângele
lui Hristos!" Iar ei i-au spus: „Cum să ajungem la schit noaptea, căci nu cunoaştem drumul?"
Atunci Sfânta Teodora le-a răspuns: „Mergeţi după lumina care se vede înaintea voastră şi
numaidecât veţi ajunge!" Călăuziţi de această lumină cerească, fraţii au ajuns repede la schit la
miezul nopţii, pe când toca de Utrenie. Iar dimineaţă s-au întors la peşteră cu ieromonahul
Antonie şi ierodiaconul Lavrentie, aducând Preacuratele Taine. După ce Sfânta Teodora şi-a făcut
cuvenita spovedanie şi şi-a destăinuit viaţa, ostenelile şi ispitele ei, a rostit Crezul, s-a închinat, a
primit dumnezeieştile Taine şi a rostit ultimele sale cuvinte, zicând: „Slavă Ţie, Doamne, pentru
toate!" In clipa aceea Cuvioasa Teodora şi-a dat fericitul ei suflet în braţele lui Hristos. Iar trupul
ei purtător de bună mireasmă a fost prohodit şi aşezat cu cinste de cei doi părinţi în peştera în care
s-a nevoit. Vestea despre viaţa, nevoinţa şi mutarea la cele cereşti a Sfintei Teodora s-a răspândit
repede în toate mănăstirile şi satele din Moldova şi chiar dincolo de hotarele ei. De aceea alergau
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la sfintele ei moaşte din peşteră călugări şi credincioşi de prin sate, mai ales cei bolnavi, şi se
vindecau de suferinţele lor, căci trupul ei preamărit cu neputrezirea era izvorâtor de bună
mireasmă şi făcea minuni. Unii sărutau sfintele ei moaşte; alţii îşi aşezau bolnavii pe racla ei, iar
alţii se spălau cu apă din "Fântâna Sfintei Teodora" şi primeau ajutor şi mângâiere. Moaştele
Cuvioasei Teodora, numită şi "pământeana", au stat în peştera ei de la Sihla ca la 100 de ani,
bucurându-se de mare cinste, mai mult decât alţi sfinţi români. Apoi ctitorii schitului Sihla din
familia Cantacuzino, înnoind schitul, au mutat moaştele Sfintei Teodora din peşteră în biserica de
lemn, unde se închinau credincioşii. După anul 1830, moaştele Sfintei Teodora au intrat în
posesia familiei Sturza, care le-a aşezat în raclă de argint şi le-a dus în biserica satului
Miclăuşeni-Iaşi, zidită de ei. Iar în anul 1856, moaştele Sfintei Teodora au fost date Mănăstirii
Pecersca din Kiev în schimbul unor veşminte arhiereşti şi preoţeşti din fir, fiind depuse în
peşterile de acolo, unde se află şi astăzi. La racla Sfintei Teodora este scris în limba slavonă:
Sveti Teodora Carpatina. Aşa s-au înstrăinat moaştele Sfintei Teodora din patria ei, spre
întristarea noastră a tuturor.
Aceasta este pe scurt viaţa Sfintei Teodora de la Sihla şi acestea sunt faptele ei, prin care a
bineplăcut lui Dumnezeu, numărându-se în cetele sfinţilor din cer şi fiind socotită cea mai aleasă
nevoitoare pe care a odrăslit-o vreodată ţara noastră. Credincioşii din Moldova o cinstesc ca
sfântă de la început şi merg adeseori în pelerinaj la peştera şi chilia ei de la Schitul Sihla. La 20
Iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat pe Sfânta Teodora de la
Sihla, trecând-o în rândul sfinţilor, cu zi de prăznuire în calendar la 7 august. Cu ale ei sfinte
rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi toţi,
împreună cu ţara şi poporul cel binecredincios. Amin.
14 August 2016: Sfântul Prooroc Miheia
Acesta a fost din seminţia lui Iuda, din satul cel
aproape de Elevteropolis, care se numea Marisi; de
aceea s-a numit şi morastitean. Acesta a proorocit în
Ierusalim, pe vremea împăraţilor iudei Iotam, Ahaz şi
Iezechia. În acea vreme trăia şi Sfântul Prooroc Isaia.
Sfântul Miheia mustra pe oamenii care părăsiseră pe
adevăratul Dumnezeu şi care se abătuseră la închinarea
de idoli, deprinzându-se la fapte păgâneşti spurcate. El
le zicea cu umilinţă, din partea lui Dumnezeu: „Poporul
Meu, ce v-am făcut vouă? Cu ce v-am întristat pe voi
sau cu ce v-am supărat? Răspundeţi-Mi Mie! Fiindcă vam scos pe voi din pământul Egiptului şi v-am izbăvit
pe voi din casa robiei, oare pentru aceasta M-aţi părăsit
pe Mine şi v-aţi ales vouă pe idolii păgânilor ca şi zei?"
Şi iarăşi mustra răutăţile, nedreptăţile, jefuirile şi
asuprelile care erau făcute de boieri, de judecători şi de
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cei mai-mari, asupra oamenilor săraci şi scăpătaţi. El zicea: „Ascultaţi, stăpânitorii casei lui
Iacov, care urâţi binele şi căutaţi răul: Oare nu este lucrul vostru ca să înţelegeţi şi să faceţi
judecată dreaptă în popor? Iar voi nu numai cu nedreptate chinuiţi pe cei săraci şi pe popoarele
cele scăpătate şi nevinovate, dar aţi jupuit şi pielea de pe dânşii, oasele lor le-aţi pisat şi trupurile
lor le-aţi zdrobit, ca şi cum aţi vrea să-i puneţi în căldare spre facerea de bucate. Ascultaţi
acestea, cei mai mari ai casei lui Iacov, care urâţi judecata şi răzvrătiţi toate cele drepte, care
zidiţi Sionul din sângiuiri şi Ierusalimul din nedreptăţi". Astfel proorocul mustrând pe cei
păcătoşi şi văzând neîndreptarea celor mustraţi, se tânguia pentru pierderea lor, suspinând şi
strigând: „O, vai mie, de vreme ce m-am făcut ca acela care adună paie la seceriş şi ca o aguridă
la culegerea viilor, neavând struguri -nu sunt aşa cei ce plac lui Dumnezeu! O, vai mie, suflete! A
pierit binecredinciosul de pe pământ şi nu mai este cel ce îndreptează pe oameni. Toţi întru
sângiuri se ceartă, fiecare chinuieşte pe aproapele său cu răutate şi îşi pregătesc spre rău mâinile
lor. Boierul cere daruri şi judecătorul grăieşte cuvinte de pace, asta este pofta sufletului său".
Astfel sfântul prooroc, mustrand pe cei răi şi tânguindu-se pentru nepocăinţa lor, le proorocea
mânia lui Dumnezeu care venea asupra lor şi care avea să pedepsească mai întâi Samaria, cetatea
cea cu întâiul scaun al împărăţiei lui Israel; căci într-aceea se începuse mai întâi păgânătatea
idolească şi stricarea legii lui Dumnezeu şi faptele cele necurate ale păgânilor. Apoi acea
pedeapsă avea să ajungă şi Ierusalimul, căci Samaria de asirieni, iar Ierusalimul de caldei aveau
să fie stricate desăvârşit, după cum a judecat dreapta răzbunare a lui Dumnezeu. Şi iarăşi se
tânguia proorocul, zicând: „O, vai! O, vai, căci răzbunările au sosit!" Însă între toate aceste
lucruri de mâhnire, le-a vestit înainte şi lucruri de bucurie, că avea să se nască Domnul nostru
Hristos, Păstorul şi Mântuitorul sufletelor noastre, în Betleem şi a zis: „Iar tu, Betleeme,
pământul Iudeei, întru nimic nu vei fi mai mic între stăpânii Iudeei, pentru că din tine va ieşi
Povăţuitorul, Care va paşte pe poporul Meu Israel!" Iar celelalte cuvinte ale acestui sfânt prooroc
sunt scrise în cartea lui proorocească. Iar după acea proorocie îndestulată despre cele ce aveau să
fie, nu se ştie cum Sfântul Miheia şi-a sfârşit viaţa; însă se pare că sfârşitul lui nu a fost
mucenicesc, căci se scrie despre dânsul în viaţa şi în cartea Sfântului Prooroc Ieremia, că atunci
când popii şi proorocii mincinoşi şi mulţimea poporului voiau să ucidă pe Ieremia, unii din
bătrâni îl apărau pe el, zicând către sobor: „Aduceţi-vă aminte de Proorocul Miheia
morastiteanul. Acela în zilele lui Iezechia, împăratul Iudeii, a zis către tot poporul: «Aşa zice
Domnul Savaot: Sionul se va ara ca o ţarină şi Ierusalimul va fi ca o cale neumblată şi muntele
templului va fi ca o luncă de dumbravă». Pentru aceste cuvinte au doară l-au ucis pe el Iezechia
împăratul şi tot poporul iudeu? Oare nu s-au temut de Domnul?"
Din aceste cuvinte se arată că Sfântul Miheia nu a fost ucis; ci, după petrecerea vieţii sale
celei plăcute lui Dumnezeu, el s-a sfârşit în pace şi a fost îngropat în satul Marisi, cel de
moştenire. Iar cinstitele lui moaşte s-au aflat după mulţi ani, împreună cu moaştele sfântului
Prooroc Avacum, pe vremea împărăţiei marelui Teodosie, prin descoperirea lui Dumnezeu, fiind
Zevin episcop al Elevteropoliei, pentru care fie slavă Dumnezeului nostru, acum şi pururea şi în
veci. Amin.
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21 August 2016: Sfânta Muceniță Vasa și fiii ei, Teognie, Agapie și Pist
Sfânta Muceniţă Vasa a trăit în împărăţia lui Maximian, în cetatea
Edessa. Ea, însoţindu-se cu un oarecare slujitor idolesc, anume Valerie, a
născut cu dânsul trei fii: Teognie, Agapie şi Pist, şi i-a crescut în credinţa
creştinească, căci era creştină, fiind învăţată sfânta credinţă în Hristos de
la strămoşii săi. Ea fiind pârâtă de bărbatul său, a fost adusă înaintea
judecătorului, şi a mărturisit că este creştină; pentru aceasta a fost
aruncată în temniţă cu fiii săi. După aceasta, scoţând-o la judecată, au
chinuit pe fiii săi înaintea ochilor ei. Întâi pe Teognie l-au spânzurat şi
după aceea l-au strujit; după aceea lui Agapie i-au jupuit pielea capului
până la piept, dar el tăcea, nezicând nimic; apoi pe al treilea l-au muncit în
tot chipul. Iar maica, privind la pătimirea fiilor ei, îi întărea spre nevoinţă
şi îi îndemna cu rugăminte. Toţi aceşti trei prunci, suferind cu bărbăţie
muncile pentru Hristos, au fost tăiaţi cu sabia. Deci Sfânta Vasa, maica
lor, s-a bucurat că a trimis mai înainte la Hristos pe iubiţii săi fii. Şi iar au
pus-o în legăturile temniţei, unde fiind chinuită de foame, a luat hrană din mâna îngerului şi s-a
întărit spre cea mai mare pătimire.
După aceasta a fost dusă în Macedonia, din porunca chinuitorului, şi acolo, silind-o la
necurata jertfă, nu s-a supus. Drept aceea, mai întâi a fost aruncată în apă, apoi în foc şi după
aceea au bătut-o cu pietre; dar din toate acele chinuri a rămas nevătămată. Apoi, aducând-o în
capiştea idolească, ea a apucat pe idolul Die, l-a aruncat la pământ şi l-a sfărâmat. După aceea au
dat-o spre mâncare fiarelor, dar ele nu s-au atins de dânsa, apoi au aruncat-o în mare, departe de
mal ca treizeci de stadii, şi au văzut cei ce priveau la dânsa, cum trei bărbaţi luminoşi, care
străluceau mai mult decât soarele, au adus-o în corabie şi au pus-o pe scaun. Iar după opt zile s-a
arătat ostaşilor într-o insulă oarecare, care era în Helespont. Iar dregătorul din Macedonia, cu
numele Filip, înştiinţându-se de acest lucru, a scris lui Consularie al Cizicului, din eparhia
Helespontului, ca să o prindă. Deci acela, prinzând pe sfânta, a silit-o la jertfa idolească, dar,
văzând că nu se pleacă nicidecum, a poruncit să-i lege mâinile
înapoi şi, cu bătaie cumplită sfărâmându-i toate mădularele, la
sfârşit i-a tăiat cinstitul ei cap. Astfel sfânta şi-a dat sufletul în
mâinile lui Hristos Dumnezeu, Căruia I se cuvine slava, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
28 August 2016: Sfântul Cuvios Moise Etiopianul
Acest fericit era de neam etiopian și la față peste tot negru,
fiind sluga unui oarecare ce se afla la lucruri politicești. Pentru
firea lui cea rea și pentru viața tâlhărească l-a gonit domnul său.
Pizmuind el pe un păstor care îl oprise de la un lucru rău, s-a
hotărât să-l ucidă; și aflând că acela este de cealaltă parte de apa
Nilului și fiind apa mare, își luă sabia în gură, și-și puse cămașa în
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cap, și trecu înot. Dar păstorul prinzând de veste a fugit; atunci el a junghiat patru berbeci aleși, și
înșiruindu-i pe o funie, a trecut iarăși Nilul înot.
Și mâncând cărnurile, și vânzând pieile pe vin, s-a dus la însoțitorii lui. Acestea le povestim
ca să vedeți, că este cu putință că cei ce vor, pot să se mântuiască prin pocăință. Acesta în cele din
urmă venind la umilință, din oarecare primejdie, s-a dus la o mănăstire, și atât s-a pocăit încât a
tras și pe însoțitorii lui către Hristos prin pocăință.
Iar oarecând șezând în chilia sa, nimeriră la dânsul niște tâlhari, neștiind că el este Moise, pe
care fericitul legându-i cu un ștreang, îi puse pe umeri ca pe un sac cu paie, și-i duse la obște. Și
zise către frați: "De vreme ce mie nu mi se cade să fac nedreptate, am aflat pe aceștia ce veniră
să-mi facă rău. Ce porunciți pentru ei?" Iar aceia dacă-l cunoscură că el este Moise, vătaful de
tâlhari cel vestit și nebiruit, se marturisiră lui Dumnezeu, și se lepădară de lume și se făcură
călugări foarte iscusiți. De aceea trăind sfântul cu plăcere dumnezeiască și luptându-se cu
demonul neastâmpărării, a murit fiind bătrân de 75 de ani, făcându-se și preot, și lăsând 70 de
ucenici.
Despre acesta vorbeste Patericul egiptean sub numele de Moise "cel din tâlhari" sau Moise
Arapul.

EVENIMENTE PAROHIALE
În data de 17 Iulie 2016, în Duminica a 4-a
după Rusalii, la Mănăstirea "Izvorul Tămăduirii" reședinta episcopală din Melbourne, Australia,
Prea Sfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox
Român al Australiei și Noii Zeelande, a hirotonit
întru diacon pe tânărul teolog Dan Dumitru
Grădinaru, pe seama Parohiei "Sfânta Maria" din
Wellington, Noua Zeelandă.
După otpust, Prea Sfinția Sa a subliniat
învățăturile
duhovnicești
arătate
de
Mântuitorul Hristos întregii lumi, în pericopa
evanghelică a zilei - Vindecarea slugii
sutașului.
Cu acest prilej, a expus celor prezenți,
învățătura
Bisericii
noastre
Ortodoxe
referitoare la slujirea celor chemați la treapta
de diacon, urând noului diacon slujire
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frumoasă, cu roade bogate, în smerenie și cu dragoste față de Mântuitorul Hristos și față de
credincioșii Bisericii noastre.
La slujbă a participat și doamna Nineta Bărbulescu, Ambasadorul României în Australia și
Noua Zeelandă. Evenimentele s-au încheiat cu o agapă frățească, spre bucuria tuturor celor
prezenți.
În ziua de 24 Iulie 2016, în Duminica a 5-a după Rusalii, cu binecuvântarea Prea Sfințitului
Mihail, Episcopul Românilor Ortodocși din
Australia și Noua Zeelandă, Biserica Parohiei
„Sfânta Maria” din Wellington a îmbrăcat haine de
sărbătoare!
Astăzi ne-am bucurat cu toții, preotul paroh și
credincioșii, de venirea în mijlocul nostru ca
împreună slujitor la Sfântul Altar, a părintelui
Diacon, Dumitru Dan Grădinaru, care a fost
hirotonit pe seama Parohiei „Sfânta Maria” în
Duminica a 4-a după Rusalii, la Mănăstirea
„Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.
După slujba Sfintei Liturghii, s-a făcut și Parastasul pentru ctitorii adormiți.
În cuvântul de învățătură, părintele paroh Nicolae Floroiu, a subliniat importanța
recunoștinței și a mulțumirii ce trebuie să o arătăm pentru binefacerile primite de la Dumnezeu.
În acest context, părintele paroh a exprimat
calde mulțumiri către Prea Sfințitul Episcop
Mihail, prin binecuvântarea căruia prima
Parohie românească din Noua Zeelandă a primit
un părinte Diacon ca împreună slujitor la
Sfântul Altar, împodobindu-i-se astfel slujirea
liturgică până la asemănarea cu o catedrală mai
mică. În continuare, Preotul paroh a urat bun
venit părintelui Diacon în mijlocul comunității
ortodoxe românești din Wellington.
La rândul său, părintele Diacon a mulțumit
credincioșilor prezenți și părintelui paroh pentru
primirea călduroasă, subliniind faptul că prin această slujire, încă de la întemeierea acestei trepte
ierarhice în timpul Sfinților Apostoli, Diaconii sunt chemați ca ajutători ai preoților la cele sfinte
și împreună slujitori cu aceștia pentru credincioșii încredințați spre păstorire.
În încheiere, toți cei prezenți s-au bucurat de o agapă frățească, gustând bucate tradiționale
românești, în Centrul Pastoral Misionar „Preot Gheorghe Speranță”.
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ÎNVĂȚĂTURI DUHOVNICEȘTI
„Cuvintele Ecclesiastului, fiul lui David, rege în Ierusalim.
Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Ecclesiastul, deşertăciunea
deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni! Ce folos are omul din toată
truda lui cu care se trudeşte sub soare? Un neam trece şi altul vine,
dar pământul rămâne totdeauna! Soarele răsare, soarele apune şi
zoreşte către locul lui ca să răsară iarăşi. Vântul suflă către miazăzi, vântul se întoarce către miază-noapte şi, făcând roate-roate, el
trece neîncetat prin cercurile sale. Toate fluviile curg în mare, dar
marea nu se umple, căci ele se întorc din nou la locul din care au
plecat. Toate lucrurile se zbuciumă mai mult decât poate omul să o
spună: ochiul nu se satură de câte vede şi urechea nu se umple de
câte aude. Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, şi ceea ce s-a
întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare. Dacă
este vreun lucru despre care să se spună: "Iată ceva nou!" aceasta a fost în vremurile străvechi, de
dinaintea noastră. Nu ne aducem aminte despre cei ce au fost înainte, şi tot aşa despre cei ce vor
veni pe urmă; nici o pomenire nu va fi la urmaşii lor. Eu Ecclesiastul am fost regele lui Israel în
Ierusalim. Şi m-am sârguit în inima mea să cercetez şi să iau aminte cu înţelepciune la tot ceea ce
se petrece sub cer. Acesta este un chin cumplit pe care Dumnezeu l-a dat fiilor oamenilor, ca să
se chinuiască întru el. M-am uitat cu luare aminte la toate lucrările care se fac sub soare şi iată:
totul este deşertăciune şi vânare de vânt. Ceea ce este strâmb nu se poate îndrepta şi ceea ce
lipseşte nu se poate număra. Grăit-am în inima mea: Cu adevărat am adunat şi am strâns
înţelepciune - mai mult decât toţi cei care au fost înaintea mea în Ierusalim căci inima mea a avut
cu belşug înţelepciune şi ştiință. Şi mi-am silit inima ca să pătrund înţelepciunea şi ştiinţa,
nebunia şi prostia, dar am înţeles că şi aceasta este vânare de vânt, că unde este multă
înţelepciune este şi multă amărăciune, şi cel ce îşi înmulţeşte ştiinţa îşi sporeşte suferinţa.
Grăiam inimii mele: "Vino să te ispitesc cu veselia şi să te fac să guşti plăcerea!" Şi iată că şi
aceasta este deşertăciune. "E nebunie!" am zis despre râs. Şi despre veselie: "La ce poate să
folosească?" Am cugetat apoi în inima mea, să desfătez trupul meu cu vin - pe când cugetul meu
umbla după înţelepciune şi cerceta nebunia - până ce voi vedea ceea ce este bun pentru fiii
oamenilor să facă sub cer în vremea vieţii lor. Am început lucrări mari: am zidit case, am sădit
vii, am făcut grădini şi parcuri şi am sădit în ele tot felul de pomi roditori; mi-am făcut iazuri, ca
să pot uda din ele o dumbravă unde creşteau copacii; am cumpărat robi şi roabe şi am avut feciori
născuţi în casă, asemenea şi turme de vite, şi oi fără de număr, mai mult decât toţi cei care au fost
înaintea mea în Ierusalim. Am strâns aur şi argint şi număr mare de regi şi de satrapi; am adus
cântăreţi şi cântăreţe şi desfătarea fiilor anului mi-am agonisit: o prinţesă şi alte prinţese. Am fost
mare şi am întrecut pe toţi cei ce au trăit înaintea mea în Ierusalim şi înţelepciunea a rămas cu
mine. Şi tot ceea ce doreau ochii mei nu am dat la o parte şi n-am oprit inima mea de la nici o
veselie, căci inima mea s-a bucurat de toată osteneala mea, şi aceasta mi-a fost partea din toată
munca mea. Apoi m-am uitat cu luare aminte la toate lucrurile pe care le-au făcut mâinile mele şi
la truda cu care m-am trudit ca să le săvârşesc şi iată, totul este deşertăciune şi vânare de vânt şi
fără nici un folos sub soare. Şi mi-am întors privirea să văd înţelepciunea, nebunia şi prostia. Căci
ce poate să facă un om de rând peste ceea ce a făcut un rege? Atunci m-am încredinţat că
înţelepciunea are întâietate asupra nebuniei tot atât cât are lumina asupra întunericului. Înţeleptul
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are ochii în cap, iar nebunul merge întru întuneric. Dar am cunoscut şi eu că aceeaşi soartă vor
avea toţi. Deci am zis în inima mea: "Aceeaşi soartă ca şi cel nebun avea-voi şi eu; atunci la ce
îmi foloseşte înţelepciunea?" Şi am zis în mintea mea că şi aceasta este deşertăciune. Căci
pomenirea celui înţelept ca şi a celui nebun nu este veşnică, fiindcă în zilele ce vor veni amândoi
vor fi uitaţi; atunci înţeleptul moare ca şi nebunul. Drept aceea am urât viaţa, căci rele sunt cele
ce se fac sub soare; şi totul este deşertăciune şi vânare de vânt. Şi am urât toată munca pe care am
muncit-o sub soare, fiindcă voi lăsa-o omului care va veni după mine. Şi cine ştie dacă el va fi
înţelept sau nebun! Şi el va face ce va găsi cu cale din tot lucrul cu care m-am trudit şi m-am
chibzuit sub soare! Şi aceasta este deşertăciune! Şi am început să mă las deznădejdii pentru toată
munca cea de sub soare, căci un om care a pus în lucrul lui înţelepciune şi ştiinţă şi a avut
izbândă, îl împarte cu cel care n-a lucrat. Şi aceasta este deşertăciune şi un rău nespus de mare.
Oare, ce-i rămâne omului din toată munca lui şi din grija inimii lui cu care s-a trudit sub soare?
Toate zilele lui nu sunt decât suferinţă şi îndeletnicirea lui nu-i decât necaz; nici chiar noaptea nare odihnă inima lui. Şi aceasta este deşertăciune! Nimic nu este mai bun pentru om decât să
mănânce şi să bea şi să-şi desfăteze sufletul cu mulţumirea din munca sa. Şi am văzut că şi
aceasta vine numai din mâna lui Dumnezeu. Cine poate oare să mănânce şi să bea fără să
mulţumească Lui? Omului care este bun înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă înţelepciune,
ştiinţă şi bucurie, iar păcătosului îi dă sarcina să adune şi să strângă pentru a da celui ce este bun
în faţa lui Dumnezeu. Şi aceasta este deşertăciune şi vânare de vânt!” (Ecclesiast 1. 1 – 18; 2. 1 –
26)

JURNAL DE GOSPODINĂ
„Gogoși” din mere cu budincă
Ingrediente:
-

5 mere potrivite;
o lămâie;
două ouă;
250 ml. lapte;
praf de copt;
un praf de sare;
două linguri de zahăr;
esență de rom/vanilie;
o linguriță de scorțișoară;
făină cât cuprinde
(cât pentru o consistență cremoasă).
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Mod de preparare:
Se curăță merele de coajă și se taie felii cam de un centimetru grosime. Apoi se scot
sâmburii cu un curățător de cotoare de mere, astfel încât feliile de mere să rămână rondele. Se
așază pe un platou mai întins și se stropesc cu zeamă de lămâie pentru a nu se oxida.
Într-un bol de mixer se pun ouăle, cu praful de sare și praful de copt. Se mixează ouăle la
viteză medie, apoi se adaugă laptele treptat, cu zahărul, esența și scorțișoara. Se adaugă și făina și
se amestecă bine, pentru a nu rămâne cocoloașe. În final, aluatul obținut trebuie să aibă o
consistență cremoasă.
Aluatul fiind gata, se toarnă într-un castron o cantitate potrivită, în care se vor tăvăli merele
pe o parte și pe cealaltă. Apoi se pun la prăjit într-o tigaie adâncă cu ulei încins și se lasă să se
rumenească. După ce s-au prăjit toate merele, se scot pe un platou acoperit cu un prosop de hârtie
și se lasă să se scurgă de ulei.
Între timp se prepară budinca (poate fi de orice aromă), după indicațiile de pe plic.
Când budinca este gata, se toarnă în boluri de înghețată, după care se adaugă „gogoșile” din
mere. Desertul obținut se servește cald sau rece, fiind mereu ceva „altfel”.
Poftă bună!
Jurnal realizat de doamna Preoteasă Mariana Floroiu

PROVERBE ȘI ZICĂTORI
„A fi prins cu cioara vopsită”. Se întâmplă câteodată să avem de-a face cu oameni cărora le
place să „cosmetizeze” adevărul despre ei înșiși. Este
ca și când ar vopsi cioara peste tot cu alb ca să pară
porumbel. Numai că la prima deschidere a pliscului,
glasul croncănit îi dă de gol.
„Ai ales pân-ai cules”. O vorbă foarte potrivită
pentru cei foarte pretențioși, care nu se mulțumesc cu
ceea ce au. Tot timpul caută ceva mai mult și mai
bun. Doar că tot cernând și alegând, până la urmă vor
rămâne numai cu ... pleava.
„Ai carte, ai parte”. O vorbă plină de adevăr în orice perioadă de timp. O vorbă care nu are
vârstă, dar care se potrivește pentru toate vârstele. Și ar fi de dorit ca odată cu vârsta să crească și
știința și din experiența altora să ia naștere cărțile spre înțelepțirea noastră. De vrem să avem
parte de ceea ce au cei înțelepți, atunci să învățăm din înțelepciunea lor. Dar să avem grijă: ceea
ce învățăm și practicăm, de aceea avem parte. Nu-i așa?
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„De dai, n-ai. Ia nu da, să vezi cum ai”. Oricât am avea din cele materiale, dacă vom fi cu
mâna „spartă”, vom risipi totul și cei care ne stăteau cândva aproape, nu ne vor mai cunoaște. Dar
dacă vom păstra ceva și pentru noi, atunci vom avea pe ce pune mâna în vreme de restriște. Mai
trebuie doar să găsim echilibrul între iubirea aproapelui și iubirea a noastră înșine.
„A dat-o cotită”. Drumul adevărului trebuie să fie totdeauna drept. Dacă vom simți, cu
sinceritate, că drumul propriului adevăr șerpuiește, pentru a fi pe placul celorlalți, trebuie să ne
oprim și să ne întoarcem la calea cea dreaptă. De cotim de prea multe ori de la adevăr, ne vom
rătăci negreșit.
„A-i fi frică și de umbra sa”. Ei bine, sunt unii oameni ce sunt mai fricoși din fire. Dar sunt
și alții care se tem de rezultatul propriilor acțiuni și se tem chiar și de umbra lor. De vrem să fim
fără de frică la orice pas, atunci să urmărim doar adevărul și în vremuri de strâmtorare, în lipsa
oricăror prieteni, umbra ne va fi cel mai bun prieten.

DESPRE ȚĂRILE DIN OCEANIA
Noua Caledonie
Noua Caledonie (Nouvelle-Calédonie) este un
arhipelag în vestul Oceanului Pacific în regiunea
Melanezia, situat la câteva grade nord față de
Tropicul Capricornului. Este o colectivitate de
peste mări atașată Franței cu un statut particular în
urma semnării Acordurilor de la Nouméa.
Istoric. Teritoriile din vestul Pacificului au
fost populate încă de acum 50.000 de ani.
Popoarele care au colonizat arhipelagurile
melaneziene se numesc Lapita. Din secolul XIX în
insulă au sosit polinezieni care s-au amestecat cu
populația indigenă.
Navigatorii europeni au descoperit insulele în
secolul XVIII. James Cook a descoperit insula
Grande Terre și a denumit-o Noua Caledonia, Caledonia fiind numele latin al Scoției.
Comercianți europeni și nord-americani au început să facă comerț cu insulele, dar deoarece au
devenit din ce în ce mai neonești și datorită introducerii bolilor noi s-au creat tensiuni repetate
între populațiile locale și aceștia. Ulterior, locuitori din insule au fost utilizați ca sclavi pe
plantațiile de trestie de zahăr în Fiji și Queensland.
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În secolul XIX misionari creștini au debarcat pe insulă și au produs schimbări profunde ale
culturii locuitorilor, multe din obiceiurile străvechi pierzându-se. În 1853 Napoleon al III-lea a
declarat insula ca posesiune franceză și până în 1922 în insulă au fost trimiși peste 22.000 de
pușcăriași, inclusiv criminali și prizonieri politici. La sfârșitul epocii coloniei penale, coloniștii
europeni (inclusiv pușcăriași) și lucrătorii din sudul Asiei depășeau din punct de vedere numeric
indigenii, aceștia fiind discriminați printr-un sistem gen apartheid - Code de l'Indigénat.
Până în 1946 Noua Caledoine a fost o colonie franceză, ulterior aceasta devenind teritoriu de
peste mări. Din 1985 mișcarea de independență a devenit din ce în ce mai puternică, Front de
Libération Nationale Kanak Socialiste (FLNKS) fiind una dintre cele mai virulente organizații. În
1988 a avut loc o luare de ostatici în Ouvéa ce a dus la semnarea acordurilor de la Matginon și
ulterior a acordurilor de la Nouméa ce descriu procesul de devoluție, oferă o cetățenie
caledoniană separată, simboluri naționale separate și un referendum asupra independenței sau
rămânerii în cadrul republicii franceze.
Demografia. La recensământul din 2004 populația Noii Caledonii era de 230.789 de
locuitori. Între 1996 și 2004 s-a înregistrat o creștere a populației de aproximativ 34.000 de
persoane, din care 27.000 reprezintă sporul natural și 7.000 reprezintă imigranți. 9,5 % din
populație locuiește pe insulele adiacente, restul locuind pe insula principală. Capitala, cu o
populație de 91.386 de locuitori, reprezintă 40 % din populația totală.
Grupurile etnice principale sunt:
- melanezieni (Kanak sau canaques);
- descendenții coloniștilor europeni, deseori metiși (Caldoche, în principal de origine
franceză, în special din Alsacia-Lorena, locuitori ce au părăsit regiunile după anexarea acestora
de către Germania în 1870);
- polinezieni (cei originari din Wallis și Futuna fiind cea mai importantă categorie - peste
16.000, mai mult decât locuitorii actuali al acelor insule);
- europeni proveniți din imigrație recentă, din a doua jumătate a secolului XX, în principal
de origine franceză;
- diverse grupuri asiatice (în principal indonezieni și vietnamezi);
- există de asemenea descendenți ai deportaților musulmani din Algeria.
Geografia. Noua Caledonie este un ansamblu de insule și arhipelaguri melanieziene situate
în sud-vestul Oceanului Pacific în jurul
coordonatelor
21°30′S
165°30′E,
la
aproximativ 1.200 de km est de Australia și la
1.500 de km nord-vest de Noua Zeelandă.
Statul insular Vanuatu este situat în nord-est.
Noua Caledonie este situată în jurul unei
insule principale Grande Terre, care este în
mod clar mai mare decât toate celelalte insule.
Cele mai importante grupuri de insule mici
sunt Insulele Belep la nord, Insula Pinilor la
sud, insulele Loialității la est (Ouvéa, Lifou,
38

Tiga și Maré) și la vest arhipelagul Insulelor Chesterfield și reciful Bellone. Insulele Loialității
sunt situate la câteva sute de km în larg față de aceasta, iar cea mai mare dintre ele, Lifou este un
pic mai mare decât Martinica, o altă insulă franceză.
Cu o suprafață de 16.372 de km², insula Grande Terre este orientată de la nord-vest la sudest pe o lungime de peste 400 de km și având o lățime între 50 și 70 de km. Este parcursă pe toată
lungimea ei de un lanț muntos, al cărui cel mai înalt vârf, muntele Panié, are o înălțime de 1.628
de metri. Coasta de est a insulei este mai umedă și prezintă peisaje tropicale, pe când coasta de
vest este mai aridă, cu aspect de savană.
Laguna caledoniană are o suprafață totală de 24.000 de km², ceea ce face din ea una dintre
cele mai întinse lagune din lume după Marea Barieră de Corali australiană. Este înconjurată de o
barieră de corali cu o lungime de peste 1.600 de km, situată la o depărtare de mal între 10 și 50 de
km. Temperatura apelor variază între 21 °C și 28 °C. Laguna prezintă un bogat ecosistem marin
cu o mare diversitate de
specii, unele dintre ele
specifice
acesteia.
Nautilis-ul este una
dintre creaturile marine
care trăiește în apele
din
jurul
Noii
Caledonii, fiind unul
dintre simbolurile țării.
Teritoriul
se
bucură de un climat
tropical oceanic, cu o
temperatură anuală medie de 22,5 °C. Există două anotimpuri, unul cald, din Noiembrie până în
Aprilie, cu temperaturi maximale între 28 °C și 30 °C, și un sezon răcoros cu temperaturi între 20
°C și 23 °C. Între cele două, uneori de la sfârșitul lui Decembrie până în luna Mai, există un
sezon umed, al cicloanelor.
Politica. Statutul unic al Noii Caledonii este undeva între o țară independentă și un
departament de peste mări francez. În urma acordurilor de la Nouméa din 1998, Noua Caledonie
se află într-un proces de devoluție a puterilor către autoritățile locale. Sistemul politic este
organizat sub forma unei democrații parlamentare reprezentative. Parlamentul Noii Caledonii se
numește Congresul Teritoriului. Cei 54 de membri ai Congresului sunt aleși prin vot direct pe
baza unei reprezentări proporționale din cele 3 provincii ale Noi Caledonii, pe o durată de 5 ani.
Congresul are autoritate în următoarele domenii: taxarea, regimul muncii, sănătatea, igiena și
comerțul exterior și este de asemenea abilitat să transfere competențe de la statul francez către
puterile locale cu o majoritate calificată de trei cincimi din voturi. Există de asemenea și un Senat
Cutumiar, format din 16 membri, aleși din cele 6 regiuni cutumiare.
Congresul alege membrii guvernului în mod porporțional și apoi alege președintele acestuia,
guvernul reprezentând puterea executivă și fiind responsabil în fața Congresului. Noua Caledonie
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are de asemenea posibilitatea să fie implicată în cooperări internaționale cu țări independente din
Oceanul Pacific.
Noua Caledonie rămâne încă parte integrantă a republicii franceze, locuitorii săi fiind
cetățeni francezi. Aceștia participă în alegerile prezidențiale și parlamentare franceze, Noua
Caledonie având 3 posturi în Parlamentul Franței (2 deputați și un senator). Statul francez este
reprezentat de un înalt comisar al republicii, care este șeful serviciilor civile și care participă la
reuniunile guvernului local. Republica franceză rămâne unica autoritate competentă în anumite
domenii cum ar fi: afacerile externe, justiția, apărarea, ordinea publică și finanțele.
Diviziuni. Din punct de vedere administrativ, Noua Caledonie este împărțită în 3 provincii:
1. Provincia Insulelor Loialității; 2. Provincia Nord, în nordul insulei Grande Terre; 3. Provincia
Sud, în sudul insulei Grande Terre și cea mai populată.
Reprezentanții provinciilor, 14 membri pentru Provincia Insulelor Loialității, 22 de membri
pentru Provincia Nord și 40 de membri pentru Provincia Sud, sunt aleși prin vot universal
proporțional, cu un prag minim de 5%. Alegerile parlamentare locale se organizează în
circumscripții ce corespund provinciilor. Fiecare provincie este subdivizată în comune, existând
un număr total de 33 comune. O comună este partajată între cele două provincii ale insulei
principale.
În paralel cu administrația locală, există un nivel administrativ ce se ocupă de afacerile
tribale ale populației Kanak. Există astfel opt arii cutumiare a căror jurisdicție nu se întinde
asupra populațiilor non-Kanak. Ariile corespund aproximativ limbilor indigene sau/și zonelor
ocupate de triburi înainte de venirea francezilor. Fiecare arie are un consiliu cutumiar propriu, a
cărui compoziție este fixată în funcție de uzanțele proprii.
Economia. Noua Caledonie deține mai mult de 20% din rezervele mondiale de nichel, acesta
fiind principalul produs de export cu aproape 90% din totalul exporturilor. Datorită scăderii
prețului de bază al acestuia, în anii '90 economia a avut de suferit, dar în ultimii ani situația s-a
îmbunătățit datorită creșterii cererii.
Agricultura este puțin dezvoltată, datorită lipsei terenurilor cultivabile, astfel că teritoriul
este obligat să importe mare parte din alimente (aproximativ 20% din importurile totale).
Împreună cu pescuitul, aceste activități reprezintă doar 6% din PIB, dar angajează 30% din
populație.
Turismul este foarte dezvoltat, majoritatea turiștilor provenind din Japonia, Australia și Noua
Zeelandă. Franța subvenționează puternic insula, peste 25% din PIB reprezentând transferuri
financiare pentru aceasta.
Moneda utilizată este francul CFP care este fixată de euro la un curs de 0.00838 de euro
pentru un franc CFP. Aceasta este emisă de filiala locală a Băncii Franței cu sediul la Nouméa, și
este utilizată și în celelalte teritorii franceze din Pacific.

40

COLȚUL COPILĂRIEI
Novac și corbul
de Vasile Alecsandri
I
Fost-a, cică, un Novac,
Un novac, Baba Novac,
Un viteaz de-al lui Mihai
Ce sărea pe șapte cai
De striga Stambulul vai!
El un fecioraș avea
Și tot astfel îi zicea:
"Gruișor, drăguțul meu!
Ascultă de ce-ți zic eu,
Să nu cazi la vreun loc rău,
La loc rău și mult departe
În neagra străinătate.
Dacă sorții te-or purta
Țările de-a vântura
Și-n Stambul de a intra,
Tu de asta nu uita:
Vamă dreaptă să plătești,
Armele să-ți oțelești,
Hainele să-ți primenești
Ca să pari un biet sărac,
Să nu semeni a Novac,
Că nu-i turcilor pe plac."
Gruie-n Țarigrad intra,
Vamă dreaptă el nu da,
De haine nu se schimba,
Ci pe uliți se primbla
Tot în haine novăcești
Cum e drag ca să-l
privești!
Turcii toți cât îl zăreau,
Între dânșii se grăiau:
"Ista-i Gruia lui Novac,
Lui Novac Cara-Iflac!"
Și pe loc ei s-adunau,
Și de Gruie s-aninau,

Și cu Gruie se luptau
Și pe Gruie mi-l legau
Cu trei funii de mătasă,
Din ele să nu mai iasă!
Dar când Gruie se-ntindea,
Două funii se rupea,
Numai una rămânea,
Una lungă noduroasă,
Cât un braț voinic de

Când zărește dinspre soare
Cârduri,
cârduri
de
cocoare,
Călătoare zburătoare
Și de el nepăsătoare.
Iată, măre, cum plângea
Că-n departe, sus zărea
Un corb negru, corbișor
Ce zbura încetișor

groasă!
Turcii iute-l cuprindeau
Și-ntr-un beci îl închideau,
Lumea
să
n-o
mai
privească,
Soare să nu mai zărească!

Și din aripi tot bătea
Și cu jale croncănea,
Iar Gruie se amăra
Și din gură-amar zicea:
"Că n-am durdă, pui de
corb,
Zilele să ți le sorb!
Ce tot țipi și croncănești,
Ori de mine te gătești?"
Corbul se apropia,
Pe fereastră se punea
Și din pliscu-i răspundea:
"Gruișor, drăguțul meu!
Ce mă blăstămi așa rău
Când îmblu de dorul tău?"

II
Gruie zace la-nchisoare
De trei ani lipsiți de soare
Și prin gratii lung privește
Ceriul care strălucește
Și de dânsul nu-ngrijește!
Dor cumplit inima-i seacă,
Plâns de jale mi-l îneacă,
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"Alei! corbe, corbișor,
De vrei tu să-mi faci pe
dor,
Ține inelușul meu
Și du-l unde voiesc eu,
În munții Catrinului,
În pădurea Pinului
La condacul lui Novac,
Lui Novac, Baba-Novac.
Și mă jur că de-oi scăpa,
Pe tine te-oi adăpa
Nu cu sânge păsăresc,
Dar cu sânge păgânesc!"
Corbul vesel croncănea,
Inelu-n plisc îl punea,
Aripile-și întindea,
Și pe cer el se zărea,
Întâi ca un porumbaș,
Apoi ca un lăstunaș,
Apoi ca un bondăraș
Și-n zare dacă-ajungea,
El din zare se ștergea.
III
În munții Catrinului,
În pădurea Pinului

Odihnea Baba-Novac
La umbra unui copac,
Și prin vis el tot vedea
Pe feciorul său Gruia.
Iată-un corb că se ivea
Și pe-o creangă se punea
Chiar deasupra capului,
Capului Novacului:
Corbulețul ușurel
Avea-n pliscu-i un inel
Care jos cădea din el
Chiar în barba lui Novac,
Lui Novac, Baba-Novac.
Adormitul se trezea,
Și inelul cât vedea,
Scotea haine novăcești,
De punea călugărești,
Scotea cuca de Novac
Și punea un comănac,
Și-ncăleca voinicește,
Și purcedea vulturește,
Cu desagi, cu buzdugele
Pline de mahmudele.
El mergea și iar mergea,
În Țarigrad ajungea,
La divan că se ducea

Și din gură-așa zicea:
"Auzit-am, auzit
De-un voinic ce mi-ați
robit,
Iată-mă-s că am sosit
Să vi-l plătesc îndoit".
El desagii deșerta,
Turcii toți năvală da,
Și pe jos se tăvălea,
Unul pe-altul se-mpingea.
Iar Novac că alerga,
Pe Gruie mi-l dezlega,
Un paloș în mână-i da
Și din gură cuvânta:
"Bate tu marginile,
Eu să bat mijloacele,
Că le știu soroacele."
El tăia la turci, tăia
Pân' ce bine ostenea,
Apoi iute purcedea
Amândoi de se ducea
În codrii Catrinului,
În pădurea Pinului,
Unde corbii locuiesc
Și ca frunza se-nmulțesc
Și bine hălăduiesc!

Vulpoiul predicator
-fabulăde Grigore Alexandrescu
Un vulpoi cuprins de boală,
La putere foarte prost,
Însă învățat la școală,
Logica știind cu rost,
Făcuˈ plan ca să vorbească
Și să predice-n pustii;

C-un stil dulce, vorbe mii,
Că cu o simplicitate
Și cu traiul cel cinstit,
Cu năravuri lăudate,
E oricine fericit;
C-astă lume desfrânată
Totdeauna ne-amăgește,
Fără a ne da vreodată

Se silea să dovedească,
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Vulpea-și făcu mare nume;
Un leu foarte cu credință,
Domn p-acea parte de lume,
Să o vază-avu dorință;
Deci și ea cu bucurie
La palat grăbi să vie,
Unde ajungând vorbește;
Tonul ei înmărmurește
P-ai pădurilor tirani:
Cu putere ea descrie
Slaba nevinovăție,
Pradă acestor dușmani,
Cufundată în durere
Cerând la-nalta putere
Asupră-le ajutor.

Câte ne făgăduiește.
Dar la buna-i predicare
Nimeni nu da ascultare.
Câțiva șoareci, cerbi de munte
Veneau rar să o asculte;
Însă ei în depărtare,
Neavând nicidecum stare,
Fără cinste sau favor,
Nu puteau da-ncredințare,
Slavă ăstui orator.

Curtezanii în mirare
Ascultau cu supărare,
Căci așa vrea prințul lor,
Care plin de bucurie
La palat pofti să vie
Vulpea în acel minut.
-Ce-ai vorbit – îi zise – mi place
Căci prin tine mi se face
Adevărul cunoscut;

Așa el schimbă vorbirea,
Defăimă năpăstuirea,
Pe urși, tigri, lei, pardoși,
Arătând a lor turbare
Și a sângelui vărsare,
Și că sunt nesățioși.

Însă pentru osteneală,
Spune fără de sfială,
Ce vrei? Slujbă, rang sau bani?
Oratorul zise-ndată:
-Prințule, în loc de plată,
Aș pofti câțiva curcani.

Atunci cerbi, ciutele toate
Ascultau întru mirare,
Și în lacrimi cufundate
Plecau de la adunare.

Pagină realizată de doamna Preoteasă Mariana Floroiu
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SFATUL MEDICULUI
Plantele Medicinale
Fasolea. Plantă anuală, este cultivată atât pentru a deservi scopurilor alimentare, cât și celor
medicinale. Denumirile populare ale acestei plante sunt:
colțoasă, fansolă, băcălău, pustiană, păsulă, fasole agățătoare,
etc.
Fasolea, ca plantă medicinală, are diferite acțiuni asupra
organismului uman, între care cele mai cunoscute sunt:
- diuretic, depurativ,
- calmant al spasmelor,
- remineralizant.
Tecii de fasole, care conțin aminoacizi, acid salicilic, săruri
minerale și acid fosforic, sunt folosiți în tratarea: infecțiilor
urinare și contra diabetului (ceaiul de teci de fasole scade
substanțial conținutul de zahăr din sânge). Astfel, pentru tratarea
cistitei și normalizarea eliminării de urină, ceaiul din teci de
fasole este foarte eficient. Sucul de fasole, singur sau asociat cu alte sucuri, s-a dovedit a avea
efecte vindecătoare în tratarea următoarelor afecțiuni:
- acnee, boli de nervi,
- anemie, surmenaj, reumatism.
Dacă pacientul prezintă răni vechi, nevindecate, făina de fasole boabe ajută la cicatrizarea
acestor răni. Și mugurii de fasole au un efect curativ, mai ales în afecțiunile ginecologice. Ceaiul
de teci de fasole conține vitamina C și aminoacizi, contribuind astfel atât la tratarea anemiei, cât
și la revigorarea organismului. Tinctura din teci de fasole ajută în tratamentul afecțiunilor
cardiovasculare.
Tratamente naturale pe baza fasolei:
Pacienților care trebuie să elimine cât mai multă apă din corp, le este recomandat ceaiul din
teci de fasole, dar macerat la rece. Astfel, într-un litru de apă rece, se pun la macerat patru linguri
de teci de fasole mărunțite bine. După câteva ore, amestecul se pune să fiarbă până când
cantitatea de lichid se înjumătățește. Se beau trei căni de ceai de trei ori pe zi.
Pentru tratarea pecinigii se recomandă următorul tratament: se fierbe fasole albă, după care
se zdrobește și se amestecă până se obține o pastă cu zeama fierturii. Pe zona afectată se unge cu
această pastă, după care se acoperă cu o foiță de plastic. Această pastă se înlătură după
aproximativ două ore și jumătate, iar zona afectată se curăță cu ulei de măsline. Până la vindecare
se va continua tratamentul.
Decoctul din teci de fasole preparat astfel: o linguriță de teci de fasole, mărunțite, fierte în
250 ml. de apă timp de 20 de minute, este foarte util în tratarea diabetului. Pentru această cauză,
se vor bea trei căni de ceai neîndulcit sau înducit cu zaharină. Acesta se recomandă și în tratarea
afecțiunilor rinichilor, stărilor reumatice, reținerii de lichid în țesuturi.
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În vindecarea afecțiunilor inimii se administrează 10-20 de picături de tinctură din teci de
fasole, de 3-4 ori pe zi. Aceasta se prepară din 20 g. de teci de faole, mărunțite, macerate în 100
ml. de alcool, timp de o săptămână.
Feniculul este o plantă folosită cu succes atât în medicina
naturală, cât și în arta culinară, ca mirodenie. Denumirile
populare ale feniculului, căpătate de-a lungul timpului sunt:
chimen dulce, anason dulce, molură.
Tratamentele naturale pe baza acestei plante au fost
promovate datorită acțiunilor curative:
- dezinfectant, antispastic, combate tusea,
- este tonic nervos și dezinfectant.
Feniculul a fost întrebuințat pentru tratarea balonărilor,
convulsiilor, constipațiilor, calmarea colicilor. Ceaiul de fenicul
are o serie de efecte vindecătoare. Cele mai cunoscute efecte
sunt:
- tratarea bronșitei, faringitei, astmului bronșic,
- oboselii fizice și psihice,
- menstrelor reduse din punct de vedere cantitativ,
- conjunctivitei (uz extern, băi de ochi cu infuzie de fenicul),
- laringitei, balonărilor abdominale,
- amigdalitei (uz extern, gargarisme), altor infecții oculare (uz extern).
Feniculul este de asemenea un bun calmant în situații de stres, reducând astfel și durerile de
cap, provocate de suprasolicitare intelectuală. De asemenea oboseala fizică și psihică mai poate fi
tratată și prin alt produs pe bază de fenicul, și anume pulberea din semințe de fenicul. În acest
sens aceasta are efecte vindecătoare și în cazul:
- depresiilor, migrenelor,
- celulitei, digestiei lente,
- amenoreei, aerofagiei.
Pacientul care suferă de balonări și colici abdominale consumă pentru tratarea acestora vin
de fenicul. Acesta se prepară din fructele de fenicul bine mărunțite, macerate timp de 10 zile întrun litru de vin. După filtrare se obține acest medicatament natural, cu proprietăți tămăduitoare.
Majoritatea durerilor cu diferite proveniențe se pot trata cu ajutorul unor fricțiuni preparate din
fructe de fenicul. Aceste fructe sunt macerate aproximativ 7 ore într-un litru de apă rece, după
care se dă în clocot și se filtrează.
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MEDITAȚII
De multe ori întâlnim în calea pașilor noștri tot felul de oameni. Dar dintre toți, puțini sunt
cei ce ne vor fi adevărați prieteni, chiar și peste ani. Și dacă prețuim cu adevărat prietenia, atunci
să fim noi mai întâi prietenii celor ce-și pun încrederea în noi. Iar dacă vreodată se vor abate de la
prietenia noastră, noi să-i iertăm din toată inima și să-i primim cu îngăduință. Cine știe când și
noi vom păți la fel?
Vechiul prieten
de preot Nicolae Floroiu
Ca în poveștile de dragoste de odinioară,
Așa cum s-a mai văzut, poate, și altă dată,
Un flăcău sărac a-ndrăgit o tânără fată
Și fiorii-l cuprinseră pentru întâia oară.

Anii-au trecut peste-amândoi; dar iată că într-o zi,
Pe negândite și-ntr-un loc neștiut și neașteptat
S-au întâlnit iarăși, s-au privit, s-au îmbrățișat
Și într-un ceas, de trecut și prezent au putut povesti.

Și căuta timid, un minut să-i vorbească,
Să-i pună în mână inima-i plină de dor,
Să-i arate ce tremur și ce mai fiori
Îl străbăteau când ea voia să-l privească.

Ea spuse: - Acum am un soț ce mă poate-ntreține
Și-mi oferă din tot ce mi-aș fi putut dori,
Chiar dacă nu putem avea vreodată copii.
Dar în scurte cuvinte, în viață totul îmi merge bine!

Și iată că într-o zi un bun prilej s-a ivit
Și flăcăul putu, în sfârșit să-i vorbească.
Îi spuse cât de mult ar vrea s-o iubească!
Dar orice cuvânt îi muți când ea i-a vorbit...

Atunci apăru soțul, grăbit și îngrijorat
Și-l salută pe cel ce vorbea cu soția sa:
- Vă mulțumesc, domnule, că mi-ați găsit soața!
Și-atunci luând-o de mână, pe alee ușor au plecat...

-Ești tu isteț și cuminte și în toate cinstit,
Dar ceea ce câștigi prin munca-ți de-o lună
Nu-i de ajuns pentru traiu-mi de-o săptămână.
Așa că vezi-ți de drum și eu îmi caut un trai liniștit.

Plecând ei spre casă, el o întreabă pe drum,
Cu fața senină și graiul prea liniștit:
- Tu știi cine este cel ce-ți vorbea când te-am găsit?
Este cel ce mi-a oferit serviciul ce-l am și acum!

Este tată a patru copii, om isteț și cinstit.
De când am pornit noi împreună la drum,
El mă prețuiește la fel, ca demult și acum
Și îmi plătește munca, să-ți pot oferi un trai liniștit...
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