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NOTĂ ASU PRA E D IŢ IE i

Versiunea româneasca pe care părintele Dumitru Stâniloae a dat-o operei complete a lui 
Dionisie Areopagiml şi comentariilor la acest corp de scrieri ale lui Maxim Mărturisitorul 
urmează ediţia stabilită de J.-P. Migne in P atro iog ia  graf ca, tomurile lll şi IV (Paris 1857).

Traducătorul a menţinui şi argumentat în Introducere atribuirile Abatelui Migne: apar astfel 
Dionisie şi nu Pseudo-Dionisie, Maxim Mărturisitorul şi nu Ioan din Scythopolis. în con
secinţă, varianta română a încercat să respecte în redactare şi unele detalii de prezentare a 
textului din ediţia de bază, care privesc punctuaţia, evidenţierea citatelor sau a unor termeni, 
uneori în forma originală, când versiunea latină paralelă a decis-o.

Referinţele biblice au fost însă corectate şi adăugate, conform ediţiilor franceze modeme 
ale operei lui Dionisie (Maurice de Gandillac), de asemenea adaptate ediţiei româneşti curente 
a Bibliei (1975), ţinând seama şi de unele omisiuni sau erori ale acesteia din urmă, puse în 
evidenţa de recursul la original-Sepiuaginia sau Noul Testament.

în spiritul traducerii, care a intenţionat o versiune românească îmr־o limbă care evocă 
literatura ascetică din manuscrisele medievale târzii, am păstrat formele vechi ale unor cuvinte: 
simboale, Irezvie, prooroc, încheiere.



I N T R O D U C E R E

L Pretinsul panteism  neoplatonic a t scrierilor areopagittce, 
susţinut de urni din cercetătorii lor

Scrierile areopagilice au fost obiectul unei imense literaturi, începând din secolul VI îji până 
a/â. Până în secolul XVI, s-a crezul că autorul lor a fost ucenicul Sf. Apostol Pavel. din Areopagul
Atenei.   . j  i iDe la Laurenţiu Valla. din timpul Renaşterii, mulţi din cei ce s-au ocupat de ele l-au
contestai pe Dionisie Areopagitul ca autor al tor, afirmând că ele datează de la sfârşitul secolului 
Vsau începutul secolului V I .  Unii din aceştia au v ă z u l  în ele o influenţa a neoplatonici lor Plotin 
P05 70- ־) şi Proclu (412 - 485), alţii au negat această influenţă, ba au apărat chiar identitatea
amorului cu Dionisie din Areopag.

Aici ne vom opn îndeosebi la cercetătorii mai noi ai acestor senen, din care doi sunt romani
st unul francez. Ei nc oferă în rezumat şi opiniile cercetătorilor de mai înainte. Ei înşişi se
declară pentru datarea lor la sfârşitul secolului V sau începutul secolului VI.

Dintre ei, unul, Pr. Cicerone Iordâchescu, în prefeţele celor două volume ale traducerii 
acestor seneri1 foloseşte în interpretarea lor un limbaj care pare a admite o influenţă a 
panteismului neoplatonic. Un altul. Francezul Maurice de Gandillae, care dă o nouă traducere 
a sdierilor areopagUtce, se foloseşte de un limbaj prin care exprimă mai puţin o in fluenţă de 
fond a neoplatonismului şi mai mult una de formă־.

Mai recent, Pr. Gheorghe Drâgulin a publicat, întemeiat pe o bogată bibliografie, o serie de 
studii asupra acestor scrien, susţinând teza că autorul lor este călugărul sen (daco-roman dm 
DobroLiea) Dionisie Exiguul, dar Ic vede ca exprimând în modul cel mai corect învăţătura ortodoxă 
a Părinţilor anteriori, fără nici o influenţă ncoplatonicâ\ Deşi sufleteşte înclinăm să adoptăm Leza 
Pr. Gh. Drâgulin, socotim că problema datei şi a autorului nu e încă deplin elucidată.

Dar ceea ce socotim că e mai greşit în această dezbatere este teza unei influenţe neoplatonice 
dc fond în aceste scrieri. Şi aceasta, precum şi autoritatea mare şi influenţa pozitivă pe cure 
aceste scrieri le-au avut şi le au în Răsăritul ortodox ne fac să înclinăm mai mult spre ideea 
apariţiei lor în Răsăritul creştin chiar de la începuturile lui sau spre ideea că ele sunt de la însuşi 
Dionisie Areopagitul, deşi nu e cu Lotul exclusă posibilitatea de a avea ca autor pe unul dintre 
călugării sciţi din secolul VI sau, poate, chiar pe Dionisie Exiguul.

Pretinsa influenţă pameisţâ asupra acestor scrieri nu e considerată ca o influenţă care 
schimbă fondul credinţei creştine nici de Pr. Cicerone iordâchescu. Dar el foloseşte un limbaj 
ambiguu, care lasă impresia că admite această influenţă.

El declară o dată că noi ״toţi suntem părtaşi la supra-esenţa“ divină sau că ״Euri le noastre 
fini ie se contopesc în Eul infinit, iar aeesL Eu infinit,., este unitatea spirituală a totului 
Aceasta, pentru că Dumnezeu însuşi produce toate cele □le lumii d intr-o necesitate, deci nu c 
o existenţă personală liberă, iar lumea e din veci, ca şi EL ״Supr a-esenţa, cum s״a arătat mai 
sus, are o tendinţă veşnică dc a ieşi din ea printr-un fel de tk-sU t־ (emanaţie, o numeşte 
Dionisie}"■ . pe care însă Pr. Cicerone iordâchescu o numeşte în continuare „cum este crearea 
lumii, a spiritelor etc,” (Introducere la D espre numele divine. Teologia, m istică, p. HI), Dar 
mai are drept autorul amintit să numească emanaţia, creaţie? tar în aii loc. prezentând 
provenirilc diferitelor grade de existenţă din supra-esenţa divină, Pr. Cicerone iordâchescu 
spune: „Omul, luat în curentul inferior al emanaţiei, pluteşte prin existenţa, iar prin spirit şi 
raţiune este atras spre obârşia lui1' {op. cit., p. XXXVIII). Şi iarăşi în alt loc, el spune, 
identificând creaţia cu emanaţia: „Supra-esenţa iese din sine prin em anat te (JipooSoţ) şi lotuşi
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rămâne aceeaşi. Actul creaţiei csie un Tel de Πρόοδος - ieşirq din sine, un tel de punere ut afară  
de sine - ek-sţciz, fapt al dragostei divine“ {op d r , t p. XXXVI).

Viziunea aceasta panieisrâ ar părea că e recunoscută de Pr. Cicerone Iordâchescu şi în 
confundarea Persoanelor divine în Dumnezeumsuşj. Ele se diferenţiază numai când Dumnezeu 
sc îndreaptă spre emanarea lumii din El: ״In Dumnezeirea nediferenţiată. în supra-csenţâ, 
persoanele Treimii nu se transcend pe sine: ele acolo se contopesc. Când insă supra-esenţa 
priveşte spre lume, Ea se diferenţiază, ca şi cum ar li, ca să ne exprimăm prinir-o imagine, nişte 
raze supreme, plecate dintr-un centru şi revărsate spre periferie in energia actului crea Lor‘*
{o p , n t .. p. XJÎXTV). Deci, Treimea e condiţională de emanaţia (creaţia) lumii.

Restrângându-se la sufletul omenesc, Pr. Cicerone Iordâchescu declară, lăsând aceeaşi 
impresie de panteism fn scrisul areopagitic: ״Mistica lui culminează În metafizic. în contem
plarea lui Dumnezeu cel necuprins şi unul: ea duce până la confundarea sufletului în divini
tate" (op, cit . p. XXXIII), (n acest sens. el se arată că aprobă ״frumoasa cugetare'* a lui 
Meistcr Eckhart: ״Ochiul cu care eu văd pe Dumnezeu este acelaşi ochi cu carc Dumnezeu mâ 
vede pe mine. Ochiul meu şi ochiul lui Dumnezeu este un singur ochi şi o singură privire şi o 
singură cunoştinţă şi o singură simţire" (Introducere la Ierarhia  C ereasca  Ierarhia  
bisericească^ p. XXIX-XXX).

Totuşi, Pr. Cicerone Iordâchescu se declarase direct contrar unui panteism de fond în scrisul 
areopagitic. O spune în fraze c a  aceasLa: ״Unii co m enta to r i  au căutat să vadă în scrisul lui o 
concepţie panteislă, Totuşi, lucrul sLâ altfel. După panteism, Dumnezeu se confundă cu lumea 
şi lumea se confundă cu Dumnezeu. Dumnezeu este egal de prezent in toate. Panteismul este 
un fel de concepţie contrară doctrinei imanenţei. Dar în concepţia lui Dionisie divinitatea nu 
esie nici imanentă, fără transcendenţă, nici transcendentă, fără a Ti şi imanentă. Fa este im anen tă
- transcendentă: adică prezentă în lume, dacă ne gândim la substanţa ei cea mai intimă şi ultimă
- la supra-csenţâ; şi este in afară de lume, dacă privim lumea sub aspectul ei fenomenal" 
(op. cit . p. XXXIII-XXX IV).

Dar nici această declaraţie nu face o deosebire reală între Dumnezeul cel necreai şi lumea 
creată din nimic sau între fiinţa transcendentă şi energiile ce pornesc sau emană din Dumnezeu, 
Poate câ vrea, de fapt, să facă o deosebire şi intre Dumnezeu şi lume, însă limbajul care o 
exprimă, dacă nu e contrar acestei voinţe, e cel puţin nepotrivit.

GândiI lac e mai prudent în afirmarea unor influenţe neoplatonice asupra scrierilor areopagi- 
tiee. Prudenţa aceasta merge până la folosirea unui limbaj care constată unele modificări mai 
puţin esenţiale ale învăţăturii creştine. Dar arată influenţa pante izantă pe care aceste scrieri au 
avut-o asupra multor teologi creştini din Occident şi reacţia pe care, din această cauză, ele au 
trezii-o Ia alţi teologi creştini, Astfel, Gandjllac îl citează pc Lulher, care a spus: ״Dionisie 
\ orbeşte mai mult ca un plutoni st, decât ca un creştin" {O euv/es comp Ιέ fes du Pseudo-Denys 
l'A reopagîie, p. 20). iar de Bossuet, spune că ״îl acuză pe abilu l necunoscut numit Areopagitul 
de-a fi responsabil, prin limbajul său neobişnuit, de exagerările verbale, ba chiar de devierile 
dogmatice ale unor mistici moderni" (op cir., p, 27). Iar despre marele teolog catolic Hans 
Urs con Fialthasar, care s-a ocupat într-o operă specială de SI. Maxim Mărturisitorul, cel care, 
prin Scoliile Im, a d;u scrierilor Iui Dionisie un mare credit, Gandillac spune: ״In această 
lucrare, care va avea autori late mult timp, influenţa diunisiană este clar impusă,.. Autorul, de 
fapt. opune radical «emanaţionismului» iui Dionisie, «creaţionismuU lui Maxim" U>p cit., 
P- 46). Extinzând această observaţie, putem spune câ socotirea lui Dionisie ca panteist a 
meurajat in lumea Occidentului creştin o viziune separatistă, laică a lumii in raport cu 
Dumnezeu, ceea ce a întări; pe dc altă parte filosofiile despre lume ca singura realitate.

In legătură cu aceasta, ţinem să notăm câ in Răsăritul ortodox niciodată nu s-a afirmat 
caracterul panteist al scrierilor areopagilice Înainte de Pr Cicerone Iordâchescu. Această 
înţelegere, diferită socotim câ a lost motivul pentru care, in Occident, Dionisie a fost privit cu 
bănuiala că a încurajat adesea panteismul, pe când în Răsărit, el s-;i bucurat totdeauna de o 
mare autoritate, ca i/vor al spiritualităţii creştine
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P . je aceastâ considerare a scrierilor areopagitice ca purtând o marcă neoplatonic-panteistă, 
ca apărute după Plotin şi Proclu. socotim necesar sâ dovedim caracterul lor creştin, ceea ce 

 ̂ 1da putinţa sâ arătăm ca nedeplin sigură datarea lor dintr-un timp de după Proclu şi ca 
nC licită excluderea posibilităţii ca ele sâ ai bâ ca au lor chiar pe Dionisiedin Areopagul Alenei,
ne1״ t̂iit de SE Apostol Pavel la credinţa creştină. Această concluzie posibilă nc va ii uşurată şi dc 
alteieineiuri care nu sunt mai puţin concludente decât cele aduse de cei ce îl contestă ca autor al 
forV Diomsie din ,Areopag.

// Conţinutul generat creştin al scrierilor areopagirice şi com ponentele lor principale, 
ţetnei pentru aicătiiirea  lor d e  D ton isie  A reopagin d

în conţinutul scrierilor areopagitice nu se observă nici o preocupare de apărare a Sfintei Treimi, 
nici o preocupare de apărare a învăţăturii despre Hristos ca un ipostas în două lin, împotriva 
ncsiorianismului şi monofizitismului, deci nu par să fi fost scrise nici după Sinodul I ecumenic, nici 
după Sinodul 11. 111 sau IV, adică intre începutul secolului IV şi al secolului VI, deşi nu se poate 
spune că lipseşte. în general, învăţătura despre Sfânta Treime şi despre Iisus Hristos. Nu vedem în 
aceste scrieri dezvoltările despre Sfânta Treime din scrierile Sf. Atanasie cel Mare, SE Vasilc tel 
Mare şi SE Gngorie de Nazianz, nici preocuparea pentru unirea celor două rin în unicul ipostas al 
Cuvântului din "scrisul SE Chirii al Alexandriei. El nu se foloseşte de argumentele SE Atanasie cel 
Mare pentru deofiinţimeu Cuvântului cu Taud şi nici de deosebirea între ipostas şi fiinţă, reliefate 
de Sf. Vasile cel Mare şi SE Grigone de Nazianz, nici de cele ale SE Chint din Alexandria pentru 
unirea în ipostasul Cuvântului a celor două firi.

Tema acestor scrieri este de־a apăra învăţătura despre Dumnezeu în Treime deosebit de lume, 
adică o apărare a credinţei creştine în general împotriva gândirii filosofice a timpului, prelungită 
din antichitate, dar în vocabularul filosofiei acelui timp, folosii de gândirea oamenilor de alunei. 
Mai era de folos o respingere a filasofrilor panteiste la sfârşitul secolului V şi începutul secolului 
VI? Şi cine o putea face mai bine sau cine putea fi mai preoeupaL de câştigarea intelectualilor de 
atunci, formaţi în acele filosofii panteiste, decât un filosof din Areopag, un filosof dintre filosofi? 
Puiea rămâne el, odată devenit creştin, fără să-şi pună daruî lui întro activitate de care era capabil? 
El a putut alcătui aceste scrieri pe la :inul 100 d Hr.. când sc contura o opoziţie a filosofici timpului 
faţă de învăţătura creştină.

S־ar putea obiecta şi azi, cum s-a obiectai la 533 de către un tecJog ortodox în polemica cu un 
monofizit severi an : Cura putem socoti aceste scrieri ca provenind de la Dionisie din Areopag, dacă 
nu le vedem folosite dc Părinţii de până alunei? La această obiecţie se poate răspunde: Scrierile 
acestea nu dădeau argumente pentru apărarea Sfintei Treimi sau a învăţăturii despre Hristos. Ele 
au fost, poate, copiate mai puţin şi folosite de cercuri mai restrânse. De altfel. Părinţii nu se prea 
foloseau în sensul lor de scrisul Părinţilor amenon, ci aproape numai de Sfanta Scriptură.

Dar cum apără autorul areopagiticelor credinţa creştină, folosindu־se de limbajul filosofic al 
timpului? Prin această trecem ia expunerea componentelor gândirii din ele.

a. El iaee o deosebire clară între fiinţa tuturor celor între care trăim şi Cel mai presus de fiinţă. 
Fiinţa derivă şi în greceşte dc la ..a fi" : e participiul lui „a fi*' . Deci, fiinţa e una cu existenţa. 
Autorul areopaguri־ ei or foloseşte pentru Dumnezeu termenul de Cel mai presus dc fiinţă nu in 
sensul de fiinţa cea mai înaltă, ci în sensul de Cel de dincolo de existentă. El nu este o simplă 
existenţă, ei este dincolo de existenţă, pentru că orice existenţă, aşa cum o cunoaştem, ţine să aibă 
o cauză. Dumnezeu e dincolo de existenţă, pentru ca e necauzat, dar prin aceasta c şi cauzatorul 
tuturor Aceasta indică o deosebire Loială intre Dumnezeu şi lume. Auturi!I face o deosebire de 
.,lunţă imre toate cele ce există şi El - aceasta îi du şi puterea de-a fi singurul cauzator adevărat 
ai tuturor. Diomsic apăra astfel ideea existenţei lui Dumnezeu ca deosebit de lume, împotriva 
filosofici de dinainte de Hristos.

b. Ei împrumută dm filosofi a platonică ulcea identităţii intre existenţă şi bine. însăşi existenţa 
este un bine. Şi cea mai înaltă existenţă e cel mai mare bine. Dor, pe când Plafon nu se arătase 
consecvent pâna la a trage din bunătate concluzia câ ea implică o eterna relaţie între Persoană şi 
Persoană, autorul areopagitice lor trage această concluzie.

I N T R O D U C E R E
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Dar Dumnezeu nu e nici simplu bunătatea, ci c mai presus de bunătate sau bunătatea necauzată 
şi cauzatoare a loată bunătatea. Aceasta e o altfeJ de bunâiaic decât cea cunoscută de noi. Ea e o 
bunătate deplin dată de bunătatea mai presus de ea. Bunătatea lui Dumnezeu e din ea însăşi, e una 
cu o bbertatc desăvârşită.

Treptele existenţei, dependente între ele. cele superioare obligate să le susţină şi să le ridice pe 
cele inferioare în existenţă, deci în bunătate, iar cele inferioare atrase de cele superioare, sunt toate 
într-o dependenţă între ele, dar şi faţă de Dumnezeu cel mai presus dc bunătate, deci bun prin sine. 
bun In mod desăvârşit. Aceasta dă un lentei ierarhiilor cereşti şi pământeşti şi legăturii dintre ele. 
Obligaţia faţă de cele mai mici şi simţirea atracţiei celor mici de către cele mari dă un temei lăuntric 
legăturii dintre membrele ierarhiilor. Prin aceasta, Dionisie argumenta nu numai existenţa unui 
Dumnezeu deosebit dc lumea văzută, ci şi a unei ordini ierarhice superioare acestei lunii, pc care 
de asemenea filosof]a antică nu o admitea.

După Dionisie. ierarhia întregii creaţii uneşte şi lumea îngerească cu cea pământească, dar şi 
toate treptele lumii îngereşti şt ale lumii pământeşti între ele. în viziunea aceasta ierarhică, toate 
treptele mai de jos primesc iluminările dumnezeieşti prin cele mai de sus, iar cele mai de sus au 
obligaţia să comunice celor mai de jos iluminările dumnezeieşti. Numai cea mai de sus treaptă 
îngerească primeşte iluminările de la Dumnezeu exclusiv. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu 
e in relaţie directă numai cu cetele treptei de sus (Tronuri, Heruvimi şi Serafimi), nici că în relaţia 
cu cetele acestea Dumnezeu c desprins de cetele dc după ele. Dumnezeu ţine seama, creând irepta 
cea mai de sus. de treptele de după ea, fâcându-le apte să comunice iluminările lor acestora. Iar 
treptele de după treapta de sus îl trăiesc şi ele pe Dumnezeu, dai־ unit cu Lreapta cea mai de sus şi 
cu cele superioare lor, precum şi treapta cea mai de sus şi cetele ei îl cunosc pe Dumnezeu 
impunându-le vederea treptelor mai de jos, cărora trebuie să le comunice tot ce au de la Dumnezeu. 
De altfel, nimeni dintre oameni nu poate simţi legătura cu Dumnezeu fără o legătură cu oamenii, 
deci. în mod poale inconştient, şi cu îngerii.

Toate cele din lume sunt unităţi, dar există şi diferite grade de unitate între ele şi o anumită 
unitate intre toate. Dar unităţile acestea sunt compuse şi dependente între clc şi dc Cel Unul care 
nu are nimic compus şi nu e unit în mod nonvoit cu altele, ci e Unul prin Sine în mod desăvârşit .şi 
independent de toate. FI e cauza necauzatâ a tuturor unităţilor din lume .şi a unităţii înire ele. Ele 
loate arată prin aceasta câ sunt într-o dependenţă de Cel Linul mai presus de Lot ce cunoaştem noi 
ca imitate.

Insă. Acest Unul, dacă e şi suprabunătatea prin Sine, nu e opus iubirii. Unitatea Lui e prin ea 
însăşi, dar e o unitate vie, deci nu se opune Treimii. Unitatea Lui e o unitate a iubirii. El e Unul viu 
sau Unu[ plin de iubire In Sine. El iese prin aceasta veşnic din Sine, dar şi rămâne veşnic în Sine. 
Primul fapt îl explică pe al doilea, fără ca acest al doilea fapt sâ-i fie impus de primul fapt. Astfel, 
Dumnezeu stă in Sine şi iese veşnic din Sine în Sine, dar când voieşte, iese din Sme şi în altele, 
producându-le prin creaţie şi căutând să şi le apropie, adică stând şi ieşind în acest al doilea înţeles.

Ieşirea în Sine nu-L obligă la ieşirea în cele care sunt deosebite de Sine sau Dumnezeu nu iese 
din Sine în Sine, ca Treime, pentru că trebuie să iasă la altele, la producerea lor, cum um văzut câ 
spune Pr, Cicerone Iordâchescu. Dc aceea proodoi nu se pot traduce cu ״emanaţii" (nonvoiie). 
cum le traduce acelaşi.

c. Dar toate aceste însuşiri ale dumnezei iii o arată mai presus de înţelegere sau ne arată câ 
Dumnezeu nu poate 11 caracterizat prin caracterele proprii lumii. El nu e existenţă, nu e bunătate, 
nu e unitate, nu e înţelegere. Acestea şi toate celelalte însuşiri din lume nu sunt deosebite la El doar 
prin gradul suprem in care le arc. căci mai degrabă nu ie are. Dar negaţiile lor nu au înţelesul peiorativ 
al nimicului, ei înţelesul superior al celor ce sunt mat presus de ceea ce e propriu lumii. Aceasta o 
repetă des autorul scrierilor.

Omul ridicat la modul unei înalte sfinţenii sau trăiri a lui Dumnezeu, dându-şi seama de această 
înălţime neînţeleasă a lui Dumnezeu, mai mult il trăieşte, decât îl explică prin diferitele noţiuni 
raţionale.

d. O altă deosebire de ״fiinţă‘4 între Dumnezeu şi lume, prin ceea ce se separă de panteism, o 
afirmă autorul areo pag iii celor prin considerarea lui Dumnezeu ca nepasiv, deci neexpus relaţiilor 
ii posibilităţilor patimilor, pe când lumea chiar prin faptul dependenţei ei de Dumnezeu este pasivă
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şi supusă relaţiilor şi posibilităţi lor patimi lor. Dar pasi vităţca componentelor J urnii ure diferite gratie, 
îngerii suni pasivi, întrucât sunt dependenţi în existenţa lor de Dumnezeu, dar au lotodalu t> 
responsabilitate faţă de El. Dar responsabilitatea uneşte în ea dependenţa şi libertatea. Ei pol. de 
aceea, contesta dependenţa sau responsabilitatea lor de Dumnezeu, ceea ce au şi făcut unii dintre 
ei. Un grad inferior de creaturi, cele umane, au in eie nu numai dependenţa de Dumnezeu unită cu 
responsabilitatea faţă de El. ci şi o parte pur pasivi cum e trupul, cu procesele şi simţirile lui. însă 
omul poate face prin responsabilitatea lui să se umple de puterile dumnezeieşti şi deci să participe 
la libertatea spiritului lui şi trupul. Un grad inferior al creaturilor nu are decât pasivitatea simţirii 
unei vieţi lipsite de conştiinţă. Acestea sunt animalele şiT în ir־ un anumit sens. plantele. Dar au şi 
ele un rost pentru susţinerea vieţii în trup a omului. In sfârşii, există categoria materiei simple a 
pământului, a mineralelor, care n-au decâL o pasivitate, însă suni şi ele necesare pentru viaţa omului.

In orice panteism, toate sunt dependente una de alta N u există ceva independent deasupra totului 
sau a tuturor. Căci şi esenţa din care emană toate e supusă unei legi.

Autorul areopag!licelor face prin toate cele amintite o deosebire categorică între Dumnezeu şi 
lume. Dar. pe de altă parte, cl uneşte strâns lumea de Dumnezeu. Aceasta se vede şi din faptul că 
pe de o parte Dumnezeu iese din Sine dând fiinţă celor deosebite de EL pe de alta iese prin ..ieşiri“ . 
p ro m b i. la lucruri ca să le ,,întoarcă" spre EL ca să le umple de darurile bunătăţii Lui. Cei ce au 
văzut în aceste scrieri un caracter panteist au confundat aceste două feluri de acte sau de ieşiri ale 
Iui Dumnezeu. Dar, dacă n-ar 11 o deosebire înire ele, ia ce ar mai trebui ca Dumnezeu să continue 
să ridice spre El şi în El cele aduse la existenţă de El? Autorul foloseşte pentru aducerea la existenţă 
a lucrurilor din lume, a îngerilor şi a oamenilor, termenul paragein (TEOtpotYeîv, a aduce la 
existenţă, a da existenţă), iar pentru darurile ce le dă acestora ulierior, spre ridicarea veşnică spre 
Sine. termenul prondni. Cei ce văd în aceste scrieri o pecete panteisîâ confundă în mod greşit aceste 
două feluri de acte. de ieşiri.

Dar atât actul creator, cât şi actele de îmbogăţire a celor creuic cu daruri mereu sporite arată 
creaLurile unite în mod nedespărţit cu Dumnezeu. Deşi autorul vorbeşte şi de distincţii sau despărţiri 
înlre creaturi şi între ele şi Dumnezeu, lotuşi nu exclude prin aceasta o anumită nedespârţire mire 
El şi crcaluri, chiar când se închid undelor de bunătate şi de existenţă superioară venite din EL Căci 
ele n ar putea exista, dacă n-ar fi ţinute în existenţă de Cauzatorul mai presus de existenţă al 
existenţelor. Nu se poate cugeta o totală despărţire a lumii de Cauzatorul ei, o totală independenţă 
a ei de EL Aceasta nu c panteism, dar nici separaţie între Dumnezeu şi lume.

e. In sfârşit, o componentă importantă a temei legăturii lui Dumnezeu cu lumea, care formează 
conţinutul scrierilor areopagitice, este faptul că toate cele deosebite de Dumnezeu sunt aduse la 
existenţă pentru a servi ca siniboale prin care se arată lucrator Dumnezeu. Ele au prin aceasta o 
anumită capacitate de-a primi în ele şi transmite prin ele lucrările dumnezeieşti. Actualizând 
lucrurile şi gesturile omeneşti ca simboale. ele sunt sfinţite şi făcute mijloace de sfinţire a unora 
prin altele. Aceasta dă un caracter liturgic existenţei lor.

In primele limpuri creştine, viaţa liturgică - imne, sfinţiri, binecuvântări - era foarte bogată. 
Liturghia s a scurtat cu timpul din extensiunea ei bogată - din Constituţiile apostolice, din Liturghia 
iacobitâ - tot mai mult, până la Liturghia SL Ioăn Gură de Aur. Faptul că autorul scrierilor 
areopagitice indică o viaţă liturgică bogată a comunităţilor creştine este încă o dovadă a vechimii 
lor. In Răsăritul ortodox, păsirător fidel al tradiţiei apostolice, s-a menţinut până azi practica unor 
niulliple acte de sfinţire, o dală cu conştiinţa că Dumnezeu c prezent in toate prin lucrările sale 
simţitoare, Dionisic Areopagiiul a influenţat explicarea teologică a acestei prezenţe active a lui 
Dumnezeu în viaţa Bisericii, O vedem aceasta în opera SL Maxim Mărturisitorul şi a Si. Grigorie 
Pa Linia. Amândoi afirma prezenţa lui Dumnezeu în ţoale prin lucrările sau energiile sale necreaie. 
care suni deosebite de fiinţa sa. Occidentul, neadmiţând această deosebire, cum se vede şi din 
opoziţia ce-o făcea Varlaain Sfanţului Grigorie Palama şi neputând admite o unire a oamenilor şi 
a lumii cu fiinţa lui Dumnezeu - căci aceasta ie-ar confunda pe toate cu Dumnezeu a stârnit în 
conşliinţa unui Dumnezeu distant de lume şi de oameni, cu o Biserică condusă dc un vicar (de un 
locţiitor al lui Hristos cel absent) sau s-a declarat peniru extrema unei mistici panteiste (Eckhart, 
Jacob Bdhme), de care nu suni străine nici filosofulc lui, care nu cunosc decât lumea aceasta ca 
ultimă reaiilate.
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Consecvent acestei viziuni. Occidentul creştin a dat operei mântuitoare a lui Hristoso interpre- 
tare pur juridică şi a văzut-o împlinită în singurul moment al răstignirii Lui pe cruce, ca satisfacere 
a onoarei lui Dumnezeu jignită de păcatul strămoşesc. în Răsărit, ca şi în scrierile areopagitice, Fiul 
.111 Dumnezeu a luat Urca omeneasca pentru a o lace mediu neîncetat al Indumnezeirii noastre, 01 
sfinţirii noastre, caic ne susţine şi pe noi pe calea unei vieţi înfrânate şi toi mai sfinte, De aceea, toţi 
Părinţii, inclusiv Diomsie Arcopagitul, folosesc termen и !îndrăzneţ de .,mdumnezeire*' sau chiar 
de ״dumnezei“ (Ierarhia cerească, capitolul XH, 3; cf II Petru 1.4), se înţelege ,.prin har‘1 t cum 
s-a precizat mai lârziu, pentru învăţători şi credincioşi cu viaţa sfânta. Cât tÎe mult s-a depănat 
protestantismul de această comuniune cu Dumnezeu, afumând că nu suntem curăţaţi de păcate!

Sf. Grigoric Pal ama a aflai în scrierile lui Dionisie Areopagitul poate cele mai multe dovezi 
pentru susţinerea afirmaţiei monahilor isihaşti că practica rugăciunii neîncetate a lui lisus le dă 
putinţa sâ־l vadă pe lisus în lumină. în inima lor, fapt care explică şi nimbul de lumină în care sunt 
zugrăviţi sfinţii în Ortodoxie. Se poate vedea aceasta în multele citate dale din Dionisie, analizate 
în scrierea Sf Grigoric Palama4.

în generaf în Ortodoxie, scrierile lui Dionisie au fost temei de susţinere a prezenţei active a lui 
Dumnezeu în viaţa Bisericii şi în lume, nu tentei pentru o mistica pameislă sau un conţin и L care n-a 
fost dc folos.

///. Alte semne care p a r  să arate vec himea posiapostohcă, 
ba chiar aposto lică  a scrierilor areopagitice

în Ierarhia bisericească, autorul afirmă că Botezul şi LituTghiaerau săvârşite de episcop. El era 
ajutat de puţini preoţi, dar de mai mulţi diaconi. Şi se botezau în general oameni în vârsiâ. nu copii. 
Dar acestea erau proprii Bisericii din primele timpuri, când bisericile luau fiinţă în oraşe, unde se 
instituiau episcop! şi veneau la creştinism oameni în vârstă, care erau convinşi de alţi creştini să vie 
sau să se lase aduşi ia episcop pentru a fi botezaţi.

Tot episcopul e prezentat săvârşind înmormântarea. Toi un senin al alcătuirii acestor scrieri în 
primele timpuri creştine, când creştinismul era persecutat, pare să fie vorbirea lor despre 
 terapeuţi‘1 (slujitori), un fel de paracliseri, de obicei necăsătoriţi, care aveau ca rol principal״
pâztrea uşilor locaşurilor unde aveau loc adunările şi slujbele creştinilor. Acest serviciu nu mai avea 
tosI în secolele V-Vl, căci trecuse timpul catacombelor,

S-a mai obiectat împotriva vechimii scrierilor areopagitice, deci împotriva iui Dionisie Are- 
opagituî ca autor al lor, folosindu-se ca argument descrierea, în capitolul VI al ierarhiei bisericeşti* 
sfinţirii monahilor, care n-ar fi apărut decât în secolul IV, Dar şiim despre Antonie cel Marc că s-a 
făcut monah în secolul III (căci se născuse la 255). Oare n-a urmaLel unei tradiţii mai vechi? Poate 
erau la început puţini astfel de creştini (căci şi creştinii erau puţini) care preferau sa trăiască în curăţia 
vieţii singuratice. Dar, oare, nu erau unii care urmau cuvântul Sf. Apostol Pavcl: Eu voiesc ca top 
oamenii sâ fie  cum sunt eu însumi. D ar fiecare are de la Dumnezeu darul lut ־ unul aşa, altul intr-alt 
fe l (1 Cor. 7.7). Oare nu simţeau şi-atunci unii credincioşi că au darul unei vieţi irâile asemenea. Sf 
Apostol Pavel şi celorlalţi Apostoli? Poate că încă nu se duceau în pustie, nici nu formau obşti ieşite 
dinlre creştini. Dar poate slujeau intr-un anumit fel Bisericii şi erau mai frecvent în ea. Poate aceştia 
sunt ״terapeuţii1‘ (slujitorii) de care vorbcşLe autorul în Epistolele sale, termen pe care Sf Maxim 
Mărturisitorul îl traduce pnn ״monah41 . Această stare deosebită a lor, un fel de paracliseri, a putui 
da câte unuia îndrăzneala să mustre pe câte un preot care 1 se părea că nu e la înălţimea chemării 
I u l  Căci. poate, nu se impusese definitiv autoritatea de neînlocuit a preotului. Faptul acesta, descris 
în Epistola a III-a e greu de înţeles că s-ar 11 putut întâmpla in secolul Vf când autoritatea preotului 
era de mult consacrată.

Cele spuse în aceste pagini sunt un rezumai extrem dc sărac şi de general al bogăţiei şi adâncimii 
conţinutului scrierilor areopagitice, pe carc traducerea noastră e departe de al Г1 putui reproduce în 
mod fidel. Căci însuşi limbajul lor e atât de subtil şi de complex, ca nimeni nu-l poate reda în mod 
satisfăcător. De aceea, în franceză s-a tradus de vreo unsprezece ori. Dar GandîJlac le traduce din 
nou. în speranţa că restituie nuanţe pe care nu le-au putut exprima traducerile anterioare. De aceea 
am întreprins noi o nouă traducere pe lângă cea a Pr. Cicerone Iordâchescu şi Theofil Simenscby,
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silindu-пе să o exprimăm în termeni româneşti mai tradiţionali, duhovniceşti şi evitând pe cal am 
putut neologismele de origine francezi De aceea nu împărtăşim spusa Pr. Cicerone Iordâchescu 
că ״Scrisul lui (al lui Dionisie. n.n.) ne aminteşte de dialectica lui Platon sau llegei. fără să aibă 
geniul acestor doi mari corifei ai gândirii umane־* (op. cir., р. XXIII), Noi socotim câ gândirea lui 
Dionisie e mai satisfăcătoare decât a lui Platon şi HegeL

Şi, ca încheiere, pentru toate motivele amintite» ţinem să spunem că vrem să păstrăm numele 
de Dionisie Areopagilul pentru autorul acestor scrieri. Chiar dacă autorul lor ar fi cineva de mai 
LÎrziu, daca el a ţinut să-şi dea acest nume. ti respectam voinţa şi с vrednic pentru această marc 
operă dc apelativul de Sfânt, ca ceilalţi Părinţi bisericeşti.

Ca o contribuţie la înţelegerea scrierilor areopagetiec, am tradus şi Scoliile la ele, ale Sfanţu
lui Maxim Mărturisitorul.

Hans Urs von Balthasar socoteşte că Scoliile nu îi aparţin lui Maxim Mărturisitorul, ci lui loan, 
episcop dc Scythopoîis din Galileca, din prima jumătate a secolului VT\ Dar Otio Bardenhewerk 
socoteşte ale Sfântului Maxim6. Consider că e mai probabilă opinia celui din urmă

Note

1. Dionisie Psc udo-Areo pagi tul (sec. V-Vl), Ierarhia cerească. Ierarhia b isericescâ, trad. 
din gr. dc Pr. Cicerone Iordâchescu, Chişinău, 1932; idem. D espre numele divine. Teologia  
m istică, irad. din gr. dc Pr, Cicerone Iordâchescu şi Theofil Simenschy, Iaşi 1936.

2. Maurice de Gândii lac. O euvres cornpletes du Pseudo-D enys f'A reopagite, Paris . 1943,
3. Pr. Gheorghe Drăgulin. Ieromonahul D ionisie Sm erind .,Exiguus" sau ,.Cel M ic11 

(upm.x. 470-550), în ״Studii teologice“ ,XXXVII (1985), nr. 7-8, p. 521-539; idem, Prem ise  
şî perspective in dezbaterile din ultima sută de ani asupra Sfântului D ionisie A reopagitu l şi a 
opera  sale. în ..Glasul Bisericii“ , XL (1986), nr. I, p. 73-87; idem, Prefeţele cu vi os и Iui 
Dionisie Sm erind sau Ejciguiil la unele traduceri in limba latincu în ,,Mitropolia Olteniei־‘ , 
XXXVIII (1986), nr. 2, p. 76-125; idem, Un fiu de m are faim ă al A rhiepiscopiei Tonusului 
din veacul al Vl-lea la Rom a , în ,,Glasul Bisericii“ , XLV (1986), nr. 3, p, 62-79; idem, 
Cuviosul D ionisie Smeritul sau E xistatl D ouă epistole despre problem ele datei Paştelui şi 
. elementele calculului calendaristu şi pascal*1 , în ״Mitropolia Olteniei‘4 , XXXIX (1987), 
nr. 1. p. 27-70; idem, identitatea lui D ionisie Pseudo-A reopagitu l cu ierom onahul D ionisie  
Smeritul (Exiguul), Craiova. 1991.

4. D espre Sfânta Lum ină, în Filocalia românească, voi. VII, trad. Pr. Dumitru Stâniloae, 
Bucureşti, 1977, p. 263 - 373.

5. Hans Urs von Balthasar. Dus St Judienw erk des Johannes von Scythopoîis% în ״Scho- 
lasihik“ , V (1940). пг. 1, p. 16-38.
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A celui între sfinţi 

D IO N IS IE  A R E O P A G I T U L  

Despre  

IERARH IA* C E R E A S C A

Presbiierul* Dionisie Areopugiîul către împreuna-presbiierut Timotei

Capitolul l l 

Toată lumina dumnezeiască îndrepta tuht-se, cu bunătate, în chip felurit, 
spre cele prnvhiewiate־ < rămâne simplă; 

şi nu numai arar. ci le şi uneşte pe cete luminate

început* a Tatălui, începătorul dumnezeirii 
(care ne descoperă prea fericitele ierarhii ale 
îngerilor în simboale pline de înţeles), cu 
ochii nemateriali şi neclintiţi, să ne întindem 
din ea iarăşi spre obârşia ei simplă. Căci 
aceasta nu pierde niciodată ceva din unitatea 
ei cea mai dinlăuntru*, alunei când se în
mulţeşte şi porneşte din sine cu bunătate pen
tru înălţarea şi unirea celor providenţiale, spre 
îmbinarea1* lor cu ea, ci rămâne neclintită 
înlâuntru ei. fixară statornic în identitatea ei 
nemişcată, deşi pc cele ec tind spre ca le 
atrage potrivit cu ele şi le uneşte prin unitatea 
ei simplificatoare. Căci nu e cu putinţă să ne 
lumineze nouă altfel lumina dumnezeiască 
începătoare, dacă nu e învăluită în chip înăl
ţător in felurimea sfinte Iot acoperăminte* şi 
nu se acomodează prin providenţa părin
tească în chip potrivit cu firea* celor ce ne 
sunt proprii.

§3

De aceea începătorul desăvârşirii* ne-a 
rânduit preacucemîca ierarhie bisericească, 
învrednicind-o de imitarea mai presus de 
lume* a ierarhiei cereşti, ca pe una ce

§1

Toara d a rea  cea hună* ş i to t d ă ru i  
desăvârşit este de sus־, pogorându-se de la 
Părintele luminilor (lac. 1,17). Dar şi toată 
strălucirea luminoasă ce porneşte de la Tatăl 
şi vine la noi o bună dăruire şi ne umple iarăşi 
de o putere unificatoare, ne îndreaptă in sus 
şi ne întoarce spre unitatea (cf. lomi 17,21; I 
Cor. 1,10) şi simplitatea îndum nezeU oare  a 
Tatălui ce ne adună in Sine. C ăci din FI* şi 
spre El sunt toate, cum a spus sfântul Cuvânt 
(Rom. 11,36).

§2

Aşadar, chemând pc iisus, lumina Tatăl ui, 
existenţa adevărată, rare luminează p e  tot 
**nud t e vine m lume (loan L9). prin care am 
dobândii intrarea la Tatăl, începutul luminii 
U I I Tim. 2,5), să căutăm, pe cât se poale, 
spre tălmăcirile preasfmidor cuvinte predate 
nouă de Părinţi*, Şi să privim în chip sim 
bolii*, prin înălţarea gândului la ierarhiile 
minţilor* cereşri, pe care ni le descoperă acele 
cuvinte, pe cât ne este cu putinţă. Şi, primind 
dăruirea luminii începătoare şi mai presus de
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deprinderii* purtării armonioase faţă de cele 
dumnezeieşti, în sfârşit, împărtăşirea de prea 
dumnezeiasca Euharistie trebuie socotită ca 
împărtăşire dc Ii sus. Şi toate celelalte câte 
s-au dat fiinţelor cereşti mai presus de lume* 
nouă ni s-au dat In chip simbolic.

Deci. pentru această îndumnezeire pc 
măsura noasLrâ în cep ă to ru l  desăvârşirii şi de 
oameni iubitorul ne-a  a ră ta t  nouă ierarhiile 
cereşti şi a făcut îm p re u n ă  liturghisitoare cu 
ele ierarhia noasLră, pentru asemănarea noas
tră după putinţă, p n n  slujirea preoţească de 
chip dumnezeiesc a ei. Şi a înfăţişat minţile 
mai presus dc ceruri în chipuri simţite prin 
cuvintele c o m p u s e  ale Scripturii*, ca să ne 
ridice* prin cele simţite la cele inteligibile şi 
de la s im bo a le le  alcătuite cu sfinţenie Ia cul
mile* simple ale ierarhiilor cereşLif

înfăţişează ierarhiile nemaieriale amintite în 
chipuri materiale şi forme compuse, pentru ca, 
potri vil cu noi înşine, să fim ridicaţi de la chipu
rile* preasfinie spre înălţimile şi asemănările 
simple şi lipsite de chipuri. Fiindcă nu poate 
mintea noastră să ajungă până la imitarea şi 
vederea (contemplarea) nemaierialâ a ierar
hiilor cereşti, dacă nu se foloseşte de 
călăuzirea materială* (cf. Rom. 1,20) 
potrivită ei, privind frumuseţile arătate* 
precum chipuri ale măreţiei nevăzute şi 
bunele miresme simţite ca semne sensibile 
ale revărsării spirituale şi luminile materi
ale ca înfăţişări văzute ale dăruirii luminii 
ncmateriale.

Iar sfinţitele învăţături desfăşurate* tre
buie socotite ca mijloace de împlinire a 
dorinţei de vedere a minţii; şi treptele bine 
orânduite ale celor de aici ca un mijloc al

Capitolul II

In mod cuvenit, cetele dumnezeieşti şi cereşti
arata prin simboaleneasemenea lor ־£?.

căpetenii de oşti, ca purtători de lănci 
(cf, losua, 5,14) şi câte alte predate nouă 
de cuvintele Scripturii printr-o sfântă 
închipuire în felurimea simboalelor 
revelaţiei. Căci teologia (Scriptura) s-a 
folosit foarte simplu* de sfintele 
închipuiri poetice* pentru minţile fără 
chipuri, ţinând seama, cum s-a spus, de 
mintea noastră şi gândindu-se Ja ridi
carea potrivită ei şi plâsmuind sfinte 
descrieri în sLare să o înalţe4.

Deci, de gândeşte cineva să primească 
sfintele forme compuse* ca proprii celor care 
prin ele însele* ne sunt necunoscute şi de 
nevăzut, ci trebuie să socotească sfinţitele 
descrieri ale sfintelor minţi din Scripturi ne
potrivite lor, ca şi toată această înfăţişare în- 
groşaLă* a numirilor îngereşti. Şi atunci spune 
că scriitorii Scripturii, când s-au gândit la 
prezentarea trupească a celor netrupeşii. au 
trebuit să plăsmuiască pentru acesta, pe cât 
le-a fost cu putinţă, forme proprii şi înrudite

§1

Deci trebuie, precum socotesc, să arătăm 
întâi care gândim câ este scopul întregii ie
rarhii şi de ce folos este fiecare parte a ei celor 
părtaşi de ea. Apoi să proslăvim ierarhiile 
cereşti potrivit înfăţişării* lor prin cuvintele 
Scripturii. După aceea, să spunem prin ce 
chipuri sfinte înfăţişează cetele cereşti cuvin
tele Scripturii şi spre ce simplitate trebuie să 
se facă urcuşul prin aceste chipuri. Aceasta ca 
nu cumva să cugetăm şi noi în mod ueeuvenit. 
împreună cu cei mulţi, că minţile cereşti şi de 
chip dumnezeiesc ar fi nişte fiinţe cu multe 
picioare şi cu multe feţe, coborând ude la 
chipul dobitocesc al vitelor sau laccl sălbatic 
al teilor, sau să ni ie închipuim având cioc 
încovoiat ca vulturii (cf. lez 1,6-10; Dan. 7.4; 
A poc. 4,7) sau chip de păsări înaripate, acope
rite cu pene (cf. lez. 1,11; Js. 6.2). sau fiind ca 
nişte roţi de foc deasupra cerului (cf fez. 
1,15; Dan. 7,9), tronuri materiale (cf. Iez. 
1*26; Dan. 7.9; Apoc 4,4). potrivite şederii 
lui Dumnezeu cel stăpâni tor, sau ca nişte cai 
felurit coloraţi (cf. Zah. 1 ,S; 6.2) şt ca nişte

16



Despre Ierarhia Cerească

§3

Unul din celc două moduri se foloseşte, 
precum se cuvine, de chipurile sfinte 
asemănătoare- Iar uliul plăsmuieşte alcătuiri 
de forme ne a semănata are*, pentru ceea ce e 
cu totul neusemânător şi de neînţeles.

Predaniîle tainice ale Scripturilor revela
toare proslăvesc uneori chiar fericirea vred
nică de închinare a dumnezeirii mai presus dc 
fiinţă ca: Cuvânt* (cf. Ier. 1,4; loan 1,1), şi 
Minte (cf. Rom. I 1,34: I Cor. 2,16), şi Fiinţă 
(cf, leş. 3,14; Apoc. 1,4,8), arătând raţionali
tatea şi înţelepciunea dumnezeiască a ei, care 
esie existenţa cu adevărat existentă şi cauza 
adevărată a celor existente. Şi o închipuiesc 
ca lumină (cf, I loan 1.5; loan 1,8) şi o numesc 
viaţă* (cf. loan 1,4: 5,26; 11,25; 14,6). Căci 
aceste sfinte închipuiri suni mai înalte şi mai 
cuvenite şi întrec formele materiale.

Dar sunt şi ele departe de adevărata 
asemănare cu dumnezeirea. Căci aceasta este 
mai presus de toată fiinţa şi viaţa şi nici o 
lumină nu o poate caracteriza, precum orice 
cuvânt şi minte rămân fără nici o asemănare 
cu ea.

Alteori, e proslăvită de aceleaşi Scripturi 
prin înfăţişări ne ase mănătoare, numind-o ne
văzută*. nesfârşită şi necuprinsă (cf. Coi, 
1,15; loan 1,18: I Tim. 6,16); şi, spunând că 
e din cele ce nu sunt, nu spun câ este ceva ce 
nu esie. Căci aceasta îi este, precum socotesc, 
mai propriu. Pentru căT precum a explicat 
predania ascunsă şi sfântă, spunem adevărul 
când zicem câ ea nu e ceva din cele ce sunt, 
fiindcă nu cunoaştem nemărginirea (indefini
tul) ci, cea mai presus de fiinţă, neînţeleasă* 
şi tainică.

Dacă. deci, negaţiile* privitoare la cele 
dumnezeieşti suni adevărate, iar afirmaţiile 
suni nepotrivite, descrierile prin închipuiri 
neasemânăioare sunt mai potrivite as- 
cunzimii celor tainice. Căci descrierile Scrip
turii cinstesc* şi nu acoperă în chip urât 
cetele cereşti, înfăţişându-le prin chipuri 
neasemânăioare; ci le arată prin aceasta ca pe 
unde ce sunt în chip mai presus de lume 
deasupra luturor celor materiale. Iar câ de
scrierile ncasemânâtoare înalţă mai mult şi 
mintea noastră decât cele asemănătoare, nu 
socotesc câ va nega cineva din cei drept cu
getător!. Fiindcă esie uşor ca cele mai de 
cinste* să amăgească pe mulţi, făcându-i să

lor (seriilarilor) de la fiinţele ce ne suni nouă 
mai vrednice de cinste întrucâtva mai nema- 
teri ale* şi mai presus de altele şi să nu în- 
văluic simplilâţile cereşti şi de chip 
dumnezeiesc* In mul ti felurimea formelor 
celor mai de pc urmă de pe pământ. Căci 
prima faptă ne este mai proprie nouă şi mai în 
stare să ne înalţe şi nu coboară cele mai presus 
de lume la neasemânâri nepotrivite: iar a doua 
face mintea noastră sa îndrepte în chip necu- 
venit injurii împotriva puterilor dumnezeieşti 
şi să rătăcească sprijinindu-se* pe compoziţii 
lipsite dc sfinţenie.

Pe lângă aceasta, unul ca acesta ar putea 
socoti ţinuturile cereşti umplute de formele 
unor lei* şi cai şi de imne dc mugete şi dc 
grupuri* de păsări* şi dc alte animale* şi de 
lucruri materiale lipsiLe de cinste în câte sunt 
zugrăvite (ceLele îngereşii) în Sfintele Serip- 
Luri şi care ne pol duce la o cugetare aiurită 
(absurdă), mincinoasa şi pătimaşă* când nu 
suni luate ca simple chipuri neasemenea 
acelora. Dar* căutarea adevărului ne arată, 
precum socotesc, sfânia înţelepciune a cuvin- 
telor Scripturii în înfăţişarea chipurilor tu 
iuror minţilor cereşti, având grijă ca prin 
fiecare din ele să nu ajungem nici să jignim 
pulcrile dumnezeieşti*, nici să ne alipim pc 
noi în chip pătimaş la starea coborâtă a chipu- 
rilor.

In mod cuvenit ni s-au propus* deci chi- 
pun ale celor fără chipuri* şi forme ale celor 
fără formă. Un motiv peniru aceasta ar putea 
fi nu numai cunoaşterea noastră prin analo- 
gic. care nu poale să se înalţe nemijlocit* la 
vederile (contemplaţiile) spiriluale şi are 
nevoie de ajutoare potrivite cu firea noastră, 
care ne duc la vederile minţilor Tără formă şi 
mai presus dc lume, prin forme* ce ne sunt 
apropiate, ti şi faptul câ. potrivit cu cuvintele 
tainice ale Scripturii, acelea se ascund prin 
negrăite şi sfinte ghicituri şi trebuie făcut dc 
neapropiut celor mulţi adevărul sfânt şi as- 
cuns al nunţilor mai presus de lume. Căci nu 
fiecare e sfinţit şi nu e 17 runtror. cum spun 
ScrtpLurile, cunoşniiţa tor (l Cor. 8,7; cf. Mat. 
13,11; Luc. 8*10). Dacă însă ar învinovăţi 
cineva descrierile figurate nepotrivite, 
spunând că e ruşine să se alipească asemenea 
chipuri urâle cetelor de chip dumnezeiesc şi 
preasfinte, ajunge să i se spună câ modul 
sfintei descoperiri este îndoit*.
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6,5; Pild. 4.6) faţă de ceea ce este nematerial 
şi mai presus de raţionalitate şi minte şi 
dorinţa necliniiiâ şi neobosită pentru vederea 
curată şi nepătimaşâ mai presus de lume şi de 
transparenţa culminantă, limpede şi prea 
sfântă a acelora şi de comuniunea cu adevărat 
spirituală, raţională şi veşnică, cu măreţia în
frumuseţat o arc şi ne înşelătoare. Şi trebuie să 
înţelegem prin poftă simţirea nestăpânită, în
cordată şi de neîntors şi de nimic oprită pentru 
Dumnezeu, a iubirii neschimbate şt neames
tecate* faţă de frumuseţea dumnezeiască şi 
pornirea* totală spre ceea ce e cu adevărat 
vrednic de dorit.

Dacă ne raţionalitatea animalelor necu
vântătoare sau simţirea lucrurilor materiale o 
numim lipsă de raţiune şi simţire a celor 
propni lor, Tiinţele nemateriale şi înţe
legătoare le recunoaştem ca întrecând în chip 
sfânt şi mai presus de Imne raţiunea noastră 
legată de trup şi trecătoare* de la una la alta 
şi simţirea noastră materială şi străina 
minţilor iielrupeşti. Dar e cu putinţă să 
închipuim forme ce nu sunt contrare cetelor 
cereşti chiar pornind de la părţile ede mai de 
jos ale materiei*, dai fiind că şi ea îşi are 
existenţa de la Cel cu adevărat bun şi în toate 
ale ei înfăţişează nişte trăsături frumoase ale 
fiinţelor înţelegătoare. Şi e cu putinţă să ur
căm prin ele spre modelele ne materiale, 
înţelegând, cum s-a spus, cele asemănătoare 
prin cele neasemânătoare şi văzând aceleaşi* 
trăsături nu ca fiind la feb dar intr-o armonie 
şi Fiind proprii atât celor înţelegătoare, cât şi 
celor sensibile.

§5

ii vom afla pe scriitorii tainelor 
închipuind nu numai în înfăţişarea cetelor 
cereşti, ci şi în descoperirile dumnezeieşti*. 
De faptei proslăvesc dumnezeirea pornind de 
la cele ce se văd cinstite*, ca soarele* 
dreptăţii (cf Mal. 3,20), răsărind în chip sfânt 
minţii ea o stea a dimineţii (cl\ 1[ Petr, 1,19; 
Apoc. 22.16) şi luminând ca o lumină în chip 
descoperit şi spiritual; alteori luminând fără 
vătămare, ca un foc (cf. leş. 3.2; Deui. 4,24; 
Evi\ 12,29) prin cele de Iu mijloc, ca apa (cf. 
Ps. 35.9: Ier. 2,13; Pild. 16,22; Apoc. 7.17; 
lez. 47J; Is. 44.3) ce aduce împlinirea vieţii 
şi, vorbind simbolic, pătrunzând în pântece şi

socotească unele fiinţe cereşti asemenea au
rului şi ca pe nişte bărbaţi fulgerători de lu
mină, măreţi, îmbrăcaţi în veşmânt sclipitor 
(cf. Dan. 7,9; 11 Mac. 3,25: Mat. 28,3; Marc. 
16,5; Fapt. 1,10: Apoc. 4,4) şi scânteind ca un 
foc nevătămător* şi in atâtea alte chipuri 
asemănătoare, în câte a închipuit Scriptura 
minţile cereşti. Ca să nu pătimească 
aceasta cei cc n-au înţeles nimic mai înalt 
decât cele văzuie, înţelepciunea cuvjoşilor 
scriituri ai Scripturii coboară cu sfinţenie şi 
la ne asemănări le nepotrivite, neîngăduind 
alipirea iubirii noastre la cele maLeriale. ca 
să se odihnească în chipurile necuvenite: ci 
trezind pornirea spre înălţare a sufletului, îi 
propun neplăcutele forme urâte* ale acelor 
alcătuiri. Astfel ajută chiar celor foarte 
alipiţi dc materie să vadă că nu e îngăduit, 
nici adevărat ca vedenie* celor cereşii şi 
dumnezeieşti să fie cu adevărat asemănătoare 
unor atâL de urâte chipuri. De altfel trebuie să 
înţelegem şi aceasta, că nici una din existenţe 
în general nu e lipsită de o împărtăşire la bine, 
dacă, precum spune adevărul Scripturilor, 
toate sunt hune fo a r tes (Fac. 1,31).

§4

Deci e cu putinţă înălţarea din toate la 
vederi (contemplaţii) bune; şi se pot cunoaşte 
din cele materiale asemănările ne- 
asemănătoare ale celor inteligibile şi în
ţelegătoare*1. Căci cele înţelegătoare au în alt 
mod cele ce s-au dăruit celor sensibile.

De fapt mânia* se iveşte în cele necuvân
tătoare din pomiTea pătimaşă şi mişcarea lor 
mânioasă e plină de toată ira[innaliiaiea. Dar 
în cele înţelegătoare trebuie să sc înţeleagă în 
alt mod mânia. Fa se arată, precum socotesc, 
în acestea- raţionalitatea* lor bărbătească şi 
deprinderea neclintită în dispoziţiile de chip 
dumnezeiesc şi neschimbate. La fel spunem 
că pofta în animale este pornirea pătimaşă 
necugetată şi alipită de materie ce se iveşte 
djjur-un impuls, născută în chip nestăpânit 
spre cele schimbâcioase sau dominarea 
neraţionalâ a unei dorinţe, carc împinge toi 
animalul spre lucrul poftit. Iar când le 
închipuim pe seama celor înţelegătoare 
airibuindu-le asemănarea ne asemănătoare, 
socotind că au şi poftă*, trebuie să înţelegem 
prin aceasta iubirea dumnezeiască (cf, De ui.
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Şi poale nici pc noi. dacă pornind să Ic cer
cetăm ridicându-nc de la vederea exactă a 
celor văzute, nu ne־ar tulbura chipul urât* al 
descrierii închipuite a îngerilor. Căci prin 
acestea nelâşând mintea noastră să rămână în 
formele nepotrivite, îi dăm putinţa ca ne
mulţumiţii dc acelea să se lepede de îm- 
pătimirea de cele materiale şi să sc 
obişnuiască să tindă cu sfinţenie prin cele 
văzute spre înălţimile mai presus de lume.

Acestea fie spuse de noi despre chipurile 
materiale şt nepotrivite ale îngerilor* din 
Sfintele Scripturi. în cele următoare trebuie 
să definim* ce socotim* că este ierarhia. Şi 
ce folos au din ierarhie cei făcuţi părtaşi de 
ea. Fie ca în acest cuvânt să mă călăuzească 
Hristos al meu. dacă e îngăduit să spun, inspi- 
rându-mi întreaga explicare a ierarhiei. Iar tu, 
copile*, potrivit rânduielii cuvioase a pre- 
daniei noastre ierarhice - căci cele sfinte se 
dau sfinţilor- . ascultă cu sfinţenie cele spuse 
cu sfinţenie, îndumnezeindu־te prin piâtrun- 
derea în tainele dumnezeieşti şi deosebind, în 
ascunsul minţii, cele sfinte de mulţimea* 
celor nesimţite, pâzeşte-le pe cele sfinte în 
unitatea lor, iar cele întinate desparle־le. Căci 
nu e îngăduit, cum spun sfintele Evanghelii 
(cf. Mat. 7,6), .vă se arunce p o rc ilo r fru
museţea neumestccaiâ, luminoasă şi de fru
museţe făcătoare a m ărgăritarelor spirituale.

făcându-se izvor (cf loan 7,38: Apoc. 22,1) 
de râuri curgătoare de nereţinut (cf. leş. 3,2); 
alteori ivindu-se din cele de pe urmă, ca un 
mir bine mirositor (cf. Cânt. 1.2), alteori ca 
piatra cea din capul unghiului (cf Îs. 28,16; 
£f. 2,201. Dar au învâluit-o şi în chipul ani
malelor sălbatice şi au îmbrăcat-o în forma 
leului şt a panterei: şi spun că ea va fi ca un 
pardos sau ca o ursoaică jefuită de pui (cf. Os. 
5.14: 13.7; Dan. 7. 4-6; Apoc. 13,2), Voi mai 
adăuga că e văzută şi ca ceea ce e mai de 
necinste decât toate şi pare şi mai nepotrivit 
cu ea, când cei înaintaţi în cele dumnezeieşti 
au închipuit-o şi ca pe un vierme (cf. Ps,
21,6). in felul acesta, toţi cei înţelepţi în ale 
dumnezeirii şi tălmăcitori ai celor ascunse 
despart in chip ncpătaL Sfintele Sfintelor (cf 
Is. 6.3) de cele nedesăvârşite şi lipsite de 
sfinţenie şi vestesc ca o sfinţiLâ plăsmuire 
ceei» cc c neusemenea. astfel încât nici cele 
dumnezeieşti să nu fie la îndemâna celor în
tinaţi şi nici cei iubitori dc înţelegere a 
sfinţitelor asemănări* să nu rămână la ele ca 
la unele adevărate: şi ca cele dumnezeieşti să 
fie cinstite prin negaţii adevărate şi totodată 
să fie proslăvite prin însuşirile celor de pe 
unnâ existente ca reflexe* ale lor. Deci nu e 
nepotrivit faptul că îşi închipuiesc şi fiinţele 
cereşLi din asemănările celor neasemănat oare 
cc nu li se potrivesc, pentru pricinile amintite.

Capitolul III

Ce este ierarhia şi care este folosul ei

§2

Deci scopul ierarhiei este asemănarea 
(cf. Mat. 3,48) şi unirea cu Dumnezeu, pe 
cât e cu putinţă, avându-1 pe El drept călău
zitor în sfânta ştiinţă şi lucrare. Căci. pri
vind neclintit spre frumuseţea lui 
atotdumnezeiască, ea se face întipărită de 
El în părtaşii* ei ca în unii ce sunt dum
nezeieşti, ca în nişte oglinzi alotstrăvezii şi 
nepătate (cf. înţel. 7,26; 11 Cor. 3,18). primi
toare ale strălucirii luminii începătoare şi 
dumnezeieşti; chipuri umplute de strălucirea 
dăruită, pe care o împărtăşesc iarăşi celor 
următori, potrivit rânduielilor dumnezeieşti. 
Căci nu e îngăduit celor care desăvârşesc sau

§1

Ierarhia este*, după mine, o sfinţită rân- 
duială şi ştiinţă şi lucrare asemănătoare, 
pe cât e cu putinţă*, modelului dumneze
iesc şi înălţată spre imitarea lui Dum
nezeu prin luminările date ei de la 
Dumnezeu pe măsura ei, far frumuseţea 
dumnezeiască, simplă, bună, este origi
nea desăvârşirii*, cu totul ne ameste
cată* cu orice neasemănare cu ea şi 
împărtăşind fiecăruia după vrednicie din 
lumina ei. Ierarhia desăvârşeşte prin slu
jirea cea mai dumnezeiască, potrivii ei, 
în !nod armonios, chipul celor cc participă 
la cele săvârşite.
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§3

Deci cei ce se curăţesc trebuie să se facă 
cu lotul neamestec aţi cu cele nepotrivite şi să 
se elibereze de împreunarea cu ceea ce e 
neasemenca cu ei (ci‘. Luc. 14,33: Ef. 4,22: 
Col. 3,9). Iar cei ce se luminează trebuie sâ se 
umple de lumina dumnezeiască. înâlţându-se 
la deprinderea şi puterea contemplaţiei cu 
ochii preacuraţi ai minţii*. Iar cei ce se desă
vârşesc să se ntuie de La ccca ce e nedesăvârşit 
şi să se facă pâri aşi de cunoaşterea dcsă
vârşi loare a tainelor sfinte.

Apoi cei ce se curăţesc* trebuie sâ trans
mită altora, prin abundenţa curăţiei lor, din 
neintinarea proprie. Iar cei ce se luminează, 
ca minţi mai pătimitoare, ce şi-au însuşit par
ticiparea la lumina şi la comunicarea ei şi s-au 
învrednicit în mod prea fericit de strălucirea 
sfântă, trebuie să reverse spre alţii lumina lor. 
care întrece totul. în sfârşit, cei ce se 
desăvârşesc, ca cei ce cunosc comunicarea 
de săvârşit oare, trebuie să desăvârşească pc 
cei ce sc împărtăşesc de iniţierea atoisfântâ în 
ştiinţa celor sfinte v ăzute. D.eci fiecare treaptă 
ierarhică e ridicată la dumnezeiasca împre
ună-! ucrare pe măsura ei, săvârşind, prin 
harul şi puterea dată de Dumnezeu, eelc cc se 
află în dumnezeire în mod natural şi mai 
presus de fire* şi sunt lucrate de ea în chip 
mai presus de fiinţă, descoperindu-i-se in 
chip ierarhic, pe cât se poale, spre imitarea 
minţilor iubitoare de Dumnezeu'.

chiar celor ce au fost desăvârşiţi sâ facă* ceva 
contrar sfintelor rânduieli ale desăvârşirii*; 
nici sâ fie altfel, dacă doresc strălucirea în- 
dumnezeiloare şt tind în mod sfânt spre ea şi 
se întipăresc după măsura fiecăreia din 
sfinţitele minţi.

Deci ccl ce spune ierarhie, numeşte în 
general o anumită rânduială sfântă, un chip 
al frumuseţii dumnezeieşti, săvârşind în 
sfintele trepte* ierarhice taina iluminării 
proprii ei şi asemenea făcâridu-se căpe
teniei ci. pe cât îi este îngăduit. Căci 
desăvârşirea fiecăruia din cei chemaţi* în 
ierarhie constă în a Fi fost înălţat la imitarea 
lui Dumnezeu, pe măsura Iui. Iar ceca ce e 
mai dumnezeiesc ca toate, cum spune 
Scriptura, este a fi îm preuna tm r a îo r  a i lui 
Dum nezeu  (I Cor. 3,9; III loan 8) şi a primi 
lucrarea dumnezeiască*, arătând-o. după pu
tinţă, în sine. Astfel, fiindcă rânduiala* ierar
hiei constă în a se curaţi unii şi a curaţi pe alţii 
şi a se lumina unii* şi a lumina pe alţii, în a 
se desăvârşi unii şi a desăvârşi pe alţii, 
fiecăruia i se cuvine să ir.nte pe Dumnezeu în 
modul lui propriu. Fericirea dumnezeiască, 
ca sâ vorbim potrivit oamenilor, neliind 
amestecată cu nici o neasemânare, ci fiind 
plină de lumina eternă, desăvârşită, n-are 
nevoie de nici o desăvârşire: ea e curâţitoarc, 
luminătoare şi desăvârşitoare. Mai bine zis. 
este însăşi curăţirea sfântă, luminarea şi 
desăvârşirea, mai presus de curăţie, mai pre
sus dc lumină, fiind izvorul autodesăvârşirii 
dinainte de lucrarea desăvârşirii altora şi 
cauza întregii ierarhii şi dincolo de toată 
sfinţenia, prin depăşirea ei.

Capitolul IV

Ce înseamnă numele îngerilor

pricinuilore de desăvârşire, înaime de toate, 
se cuvine sâ sp u n e m  că dumnezeirea cea mai 
presus de fiinţă, dând su bz is ten ţă  fiinţelor 
celor ce sunt.  le-a adus la existenţă. Căci 
aceasta e propriu cauze i tuturor şi a bunătăţii 
mai presus de toate: să cheme la Împâr- 
Lăşirea* de Sine cele ce sunt. cum s־a rânduit 
fiecăreia din cele ce suni* pe măsura ei. Deci 
toate cele ce sunt* se împărtăşesc dc Provi
denţa ce izvorăşte din dumnezeirea mai pre
sus de fiinţă şi a toate cauzatoare. Căci n-ar

§1

După ce am definit, pe cât socotesc bine, 
ce este ierarhia, trebuie să proslăvim în cele 
următoare treapta îngerească şi sfinţitele 
chipuri ce i se dau în Scripturi şi sâ le privim 
cu ochi mai presus de lume, ca sâ le ridicăm 
prin înţelegeri tainice la simplitatea lor ase
menea celei dumnezeieşti şi sâ lăudăm 
obârşia ştiinţei întregii ierarhii cu o cucernicie 
vrednică de Dumnezeu şi cu mulţumiri

20



Despre Ierarhia Cerească

sau vederi ascunse ale tainelor mai presus de 
lume sau unele vestiri de mai înaintê .

§3

Iar daca ar spune cineva că unora din sfinţi 
le-au venit şi nemijlocit* arătări dumnezeieşti 
(cf Fac, 12,7; 28.13), să afle limpede şi 
aceasta din preasfmtcle Scripturi, că nimeni 
n-a vî-!zur .$־/ nu va vedea (ci, leş, 32,20; loan 
1.18; 1 loan 4,12; I Tim. 6.16) ceca ce este 
însuşi* ascunsul lui Dumnezeu. Iar arătările 
dumnezeieşti Li s-au dăruit celor cuvipşi 
potrivit lui Dumnezeu prin descoperirea unor 
sfinţite vederi şi pe măsura celor ce le-au 
văzut. Iar preaînţdeapta Scriptură care a 
înfăţişat in scris asemănarea dumnezeiască 
numeşte, cu dreptate, acea vedere, ca pe o 
asemănare în formă* a celor fără formă, 
arătare a dumnezeirii* ce le vine celor ce văd 
din înălţarea lor prin luminarea dumnezeiască 
ce li se împărtăşeşte după ce au fost introduşi 
în mod tainic şi în chip sfânt în înseşi cele 
dumnezeieşti. Dar la aceste vederi dum
nezeieşti vestiţii noştri Părinţi au fost in
troduşi în mod lainic prin mijlocirea PuLerilor 
dumnezeieşti. Dar oare predania Scripturii nu 
spune că şi rânduiala legii* s-a dăruit lui 
Moi se de la Dumnezeu însuşi, ca să ne-o facă 
cunoscută şi nouă cu adevărat că e în chip 
dumnezeiesc şi sfântă? însă Scripiura nc־a 
învăţat clar că ea* a venit la noi prin îngeri, 
voia dumnezeiască hotărând să înalţe fiinţele 
din planul al doilea la Dumnezeu, prin cele 
dintâi*. Această rânduială s-a hotărât de 
obârşia mai presus de fiinţă* a tuturor, nu 
numai pentru minţile mai înalte şi mai dejos, 
ci şi pentru cei de aceeaşi treaptă. Adică a 
rânduit ca în fiecare ierarhic să fie trepte şi 
puteri prime şi mijlocii şi ultime, ca cei mai 
dumnezeieşti să introducă în taine pe cei mai 
de jos şi să fie călăuzitori în apropierea de 
Dumnezeu în iluminare şi împărtăşire10.

§4

Ba văd că şi în taina dumnezeiască a 
iubirii de oameni a lui Iisus au fost introduşi 
întâi îngerii, apoi prin ei a trecut şi la noi harul 
cunoştinţei. Astfel, preadumnezeiescul 
Gavriil* a învăţat tainic pe părtaşul la ierarhie 
Zaharia (cf. Luc 1.11) că din el se va naşte.

exista* dacă nu s-ar împărtăşi de fiinţa şi 
obârşia celor ce sunt. Deci toate cclc fără 
viaţă* se împărtăşesc prin existenţă de ea; 
f i i n d c ă  existenţa tuturor este dumnezeirea cea 
mai presus de existenţă*. Iar cele vii se îm
părtăşesc de aceeaşi* putere de viaţă 
făcătoare şi mai presus de toată viaţa. In 
sfârşit, cele raţionale şi înţelegătoare se îm
părtăşesc de înţelepciunea ei mai presus de 
to a t ă  raţiunea şi mintea, de Sine desăvârşită 
şi mai înainte de lucrarea de desăvârşire a 
altora. Dar c vădit că toate acele însuşiri ale 
fiinţelor câte s-au împărtăşit de ea în multe 
feluri sunt în jurul aceleia.

§2

Deci sfintele* cete ale fiinţelor cereşti 
s-au făcut din participarea la comunicarea 
dumnezeiască, mai presus de cele sim
plu existente şt vii în mod neraţional şi 
de cele raţionale asemenea nouă. Căci 
modelândtvse pe ele in chip înţelegător 
spre imitarea lui Dumnezeu* şi lucrând 
în mod mai presus de lume spre asemă
narea lor cu Dumnezeu (cf. Mat. 18,10) 
şi dorind să dea o formă înţelegerii lor 
au, cum se cuvine, comunicările cu 
Dumnezeu lipsite de glas. Aceasta pentru 
că lîind aproape şi în suiş neîncetat spre El, 
Tniinzându-se, pe cât le este îngăduit, spre El, 
prin tăria dragostei dumnezeieşti şi neclintite, 
primesc în chip ncmaterial şi neamestecul 
iluminările începătoare şi se aseamănă cu ele. 
având astfel toată viaţa înţelegătoare. Căci ele 
sunt cele ce au fost făcute prima dată şi sunt 
în multe Teluri părtaşe* tic dumnezeire şi au fost 
prima dată şi in multe feluri făcute descopentoarc 
ale ascunzimii dumnezeieştii obârşii. De aceea 
s-au şi învrednicit mai mult decât Loalc de 
numele de îngeri*, pentru că le-a venit prima 
daiâ luminarea dumnezeiască şi prin ele ni 
s-au dăruit şi nouă descoperirile cele mai 
presus de noi. Căci precum spune Scriptura, 
legea ni s-a dat prin îngeri (cf. Gal. 3.19). Şi 
pe Părinţii noştri, vestiţi* dinainte de lege şi 
de după lege. îngerii i-au urcat spre dum
nezeire (cf. Fapt. 7.53) sau i-au învăţat cele 
ce trebuie făcute şi i-au mu Lat din rătăcire 
şi viaţă nesfinţită ta calea cea dreaptă, 
arâtandu-le şi explicându-le rânduieli sfinte
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sus de ceruri, după ce a venit iară schimbare* 
la noi, nu iese* din buna rânduialâ potrivită 
oamenilor, aşezată şi aleasă de EL ci se su
pune ascultător chipurilor de lucrare stabilite 
de Tatăl şi Dumnezeu prin îngeri şi prin mij
locirea lor. Aslfel porunceşte prin înger lui 
Tosii (ci. Mm. 2,13) plecarea cu bun rost a 
Fiului în Egipt şi iarăşi mutarea (cf. Mal. 
2,19) din Egipt in Judeca, Astfel îl vedem 
supunându-se prin îngeri celor rânduite de 
Tatăl. Nu־ţi mai spun, ca unuia ce le ştii, cele 
comunicate prin predaniilc noastre ierarhice 
despre îngerul* carc întăreşte pe lisus (cf. 
Luc. 22,43) sau că şi ii sus însuşi venit în 
planul revelaţiei* spre buna lucrare mântuL 
toare s-a numit înger de nun e Sfat (îs. 9,5). 
Căci dc fapt, cum spune El însuşi, câte le-a 
auzit de la Tatăl ni le-a vestit nouă (cf. Io an 
15,15; 8,26-28) în mod cuvenit îngerului11.

prin harul dumnezeiesc, contrar nădejdii, 
pruncul care va fi proorocul lucrării divine 
omeneşti* a lui lisus, care se va arăta în chip 
bun şi mântuitor (cf. Luc. 1,5-21). Iar Măriei* 
i־a făcut cunoscut lot el că în ea se va săvârşi 
taina dumnezeiască a asumării unei forme 
pipăite de către Dumnezeu (cf. Luc. 1,26-38), 
iar altul dintre îngeri i-a descoperit lui losif 
câ cele făgăduite în chip dumnezeiesc prooro
cului David (cf. Mat. 1,20-21) s-au împlinit 
acum cu adevărat. Iar altul a binevestil 
această taină păstorilor, ca unora care s-au 
curăţit prin depărtarea de cei mulţi şi prin 
liniştire. Şi cu el mulţime de oaste cerească  
le-a împărtăşit celor de pe pământ slavoslovia 
puternic cântată (cf. Luc. 2,8-14). Dar să 
privim şi ia cele mai înalte arătări luminoase 
din Scripturi, Căci văd câ şi lisus însuşi, cauza 
mai presus de fiinţă a fiinţelor celor mai pre

Capitolul V 

Pentru ce toate fiinţele cereşti se numesc în comun îngeri

ele lumina durnnezeirii începătoare. Dar pen
tru treapta din unnâ a minţilor cereşti nu este 
motiv sâ fie numită începătorii sau Tronuri 
sau Serafimi. Căci nu este părtaşă la puteri Le 
celor mai presus de toate, ci precum 
aceasta* înalţă pe ierarhii îndumnezeiţi ai 
noştri* spre razele cunoscute de ea ale dum- 
nezeirii începătoare, aşa şi puterile 
atotsfinţite ale fiinţelor de deasupra ci 
înalţă spre Dumnezeu treapta care încheie* 
ierarhiile îngereşti. Dar poate sâ spună 
cineva şi aceasta, că toate numele îngereşti 
sunt comune pentru faptul că toate Puterile 
cereşti au comun chipul dumnezeiesc şi îm
părtăşirea mai puţină sau mai multă de 
darul iluminării de la Dumnezeu. Dar pentru 
ca cuvântul nostru sâ fie mai clar, sâ privim 
cu sfinţenie la însuşirile proprii* ale fiecărei 
Lrepte îngereşti, aşa cum sunt înfăţişate în 
Scripturi.

Aceasta e deci, după noi, cauza numelui 
dc înger, după Scripturi. Dar socotesc câ tre
buie să cercetăm şi cauza pentru care scriitorii 
Scripturii numesc toate fiinţele cereşti* 
îngeri. Dar venind la explicarea* treptelor 
mai presus de lume, ei numesc* în mod 
deosebii treapta îngerească pe cea cu care se 
termină* prin împlinire cetele dumnezeieşti 
şi cereşti. Înainte de aceasta aşază, ca pc cele 
aflate deasupra, treptele Arhanghelilor, ale 
începâioriilor, Stâpâniilor şi Puterilor şi pe 
toate câte Ie ştiu predamile revelatoare ale 
Scripturii ca fiinţe aliate deasupra acesLora. 
Dar mai spunem* câ, potrivit întregii sfinte 
ordini a lor, treptele mai înalte au şi ilu
minările şi puterile irepLelor de mai jos. in 
vreme ce cele din urmă nu sunt părtaşe de ale 
celor de deasupra lor.

De aceea scriitorii Scripturii numesc 
cetele cele preasfime a!c fiinţelor celor mai 
de sus şi îngeri. Căci de fapt descoperă şi
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Capitolul VI

Care e primul ordin al fiinţelor cereşti, care al doilea şi care al treilea

Col. 1,16; lud. 9) în număr de noua*. Pe 
acestea dumnezeiescul nostru tâlc ui Lor al 
celor sfinte* le înfăţişează ca pe trei ordine 
întreite. Cel dintâi spune că este cel care este 
pururea în jurul lui Dumnezeu şi aproape* de 
El şi cunoscut ca unui ce este unit cu El 
nemijlocit şi înaintea celorlalte. Revelaţia 
Sfintelor Scripturi ne-a predat că Tronurile 
preasfânte* şi cetele cu ochi mulţi şi cu multe 
aripi, numite In limba evreiască Heruvimi şi 
Serafimi, sunt aşezate nemijlocit* în cea mai 
înaltă apropiere în jurul lui Dumnezeu. Deci 
slâvitul* nostru povâţuitor ne־a spus că acest 
grup întreit este unul şi de acelaşi grad şi cu 
adevărat întâia ierarhie, decât care nu este 
altul mai asemenea )ui Dumnezeu şi mai 
nemijlocit lângă primele iluminări ce pornesc 
din Dumnezeu, fiind aproape de El, cum a 
spus învăţătorul nostru. Al doilea grup zice că 
este cel compus din Stăpânii*, Domnii şi 
Puteri. A treia şi cea din urmă dintre treptele 
ierarhiilor cereşti spune câ este cea a înge
rilor. a Arhanghelilor şi a începâtoriilor.

§1

Câte şi cum suni ordinele fiinţelor mai 
presus de ceruri şi cum se desăvârşesc ierar
hiile lor. numai obârşia îndumnezeitoare a 
desăvârşirii o ştie întocmai*. Pe lângă aceea, 
numai ea eunoaşLe acele ordine, puterile şi 
iluminările proprii şi buna şi sfinţita lor orân
duire mai presus de lume. Căci nouă ne este 
cu neputinţă să cunoaştem tainele minţilor 
mai presus de ceruri şi desăvârşirile lor prea- 
sfinte, dacă nu ne spune cineva câte. ne״a 
descoperit în mod tainic prin ele, ca prin cele 
ce ştiu bine cele ale lor. dumnezeirea 
începătoare. Deci noi nu vom grăi din proprie 
mişcare. Ci vom înfăţişa vederile îngereşti 
câte au fost contemplate de sfinţii scriitori ai 
Scripturii, după ce am fost învăţaţi tainic 
despre ele, potrivit cu felul în care suntem 
noi*:.

§2

Scriptura a făcut cunoscute toate fiinţele 
cercşii prin numiri descoperite fcf. Ef. 1,21;

Capitolul VII

Despre Serafimi. Heruvimi şi Tronuri şi despre prima ierarhie*

dumnezeieşti* lucrătoare şj desăvârşirile în 
mod începător. Tronurile sunt arătate şi ca 
cele ce încălzesc şi ca cele ce revarsă înţelep
ciunea primr־un nume care le descoperă* în
suşirea lor de chip dumnezeiesc*. întărită prin 
deprindere*. Numele de Serafimi arată prin 
descoperire mişcarea neîncetată şi nesfârşită 
a lor în jurul celor dumnezeieşii şi căldura şi 
iu ţi meu şi mai mult decât fierbintea şi pururea 
lor mişcare apropiaiâ şi neobosită şi neclintită 
de Dumnezeu, E o mişcare care face prin 
lucrarea ei înălţătoare şi lucrâLoare asemenea 
lor pe cele mai de jos de ele. ca una care le 
înfierbântă şi le înflăcărează spre o căldură 
asemănătoare. Ea are de asemenea pururea

§1

Cunoscând această ordine a sfintelor ie
rarhii, spunem câ orice numire* dată minţilor 
cereşti redă însuşirea de chip dumnezeiesc a 
fiecăruia. Despre numele sfânt al Serafimilor, 
cunoscătorii limbii evreieşti spun că el îi arată 
fie ca pe cei ce ard. fie ca pe cei ce încălzesc. 
Iar cel al Heruvimilor exprima bogăţia 
cunoştinţei sau revărsarea înţelepciunii. Deci 
in mod potrivit întâia dintre ierarhiile cereşti 
săvârşeşte slujirea sfântă a Fiinţelor celor mai 
înalte, fiindcă are treapta cea mai de sus şi ei 
i s-au dâruii, ca celei mai apropiate, arătările
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prin curăţia lor. ele ocupă un loc mai înalt 
decât toate Puterile şi sunt cel mal 
asemănătoare dumnezeirii şi-şi susţin pu
rurea neclintită mişcarea propriL־ lor prin 
sine* şi un ilară, spre dragostea neschimbată 
de Dumnezeu. Astfel, necunoscând nici o 
coborâre spre cele fără sens, îşi păstrează fără 
şovăire sau schimbare statornicia nezdrunci
nată, potrivit râvnei lor de-a fj asemenea 
dumnezeirii. De aceea trebuie sâ le cugetăm 
ca nunţi văzătoare spiritual*, nu ca pe uncie 
ce ar contempla vederile spirituale* prin sinu 
bol uri sensibile şi s-ar înălţa spre cele dum
nezeieşti cu ajutorul privirii unei felurimi de 
forme privite, sprijinindu-se pc chipuri sfinte. 
Trebuie să le cugetăm ca l’iind pline de o 
lumină mai presus de orice cunoştinţă nema- 
t.erialâ şl copleşite, pe cât se poate, de ve
derea* acelei frumuseţi izvorâtoarc care 
creează frumosul şi este obârşia frumuseţii 
celei mai presus de fiinţă şi străluceşte înlr-o 
lumină înireitâ. Sâ cugetăm câ ele s au în
vrednicit în acelaşi mod de împărtăşirea lui 
lisus* 11 u prin mijlocirea chipurilor* lucrate 
cu sfinţenie, care în forme asemănătoare arată 
asemănarea cu lucrarea dumnezeiască*, ci 
prin apropierea adevărată de FI şi prin ini- 
părtaşi rea nemijlocită de cunoştinţa din lu
minile lui ce induiTinezeie.se. Şi, în sfârşit, sâ 
cugetăm că lor le este dat, în gradul cel mai 
mare, sâ imite pe Dumnezeu şi. pe cât este 
îngăduit, sâ se împărtăşească, printr-o primă 
lucrare* şi printr-o lucrare nemijlocită, de 
virtuţile lui dumnezeieşti şi de oameni iubi
toare.

La fel sâ le cugetăm desăvârşite*, nu pen
tru câ ar 11 luminate de o cunoştinţă raţională 
distinctivă*, scoasă din simboale diferite, ci 
pentru câ sunt pline de harul cel mai înalt al 
îndumnezeirii, potrivit cunoştinţei celei mai 
înalLe a celor dumnezeieşti, care este cu pu
ii nţLi numai îngerilor. Căci sunt aşezate în 
treapta lor ierarhică* in mod nemijlocit lângă 
Dumnezeu şi nu pnn mijlocirea altor fiinţe 
sfinte. Ele se înalţă în chip nemijlocit spre 
dumnezeire prin puterea şi treapta lor mai 
presus dc toate. De aceea sunt statornicite 
într-o sfinţenie desăvârşită şi în cel tnai înalt 
grad dc neclintire se înalţă, pe cât esle cu 
putinţă, spre frumuseţea nematerială şi spiri- 
Luală, spre contemplarea ei. deoarece sunt 
primele în jurul lui Dumnezeu, ele sunt intro
duse în chip nemijlocit de către izvorul şi

puterea curăţîroare mQăcămâ şi atotur- 
zăloare, neacoperitâ şi nestinsă, ca o însuşire 
luminoasă şi luminătoare, care alungă orice 
întuneric neluminat şi acoperitor. Iar numele 
Heruvimilor arată puterea lor cunoscătoare şi 
de Dumnezeu văzătoare şi primitoare a daru
lui cel mai înalt al luminii, capacitatea vederii 
măreţiei dumnezeieşti in cea dintâi puLere 
lucrătoare a acesteia şi a comunicării ei dc 
înţelepciune făcătoare, dar şi puterea de a 
împărtăşi cu îmbelşugare celor de al doilea 
grad, prin revărsarea înţelepciunii dăruite lor.

De aici urmează câ numele Tronurilor (cf. 
Col l J6) celor mai înalte* şi mai ridicate 
arată că sunt ridicate de la cele de jos* sau din 
starea umilită* în chip mai presus de lume şi 
câ tind fără reţinere spre ceea ce e Ia înălţime 
şi aşezai deasupra celor ce urmează; câ tind 
cu toate puterile, în mod neclintit şi cu buna 
încordare spre ceea ce e fixat cu adevărat la 
cea mai mare înălţime, primind venirea dum- 
nezeirii cu toată ne pătimirea şi înstrăinarea de 
materie13. Căci aşteaptă în duh sluji tor cele ce 
le vin dc la Dumnezeu, ca unele ce sunt prin 
excelenţă purtătoare de Dumnezeu*.

§2

Acesta este, după noi, înţelesul numelor 
amintite. Dar trebuie să spunem şi ce socotim 
câ înseamnă ierarhia lor. Cred câ am arătat 
destul că scopul oricărei ierarhii este îndreptat 
în chip neclintit spre imitarea lui Dumnezeu 
şi spre asemănarea cu El; câ toată lucrarea 
ierarhică se împarte in primirea şi comunica
rea sfântă de curăţie, de Lumină dumnezeiască 
şi dc cunoştinţă desăvârşitoare. Acum însă 
doresc să spun, într-un chip vrednic de cele 
mai înalte minţi, cum e descoperită ierarhia 
lor în Sfintele Scripturi. Pentru cele dintâi* 
fiinţe ce iau primul Joc după dumnezeire, 
căreia îj datorese existenţa (cf. Luc. 1,19). şi 
sunt oarecum aşezate în pridvoarde acesteia, 
fiind mai presus de toate puterile văzute şi 
nevăzute* făcute*, trebuie să admitem o treap
tă ierarhică proprie şi cu totul de acelaşi 
chip. Pe acestea trebuie sâ le socotim curate 
nu numai pentru că sunt libere de pete întinate 
şi de necurăţenii şi suni neajunse de 
închipuirile* materiale, ci şi pentru câ sunt 
ne amestecate şt I erile dc orice coborâre şi mai 
presus de orice stare sfântă din josul lor. Căci
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Pe scurt, aş puica spune cu dreptate şi 
aceasta, că atât curăţirea, cat şi luminarea şi 
desăvârşirea nu sunt altceva decât îm
părtăşirea ele fiinţa dumnezeiască, care 
eurăţeşte de neştiinţă prin dăruirea 
cunoaşterii sfinţirii desăvârşite. Pe aceasta o 
împarte după cuviinţă, luminând prin însăşi 
acea cunoştinţă dumnezeiască, prin care şi 
curăţeşte treapta de mai înainte a ştiinţei, cu 
care cineva nu vede încă totul. Această 
curăţire se face printr-o luminare mai înalta, 
în sfârşit, ca desăvârşeşte prin acea lumină, 
adică prin ştiinţa statornică a sfinţirilor lumi
noase .

§4

Aceasta este, după ştiinţa mea, prima treap
tă a fiinţelor cereşti, care stă în cerc* (cf. Îs. 
6,2; Apoc. 4,4; 7 J I ) şi nemijlocit în jurul lui 
Dumnezeu: şi care se doreşte în mod simplu 
şi neclintit după cunoaşterea veşnică a lui, 
potrivit cu frica inallâşinobilâceo au îngerii. 
Acest ordin arc multe şi fericite vederi, însă 
este luminai de raze simple şi nemijlocite şi 
se hrăneşte cu hrana dumnezeiască ce este cu 
adevărat îmbelşugată în prima ei revărsare1 h 
şi totuşi una prin unitatea ei nediferenţiatâ şi 
unificatoare. El se învredniceşte de mulLâ 
dăruire şi înrâurire de la Dumnezeu şi deci de 
asemănarea cu Eh pe cât e cu putinţă, în 
însuşirile şi formele lui spirituale* şi fru
moase. Căci cunoaşte în chip deosebit multe 
din lamele dumnezeieşti şi se face părtaş, pe 
cât se poale, de ştiinţa şi cunoştinţa lui Dum
nezeu. De aceea şi Scriptura a predat 
oamenilor cântări de ale lor, în care se descrie 
cu sfinţenie înălţimea luminării lor. Căci unii 
din acel ordin, ca să grăim poetic, strigă asê  
menea unui glas* de ape multe (cf. lez, 1,24: 
3.12; Apoc, 19,6); Binecuvântară este slava  
Domnului In locul sân* (lez. 3,12). Alţii 
înalţă acea mult vestită şi preacuvioasă cân
tare: Sfânt. Sfânt, Sfânt e Dom nul Savaot, plin  
€ cerul şi păm ântul de m ărirea lui (îs. 6,3: 
Apoc, 4,8).

Noi am explicat, după puterea noastră, 
aceste prea înalte cântări dc laudă ale minţilor 
celor mai presus dc ceruri în scrierea D espre  
cântările dum nezeieşti* < unde s-a vorbit, pe 
cât socotesc, de ajuns despre ele. Pentru 
acum, ajunge sâ reamintim numai că primul

obârşia sfinţeniei în planurile lucrărilor dum
nezeieşti. fiind aşezate ierarhic în modul ccl 
mai minunat14,

§3

Deci scriitorii Scripturii arată în chip clar 
faptul* că ordinele cele mai de jos ale fiinţelor 
cereşti sunt introduse în cunoştinţa* lu
crărilor dumnezeieşti de cele mai inalte, iar 
ordinele cele mai înalte dintre toate* sunt 
luminate, pc căt este cu putinţă, cu învăţături 
tainice, chiar de dumnezeire. Căci pe unii 
dintre ei (pe îngeri ) îi arată cum sunt introduşi 
tainic şi în mod sfânt de cei mai înalţi, precum 
arată că Acela, care a l’osi primit în ceruri* 
sub chip omenesc, este Dom nul Puterilor  
ccreşti şi îm păratul slavei (cf. Ps. 23,10). Pe 
alţii, din locul lui îi arată cum îşi descoperă 
neştiinţa lor faţă de însuşi Iisus şi cum ajung 
ei la cunoştinţa lucrării lui pentru noi; sau 
cum însuşi lisus i-a învăţat pe ei în mod tainic 
şi nemijlocit, descoperindu-le în primul rând 
lucrarea sa dumnezeiască* cea mântuitoare şi 
de oameni iubitoare. C ăci Eu , spune*, învăţ 
d re p ta te a  s i ju d e c a ta  cea m â n tu ito a re  
(îs. 63,1),

Ma mir însă* că primele din fericitele 
fiinţe cereşti, care le înlrec pe celelalte atât de 
mult, doresc cu o râvnă însoţită de 
nedumerire luminările ce pornesc din obârşia 
dumnezeiască, zburând numai la mijloc*. 
Căci oare nu întreabă* ele: De ce i(i sunt 
veşmintele ro ş iii (îs. 63,2). Ele se îndoiesc 
mat întâi, arătând prin aceasta că sunt pe calea 
mântuirii şi că doresc sâ cunoască lucrarea 
dumnezeiască, dar nu se grăbesc deloc spre 
luminarea ce, pe altă parte, s-a dăruit lor prin 
arătarea dumnezeiască.

Deci prima ierarhie a minţilor cereşti fiind 
aşezată ierarhic în mod nemijlocit Lângă 
obârşia a toată sfinţenia, pentru o înălţare 
directă spre El, fiind plină de cea mai sfântă 
curăţie* a luminii celei nemăsurate* ce se 
răspândeşte din lucrarea de sfinţire cea mai 
presus de desăvârşire ־ este curată, luminată 
şi desăvârşită*. Ea e netulburată de vreo aple
care spre cele dc jos. Este plină de lumina cea 
mai începătoare şi prima şi este desăvârşită 
prin deprinderea* cu împărtăşirea de 
cunoştinţa şi ştiinţa ce i s-a dat cel dintâi.
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odihnă (cfi Is. 66,1) ale dumnezeirii izvo
ra toare*.

Dar cântările de laudă ale acestei ierarhii 
ne mai învaţă că dumnezeirea este o monadă* 
şi o unitate în trei ipostasuri, cc־şi revarsă 
purtarea de grijă de necuprinsă iubire peste 
întreaga creaţiune, de la fiinţele cele mai pre
sus de ceruri, până la existenţele cele mai 
depărtate ale acestui pământ, pentru că este 
obârşia şi cauza a toată existenţa şi cuprinde 
toate intr-un mod mat presus de fiinţă, într-o 
îmbrăţişare necuprinsă*.

ordin, după ce a fost luminai, pe cât era cu 
putinţă, cu ştiinţa despre Dumnezeu dc către 
bunătatea dumnezeiască de la obârşie, a co
municat-o pe aceasta pe rând şi treptelor ce se 
află sub ci într-o ierarhie bine orânduită.

Din acestea se vede, ca să spunem pe 
scurt, că se cuvine cu dreptate ca dum
nezeirea, care se cere şi trebuie să lie cinstită, 
lăudată şi proslăvită, să fie cunoscută şi 
preamărită, pe cal e cu putinţă, şi de minţile 
de Dumnezeu purtătoare. Căci ele sunt, cum 
spun Scripturile, locurile dumnezeieşti* de

Capitolul VIU

Despre Domnii. Puteri şi Stăpânii şi despre treapta ierarhică de mijloc

în urcuşul puternic în imitarea Iui Dumnezeu 
nepârăsind* deloc prin vreo lipsă de bărbăţie 
mişcarea lor spre asemănarea cu Dumnezeu, 
ci privind neclintit spre Puterea cea mai pre
sus dc fiinţă şi întăritoare. Ele se prefac con- 
Linuu în chip al aceleia, pe cât e cu putinţă, şi 
tind spre ca cu tărie, ca spre izvorul Puterii.

Dar se îndreaptă şi spre Puterile cele de 
după ele. cărora Ie comunică putcie în chip 
dumnezeiesc.

în sfârşit, numirea sfintelor Stăpânii ce 
stau pe aceeaşi treptâ cu Domniile şi Puterile 
cereşti arată armonia bine rânduită şi neames- 
lecatâ în buna primire a celor dumnezeieşti. 
Ele arată buna rânduiaîă* a Slăpâniilor mai 
presus de lume şi spirituale, care nu se 
folosesc rău, în chip necuvenit şi tiranic de 
puterile stăpânirii ec li s-au dat, ci, înălţate în 
chip bine orânduit spre cele dumnezeieşti, le 
înalţă şi pe cele de sub ele cu bunăvoinţă, 
asemănându־se* în aceasta, pe cât le sLâ în 
putere, izvorului celui dătător de stăpânire, 
care le luminează pe ele, pe cât este cu putinţă 
îngerilor. în chip orânduit, în treapta puterii 
lor stăpânitoare.

Având aceste însuşiri asemănătoare celor 
dumnezeieşti, ordinul cel de la mijloc al 
minţilor cereşti este şi el curăţit*, luminat şi 
desăvârşit în modul în care s-a spus de lumi
nile dumnezeieşti începătoare, dându-i-se al 
doilea grad după treapta ierarhică cea dintâi 
şi descoperind u-se ca gradul al doilea, prin 
mijlocirea* celui dintâi.

§1

Dar acum trebuie să trecem la ordinul de 
mijloc al minţilor cereşti, privind cu ochi mai 
presus de lume, pe cât se poate, la Domniile 
acelea şi la vederile cu adevărat puternice* 
ale dumnezeieştilor Stăpânii şi Puteri. Căci 
fiecare numire* a fiinţelor mai presus de noi 
descoperă însuşirile lor asemănătoare cu 
Dumnezeu, care־l imită pe Dumnezeu.

Astfel socotesc că numirea care no 
descoperă pe sfintele Domnii arată 
înălţimea nerobitâ* şi liberă de toată 
dorinţa după cele de jos. Arată domnia lor 
liberă de orice supunere* sub vreuna din 
neasemănările tiranice, fiind deasupra a 
toată înrobirea ce micşorează, nesilită la 
nici o coborâre şi ridicată peste orice ne- 
asemănare. Căci ea se doreşte la nesfârşit 
după domnia adevărată şi după izvorul 
domniei*17 şi spre asemănarea cu ea, pe 
cât e cu putinţă, cu domnia cea mai înaltă 
de deasupra ei, nemodelându-se prin acea 
bunătate pc ea şi nemodeJând pe cele de 
după ea după nimic din cele ce au o dom
nie părută, ci după ceea ce este cu adevărat 
şi în întregime domnie, stăruind, după puterea 
ei, pururea în împărtăşirea de izvorul domniei 
şi de asemănarea dumnezeiască cu ea.

Iar numirea sfintelor PuLeri exprimă o 
bărbăţie puternică şi neclătinată în toate lu
crările lor de asemănare dumnezeiască, o 
bărbăţie ce nu slăbeşte deloc în primirea lu
minărilor dumnezeieşti ce li se împărtăşesc şi
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treapta !ai ierarhică potrivii sfatului dum
nezeiesc*, vecie cum i se dă însărcinarea să 
comunice proorocului în mod tainic vestea că 
Ierusalim ul va f i  locuit de o m are mulţim e de  
oam eni (Zah. 2,8), bucurându-se de un mare 
belşug. Iar un altui dintre prooroci, lezechiel. 
spune că această hotărâre a fost luată, în chip 
sfânt, de către Dumnezeirea însăşi, care 
tronează mai presus de Heruvimi (cf. lez. 
10.18) şi este mai slăvită decât ei. Iar când 
iubirea de oameni, cea părintească, a condus 
pe Israil, cum s-a spus, prin pedeapsă spre 
bine, a hotărât să despartă* pe cei nevinovaţi 
de cei vinovaţi. Lucrul acesta l-a aflat mai 
întâi, după Heruvimi, acela ale cărui coapse 
sunt încinse cu cingătoare de safir şi care 
poartă o haină ce ajunge până la călcâie*, ca 
semn al demnităţii sale ierarhice1S (cf, lez. 
9,3).

Pc ceilalţi îngeri ce aveau securi, a porun
cit orânduirea dumnezeiască cea de la obârşie 
să-i înveţe primul înger despre această deose
bire ce vine de la Dumnezeu. Şi acestuia îi 
porunceşte să treacă prin mijlocul Ierusa
limului şi să pună un semn pe frunţile* celor 
nevinovaţi; iar altora le-a spus: DuceţF vă pe  
urma lui în cerate şi nu cruţaţi nimic ce vedeţi 
cu ochii voştri״ , dar nu vă atingeţi de nimeni 
din cei cu sem nal (lez, 9,5-6),

Dar ce ar putea spune cineva despre 
îngerul care i-a spus lui Daniel: ,4 ieşu  cuvânt 
(Dan. 9,23): sau despre acel prim înger, care 
a luat jo c u l din m ijlocul H eruvim ilor (lez,
10,2,6)? Sau ce dovadă mai puternică se poate 
avea despre buna orânduire* a îngerilor, 
decât aceea că Heruvimii pun focul în mâna 
aceluia care este îmbrăcat în haina albă 
(cf, lez. 10,7)? Sau cuvântul despre îngerul 
care a chemat pe preadumnezeiescul Gavriil* 
şi i-a spus: Fâ p e  acela sâ în ţeleagă vederea  
(Dan. 8.16)? Sau toate câte s-au spus de către 
sfinţii prooroci despre buna orânduire de chip 
dumnezeiesc a treptelor ierarhiei cereşti?

Dacă buna orânduire a ierarhiei noastre se 
aseamănă, pe cât se poate, cu ierarhia 
cerească, atunci ea are, ca în nişte chipuri, 
frumuseţea îngerească, fiind modelată de 
către aceea şi fiind înălţată prin aceea spre 
obârşia mai presus de fiinţă a toată ierarhia*.

En faptul că spusa unui* înger vine la 
auzul altuia, vom vedea un simbol al 
desăvârşirii ce se transmite mai departe, mai 
întunecoasă*. Căci, după cum spun cei 
pricepuţi* în cele sfinte, prin trecerea la 
gradul al doilea, desăvârşirile dumnezeieşti 
se fac mai întunecoase, fiind un lucru mai 
puţin desăvârşit decât împărtăşirea nemijlo
cită de vederile dumnezeieşti. Aceasta so
cotesc câ sc poate spune şi de împărtăşirea 
mijlocită a acelor trepte îngereşti ce se înalţă 
prin ele spre împărtăşirea în mod nemijlocit 
de Dumnezeu: ea este mai luminoasă decât 
aceea a celor ce se împărtăşesc în chip mijlo
cit Dtn această pricină se şi numesc de către 
tradiţia preoţească* primele minţi -  Puteri ce 
desăvârşesc, luminează şi curăţă pe cei mai 
de jos, pentru că aceştia sunt înălţaţi de către 
acelea spre izvorul cel mai presus de fiinţă al 
tuturor celor cc sunt şi se împărtăşesc, pe cât 
le este îngăduit, dc curăţiri, iluminări şi 
desăvârşiri prin mijlociri. Este o rânduială 
stabilita în general dc către izvorul dumneze
iesc a toată ierarhia ca cei ce aparţin celui de 
al doilea grad să se împărtăşească de ilu
minările* dumnezeieşti prin mijlocirea celor 
ce aparţin primului grad. Iar acest lucru îl vei 
afla exprimat de scriitorii Scripturii în multe 
locuri. Astfel, după ce iubirea dumnezeiască 
şi părintească de oameni a pedepsii pe Israil 
în scopul întoarcerii şi sfintei lui mântuiri şi 
I-a predat* neamurilor răzbunătoare şi crude* 
pentru a-l îndrepta, l״a scos din nou din robie 
şi. prin conducerea de multe feluri* de către 
cei însufleţiţi de binele lui, l-a adus încă o dată 
cu blândeţe* la starea fericită de mai înainte. 
In legătură cu aceasta, unul dintre prooroci, 
Zaharia. vede un înger (cf Zah. 1,8 )care este. 
după socotinţa mea, dintre primii ce stau în 
jurul lui Dumnezeu (căci, precum am spus. 
numele de îngereşte comun* tuturor), care află. 
cum s-a spus, în mod nemijlocit de la Dum
nezeu cuvintele mângâietoare (Zah. 1.13) în 
legătură cu acest fapt.

Apoi vede pe un altul dintre îngerii mai de 
jos* alergând în întâmpinarea* celui dintâi, 
spre primirea luminii şi împărtăşirea de ea. 
Acesta, introdus fiind de către cel dintâi in

§2
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Capitolul IX 

Despre începătorii, Arhangheli şi îngeri 
sau despre cea din urma treapta a ierarhiilor cereşti

cereşti, având cea din urmă* calitate 
îngerească între fiinţele cereşti, Şi ci sunt 
numiţi de către noi îngeri în chip cu atât mai 
propriu* dccâi cei mai dinainte, cu cât treapta 
lor ierarhică este cea mai vădită şi mai apro
piată dc lume.

Ordinul cel mai înalt*, cum s-a spus, 
fiind aproape de Cel ascuns ca prima treap
tă, socotim că îndeplineşte rolul ierarhic 
faţă de cel de al doilea în mod ascuns. Iar 
cei de al doilea, ce constă din sfintele Dom
nii şi Puteri şi Stăpânii, ce conduce ierarhia 
începătoriilor, Arhanghelilor şi Îngerilor, e 
mai arătat decât întâia treaptă ierarhică, dar 
mai ascuns* decât cel de după ea. Iar or
dinul revelator al începâtoriilor, Arhanghe
lilor şi îngerilor călăuzeşte ierarhiile 
omeneşti*, lucrând o ceată prin alta, ca să 
se înfăptuiască în rânduială înălţarea şi 
întoarcerea spre Dumnezeu şi unirea cu 
EL dar şi* ieşirea (procesiunea) puterilor 
lui Dumnezeu cu bunătate la toate treptele 
ierarhice şi comunicarea lor într-o fru
moasă şi preasfântă rânduială. De aceea şi 
Scriptura a încredinţat ierarhia noastră 
îngerilor, numind pe Mihaîi conducător al 
poporului Iudeu şi pe alţi îngeri, con
ducători ai altor neamuri (Dan. 10,13, 20־ 
21), C ă c i, C el P rea  fn alt a p u s  grariiţe in tre  
neam uri după num ărul în g er ilo r  lui D u m 
n ezeu19 (Deut. 32,8).

§3

Iar de întreabă cineva*: şi cum a fost 
înălţat singur poporul evreu la iluminările 
începătoare ale lui Dumnezeul Răspundem 
că nu trebuie învinuite dreptele călăuziri ale 
îngerilor* pentru rătăcirea celorlalte popoare 
spre zeii care nu sunt, ci acelea înseşi au căzut 
dc la dreapta urcare spre Dumnezeu, prin 
abaterea lor sau prin iubirea de sine*, prin 
îndrăzneala şi prin închinarea acordată pe 
măsura lor celor soeoţiţi de ei zei. Aceasta 
mărturiseşte* că a suferit-o* şi poporul 
evreu. Căci a i lepădat, zice, cunoştinţa lui

§1

Ne-a mai rămas să ne împodobim, în 
încheiere, sfinţita privire a ierarhiei îngereşti, cu 
îndreptarea ei spre începătorii le, Arhanghelii şi 
îngerii asemănători cu Dumnezeu. Şi socotesc 
câe de trebuinţă să dau întâi explicările sfintelor 
lor numiri, după cât îmi este mie cu putinţă. Cea 
a începătorii lor cereşti exprimă însuşirea lor 
începătoare şi conducătoare spre cele dum
nezeieşti, potrivit treptei lor sfinte, însuşire 
arătată în mori cuvenit ci, în puterile lor 
începătoare, îndreptate în întregime spre 
începutul mai presus de început, dar şi con
ducând în chip începător pe altele. Ele sunt 
întipărite, pc câte cu putinţă, de chipul Acelui 
început făcător de început, arătându-1 ca 
începutul mai presus de fiinţă al treptelor*, în 
frumoasa ordine a puterilor începătoare.

§2

Iar ceata sfinţilor Arhangheli* stă pe 
aceeaşi treaptă cu cea a începătoriilor cereşti. 
Iar treapta lor ierarhică şi ordinea lor şi a 
îngerilor este, cum am spus, una. Dar fiindcă 
nu este ierarhie* care să nu aibă Puteri pnme. 
mijlocii şi ultime, stânta treaptă a 
Arhanghelilor, prin locul ei ierarhic mijlociu, 
ţine în legătură cele de la margini. Căci comu
nică atât cu preasfintele* începătorii, cât şi cu 
sfinţii îngeri. Cu cele dintâi pentru că e în
toarsă spre începutul cel mai presus de fiinţă, 
având un începui şi se întipăreşte, pe cât este 
cu putinţă, de El şi uneşte cu EI şi pe sfinţii 
îngeri prin puterile ei conducătoare bine orân
duite, statornice şi nevăzute, !ar cu îngerii, 
pentru că este şi o treaptă tălmăciLoare. 
primind iluminările dumnezeieşti 
începătoare în mod ierarhic prin prima ceată 
şt vesiindu-le îngerilor în chip îngeresc şi prin 
îngeri descoperiri du-ni-le nouă, pe măsura 
sfinţită a fiecăruia din noi cu cei iluminaţi în 
chip dumnezeiesc. Căci îngerii, precum am 
spus înainte, încheie toate ordinele minţilor
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(cf. Dan, 2) de către cel al lor, în vedenii (cf. 
Fac. 41Л-24; Dan. 2,1; 4.1 2־). grija şi puterea 
stăpânitoarc a Providenţei tuturor. La fel, slu
jitorii* lui Dumnezeu cel adevărat au fost 
făcuţi conducători ai acelor popoare, pentru a 
tălmăci vedeniile се-au luat chip prin îngeri. 
Tălmăcirea aceasta a fost descoperită de 
Dumnezeu prin îngeri unor bărbaţi sfinţi, 
apropiaţi de îngeri, lui Daniel şi lui Iosif (cf. 
Dan. 2,19; Fac. 41,38). Căci una este con
ducerea şi purtarea lui de grijă pemru toate.

Şi nu trebuie socotit nicidecum că dum
nezeirea a condus prm soartă* numai pe Iudei 
(cf. Rom. 3,29; 10,12}. iar îngerii ocrotesc în 
mod separat sau împreună sau opuşi între ei 
celelalte neamuri sau o fac aceasta niscai zei. 
Iar şi cuvântul acesta trebuie luat în acest sfânt 
înţeles că nu un Dumnezeu împărţit cu alţi zei 
sau îngeri are conducerea noastră, iar pe lsrail 
l-a ales sâ-i fie conducător şi călăuzilor 
naţional, ci El este Dumnezeul unicei Provi- 
denţe supreme a tuturor şi conduce în chip 
mântuitor pe toţi oamenii prin călăuzirile sta
tornice ale îngerilor Săi, dar numai Tsrail s-a 
întors spre dărnicia luminii şi spre 
cunoaşterea Domnului adevâraL. De aceea 
Scriptura descoperind că El l-a ales pe lsrail 
spre slujirea adevăratului Dumnezeu, spune: 
A fo s t făcu t parte  a Domnului* (Deut. 32,9), 
Dar ca să arate că şi el a fost la fel ca alte 
neamuri încredinţat unuia din sfinţii îngeri, ca 
prin el să cunoască stăpânirea cea una a tu
turor, a spus că Mihail* conduce pe ludei (cf. 
Dan, 10.13,21). Prin aceasta ne-a învăţat că 
una este Providenţa tuturor, ca temelia mai 
presus de fiinţă a puterilor nevăzute şi văzute, 
rânduind pe toţi îngerii ocrotitori ai fiecărui 
neam să-i înalţe pe cei ce-i urmează de bună 
voie*, cu toată puterea spre începutul tu
turor10־.

Dum nezeu şi ai umblat după inima ta (cf. Os.
4,6). . ^

Căci nu avem o viaţă* silita, nici nu se 
întunecă, din pricina libertăţii celor provi- 
ctenţiaţi, luminile strălucitoare ale Provi
denţei. Ci nensemânarea* vederilor* 
înţelegătoare pricinuieşte neîmpărtâşirea to
tală* de dăruirea luminii mai mult decât pline 
a bunătăţii părinteşti şi nestrâvezii din pricina 
împotrivirii sau împărtăşirile de raza cca una 
şi simplă şi pururea aceeaşi şi mai presus de 
simplitate. în moduri felurite, mici sau mari, 
întunecoase sau clare. Fiindcă nici asupra 
altor neamuri (dintre care şi noi ne-am 
înălţat* La oceanul nemărginit şi îmbelşugat 
şi la dispoziţia tuturor*, al luminii dum
nezeieşti începătoare, revărsată prin 
dăruire) n-au stăpânit zei străini. Ci unul era 
Stăpânul tuturor (cf. Deut. 6,4: 32,39; I Cor. 
8.3-6. Ef. 4.6). Şi spre El i-a înălţat pe cei ce 
Lau urmat prin îngerii care împlinesc slujirea 
ierarhică pentru fiecare neam. Şi pe Mel- 
chiscdec* trebuie, să-l înţelegem ca ierarh 
preaiubitor de Dumnezeu, nu al celor ce nu 
sunt. ci al lui Dumnezeu Cel PreaînalL al 
Celui ce este cu adevărat. Căci înţelepţii în 
celc dumnezeieşti nu l-au numit pe Mel
cii isedec numai de Dumnezeu iubitor, ci şi 
preot (cf. Fac, 14,18), ca să arate celor 
înţelegători că acela nu se îndrepta numai el 
spre Dumnezeu Cel cu adevărat existent, ci 
conducea şi înălţarea altora ca ierarh spre 
adevăratul şi singurul început dumnezeiesc.

§4

Dar vom amin li. pentru înţelegerea ierar
hiei de către tine, şi că lui Faraon* i s-a vestii 
de călrc îngerul ocrotitor al Egiptenilor (cf. 
Fac. 41,1-8) şi siăpânitorului Babilonienilor

Capitolul X

Repetarea şi rezumarea bunei ordini îngereşti

lumina de săvârşit o are începătoare* prin tin
derea în chip nemijlocit spre Ea; şi se 
curăţeşte, se luminează şi se desăvârşeşte 
printr-o dăruire de lumină mai ascunsă*, dar 
mai arătată din dumnezeirea începătoare. Mui

§1

Am ajuns deci la încheierea că ceata cea 
mai înaltă a minţilor ce sc află în jurul lui 
Dumnezeu e făcută treaptă ierarhică de către
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Dar şi în fiecare treaptă Dumnezeu a 
deosebiL. ca să vorbim în special, între o ceată 
şi alta şi una prin alLa şi între toate aceleaşi 
armonii îndumnezeite. De aceea scriitorii 
Scripturii *pun că şi. înşişi preadumnezeieştii 
Serafimi* strigă unul către altul (cf îs. ftj), 
arătând prin aceasta, după cum socotesc, că 
primii transmit celor dc ai doilea cunoştinţe 
despre Dumnezeu־“,

§3

ascunsă, ca mai inteligibilă şi mai simplă şi 
mai unificatoare; mai arătată, ca dată cea din
tâi, prima descoperită şi mai întreagă, ca 
revărsată spre acea treaptă şi străvezie“1.

După aceasta e făcută ca treaptă ierarhică 
pe măsura ei ceata a doua şi, după a doua, a 
treia, iar după a treia, ierarhia de pe pământ, 
după aceeaşi bună rândujală a treptelor ierar
hice, care urcă în armonic în mod ierarhic spre 
începutul şi sfârşitul mai presus de început al 
întregii orânduiri.

La acestea aş putea adăuga, nu fără drep- 
Late*, şi faptul că fiecare minte cerească şi 
omenească are şi în sine treptele şi puterile 
prime şi mijlocii* şi ultime, primele 
arătându-se faţă de celelalte ca înălţimi pro
prii, pe măsura fiecăreia, in iluminările lor 
ierarhice2 ׳. Prin această ordine fiecare se face 
părtaş, după cât îi este îngăduit şi cu putinţă, 
de curăţia mai presus de curăţie, de lumina 
mai presus de plinătate şi de desăvârşirea mai 
presus de desăvârşire. Căci nimic nu este 
desăvârşit prin sine sau lipsii în general de 
nevoia desăvârşirii, decât cel cu adevărat prin 
Sine desăvârşit şi mai presus de desăvârşire4־.

§2

Toate cetele sunt descoperitoare* şi vesti
toare ale cetelor dinaintea lor. Cele mai înalte 
suni descoperitoare şi vestitoare ale lui Dum
nezeu care Ie mişcă. Celelalte, pe măsura lor, ale 
celor mişcate mai înainte dc Dumnezeu. Căci 
armonia mai presus dc fiinţă a tuturor a cugetat 
mai înainte buna şi sfânta ordine şi conducerea 
încredinţată fiecăreia dintre cetele raţionale şi 
înţelegătoare aşa de mult, încât fiecare dintre 
cetele ierarhice susţine alte tTcple sfinţite. Şi 
astfel vedem toată ierarhia împărţită în Puterile 
cele dintâi, cele dc Ia mi jloc şi cele din urmă.

Capitolul XI

Pentru ce toate fiinţele îngereşti se numesc în comun Puteri cereşti

aşezaţi de Scriptură după puteri, sunt numiţi 
de noi deseori împreună cu celelalte Sfinte 
fiinţe. Puteri cereşti,

§2

Dar spunem* că folosindu-ne în comun 
pentru toate de numirea de Puteri cereştu nu 
pricinuim vreo amestecare a însuşirilor tu- 
turor ordinelor. Ci fiindcă prin raţiunea mai 
presus de lume, toate minţile dumnezeieşti se 
împart în trei: în fiinţă, putere* şi lucrare, 
când le numim pe toate, fără deosebire, sau 
pe unele dintre ele. Fiinţe sau Puteri cereşti*, 
trebuie să socotim că le numim pe acelea 
despre care e vorba. în întregime, după fiinţa 
sau puterea fiecăreia din ele:>. Căci nu tre- 
buie să socotim câ atribuind această însuşire

§1

După ce au fost definite acestea, se cere 
să înţelegem pentru care pricină ne-arn 
obişnuit să numim toate fiinţele îngereşti 
Puteri cereşti (cf Ps. 23,10; 79,5, 102,21; 
148,2)7 Căci nu se poate spune, fiindcă sc 
zice îngeri* câ toate ordinele au calitatea ul
timului ordin şi, prin aceasta, calitatea de 
simte Puteri. Dar se poate spune că fiinţele 
mai înalte se Împărtăşesc în întregime de lu
mina cea slântă, iar cele din urmă* 
nicidecum, asemenea acelora. De aceea toate 
minţile dumnezeieşti se numesc Puteri 
cereşti, dar nicidecum Serafimi şi Tronun şi 
Domnit. Căci cele din urmă nu se împărtăşesc 
de însuşirile întregi ale celor mai presus de 
ele. Dar îngerii şi înainte dc îngeri, 
Arhanghelii şi începătorii Ic şi Stăpâniile fiind
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însuşiri ale celor mai de jos. iar ultimele tiu 
au întregimile mai înalte ale celor de mai 
sus“6, mijiocindu-li-se numai în parte, pe 
măsura ion primele iluminări arătate prin cele 
mai înalte, pe măsura acelora.

a sHnLelor Puteri mai înalte, deosebite tic 
celelalte, şi fiinţelor mai de jos*, o facem 
aceasta spre răsturnarea ordinii neamestecatc 
a treptelor îngereşti. Căci potrivit cu ceea ce 
am spus de multe ori cu dreptate, ordinele mai 
înalte au în chip prisosilor* şi sfinţitele

Capitolul XII

Pentru ce ierarhii dintre oameni se numesc îngeri

greşească şi despre loale minţile îngereşti. 
Căci precum cele dintâi au cu prisosinţă 
însuşirile sfinte ale celor mai de jos, aşa cele 
din urmă au pe cele ale celor de mai înainte, 
dar nu Ia feh ci în mod mai redus. Deci nu e, 
precum socotesc, nepotrivit dacă învăţătura 
Scripturii numeşte înger pe ierarhul omenesc 
ce se împărtăşeşte după puterea proprie de 
slujirea vestitoare a îngerilor şi tinde, pe cât e 
îngăduit oamenilor, spre asemănarea cu ei în 
descoperirea lui Dumnezeu.

§3

Dar vei alia* că învăţătura (Scriptura) 
despre Dumnezeu numeşte şi dumnezei atât 
fiinţele cereşti şi mai presus de noi, cât şi pe 
simţii bărbaţi atoiiubitori de Dumnezeu din
tre noi (cf. Fac. 32,28,30: leş. 4,16; 7.1; Fs. 
81.6: 95 A: loan 10,34). Căci deşi ascunzimea 
dumnezeirii începătoare e ridicată* şi aşezată 
mai presus de toate şi nimic din cele ce sunt 
nu poate fi numii tn mod propriu şi în în
tregime dumnezeiesc, acelea dintre fiinţele 
înţelegătoare şi raţionale care sunt întoarse cu 
toată puterea în întregime spre unirea cu ea şi 
tind spre iluminările ei dumnezeieşti, pe cât 
se poate, fără sfârşit, prin imitarea după 
putere a lui Dumnezeu sunt, dacă e îngăduit 
să spunem aceasta, învrednicite şi ele de 
acelaşi nume cu Dumnezeu7־,

§1

Dar întreabă* şi aceasta cei ce iubesc să 
cunoască raţiunile ceior duhovniceşti: dacă 
cele din urmă nu se împărtăşesc de întregimea 
celor mai înalte, pentru care pricină ierarhul 
dintre oameni e numit de Scripturi îngeru l 
Domnului Aforţiitorui (Mal. 2,7; 3,1)?

§2

Cuvântul acesta nu e contrar, cum so
cotesc, celor spuse înainte. De fapt spunem că 
treptele cele din urmă sunt lipsite de puterea 
întreagă* şi mai înaltă a treptelor superioare, 
f iindcă se împărtăşesc numai de o parte a ei. 
pe măsura lor şi după puterea proprie; dar 
potrivit comuniunii celei una şi armonioase 
ce le leagă pe toate. Astfel treapta sfinţilor 
Heruvimi se împărtăşeşte de înţelepciunea şi 
cunoştinţa cea mai înaltă, iar cetele fiinţelor 
de sub ei* se împărtăşesc şi ele de înţelep
ciune şi cunoştinţă, dai de o parte a lor în 
raport cu aceia şi de una mai prejos de a 
acelora. Dar împărtăşirea de înţelepciune şi 
cunoştinţă este comună tuturor fiinţelor 
înţelegătoare, asemănătoare cu Dumnezeu. 
Insă a fi apropiate şi întâi le sau cele de al 
doilea şi mai jos nuc comun tuturor, ci pre
cum hotărât s-a rânduit* fiecăruia, pe măsura 
propne. Aceasta o poate spune cineva fără să
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Capitolul XIII

Pentru ce se spune că proorocul Isaia a fost curăţit de Serafimi

transmite în chip bine rând ui L celor mai de 
jos, potrivii puterii de Dumnezeu văzătoare, 
corespunzătoare fiecărei* cele. Sau, ca să 
spun mai clar şi să mâ folosesc de pilde fa
miliare (chiar dacă suni departe de Dumnezeu 
cel mai presus de toate, dar pentru noi suni 
mai lămuritoare), raza soarelui* 
Lransmiţându se, pătrunde străbătând cu 
uşurin!ă în prima materie, cea mai străvezie 
din toate şi prin ea face să strălucească mai 
vădii scânLeierileei; dar înaintând în materiile 
mai îngroşate îşi face mai întunecoasă 
arătarea străbăLăLoare, pentru că materiile lu
minate nu au însuşirile în stare să răspân
dească mai deplin lumina dăruită. Iar din 
pricina această raza ajunge cu desăvârşire 
nesLrăbătâtoare. La fel căldura focului* se 
transmite׳ mai mult la cele mai primitoare şi 
în slare să se facă asemenea ei si să se ridice 
la înălţimea ei; dar în fiinţele contrare* prin 
felul lor, nu arată nici o urmă sau una riâbitâ 
a lucrării încălzitoare. Iar ceea ceri mai mult 
decât aceasta, e că atunci când vine în atingere 
cu cele înrudite cu ea prin însuşirile lor. întâi, 
de se întâmplă să înfierbânte pe ceie în slare 
să se aprindă, prin ele încălzeşte, pe măsura 
lor, şi pc cclc ce nu se aprind uşor, de pildă 
apa sau altceva.

Potrivit aceleiaşi raţiuni a bunei rânduieli 
naturale*, cauza întregii orânduiri ierarhice* 
văzute şi nevăzute arată strălucirea dărniciei 
sale de lumină în revărsări îmbelşugate 
fiinţelor celor mai înalte şi prin aceasta sc 
împărtăşesc de raza dumnezeiască şi cele de 
după ele. Căci acelea, cunoscând primele pc 
Dumnezeu şi îmbrăcându-se mai presus de 
roate in puterea dumnezeiască, s-au învred
nicit să pună cele dintâi în lucrare, pe cât c cu 
putinţă, puterea şi lucrarea prin care imită pe 
Dumnezeu. Iar prin aceasta fac, din bunătate, 
ca şi fiinţele de după ele, să se întindă cu toată 
puterea spre înălţimea lor, Lrajismiţându-le cu 
îmbelşugare din strălucirea venită la ele. Jar 
acelea fac la fel pentru cele mai jos de ele. Şi 
aşa fiecare fiinţă primă transmite celei de 
după ea din darul primit şi lumina dumneze
iască trece prin providenţă la toate, pe măsura 
lor. Dumnezeu este deci Luturor* celor lumi-

§1

Dar să cercetăm, după putere, şi pentru ce 
se spune că un Serafim* a fost trimis către 
unul din prooroci (îs. 6,6-7)? Căci s-ar putea 
mira cineva* cănu unul din îngeni mai de jos, 
ci însuşi unul dinlre ceî ce se numără printre 
fiinţele cele mai de seamă curâţcşle pe 
prooroc.

§2

Dar spun unii că după descrierea făcută 
mai înainte comuniunii tuturor minţilor. 
Scriptura nu numeşte pc una dintre minţile 
cele mai dintâi din jurul lut Dumnezeu, care 
să fi venit spre curăţirea proorocului, ci 
numeşte Serafim pe unul din îngerii ce stau 
lângă noi şi e făcui sfinţit săvârşilor al 
curăţirii proorocului. Aceasta pentru des
fiinţarea prin foc a păcatelor pomenite* şi 
pentru aprinderea celui curăţit spre ascultarea 
lui Dumnezeu. Şi zic că Scriptura a vorbii 
simplu despre unul din Serafimi, nu dintre cei 
aşezaţi în jurul lui Dumnezeu, ci dinlre Pute
rile curăţiloare ce se ailă lângă noi.

§3

Aliul mi-a prezentat o altă dezlegare nu 
foarte* potrivită a întrebării de faţă. Căci a 
spus că acel mare înger, care a plăsmuit* 
vedenia, a pus sfânta lui lucrare curăţitoare pe 
seama lui Dumnezeu* şi a primei trepte ie
rarhice slujitoare, pentru a introduce pe 
prooroc în cele dumnezeieşti. Şi oare nu este 
adevărat acest cuvânt? Căci, zice cel ce a spus 
aceasta, puterea dumnezeiască începătoare 
pătrunde în toate şi străbate prin toate* in mod 
nereţinul şi esLe iarăşi ncarătaiă, nu numai ea 
una ce e ridicată peste toate în chip mai presus 
de liinţă, ci şi ca una ce trece în mod ascuns 
prin toate lucrările ei providenţiale, dar sc şi 
arată tuturor fiinţelor înţelegătoare (îngereşti) 
pe măsura lor* şi comunică dărnicia ei de 
lumină fiinţelor celor mai înalte; şi prin ele se

32



Despre Ierarhia Cerească

acelora şi suprauşezatâîn mijlocul Puterilor 
celor mai presus de toate9־.

Şi prin cele privite, proorocul învăţa* că 
dumnezeirea este aşezată fără asemănare, 
prin depăşirea ei mai presus de fi inia, mai 
presus de toată Puterea văzută şi nevăzută şi 
că este ridicată peste Loatc, ne fiind în general 
asemănătoare nici cu primele fiinţe ale celor 
ce sunt, ba. pe lângă aceasta, fiind şi începutul 
şi cauza de fiinţă făcătoare a tuturor şi înte
meierea neschimbătoare a statorniciei nedes- 
fâeute a celor ce sunt. prin care au existenţa 
şi buna existenţă (cf. Fac. 1,25) şi Puterile 
cele mai înalte ca toate-״.

Apoi (proorocul) a fost învăţat lainic 
despre־ puterile asemănătoare lui Dumnezeu 
ale preasfânţilor Serafimi* înşişi, aflând că 
sfinţita lor numire* înseamnă starea lor înfo
cată, despre care vom vorbi şi noi puţin mai 
târziu, pe cât ne este îngăduit să grăim despre 
înălţările spre chipul dumnezeiesc al Puterii 
înfocate. Apoi sfântul prooroc a văzut 
înălţarea neîmpicdicatâ şi mai presus de toate 
spre Dumnezeu a sfintelor forme ale aripilor* 
ca primele*, mijlociile şi ultimele sau 
înşesite* în înţelegere şi nesfârşitul lor număr 
de picioare şi multele feţe; şi faptul că prin 
aripile de jos era împiedicată privirea spre 
cele de sub picioare şi prin cele de sus spre 
cele de deasupra ietelor (cf. Is, 6,2), iar prin 
cele din mijloc vedea mişcarea lor neîncetată 
care le înalţă spre cunoştinţa spirituală a celor 
văzute*. Astfel se descoperea proorocului 
puterea larg mişcătoare şi mult văzătoare a 
minţilor celor mai înalte şi a sfintei şi mai 
presus de lume evlavioasei dorinţe pe care o 
au ele spre cercetarea vie. cutezătoare şi inter
minabilă a celor mai înalte* şi mai adânci: i 
se descoperea mişcarea lucrărilor lor imita
toare a lui Dumnezeu, mişcare ce se 
săvârşeşte în armonie simetrică între toate. 
Dar {prooroc al ui) i se descoperea tainic şi 
acea cântare insuflată de Dumnezeu şi mult 
slăvitoare*, prin care îngerul care a dat chip 
vederii i-a comunicau pe cât sc putea, sfânta 
lui cunoştinţă. Dar (îngerul) l-a învăţat (pe 
prooroc) şi aceasta: curăţia este* şi îm
părtăşire de strălucirea curăţiei dumnezeieşti 
celor întrucâtva curaţi, pe cât le este cu pu
tinţă. Această* curăţie ce se lucrează spre 
desăvârşire, din pricini prea înalte*, de însuşi 
izvorul dumnezeiesc sau de ascunzimea mai 
presus de fiinţă, în toate minţile sfinte, le este

naie prin fire, începutul luminării şi cu 
adevărat şi propriu fiinţa luminii şi cauzatorul 
existenţei însăşi şi al vederii, iar prin voie şi 
prin im itare , fiinţa primă (din treapta su
perioară), venită în parte la toate şi la 
fiecare de după ea. transmite prin ea 
acelora lumini dumnezeieşti. Fiinţele tu
turor celorlalţi îngeri socotesc* ceata cea 
mai de deasupra a minţilor cereşti, în mod 
cuvenit, după Dumnezeu, început a toată 
c u n o şt in ţa  şi imitarea lui Dumnezeu, 
deoarece prin acelea se transmite la ţoale 
şj la noi înşine iluminarea începătoare a 
lui Dumnezeu. De aceea socotesc venind 
de la Dumnezeu cauzatorul toaiă lucrarea 
sfântă prin care se imită Dumnezeu, iar 
nunţile prime şi asemănătoare lui Dum
nezeu Je socotesc ca prime lucrătoare şi 
învăţătoare ale celor dumnezeieşti.

Deci întâiul ordin al sfinţilor îngeri are 
mai mult decât toate însuşirea arzătoare* şi 
revărsarea transniiţâtoare a înţelepciunii iz
vorului dumnezeiesc şi cunoaşterea celei mai 
înalte ştiinţe a iluminărilor dumnezeieşti şi 
însuşirea de Tron* primitor al lui Dumnezeu 
spre odihnireâ lui. Iar ordinele fiinţelor de 
mai jos* se împărtăşesc de căldura, de 
înţelepciunea, de cunoştinţa şi de puterea 
primirii lui Dumnezeu, dar într-un mod mai 
scăzut. Ele privesc spre cele dintâi şi prin ele 
ca prin cele învrednicite de prima lucrare a 
imitării lui Dumnezeu sunt înălţate, pe cât se 
poate, spre asemănarea cu Dumnezeu. Deci 
sfintele calităţi amintite* de care se îm
părtăşesc prin primele fiinţe cele de după ele, 
trebuie atribuite acelora ca treptelor ierarhice 
de după Dumnezeu13.

§4

Deci zicea* cel ce le-a spus acestea că 
vedenia aceea a fost primită de prooroc 
prmlr-unuJ din sfinţii şi fericiţii îngeri care 
ne ocrotes.. Prin călăuzirea lui ilu
minatoare proorocul s-a înălţat la vederea 
aceea înţelegătoare, prin care privea fiinţele 
cele mai înalte (ca să grăim în simboale*), 
aşezate sub Dumnezeu şi după Dumnezeu 
şi împrejurul lui Dumnezeu*, spre culmea 
mai presus de început ridicată în chip mai 
presus de grai deasupra tuturor, deci şi a
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pune ştiinţa şi puterea curăţitoare a lui pe 
seama lui Dumnezeu ca Cel ce e cauza ei. iar 
pe seama Serafimului, ea ierarh in Lai lucrător. 
Aceasta îndreptăţeşte pe cel din ierarhia noas
tră să spună că învaţă pe cel curăţit dc eh cu 
evlavie îngerească. Pentru că începutul ridi
cat peste loutc şi fiinţa şi Creatorul şi Cauza
torul curăţirii Laie săvârşite de mine este Cel 
ce a adus la existenţă şi primele fiinţe şi le 
susţine pun aşezarea lor in jurul lui şi le 
păstrează ne schimba Le* şi ne căzute, 
mişcându-le spre primele împărtăşiri dc lu
crările iui proniainarê־ : acesta este -  a spus 
cel ce m־a învăţat pe mine acestea* - înţcle- 
sul trimiterii Serafimului (eh Is. 6,6). Ordinul 
celor dintâi fiinţe este ierarhul* şi călăuzi
torul, prin care am fost învăţat tainic să 
curăţesc în chip dumnezeiesc*. Dc aceea el 
este cel care cuiâţeşte prin mine. Prin el a adus 
şi la noi. Cauzatorul şi Creatorul a toată 
curăţia lucrările sale providenţiale din ascun
sul său. Acestea m-a învăţat acela pe mine, iar 
eu ţi le transmit ţie. Dar aparţine priceperii 
tale înţelegătoare şj însoţite de o dreaptă jude
cată sau să te eliberezi de îndoiala cu privire 
la una din cele spuse şi să aprobi pe una în loc 
de alta. socotind-o ca adevărată, sau să afli 
prin tine însuţi* ceva care e mai aproape de 
adevăr sau să înveţi dc la altul, căruia îi dă 
Dumnezeu cuvânt (cfr Ps. 67,12) şi îngerii i-l 
mijlocesc* şi şă ne descoperi şi nouă celor 
care iubim pe îngeri pe cât ne e cu putinţă o 
vedere mai luminoasă şi mai iubită.

mai descoperită şi li se comunică mai mult 
Puterilor din jurul lui*, ca să li se arate*, ca 
celor mat înalte. Dar pentru Puterile 
înţelegătoare de gradul al doilea* sau pentru 
nui tei din urmă. pe chi e mai depărtat fiecare 
de eh în ce priveşte asemănarea cu Duni- 
ne zeu. pe atât îşi restrânge iluminarea lut 
prezentă iu unitatea necunoscută aascunzimii 
proprii. El luminează fiecăreia din cele de 
gradul al doilea prin cele dintâi şi. de trebuie 
să o spunem mai pe scurt, e adus din ascunsul 
fui spre Puterile din rând ui al doilea, prin cele 
prime51.

Aceasta a învăţat-o proorocul (teologul) 
dc la îngerul care l-a introdus în lumină: 
curăţia şi toate lucrările au început Jn Dum- 
nezeu, care strălucesc din Dumnezeu prin 
primele fiinţe, se transmit tuturor celorlalte pe 
măsura împărtăşirii fiecăreia de sfintele Iu- 
crări dumnezeieşti. De aceea a şi atribuit Iu- 
crarea curăţit oare în chip arzător*, după 
Dumnezeu, Serafimilor. Deci nu e loc ne- 
potrivit a spune că pc prooroc (pe teolog) 1-a 
curăţit Serafimul. Căci precum curâţeşie 
Dumnezeu pe toţi, prin faptul că e pricina a 
LoaLă curăţia, ba mai mult. ca să mă folosesc 
de o pildă apropiată, precum se spune de 
ierarhul dinlre noi care curăţcşte sau iu- 
minează prin slujitorii lui liturgici (diaconii) 
sau prin preoţi*, că e l însuşi curăţeşie şj Im 
minează, lucrările sfinte ale treptelor sfinţite 
(hirotonite) de el atribuindu-sc lui, aşa şi 
îngerul care săvârşeşte curăţirea proorocului

Capitolul XIV

Ce înseamnă numărul îngerilor ce ni s-a predat

trecând slaba şi redusa* simetrie a numerelor 
noastre maieriak. Fiindcă numărul lor nu poate 
fi definit prin primire de cunoştinţă* decât numai 
de înţelegerea şi ştiinţa lor mai presus de lume şi 
cerească, dăruită lor cu îmbdşugare dc izvorul 
dumnezeiesc şi infinit cunoscător, de înţelepciu
ne făcător, care e începutul mai presus de fiinţă al 
celor ce sunt şi cauza de fiinţă făcătoare şi puterea 
susţinătoare şi atotcuprinzătoare11.

Dar şi acest lucru e vrednic de o cunoştinţă 
spirituală, precum socotesc, că predaniâ Scrip
turii despre îngeri spune că ei suni mii* de mii şi 
zeci de mii de zeci de mii {Dm. 7,10; A poc. 5J I ), 
repetând circular şi înmulţind cu ele însele nu
merele cele mai mari ale noastre şi arătând prin 
ele in mod clar că cetele fiinţelor cereşti sunt 
pentru noi nenumărate. Căci sunt multe fericitele 
oşh ale minţilor celor mai presus de lume, în-
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Capitolul XV

Ce sunt chipurile plăsmuire ale Puterilor îngereşti; ce este
cee'ste duhul omenesc.ce sunt ochii, nările, urechile; ce sunt gurile, ce
este pipăitul, ce sunt genele, ce sprâncenele; ce este vigoarea, ce sunt 
dinţii, ce umerii, ce sunt coatele şi mâinile, ce este inima, ce pieptul, ce 
spatele; ce sunt picioarele, aripile, ce e înfăţişarea goală, ce îm
brăcămintea, ce veşmântul strălucitor, ce veşmântul preoţesc, ce sunt 
cingâtnarele. ce toiegele, ce lăncile, ce securile.
geometrice; ce sunt vânturile, ce norii, ce e arama, ce este electronul, 
ce sunt corurile, ce aplauzele, ce culorile feluritelor pietre; ce e chipul 
de teu, chipul de bou. chipul de vultur, ce sunt caii, ce sunt feluritele 
cu lo r i ale cailor; cestoir râurile, ce sunt carele, rotile, ce e zisa bucurie

în chip ncniincinos tuturor fiinţelor cereşti să 
tindă în sus* şi să se întoarcă în chip neclintit 
spre ele însele, păzind cele ce le sunt proprii, 
şi prin comuniunea eu cele de după ele să ie 
fie un mijloc de împărtăşire a lor de puterea 
providenliiitoare, chiar dacă aceste calităţi 
suni proprii unora în grad mai înalt şi în 
întregime, iar altora în parte şi în grad infe
rior* .

§2

Dar să reluăm cuvântul şi să cercetăm*. 
printr־o primă lămurire a chipurilor, pentru 
care motiv teologia (Scriptura) cinsteşte mai 
mult decât toate chipul focului. O vei afla pe 
aceasta plâsmuind nu numai roţi de foc (ef. 
lez. 1.15; 10,2; 6,9; Dan. 7,9). dar şi animale 
arzătoare (cf. lez. 1.14; leş. 3,2; Ps. 103.5) şi 
bărbaţi fulgerători (eh Dan. 7, 9-10; Apoc. 
4.5; Ps. 17,10: Mat, 28,3) şi văzând în jurul 
fiinţelor cereşti grămezi de cărbuni aprinşi 
(cf. loz. 1,13; 10,2) şi râuri ce clocotesc cu 
zgomoL. Dar şi de Tronuri (Scaune) spune că 
suni de foc (cf. Dan. 7,9: A poc. 4.4-5): şi pe 
înşişi Serafimii cei mai înalţi îi înfăţişează 
prin nume ca fiind arzători* şi Ie atribuie 
însuşirea şi lucrarea focului. Şi în general 
preţuieşte 111 toţi. cu dreaptă judecată, chipul 
plăsmuit al focului Deci socotesc că 
înfăţişarea minţilor cereşti ca înfocate e cea 
mai asemănătoare cu Dumnezeu. Sfinţii* 
teologi (prooroci) descriu de multe ori fiinţa 
mai presus de fiinţă şi fără formă prin locul

a Îngerilor

§1

Dar să odihnim, precum se cuvine, ochiul 
nostru spiritual de încordarea asemenea celei 
îngereşti* spre vederile înalte, coborând la 
lărgimea împărţita şi multilaterală a varieLâţii 
midtipie a formelor luate de îngeri. Iar de la 
ele să ne întoarcem ca dc la nişte chipuri, pe 
calc explicativă, iarăşi la simplitatea fiinţelor 
cereşti. Dar să cunoşti de mai înainte cum 
curăţirile* sfinţitelor chipuri nc descoperă 
uneori că aceste ordine ale fiinţelor cereşti - 
deşi unele sunt superioare ierarhic şi în 
acelaşi timp inferioare şi cele din urmă supe
rioare ierarhic, iar cele dintâi inferioare - fie 
că sunt cele dintâi, fie cele din mijloc sau 
ultime au. precum s-a spus, aceleaşi puteri. Şi 
nu e nimic nepotrivit în acelaşi mod al 
înfăţişării lor. Căci numai dacă* am spune că 
Linele sunt inferioare ierarhic* celor dc mai 
sus, apoi acestea cele de mai sus fiind supe
rioare celor din urmă, ar fi la rândul lor im 
lerioare ierarhic acestora, lucrul ar fi cu 
adevărat nepotrivit şi foarte încurcat. Dar 
dacă spunem că aceleaşi sunt superioare ie
rarhic şi supuse ierarhic, dar nu aceloraşi, ci 
fiecare e supiivâ ierarhic celor de mai sus, dur 
e superioară ierarhic celor din unnâ. nu va 
găsi cineva în aceasta ceva nepotrivit* de
claraţie! Scripturii că unele chipuri plăsmuite 
in ea pot reprezenta uneori pe cele deosebite 
şi că acestea se atribuie 111 sens propriu şi cu 
adevâniL şi celor dintâi Puien şt celor de la 
mijloc şi celor din urmă. De fapt se potriveşte
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raţională, putere care, pe dc altă par ic este prin 
firea sufletului nerobi tă şi nestăpânita.

Dar socot că se pot afla chipuri potrivite 
ale Puterilor cereşti şi In fiecare din multele 
pârli ale trupului no sini (ci. Dan. 10,5-8; 
Iez. 1.5-10; Apoc. 10,1-5). Astfel, putem 
spune că puterile văzătoare* ale lui arată 
privirea (cf. le/. 10.12; Apoc. 4.6-8; Zah. 
3,9) cea mai pătrunzătoare spre luminile 
dumnezeieşti, precum şi primirea simplă, 
fluidă, nepotrivnică, ci foarte mişcătoare, 
curată, deschisă, nepălimaşâ a iluminărilor 
dumnezeieşti.

Iar simţul ce distinge mirosurile* arată 
puterea acelora care prind, pe cât se poaLe, 
răspândirea bunelor miresme mai presus de 
minte şi le deosebesc cu ştiinţă pe cele care 
nu sunt astfel, respingându-le cu totul.

Iar urechile arată puterea acelora de a 
primi în chip cunoscător inspiraţia dumneze* 
iască şi de a se împărtăşi de ea (ci. Ps. 102,20).

Simţul gustului arată alegerea hranei 
spiriLuale (inteligibile) şi primirea alimcn- 
teior dumnezeieşti şi bine hrănitoare* (cf. 
Fac. 18,5-8; Jud. 6,21).

Pipăitul arată puterea de-a cunoaşte ceea 
ce e folositor sau păgubitor.

Genele şi sprâncenele înseamnă puterea 
care păstrează înţelesurile vederilor dum- 
nezeieşti.

Vârsta adolescentă şi tinerească înseamnă 
puterea vieţii lor pururea înfloritoare.

Dinţii (cf. Is, 9,11; 1011 1,6; Apoc. 9,8) 
înseamnă puterea care alege ceea ce e 
desăvârşit în hrana primită. Căci orice fire 
înţelegătoare desface şj înmulţeşte înţele- 
sul unitar* ce i sc dăruieşte de fiinţa dum- 
nezeiască prin puterea providenţială*, 
potri vil fiinţei ei mai coborâLe, spre înălţarea 
ei.

Umerii, braţele şi mâinile înseamnă puterea 
făcătoare, lucrătoare şi activă (cf, Jud. 6,21: Ps. 
90,12; Iez. 10,8.21; Dan. 12,7; Apoc. 10,5).

Iar inima* e simbolul vjeţii. asemănătoare 
celei dumnezeieşti, ce-şi răspândeşte cu 
bunătate propria-i putere de viaţă dătătoare 
spre cele providenţiale (cf. Ps. 44.1).

Pieptul arată puterea nezdrobită şi 
apărătoare* a răspândirii de viaţă făcătoare ca 
dimr-0  inimă de sub el.

Spatele, puterea susţinătoare a tuturor 
puterilor născătoare de viaţă (cf. Iez. 1.18).

care redă multe din însuşirile dumnezeirii 
începătoare (cf. leş, 3.2-6: 14.24; 19,18; îs. 
4.5; 29.6: 30,30: Deut. 4.24; Ps. 88,45; Iez. 
1,4: III Reg. 19.12), dacă puLem spune aşa. in 
iormă văzută. Căci focul sensibil* este, aşa 
zicând, în toate şi pătrunde prin toate în chip 
neamestccal şi e mai presus de toate. Şi fiind 
întreg luminos şi în acelaşi timp ascuns, este 
necunoscut prin el însuşi, când nu există o 
materie în care sâ-şi arate lucrarea proprie. 
Căci fiind nestăpânit şi nevăzut, le stăpâneşte 
pe toate şi atrage la lucrarea sa pc toate cele 
în care se iveşte. E neschimbat, se transmite 
pe sine tuturor celor cc se apropie înLr-un fel 
oarecare. înviorează prin căldura dc viaţă 
făcătoare, luminează prin flăcările neaco- 
pente. E de ncreţinut, neamestccat, des
făcător*. e neschimbat, urcă în sus, e ascuţit 
în urcuş, e înalt, nu primeşte nici o cădere în 
jos*, e pururea în mişcare, în aceeaşi 
mişcare* atrăgător al altora, cuprinzător, dar 
necuprins, nu are nevoie* de altceva, se 
măreşte pe sine pe neobservate, îşi arată 
mărimea în materiile primite, e lucrător 
puternic, tuturor prezent în chip nevăzut. De 
e nesocotit, parc să nu existe, darprin atingere 
sc arată deodată potrivit cu ceea ce atinge şi 
cu sine, ca prinlr-o căutare; şi iarăşi luceşLe 
fără întrerupere, nemicşorat, în toate 
răspândirile lui îmbelşugate. Şi alte multe 
însuşiri ale dumnezeîrit ar putea alia cineva 
în însuşirile focului ca în nişte chipuri. 
Aceasta ştiind-o, înţelepţii in cele dum
nezeieşti au plăsmuit pe seama fiinţelor 
cereşti chipuri de foc, descoperind asemă
narea lor cu Dumnezeu şi, pe cât sc poate, 
imitarea iui Dumnezeu de către ele.

§3

Dar se prezintă pe ele şi în chipul omului* 
(ci. Iez. 1,10; Apoc. 4,7) pentru faptul că au 
însuşirea înţelegerii şi puterile văzătoare în- 
drcptaie în sus. Aceasta din cauza ţinutei lor 
drepte şi înalţate şi pentru puterea lor din fire 
stăpânitoare şi conducătoare (cf. Fac. 1,26). 
Dar şi din cauza foarte micii lor capacităţi 
sîmţuale* în comparaţie cu a animalelor 
neraţionale. capacitate care însă le cuprinde 
pe Loate prin tăria puterii îmbelşugate a minţii 
şi prin stăpânirea peste ele, prin ştiinţa lor
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deosebi între cele rteasemănâtoare* şi ascu
ţişul activ şi încununai de rezultatul puterilor 
lor deosebitoare.

Iar uneltele fgeomeLrice) de măsurare* şi 
ziditoare (cf, Zali. 2,5: Am. 7.7: lez. 40.3; 
47,3: Apoc. 21,15) arată puterea lor de înte
meiere. de clădire şi de desăvârşire şi Loate 
celelalte ale grijii dc înălţare şi întoarcere a 
fiinţelor din a doua ireaptă.

Uneori, uneltele închipuite ale sfinţilor 
îngeri suni şi simboale ale judecăţilor dum
nezeieşti asupra noastră fcf. Am. 7.7-9). 
Unele arată certarea îndreptătoare* sau drep
tatea pedepsitoare: altele, eliberarea de anu
mite împrejurări sau scopul certării sau 
re câştigarea fericirii de mai înainte sau adao
sul de daruri noi, mici sau mari, sensibile sau 
spirituale. Şi. în general, minţii sirâvăzătoare 
nu-i va fi greu să vadă în ele o potrivire a celor 
văzute cu cele nevăzute.

§6

Iar faptul că ei (îngerii) sunt numiţi şi 
vânturi* (cf. Ps. 103,4) arată grăbita şi aproa
pe neLemporaîa* lor lucrare* străbătătoare 
prin toate (cf. Ps. 104%5) şi mişcarea lor folosi
toare de la cele de sus* spre cele de jos şi iarăşi 
de la cele de jos la cele de sus, mişcare ce 
ridică pe cele din treapta a doua spre înălţimea 
mai de sus, E o lucrare ce mişcă pe cele dintâi 
spre comunicarea cu cele de sub ele şi ieşirea 
(iipooSov) provîdenţiatoare spre ele. Ar 
putea spune cineva că numele de vânt, care 
exprimă suflarea aerului*, arată, precum so
cotesc, asemănarea cu Dumnezeu a minţilor 
cereşti. Căci suflarea vântului* este (cum am 
arătat mai pe larg în Teologia sim bolica*, 
prin explicarea celor patru elemente), prin 
mişcarea lui naturală şi de viaţă cauzatoare şi 
prin rapida şi nestăpânita pătrundere şi prin 
ascunzimea necunoscută dc noi şi nevăzută, 
un chip şi un simbol al începuturilor şi 
sfârşiturilor mişcătoare. Căci nu şrii. zice. de 
unde vine şi unde m erge*1 (loan 3,8).

Dar teologia (Scriptura) le împleteşte şi 
un chip de noricf. Iez. 1.4: 10,3; Is. 4,5; Fapt. 
L9; Apoc. 10,1), arătând pnn aceasta, că sfin
tele minţi sunt umplute pc dc o parte într-un 
mod mai presus de lume* de lumina ascunsă, 
pe de alta de primirea celei dintâi arătate, 
transmiţând-o pe aceasta fără să o trimită* de

Picioarele (cf. lez. 1.7) arată mişcarea 
vioaie si graba şi alergarea pe drumul inain- 
lâni neîncetate spre cele dumnezeieşti. De 
aceea leologia (Scriptura) a închipuit pi
cioarele sîinîelor minţi ca aripile dedesubt* 
Căci aripa arată graba înălţării şi însuşirea 
cerească şi călătoria spre înălţime şi scăparea 
de tot ce c coborât prin ridicarea s־pre cele de 
sus. Iar mişcarea uşoară a aripilor* arată ne- 
alipirea prin nimic de pământ, ci ridicarea 
deplină peste orice amestec şi cu totul neîn 
areunaia spre înălţime. Iar neacoperirea şi 
fipsa tălpilor (cf. Fac. 18,4: 19,2) arată desfa
cerea, nclegarea. starea nereţinută, curăţia* 
de orice adaos din afară şi asemănarea cea mai 
marc cu putinţă de simplitatea dumneze
iasca

§4

Dar, deoarece înţelepciunea simplă şi de 
multe fetţ&i* (cf. El. 3,10) îmbracă şi pe cei 
neacoperiţi şi le dă să poarte şi anumite unelte 
(cf. Icz. 9.1), să tălmăcim, după puterea noas
tră. şi sfintele veşminte şi unelte ale minţilor 
cereşti.

Veşmântul luminos şi înfocat (cf. Luc. 
24.4; Apoc. 9,17; is. 63,1) socotesc că în
seamnă asemănarea cu Dumnezeu, prin 
chipul locului şi prin puterea luminătoare a 
celor din ceruri, unde e lumina ce umple de 
strălucire îndeobşte* fiinţele inteligibile şi le 
iluminează în chip înţelegător. Iar veşmântul 
lor preoţesc* u f. Dan.7,9: 10,5-6: Iez. 10.6) 
înseamnă capacitatea lor de-a se apropia de 
vederile dumnezeieşti şi lainice (mistice) şi 
slânla dăruire a întregit lor vieţi.

iar cingătoare le (cf. Icz. 9,2: Dan. 10,5: 
Apoc, 15.6) înseamnă pâzirea puterilor lor dc 
viaţă născătoare şi deprinderea de-a se aduna 
(concentra)*, de-u se întoarce în chip unitar 
spre ele însele şi de־a se învârti în cerc cu burtă 
rânduială în junii lor, rămânând necăzute din 
identitatea lorif\

§5

Toiegele arată autoritatea împărătească şi 
conducătoare şi puterea de-a conduce toate pe 
calea cea dreaptă (cf. Jud. 6,21).

Lăncile (cf. 11 Mac. 5.1-3) şi securile (cf. 
Js10.15 ־; iez. 9,2) înseamnă puterea de-a
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spre raza îmbelşugată a revărsării solare a 
dumnezeirii începătoare prin îndreptarea 
viguroasă, ne împiedicată, neclintită şi directă 
a puterilor văzătoare spre ea (cf. lez. 1,10; 
Apoc. 4,7).

Chipul cailor înseamnă ascultare şi sprin- 
tenă alergare (cf. Zah. 1,8-10:6,2; loil 2,4; IV 
Reg. 2,11; 6,17; 11 Mac. 5.2-3; Apoc. 
19,11.14), Şi cei albi* arată strălucirea şi 
marea înrudire cu lumina dumnezeiască. Iar 
cei negri arată ascunsul, precum cei roşit, 
mişcarea înfocată. Iar cei cc îmbină albul cu 
roşul, unirea celor extreme prin pornirea de 
sine dăruitoare şi legarea treptelor dintâi cu 
cele de al doilea şi a celor de al doilea cu cele 
dintâi, prin întoarcerea unora spre altele în 
chip providenţial.

însă, dacă n־am avea în vedere amtlogia 
acestui cuvânt41, nu am arăta deplin în însuşirile 
animalelor pomenile şi în formele trupeşti 
asemănările neasemănătoarc ale lor cu cele ale 
Puterilor cereşti N-am urca de la iuţimea lor 
impulsivă, la bărbăţia spirituală, a cărei ultimă 
formă este mânia. Iar dc la pofta lor la iubirea 
dumnezeiască (crosul dumnezeiesc) şi, vorbind 
pe scurt, de la toate simţurile animalelor 
neraţionalc şi de Ia multele lor mădulare la 
sensurile nemateriale ale fiinţelor cereşti şt la 
puterile lor unitare. Dar celor înţelepţi nu le 
trebuiesc toate acestea, ci le ajunge şi numai 
tălmăcirea unui singur chip nu eu totul poLrivit 
pentru înţelegerea asemănărilor celor înrudite.

§9

Dar trebuie cugetat şi la faptul că s-a spus 
fiinţelor cereşti râuri, roţi (cf. lez. 1.15; 
10,6; Dan. 7,9) şi care unite. Râurile de foc 
înseamnă undele dumnezeieşti ce le dăru- 
iese acelor fiinţe o revărsare îmbelşugată şi 
a bunde ntă şi o rodnicie de viaţă făcătoare 
(cf. lez. 47.1; Dan. 7.10; Apoc, 22.1). Iar 
carele unite, comuniunea unificatoare a 
celor de aceeaşi treaptă (cf. Zah. 6.1-7). în 
sfârşit, roţile, с arc sunt înaripate, arată Că se 
învârtesc lârâ întoarcere şi neclintit spre 
cele dinainte, mişcând puterea lor de 
mişcare pe drumul drept* şi neabătut, spre 
ţinta întregii lor învârtiri spirituale, aflată 
mai presus de lume4־ {cf. Icz. IЛ5-2 !; Dan. 
7,9).

Dar în fă ţ iş a re a  ch ip u lu i  ro ţi lo r  
înţelegătoare sc poate lămuri şi in alt* înţeles

la ele cu îmbelşugare la cel dc al doilea grad. 
într-o a doua arătare şi pe măsura 1ог*л. 
AccasLa arată puterea lor roditoare, de viaţă 
făcătoare, sporitoare şi de săvârşim arc, care 
producând ploaia* spirituală, trezeşte prin 
revărsarea valurilor ei în sânul primilor* aJ 
durerilor naşterea vieţii ’ ׳ (cl\ Iov 36. 27-3 1; 
Am. 5.8).

S7

Iar dacă teologia (Scriptura) îmbracă 
fiinţele cereşti în chipul aramei (cf. lez, 1.7: 
40.3; Dan. 10.6; Apoc. 1,15), a! electronu
lui׳*® (cf lez. 1.4,27; 8,2) şi al pietrelor mul
ticolore (cf lez 1.26; 10,1,9; Apoc. 4,3; 
21,18-20). ea arată, prin chipul aurului şi al 
argintului, lucirea neputrezini. neistovită, 
nemicşorată şi nepătată, ca de aur, şi straiu- 
cirea arătoasă, luminoasă şi cerească.

Arama trebuie să fie văzută, după cuvin
tele dinainte, ca chipul focului, sau al aurului, 
Iar înfăţişările multicolore cile pietrelor so
cotesc că se arată sau luminoase, ca albe. sau 
aprinse, fiind roşii sau în chipul aurului, fiind 
galbene. Şi in fiecare culoare vei afla înţelesul 
înălţător al chipurilor.

Dar fiindcă socotesc că despre acestea* 
s-a vorbit, după puterea noastră, destul, să ne 
mutăm la sfinţita tălmăcire a chipurilor de 
animale ale minţilor cereşti.

Chipul leului (cf Icz. 1,10: Apoc. 4.7) с 
de socotit că înseamnă puterea conducătoare, 
vigoarea, tăna nezdrobită, asemănarea, pe cât 
e cu putinţă, cu ascunzimea negrăitei 
începătorii dumnezeieşti prin acoperirea ur
melor* înţelegătoare (cf Ps. 76.18) şi prin 
învăluirea mersului întins in sus. prin ilumi
narea dumnezeiască, spre adâncimea nemij
locită a dumnezeirii.

Iar al taurului (cf icz. 1,7.10; Apoc. 4,7) 
arată tăna, vigoarea şi lărgimea deschisă a 
brazdelor înţelegătoare spre primirea ploilor 
cereşti şi aducătoare de rod. Iar coamele arată 
pavăza apărătoare şi nebiruită.

Iar chipul vulturului arată puterea îm
părătească. pornită spre înălţimi (cf le/. 1,10: 
Apoc. 4.7); iuţimea şi uşurinţa în dobândirea 
hranei întăritoare; şi privirea trează şi uşoară*
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Dumnezeu, Ei trăiesc pentru aceştia acea 
fericire* de care s-au împărtăşit de multe ori 
bărbaţii sfinţi* când s-au revărsat asupra lor 
lucrările îndumnezeitoare ale iluminărilor 
dumnezeieşti44 (cf. loan 16,22).

Acestea fie spuse de noi despre sfinţitele 
închipuiri. Căci, deşi ele au rămas în afara 
explicării exacte, cele spuse de noi ne ajută, 
precum socotesc, să nu rămânem cu totul 
străini de înţelesurile lor figurate.

Iar de vei spune câ n-am amintit de toate 
puterile sau lucrările sau chipurile îngerilor 
din Scripturi, răspundem că, în privinţa uno
ra, n-avem cunoştinţa cea mai presus de lu
me* a aliora,că avem nevoie mai mult de altul 
care să ne lumineze, să ne introducă în taina 
lor. Iar din cele spuse :un lăsat la o parte cele 
de acelaşi înţeles, gândindu-ne la corespon
denţa lor cu minţile cereşti şi cinstind cu 
tăcerea ascunzimea cea mai presus de noi.

înălţător. Căci au fost numite şi G elgel*  
u f. le/ 10.13), care înseamnă în limba evre
iască reîntoarceri în cerc şi redescoperiri. 
Că ci roţilor înfocate şi asemănătoare lui 
Dumnezeu le e proprie învârtirea în cerc prin 
mişcarea nesfârşită în jurul aceluiaşi bine. Iar 
descoperirile le sunt proprii prin arătarea 
celor ascunse şi prin înălţarea celor mai de jos 
şi pnn iluminările comunicate de eeie înalte 
c ă tre  cele mai de jos prin dăruire 
coborâtoare44.

Ne mai rămâne să lămurim sensul bu
curiei* ordinelor cereşti (cf. Luc. 15.10). Căci 
ele sunt cu totul neprimitoare ale plăcem 
noastre pătimaşe*. Dar se spune că se bucură 
împreună cu Dumnezeu de aflarea celor 
pierduţi, ceea ce înseamnă o stare de linişte* 
asemănătoare celei dumnezeieşti; şi că se ve
selesc cu bunătate îmbelşugată de purtarea de 
grijă şi dc mântuirea celor ce se întorc la
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numeşte aşa şi Scriptura ca in Isaia: minte (νθΰς) mare 
es te sttîpa niioruf Bahitefiiiiuit ad îcâ d iav o l li I. I on ien i i zic
deci νους. νοος. νοες, cum zic şi χρους. χροος. oi 
j(pQCţ. E o declinare tunumă.

M ai presus de început, gr. ύπτράρχίον. Dumnezeu 
с mai presus de înţepai, ca [uminu mai presus dc Lot 
incepLitLil şi începâLoriă aşa ■zişilor dumnezei, adică a 
îngerilor şi a o umerii lor drepţi.

Cea mai dinlăuntru* gr, ένδότηΤος. O numeşte 
ceti mai dinlăuntru, pentru as cu π zi mea ei; căci le este 
necunoscută tuturor celor din afară.

îm binarea, gr. σύγκρασιν. O numeşte aşa pentru 
că Dumnezeu llind Unul sc inmulţeşie.

A coperăm in te . gr παραπετασμάτων, Aco- 
perâmihte numeşte cele despre Dumnezeu spuse în 
chip trupesc în Sfintele Scripturi, cum suni numite 
mădularele omeneşti sau unele puteri. Moţează că 
fără chipuri şi simboale nu ne este cu putinţă nouă. 
care suntem în trup, să privim cele nematcriale şi 
netrupeşti. Şi aceasta au arătat mai ales vălurile ce 
se aflau Vn cort, precum se dă de înţeles aici.

Potrivit cu firea , gr, συμφυώς. în loc dcopocpixflţ, 
de и fire cu ele.

§3

În cepătoru l desăvârşirii, gr. ΤΕλΕτάρ^ΐς. Desă
vârşire (τελετή) se numeşte după filosofii dinilor 
comunicarea misterelor, cu una ce desăvârşeşte pe ed 
iniţiat şi с de săvârşi tu arc a celor ce vin ta ele. Deci 
sfânta rânduiahL ca ordinea şi al с i  tu ir ea dumnezeiască 
a sfintelor Taine, îşi arc începutul de la Dumnezeu prin 
apostoli făcuţi desâvârşitorii acestor bunătăţi: căci 
dumnezeiescul Apostol Pa vel ii numeşte pc cei iniţiaţi 
desăvârşiţi, zicând: D eci câ ţi suntem  d esăvârşiţi, 
aceasta să o cugetăm  (Rlip, 3,15).

M ai presus de lume. Mai presus de Iunie nu trebuie 
înţeles în chip sensibil, ei spiritual şi mal presus de !urnea 
noastră. Notează la ce chipuri şi furnic se gândeşic. vorbind 
dc ele în cele următoare.

De ta chipurile, gr. πλάσεων. Notează că numeşte 
imaginare ίπλασματώάεις) prodaniile tainice de 
atei, pe care le desfăşuarâ in scrierea D espre ierarhia  
h rs erice itsa l. Dar aceasta с în [deasă in chip dum-

E x p l i c a i ia  r ir lu ln i

(eparhia întrucât titlul vorbeşte dc ierarhie, e de ştiut 
că prin ierarhi sunt numiţi de obicei episcopii; ierarhia 
este însărcinată cu conducerea ordonată a celor sfinte, cu 
nnja de ele; căci ierarhul este conducătorul. Îngrijitorul 
şi orănduilorul celor sfinte: el nu eslc însă izvorul puterii 
preoţilor; căci orănduieşie ede sfinte şl râtul uiulu lor şi 
cca a Bisericii, dar nu c şi izvorul lor. Această explicare 
o dă însuşi marele Dionisie mai jos. in sc nerea Despre 
ierarhia h) ser ir eust ti.

Presbiterul. Notează eu numele deprexhiter îl arată 
şi pe episcop; fiindcă episcopul este şi prcsbiier; aceasta 
se urată şi in Faptele sfinţilor apostoli (Fapt. 20. 17-35}, 
unde Sfântul Apostol Pa vel instituie (acest nume) 
Bisericilor din Asia.

C a p i to lu l  l  

§1

Toată darea cea hună Notează că fericitul PicmiME 
s-a folosit de Epistola sobornicească a Sfântului lacah. 
Căci de acolo este spusa, Şi că ea era deja publicată

Căci din El. Iar acestea Ic tcologhiseştedesprc Piu!

£2

Predate - de Părinţi Numeşte aici părinţi pe cei ce 
i־uu predat lui dogma, nu pc cei naiuraJi; căci era dintre 
clini, cum arată Fttpwle sfinţilor apostoli şi el însuşi în 
Epivhtkt către Sfanţul P tdictup şi in capitolul IX al 
scrierii Despre ierarhia cerească.

In chip simbolic. Nu spune în mod natural, ci prin 
simboale ş!chipuri.

Minţilor, gr VOfOV, Şi filosofii elini numesc ,,minţi1’ 
Puterile Înţelegătoare sau îngereşti: fiindcă fiecare dintre 
de este cu Totul minte şi întreaga fiinţă a lor este minte 
vie. 6inţializaLă in specia lor; se numesc νόες, cu să sune 
mai bine numele lur căci pluralul Ilu ό νους, τοΰ νοΰ, 
trebuia să fie oi voi; dur pentru mai bunul sunet s-a 
Jurniat a oi νόες dc ia alt singular. Căci acesta e tm obicei 
d celor din Anca, care zic ’ Αριστοφάναι şi Ιωκράται, 
înloedeoi ’Αρισιοφάνπς^ιοί Σωκράτης Dar sunt 
S* unii care zic ol VOOl, dc la 6 νόος. τοΰ νόου: îi
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rirea, E vădii că vorbeşte dc cea prin simhoale şi chipuri, 
pe care Ic-a n umit ţi plăsmuiri; iar prin simplitate a înţeles 
ncmutcrialiÎâtcă fiinţei: şiia uă proslăvind stimele nunti 
din ceruri. cum ?Ace eh dtipâ Scripturi, trebuia sa vor
bească de animalele ni chip sătbaric şi despre vulturi ţi 
despre altele prin care închipuicsc damneze ie ştii c Scrip
turi. Puterile arh an ghe le ţii־, căci zice: Ca un cumva sfi 
sncottm ii an! ta  cei mul{! fu mod neam ?nit că au o 
înfăţişare cetele celor cu mulle pici!!are ş! feţe din ceruri; 
acestea au voit Să aiarc sfinţii ţuooroci prin cuvintele tor.

Foarte sim plu, gr. άτεχνώς. Puiemic sau in tot felul 
sau adevarat sau simplu

De - (închipuiri) poetice Scriptura s-a folosii şt dc 
plăsmuiri poetice spre călăuzirea înţelegerii omeneşti, 
care nu poate c  li prinde 'învăţătură celor mai Înalte; c ă c i  
simboatele cereşti se aseamănă celor închipuite de poeţi, 
cum spune ulcsL sfânt bărbat fi ar prin poet, înţelege pe 
cei admiraţi dc clini, ca Homer. Hesiod şi ceilalţi) sau 
imaginilor lor simbolice. Cât.], cunoscând înţeleptul po
gor ămăni dumnezeiesc nimica noastră slabă şi inaptă 
pentru o contemplare mai înaltă. Scriptură i a plăsmuit o 
puiinţâ dc înălţare desenindu-i cetele Arhanghelilor nu 
cum sunt cu adevărat, ci precum putem noi sa Înţelegem; 
deci nu-ţj închipui nimic impropriu celor cereşti

§2

Form e compuse. Numeşte forme compuse amintitele 
plăsmuiri şi închipuiri,

Prin ele însele. Fnn ele însele, adică prut firea lor sunt 
necunoscute şi dc nevăzut.

!ngrttfată, gr. άπόιομον. Socotesc eâ numeşte în- 
gw şttiâ  calea străină şi închipuirea neobişnuită; de aceea 
o numeşte şi închipuire, arătând că nu suni adevărate 
formele atribuite sfinţilor îngeri; căci nu sunt cu adevărat 
aşa cum ni-i prezintă Sfânta Scriptură, ci o face aceasta 
ca sa ne ridicam la măreţia lor. Diomsie însuşi încearcă 
să vadă In chip simbolic cele spuse despre ci şi să arate 
căe cu puiinţă să tic înţelese cetele îngereşti, aşa cum s-a 
spus.

în tru câ tva ne m ־  ute n u le , gr. ά ΰλω ν ποσώς. 
Intru cât va nematerni le. adică în parte; căci nu suni cu 
tuiul nematerialc; fiindcă numeşte fiinţeic superioare ccr 
şi cele din cer. ca nişte stele; dar subţirimea lor extremă 
şi de o unîcă substanţă este aproype de nemateriali taie.

De chip dumnezeiesc. Socotesc fiinţele inteligibile 
simplităţi dc chip dumnezeiesc; căci sunt fiinţe neniate- 
riale şi cu mtul nccompusu, nefiind un amestec dc ele- 
menic; căci aşa sunt corpurile; dar acelea suni neirupeşti.

Sprijin in d u se , gc. ένιζά νον făcând-o să apară şi 
să rămână ngidă.

De (fo rm ele) unor le i Aceste forme ale dum
nezeieştilor şi sfinţilor Heruvimi suminfăţişaie de fezechiet 
şi de dumnezeiescul loan in Apaca/ipsă.

De grupurir gr. έσμών. Crup e.sle o mulţime im- 
p lini Li.

De păsări, gr. όρνίΟπας. Având forme de păsări.
De - animale Γ vorbi de alte animale, de exemplu 

cai. asini şi idiele ca acestea; iar materiile mai de necinste 
suni tronurile ca din lemn şi roţile şi lăncile din fier, ca 
lancea scoasă asupra tui Valaam şi pe care a văzut o

nezeiese; cuvântul chipuri (TtXdactoV) trebuie văzut în 
legătură cu form ele [|iOfX|X1rt:tKa 1 c,) pomenite; iar cu- 
virtele simple lansaţi şi l ip s i te  de ch ipu ri.

(aTUncjbxmx;). ונו legătură cu l edita tea compusă 
.amGcacij a acelora׳}

M ateria lă  Călăuzire rmicrială numeşte ridicarea 
pnn cele zise materiale spre înţelegerea celor nemaie- 
riale.

Arătare, Frumuseţi arălălc numeşte frumuseţile 
slmtelpr locaşuri: învăţăturile desfăşurate, citirile Sfm- 
tel or Scripturi; cetele bine orânduite, trepte le preoţilor. 
Notează că frumuseţile văzute sunt chipuri ale ordi- 
nelor nevăzute, elini spune Apostolul iu Epistola către  
Evrei iEvr. 8,5 J, vorbind de cete din templu şi cum a 
auzit Motse: 'Poate să lefa  c i după chipul ce (i s-a a rât ut 
ir: munte (leş. 25.40).

Desfăşurate. Desfăşurate sunt învăţăturile dale prin 
cele vâz.uLc şi dovezile largile prin lucruri ale celor spin- 
male ce״se impun unitar şi deodată înţelegerii.

A l deprinderii Deprinderile dc acolo inu poruncesc 
cele dumnezeieşti; iar deprinderea e5ie o calitate statornică. 
Aici, rânduielile bisericeşti suni chipuri ale deprinderilor 
netmpeşti de acolo Căci deprinderile sunt ale celor ne- 
trupeşti. Notează că Sfânta Liturghie (introducereaîn taine. 
LRpa-ţtK rţ pn)OTaytoyia sau mistagog Ici sacerdotală) 
săvârşită la noi oamenii este imitarea ierarhiei cereşti.

M ai presus de lume. Ceea ce e mai presus de lume 
nu are înţeles sensihjL ci spiritual, ca ceea ce u mai presus 
de lumea noastră.

Prin cuvintele - Scripturii, gr. irpoypotfpiKoa c. 
Adică in cuvintele compuse In chip sfânt în Scripturi

Să ne rid ice  Notează cum suntem înălţaţi la 
cunoaşterea lui Dumnezeu şi că I Irfstoh e Cui ce ne înalţă.

La culmile. Nimic n-a fost numii la întâmplare du 
fericitul acesta, ci cu multă învăţătură şi în chip propriu cu 
dreaptă credinţă; fiindcă deci 3 spus că sfânta slujbă se 
săvârşeşte la noi prin simbaale materiale şi chipuri dezvoi 
Late spre înţelegerea noastră, fiind o imitaţie a sfintei slujbe 
a îngerilor, in mod cuvenit a numit slujba acelora culme; 
căci, cei ce s-au ocupat cu acestea, au obişnui! sân urnească 
culme a oricărei Fiinţe ceea ce c vai ful ce! mai curat al ei şi 
de caic atârnă neîntrerupt, adică neîncetat, fiinţa; de pildă, 
culmea sufletului este mintea, care e cea mai curată parte a 
ci; şi culmea iubirii este iubirea Fierbinte a celor foarte 
înălţaţi şi foarte îndumnezeiţi; şi culmea ierarhici noastre şi 
a ordine! ei tainice este cea mai mare curăţie a ei. din care 
se aprinde şi întinderea ei şi voinţa ei dc a se apropia dc 
ncTiuiterialitate: deci curăţia cea mai mare în noi este sim- 
bolul culmii tainelor fără chip, simple şi netrupeşti, în care 
se află ridicata ierarhia ca într-o sfântă exprimare pentru 
oameni, pe care ii înalţă prin chipuri spre vederde curate ale 
culmii slujirii spirituale,

Capi roiul I!

v $1

înfăţişării, gr. t'KtpaVTOpÎOtV. Numeşte aşa desco pe-
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mină, nici minte, nici fiinţa in sens propriu, ci in înţeles 
de cauză; căci c  mai presus de acestea şi nu ca acestea

N evăzu tă ,  Celc ec suni spuse despre Dum nezeu prin 
negaţie (apofatich ui m \ ă z u i  infinit, şl ce le  ca acestea, 
sunt ne asemenea: faci  nu arata ce este Dumnezeu. <. i ce 
nu esie; aşa spune şi Grigorie Teologul

N etn ţe feasă .  gi « \ 6 r׳ | i o v .  Sein  !eligibil nu sc spune 
prostului, ci celui cc nu e înţeles de cineva; indefinibil 
este Dumnezeu, ca nesupus nici unei definiţia, ci fiind 
definirea Lui u n şi pe toate defimndu-le, hoiârmcmdu-le ־1<  
in Sine, Iară cu El să Lie supus definiţiei; definiţiile se 
compun din afirmaţii (din declaraţii cuiul ance); iar 
afinii aţii le sunt nepotrivite cu Dumnezeu, fiind minci
noase: căci Dumnezeu e mai presus dc acestea, ca ne fiind 
fiinţă, ei mai presus de fiinţă,

Negaţiile ,  gr. dftOtpdotT^. Spune eâ nu numai pentru 
Dumnezeu, ci pentru loate ce le  dumnezeieşti negaţii(#  
sunt adevăra te  şi afirmaţiile, nepal! ivite. Deci afirmaţiile 
sunt nepotrivite când spunem lie de Dumnezeu, tic de 
Puterile înţelegătoare că suni viaţa sau lumină. Căci nu 
suni o viaţă ca cea care e pnn inspiraţie şi expiraţie; nici 
lumină, ca cca caie se araţii şi lace să se vadă obiectele.  
Ci sunt mai presus de aceste□. Iar negaţiile (declaraţiile 
apofarice) sunt mai potrivite celor întrucâtva inteligibile 
Căci spunem că suni nevăzute şi înţelegem că nu cad suh 
vedere. Dar ceea ce  tiu se vede.  raţiunea, nu caută nici să 
cerceteze, nici să exprime. Iar viaţa şi lumina, deşi par să 
indice ec este.  nu arată nici ele cc este Dumnezeu.

Cot ;־ ־  cinstesc.  Observă cât de frumos a explicat  
peniiu ce cele cereşti suni aduse în amintire şi au chipuri. 
Căci, precum Dumnezeu ccl peste luate n-are nimic 
om ogen  ide acelaşi, fel) în ţoale şi dc aceea, pe drept 
cuvânt, nimic din toate nu־i este propriu a-l face înţeles, 
cu dreptate ne folosim dc aîlâ metodă pentru a spune ce  
nti este  Dum nezeu,  ceea cc se numeşte prin  i ele neuse-  
meneo:  la tel şi în legătură cu Puterile cereşti, care sunt 
după D u m n eze u ,  t eo log i i  au lucrat cu pricepere,  
neasemănându-le eu nimic din cele inteligibile, ci au luai 
asemănarea acestora din celc sensibile, adică du* ne* fir sie. 
făcând □coasta spre cinstirea lor, ca să nu fie imitarea lot 
plăsmuită şi neadevărul□. Cuci dacă cei înfăţişai in chipul  
!culm >i cu multe picioare este şi raţional şi nematcrial. 
cum  nu e vădit că a depăşit in chip mai presus de lume 
cele materiale şi înţelese de n o i ?

C a  rele m a i  de cinste.  Iată şi alt raţionament, pentru 
care nu s-a folosii Scriptura de astfel dc asemănări pentru 
ec le cereşti. Căci, ducă s :ir fi folosit de închipuiri mai 
cinstite, spunând ca Puterile dumnezeieşti sunt cu chip 
aurit sau fulgerătoare f.ira îndoială că cel ce  le-ar auzi 
le-ar crede, luând, de hi ce le  mai cinstite pentru oameni,  
motiv de a le crede. Dar ea a ales chipuri cc  nu sum bune, 
ci nepotrivite lor, urâte, l u  ştiind noi sigur că nu sunL  

astfel, să căutăm adevărul celor ce sunt,
Ne vătămător Căci fiinţele dumnezeieşt i ,  numite 

flăcări de toc. nu sunt arzătoare, ci pline de viaţă.
t ' râ tc  Căci cum nu sutiî urâte simboalele materiale 

ale celor inteligibile ',11

Veden ie ,  gr BFa|ăCiTa I rderi  sc num esc  cele  
văzute în chip minunat

pa vid, cum s-a spus in cartea a doua ■л Recilor:  şi carele 
c j de lemn.

pă t im a şa  Z ice  pătimaşii ,  deoarece indică forma k u -  
 oarecum mânioasă şi chipul boului înclinat spre ן|Lן
ere: care patimi suni mari. A&ţtttffrţâţ'ţ num.״ 11■ eşte  
^prezentările prin asimilare Căci spune Iezechiel ca a 
văzut a s e m ă n a r e a  tronulu i  şt a s e m ă n a r e a  ( c e v a  
17! mănător) leului, după cum  arată închipuirea celor care 

4 C e x p r i m ă  prin imaginaţie;  de aceea sc şi spune:  
י  t titâuâi 1 nettsemânâtooriK  căci nu le-a văzu! proorocul 

pL’ mate asemenea, ci pe unele aşa. pe altele aşa faltfel); 
dar sunt şi cu  lotul n e a s e m â n ă to a r e  cc lc  ce  pur 
asemăn ăl 0 uJ־e: căci nu au. cu adevărat, nimic din leu sau 
Lkul sau celelalte; cercetează ce înseamnă neasemănăLor
lâ v o p o to V )  in cclc care urmează.

Dar.  gr. dAX'fi începutul explicării.
!Sici - (puterile) du m n eze ieş t i  Sc  făgăduieşte să sc 

urate pnn explicarea proprie ca mc! cclc cereşti nu se 
ngnesc. nici noi nu ne fixăm in umiliri coborâte în 
Vorbirea despre îngeri ca animale.

în  m o d  cuvenit  - s-ttu p r o p u s  Se explică pentru ce 
se folosesc simbuale care nu pot exprima chipurile celot 
fară L h i p u r i  şi sc vorbeşte aici dc forme ale celor tară 
forme

t ară chipuri,  gr d o / r y ă a r i n  l i i n  In loc de fura ׳
fortfte.

Nemijlocit .  Adică nu prin mijlocirea chipurilor, ci 
d e o d a t ă  ş i  prin  p r im a  a p r o p i e r e .  Iar preferă
ДрОТГП'ООт este una cu p r o p u n  J1pOTl0ă(XCJţ şi cu
itlrthute Щ Х ) [ Ш А 0 УТО1.

Prin f o r m e , Notează ca ce le  ne trup eşti suni lăra 
forma; când, deci. auzi despre cel mai presus dc fiinţă că 
e in chipul lut Dumnezeu ( l i l ip .  2,6).  înţelege pe Ccl 
intocmaj cu Tatăl său; căci uceasLa o arată şi י hipul lut 
[himue:eu  1 el nevăzut  (Col. 1,15) şi: Ccl  ce Af и văzut  
pe  m in t  a ui rar p t Tatăl  (Ioan i4,9).  Aşa explică şi 
Slănini Vasile, in scrierea către tratele său, deosebirea  
intre fiinţă şi ipostas.

C ă (modul)  4fîntei (descoperir i)  este îndoit.  Pentru 
ca dumnezeirea e proslăvită în două moduri: fie ca ase 
menea cu toate, căci toate subzista io El, fie ca ueaseme-  
ulm. caci nimic nu este din toate

N easem ăn ă toare  Chiputilc s u n t  plăsmuite din cele  
asemenea şi din cele neiiseincnea; iar cum suni plăsmuite. 
.pun с aici יי

f neori - ca: C u v â n t , După care (măriuni t se zice că 
Dumnezeu este laţiune şi ווו inie. dc exemplu: Cine a 
cunoscut gândul Diininutui'  11 Cor 2,161 şi Si a fust 
invimiul Ibimntdut ctilrc mine, :uTtnd  iter 1,41 şj cele  
următoare. Dar vorbeşte de raţionalitate la Dumnezeu nu 
pentru ca voieşte să îl arate pe D um nezeu  raţional, părtaş 
dc raţiune: căci acest lucru с vădit: ci pentru eâ e  
ăuioruţionaUtatea, fiind întreg raţiune; iar dc fiinţă vor- 
ho sc in legătură cu Dumnezeu când spun: Eu \unt C e l  
t e 41U! şi: Că U t  este m a t t im tx t i e ^  3 , 14); tm  Гит  clast 
( י' t i Рч 101. 2ţi) Căci de b '׳  а II ! 1 t vai.  sau OVTCK) este
fiinţa юшог.» şi dc □ici existenţa concretă (011Ю1а ) .

Viată. Dumnezeu nu este numit nici viaţă, nici Iu
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la învierea Domnului ?j lumina împrejurimea Iar acestea 
le. are materia pâîimintt-o. nu ca cele înţelegătoare nare o 
lac re uză; de aceea se şi spune că Je arc ca un uit mi ecou  
!'ca un ultim reflex): Lar cc  este ecoul ultim, va lamuri în 
scrierea JJcsprt’ nituttrtic dunuieieiesti .  capitolul IV.

Şi - aceleaşi .  Notează că de toată mate ou spune că nu 
c înţelegătoare; dec! stelele suni neînsufleţite: cuci nu au 
nimic; deşi lui acelaşi nume, dur nu se înţeleg Iu fel; ele 
sum definite şi înţelese după proprietatea flec urc 14.

///  (d escr ier i le )  d u m n e ze ie ş t i ,  g r .  B eap /tK ăT q ,  
Adică pnn cugetările despre Dumnezeu.

D e  ia cele ce sc văd cinstite  Notează cure sunt cele  
numite cinstite (preţioase), ca soarele şt stelele; şi care 
sunt la mijloc, ca focul şi apa; şi care cefe din urnii, ca 
mirul; şi carc necinstite, ca fiarele şi viermii şi că pentru 
Dumnezeu s-uu folosit >i simboalele animtdclor sălbatice 
şi celc ale materiei; şl cclc de cinste, şi cele de la m ijloc . 
ş! cele necinstite.

Soarele  Proorocul Maleahi îl numeşte soni ete dreptăţii 
(Mal. 3,20). Ia; Petru, in Epistola sa sobo mic cască, zice; 
Pună ce  luceafărul \ a  răsfiri  iu ini nti le i 'wtstre şi cele  
următoare <fl Petru 1,19). Căci acesta este steaua de  
dim ineaţă  (A poc .  22. 16). far Moise zice: Fol  Aî rugul  
care nu a u le  (leş, 3,2). Căci luminează fără să vatăme. 
Iar J crcmi a ii zice apă: Af-uti p ă ră s i t  p c  Afine, izvorul ape i  
t'iiflcî 2.13); şi altele; iar Domnul z ic e Râuri de ׳  opă  vie 
vor curge din pân tece le  M eu  1 loan 7.38). Iar Solomon.  
in C ân tarea  Cân ta t  itoi t ii zice mir: \ f i r  vărsat este 
numele Tău (Cânt. 1.2). Dintre cei doisprezece prooroci, 
Osca şl Michoa socotesc că ! l are Ic dc cure vorbesc sc află 
intre ce le  profeţite despre D um n ezeu  Iar Davjd îl 
numeşte pc El vierme: Fu sunt viei me ş i  !ut oui i Ps. 2 1.6 ); 
u spus-o pentru persoana Domnului sau |-a asemănai pc 
Domnul cu viermele, ca pc Unul ce  i u i  s - a  născut din 
sămânţă ca noi. l i  fără sămânţă, ca viermii, care nu sc 
nasc din sămânţă., ci din pământ *au din putreziciune. 
Căci: Fu sunt vierme fi nu om,  sc spune ca din partea lui 
Dumnezeu ccl întrupat, deşi nu e înţeles după dum
nezeire, ci dupu arătarea smerită in trup. (îi numeşte pe 
p r o o r o c i  t ă lm ă c i to r i  în ţ e le p ţ i  ai lui D u m n e z e u
{6 i:ootkpoi>^); a înfăţişat mai înainte unele asemănări din 
scrierea D esp re  numirile dumnezeieşti)

A s e m ă n ă r i  Ce  înseamnă asemănările celor spuse 
s-a arătat în scrierea D e s p r e  numirile dum neze ieş t i ,  U  
începutul capitolului IX

Reflexe  Vorbeşte de ulijmclc reflexe ale iui D um 
nezeu in creaţie, cărora le-a spus aici ce le  dat urmă (cric  
mai puţin vrednice de  cinste) f o r m e  materiale.  In ce  
înţeles sunt numite aici formele ce le  din urmă, ni se va 
urâta mai pe b i g  în scrierea D e s p r e  numirile durij- 
nezrieşu.  capitolul IV

D a că  - nu - ch ipu l  u râ t  Pnn chipul arăt  înţelege 
chipul animalului sălbatic, pc cure Scriptura îl a t r i b u i e  

îngerilor; nu־ d es tu p e !u  i înseamnă arătări şi dovediri 
C h ipu r i le  - îngeri lor  Bine a numi! descrieri ic din 

Scripturi, pe care le-a înfăţişat aici. nu îngereşti, cj dc  
chip îngeresc ,  căci nu sunt ale îngerilor înşişi chipurile  
descrise,  ci înfăţişează o arătare oarecare prin chip un 
ale celor netrupeşti, cum  a explicai el însuşi.

Dc fapt mânia.  Mişcarea mânioasa nu e simplu ׳ ׳  mişcare 
plina dc neraţionaEiiate. ci şi a unei firi ne raţionale; să se 
с iteascâ cu v un tu l i luni a 1 cârţu. pc carc 1-asjhj s dc sp reve der ea 
sfinţilor litru ч un]; с aci acestea i otite s-uu explicat pc larg

Raţional i ta tea ,  h  de însem nat  că vorbeşLe de ra ţ iona
litate vJ lă îngeri;  dai e fiu tu dată  sau n e o b o s i tă  şi 
n c m o le ş i tâ

P oftă  Pofta esie iubirea nereţinuta Li ţa de Dum
nezeu, pe саге n numeşte sS! ti oui de  materie.

X t  am es teca te  Nearncstecată numeşte mişcarea cu 
rată şi ncprencupjiâ de nimic altceva. Căci cel stăpânit 
de iubirea dumnezeiască este întreg al cj şj tinde numai 
spre Cel dorit, neîmpicdicat dc nici o raţiune t с trece dc 
la una la alia şl trupească; ia! spunând că in fiinţele 
netmpeşLi esLe o ne raţionali ta te. nu Ic jignim socoti ndu Ec 
neînţelegătoare; indicând P] in formele leiloi. viţeilor şi 
păsărilor, cum  с vulturul, chipuri şi simboalc ale celor  
ncrăţioiiăli, socotim că spunem ceva cuvenit cetelor 
cereşti, dar Ln di căni in chip tainic la c i o  raţiune deosebită  
faţă de a noastră; căci noi exprimăm raţionalul plin 
organul limbii şi prut forme fonetice, lovind acrul prin 
convorbire (dialog) şi cuvântul niutâudu-se dc la noi la 
urechile ccloi cc ascultă, dc La trup la trup, cum spune şi 
dumnezeiescul Vasile în scrierea fu anunţe la tine fnsuţi\ 
dar acolo nu с aşa. ci fiind lipsiţi dc trup şi iniâlmndu-sc  
şi deosebindu-se întreolaltâ şi comunicând!□ şi unii altora 
înţelesuri mai clar ea prin orice cuvânt, с ca şi când 
vorbesc unii cu alţii, comunicând între ei prin tăcerea 
cuvântului.

Porn irea .  gr. QTIGKĂtOLV. înclinare sau pornire,
Trecătoare  Cuvântul nostru rostit trece dc la . el cc■! 

spune la cel cc-l aude; trupesc, spre deosebire dc ccl 
interior, căci acesta nu с nici trupesc, nici nu se mută.

.4ic m ater ie i  Spune că cea mai de necinste materie с 
toată natura corporală orânduită dc Dumnezeu în diferite 
furme însufleţite şi neînsufleţite şt in celelalte; iar măreţia 
înţelegătoare suni ce le  spuse despre Dumnezeu, ale câroi 
chipuri modeste şi obscure le aflăm în celc cc  sunt. ca in 
simplu a fi, în a vieţui, in a simţi şi cele asemenea. Că 
toata materia îşi arc existenţa dc la Dumnezeu, nici o 
raţiune înţeleaptă nu o va contrazice; dur poartă şi ea in 
sine însăşi dovada cit a fost adusă ta existenţa şi a fost 
orânduită de Dumnezeu; căci toata orânduirea cj are in 
sine chipurile obscure şi umbrite ale celor înţelegătoare; 
fiindcă, precum celc  înţelegătoare suni apic să primească,  
pc cât se poale, procesiunile providenţiale şi. fiind viaţa, 
suni 1 acute şi ţinute vii de Dumnezeu Cel mai presus de  
toată viaţa şi au puteri lucrătoare spre facerea dc bine şj 
и oarecare mişcare mai presus dc lume. aşa şi mate cele  
materiale împreună şi fiecare in parte sunt apte sa 
primească in mod propriu lor pronia lui Dumnezeu şi să 
lie făcute şi ţinute vjî şi pot să sc facă viaţă, cum s a spus: 
.Sa scoală pământul suflet viu (cf  Fac 1,24); şi iarăşi: Să 
seoaLă apele tarat o are cu suflete vii ici Гас. 1.20): dar şi 
puten binefăcătoare a dai celor ce suflă de pe pământ, 
cum L!rată 1 ol oase le aduse plantelor şi mei a Ic lor. Ba cele 
muieri ale au şi mişcarea ce  înaintează spre naştere şi 
siricâL iune, şl primesc de la Dumnezeu şi o organizare cc 
impune şi li se impune; dor pot să fie şi luminate din 
prezenţa puterilor înţelegătoare, ca îngerul care strălucea

§4
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starea în a u  e a fo st chemat (I Cor. 7.24).
A le desăvârşirii, gr TCĂETOpXÎa  ̂ În lo c  dc

ccAruooetoc׳
In - trepte T'rebuic xâ rămână Lrcpîele in felurimea şi 

gradaţia şi ştiinţa lor.
Desăvârşirea (fiecăruia) din cei chemaţi, Notează 

care e desăvârşirea ierarh iJor şi cum sunt împreună lucrători 
cu Dumnezeu, după dumnezeiescul Apostol.

Lucrarea dumnezeiască. Adică să sc urate şi pc sine 
lucrând laptele dumnezeieşti. înţelepţind, desăvârşind şi 
lucrând după putere cele asemenea in cei pe cure ii învaţă 
ei.

l  iindcă rândmala Râih:hiiaia observă ordinea şi 
desăv âj şircu ierarhiei şi ca cei ce vin fia HnstosJ lrebuic mai 
îniăj să fie curăţiţi prin Învăţătura dc amestecările cu păcatul 
care dezbină; apoi să se lumineze pnn cunoştinţa dum
nezeieştilor Scripturi şi pe ui mă să şc desăvârşească prin 
baia naşterii din nou.

A se lumina unii. Observă că lumina este înainte dc 
Botez.

Fericirea dumnezeiască 
t ׳ ura ţeşte fu nun euzâ desuvârşeş te
învăţând înălţând îndumnezeind

Fericirea dumnezeiască 
curăţite luminare desăvârşire

Ai fericirii dumnezeieşti 
ierarhi cei care se u f  fi sub ierarhi
curaţcsc cei care cei care se cei care se
luminează se cură- luminează desăvârşesc
desăvârşesc ţese

§3

Ar minţii, gr. Vtxfc. In dialectul ionic sc foloseşte 6 
νους. του νοος, οι νόες. Cei din Atica spun 6 νους, 
του νού şi la plural, oi voT, των νώ ν şi νοισΐ.

Cei ce se curuţesc, Aici vorbeşte de episcopii înşişi, 
după ce înainle a vorbii despre cei ce sc află sub ei; arată 
gradele şi că cei ce se cumţesi suni pe o treaptă mai jos ca 
cei ce alungă dracii; iar cei ce luminează se ailă pc o treaptă 
mai înaltă prin învăţătură, cum sunt presbitem şt diaconii; 
ia! desftvw şttorii suni cei ce umplu pnn Botez de Duhul 
Sfânt, cum sunt episcopii. Le spune acestea şi mai încolo, 
în scrierea Despre ierarhia bisericeasca.

Cete ce se află in {dumnezeire) în ni ud natural şi mai 
presus de ftre. Cele pnn care luminează sunt în ei in mod 
natural şi mai presus de lire. A lămurii bine rănduiala 
sfintelor slujbe bisericeşti- Cei cc vin ]a dumnezei esc ui 
Botez, trebuie să se curăţcască părăsind păcatele, apoi se 
luminează pnn învăţătura preoţilor pregătiţi pentru aceasta. 
Jar cei ce curaţesc trebuie să tic in stare sa comunice altora 
sfinţenia. Şi apoi pc aceia sâ-i boteze episcopii Căci pe 
aceştia ti numesc desăvârşi ion. Această rănduiala trebuie 
păzită.

ţ {j definim, gr cttpopicrcEoOat, E obişnuit sa spună 
de definirea şi explicarea limpede.

Socotim, gr oid̂ ţeSot. în general, socotim, de pildă. 
, răiâni ce e ierarhia şi la cc socotim că folosesc (adică 
folosi f ierarhii pnn sfintele slujbe.
Iar Ш. copite E de întrebat cum îl numeşte marele 

Dicmisie copil pe dumnezeiescul '!!mutei? O spune aceasta 
[]c precum socotesc, ca mai înaintai în ani şi mai priceput în 
filosofic. încât sa рола П şi întrebat de acela, cum arată 
чспеа1е acestea; căci. deşi Sfântul Timoici a crezut înaintea 
dumnezeiesollui Dionisic. cum arată Faptele sf!nptt>r apa.s- 
ufit dar în cultura din afară era mai rare murele Dionisie; Лс 
L-;J ii numeşte fiu. imitând !те Domnul, care spune. Fiiiw , nu 
 eii ceva de mâncare? (Ioan 21,5); fie. pemm că numeau pe !״
cei ее dcpnnseseră lipsa de vicleşug cea după Dumnezeu, 
copii. cum arată şi Papia in canea întâia а E\p!hăn'or de 
duminică şi Clement din Alexandria în Pedagogul.

De mulţimea, A opus mulţimii pe cei de un chip; căci 
cele slinte unesc; iar cele întinate şi păcatele duc la 
înmulţire plin despărţire. Acum numeşte mulţime ecea 
te e întinai.

C a p i to lu l  III

| f
Ierarhia este. Definiţia ierarhiei.
Pc cât e cu putinţă, gr. tb̂  F.ipliCTDV. în loc dc OX,

Sovmov.
Originea desăvârşirii, gr, TfAcTap l̂KOV. Sau Cc!

cc desăvârşeşte.
Cu totul neamestecată. Cel Unul şi făcător de unitate se 

numeşte asemănare .şi egalitate şj identitaie, ea Cel simplu şi 
ne amestecă! şi necompus. Iar pe cel alipit de materie îl numesc 
neasemertea. neegal şi diferenţiat şi amestecat şi în schimbare, 
Le prin Unul să se înţeleagă Dumnezeu.

Si

Părtaşii, gr. Părtaşii iBÎOtGO;:) formeaz.a
o ceată, Aici numeşte părtaşi (StaGCOTaţ) pc cei ce se 
mişcă in jurul celor dumnezeieşti. Foarte străvezii 
(SlEiScOTtiTCH adică străiam)are, limpezi; nepătate 
<»Ki]ĂÎ5tti־ra), adică neîntinate.

Să facă Acestea socotesc că arată că nu trebuie 
careva ţii[»re cei aliaţi în treapta preoţească să facă ceva 
mai inali decât ceea ce e propriu treptei lor; ci să-şi 
impună să lucreze numai ceea cc ţine dc ircapia proprie 
şt să nu trădeze pe cel ce-l învaţă; să nu încerce să facă 
cele mai presus de Lreapta iui; de exemplu, să nu înveţe 
pe preoţi şi să nu sfinţească darurile sau să hirotonisească 
diaconi; să nu înveţe pe diaconi sau sa boteze. Căci nu 
yorda pe Duhul Sfânt.cum nici diaconul I!lip m Faptele 
*finţthn apusttdi: dar nici să nu sfinţească darurile; şi aşa 
mai departe; dat şi cei desăvârşiţi trebuie să facă numai 
cele ce sunt daiori sâ le facă, ca să se păzească bine ceea 
ce a spus dumnezeiescul Pavcî: Fiecare să rt)mânii în
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celelalte cc rut se împărtăşesc dc nici o lucrare vie
Alic le vieţuiesc, din care unele sunt nesnnţitt*ttre4 ca 

plantele; altele nerafiotude, altele netrupeşii şi mut pre
sus de mu. unele simţitoare■. dintre care uncie r{tţtonale\ 
altele în trupuri şt ca noi.

Ăi - in multe feluri părtaşe Fiinţele lor suni mimca 
vie. Dar notează ca toate cele inteligibile (spirituale) se 
împărtăşesc primele de Dumnezeu. Şi ele sunt descoperi
toare (έκφαντορικαί} sau vestitoare (îngereşti).

I)f numele de îngeri Notează ce este propriu-zis 
îngerul, şi că ci sunt prima Lreaprâ; apoi şi că prin îngeri 
suntem introduşi în taine־, şi cum prin ei s־J dat legea şi 
ca îngerii ι-au ridicat la Dumnezeu şi pe Părinţii dinainte 
de Lege şi pe cei dc după Lege

Vestiţi, gr, κλεινούς. Slăviţi. Ceea ce trebuie .făcut; 
ca în cazul Iui Itsus Navj, Ghedeon şi alţii; iar la calea  
dreaptă de Ut cea nesfâmâ, ca în cazul lui Cornelie 
sutaşul; fiindcă e întâiul care s a mutat de ta neamurile 
necredincioase; ordine sfinte, ca la Daniel: Zeci de mii de 
zeci de mir, şi s au arătat Heruvimii lui lezcchiel şi 
Serafimii Ini isaia Vederi ascunse* ca în cazul lui Pavel, 
răpit până ta al treilea cer. şi id Apoi a lipsei Sfântului 
Ioan,

§3

Nemijlocit. Adică fără slujirea îngerilor.
C eea ce este însuşi. Observa cum se explică cuvântul: 

Pe Dumnezeu rumeni nit l-a văzut vreodată (Ioan !,Iii); 
şi socotesc că aceasta e foarte adevărat, deşi ştiu că sunt 
cuvinte scrise care spun că Dumnezeu s-ц arătat 
oamenilor, ca Iui A dam. in rai, şi ca lui Avraum, la 
stejarul din Mamvre. şi. când mergeau la Sodoma, şi lui 
Moise. pe munte; şi se spune că s-a arătat şi după aceea; 
se spune totuşi că ascunsul iui Dumnezeu nu s-a văzut, 
met nu se va vedea. înţelegându-se fim ţa lui {face aici 
deosebit ea între fiinţa şi energiile im Dumnezeu, ca 
Sfântul Grigorie Pa/ama, n .tradŢ; sau, ceea ce e şi mai 
înalt, că nimeni nu piuite sau nu va putea înţelege şi 
exprima ce este Dumnezeu; căci, deşi Li s-au dăruit unora 
dintre ect sfinţi arătări dumnezeieşti. înţeleg că Fiecare5-a 
învrednicit, pc măsura credinţei lui, de vreo vedere cane 
i-a arătat dumnezeirea, prin care a primit lumina 
cunoştinţelor dumnezeieşti venite la el

Ca - în form ă. Socotesc că vorbeşte de schimbarea 
la faţă sau de minunea focului din Muntele Sinai.

Arătare a dumnezeirii. Spune că arătarea dunmczeiîii 
nu înseamnă arătarea tui Dumnezeu, cei ce este; aceasta e 
cu neputinţă; ci că sfinţii se învrednicesc de lumina dum
nezeiască prin anumite sfinte vederi, potrivite lor, care zice 
că le veneau prin îngeri.

Rânduiala legii Notează că şi legea este chipul altei 
legi dale de Dumnezeu, adică al dumnezeieştii întrupări 
a lui 1 histos, iar că prima lege s-a dat prm îngeri o arată 
şi Sfântul Ştefan zicând: care ari luat legea prin porunca  
in get dor şt tiu ap păzit-a (Fapt. 7.53).

Ea Adică legea,
Prin cele d in tâi. Notează că prin ie le  dintâi. adică 

prin cele de mai sus. sunt ridicate cele de al tlntlea { id e  
de mai jo s) spre Dumnezeu, ca şl prin Treptele îngereşti.

M m  presus de fiin ţă . gr υπερούσιον. Д numit 
obârşie mai presus de fiinţă a legii obârşia ordinii şi

Capitolul IV

SI

La împărtăşirea. Notează raţiunea pentru care Dum
nezeu a adus toaie la existenţă: ca să se împărtăşească de 
bunătatea lui, potrivit cu Лес are. Aceasta o arată cuvântul: 
La Tatăl Meu sunt multe locaşuri (Ioan 14,2). Căci fiecare 
se va împărtăşi după luptele sale de bunătatea lui; uşa spune 
şi Tit în cartea împotriva Maracfteilor

Din cele ce sunt. Aici ie arată Iu un loc pe toate cele din 
creaţie prin cuvântul cele ce suni (бЧ'ТСОУ): şi pe cele 
cugetate şi pc cele văzute; căci pe toate le-a făcut Dumnezeu 
din cele ce nu sunt numai pentru aceasta, ca să se bucure de 
bunătatea lui; dar se bucură prin Providenţă, cum e in st Lire 
fiecare; căci Providenţa Jui Dumnezeu este obârşia fiinţei 
celor ce sunt.

Deci toate cele ce sunt. Toate cele cc sunt se împărtăşesc 
dc Providenţa lui Dumnezeu; căci nu e nici una care să nu 
se împărtăşească dc Dumnezeu; după cum râul este lipsit 
de subzistenţă {el subzistă în ceva ce e creat de Dumnezeu. 
n.tnid.), fundeâ nu se împărtăşeşte de Dumnezeu, urătându 
se ca o lipsă ui existenţă Dar nu aşa. i a ar fi în fiinţă ea 
pruna formă a ci, aşa a spus mai pe larg mai sus, în capitolul 
închinat lui.

Cele cc sunt
sun[ cele fără  sau cele sau t ele sau ceţera-
viaţâ* pe care vii de carc înţelegă- ţi f aut Ic şi
Ic numeşte nu- spune că toare, care în trupuri,
mai cele ce vieţuiesc sunt netru- care sunt
sunt, ca neraţionah peşti, ca ca noi.
cerurile şi ca animale cele cereşti
pămân- necuvâm
ml taloane

C ăci n-ar exista Aici vorbeşte de cele dumnezeieşti, 
adică dc dumnezeiasca Treime, creatoare şi obârşia sau 
cauza făpturilor; se spune dc ele că vin Ja existenţă prin 
ca. împartâşmdu-se de ale ci.

Deci ־ cele fă ră  viaţă. Şi cefe Fără viaţă se împărtăşesc 
de Providenţa lui Dumnezeu prin însăşi existenţa lor; tar 
fără viaţă sunt pietrele şi toate carc гш ajung la naştere 

tar cele vii - de aceeaşi. In general trebuie să se audă 
despre fiecare din cele adaose că se împărtăşesc de 
Providenţă.

Deci sfintele. Notează că, despre ordinea întregului 
ţ universului f spune că fiinţele Pu ten Io г de sus sunt 
diferite; dur de cele lipsite dc viaţă spune numai că sunt.

fn chip înţelegător spre i m ă и re и lut Dumnezeu. 
Observă că şi Puterile înţelegătoare participa mai mull la 
bine, prin voinţă ca unele ce-l doresc mai mult: căci spune 
că se modelează pe ele insele, ceea ce înseamnă că prin 
voinţă: deci e mincinos cuvântul carc spune ca diavolul 
ti fost arunc ut din ceruri; fiindcă s-a întors de la sine spre 
râu Apropiate iitpoexETţ). în loc de legate.

Dm cele ce sunt. unele suni ncraţionale. ca pietrele şi
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a fost şi al TatăJui; fiindcă nu s-a numit îngei ca mai 
prejos de Tatăl; aceasta o spune către Arieni Fapta 
ingcmlui înianiitr nu o socot redată nepotrivit in Slanta 
Scriptură, Ea trebuie înţeleasă pentru trup; căci 
Evanghelia spune şi in alte locuri că, după ispitiri, venind 
îngerii îi slujeau lui (Mai 4.11) şi că aohosit de călătorie 
(loan 4,6 i şt ctwv flămânzit׳, toate acestea arată că s-a făcui 
om deplin cu pătimirile lui. Dar, va zice cineva: Ce nevoie 
era dc înger, fiind prezentă dumnezeirea ' Răspundem câ 
cele mai muhe minuni le-a săvârşii Dumnezeu prin 
îngeri; şi aceasta o spune undeva dumnezeiasca Scrip
tura.

Revelaţiei. Potrivii cu spusa lui către Tatăl: Am 
descoperit numele Tău oamenilor (Ioan ]7.6).

Capitolul V

Fiiit(ele cereşti Pentru ce. o dală cc Biserica spune 
câ toţi sfinţii îngeri sunt dc o fiinţă, dumnezeiescul 
Diomsic numeşte Puierile multe? Marele Dionisie. epis 
copul Alexandriei. Cuvântătorul (retorul), spune în 
Scoliile ce le-a făcut la Fericitul Dionisie. cel de acelaşi 
nume cu el. că Ш O sofia din afară s-a obişnui L să numească 
nenăscuta (dycWTţXOV) toata fiinţa nevăzută şi la fel 
iposlusurile Fiinţei, de ;»ceea zice câ Sfântul Dionisie a 
folosii ace.sLe cuvinie In mod abuziv, după cei din afară 
(aici se apt nu) t ă Dionisie Areopugitul n-a fost cu totul 
necunoscut înainte de secolul Vf; ! ăci a f  ost comentat de 
episcopul Dionisie din Alexandria trăitor pe la 260 d. 
H r , n. trud.).

E xplicarea, gr. £K<pav*tOpÎorV. Adică lămurirea.
Numesc, Spune câ ultima treaptă a celor inteligibile 

trebuie să se numească în sens propriu îngeri: iar cele 
superioare, altfel, pe care le şi indică pe nume; iar în 
capitolul următor pomeneşte lainic de nouă cete; acum 
insă spune în mod deplin adevărat câ ireptele superioare 
cunosc celc m care cele inferioare suni introduse prin 
iluminare, dar cunosc şi ahe-le. necunoscute celor in
ferioare; dar chiar dacă e aşa. totuşi sunt numtre uneon 
cu numele general de îngeri toate treptele inteligibile. Şi 
spune şi pentru ce: pentru câ în Psalmul 102, 20 se zice 
Binecuvântaţi pe Domnul tot! îngerii Im şi în Psalmul 
103, 5: Cel ce face p e  îngerii Săi. duhuri şi cele ur
mătoare, Dai cuvântul nu spune şi inversul: căci ede 
inferioare nu se numesc cu numele celor mat înalte; 
pentru că ede mai de jos sunt introduse în taine prin 
Puterile mai de sus.

(Cu care) ■ termina. Adică ultima treaptă a ordinelor 
îngereşti.

f)tir mai spunem  Ar puica întreba cineva: aceste 
trepte ale fiinţelor cereşti, cele inlenoaic şi mai de jos şi 
cclc şi mai de jos au fost făcute astfel, ca una să fie 
superioară şi atta inferioară? Noi spunem ca pe ţoale celc 
inteligibile le-a creat Dumnezeu libere: căci, dacă omul 
a fost făcut liber. Fiind din ţărână pămânieascâ şi din 
suflet, cu cât mai mult nu s au făcut libere Puterile 
inteligibile care n-au nimic pământesc sau greu ? Aceasta 
o orală şi dumnezeiasca Scriptură, spunând câ diavolul a 
căzut cu vom din ordinea îngereasca. Dar şi acest bărbat 
a spus înainte cu două pagini despre Puterile îngereşti; că 
se modelează pe ele in mod spiritual prin mutarea lui

cauza ci -

$4

Ctavriil Notează câ cele despre întrupare li se fac 
unosLU te întâi îngerilor cum arată cele despre prea-dum- 

nezeiescLit Gavmh care a învăţat cele despre sfântul loan 
a bine vestit şi Fecioare i câ va zămisli de la Duh ui Sfânt 

pe Dumnezeu ׳Cuvântul imrupai.
Omeneşti întruparea ilm Hristos) sau lucrarea durm 

nezeiesc-omenească, prin care Dumnezeu Fund. a lucrat 
ceje dumnezeieşti in irup. Observa cum. voibind aici dc 
fiH iarea dumnezeiesc !»menească a lui Hristos, îi spune 
rJ menea seci. prin cate urată câ s-a făcut om desăvârşit, iar 
spunând dumnezeiască arata câ c şi Dumnezeu şj om, 
acelaşi care lucrează şi minunile dumnezeieşti- Iar după 
puţin.iice: neschimhar, căci a rămas şi ceea ce era pururea; 
dar priveşte iarăşi şj aceea câ zice ca se va săvârşi in 
Născătoarea de Dumnezeu Maiia tăi na originar dumneze
iască u luării unei Ibnne de cât re Dumnezeu; numeşte luarea 
unei forme pipăite dc către Dumnezeu faptul că Dumnezeu 
a luat un chip pipăit <tartXacmav), întrucât s-a făcut om. 
după spusa: Cuvântul trup s-a făcut (loan 1,14). Iar origi
nar dumnezeiască iGtapxiKOV) a spus fiind aceasta 
cauza şi obârşia aşa zişilor dumnezei. îngeri şi oameni 
drepţi, căci a săvârşit taina întrupării Celui pe care Fa 
numi! Dumnezeu lisus.

far A l anei Xoiează câ acestea sunt împotriva Nesio■ 
rieiulcvr; nu loţi îngerii au îndrăznit să creadă în taina 
iconomhri: căci, când s-a înălţat Domnul după paLimâ. au 
losl unii care au zis: Cine este acesta împărţind m arin ii 
[Ps. 23,8.10); inucbarca arată neştiinţa. Iar contra Nesto- 
ricmlor şi Acefalilor notează că zice că lisus e cauza mai 
presus de fiinţă, ca Unul ce e Făcâiarui tuturor şi zice câ 
s-a făcui ca noi l'âră schimbate; dai acestea nu sunt una 
şi aceeaşi Urc. deşi Aceiaşi esic amândouă, şi că Acelaşi 
c şs Dătător de lege şi sub lege şi ca Acelaşi ca om a fost 
îndruma! prut îngeri să plece in Egipt şi să se. întoarcă de 
acolo şi că Acelaşi este şi Ct ctitorul îngerilot ־, deci. Unul 
şi Acelaşi în două Uri a săvârşit taina iconomiei: căci s-a 
spus: care. Dumnezeu fiind inclup, nu a socotit ştirbire 
a fi deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a deşertat pe Sine chip 
d e rahluând (Filip. 2,6-7j. iată doua chipuri: căci nu iese 
din cc spune aici; această înseamnă: nu a socotii ştirbire. 
adică n-d dispreţuit să asculte, ca om, de îngeri, ci se 
supune chipurilor faptelor impuse dc Dumnezeu şi Tai ăl 
prin îngeri, căci El însuşi a dispus să i se aplice cele ale 
neamului omenesc.

Fără schim bare N-a schimbat firea dumnezeiască. 
Nu iese A luat El însuşi chipurile stabilite dc El sau 

■nai înainte hotărâte şt le-a arătat în El
Despre îngerul· Despre fapta îngerului care întăreşte 

pe Domnul, redata în Evanghelia lui Luca. vorbeşte şi 
marele Dionisie; sau mai degrabă ea i s-a predai ca taină 
ascunsă şi lui şi lu i Timoiei de către iubitor ul de înţelepciune 
Eavef: cikj Luca a scris după propovâduirea aceluia. 
Aceasta araiâ câ a primit-o ca taină. Fiindcă zice: Cele spuse 
, ·oua pffn sfintele predanii. Dar observă şi cealaltă 
tălmăc ire care zice câ s-a spus la Isaia: înger de marc sfat. 
e pouivii sa i se spună prunc născut pentru irupul lui şi s-a 
numn înger peniru câ ne-a vestii nouă sfatul Tatălui; căci. 
ntîntuindu re pe noi prin patima să, ne a arătat câ acest Sfat
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Aproape E vorba dc întâia din sfintele cete apropiate 
tic Dumnezeu,

Preaxfinte Acest prim ordin îmi cit şi in chipul lui 
Dumnezeu trebuie înţeles de la lezcchnri ca cel cc priveşte 
cu mintea atentă şi vrednică pe Dumnezeu, cuci numeşte 
întâi Scaunul pc c are u fost văzui Dumnezeu, apoi îndată 
sc află dumnezeieştii Heruvimi: tai la Isaiu stau ir. jurul 
lui Dumnezeu, privind. Serafimii. Pnn acestea arată gru
pul cel пш presus de tu are lângă Dumnezeu. Aceasta sc 
arată aproape ia Ici tn. Apr *calipsa Sfântului Ioan, apos
tolul. evanghelistul şi teologul.fii * ■ t,

A/e mijlocii, gr. djiÎGCOC. Se ullâ aproape, pentru că 
nu este ahă ceată înaintea ci. Dar notează că dc Tronuri 
şi dc Heruvimii cu ochi mulţi şi dc Serafimii cu aripi 
mul Le, spune ca sunt Puteii mai presus dc toate şj for
mează în litiu ierarhic unitară.

Slăvitul. îl dă dc înţeles pe Sfântul Pavel.
Stăpânit Cele două sllnte ordine întreite următoare 

ale celor inteligibile. Ic înfăţişează pornind de jos în sus. 
Căci primele sunt Domniile, apoi urmează Puterile, pc 
urmă Stăpân ii le. Dar el punând Stăpânii le ca întâik\ a dat 
la mijloc Domniile; iar ш a treia ceată liturgică întreită л 
numii întâi pc începătorii, apoi pc Arhangheli şi la urmă 
pe Ingcn. Dur in capitolul următor nu i-a amintii astlef 
ci pornind dc jos în sus, Aşa şi Apostolul în Epistolele 
către Romani şi Pfesepi a pomenit treptele Îngerilor 
pornind in sus; dar nu explică această ordine. Marele 
Dionisie însă arată că dumnezeiescul Apostol le ■a expli
cai acestea. în taină, celor sfuiţi.

Capitolul VI1

Despre Serafimi, H eruvim i şi Tronuri şi despre 
prim a ierarhie. Titlul urcă iarăşi dc jos la cele mai înalte; 
căci Serafimii sunt cei dc al treilea. Heruvimii al doilea 
şi Tronurile, primii; deci i-a înşirat în chip contrar.

m

(Orice) numire Notează ca orice nume al celor sfinte 
redă înţelesul lucrării grupului propriu, cum arată ex
plicările numelor sfinţilor Serafimi şi Heruvimi, fiindcă 
nu este ah grup înaintea lui.

Arătările dum nezeieşti. Primele arătări dumnezeieşti 
lucrează asupra celor dintâi, acestea fiind înrâurite de 
cic.

Care - descoperă, gr CKipGtVTQptKrp. în Ioc de: 
explică şi reprezintă.

De chip dumnezeiesc. Fiindcă vorbeşte de deprinde
rile de chip dumnezeiesc ale minţilor dumnezeieşti* nu 
trebuie socotit că marele Dtonisie înţelege virtuţile 
acestea spirituale ca un accident carc se poate ivi şi la noi, 
ea un substrat în alt substrat, ca o culmile adăugată; căci 
accidentul şi substratul s-au depărtat de Ea ele. cum а 
dispărut şi orice compoziţie şi lipsă dc lonna materială 
Căci, dacă л ceva in altceva, ca un accident intr-un 
substrat, fiinţa aceean-ar vieţui prin ca insâşi. nici nu s-ar 
putea în dumnezei in ea însăşi, după putinţă; deci deprim 
denie amintite în ele sunt de sine subsumţlafizate, nu sunt 
ca un accident îmr* un substrat, data fiind пета ieri ai] tal ea

Dumnezeu şi privesc şi doresc sj-şi formeze chipul lor 
pnn în it lui; diq toate acestea se urată câ Puterile in teligi
bile surtuc sine hotărâtoare şi libere; deci cu dreptate zice 
CA fiecare se luminează pe măsura dorinţei proprii a 
binelui de lumina cunoştinţei; dc aceea se numesc şi 
Trepte dupa dorinţa treptată aflată in clc: de aceea spune 
aici că nu are motiv să numească treapta din urmă 
Serafimi sau Tronuri. Notează pentru ce se numesc toate 
treptele in gen: şi pentru ce ingeni propriu-zişi înalţă pe 
oamenii sfinţiţi spre razele dumnezeieşti cunoscu te  lor.

C i precum aceasta. Adică treapta îngerilor.
Pe - ai noştri, gr τούς καθ'ημδς Plin dc tainele 

acestea prea cunoscute. Sfanţul Dioni sie le descoperă 
zicând câ treapta cea mai din urmă, numită îngeri. '11 
călăuzeşte în chip pedagogic pe acei dintre oameni care 
sunt ierarhii bisericile! în urcuşul spre Dumnezeu; iar pe 
însăşi această cea mai de jos treaptă, pedagoga noastră, 
şi pe cele gradat superioare le conduc în chip tainic cele 
mai înalte ca pc unele ce sunt inferioare.

Care încheie, gr. τής άποπληρούσης. Adică eca 
din urma. a îngerilor. Notează că socoteşte că toate 
numirile celor noua trepte suni comune fiecărei trepte, 
pentru faptul că suni luminate prin asemănarea lor cu 
Dumnezeu, de darul luminii din Dumnezeu, deşi nu la 
fel. Se pot numi. zice. în comun toate ircpleJc, 
înţelegătoare şi netmpeşti. şi pentru alt motiv, adică 
pentru chipul lor dumnezeiesc {κατά το θεοειδές) sau 
pentru că seamănă cu Dumnezeu, pc cât e cu putinţă 
fiecăreia; astfel, toaie treptele mai presus de lume sc 
numesc de chip dumnezeiesc, deşi au o participare dife
rită la darul luminii atot strălucite arc din Dumnezeu, dar 
după măsura fiecare ia. întrucât iluminarea ii vine 
fiecăreia, fie mai puţină, fie mai multă. Dar în scrierea 
Despre nu nările dumnezeieşti, zice câ dumnezeieşti se 
numesc numai căpeteniile fiecărei trepte

La însuşirile proprii. Notează câ numeşte însuşiri 
proprii măsurile fiecărei irepfc.

CapitolulV I
§l

S u m a i obârşia - întocm ai. Numai Dumnezeu carc le 
şi in dumnezeieşte pc acesiea le ştie exact pc ele şi litur
ghiile lor t'sluji/ile lor liturgice); şi ele se ştiu pe ele şi cele 
ale lor. Noi nu ştim exact despic ale lor decât cele ce le-am 
!m âţal din dumnezeiasca Scriptură,

$2

Nouă. Nouă sunt ordinele celor inteligibile.
Tâlcuitor al celor sfinte, gr ίεροτελεστής. A 

obişnuit să numească tâlcuitor al celor sfim®pe preudum- 
nezeicscul Apostol Pavei чаи pc Sfanţul lerntei. cum 
spune in scrierea D espre numirile dum nezeieşti acum 
insă nu cred ca spune pc altul decât pe .Sfântul Pavel; căci 
nu era (învăţăcel) al altuia, decât al celui ce :1 ajuns până 
la al treilea cer şi a învăţat tainic despre acestea.

întâiul ordin întreit 

Tronuri Heruvimi Serafimi.
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neschimbător prin fire- Iar dacă ele ar li fost create uxticl, 
diavolul n ar fi căzut Dur şi acestea toate sunt unul şi 
acelaşi ordin: căci binele din fire nu arc coborăş.

M işcarea proprie - prin sine. Sfântul acesta *pune câ 
mişcarea lor este aceeaşi mişcare, ca una ce e neschim
bată şi nemutată, fiind la fel. tar mişcările in ele insele 
sunt lucrările neîncetate referitoare la înţelesuri. Căci 
nunţile sunt netăeuie; dar cugetă Iu liettchimhnrea iubirii 
de Dumnezeu şi citeşte capitolul IV al scrierii Despre 
numele divine şi capitolul VIII ol tuenim de Taţi.

Văzătoare spiritual· la seama că aceste sfinte cete 
sunt numi Le vâzăiuuru; şi câ rut dobândesc cunoştinţa lui 
Dumnezeu prin simboaleie sau prin chipurile Scripuini. 
ca noi.

Unele ce ar contempla vedenie spirituale $c nu
mesc văzători (BGiOpOl) privitorii tainelor; iar acestea se 
descoperă celor slin ii pnn cele sensibile spuse în chip 
simbolic despre Dumnezeu; aceştia nu se pot cugeta.

De vederea Notează că se vorbeşte de o vedere 
întreită referitoare la dumnezeirea cea una în trei !posta־ 
suri

Lui lisus. Numeşte împărtăşirea dc lisus care c par
ticiparea la slava negrăitei străluciri a trupului lui Hnstos; 
căci El sade împreună cu trupul, la dreapta Tatălui.

Prin m ijlocirea  ch ipurilor. (Omit scolia despre  
chipuri în cure Sfântul Maxim foloseşte  argumente 
filologice din Honier, n. trad,).

Lucrarea dum nezeiască Notează că asemănarea cu 
Domnul lisus este lucrarea dumnezeiască, care face pe 
cei asemănători dumnezei. Şi că cetele acestea se fac 
asemenea cu Hristos în chip nemijlocit şi fără simboale. 
primind-o aceasta de Ui El.

Prin ir-o prim ă lucrare Notează că acestea sunL şi 
cele dintâi Puteri create şi ele au virtuţile Domnului lisus 
flnstos ca astfel de puteri.

Desăvârşite Notează câ aceste Puien dumnezeieşti 
se zic desăvârşite.

Distinctivă Numeşte aşa ştiinţa explicativă a celor 
variate şi tălmăcirea lămuritoare a sfintei şi învăluitei 
pred an ii. dc care au nevoie treptele inferioare, cum spune 
în cele următoare; şi cu atât mai mult oamenii; căci fără 
explicările care aduc o distincţie în mull complicata 
înţelepciune a sfintelor vederi (contemplaţii), nu e uşor 
să sc facă înţelese acestea nici de noi, treptele îngereşti 
inferioare, nici de primele trei trepte, celc mai presus de 
ele. Dc aceea, zice. fiecăreia din treptele inferioare îi este 
(treapta) ierarhică numai prima şi nu altă Putere; iar 
treptelor celor mai înalte le este ierarh numai Dumnezeii 
şi nici o altă Putere

A şezate în treapta (lor) ierarhica, gr, i£pap׳XOU|J£Vai. 
Deci iniţiate lainic.
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Deci - fă p tu i Arătarea <Jm Scriptură a color spuse.
Sunt introduse (ut cunoştinţa), gr. £Kâl6aGKECJ0Ctl 

Notează: sunt învăţate (TO EKtilâaOKFGBca h ceea ce arată 
ca nu sunt asii'el prin Jîre.

Cele m ai înalte dintre toate. Fiindcă sunt mai sus ca 
toate şi nu au nimic mai sus ca alte Puteri, cu dreptate 
Sunt introduse primele in cunoştinţa de Dumnezeu însuşi.

I״r De aceea marele Dionisie spune mai departe, in 
scrierea Despre ierarhia bisericească, capitolul IV, că ele 
sunt deprinderi fimţiale in de însele.

prin deprindere Notează câ Puterile dumnezeieşti au 
chipul dumnezeiesc prm deprindere. Iar deprinderea este
calitatea permanenta.

De aici urmează câ sunt liberi cei ce au dobândit 
virtuţile prin deprindere. Această o arată mai pe larg 
дштпоп din Adriunopolis in cărţile sum e de el Despre 
în v ie r e , împotriva lui Origen.

Celor mai înalte. Motiv pentru caro se numesc Tro
nuri-

De ta cele de jo s , gr, 7tF.pi Ле£шс. In loc do coborâre а 
ъртс cele umdite. Notează care este stopul ierarhici.
" Starea umilită Arată Tronurile ca (având) firea cea 
mai înaltă, aşezată induiă după Dumnezeu, песо burat с la 
nimic material, ceea cc înseamnă că п-au nimic din 
u m i l i n ţ a  coborârii sau a vreunei aplecări şi înclinări in 
jos; ei Tind spre depăşire. în sus. Şi a adăugat. în chip nun 
prew s de lame Г\шерКСЮ|1К0<;к în loc de; in dup  ne 
trupeşi şi ttematerial şi inteltgihiL (sau înţelegător), ca 
sâ nu socotim câ drumul suitor (TO avotVTÊ } este 
trupesc.

Purtătoare de Dum nezeu. Notează că a spus şi de 
l re ap ta sfintelor Tronuri că с p a r tăf ou re de Dumnezeu. 
ca purtând pc Dumnezeu oriihnindu-se El în ele. în mod 
spiritual, Gândeşte deci, fiindcă fericitul Vasile ăl Cap- 
padociei a spus câ trupul с purtător de Dumnezeu, că 
trebuie cugeiat cum este. De fapt, trupul Domnului s-a 
unit după fire şi după iposlas l׳u însuşi Dumnezeu Cu 
vântul; de aceea se spune de către Părinţi şi despre El că 
a purtat trup şt ч-a îmbrăcat în trup; deci, de ce ar fi 
nepotrivit să se spună că şi trupul с purtător de Duru 
nezeu, ca unul ce poartă pe Dumnezeu Cuvântul prin 
unire nedespărţită şi se zice în înţeles propriu 
şi cu adevărat, trupul lui'? Aceştia însă. având in ci pc 
Dumnezeu după har. în mod negrăit de cuvânt şi neînţeles 
de cugetare, se numesc şi ci pentru aceasta purtători de 
Dumnezeu, penrru că sunt Puterile lui Dumnezeu ce se 
împărtăşesc cele dintâi de Dumnezeu şi transmit celor 
mai dc jos lumina venim la ei.
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Pentru cele dintâi. Cuvâniut trebuie înţeles astfel în 
sens mai înalt; ierarhia proprie celor dintâi fiinţe trebuie 
cugetată în toate ea fiind de acelaşi chip; celelalte insă, ia 
mijloc.

Nevăzute. Notează câ aceste prime trei cete sunt mai 
mari decât urtce alta putere nevăzuta şi văzuta.

Făcute, gr y t f a v m a q .  Adică create.
Dc închipuirile. Nu li se potriveşte nici o închipuire 

materiala ^  nu su״ t amestecate cu nici o stare umilită, 
pentru că aceste Puien dumnezeieşLi nu numai câ sunt 
libere dc pete şi intmăciimi, ci sunt şi străine de ипсс  
închipuire materială şi ne amestecate cu nici o împuţinare 
î 1 nu cunosc nici o micşorare spre cele rele. Iar aceasta 
înţelege-o nu pentru că sunt neschimbate după fire, ei 
pentru ca hotărând prm ele însele prin marea dorinţă a 
binelui, au rămas înclinate spre Dum nezeu, având 
nemişcarea ca 0 deprindere. Căci singur Dumnezeu este
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astfel: orice înţelegător înţelege sau fiind minte, sau 
impari,işindu-se dc o minte. Cel ce e nume. înţelege ca 
primul, iar cel ce se împărtăşeşte dc minte. înţelege ca al 
doilea; prua aceasta, decj. întrucât fiind .minte, înţelege, sc 
spune ca e mişcat; iar mişcarea aceasta e înţeleasa 
săvârşindu se in cerc, întrucât se face reflectai şi in jurul 
său. şi prin ca se Înţelege şi pe sine şi ceea ce e înaintea s!it 
din care s-a luminat: Astfel având înţelegerea proiectatăcîţiv 
Dumnezeu ccl care tI v oieşte, se spune ca se mişcă în junii 
său. adică in jurul dorinţei şt iubirii lui Dumnezeu, şt prin 
ea in jurul centrului; căci nu se unesc cele dc ol doilea cu 
cele dinaintea lor, ci ceea cc se săvârşeşte se uscam ană cu o 
horă {mir-o horâ f c ia r c  se ■şt mişcă şi e şi mişcat de cel 
.dinaintea sa. n_trad.>; căci cele ее se nasc, tinzând spre ceea 
ce le este propriu, privesc pe cel cc Ie-a născut; deci cel 
întors prin înţelegere spre cel dinaintea lui, introduce cuge
tare a mişcării circulare. Fiindcă deci Dumnezeu este preiu- 
Linderu, cele сеч штпеага lui pretutindeni prin voinţa de 
a l înţelege, se bucură de aceasta şt se mişcă împrejurul 
lui cu veselie. Deci se spune câ mintea .este în ea înşişi şi 
se grăbeşte spre ea însăşi. Iar ceea ce esic in sine însuşi, 
arătând nemurirea, are stabilitate; căci ca existenţa în 
sine. Fiind existenţa Jara moarte, e înţeleasă ca stabilă. Iar 
prin faptul câ se mişcă spre sine, se mişcă aşa nev rând sâ 
se risipească în cele din afara sa şi spre înţelesuri legale 
de materie Deci înlrucâl se mişcă prin sine, nu stă. ci se 
mişcă, dar după fiinţă, având de asemenea pururea sta
bilitate, nu are mişcare. Deci. după fire, în flecare dintre 
minţi este ca pornire dorinţa după Dumnezeu şi spre sine 
ca o horă circulară împrejurul Centrului. E o mişcare şi 
stabilitate ca a cercului în jurul punctului sau al centrului 
său, de la care şj-a luat subzistenţa. De fapt. cluar şi prin 
necesitatea firească fiecare dintre celc cc sunt se mişcă în 
horă în jurul lui Dumnezeu, dorind prin existenţă însăşi 
să existe. Astfel toate sunt împrejurul Împăratului tuturor 
şi din pricina Iui sunt toate şi El e cauza tuLuror 
bunătăţilor lui spunând că cete dintâi horesc nemijlocit 
împrejurul lui Dumnezeu, ca nea vând altceva înaintea 
lui, arată câ cele din al doilea şi din al treilea rând, adică 
celc sensibile horesc, cum s-a spus, potnvii cu ele, in jurul 
lui Dumnezeu priit mijlocirea celor dinaintea for.

fForm ele iui) spirituale. .Sunt formele şi însuşirile 
ordinelor existente în forma netrupcascâ şi. ca atare, nu 
au nevoie de celc materiale, nici dc spaţiu, ca să se 
despartă, ca toate trupurile: căci, unde с trup. e şi spaţiu 
în care pot încăpea, fără lupta, trupurile.

Asem enea unui g las Acestea sunt de iu Jezechicl. 
în  tocul sau. Cum trebuie înţeles lacul pentru Dum

nezeu. odata ce Scriptura spune pretutindeni câ Dum
nezeu este nemărginit şi câ Cerul este tronul lui, iar 
pământul aşternut picioarelor lui fls. 66, lj şi; A oprit 
apele cu palmi! ji a măsurat pământul cu cotul (îs. 40.12) 
şi iarăşi: Dc mă voi sui in cer. Iii undo eşti. de mă voi 
cobori h  iod. de faţă eşti (Ps. 138.8}. Ce a înţeles deci 
lezechicl prin lau d  lui Dumnezeu? Spunem câ cele ce 
ni separ nouă întunecoase. Dumnezeu le luminează celor 
ce l caută din toată mişcarea (sufletească), cum spune 
dumnezeiasca Scriptură, De va păzi cineva poruncile- 
Mele. Eu şi Tatăl Meu vom veni şi ne vom face locaş la 
el (Ioan 14,23); deci şi Pulerile inteligibile şi stiliotele 
sllrtţilui şi aJ tuturor celor ce păzesc poruncile lui. se pot 
numi cu dreptate foc şi odihnă a lui Dumnezeu; căci zice

ca cele mai inalte.
în ceruri Nottfazâ. împotriva V a sL l ie n i lo i  sau N c s îd -  

nenilor. câ lisU'. Hnsius cel înălţat ca om este Domnul 
tuturor celor inteligibile (îngerilor celor mai înalţi) şi 
Im pârâtul slavei: acestea învăţate f i ind, aud de la tei ce 
zic, Ridicaţi. căpetenii, p a lp it vt'ustrc şi întrebând:  
Cine este Acesta, îm păratul slavei*. aud iarăşi: Domnul 
Puterilor şi cele cc urmează (Ps. 23, 7־ IU}; (triada cea 
nun înaltă a îngerilor aude de la l ci mai dc jos că lisus 
este Dumnezeu, pentru i ă aceştia *tu fost mat apj oape de 
oameni, n.trad.j. Iar împotriva Acel aii lor şi Eutihicnilor 
(monofiziţi), ca deşi e Domnul Puterilor, e frup şi οπι 
adevărat, ceea ce uimeşte Puterile prime.

I turarea - dum nezeiască, gr. θεουργίας Bine a 
numii lucrarea dumnezeiască iconomia cea pentru noi. 
căci toate faptele din rcunomic ale Domnului au fnsl ale 
lui Dumnezeu: sfânta Naştere, vindecurile, semnele 
Pătimirii şi Învierea.

,,C ăci E u " . spune far cuvintele: Căci Eu învăţ 
dreptatea şi judecata i ea mântuitoare sunt ale lui Isaia, 
şi observă cum Ic-a înţeles pe acesiea.

M ă mir insă. Spusa trebuie înţeleasă aşa: mâ mir cu 
câtă evlavie doresc primele şi cele mijlocii Uiminăriic 
obârşiei dumnezeieşti.

Zburând - la mijloc, gr. JiFaoJlCTCις. Zburătoare 
lu mijim . cu uncie ce nu se ridica la culmea înălţimii, ci 
ajung numai la mijloc; iar nedumerirea o arată zicând: 
Cine este cel ce vine din EdttniÎ (îs. G3.I),

întreabă. Observă cu câtă frică şi evlavie treptele celc 
mai înalte decât toate sc întreabă uncie pc altele ca cele 
de la mi jloc şi nu ca cele mai dintâi, ceea ce sc spune la 
Isaia: Cine este Acesta ce vine din E dom  Roşcata ?׳
veşmintelor lut e din VosorTis. 63.1); şi alunei, ca îndem
nate dc Dumnezeu, zic către El, Pentru ce sunt roşii 
veşmintele 'Tale'! iIs. 63.2).

De cea m ai sfânta curăţie. Notează cum zice că sc 
cur Aţe se. sc luminează şi se desăvârşesc ordinele dum 
nezeieşti.

Notează care e curăţia minţilor şi care neşiiinţa 
A lum inii celei nemăsurate, gr, άπλετοι: φωτός. 

Nemăsurata: marc şi muhă.
Desăvârşită. Notează cum se curăţesc. se luminează 

şi se desăvârşesc aceste sfinte trepte.
Prin deprinderea, gr. KGtO' εξίν Este cuprinderea 

statornica şi de nclepâdat a cunoştinţei pnn iluminare

$4

în  cerc. gn ή κύκλω. Deoarece spune că aceste 
pnme trepte ierarhice stau şi se mişcă in cere nemijlocit 
împrejurul Jui Dumnezeu, irctiuie lămurit cum siau şi 
sunt şi mişcate în jurul lut Dumnezeu, ca irur-o horă, 
Dionisie'a luat prilej pentru aceasta de la Isaia, care zice: 
■Şt serafimii srăreau împrejurul ho. fiecare cu cârc şase 
aripi şi cele următoare (Is. 6.2}; şi adaugă: şi tu  două 
:burmr, cum stând, zburau împrejur? Trebuie înţeles 
astfel despre loată mintea cc se luminează din Dum 
nezeu. cauza luturor. fiindcă e luminata de Ccl ce a 
creat-o. se spune căe mişcată împrejurul lui, ca împreju 
tul centrul l i i ,  mişcarea ne fiind una spaţială, ci 
înţelegătoare şi vie; iar mişcarea împrejur a minţii este
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trebuie să aibâ puicrca de-a rămâne necazuic; acestea suni 
pe scurt ideile acelora. Dar marele Dionisie spune erele cu 
Lotul contrare acelora; căci spune c ă sunt cele ce au primii 
subzistenţa de la Dumnezeu pnn creaţie; dc la El au deci 
ţi asemănarea in domnie, ea şi noi cei creaţi după asemă
nare; de acelea spune insă că au puterea nesupusă nici 
unei căderi pnn raţiunea domniei, tăind şi oprind şi 
nelâsund sa le stăpânească pofta spre cele sensibile şi 
nprjndu-Jc şt pe cele ce le preced Iar de cele sensibile şt 
uupeşh spune că sucii roabe şi nelibere şi de o slavă 
deşana. Şi lc spun făcătoare de robie, in loc de vrednice 
dc robie <5o\>Ximouac in loc de 8ouAo/tp£7t£Îaq), 
fiindcă nu îngăduie să sc înţeleagă cele cc sunL cu 
adevărat, ci coboară din statornicia neclintită la aplecarea 
spre cele deşarte, Neascmânarc nunteşte cele materiale, 
ca pe unele ce nu rămân niciodată în aceleaşi, ci se 
schimbă pururea.

Izvorul dom niei, gr. Ktjpictp̂ Loĉ , izvor ai domniei 
a numii dumnezeirea. Pentru ci este izvor (începui) şi 
cauza a domniei.

Nepărăsind Notează că pretutindeni spune că Pute
rile superioare transmit din ale lor celor dc după ele şi 
Puterile împuternicesc pc cete de sub ele; ştim că s-a scris 
că şi pe Daniel şi pe alţii j-a întărit îngerul; şi ecca cc-i 
mai însemnat deeul toate e că şi pe însuşi Domnul nostru 
[isus HrisLos 1 au întărit, ca pc Unul cc era şi om. precum 
se sene in Evunghţiuf după Luat.

Huna rânduiulâ. IZ legat de ccca cc s-a spus mal sus; 
c aci. m*L-t!test că e spus tot despre ele.

Asernănându-se. Puterile spirituale irarjsmii celor de 
du pă  ele. l l i  unora cc  suni îngeri, şi din stăpânirea lor, atât 
cât le este cu putinţă.

Este şi {el) curăţit. Arată cum şi prin ce se curâţe.se, 
sc luminează şi se desăvârşesc cetele de mijloc; şi că 
Scriptura pc fiecare Înger ît arată prin alic simboale.

Prin mijlocirea Desăvârşirile prin cele de la mijloc 
sunt mai intunccoa.se decar cele produse printr-o primă 
arătare a lui Dumnezeu, de care se învrednicesc primele

Spusa uimi. Conform celor aflate la proorocii Za- 
haria. Daniel, lezechiel

M ai întunecoasă, gr, djiuSpOUfLFvrjC. A spus nun 
întunecoasă nu pentru neînţelegerea ei de către ci, ci 
pentru slăbirea ei; căci o araLă spunând: desăvârşirea de 
al doilea grad i8cu־c£p£OOiVK adică cete de ăl doilea se 
dê a\ ârşesc mai întunecat.

Cei pricepu ţi. Notează ea preoţii au predat acestea 
marelui Dionisie; şi acesta a nunul primele Puteri dum
nezeieşti aulo-ăratate (CtUTtxpOtVîlîq), fiindcă primesc 
prin ele însele iluminările dumnezeieşti Utdira nu pnn  
alţii, n.tradj; căci celelalte Puten nu primesc darunlc 
dumnezeieşii ale cunoştinţei pnn ele însele, ci pnn cele 
superioare.

Preoţească Notează ca esie o tradiţie preoţească a şii 
despre ordinea minţilor !cereşti).

De ituw m ările Dovada spusei ca cele de al doilea 
sunt miţjiiie de cele dintâi, la proorocul Zaharia,

L-a predai Despre cei predaţi Băbi tonul ui 
Crude. gr. aTiBacsţXJlc Lipsite de blândeţe.

în altă pane: Duhul Meu se va odihni intru et 
 înscrierea Despre câniârile dumnezeieşti. Notează ׳"
. c ajL-aLUUa şi o altă sene re Despre căutările dutn-

ţff-'l1 teşii
Locante dumnezeieşti Arată care e locul odihnei

lui Dumnezeu. ...................
(ÎMCttriie) - diiHiitezemi izrorutoare cea cc va״) 

■ri!x Ce L(fM׳i iod rmj -idi Mu . :ice Domnul, sau t are e 
uf rtdihnet Mele ! Is. hb.1: Fapt 7. Ilri. arata va nu se 

vorbeşte de.un Un sensibil, ei despre aceste minţi dum־ 
nezeicşb; sau şi aşu: Dumnezeu a voit să arăte eă este 
nemărginit Şi altfel: că in cei ce. auzeau, nu era loc de 
odiimă pentru Dumnezeu, pentru necredinţa lor. cum zice 
Domnul in Evanghelie: Fiul Omului un are miile să ■şt 
p le ce  cu p id  ( L u c .  9 . 5 S f

Este o  nuitiudâ. S p lin e  că întreit slânta cântărea şi 
״ jj.sul care din locul lui il p ream ăreşte  pe D um nezeu , nu 
numai ca transmite şi treptelor celor mai de jos prilejul 
dc a I cai n oaş le ş: proslăvi pe D um nezeu , ci înseamnă şi 
altceva afara de acestea, Aceasta u ־arăta spusa pnn  care 
zicem că D um nezeu  este unitate in trei iposiasun şi cu 
poarta grijă de rouLe de la primele până lă cele din urm ă 
de pe pămâm cuprinzându-lc  pe toate in mod necuprins, 
adică ţuiăiidu-le tui corporal, ci prin Providenţa d u m 
nezeiasca in mod mai presus de fiinţă. Iar că este unitate 
şi monada o spune şi B vag ne  cel nccuvios.  care zice in 
capitolul III al sulei a  doua. aceasta: ..El este monada, 
fiindcă dumnezeirea este simplă şi neîmpărţitu; pentru 
aceea este m onadă şj monada, c a  să vorbim ăntrnetic. e 
simplă şi necompusa; şi dc aceea este unitate, pentru că 
Sfânta Treime c unita şi in ea însăşi.  dor şi uneşte eu l״u 
pe toţi cei cc se apropie de Ea. d u p ă  spusa din Evanghelie: 
Ca să pe una. precum  nai una suntem (loan 17.11).

Necuprinsă, gr. aoxr.TCfh Cuprindere necuprinsă 
numeşte Providenţa şj îmbrăţişarea lui Dumnezeu cu 
totul deosebii.î şi necuprinsă de cele cuprinse.

Capitolul VIII

§i

Puternice, gr 8 0 vata. Foarte ian
Xuimre. Arata ce înseamnă nuntirea lor, care e 

însuşirea lor.

Ordinul întreit de mijloc 

Domniile. Puterile, Stăpânul c,

■Scrobită | oala puterea inteligibilă c nCfobită de ceea 
v־c e mai rău

Domnia * (liberă) dc orice supunere. Priveşte eu 
dreapTu credinţa la greşeala filosofilor elini care au cunos- 
vut irej puteri spcciale nesupuse, venite Ea existenţă din 
alte trei puteri dinainte de ele, nu create de Dumnezeu în 
niod special: ei spun că acestea suni nesupuse puten lor 
inteligibile ce le-au precedaL. opunândusc lor şt contra- 
zu-ăndu le (un }el de annte:ă ndsiutn din teză, idee 
P* ciuntă d t Hcfţe!, n.Uad.) şi opiindu-le pe acelea şi pc 
 useJc de a l ădca în starea matenei şi fund prin această■ ־,
ma1 puţjn v|.{hr decât rele ce le-au nrecedal. întrucât
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sc îngăduie sa facă ipodiaconul nu fac cei mai de jos. Şi 
ceea ce face preotul, nu face diaconul: şi grăind 
simplu, fiecare arc slujirea liturgică cu venită Ilil; 
dar foţi poarta numele comun dc clerici şi liturgij 
ca şi îngerii; aşa trebuie să înţelegem coca cc aspud 
dumnezeiescul Ştefan: Voi * ore aţi primit legea dupm 
rânduielile îngerilor şi nu aţi piizii-o (Fapt 7,53).

Capitolul IX

începutu l mai presus de fiin ţă  al treptelor Ordinea
treptelor arată începutul i'âcâinr al ordinelor.

&2

{C eata sfin ţilor) A rh an gh eli. Despre ordinul 
Arhanghelilor şi ce înseamnă.

Ierarhie Notează înţelesul el general: toată ierarh' 
are Puterile prime, mijlocii şt ultime; adică cele trei 
ordine întreite.

Preasfintele. gr. ay\COTQlTaii־ şi iepcoxdTDttţ. Cum 
comunică dumnezeieştii Arhangheli cu cei dinainte şi de 
după ei.

Cea din urmă. Ultima treaptă a îngerilor e şt în jurul 
lumii.

Ultima ordine întreită 
începători tic, Arhanghelii. îngerii.

M ai propriu . Ultima treaptă a Puterilor cereşti se 
cuvine să fie num ită  mai propriu  îngeri, ca apropiată de 
oameni şl ca  coi prin care sunt învăţaţi lainic oamenii,

07 m ai înalt întâiul ordin triadic are un rol ierarhic 
faţă dc cel dc al doilea şi al doilea faţă dc cel de al treilea; 
al treilea faţade preoţii dintre oameni, luând seama la cele 
săvârşite dc ci.

M ai ascuns Arată cum unele trepte ale ierarhiei sunt 
mai ascunse, altele mai arătate.

Ierarhiile omeneşti. Care sunt cci cc ne călăuzesc 
ierarhic. Ia dovada din Daniel; ultima treaptă îngerească 
conduce ierarhia noastră.

D ar şi. în general, ca să fie după rânduiall ca să lie 
şi unite; ca să Fie Jupă râmiuială şi ieşirea de la Dum
nezeu; şi ede următoare.

§3

ta r  de întreabă cirtevu. Cum stând îngerii buni lângă 
neamuri numai Israjl a cunoscut pe Dumnezeu; căci 
fiecare neam are un înger rânduit luiT cum Iudeu au pc 
Mihail, care e socotit din treapta ui Lima a sfinţilor îngeri.

Că nu - (călăuziri) ate îngerilor. Nu e aceasta din 
Vina îngerilor ocrotitori, ei pemru pornirea din propria 
libertate spre cele ce nu trebuie.

Prin iubirea de sirte. Notează câ flecare este sieşi 
pricină atât de bine, cât şi de râu; iar iubirea de sine şi 
îndrăznea Iu arat A In mod ega! plăcerea, de sine

Aceasta mărturiseşte Nu Dumnezeu singur l-a ales 
pe Istail, ci Israul singur a voit să urmeze lui Dumnezeu;

De multe feluri. Observa câ Dumnezeu toate le 
încearcă pemru a întoarce pc cei rătăciţi.

L-u adus încă o dată cu blândeţe. Cu blândeţe 
iETtlCtKGOţ), în loc dc: cu iubire de oameni sau cu mai с 
bunătate.

Com un. Toate PuLerile inteligibile (spirituale) poartă 
numele comun de îngeri.

M ai de jo s , gr. txpnjitVTOV. Dc al doilea rang.
A lergân d în întâmpinarea. Mergând poate înaintea 

proorocului sau poale înainte dc a veni la el îngerul mai 
mure.

Potrivit (sfatului) dumnezeiesc. Vrea să spună că şi 
in treptele îngereşti cei dintâi vestesc celor deal doilea 
sfatul lut Dumnezeu. Mure belşug (КаШКОрТКйф. în 
loc de mult, lu lezechief

Să despurtâ Bine a spus Domnul prin proorocul 
lezechiel câ va despărţi pe cei drepţi de păcătoşi; căci 
aceasta se vede şi din Evanghelie că o va face când va 
despărţi oile de capre ('Mal, 25.32). Aici sc vede acordul 
Vechiului Testament cu cel Nou.

Care poartă o haină (ce ajunge) până ta călcâie 
Despre ccl cc a îmbrăcat haina cc ajunge până la călcâie. 
Notează с â îngerul căruia i s-a poruncit să pună semn era 
îmbrăcat cu o humă până la călcâie fi avea tn jurul 
coapsei un brâu, adică un chip cuvenit preotului. Iar 
celorlalţi îngeri le-a poruncit să albă în mânu securi, ceea 
ce înseamnă o oarecare putere pedepsitoare; din aceasra 
avem să înţelegem că chipul îngerilor înseamnă şi ceea 
ce are să se săvârşească în viitor; aceasta trebuie să o 
înţelegem despre Serafimi şi Heruvimi şi despre celelalte 
Puteri, ca au şi chipul potrivit treptei lor. căci cci ce spun 
cântărea întreit sfântă (TpLGCiYLOV) îşi au chipul cu multe 
feţe, cuvântul arătând că cântarea lor este ne tăcută şi 
multă; aceasta înţefege-o şi despre cele viitoare.

Un semn pe frunţile. Notează că pnn aceasta a ve si.il 
de mai înainte prinir-un chip ceea ce va face Dumnezeu; 
căci a pune o pecete de viaţă făcătoare pe credincioşi 
înseamnă ari mâni ui dc Pierzătorul; de aceea s-a poruncit 
îngerilor in chipuri de preoţi sa facă aceasta pentru cci 
nevinovaţi; căci braui şi haina până la călcâie arată chipul 
preoţilor, cuvenit preoţiei; dar acum şi noi, cei credin
cioşi. ne întipărim pe frunte cu semnul crucii, ca să 
scăpăm de vrăjmaş. Iată şi o altă asemănare a Vechiului 
Testament cu cel Nou.

Notează că acestea sunt celc trei cete întreite ale 
Puterilor inteligibile ispirkuale}: întâia triadă, Tronunle 
(Scaunele), apoi Heruvimii, apoi Serafimii, A doua 
triadă: Domniile, Puterile, SLăpâniilc. Ele sc numesc şi 
cele mijlocii. A treia triadă: începâtoriilc. Arhanghelii, 
îngerii. Iar numele comun al tuturor este cel de îngeri

Buna orânduire. Despre huna orânduire acelor de al 
doilea legaţi de cei dintâi.

Pe preadum nezeiescul Gttvriil Notează că nici 
Gavml nu e dintre Puterile cele mai înalte, ci dintre cele 
mai dc jos

Ierarhia Notează câ cele ce sc săvârşesc astăzi în 
Biserică sunt o imitaţie a ierarhiei tainice de sus; de 
fapt preoţii pun pecetea ciucii dc viaţă făcătoare pc 
cei cc vin la taină pentru a i despărţi dc cei necre
dincioşi şi ca să-i scape de vrăjmaşul; dar şi altfel se 
păzeşte o rânduială în Sfânta Biserică; căci, ceea ce
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lut Moisc: C ti tul a împărţit Cei Preaîm dt neamurile, 
că iui a împărpT pe fiii lui Adan !> o pus hm tuiete nea- 
mur ii ar după numărul îngerilor fiti Dumnezeu. Si s-ti 
făcut pu r leu D om nului, p o p o ru l lut Ituoh . fu tun 
moştenirii Im ista  ii (De ut. 32. 8-9); deci. zice că nu 
Lrebuio socotit că s-au împărţit neamurile altor zei sau 
îngeri; căci nu s-a rânduit prin soartă Israil lui Dum
nezeu, iar altor îngeri altele, ea să nu slujească in nimic 
lut Dumnezeu; n-a fost sortit*de pildă, acest nume acestui 
înger, ca să nti-i pese lui Dumnezeu de neamul acostă sau 
să nu se intereseze de Dumnezeu îngerul acestui neam; 
dar nu.־! n-a primit Dumnezeu cu aceeaşi cinstire sau in 
mod opus ace sl neam şi fiecare dintre îngeri poporul sau, 
cum s-a spus la îsaia, că diavolul a zis că are cu sine 
neamurile de la miazănoapte şi se împotrivesc lui Dum
nezeu şi este asemenea Celui FTeuinalt. Căci loatc suni 
roabe ale lui Dumnezeu şi peste toate stăpâneşte El; dar 
cinsteşLe mai mult pe cci ce-l cunosc pc C! şi de aceea se 
şi spune că El stăpâneşte poşte ei, chiar dacă au un înger 
ocratilor. cum are Isruil pe Mihail; ş־E cum sc spune de 
Dumnezeu ciiro stăpâneşte peste toţi, că stăpâneşte în 
mod deosebit pe sie Israil şi Isruil esie poporul lui? 
Spunem că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor, darcclor 
oe se apropie de El .şi îi slujesc numai lui ic este cu 
drcpiaie Dumnezeu; iar ceilalţi, cinsiind pe idoli, îşi fac 
lor alţi zei,

A fo s t  făcu i parte a Domnului. Bine explică: Isruil 
s-u fui ut purie ct Domnului. Căci Lnebuia, dacă singur Israil 
a cunoscut pe Dumnezeu, de el singur si se îngrijească 
Domnul şi îngerii lui. Dar în aceasta se arată şi mila 
nemăsurată şi de nepătruns a lui Dumnezeu, care şi celor cc 
par si nu fie pane a lui le-a dai un înger piopriu al neamului. 
Căci/ace să răsară y şirele ha peste drepţi şi nedrepţi (Mat. 
5,45). Şi iarăşi: care nu roteşte moartea păcătosului, a  să se 
inUwn ă  şi să fie viu flez. 33,11); dar vei spune: şi cum cei ce 
au îngeri daţi de Dumnezeu ca sâ-i ocrotească şi să־i 
călăuzească s-au despăiţii de Dumnezeu şi s-au închinai la 
idoli:׳ Răspundem; în mod necesar, pentru că libertaica lor i-a 
scos dintre cei cc văd pe Dumnezeu şi i s-au împotrivit; deci, 
de se hotărăşte cineva să lie cu Dumnezeu, este păzit de îngerul 
lui şi ţinut în rânduiulâ. Căci Domnul, zice. cunoaşte tulea 
drepţilor (Ps. 3.6), Şi iarăşi: Tânăr fini fost şi am îmbătrânit 
şi n-am văzui pe cel drept părăsii (Ps. 36.25); iar dc aJege 
cineva impoinvijea, nu o silii do înger să facă aceasta; căci 
această v iaţă este mat degrabă dobiiocească. decât liberă; dar 
se spune şi despre Israil eă a păcătuit şi va făcut dob[tocesc. 
Ai respins, zice, cunoştinţa lui Dumnezeu şi ai umblat după 
inima ta, adică ai ales vuia ta

M ihail. Şi IsruiL deşi s-a făcut parte u Domnului, a 
avui şi ol pe Mihaîl cu înger propriu.

D e hună voie. O spune aceusia pentru libertatea şi 
nesiiirca lor.

Ca pito lut X 

Sl

D esăvârşitoare începătoare, gr TEXETapxiKrfţ 
Numeşte aşa pe începătorul şi cauza desăvârşirii lor

M ai ascunsă Noicazâ ci aici araiă clar pentru care 
pricină cetele Puterilor cereşti sunt astfel că una este mai 
sus. una la mijloc şî una la urină. Căci spune despre prima

astn înseamnă şi explicarea cuvântului: mititea văzând 
3 ■ Dumnezeu: aşa trebuie să înţelem ce3e spuse in cân- 
^ na iui Muise: S-a făcut parte a Domnului funia tui 
/̂ ■■hiDeut. 32.9 b ceea ce arată pe israil; căci Dumnezeu 
mMubeştc mimai pe israil, cum a arâiai şi Apostolul 
Linând în multe lucuri. O״, are nu este Dumnezeu şi al 
eă muritor* Du. şi a l neam urilor, dacă Unul este Duru- 

Te-ett (Rom 3.29-30); dai Isruil a pornit primul pe urma 
Ln Dumnezeu, deşi după aceea depărtându-se. a lost 
lepădat şi el ici׳. Deuu 32,15); cad oamenii având liber
iatea. când voiesc fac pe Dumnezeu sa iie cu ei.

A s uferit-o. Pen rm c â ş t lsr aii s - a des p ărţit 
Viaţă, Pentru că omul este liber 
Seu se mă narea Adică opoziţia ochilor minţii. 
Vederilor. Ceea ce se spune aici do j atăl, se poate 

vedea jniâmplându-se şi cu lumina soarelui, care străbate 
rrin materiile strâvezii, dar nu şl prin cele mai îngroşate, 
prin cuie nu străbate deloc sau străbate mai întunecos; 
ceea ce face aici deosebirea materiei, aceea face iilegali
tatea înclinării libertăţii tu iluminarea dumnezeiasca.

Prici nu ie şt e neîmpârtâşirea totală. Observă cum 
spune că noi în ş in e  suntem cauzele primirii luminii dum
nezeieşti suu a primirii puţine sau multe a ci, sau a 
iieprimirii deloc a ei, când noi ne facem contrari ei, prin 
învârtoşate sau împietrire. Căci însuşi Domnul zice în 
Evanghelic: Dumnezeu poate să ridice din acesie pietre 
fit ui lut Avroam (Lut3,8 .־׳): căci ceea cc ne este nouă 
greu şi cu neputinţa, aceea îi este cu putinţă Jui Dum
nezeu.

Xoi ne-am înălţat Notează că mai ales prin aceasta 
închide gura rea şi neştiutoare şi nepricepută a unora care 
îndrăznesc să spună că aceste scrieri dumnezeieşti sunt 
ale Im A pol! in arie. nededucând de Iu persoanele pe care 
le pomenesc vechimea uuiorului. Ci spun că numele de 
Dionisie e fals; nu ţin scama nici dc ce spune acum ca s-a 
întors de la idolatrie, iar Apoi lin arie nu era din ire aceştia. 

Ut dispoziţia tuturor. Dumnezeu fiind prut fire bun. 
e gaia sa se ofere pc Sine nnuror ca să se împărtăşească 
toţi dc sfinţenia lui şi să se lumineze cu sufletul; deci se 
cere dc la noi să dorim sa ne împărtăşim de cunoştinţa 
lui, ca să se arate li bena le a noastră; căci nu c Dumnezeu 
cauza relelor, cure este despărţirea dc El; înţelesul e 
acesta, fiijulcă nici altor neamuri nu le suni stăpâni niscai 
zei străini, ci unul este Stăpânul tuturor, şi asifel, celelalte 
trcpie (îngereşti) sunt Ia mijloc. Deci peste alte neamuri 
a stăpânii puierca cea unu a Jui Dumnezeu şi atunci când 
a Iâcui ■o prin îngerii Săi. care au împlinii slujba dc ierarhi 
ai lor.

Afelchisedec. Notează că a fost ierarh şi a cunoscut prin 
Lngcr pe Dumnezeu cel adevărul; tai' prin cei ce i a urmat. 
se înţeleg cci ce an făcut aceasta cu vota lor, nu de si!u.

§4

Lui Faraon. Notează că prin îngeri zicecă i-au venii 
Iu! Faraon şi lui Nabueodonosor vedeniile din somn şi 
descoperirile (EKfpQVTOptô ) iau lălmâcinle lor

Slujitorii losif pentru Egipteni, jar Daniel pentru 
Babilonieni: îngerii care ocroteau neamurile acestea 
je-au i ăl muci t acelora vedeniile prin (Sfatul) 
hotărârea lui Dumnezeu

Prin soartă. Noieazik explicarea spuse lor din cântare a
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drept, care sa folosească vreun prete\l ea sa nu se apropie 
de Dumnezeu - Căci ia seama ce zice cel ce ii ajuna până 
la a] treilea cer: îmi asupresc trupul şt îl part ca pe utj 
roh, ca nu cumva .prvpoyădu itidaltora, eu însumi să niâ 
pic netrebnic 1׳ Cor. 9.27). Apoi vorbeşte clar aici dşl 
libertatea sa şi a ingenlnr şi de durinţ-a propriei porniri a 
lor, iar ca nimeni din cei toarte certăreţi sâ nu caute 
pricina de sfadă, dă ca o concluzie că nu este lipsii de 
nevoia după onec este desav arşii prin sine iCtyTOTEXâtiH 
decât numai Dumnezeu; deci îngerii şi oamenii au nevoie, 
de propăşire şi desăvârşire.

Capitolul XI

Căci nu se poate spa tie , fiin dcă  se zice îngeri Căci 
Puterile sunt aşezate în iriada a douaT de la mijloc; deci 
nu Loutc treplete s-au numit Puteri, caş! când ar ii dintre 
ultimele prin faptul că sunt îngeri.

Cele din urmă, Ceie mai de sus au cele ale ultimelor, 
dar ultimele nu au cele ale celor mai de sus; aşa s-a spus 
şi mai înainte, fiindcă cele dintâi au în întreg tine ilumi
narea, iar cele de pc urmă în parte, cum spune in coiv 
Linuarc; aşa sc poate vedea şi în Biserică; căci preotul face. 
toaLe ale celor de mai jos: ale diaconilor şi ale celor 
următori; iar diaconului nu i se îngăduie să facă cele ale 
preoţilor. Căci ierarhia tic la noi imită ordinea cerească, 
cum am spus mai sus Birte a adăugat, nu în întregime, 
Cări sc împărtăşeşte în pane; şi с onstruc paf verbală): căci 
сим putem spune că există, pană când punem început 
întrebării (încurcăturii. Яор(а·̂  ).

§2

D ar spunem  Cum se numesc tuale Puteri: căci Lreapta 
începătorilor, Arhanghelilor şi îngerilor e ecu din urmă, şi 
[olu şi câteodată se numesc şi ele Puteri,

In fiin ţă, putere. Spunem ca o pildă că firea e fiinţa 
locului, puterea însuşirea luminătoare. iar lucrarea efec- 
iul puterii, adică luminarea şi arderea.

Le numim - P u teri cereşti Numele Puteri este 
comun; căci se numeşte aşa şi и capi a proprie, adică a 
doua din ordinul de mijloc a! celor trei: dar şi în comun 
toate ordinele, ca având o anumita putere.

(Fiinţelor) mai de jo s . De subînţeles socotite de noL ׳ 
Notează că mai sus zice cu ordinele îngereşti se împart în 
rrui: in fiinţă, putere şi lucrare. Aici arata motivul pentru 
care se numesc ţoale Puten.

Au în ch ipprisositor. Aici pare să spună tu ordinele 
îngereşti у au stabilit prin creaţie; dar nu o spune aceasta 
dar; căci mat sus, in capitolul dinaintea acesiuia, spune 
că dorinţa şi înţelegerea k>r suni pricinile treptei lor I 
superioare; fiindcă a spus că ele sc şi curaţese, se Iu- (  
minează şi se desăvârşesc: dcct e potrivit să se spună cu 
evlavie că preştiind Dumnezeu mişcarea dorinţei lor, le-a 
dai şi treptele vrednice de ele, din care nimeni nu ar puiea 
spune că ar puica cădea, penini laptul ca au dobândit o  
deprindere oarecare a binelui prim г o mare voinţă; dar 
îngerii, adică ultimele ordine, s-ai puica întâmpla poate 
să se schimbe şi spre rău; căci de acestea a spus că suni 
în jurul lumii Dmtre ei socotesc că a fost şi diavolul

ceată, care este cea a Tronurilor, a Serafimilor şi a Heru
vimilor, că este iluminată de însăşi firea dumnezeiască, 
fiindcă tinde nemijlocit spre ea şi nu are ceva înaintea ei; 
dc aceea se luminează şi se desăvârşeşte de însuşi începu - 
tuldunuiezcie.se ul desăvârşirii. Fiindcă dacă a fost creată 
astfel ca să fie întâia şi să nu aibă nevoie dc curăţire, nici 
de luminare a altora. a fost plăsmuită aşa ca sâ fie vred 
nica de prima treaptă. De alifcJ priveşte ce spune nui 
departe acest dumnezeiesc au Lor: că este mai ascunsă, 
pentru că este mal spirituală (mai inteligibilă} şi mai 
simplă tun puradm cu căi e a existenţă mai rid ־   и a fă 
peste cele sensibile, den mat gândită de minte, cu atât 
este mai ascunsă, iu r te  este mai străin de ve le  sensibile 
e mai puţin compus, mai sitnpht, n.tradj. Din acestea sc 
poate cunoaşte şi libertatea lor (liberul arbitru); căci, dacă 
mi s-ar irâi şi înţelege decâl că cele mai de jos, nu ar fi 
aprnpiaLă de Dumnezeu; iar ăpropiuidu-se dc Dumnezeu 
de bună voie. sccurăţcşte, se luminează şi se desăvârşeşte 
mai mult, adică lucrează i d e  desăvârşite sau с ele din 
jurul tui Dumnezeu; şi aceasta socotesc că o dă de înţeles 
Scriptura; Apt apia (eră  de LI şt vă luminat t şi felele 
voastre nu se vor ruşina (Ps. 33,5); uceasu înţtdegc-u şi 
despre Puterile următoare, anume că fiecare vede pc 
Dumnezeu pe măsura proprie; aceasta o spune şi la 
sfârşitul acestui capitol.
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Descoperitoare Toţi îngerii arată luminile venite la 
ei de la cei dinaintea lor, celor mai dc jos; in general 
trebuie înţeles, descoperitoare: zice că suru mişcaţi de 
Dumnezeu Serafimii din prima treaptă

Serafimi. Pentru ce dumnezeiasca cântare spune că 
strigă unul către altul7 Pentru că primii vestesc celor de 
al doilea tainele dumnezeieşti.
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Nu fără dreptate Urcând dc la iniţierile mai simple 
(pe care Apostolul le a numit băutura laptelui*) la cele 
mijlocii şi de ia acestea la cele mai mari, adică la hrana 
desăvârşită, arată treapta şi Puterea ultimă. Dar se pol 
înţelege şi altfel cele din acest loc; se poate numi prima, 
întinderea spre Cel ce se află deasupra; cea de mijloc с 
învârtirea şi evoluarea în jurul lui; iar ultima e cea care 
înalţă ceea ce e mai jos; aceasta se înţelege mai mult 
despre îngeri.

Prime şi m ijlocii 1 Notează) că mintea fiecăruia dintre 
noi are treptele prime, mijlocii şi ultime, ca sâ înţeleagă 
aceste im trepte despre Dumnezeu; trebuie înţeles astfel 
că toată mintea are fiinţă, după care e prima; apoi puterea, 
după care dureaza: la urmă lucrarea, după care făcând 
cete proprii, e binecredindoasă [tnem a iu  anticipată  
tt> căiătuca Sfântului G rtgonv Palarnu, înţeleasă de Sfiit! 
tul Maxim cu trei trepte ale minţii. n.Lrad.) Acestea Ic 
lămureşte şi in capitolul următor.

Din aceasta se poale admite in mod clar şi de ne с Ой 
tcsLai că e adevărat ceea ce am scris înainte. Cuci iată ce 
zice: Fiecare minte ■ eteast ă si omeneasca are înălţările 
prut care fiecare se împărtăşeşte de iluminările ierar
hia r. întâi, pentru lu a spus că oamenii şi Puterile dc sus 
au o treapta egală şi nu ştiin nici un om. nici prooroc, nici
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AUul - nu foarte. Noteaza c a s a  spus nu foarte  în 
TnţcIcMut ea ar fi pe jumătate pnirivit; căci nu s a spus că 
nu f  cu totul nepotrivit* dar e în pane neputrivit; căci 
ullrtnj ecva poziUv. adică nu tui se pare că se poale 
declara nepotrivit du pa ob iceiu l filosofilor, câci se 
adaugă cuvântul nicidecum,

A plăsmuit Nuţează că spune că îngerii ce lt■ suni 
aproape au format vedeniile proorocilor spre a-j conduce 
In închipuirea od or  ce pur să fit văzute; căci vedeau 
ghicituri şi simboiite* nu lucruri dezvăluite ţi substanţe. 

Pe seama iui Dumnezeu. Observă că îngerii care 
in iţiază pe prooroci îm plineau d escop eririle  astfel, 
îriâiţăndu i întâi spre Dumnezeu care e  cauza propriu-zisA 
a luiuror. în al doilea rând, spre primele rniiiţi de după 
D um nezeu. care st au in fruntea ierarhiei îndreptate spre 
Dumnezeu Acestea le învaţă in cele următoare.

Şi - priit tonte. Notează că  Pruvidema !ui Dumnezeu  
străbate la toate in chip ascuns şi că un înger mai jos se  
num eşte la Ici Serafim.

pe măsura lor Adică pe măsura puterii celor ce le 
primesc îşi întinde ţi iluminările

Fiecărei. Lămureşte cu o pildă cum  i Iu mi nări le dum
nezeieşti se transmit unora mai arătat, allora mai întune
cos.

Soarelui. Pilda aceasta s-a dăt şi mai sus; prin cea 
d întâi materie înţelege sticla şi cele asem enea, iar prin cca 
mai îngroşată, casele, peşterile şi cele  apropiate. Altfel, 
prin prima materie înţelege pe cea subţire şi aeriană şi 
curată.

La fe l  căldura focului. Frum os aseamănă focul cu 
Dum nezeu; căci zice Scriptura: Dumnezeu este foc care 
topeşte (mistuitor) (E vr 12,29}; focul pe de o  pane 
încălzeşte, pe de alta arde: aşa şi D um nezeu pe cei ce se 
apropie de Rt Ti lumineazA. iar pe cei ce nu cred sau pe 
cei ce nu se apropie de El cu credinţă, îi arde.

In (fiinţele) contrare. Ca diamantul şi apa.
Naturale, Naturale numeşte ce le  sensibile şi văzute 

Ii de ştiu: că în cazul celor inteligibile (spirituale), 
virtuţile nu sunt pnn apeidem ca la noi, ci Dum nezeu este  
virtutea vie şi prin sine desăvârşită şi iârâ nevoie  de ceva, 
fiindcă s-a substanţializat In chip mai presus de fiinţă (dc 
substanţă) şi iese din sine transmiţându-se la celc din ea, 
cărora le este cauză, adică la cele spirituale, care există 
concret. D eci Dum nezeu este izvorul virtuţii v ii şi îndum- 
nezeiloăre, după cât se poale , a celor c c  sc împărtăşesc de 
El; dar iese în chip providenţial, prin procesiune, la celc 
spirituale tunţiatizatc plin FI; şi pnn aceasta nu le permite 
m inţilor cuhnea şi desăvârşirea. Deci minţile nu ăti vir
tutea prin accident, ca noi; nu aur de exem plu , în ţelep 
ciunea prin ne voinţă sau învăţătură sau dreptatea sau 
cumpătarea din in frânare sau hărbâţia din buna orânduire 
a trupului şi a nervilor; cuci in acestea nu e  virtutea ea 
ccv׳li in altceva; ci ea consiâ în a lucra cele  proprii şi a 
tinde fără odihnă spre Dum nezeu şi spre ele insele; 
virtutea lor siă în imitarea lui Dum nezeu: ca păzeşte 
rânduiaki de-a ti ca una in aha, ea: în mine vieţuieşte 
sufletul utir nu ca u transmitere de învăţătură- Iar acci
dentul Înseamnă a 0  suhicct a ceea ce nu este din el; căci 
acelea suni necum puse şi ncmateriaJc şi speciile lor sunt 
vieţi, nu ca in materie; şi acestea le-a înţeles cel ce  le-a scris

de a cădea (după Sfârsnd M . ״3§ a x i m ,  nu îngerul cel 
,n31 tciifuntltiT in vedere<t 'luminii dumnezeieşti a căzui, 
mti!m tirfmcet vecini cu lumeu ti i dtei stăpânii e ii ispitea 
' 1 [ i f f r  şsfts Să - i  ispitească şi pe o m  dinu  -hm  fel de simţire 
**{i Le U'pi Hi te reprezenta trupul legai de materia
t 1׳nu fte-v Sttf ־ i; ffisr !JtUfi * iirr e*<f TOtu■* fHu* mtirt1 ׳'nfre

! fel fl■ îtjşrri. n. tradri. Ş i de ştie c ineva ceva  mai 
desăvârşit, i] cer să mă înveţe. D ar no  loaza cum  s-au 
rânduit ordinele îngereşti prin creaţie.

Cti pi rolul XII 

î l

întreabă Pentru  cc preoţii d in tre noi sc num esc 

îngeri

P

Spunem că ־ întreagă N otează că deşi cele din urm ă 
sunt mai prejos de P u terile  m ai inul te, se îm părtăşesc şi 
ele în parte dc în ţelepciunea şi cunoştin ţa  acel om.

(Cetele fu tu t lor) de sub ei C are este în ţe lepciunea  şi 
m rpânâşireu întreagă şi care cea pat pală: iar după putereă 
p rt ipne t re bu i e i n ţe le as ă du pa p u t c re a a [ ege r ii E ibere.

Hotărât Wf rândud. Notează că i-<f lu>tânil (uţUiJTGtl) 
nu înseam nă o necesită te dc neocolit, cum  s-au ob işnuit 
mulţi să spună, ci sal hotărât s-a .spus în loc dc s - j 
rânduit după o m ăsură rându ită  a puterii m inţii, m ăsură 
pcsie care nu se poate în ţelege {mintea ore o lărgime de 
posibilităţi* pe t are Ie alege liherfaiea, totuşi, mintea 
omtfWttsct1} are un nivel peste care poate trece prin 
Dumnezeu, ri trad.i.

§3

Vei afla. A rată cum  se n u m esc  şi dum nezei, in m od 
com un, atât îngerii, căi .şi oam en ii iub ito ri dc D um nezeu , 
după cuvântul: Eu am zis. dumnezei sunteţi (Ps 81,ft).

Ridicată. Arată cum şi in ce fel s au învrednicit şi de 
numirile dumnezeieşti

Capitolul XIII 

§1

i n Serafim. N otează că Serafim ul (6 aF.patpiju! urc 
nume m asculin.

C d ri s-ar putea mirii cineva Fiindcă s-ar părea că 
aceasta e con trar ce lo r spuse: căci a spus înain te  dc 
accsrea c,l cete m ar dc jo s  sunt iniţiate dc ccie de deasupra 
■or, dar nu de ce ie m aj in alic; de p ilda. treapta a treia de 
vea din m ijjn t şi a doua de ecu m ai p resus de toate; s-a 
întrebai despre aceasta şi s-a arătat deosebirea.

n

d păcatelor pnmenite  Nu se [!oare face in iţiert1* în 
tt ; le dum nezeieşti, dacă. n-a avu t loc înain te  curăţirea  
păcatelor; căci Serafim ul se tălm ăceşte ca c d  ce arde 
*sau EJâTiprjaTfjq).
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Curăţia este. Ce este curăţia şi cum se dă celorj 
inteligibile (îngerilor) de Dumnezeu

Această Adică curăţia sau împărtăşii cu.
Din (pricini) prea înalte. Nu cum este curăţ! 

oamenilor este curăţia fiin ţel or retm pe şti
P u te r ilo r  din ju r u l  tui. în jurul dumnezeii׳ii 

începătoare, adică a lui Dumnezeu,
A« li sc arate Adică curăţia 
Pentru (Puterile) - de grudul a l doilea Trebuie 

văzui ca afirma că se deosebeşte nu puţin toată Putere 
celor neirupe.şLi in ce priveşte asemănarea cu Dumnezeu; 
căci minţile supreme au o asemăn arc. mare cu Dumnezeii 
şi una in f e r io a r ă  cu celelalte minţi, precum o cere şi 
treapta lor. până la ultimele; şi încă inferioară celor d: 
urma este asemănarea cu sufletele noastre־, pentru ci îj 
lipseşte mult sufletului nostru din ce au tonte minţile. Şi 
deci şi iluminarea dumnezeiască se vede mai restrânsă şi 
mai redusă; căci, pe cât e mai marc distanţa apropierii Iui 
dc Dumnezeu, pe uufra îşi restrânge iluminarea dum
nezeiasca arătarea ei in necunoscutul ei unitar şi simplu; 
căci Dumnezeu este necunoscut nu penlm varietatea 
necunoscută de noi a raţionamentelor (silogismelor), ci 
pentru nemurirea tui unitară şi pentru unitatea tui 
necuprinsă In comparaţie cu cele ide noastre.

In chip arzător Notează că însuşirea arzătoare « 
proprie Serafimilor şi cum, curâţind îngerul. s-a spusei 
Serafimii curăţeaufşi înainte dc ei Dumnezeu).

Sau prin preoţi Noieazâ că preoţii suni sub ierarh şi 
că altceva este a curaţi şi altceva a lumina; şi ci altceva e 
lirurgul (diaconul) şi altceva preotul; şi că. curăţind sau- 
luminând preoţii, se spune că o face ierarhul.

Le păstrează neschim bate Dumnezeu. Creatorul tu
turor şi al celor inteligibile f fiinţelor îngereşti), susţine şi 
primele fiinţe şi ie păstrează spre neschimbare şi 
necădere; trebuie înţelese neschimbate, după aceea că 
sunt. eu în nemurire, în viaţă, pentru care s-au riinţializai ;! 
spre a fi lumină; în acestea sunt neschimbate in mod 
Fiinţial .şi spre a nu se schitnbu spre pofte străine, Dum
nezeu le păstrează .şi cu pe unele ce sunt libere. Căci a 
tinde spre El ţine de alegerea lor proprie; dar siâruirea 
pururea in jurul lui are nevoie şi dc ajutorul lui Dum
nezeu; căci toate au nevoie de ajutorul lui.

Cel ce m~a învăţat p e  m ine acestea. Notează ci 
acestea lc־a învăţat marele Dionisie de la altul.

Ierarhul Notează că şi cele mai înalte ordine sunt 
după Dumnezeu.

Am fo s t învăţat ־ in chip dumnezeiesc. întărirea în 
moralitate de către înger e ca o curăţire a lut Isaiti de către 
înger; acestea i s au spus lui despre Serafimi.

Prin tine însuţi Redă prin depăşire şi în mod concen
trat toate cele spuse; le. concentrează aşa: e propriu 
cunoştinţei tale spirituale să primeşti această cauză, fie 
aflând de la tine însuţi, fie învăţând de la al iul şi să-ţi 
descoperi şi mai mult ţie şi, ducă se poate, să-mi descoperi 
şi mic lu fel vederea iubită. A preţui t Ti|iT!CGti) în loc de 
a prefera î nţxmurjoui). Notează ca îngerul ne prile
juieşte noua darurile lui Dumnezeu.

M ijlocesc Vezi că atunci când Dumnezeu ne dă 
cuvânt, ne deschide gura, îngerul o pnJejuieşLc, interve
nind !mijlocind) pentru noi în chip vădu.

acestea pe margine; să ai însă în minte observaţiile mele 
dinainte cu trei pagini; şi aici cele donte (to ĉpiEjJEVaU 
ajută înţelegerii mele; şt Părinţii aşa an înţeles: şi acesta 
admite liberul arbitru al îngerilor, cum ve! afla peste puţin 

Cauza (inlregu)orânduiru (ierarhice), gr. Taţlorp îa 
Adică Dumnezeu

Este deci tu turor. Notează că Dumnezeu este fiinţa 
luminii şi virtuţii prin fire şi pnn voinţă.

Socotesc. Notează că după Dumnezeu, începutul ă 
toată vinuiea sunt minţile cele mai înalte, primele pnn 
care avem iluminarea lui Dumnezeu.

însuşirea arzătoare. Notează că minţile cele mai 
înalte sunt arzătoare pnn însuşirea lor.

De Tron Explică bine ce sunt Tronurile: înţelegerea 
deschisă a lut Dumnezeu; calitatea de Tron zice că este 
însuşirea daLâ cu un rol deosebit sfintelor Tronuri.

De m ai jo s  Despre treptele mai de jos. cum se îm
părtăşesc de iluminările dumnezeieşti prin cele dintâi.

Am intite A venir la explicarea a ceea ce a spus 
înainte,

§4

D eci zicea. Vorbeşte despre cei ce a spus că nu a fost 
Serafim cel cc s-a arătat Iui Isaia, ci unul din îngeni mai 
de jos; combate părerea pe care a expus-o puţin mai 
înainte, la începutul capitolului, unde spunea că ulm i na 
foarte ni’poiri\ it şi cele următoare,

în  sim boale. Pentru că vede. pe Serafimi eu şase 
aripi.

Aşezate - împrejurul lui Dumnezeu. Căci se zice în 
Scriptura: Stăteau in jurul Im lApoc. 7,11) {dea  se 
mişcă in jurul lui Dumnezeu, n. trad,).

învăţa. Observa cc învăţa Jsala, pe care ÎJ numesc 
teolog: că Dumnezeu e necunoscut chiar celor mai înalte, 
mai de sus Puteri şi că cete ce sunt nu au nimic asemenea 
lui. Iar cele ce suni ţoVTOt) am spus in cartea dinainte dc 
aceasta că sunt cele inteligibiic (îngeri) şi sensibile: 
aceasta o învaţă proorocul după ce s-a curăţit de păcatele 
sale; despre uceasiu vom vorbi puţin mai târziu.

A fo s t învăţat tainic despre - Serafimi. Ce a învăţat 
prin Serafimi,

N urnire Explicarea Serafimilor 
A le aripilor. Ce arată .ui pi Ic.
Spre Dumnezeu ~ primele A spus mai sus, la sfârşitul 

capitolului 11. că toată mintea cereasca şi omenească arc şi 
trepte prime, mijlocii şi ultime; deci cu dreptaLe a spus că 
Puterea ore şase unpi, ea prin două sâ־şi astupe feţele, prin 
ccie mijlocii picioarele, iar prin celelalte sâ zboare în juruJ 
lui Dumnezeu, despre care el a spus că este suprema 
întindere. Notează ce înseamnă multele picioare şi multele 
feţe ale Serafimilor şi pentru cc uncie .suni acoperite.

înşesite. Notcaza cum explică cele şase picioare ale 
sfinţilor Serafimi.

A celor văzute. Adică a celor văzute de prooroc 
. \ celor m ai înalte Prin acoperirea feţelor; acelor mai 

adânci, prin acoperirea picioarelor, iar simetria prin cele 
din mijloc.

Cântare - m ult slăvit o are. Sfânt, font. sfânt < Jv 6.7. 
Apoc. 4,8) înseamnă ca şi îngerul, după felul ş! puterea 
lui. primeşte iluminarea dumnezeiască şi transmite 
proorocilor căi pricep, nu cât cunoaşte el.
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Părinte le-a eugenii primr-o înălţare şi înţelegere evlavi
oasă despre Dumnezeu şi despre firile îngereşti, Notează 
pentru ce Domnul Dumnezeu a fost înţeles adeseori ca 
un foc şi în ce constă asemănarea focului cu Dumnezeu, 

Nereţinup ngamestecat, desfăcător. Notează carac 
tenzarca focului sau lauda iui; căci distinge materiile şi 
desface ca plumbul dc argint cele amestecate; dat e 
neschimbat, rămânând pe cât e cu putinţă substanţa sau 
fiinţa focului aceeaşi, schimbundu-şi numaiînsuşirile.de 
exemplu putând deveni rotund sau ascuţit, cum se poare 
întâmpla cu cele pâmomeşLi; sau poate primi proprietăţile 
acruJui. dc pildă se poate corupe prin evaporări sau 
ingioşa sau primi schimbările apei.

Cădere în Jos. Cuci niciodată nu coboară în jos.
In aceeaşi mişcare. Se mişcă la fel 
\ u  are nevoie, focul nu are nevoie dc altceva, deşi 

are nevoie dc o substanţă pentru a se aprinde; dar nu o 
spune aceasta, ei câ focul nu se poate amesteca cu ah 
element, nici nu se amestecă împreună cu altceva, ca apa 
cu pământul; de aceea unii l-au numit o unică fiinţă şi 
între alte elemente.
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In chipul omului. Se spune pentru ce îngerii sunt 
închipuiţi şi cu oameni.

Capacităţi simţuale. Notează deosebirea animalelor 
neraţionale faţa de simţirea celor raţionale, adică a noas- 
hă: căci ce Ic neruţionalesunî in întregime siniţualitatedin 
care şi constau, ea existenţe neînţelegătoare; în noi însă 
simţirea e redusă; căci nu eunslăm dm ca, ci din 
înţelegere; de aceea existăm şi după moanc. fiind sufict 
înţelegător. Dar îngerii n-au nici cea mai mică Însuşire 
simţuaht; căci noi in cele ale noastre suntem uri chip 
îngroşat al lor; şt spune dc om câ e cel din urmă în cc 
priveşte simţuaiiLalea, în sensul câ animalele au mai 
multe simţ un. mai eficiente şi mai ascuţite,

(Puterile) văzătoare. Spune ce înseamnă ochii celor 
inteligibili (ai îngerilor) şi ce înseamnă puterea mirosului 
sau nările, urechile, gustul, pipăitul, pe care îl numeşte 
atingere, cc sunt genele şi sprâncenele, ce .sunt semnele 
tinereţii - dinţii, umerii, braţele, pc cure lc numeşte coaie; 
cc este pieptul şi picioarele, cc este uşurinţa aripilor şi 
cele următoare.

(Simţul) ce distinge mirosurile. In acesta vede natura 
simţului trupesc; pe acesta îl preface, prin explicare mai 
înaltă, ca şi pe celelalte mădulare ale omului. în înţcle 
şurile puterilor naturale ale îngerilor.

A lim entelor - hrănitoare. înţelege prm aliment 
revărsarea văzută a înţelepciunii, după spusa: Vrii vărsa 
dm Duhul Meu în tot trupul şi cele umiâLoarc (Iod 3.1). 
Căci cunoştinţa dumnezeiască trece dc la Dumnezeu prin 
Puterile inteligibile (îngereştii (a oamenii dumnezeieşti. 
Vi Lip a măsura fi ee ar u i a.

(în ţelesu l) unitar După modul dc primire al 
înţelegem

Prin puterea providenţială. Spune ca fiecare Putere 
inteligibilă (îngerească) înmulţeşte cunoştinţa dumneze
iască ce \uie la ea, adică o lămureşte spre a o lace 
înţeleasă ue noi explicând cele văzute, cum vei afla la 
Daniel, ca îngerul i-a lâlcult visul pc care las Uzul f s-a! 
putea în ieltge $t t ă îngerii ne ajută sâ aflăm sensul

Capitolul XIV

Mii Acesleu s-au spus la Daniel.
Slaba şi redusa. Simetric slahă a numit numărul 

oamenilor in comparaţie cu cel al îngerilor. Cuci s-a spus 
° \  lsW  ̂de altul, oarecare Didim cel orb cele noUâzcci 
ş̂ nouâdeoi îngerii, iar cea una pierdută suntem noi,
oamenii .

(prin primire) dc cunoştinţa Afirma câ şi tngeni 
'nrişi ştiu prin primire de cunoştinţă, nu matematic, ho- 
uu-Il־ lor, îrUrUL־ât câtimea numărului fiinţelor cereşti îl 
-nu numai cei luminaţi de Dumnezeu fer nu se pai 
mimăm t r ştiu în generat de număr ut lor m m  ti de fa 
piunnezelL n. IracL).

Capitolul XV 

«
Asemenea celei îngereşti. Ca o pânză, ca un fir.
Curăţirile, ci aw-KGtQdpaeiţ. Numeşte cunun( m 

terp re ţările explicative plin care se curăţ esc simboalclc 
dc cele cc pur nepotriviie în cele spuse.

Căci num ai dacă. S-a spus mumie Ut Puterile mai 
înalte sunt superioare ierarhie celor de după ele şi cele de 
la mijloc celor din urma. Căci n a spus câ aceeaşi treaptă 
stăpâneşte peste cele de după ea şi e stăpânită dc acelea, 
ci a spus ca prima treapta Măpâmşfe peste ea şic stăpâni lâ 
de cele dinainte de ca; aşa trebuie înţelese şi cele ur- 
mâiuare-

Sunl inferioare ierarhic. Ceea ce spune este aceasta; 
dacă am spune că primele trepte simt superioare ierarhie 
celor din urma, apoi iarăşi ca cele din unu a sunt superi
oare ierarhic treptelor dintâi, cărora acelea Ic sunt supe
rioare. am spune un Ililtu absurd.

Nu - nepotrivit Zice cHiut e nepotrivit cb in cuvintele 
Scripturii se atribuie aceleaşi chipuri tuturor Puterilor 
cere şir întrucât ţoale sunt. ca sâ spunem aşa. înalte şi 
mântuitoare şi Iu mu uit oare, deşi nu în aceiaşi fel; ci unele 
sunt superioare, altele inferioare

fSă tindă) in sus. Spre ceea ce i mai inaltşi superior

m

Să retuăm - şi să cercetăm  Notează, pentru ce prin 
chipurile îngereşti se exprimă mai mult starea lor înfo
cată: ■ţi pentru ce cete cereşti se cugetă cel mai adesea 
înfocate, şi de ce de Serafimi se spune că sunt arzâton.

f  und arzători. Explicarea numelui de Serafim.
Sfinţii Pentru ce şi Dumnezeu a fost cugetat ca foc.
Căci jocu l sensibil· Explicare mmunaiă a naturii 

locuim. Vedem focul răspândii in toate, dar în chip 
neamestecul, adică n clacul una cu cele în care există. 
f'ătrunde prut tuate: adică, aşa cum apa îşi face ajutată 
amestecai ea cu pământul, ud acuşi locui arde şi consumă 
1otul. dar nc ridică peste toule. adică e deasupra tuturor 
1■ricţnemdor, mai presus dc toate prin lucrarea lui; îl 
numeşte nccunos( iu şt ascuns, ca pe unul cc există în 
unele materii, dar nu se arată fată sa se pătrundă in ele 
xau 1 arj o matene care sa primească lucrarea lui; dar se 

şi în aceasta nestăpânit şi ne văzui. La lei irebuic 
·nţejcs'r şi celelalte însuşiri ale focului pc care acest
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Dtonisie Areopagituf n. trad,): aceasta este multa felu 
nme a înţelepciunii, câ li biruit priri slăbiciune pe cei te  
păreau Um.

îndeobşte. în scriere a D espre  numirile dumnezeieşti 
capitolul IV, sTa lămurit pe larg ce e intedigthif şi cei 
înţelegător. acum însuşi marele Djomsic lămureşte: in
teligibil este ceea cc este înţeles, care c numit cu drepte? 
şi lumina care luminează; iar înţelegător e numit cel ce 
înţelege şi e totodată luminat: vorbind pe scurl. fiinţele 
superioare sunt inteligibile. iar cele micrioi^ 
înţelegătoare; şi cel ce înţelege c in feri or celui inţele: 
Firea dumnezeiască luminează ca inieiigibilâ; iar cea 
îngerească e luminată în chip înţelegător

Preoţesc Notează câ de haina preoţească se vnrbcş 
în lezechiel şi Daniel.

Deprinderea de-a se aduna {concentra}. Am sp! 
mai. sus ce este deprinderea în ct-le netrupcşţj. Şi citeşte 
in capitolul V[!: ceea ce este unitar şi ncîmprâştîat î 
înţelesuri; prin acestea Părintele vorbeşte despre ilu~ 
minările dumnezeieşti şi indică identitatea concentrată a 
lui Dumnezeu cel Bun în prezenţa lui în tuutc
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Cele neasem ănătoare Adică materiale,
{ Uneltele geom etrice) de măsurare. Despre unelte 

de măsurare se vorbeşte Ia lezeehiel şt Zăhariu.
îndreptătoare Ca lancea în cărţile Regilor şi sccei 

iu proorocul Za huria

§6

Vânturi, Socotesc că aminteşte de textul de ta David: 
Cel ce ambii pe aripile vânturi for (Ps 103.4): poate arii;' 
şi înălţarea tui Hristos. Fiindcă in cele următoare. Părin
tele spune câ au fost văzuţi şi in chipul norului; în trudit 
a spus: N׳5 or l-a luat pe El de kt ochii lor (Fapt. 1,9) (idU 
chip dc nan  pentru că prin ei vin peste oameni ploi 
dumnezeieşti, de lumină roditoare, n. trad,).

Ne tem pa raia, Cu dreptate a spus nete nipon t!ă\ căci 
in cele sensibile totul se petrece în mod principal în timp 
şi cu întârziere. Dar în ede nt! trupeşti şi spirituale se 
săvârşesc In mod nctciiiporal şi veşnic; deci nu trebuie să 
sc vorbească la (fiinţele) cele inteligibile (spirituale) de 
timp.

Lucrare. In Joc dc suflare şi de zbor.
De sus Dc sus spre cele dc jos. ca în scara lui lacob.
Aerului. Notează câ numeşte vânt suflarea aerului
Suflarea vântului. Altă explicaic a numelui vântului.
Teologia simbolică. Notează şi altă scriere nepusirăti a 

Elii (o dovadă că autorul scrierilor titcopagitice n~tt trăit 
prea scurt timp înainte dc Sfântul Maxim Mărita isiiond, 
n.trad ) iar explicarea celor patru clemente o numeşte 
alegoria anagogicâ (înălţătoare) a lor. SimboaJde celor 
patrn elemente Ic-a explicau pe cat se pare. mai mult în acea 
senere. Notează şi cam explică cuvântul: Duhul suflă unde 
i tea (Îoan 3,8). prin cele adansc. Nit ştii de unde vine, nici 
unde se duce iluăn 3,8).

Umplute - într-un mod mat presus de lume Norul 
aduce apa mării şi o varsă, potrivit eu ceea ce s-a spus, pe 
faţa pământului; deci, precum acela aduce u f ut mării şt o 
varsă pe fapt pământului {Am. 5,8). aşa şi minţile primind

adevărat ui fenomenelor nat uni şi al ce tur ce ir  petre: 
cu noi. n, trad.).

Iar inima Inima с înţeleasă tic noi ca un centru care 
a primii prima dală viaţa, fiindcă după dumnezeiescul 
Vasiie cea dintâi creaţie inima: apoi tot trupul c plăsmuit 
dc ca ca dinir-un centru, în aşa fel câ întinde din Câ 
pretutindeni această viaţă; căci fie că trupul с făcut viu de 
căldura ci naturală, fie de duh (dc sa ilare), fie de sânge; 
dar izvorul tuturor acestora este mima. De aceea au 
socoti! unii că toată viaţa îşi are locui inlâi in ca, deşi e 
pretutindeni în trup şi nu с reţinută intr-un toc. nici 
circumscrisă (mărginiră) intr-un loc, met tiu с susţinută 
dc trup: aşa с deci şi cU treptele nevăzute, fie că slujesc 
prin ca in mod providenţial peste totT fie câ o face această 
fiecare după felul ci; ele trehuic înţelese oarecum cu 
avându-jşi temelia în mijlocul şi în locul inimii şi ca un 
izvor central al vieţii, deşi nu pot fi reţinute şi nici 
circumscrise i mărginite) in ir-un Joc sau în mod trupesc 
într-o parte a celor pe care îi susţin, fiind rânduite de Ja 
Dumnezeu spre o lucrare providenţială.

Apărătoare. Spusa înţelege ■o combinat, e puterea 
apărătoare a răspândirii de viaţă făcătoare: apoi despre 
inima de sub piept.

De uceea - ca aripile dedesubt. Spune pentru ce sunt 
înaripate picioarele; ca să arate mişcarea de sine şi întin
derea spre Dumnezeu şi necomun ic arca cu cele 
pământeşti fneparticiparea ia do, întrucât nu este în ele 
vreo tmpăriinirc, fiindcă s-au arătat şi pc pământ cu 
îngeri.

M işcarea uşoară a aripilor. Cete înaripate sunt 
uşoare

Curăţia. De adaosul celor din afară, ca mâncare şi 
haine, dc care suntem stăpâniţi noi.
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în ţelepciunea - de multe fe lu ri înţelepciunea de 
multe feluri a iui Dumnezeu. Este un cuvânt apostolic ici, 
Ef. 3.10); pentru ce a numit-o pe ea dumnezeiescul 
bărbat, de multe feluri, deşi în ţe legeni/W/reîm ел ca ceva 
rău? De altfel şi aici marele Dionisie a numit-o şi simplă 
şi de multe feluri: şi acestea două par potrivnice; spunem 
deci ca a spus înţelepciune simplă ca sâ arate câ Dum
nezeu nu e compus şi nu are nevoie de nimic îndoit. 
Dumnezeu nu e înţelept prin înv âţâi ură; înţelepciunea lui 
e un bun de la.sine. Dar învăţătura Iui e şi de multe feluri, 
pentru câ и preface în multe feluri dc cunoştinţe pentru 
slăbiciunea celor iluminate (dar şt pentru că vreo. din 
hună ia te. să le cunoască pe roate cele m ăr ginite. ca te  
sunt multe, n, trad.]; căci este arhiereu mare. pătimind 
împreună cu noi slăbiciunile noastre (cf_ Evr 4.15). Sau 
şi aşa: înţelepciunea lui Dumnezeu se numeşte simplă din 
pricina iconomiei pentru lume, peniru câ toate Ic-a lacul 
Dumnezeu; în drepţi sc arată mai descoperit puterea lui, 
ca in Moisc şi în Avruam şi in cei următori; şt taina 
iconomiei (întrupării). care s-a săvârşit, s-a numii cu 
dreptate înţelepciunea de multe feluri Căci, făcindu-se 
om şi vieţuind sub lege şi pătimind şi aflând u-se între 
morţi, a in vi ai prin irup şi prin slăbiciunea aliată în el, a 
biruit pc tot vrăjmaşul şi iadul, dăruindu-le celor ţinuţi 
acolo învierea (in at este desfăşurări ale învăţăturii 
despre Hristos. Sfântul Maxim aduce o tompfetitre lui
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dumnezeirea.
Pătimaşe- Plăcere pătim aş# numeşte pe cea ome 

neaseă ce constă din împâtimirca lesne schimbătoare dc 
cele ale trupului

Stare de linişte, gr, pCtOTC&VTŢV. Cuvântul liniştire sc 
foloseşte pentru cei ce nu voiese sa se ostenească, ci aleg 
să vieţuiască altfel; cuvântul înseamnă ceea ce-i uşor şi 
neobositei; aici înseamnă o stare fericită, nepăUmuojre 
şi net ul burată. In alt scris, se foloseşte pentru starea 
sufletească uşoară şi destinsă, pentru odihna uflilâ cu 
tleimpâtiniirea; în mod asemănător trebuie înţeleasă şi 
pentru îngeri.

Fericire, gr, £Î>ltaOLUXV. A spus fericire, cugetând 
Ia ceea ce trăirii noi; înseamnă a fi pururea mulţumii şi a 
avea o stare neschimbată.

Bărbaţii sfinţi Acestea nu pot fi înţelese aşa cum 
sunt, decâl dc cei învredniciţi de o astfel dc desăvârşire, 
precum sc şi cuvine sa tîe bărbaţii, cum zice acest sfânt 
preot, încât să se învrednicească şi de iluminările dum
nezeieşti pentru cunoaşterea celor ce sunt şi pentru întin
derea curată spre Dumnezeu; căci, îndumnezeită de astfel 
de iluminări, mimea ajunsă intr-o astfel de liniştire 
dobândeşte deprinderea plăcerii îngereşti şi anetulburSrij 
îngerilor, prin care liniştind□ ־se omul şi ajuns intr-o stare 
mulţumită de mântuirea celor ce se mântuicsc c scăpat 
de patimi şi imită, pe cât e cu putinţă, pe Dumnezeu, care 
voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască; el se bucură 
acum de cercetările lucrătoare ale lui Dumnezeu, de cele 
ce fac pc oameni dumnezei. (Numeşte cercetări duru 
nezeieşti lucrătoare pe cele ce fac pe oameni dumnezei).

Că (in privinţa unora) - (cunoştinţa) cea mai presus 
de lume. Notează că cel ce nu cunoaşte nu trebuie să se 
ruşineze de cele cc nu le cunoaşte, ci să-şi mărturisească 
neştiinţa şi să nu vorbească la întâmplare despre cele cc 
nu ie cunoaşte; ede şţjul că cunoştinţele ce le ave au sfinţii 
când erau încă elini şi le au atribuit lor fără să se ruşineze 
după ce s-au întors lă ilristos. Căci iată şi acesta se 
numeşte pe sine Areopagit: şi dumnezeiescul Iustin în 
Cuvântul către FJim s-a numii filosof.

cunoştinţa lor o varsă ca nişte nori peste cei mai de jos 
1 Fără să o trimită. Spune in t hip netrim/.r, căci lamina
niI e aruncată din nor.

producând ploaia Explică altlcl ce înseamnă norii; 
 ci ceva mai jos spune ce înseamnă electronul şi arama!־־
C| unele culori şi forme ale animalelor, pentru îngeri.
* Primitor Sin primitor a numit pământul primitor al 
ploilor, care pnn ele naşte roadele sale.
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Uar fiindcă - despre acestea . Despre formele ani 
matelor ca chipuri

*te

Urmelor. Votează bine firea leului; câti, zice ca voind 
vâ־i înşele pe vânători, şLerge. când umbla, cu coada 
urmele lui. ca sa nu se ştie de cl; de aceea s-a spus şi 
despre Dumnezeu: Calea Ta e in nune \ί că tin ile Talt 
în ape i fV. 76.1 fi): câţ i. precum nu se păstrează calea şi 
urmele leului, aşa nici urmele lui Dumnezeu,

Uşoară. Vulturul este un animal l u vederea foarte 
ascuţilă. Căci se spune că vulturii disting puii născuţi de 
ei dc cei f al şl: dc pr ivesc fără greutate spre soare, sunt pui 
adevăraţi: ia! de nu. li aruncă din cuib, ca falşi; aşa şi cel 
ce nu poate privi în chip curat spre Soarele dreptăţii se 
arată fals in cunoştinţa lui.

Şi ce! albi. Notează ce înseamnă caii albi, negri, roşii, 
pestriţi. Am lămurit deplin asemănarea neasemânătoare 
mai înainte, in capitolul II al acestei scrieri.

$9

Pe drumul drept, gr. τ η ν  κ α τ ε υ β ε ΐ α ν  Τ η ν  se 
acorda tu δύναμη׳ (puterea); celelalte sunt la mijloc.

în alt Alt înţeles ut roţilor
Oelgel· Notează ce înseamnă gel get la proorocul 

IczechicE
Hucuriei Se spune că se bucură cele cereşti şi însăşi
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au ajuns acelea după cc au trecut prin experienţa făcută 
de cele dinaintea loc perspectiva ce li se deschide şi lor. 
dacă imită treapta prin care au trecut acelea. Cele ajunse 
la treapta iluminării, după ce au trecut prin treapta 
curăţirii, le conving pc cele de mai jos de ele să se silească 
cu toată puterea pentru curăţirea lor. ca să ajungă şi ele la 
luminarea la care au ajuns acelea prin curăţire.

Coi mai înaintaţi trăi osc răspunderea do a lc comunica 
şi celor dc după ci treapta mai înaltă la caro au ajuns in 
experienţa lui Dumnezeu, prin împlinirea îndatoririlor 
faţă de ireupta de mai jos, iar cei mai de jos (râiesc in 
iubirea acelora lâţă de ei. apropierea mai mare a lui 
Dumnezeu de care s-au împărtăşit aceia. Această înain
tare a tuturor în experienţa Ilei Dumnezeu prin comuni
unea întreolaltâ e prezentată de D iu ni.sie Areopagiiul ca 
o înaintare a Lulurur în jurul lui Dumnezeu, în formă de 
spirală. Dumnezeu lucrează asupra tuturor pe de. o parte 
în mod direct, dar asupra celor mai înaintaţi .spre El de la 
o distanţă mai mici, iar asupra celor mai puţin apropiaţi 
dc la o distanţă mai marc, ceea cc arc ca urmare că 
lucrează asupra celor mai puţin înaintaţi şi prin cei mai 
înaintaţi. De aceea o reprezentat ca o coloană ce se Înalţă 
in mijlocul tuturor, ce! mai înaintaţi fund mai apropiaţi 
dc Bl prin urcuşul în spirală parcurs, iar cei mai puţin 
înaintaţi cunoscandu-l şi ci direct, dar de la o distanţă mai 
mare. insă fiind atraşi pe drumul in spirală parcurs dc ci 
pentru a se apropia şi ei mai mult de coloana prezenţei 
dumnezeieşti.

Dacă toţi s-ar apropia' dc Dumnezeu aflat ntimâi 
deasupra tuturor, nu l-ar cunoaşte direct decât îngerii 
din treapta cca mai înaltă Daca fiecare s-ar apropia de 
Dumnezeu numai în cerc pe poziţia lui proprie, cei mai 
apropiaţi de Dumnezeu n-ar comunica ceiur de după ei 
experienţa lui Dumnezeu, căci nu ь-лг afla toţi într u 
legătură.

Cei mai de jos sunt şi ei imr-o legătură directă cu 
Dumnezeu, dar într-un grad mai redus. Fi ştiu că 
Dumnezeu există, primr-o simţire şt o credinţă care 
le ajută raţiunea să nu vadă un sens in existenţă fără 
Dumnezeu В şt in aceasta o lumină. Dar sunl încă lipsiţi 
de o suii[ue mai intensă a prezenţei lui Dumnezeu, de o 
experienţă mai sigură a iui. Dur credinţa şi simţi rea lorii 
ajuta sa se.curăţeascâ dc ceaţa patimi lor t'are-i leagă prea 
muU de senzaţiile trupeşn şi dc planul material al lumii. 
Iar cei cc s-au curăţit în parte de aceste patimi văd pe

Capitelul !

1. Se pol distinge Lrei înţelesuri in capitolul J: 
a Strălucii eu luminoasă ce purcede iJlpOoSoq) 

mişcată de la Tatăl rui c unu cu cele providenţiate spre 
care sc îndreaptă, ci e unda de lumină venită dc la Tatăl 
peste ele. care nu sunt din Tatăl, cum este această revăr
sare, ci suni cele croate. Aceasta e deosebirea între gândi ■ 
rea creştină a lui Di emisie şi cea pamcistă a platonicului 
Prudu. pe care nu o fac cei ce văd în scrisul lui Dipnisie 
un conţinut cu caracter panteist. Creaturile peste cane .se 
revarsă undele luminii dumiiezcicşii nu sunt 
.. eman a ţi [** , c u vânt pe c <tre t rad uce re u I al i n ă î 1 fol o se şţe 
numai pentru acele unde.

D io ni sie Arcopagiinl rămâne în cadrul 
învăţăturii creştine, făcând deosebirea între creaţia 
adusă de Dumnezeu la existenţă din nimic şi 
legătura pe .care o păstrează El cu ea prin lumina pe 
care o revarsă peste ea din Sine, în scopul ţinerii şi 
aducerii ei cât mai aproape dc El, adică intre creaţia 
din nimic şi harul pornit din fiinţa lui Dumnezeu ca 
energie ne creată, cum îi va spune mai lârziu Sfântul 
Grigorie Palunia.

Considerarea de către Dioni sie a celor proridenţitite 
drept create, deci deosebite de lumina harului ce vine 
asupra lor din fiinţa dumnezeiască, rezultă şi din faptul 
că el vede rostul venirii acelei lumini asupra lor în îndum- 

citea celor providenţiale. Dar aceasta înseamnă că ele 
nu suni din fiinţa lui Dumnezeu iu sens panteist. Ele nu 
suni îndumnezeite prin însăşi existenţa lor.. Aceasta nu 
exclude o apropiere în diferite grade a făpturilor de 
Dumnezeu.

b. Acest urcuş a| creaturilor conştiente spre o tor mai 
intjiuâ relaţie cu Dumnezeu, fără contopire, nu se poate 
realiza fără o comuniune între creaturi, care are forma 
TrârhîcE

f Teaturile nu urca spre Dumnezeu toate deodată 
prin aceeaşi experienţă a Jui. In acest caz. n u r  avea ce 
^ comunice între ele Sau în voinţa lui Dumnezeu 
c1 J le ap mp ia de El tot mai mult. c implicată totodată 

v ':um tLB de a spor! corn uniunea între ele, prin comu״ 
njL'ările exponenţii ce o fac cele mai îrniimaie în 
rtprupicrcu de Dumnezeu eclor mai puţin înaintate. Dar 
CeJc mai puţin înaintate nu suni lipsite nici de de expe
rienţa lui Dumnezeu, dar văd in treapta nuli înaltă [acare
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trupuri şi ca atare pofte de satisfacere a trebuinţelor 
trupeşti. Mintea sau înţelegerea care caută sensul cxi!£, 
tenţe! с vârful fiinţei conştiente create Ha e îndreptată 
atare spre Dumnezeu, sensul suprem, atotcuprinzător 
îngerii fiind numai minţi sunt !modală minţile cele mai 
capabile sa înţeleagă şi să înainteze spre sensul suprem, 
al existenţei, care e Dumnezeu Însuşi faptul câ mintea 
înseamnă înţelegere şi voinţa dc înţelegere, iar 
înţelegerea nu cj poate avea toaiâ in ceea ce e mărginit, o 
orali ca făcută pentru Dumnezeu cel nemărginit, jn 
mişcarea ne sfârşi La spre El. Spre Dumnezeu urcăm prin 
Slujirea liturgică Dionisie se.dovedeşte ca un trăitor al 
lui Dumnezeu prin cultul bisericesc. Toata creaţia 
conştientă. îngerească >1 omenească, с o ieiarhic ce 
urca spre Dumnezeu in unire l׳u cele de pe treptele mai 
înalte, acestea atragân-du-le, prin marea putere 
dobândită din apropierea lor dc Dumnezeu, pe cele mai 
de jos. Dumnezeu inspiră tuturor închinarea, nu numai 
ca Lmul ce с mai marc ca toţi. ci ca Unul cc e \n acelaşi 
timp un negrăit şi atractiv mister. Acest urcuş al treptelor 
ierarhiilor spre Dumnezeu prin slujirea lui liturgică este 
una cu cont ut ■Li a lor desăvârşire, trecând pnn alic şi alte 
nivele de curăţire şi de iluminare. Д

Toata puterea dc slujire liturgică vine de la Fiu! lui 
Dumnezeu făcut om. El este arhetipul prin excelenţă* 
căpetenia şi mspiratoruj с uliului lui Dumnezeu pentru 
toate creaturile conştiente, tn calitatea lui dc om. cărui 
calitatea de Dumnezeu îi descoperă profunzimea vred
nică de închinare a Tatălui, dar şi iubirea puternic atr*C§ 
ti vă a lui. jL

Toi urcuşul liturgic, mai precis tot urcuşul spiritual 
conceput ca urcuş liturgic, este un urcuş in atmosfera de 
mister ce iradiază din Dumnezeu. 111 lut mai adâncui 
mister cc■ I înconjoară, с are с şi tot mai marca cunoştinţă 
şi experienţă a lui ca atare.

E imposibil de spus chiar ceea ce с misterul. El nu e 
numai ceea ce nu se înţelege El с legat cu sfinţenia. Aşa 
l-a văzut şt Rudolf Otto (dus Heitige) şi Mire ea Eliade 
(stiLTUÎ). Rudulf O llo  a vorbit de mysienttm treniendum, 
misterul care ne inspiră frica lui Dumnezeu. Dlonisie 
Arcopagitul vede misterul ca pe cel care ne atrage şi тл 
cure înaintăm prin slujirea liturgică. Ef presupune trăire*: 
in Liturghia primelor secole creştine, în care credin
cioşii sunt invitaţi; Cit frica  tui Dumnezeu, cu credinţă  
şi cu dragoste  ui vă apropiaţi. HI se arată cunoscut in 
scrierea Sfântului loun Gură de Aur despre cunoaşterea 
lui Dumnezeu ca mister in Liturghie. Dionisic Areopag!־ 
tul leagă misterul şl de ierarhie. Urcăm тп el ajutaţi dc 
alţii, mai înalţi în experienţa lui, care sunt şi mai stabili 
pnn trăirea lui. De aceea ierarhia e legată atât de mister* 
cât şi !le sfinţenie, pentru câ ne urcă spre Dumnezeu.

Slujirea arhierească a lui HrisLus nu s-з epuiza! ш 
aduc crea jertfei de pc cruce. Ea continua până la sfârşitul 
Jumu. căci H sc aduce coniuiuti Tatălui în cer şi în 
Euharistie ca sâ nc dea şi nouă puterea să ne împărtăşim 
dc jertfa lui, sâ ne jertfim. La fel continuă slujirea lui dc 
învăţător şi demnitatea împărătească in slujirea noas
tră pământească El с împăratul cate se jertfeşte, cuce- 
lindu -ne prin jertfă şi dandu-пе şi nouă putere să ne facem 
împăraţi peste patimile noastre

Această viziune liturgică a urcuşului făpturilor spre 
Dumnezeu ne arată încă odată pe Dionisic radk al deo.se׳

Dumnezeu imr-n anumită lumină; şi înuiniând în aceasta, 
ajung la un fel de desăvârşire a vieţii. Insă desăvârşirea 
îi face sâ vadă că trebuie să se cuniţeascâ şi mai mu li de 
necunoaşterea tui Dumnezeu, ca sâ înainteze la o nouâ 
Treaptă dc■ lumina şi de la ea. La o nouă treaptă de 
desăvârşire. îrrsâ în această înaintare sunt ajuraţi  dincolo 
de apropierea de Dumnezeu, trăită dc ei în mod direct, şi 
de trăirea experienţei mai înalte a lui Dumnezeu 3a care 
au ajuns cei de deasupra lor.

L. Bunătatea, lumina in caic înaintează toţi prin tot 
mai marea apropiere de Dumnezeu, il arată pe Acesta ca 
Persoana. Numai din persoană iradiază bun ai ale a ca lu
mină spirituală. Iar dacă persoana umana, deşi poate iradia 
din ea tot mai multă bunătate şi lumină, rămâne ca izvor al 
lor mereu necuprinsa, cu atât mai muil rămâne Dumnezeu 
cel personal n lumina necuprinsă.

Persoana, ca supremul izvor al luminii, c Tuial. iar 
lumina cea mai deplină care vine din F.l la noi este Fiul 
lui Fiul vine ca I urm na deplină dumnezeiască la noi cu 
Loaie razele luminoase ce se răspândesc din El, Tot cc ne 
dă Dumnezeu, în loate gradele şi formele, e lumină, c 
sens, e bunătaie. Şi toate luminările ne vin de ia Tatăl pnn 
Fiul sau de [a comuniunea dumnezeiască personala, şi de 
aceea iubitoare. Numai legătura cu acest Dumnezeu per
sonal ne scoate din îmuncric

2. îngrijite de Providenţă sau dc Pronie,
3. Chiar ״minţile cereşti’" sau duhurile îngereşti ne 

sunt descoperite de marea lumină a lui Dumnezeu Cu 
vântul Dacă Dumnezeu nu e existenţă personală, dacă 
nuc Tată care are un Fiu iubit şi iubitor, nu pot exista nici 
 minţile îngercşri" personale, care să voiascâ să-l״
cunoască ş l  să ! iubească, pentru câ şi ele sunt înzestrate 
cu capacitatea conştiinţei iubitoare Dur, ajutaţi şi de 
îngeii, noi urcăm pnn lumina dumnezeiască aflată şi in 
ei, spre lumina simplă începătoare şi farâ de început a lui 
Dumnezeu, dar fără să ne contopim cu El.

Dacă persoana umană nu iese din identitatea şi inte
gritatea ei. oricât de mult şi în oricâte feluri de „lumină״ 
se comunică, cu mâl mai mult nu se împuţinează în 
Sinea sa, ca izvor de lumină, Dumnezeu ca existenţă 
personală. El rămâne în calitate de existenţă personală 
inepuizabilă, ca o forţă de atracţie nesfârşită; atrage El 
însuşi şi persoanele create trăiesc o atracţie faţă de El. 
cum se întâmplă aceasta, în grad mai puţin intens şi mire 
ele.

Dar noi. ca existenţe in trup, cunoaştem în general 
razele luminii ce pornesc din Dumnezeu ca izvorul lu
minii începătoare şi fără de începui, ca sensul suprem şi 
izvorul tuturor sensurilor, mai ales prin transparenţa a tot 
ielul de perdele. Chiar mădularele noastre irupeşti 
sunt un fel de îmbrăcăminte prin care cunoaştem 
lumina sensurilor ce iradiază din nesfârşita lumină 
dumnezeiască. Insa lumina cea mai cuprinzătoare şi 
mai înalta ce porneşte din Tatăl, inccpăiorul luminii, 
este Dumnezeu Cuvântul. Din EJ vine lumina îngerilor 
şi a oamenilor drepţi. Şi dm ca se răspândesc in hol toţi 
razele luminii, care ne adună pe dc alta parte în El ca in 
Cel neîmpărţib

Cum spune Slâmul Maxim Mărturisitorul. îngerii 
sunt numiţi „minţi cereşti" penu u că sunt întregi numai 
mmţi sau numai înţelegeri, câtă vreme noi suntem şi
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lui. Când spun r.Lrnp" , nu mărginesc trupul într-o de
finiţie exactă. Câte nu se cuprind în aceasta noţiune?

Foane potrivii vede Oii vier Clement „apofaza" lui 
Dumnezeu In iubire şi o vede trăita in ״rugăciunea curată 
de oriec gândire ‘ ״Dacă Dumnezeul cel viu, Dum
nezeul Bibliei e supra-csenţu, supra-umtaie, aceasta nu e 
numai dm cauza oceanului ţâră lurute al dumnezeirii. ci 
pentru că El este plenitudinea existenţei personale şi 
pentru că poartă in cel mai mare secret al lui secretul 
reciprocităţii, pentru că este iubire" Astfel ..intervine al 
doilea moment al apofazei, cc! al rugăciunii curate... 
Rugăciunea curată este atinsă când intelectul poale 
respinge toată gândirea,, Alunei intelectul c cu totul gol, 
vid şi oferit concentrat in interiorii a tea cxLremă a inimii 
Devine «simplu» şi fără formă.. Inima înţelegătoare în 
care se adună omeneşte pura aşteptare, rugăciunea curară 
e o Eâcere cure este şj rugăciune„. Inteleetul «fără forma» 
n-are altă formă decât Numele lui lisus, care se infuzează 
în tăcere şi răspândeşte secretul său ca lumina şi face 
intelectul să sesizeze abisul lui ea Dumnezeu" (Oliviei 
Clement. QueJques ţttlans de vie â pârtii du patrimtune 
aste i ti/u t el miuiqite de t 'Fglise orthodoxe, in „ Con
iac Ls" . tir, 142. 1988, p, 99).

Dar faptul că nu puLem să ne lipsim de a atribui lui 
Dumnezeu şi Îngerilor unele chipuri din lume sau că chiar 
treapta superioară la care ne ridicăm !neînţelegerea lor 
prin negarea a tot ce le puiem atribut prin asemănarea cu 
cele din lumea creată are nevoie de acestea arătă o 
legătură interioară a lui Dumnezeu şi a îngerilor cu 
acestea.

Aceasta vine din faptul că ţoale cele din lume „au o 
împărtăşire la bine" . adică Ea Dumnezeu. Chiar in ma
lefic e o capacitate de a 11 făcută locaş şt chipuri ălc lui 
Dumnezeu şi ale fiinţelor îngereşti. îji cete materiale pot 
fi făcute toi mai transparente pentru cele spirituale, pot fi 
tot mai transfigurare. Trupul omenesc al lui Hristos a 
puiul fi făcut mediul cel mai transpărem al dumnezeirii. 
Raţionalitatea spiritului, simţirea din adâncimile lui 
lainice şi inepuizabile pol deveni proprii ale trupului

Creaţia întreagă e adusa la existenţă pentru a înainta 
în Dumnezeu şi prin aceasta pentru a se indumnezei sau 
sfinţi înaintând in unirea cu Dumnezeu şi între părţile ei, 
fără a se contopi. Prin aceasta creşte toLodată in 
cunoaştere, dur într-o cunoaştere prin experienţă tot mai 
accentuată a misterului, prin creşterea la infinit in această 
experienţă. E o înaintare in cane toaLe creaturile se ajută 
ele însele unite in ierarhia lor

Dumnezeu conduce cu lucrarea lui lucrarea ierarhiei, 
care are ca scop sporirea in unirea eu Dumnezeu După 
Diunisic Areopagit ui /Sfântul Maxim Mărturisitorul şi 
Sfanţul Grtgonc Păi ama au acordai cea mai mare atenţie 
lucrării dumnezeieşti necrcaie, in scopul in dumnezeirii 
creaturilor conştiente care lucrează şi ele. imitând modelul 
dumnezeiesc şi privind neclintit spre El. iar acest model 
i n ti pâri ridu-se în cei ce săvârşesc slujirile de sfinţire şi în cei 
ce participa la ele. Dionisie Areopagitul a subliniat cu toată 
puterea relaţia vie a creaturilor conştiente eu Dumnezeu şi 
înălţuiea lor spre El in solidaritatea lor ierarhică, cele mai 
de sus înhpâjindii se de chipul lui şi conmnieându-le, la 
rândul lor, lumina primită, celor ce Ic urmează. Aceasta se 
face mai ales prin sfintele slujiri ale membrilor ierarhiei. A

bii de panteismul neoplatonic. O esenţă neiranscendema 
1 noate avea caracterul unui misier care nu poate fi 
0Rodată cuprins Şt eu nu poate reprezenta izvorul 
T i r t i e n i e !  in cure trebuie >ă progreseze toate înaintând 
51 Ln Căci in panteism toate suni identice; mdivi- 
duaţiumlc care emana din esenţă nu pot li lipsite de 
sfinţenia pe care ar avea-o esenţa.

Am menţionat că pentru D ioni sic. Dumnezeu este 
of ncînccpui şi începător de bunataic şi de lumina şi 

jc aceea nu poate să nu fie Persoana, Dar aici el accen- 
Lucazâ d i Dumnezeu e şi mister. Aceasta îi arata şi mai 
piiih caracterul personal. Persoana uneşte iu Sine, in 
· n o d  paradoxal- lumina ea bunătate ־ şi prin. aceasta ea 
ja sens existenţei - ţi misterul. Pnn toate acestea atrage
spre .ca.

Capitolul II

4. Diomste Arco p agilul începe să descrie prima 
ierarhie, adică pe cea îngerească. Ea e fotă Trupuri de 
di Tente feluri, cum sunt descrise în Sfânta Scriptură. 
Suni prezentate aşa, printr-un pogor ă mâni. la noi. Căci 
în starea lor spirituală nu le-am putea înţelege şi mai 
ales n-am avea o anumită experienţă a lor. Prin aceste 
forme sau simboale materiale, ni sc fac străvezii in reali
tatea br spirituali. Că ci ni se dă totodată dc înţeles că 
aceste chipuri materiale nu le aparţin proptiu-zis. Dar. 
prin descrierea lor in chipuri materiale, ni se face lotuşi 
dovada că ele există. Şi in felul acesta putem să ne con
vingem şi dc existenţa lui Dumnezeu cel mai presus de ele. 
care ne este cu mult mai neapropiat decât fiinţe le îngereşti.

5. in urcuşul nostru spre Dumnezeu ne ajută şi faptul 
că. totdeauna fiinţele îngereşti se prezintă ca trimise dc 
autoritatea existenţei supreme a Iul Dumnezeu. O simt 
aceasta cei ce ajung la experierea lor. Tema principală a 
lui Dionisie este legătura intru minţile spirituale (îngeri) 
şi chipurile in care ne suni descrise in Scriptură sau în 
care se arată uneori organelor revelaţiei, Fie pot fi de
scrise sau se pot arăta in chipuri mai potrivite existenţei 
lor spimualc. alteori în chipuri mai nepotrivite (lei, cai 
c־U\). tn modul al doilea sunt prezentate pentru a ne da 
seama că fiinţele -spirituale nu pot fi aşa; deşi au în mod 
spiritual unele dm puterile acestor chipuri inferioare 
(puterea leului, iuţi mea calului).

Toate chipurile redau t? asemănare ncascmânâioare 
cu fiinţele îngereşti,

Eh iar Dumnezeu este descris pnn asemenea chipuri 
pc dc o parte asemănătoare, pe dc alta neasemânâloarc. 

Lui Dumnezeu i se zice Cel ce este sau Viaţa sau 
Raţiunea, pentru că c cauza acestora. Dar alteori i se 
neagă acestea pentru că e mat presus de ele. F asemenea 
cu toate şi ne asemenea. Negările (apofazelc) oricăror 
1*semănari i se potrivesc chiar mai bine lui Dumnezeu, 
decai afirmările lor. Lfoeori, cu cât sunt mai neasemâ- 
ŢTâtaarc chipurile în care ne este descris. Dumnezeu ne 
btalţă mai mult la El

Aceasta se întâmplă şi cu îngerii. 13a chiar şi cu 
ttamemi De aici, folosirea metaforelor. Se poale spune 
ca şi persoana umană pe de o parte poate fi exprimată, pc 
dc «dia e un mister inexplicabil Ba chiar orice înţeles 
aşa-zis raţional nu e total mărginit, ci deschis indefinitu
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Fiinţele îngere şi 1 lom ו vaza o ierarhie de trei 1 re ׳ ן  ne ec se 
suprapun de Lrei ori. Ele urcă v eşn ic  in participarea toi 
mai sporită hi energiile  d u m n eze ieşt i  şi fa asem ănarea  
cu D u m n ezeu . L ucrarea lor e u n i lâ c u  Iu!, rare a duin- 
ne zei ase a Acest urcuş se realizea/.» pnn trei etape ce se 
repetă prin curăţire, luminare >1 desăvârşire, Toate 
acestea işi au izvorul în Dumnezeu. D um nezeu e curăţia 
absoluta FI e lumina absolută, neprimind lumina dc la 
altul. LI e Jcsâv ârştrca absoluta. Curăţirea constă in ehhe- 
rarca fiecărei trepte dc unce amestecare cu altceva, în 
concentrarea exclusiva spre D um nezeu Dar absoluta 
neamextcearc cu otice alicea a o are Dumnezeu. O treapia. 
terminând curăţirea de amestecarea cu ; 111 ce va. ן rece la o 
iiuminara supta ioani. pnn lumina cc-i 'י ine dc la Dumnezeu. 
Dar ca una ce ■;-a curaţii, uansmiLe treptei de mb ea puterea 
acestei curăţm. Şi dupa ce treaptă de deasupra ei s a ilunii- 
nat, :1 trecut la riesavârşmT Dar, ajunsa la eapatul iluminării, 
poate ־ajuta şi pe cea de sub ca sa se ilumineze

D . lt curăţirea treptei interioare nu sc־ face numai pnn  
puterea c e -1 vine de Iu treapta superioară, l are a ajuns la 
capătul curăţirii sale, ci şi din puterea im Dumnezeu, odaia 
ce curăţirea înseamnă eliberarea de amestecul cu altceva ş! 
dobândirea preocupării exclusive de Dumnezeu.

Capitolul IV J
S . Toate le-a creat D um nezeu ca sa se împărtăşească 

dc bunătatea Iu! pc măsura lor. Acesta e sensul existenţei. 
Dumnezeu este izvorul existenţei tuturor. pentru c a c  bun 
şi a t o r p L i t e m i c .  d ar HI e־  rnai presus de existenţa. El este 
izvorul vieţii luturor. fiind mai presus dc viaţă. Este 
izvorul raţiunii şi înţelegerii tuturor. Innd mai presus de 
raţiune şt de înţelegere. Sc afirma transcendenţa lui Dum- 
iiezeu faţa de toate celc cc  există, care au şi viaţă şi 
cugetare prin El. H respinsă orice continuitate panieisiă 
de existenţe, de viaţa, dc raţiune şi înţelegere intre El şl 
Ui mc. [.te aceea aceasta nu poate li decât din nimic, dacă 
ea este תחת  LI, dar nu din fiinţa lui şi nici din alta care nu 
mai poate fi alăturea de a iui. odată ce este infinit; căci, 
dacă ar avea nevoie dc altceva peniru crearea lumii, ar Ti 
limitai.

Acesta c marele paradox: lumea tiu c din fiinţa, viaţa 
şi raţiunea Im şi totuşi este prin Ei. E o trecere de la El la 
ca. dar nu o prelungire a fiinţei, vieţii, raţiunii înţelegem  
lui E o trecere prin puterea voită dc E3 Da fiinţă lumii, 
dur El rămâne mai presus de fi inia ei. adică dc ceea ce  
cunoaştem noi ca fiinţă, dă v i a ţ a  unora din [unic, dar nu 
din v!aţa I u l  El rămânând mai presus dc ce trăim noi ca 
viaţă proprie; 11 dă raţiune şi înţclegeie, dar El rămâne 
mai presus de ceea ce cunoaştem  noi ca raţiune şi 
înţelegere. Şi. totuşi» nu putem cugeta existenţa lumii, 
viaţa şi raţiunea unor fiinţe din ca, fără fiinţa, viaţa şi 
raţiunea Un njai presus de fiinţă, viaţa >1 raţiune

9 ,  Dar fiinţele îngereşti sau cereşti au o fiinţă ! 0  

existenţa), o viaţa şi o înţelegere mai presus de c e a a cc lo i  
din lumea noastră, deşi 11 m ţ j . viaţa -a înţelegerea lor sunt 
create Dar fiind mai aproape de Dum nezeu 71 tuată fiinţa 
Joi numai nume sau înţelegere sau fiind mai pline dc 
puterea existenţei, de viaţa şi lumina lui Dum nezeu. ele 
au primii şi m isiunea de-a ne ajuta ş i pe noi ;sa priiruifl

conlucra cu Dumnezeu în această operă de sfinţire propnc 
şi n altora e lucrul cel mai dumnezeiesc ai făpturilor.

6 , Materia c şi ea de Li Dum nezeu şi face posibile  
form ele frumoase. Dar acestea prim esc frumuseţea  
adevărală numai cănd sunt produse de spiriL ?! sc arată 
prin ele sr.inie spirituale curate şi luminoase. Deci spiritul 
poate lucra in materie şi sc poate re vel!  pnn ca, Sau 
formele materiei sc află virtual in spuit, deci virtual şi 
în D um nezeu. Creatorul spiritului om enesc şi al materiei, 
Forma creată cea mut frumoasă c materia în trupul om e-  
u csl, legat i mim de spiritul lui iar suprema Irumuscţe o 
atinge ea în irupul Cuvântului îngeiilor li s-a dat şi Inu 
putinţa să ia form e văzute, mai ales □m eneşti, dur 
trecătoare, nelegate intim de existenţa Jur. inconsistente. 
Dum nezeu a creat toate formele de existenţă pentru o 
solidaritate între ck \ A creat şi materia ca o formă dc 
existenţă, pentru ca spini ul sa şi urate frumuseţea în 
formele ei.־ L״ ·, ' ■ | · g 5 ;« ; Z, ־ S ■ . , . ■

E sie lucrul cc l mat d u m n e ze ie sc ,  pentru că in 
a cea stă  con lu crare  sc arată răspunsul creaturii la 
iubirea lui D um nezeu cu iubirea sa.

Capitolul III

7 .  Se descrie urcuşul spre D um nezeu al treptelor 
ierarhice ale fiinţelor îngereşti in irc! etape continue, 
repetate la nivel tot mat înalt: curăţirea, iifruiruirat şi 
desăvârşirea .  Pentru toate iau putere de Iu Dumnezeu. în 
CJ e izvorul curăţiri, al luminării şi yj desăvârşirii.

A cestea  se înfăptuiesc in părtaşii la ierarhic din 
D um n ezeu , izvorul lor, mai mu Ir ea m niş-c ugJinzi lot 
mm dure. tot mai străvezii Deci D um nezeu n u c  cunu.s* 
cu! num ai teoretic, ci şi pnn întipărirea Iui in îngen  şi in 
oameni ea şi curăţie, ca lumină in care e cunoscut, ca  
desăvârşire în toate celc bune,

( urăiiu  consta in roi mai deplina eliberare de preocu
parea de ;dtele deosebite dc D um nezeu. Fa e condiţia  
pentru cunoaşterea rol mai adevărală şi inai adâncă a lui 
Dumnezeu, fiind eliberarea de îngusta şi nepotrivita lui 
cunoaştere. Iar aceasta e ceea ce il face pe înger tot mai 
asemenea cu Dumnezeu sau mai desăvârşit in bunătatea 
ş: iubirea carc este proprie lui. Toate aceste nivele atinse 
se com unică celor care urmează după ele. Pnn firea ei. 
curăţia lumina, asemănarea cu Dumnezeu in bunătate se 
com unica de la cei ce ‘’iini mai ridicaţi şi sc ridica mereu 
la cei ce  surit mai jos. dar in imediată legătură cu ei, iar 
aceştia suni atraşi de curăţia, lumina şi desăvârşirea 
■acelora.

A . ־

înălţarea în mrăţic־ în cunoaşterea lui D um nezeu, in 
desăvârşirea cu asemănare cu El, suni însufleţite de 
iubirea lui Iar iubirea faţă de FI a unora nu poate va nu 
dcvjnâ şi iubire a Jur faţă de cci dc după ei.

ro 1;jşF curăţirea, luminarea şi desăvârşirea unora pnn  
atracţia lui dc către Dumnezeu şi comunicarea acestor 
stări celor următori nu se luce in mod necesar con lonti  
ursei legi. iubirea din ele nu poaLe avea loc lărâ libertate 
F ii: firea tuturor o pornire spre iubire. Dar iubirea a putut 
ii atrasa !.luar de unii îngeri şi spre sinea lor iriţcdeasă in 
chip egoist, coca ce a dus la căderea unora, iar im oam eni 
şi spio plăccriJe !le ce le  materiale, tiui fiind eu ei suni 
îmbrăcaţi m Lrupun.
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de noi. Dumnezeu n-a adus la fiinţă o lume văzută şi 
nevăzuta săracă, Precum nu putem da de marginile lumii 
văzute, aşa nu putem da mc! dc marginile celei nevăzute, 
cu atat mai valoroase, care contribuie la îmbogăţirea 
noastră spirituală drn Dumnezeu, iniimtul luminii şi al 
înţelesurilor, Ele îşi comunică trăirea mereu sporită \\ lui 
Dumnezeu şi bucuria de El — cum nc־o comunicăm şi 
noi şi care e eu atât mai bogată, cu cât suntem mai mulţi 
vei ce ne-o comunicăm.

Nu с vorba în aceasta de o reîntoarcere sau atragere 
din nou in esenţa fundamentată a celor ieşite din ea. 
conform teoriei panteiste neoplatonice. Căci cele cc urcă 
spre Dumnezeu sunt create de El din nimic şi nu ajung in 
urcuşul lor la o contopire cu Dumnezeu, ci rămân veşnic 
create dupa llinţa lor. indumnezeindu-se după har.

Capitolul VII

13. Cele trei cete din prima treaptă sunt aprinse de 
dragostea faţa de Dumnezeu, afl.'indu-se în directă relaţie 
cu Dumnezeu, fără mei o mijlocire. Numai pe El îl văd 
şbl simt ca mai înalt decât ele. Sunt aprinse de iubire, dar 
nepălimaşe. Căci iubirea aceasta le înalţă, nu le coboară. 
Dar ele încălzesc, la rândul lor, pc cele de sub c!c. 
încălzesc pe acelea spre iubire, prin iubirea lor. Căci cel 
ce iubeşte nu numai sc încălzeşte dc iubirea ce o arc faţă 
de cel mai de sus. ci şi încălzeşte cu iubirea lui pe cel mai 
de jos. în Heruvimi sc află, pc lângă căldura iubirii lor. 
înţelepciunea câştigată din vederea lui Dumnezeu, pe 
care de asemenea o transmit celor trei cete din treapta de 
după cea dintâi. Iar în Tronuri iese In relief cu deosebire 
însuşirea de-a П cel mai ridicat ״loc" de odihnă ăl lui 
Dumnezeu prin iubirea lor faţă dc El, comunicând şi ele 
această calitate celor de după ele.

Toate cele trei cete tlm pnmu triadă sc mişcă în jurul 
lui Dumnezeu, dar şi persistă în jurul lui. De aceea se 
spune despre ele că se şi mişcă, dar şi stau in jurul lui. 
Sunt statornice, pentru că nu coboară spre suirile celor 
mai de jos. Dar se mişcă pentru că nu se mulţumesc 
nicicând să rămână unde sunt şi să nu uree mai sus In 
împărtăşirea de Dumnezeu.

14. Cetele din prima triadă nu cunosc pe Dumnezeu 
prin nici unele din vele create, ci numai direct din El. De 
aceea au curăţia cea mai înaltă, lumina dumnezeiască cea 
mai bogată şi desăvârşirea cea mai deplină tn com paraţie  
cu treptele de după ele. dar înaintează mereu mai sus în 
curăţia lor sluj în eliberarea dc alte şi alte îngustimi 
ale neştiinţei şi, ca urmare, in lum inarea lor directă din 
Dumnezeu şi deci şi in desăvârşire în asemănarea cu 
Dumnezeu.

Ele sunt în relaţie nemijlocită cu Dumnezeu, căci 
nu se poale cugeta că sum la infinit alte şi alte trepte 
mereu mai iu al Le in apropierea de El. Aceasta ar 
însemna că creaţia este infinită, ceea ce ar face pc 
Dumnezeu lipsit de capacitatea de л limita creaţia. Iar 
faptul ca prima triadă se afla intr-o relaţie nemijlocită 
cu Dumnezeu nu и face cu totul deosebită de celc dc 
după ea, pentru că şi ele sc împărtăşesc în mod nemij
locit de Dumnezeu, care e verticala ce se înalţă printre 
toate Deosebirea primei triade constă numai în faptul 
că mi are nevoie de alte triade pentru a urca in contu-

!ut multă putere, viaţă şi lumină de la Dumnezeu. Apro- 
,creu lor mai mare de Dumnezeu le dă mai multă 

[ii-inoste mai multă atenţie la El, mai multă aseml· 
nare cu El. Dar aceasta le l ace sj imile mai mult dragostea 
| a i D um nezeu pentru noi.

10. Deoarece afirmării dinainte că noi primim cele
b! Dumnezeu prin îngeri, unu ii opun faptul ca unii 

stlnţJ vorbit despre u comunicare directă cu Dum
nezeu. autorul declară că o comun ic are cu Dumnezeu 
uin întieri nu se opune şi unei comunicări directe. Ele sc 
Îmbină Ingeni in şist i-au introdus pe sfinţi la comun i- 
„ uea directa cu Dumnezeu. Ingeni ne-■u putut ajută să 
e .speriem lucrarea cu totul spirituală a lui Dumnezeu. 
inirueiiL au luat unele chipuri pnn care ni >-au făcut mai 
accesibili, b şi aceasta un urcuş treptat al nostru la trăirea 
prezenţii! şi lucrării spirituale- a tui Dumnezeu. Fecioara 
Mana va tiă; minunea conceperii Fiului lui Dumnezeu 
din ea, după ce i s-a vestit aceasta pnn înger. E o ieonomie 
a lui Dumnezeu sa-şi facă din îngeri înainte mergătorii 
săi ta oameni, pentru treptata ridicare a acestora la co
pleşitoarea experienţă a lucrării lui. Omul trăieşte 
mărimea bunătăţilor lui Dumnezeu şi pnn faptul că 
trăirea ei dc câLre el este anticipată de trăirea cea mai 
presus (Je־ om. dar nu cu totul copleşitoare, a îngerilor,

Dionisie Areopag!tu! ne prezintă \ iziunea întregii 
lui univers creat, nevăzut şi văzut, înaintând spre Dum
nezeu. ;itras de El, dar răspunzând acestei atracţii 
printr-un urcuş solidar ierarhic - Iu urgie, E o viziune 
dinamică ascendentă a creaţiei universale.

Pentru această înainLare continuă în lumina şi iubirea 
lui a făcui Dumnezeu universul sau pentru veşnica lui 
în dumnezeire Nu l-a făcut de la început in maxima 
apropiere de El. pentru ca să-idea şi lui prilejul şi buc una
i.i facă această in unit are mânaE de dorinţă şi cu libertatea 
lui - mai precis a îngerilor şi a oamenilor - şi nu l putea 
face de la început ca pe Sine. un univers al dumnezeilor 
intîmţi, Sf_ Maxim Mărturisitoiul a preluat această vizi 
tine vorhind dc liturghia cnsirncă şi spunând că Dum
nezeu Cuvântul a creat pe om pentru a-l indumnezei şi 
pentru aceasta El se face axa lucrătoare în istoric, om 
ducând-o spre veşnicia îndumnezeită {Răspunsiin către 
TăttţSk* 22).

u .  Chior Ii.sus se supune ca om acestei rânduieli a 
lui Dumnezeu, lăsându-sc iritării de înger. Dealtfel, EL se 
foloseşte dc îngeri î ca vestitori ai dumnezeirii Iui pentru 
oamenii cărora ei Ic erau mai apropiaţi,

Capitolul VI

12. Numai Dumnezeu ştie câte ordine îngereşti sunt. 
Nouă ni s au descoperit trei ordine, do câte trei trepte. 
S-ar putea ca, aşa cum vor veni la existenţă pentru veci 
miliarde de oameni, să existe şt miliarde dc îngeri, de 
ipostasun conştiente neirupcşti, pentru a cuprinde cât mai 
niulte dui înţelesurile şi formele de iubire ale lui Dum
nezeu cel infinit şi pentiu ea pe măsură ce vin noi şi noi 
uămeni la existenţa pentru veci. sâ-i aibă în grija lor 
prietenească alţi şi alţi îngeri apropiaţi spiritual dc unici
tatea fiecăruia. Pol fi in planul nevăzut din jurul nostru 
11,uiţi imposibil de numărat, care săi înţeleagă pc Dum
nezei! cel m iai mult. să l laude în comun şi sâ se intereseze
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Numele de preot însuşi (ίερεύς) arc sensul de sfinţit. 
Căci se sfinţeşte intr-o legătură superioară cu Dumnezeu; 
şi îi înalţă pe credincioşi spre sfinţenie. întrucât ii înalţă 
spre Dumnezeu, De aceea î se spune preotului şi ״Sfinţia 
la1־ . Iar ierarhul sau arhiereul înseamnă începător sau 
conducător mai înalt în sfinţenie, motiv pentru care i se 
spune ..Prcasfînţit” ί ιερότατος).

Hristos este cel mai înalt ierarh, pentru că este 
începătorul sfinţeniei ca Dumnezeu, dar şi conducătorul 
în casau în dumnezeire, ca om. Dar ierarh mai inseiimr 
şi ״Stăpân sfinţit" , Stăpân care conduce însă prin iubL 
in iubirea mai înaltă a iui Dumnezeu De aceea se spune 
arhiereului ״Prcasfinţitc Stăpâne" , iar lui HrLstos 
.,Stăpânul” sau ..Domnul“ prin excelenţă,

Hristos este ״începătorul" sfinţeniei sau izvorul ci. 
pentru că este Fiul Tatălui, dar şi omul carc primeşte 
sfinţenia cea mat înaltă. Rolul acest a îl transmite pc trepte 
mai potrivite oamenilor şi ierariiici cereşti şi omeneşti. 
Nimeni nu urcă singur spre Dumnezeu, ci prin alţii, care 
au ex periat sfinţenia mai înaltă и lui. carc se simte In 
sfinţenia lor.

Uneori, îngerii le vestesc oamenilor lapte de viitor a le  
lui Dumnezeu sau proorocii. Sau Dumnezeu araîăcă îşi 
va împlini prin îngeri anumite fapte cu oamenii. Aşa с 
porunca dată unui înger dc■ a pune in viitor semnul crucii 
iui HrLstos pe fruntea celor ce vor crede în Kl, semn prin 
care se va îmi pun in fiinţa acelora puterea lui Dumnezeu 
саге-i va mântui şi-i va scăpa de vrăjmaşul.

Se întipăresc prin aceasta cei credincioşi cu 
Preasfântă Treime cea iubitoare şi cu duhul jertfei 
iubitoare a tui Hristos. umplânduri şi pe ei de iubirea 
treimică şi de iubirea jertfelnicâ a lui Hristus Deci 
vine în ei chiar prin îngeri nu numai o vestire dc la 
Dumnezeu, ci chiar o putere de la Dumnezeu; se îm-’ 
părtaşesc de o prezenţă a Treimii în ei şi a lui Hristos, 
Dacă pot simţi nemijlocit pe Dumnezeu prtn cel ce mi-J 
predică cu simţire, cum nu l-aş puica simţi şi pnn înger, 
carc mt-J predică in mod nevăzut şi cu mare înrâurire în 
interiorul meu? Dacă arâtându ini preotul crucea sau 
binecLivanlându-mă cu semnul ci, simt direct În mine 
prezenţa lui Hrisiox cel răstigniLT cum nu l-aş simţi când 
îmi pune îngerul în interiorul meu pecetea crucii lui 
Hristos? Mijlocirea luj Dumnezeu prin preot sau prin 
inger nu înseamnă o interpunere a lor între Dumnezeu şi 
mine. ci un deget cure mi-l arată, un glas carc-тш spune; 
 lată 1!" Dumnezeu nu condiţionează arătarea lui către״
noi de izolarea noastră, ci ni sc arata cu atât mai simţii 
când ne vede adunaţi. solidari in El. In glasul preotului şi 
al îngerului simt puterea lui Dumnezeu,

Capitalul IX

1 9. Triada îngerească cea mai apropiată dc oumeni 
e triada a treia, formată din începătorii. Arhangheli şi 
Îngeri, începătorii!« sunt cei care sunt pentru noi ״începu
tul־ sfinţeniei sau al ״conducerii" spre Dumnezeu. Ei 
privesc spre triada Domniilor, Puterilor, SLăpânulor, dar şi 
spre Arhangheli şi îngeri, care ne comunică noua direct 
ceea ce primesc de la Dumnezeu prin treptele superioare. 
 Scriptura a încredinţat ierarhia de la noi îngerilor” . Ei״.
sunt ierarhii ierarhilor pământeşti sau conducători! şi

nicarca tot mai apropiată cu Dumnezeu, cum au acclea. 
Dar e ţinută şi ea in solidaritate cu triadele de mai jos. 
prin răspunderea de-a le atrage după ele la o comunicare 
cu Dumnezeu tot mai bogată. Urcuşul mturor în apro
pierea de Dumnezeu în sofidariuue e. cum spune Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, intr-o scolie la acest capitol, ca o 
horă suitoare în jurul lut Dumnezeu, în cadrul căreia cele 
mai de jos fiind atrase de cele mai de sus înaintează şi ele 
intr-o comunicare nemijlocită, dar mai de jos, cu Dum
nezeu întreaga creaţie se mişca spre o tot mai mure 
corn u n ic are d irec tă с u D u iun ezeu, în сadru! ace s te t h orc 
universale,

15, In mod mijlocit Fiul lui Dumnezeu ccl întrupai 
a introdus această triadă şi în taina întrupării şi lucrării 
lui mântuitoare. Dar poate tocmai fiicându ie să-şi dea 
scama de mărimea acestei taine, a făcut aceste cete să 
se întrebe cu îndoială cum s-d puiul face aceasta? Căci 
era dc neînţeles iubirea atât de mare a Fiului lui Dum 
nezeu care l-a făcut sa sc coboare până ţi se face um.

16. Din izvorul dunmczcicsi:

Capitolul VIII

17. Prima triadă a îngerilor e concentrată spre 
măreţia infinită a lui Dumnezeu. Ea se alcătuieşte din cei 
în a căror iubire sc odihneşte Dumnezeu (Tronurile) şi 
care rămân nemişcaţi în bucuria de a 1 avea pe Dumnezeu 
odihnindu-se în ei şi de-a sc odihni ei înşişi în El; din 
Serafimii care ard de focul dragostei lui Dumnezeu faţă 
de ei si a lor faţă dc Ы; şi din Heruvimii care adaugă ia 
acest foc al dragostei şi cea mai înaltă Iu muia a înţelep
ciunii.

Гг iu da a doua se împărtăşeşte cu deosebire de carac
terul lui Dumnezeu de Domn, de Puternic şi de Stăpân 
Prima ceată a ei simte libertatea ei deplină, nesupusă nici 
nnei pom ir j interioare sau puteri exterioare, Simte num ai 
domnia dătătoare de libertatea a lui Dumnezeu. A doua 
ceată trăieşte puterea lui Dumnezeu, cure и face şi pe ea 
puternică. A treia îşi simte stăpânirea de sine. саге e o 
domnie activă, o domnie in Lot cc facc.

Triada a ireia e însărcinată cu slujirea vestitoare 
către oameni, fiind în legătură nemijlocită cu ci. Ea Ic 
comunici oamenilor locul iubirii lui Dumnezeu şi de 
Dumnezeu şi puterea libertăţii sau a stăpânirii de sine, 
primite de ia Dumnezeu prin triadele superioare, dur 
trăite şi dc oameni in ir un mod direct, dar de mai 
departe, de la Dumnezeu.

18. Uneori, Ingeni din treapta cea mai de jos sau 
Arhanghelii suni trim işi direct de Dumnezeu sau. Iu 
porunca Illl Dumnezeu, de coi din treptele superioare, să 
comunice oamenilor veşti despre viilor sau îndemnuri 
spre anumite fapte. Ei sunt prezentaţi uneori în aceasta 
slujire îmbrăcaţi în haină lungă până la călcâie, pnn care 
se dă de înţeles slujirea lor ierarhică sfinţitoare. Căci 
această haină închipuie haina pc care au să o îmbrace ş! 
preoţii sau arhiereu bisericeşti, carc lc acoperă lormde 
tmpului care pol ispiti la porniri pătimaşe. Le rămâne 
descoperit numai capul, carc are rn sine mintea 
înţelegătoare şi gura comunicatoare a v o ilo r  dum
nezeieşti.
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Dar tuci îngerii nu aduc întotdeauna vestirile sau 
tălmăcirile lor dtreci, unei mulţimi în general, ea ta 
naşterea lui H n sto sTcî uneori le comunică poporului prin 
bărbaţi aleşi capabili sa le primească pnn treapta lor 
duhovnicească mai înălţată. Căci, pe lângă ierarhia 
bisericească rânduită dc Dumnezeu ca ierarhie vizibilă, 
există şt o ierarhic duhovnicească intre oameni, adică 
trepte diferi te de trăire şi înţelegere duhovnicească, dintre 
care unele sunt foarte înalte. F. o altă formă prin care 
Dumnezeu susţine o răspundere şi o solidaritate intre 
îngeri şi oameni, în urcuşul Iur spre BL

Capitolul X

 Prima treaptă inireuâ se împărtăşeşte de o lumină ״ 21
mai ascunsă, pentru că e în nemijlocită comunicare cu 
Dumnezeu cel ascuns in profunzimile Iui faţă de făpturi. 
Cu cât eşti mat aproape dc Dumnezeu, cu atât îţi dai mai 
mult seama de taina lui. cum ţi se întâmplă şi în relaţia cu 
persoana iubită. Dar lumina dumnezeiască cc i se arată 
primei irepte esie mai curată, Fiind mai bogată şi 
iirătându se mat direct şi mai adâncă. Avem de-a face cu 
un alt paradox,

2 2 . Dar chiar îngerii din aceeaşi treaptă îşi comunică 
unii alLorj ceea ce văd spiritual* ceea ce cunosc din 
Dumnezeu. E şi între ei o comunicare. Altfel nu s-ar 
bucura împreună, Ntci unul nu se bucură singur de ceea 
ce cunoaşte din Dumnezeu. Se arată şi în aceasta o 
solidaritate între ci, o solidaritate prin dialog, singura 
formă de comunicare posibila tntre existenţele 
conştiente. Dc aceea strigă Serafimii unul către altul.

23. Dar minţile cereşti şi omeneşti nu sunt deosebire 
numai ca grupuri în curăţirile, iluminările şi desăvârşirile 
de cure se împărtăşesc pe rând, ci şi fiecare dimre ele arc 
într-un fel in once moment roate cele trei stări la înălţimi 
deosebite. Mintea omenească a fiecărui om trăieşte 
mereu curăţia, iluminarea şi desăvârşirea, puteri prin care 
se curâţeşte. se iluminează, se desăvârşeşte mereu. Mai 
ales oamenii ajunşi la sfinţenie se află la înălţimea tuturor 
cetelor îngereşti în starea lor de curăţie, de iluminare, de 
desăvârşire în năzuinţa şt puterea lor de-a se curaţi, 
ilumina şi desăvârşi mai departe. Dar aceasta nu exclude 
comunicarea experienţelor stărilor lor de curăţie* de ilu
minare şi dc desăvârşire şi a năzuinţei lor continue de-a 
se Înălţa în aceste stări. Oamenii, până sunt în starea dc 
păcat, sunt la începutul şi pe parcursul mai puţin înălţat 
al Curăţirii* iluminării şi desăvârşirii ior. mai prejos de 
irepte le îngereşti şi se folosesc de ceea ce le comunică 
acelea , Dar pe culmile sfinţeniei lor, se află la înălţimea 
tuturor treptelor îngereşti şi ir comunicare cu ele.

24. Dinnisie Areopagilul exprimă pe Lot parcursul 
sci terilor Svile taina lui Dumnezeu ca izvor al tuturor celor 
hune câte le avem; dar mai presus de ţoale. El e izvorul 
fiinţei* al existenţei, al luminii, al desăvârşirii, fiind mai 
presus dc fiinţa, de existenţă, de curăţie, de lumină, de 
desăvârşire. Nu puiem numi cu numele celor avute şi 
1 răite de noi cele proprii lui Dumnezeu. Cete trăite şi 
numite de noi sunt relative, începute, participate; cele ale 
lui sunt absolute* neîncepute, neparticipatc Le are pe 
toate in Suie

începătorii lor în sfinţenia pc care ierarhii bisericeşri o 
,0niUflică preoţilor, tar aceştia poporului, ceea ce nu 
exclude şi unirea acestuia cu Dumnezeu. Iar pan ierarhi 
îngerii comunică şi poporului sfinţenia sau legătura cu
Dumnezeu. _

Dc aceea Scnptu ra vorbeşte şi de cate un niger deose
bit al fiecărui popor. Aşa cum fiecare persoană umană are

jni׳er al ci, care seamănă pc un plan mai înalt cu acea 
persoană, aşa are şi fiecare popor un înger mai înalt, cu 
Opacitatea unei conduceri, ol unui ,.izvor de sfinţenie'1 
 privii acelui popor. De aceea Dumnezeu a pus graniţele״
între neamuri corespunzător deosebirii între îngerii 
destinaţi l«r.

Ierarhia, de la cea mai înaltă treaptă îngereasca până 
la cea mai dc jos, implică - prin rolul conducător în
credinţat fiecărei trepte peniru cea mai de jos ־ nu numai 
o ״stăpânire" . ci şi o răspundere. Toata ierarhia este 
străbătută de o responsabilitate care ii leagă pc cei mai 
înalţi de cei mai de jos, o responsabilitate care este şl o 
solidaritate a întregii creaţii conştiente.

Treptele mai de sus ne suni mai ascunse decât cele 
mai apropiate dc noi. Dar sunL şi în ele însele mai pline 
de îatn.i decât cele mai apropiate de noi. Căci sunt mai 
apropiate, ca fiinţe, de misterul abisal al dumnezeirii sau 
mai asemănătoare cu El Dar chiar treapta îngerilor arc 
un an urnit mister sau o aseunzifnc neînţeleasă şi nctrăită 
complet de noi. Cu atât mai ascunse ne sunt treptele 
superioare îngerilor. Dar. întrucât le simţim şi pe ele ca 
ncfiiiid ui urnele, trăim dar ca mai ascunse - şi treptele 
superioare acelora. Ca pc Cel mai ascuns sau cu pe Cel 
mai mare mister îl trăim pe Dumnezeu dar îl trăim totuşi 
şi pe El. căci luminile şt experienţele lui Dumnezeu ce ne 
vin prin treptele îngereşti simţim că nu sunt de laetc sau 
că ele, deşi atâL de misterioase pentru noi. sunt totuşi mai 
prejos do misterul începător al lor şi neînceput al lui 
Dumnezeu.

Dar şi primei triade îi este Dumnezeu nu mimai Cel 
mai apropiat, ci şi ascuns în marele Iui mister de izvor 
neînceput al luminilor şi al sfinţeniei ce le vine de la El

Poale accasla a făcui posibilă şi căderea unora din 
îngerii cei mai în al fi, întrucât li se cerea şi lor un efort 
pentru trăirea şi cunoaşterea măririi necuprinse a lui 
Dumnezeu, pe care ei nu I־au făcuL

Viziunea aceasta ierarhic ׳liturgică şi sfinţitoare a 
urcuşului solidar spre Dumnezeii al creaţiei conştiente a 
fost pierdută în Occidentul protestant şi neoprotestam 
indrtiduahsi şi neînţelegător al sfinţeniei, peniru câ a 
pierdut legătura trăiLă eu Dumnezeu, reducând ■o la o 
legătură prin simplă credinţă de la distanţă, ca urmare a 
înţelegerii lui în catolicism ca simplu obiect al deducţiei 
raţionale.

211. Dar taptul că fiecare popor e încredinţat con
ducerii unui înger nu înseamnă că aceşti ingen trebuie 
lr>ţeieşi ca nişte zei independenţi sau nu arată câ Dum
nezeu şj a limitat stăpânirea numai la poporul Iudeu, 
îngeni popoarelor sunt toţi in slujba lui Dumnezeu. De 
aceea Dumnezeu încredinţează unui înger sau altuia şi 
ûsiunea vreunei vestiri speciale unui popor Iar dacâ 

unele popoare sau unele persoane umane nu ascultă de 
Dumnezeu* cunoscut şi pnn îngeri, aceasta se datorează 
,ihmăţii lot
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directă. Dumnezeu îl face dc fapl pe sfânt mai sesizat  ̂
de noi ca transimţ&or al puterii dumnezeieşti, decât ̂  
alţi oameni, prin care de asemenea ne poate venii puLcf3| 
dumnezeiasca ce lucrează printr-un sfânt. dar intr-ud 
grad mai sl ah. Dumnezeu însuşi rămâneţi El ascuns, deşf 
simţim puterea Ilii lucrătoare pnn sfântul sesizabil. V

□ionisie ist însuşeşte această opinie El socotcştepe 
Dumnezeu însăşi fiinţa luminii. Căci existenţa eslc Ca 
În să şl lumină, sens. Iar Dumnezeu ca Izvorul exisîeqjB 
create, de diferite trepte, este Izvorul luminii de diferite 
grade. Fiecare creatură este o Fiinţă a luniinu produsele 
Dumnezeu. Dar, cu cât este o existenţă creată 
aproape de Dumnezeu, cu atât c mai multă lumină ţi 
capabilă să primească mai muh lumina lui Dumnezeu 
dar mai capabilă şi să o transmită.

Asifel. întrucât fiinţele create cele mai înalte reprej 
zintă cea mai înaltă lumină făcută mai sesizabilă eclor 
de ,Jupă ea şi primul mediu al transmiterii luminii 
dumnezeieşti, cele din urmă le socotesc pe acele« 
!״început a toată cunoştinţa şi nniiărca lui Dumnezeu״  
deoarece prin acelea se transmite la toate şi la noi înşiri!! 
iluminarea începătoare a lui Dumnezeu.. Ele suiţi 
primele lucrătoare şi învăţătoare ale celor dunj. 
nczcicşti'׳ Lumina lui Dumnezeu este primită întT-tfi 
fel în mod direct; dare văzută numai m sau prin  st râ vezi ut] 
primelor Puteri create. Noi nu suntem scoşi f l  
cunoaşterea şi Lruirea puterii lui Dumnezeu din solidari־]  
rate cu luată creaţia, cure are ca cea mai înaltă şi unifica-i 
toarc şi străvezie treaptă pe cea a fiinţelor îngereşti celor 
mai înalte.

29. Deci Şi proorocul a putut privi lumina dumnezeii 
iască privită de minţile mai puţin în tific,

30. Chiar minţile îngereşti cele mai înalte sunt numai! 
existente, pc când Dumnezeu este mai presus de existenţi.

31. Proorocul a fost ridicat totuşL printr-un înger Im  
vederea cetelor îngereşti din jurul lui Dumnezeu, care (» 
începutul mai presus de început a toLce au cetele îngercşiţi 
şi toate creaturile şi culmea înălţată peste tot în nesfârşiţi 
In El e toată curăţia mai presus dc curăţia ce se comunici’:] 
îngerilor şi oamenilor Vedea înălţările fără sfârşii sprt | 
acea culme a Puterilor îngereşti cele aliate mai intim îffij 
jurul lui, deci în mişcare statornică în jurul lui, cat»
în mişcare, atrăgând n-le pe Luate cele de după ele şi pe| 
oamenii înşişi, care vor.

înţelegea cele şase anpi ale Serafimilor ca exprima!™ 
celc două de sus acoperirea tui Dumnezeu de multele lor I 
feţe sau priviri In taina tui, care totuşi le atrage şt sprccarP 
zboară totuşi, pc cele de jos acoperind adâncurile lui 
Dumnezeu, dar zburând totuşi spre ele, şi cele din mijloc 
exprimând mişcarea lor spre alte şi alte cunoştinţe. Ele 
sunt la mijloc înLre tainele ce le depăşesc in înălţime Şi 
adâncime, ca un mijloc corespunzător lot .

32. Dec! chiar cm mai înalţi îngeri sunt creaţi, nil 
emană din Dumnezeu.

Dinrhxie accentuează lut atât de mult lucrarea nemiĵ g 
lucită a lui Dumnezeu asupra tuturor treptelor conşnenîC 
ale făpturilor, ca şi lucrarea Iui deosebită prin treapUJ 
întâi, aşa cum in lucrarea sfinţitoare a ierarhului care l־a 
sfinţit pc prcoL e şi Dumnezeu de unde vine orice lucruri 9 
simţitoare, caree începutul a toata ierarhia cea pentru nof■ 
,,Mijlocirea״ nu înseamnă interpunere între Dumnezeii j

25, Avem aici distincţia reluată de Sfântul Grigonc 
P alama intre lîinţâ. putere şi lucrare, pc care şi o însuşeşte 
şi Sfântul Maxim Mărturisitorul, in Scolia Iu capitolul X, 
.v Treptele îngereşti, deşi poL fi numite toate Puteri 
cereşti, sunt toate fiinţe, ca izvoare de puteri şl de lucrări. 
Ca fiinţe cereşti sau spirituale nu pot fi fără puien şi 
lucrări. Căci fără puterile şt lucrările lor n-or putea folosi 
puicrile şi lucrările dumnezeieşti. Pnn aceasta se evită 
monuliziiismul sau panteismul sau erezia tui A pul linuri l'־- 
cum zice Sfântul Maxim, declarând şi pe Dionisre contrar 
neoplatonismului panteist.

26 . Toate cetele cereşti se numesc îngeri, pentru rolul 
de vestiton at tainelor dumnezeieşti - direct ca îngerii, 
în sens sinet sau indirect, ca cetele mai înalte. Dar se pot 
numi toate şi Puteri, pentru că constau toate din fiinţă, 
putere şi lucrare şi se împărtăşesc de puicrile dum
nezeieşti, Dar cetele mai de jos n-au toată puLerea celor 
mai înaiLe, cum o au cele mai de sus, în mei un înţeles. 
Serafimul este Putere sau înger, dar îngerul în sens strict 
nu se poaLe numi Serafim, deşi se poate numi şt ci Putere 
cerească,

Capitolul XJI

2 1 , Autorul numeşte, urmând Scripturii, pe bârbăţii 
sfinţi dumnezei, dar nu după fiinţă în sens panteist, ei 
după har, pentru unirea cu Dumnezeu şi pentru imitarea 
lui, cum se numeşte o sabie aprinsă foc sau o inimă de 
Dumnezeu in locală, foc Căci Dumnezeu se răspândeşte 
din acei hăt baţi. cum se răspândeşte soarele printr-o 
fereastră în care se reflectă.

Capitolul Xlfl

28. La întrebarea unora de ce se spune in Scriptură 
că un Serafim a curăţit pe prooroc de păcate, unii răspund 
că nu un Serafim propriu-zts a făcut aceasta, ci un înger 
mai apropiat de noi, care se numeşte Serafim pentru că a 
luat cărbunele cu cleştele şi l-a apropiat de gura prooro
cului. transmiţând□ [ foiAil iubirii de Dumnezeu,

Alţii spun câ chiar printr-un Serafim propriu zis s-a 
transmis proorocului focul curaţilor al tui Dumnezeu. 
Căci este mai străveziu şi mai bun conducător al acestui 
foc, decât îngerii mai de jos, aşa cum sticla este mai 
străvezie pentru lumina soarelui, decât o materie mat 
îngroşaţi Aşa ne vine însăşi lucrarea Lui Dumnezeu prin 
Serafimi in mod mai eficieni, deşi ea este in acelaşi timp 
nevăzută, lucrând din ascunsul ei în om, trecând in acelaşi 
mod mai ascuns şi pnn treptele îngereşti inferioare 
Serafimilor. Ea m-l face însă pe Serafim mai sesizabil, ca 
fiind din planul creai al nostru. 11 face mai sesizabil de 
noi decât pe Sine însuşi şi decât pc treptele mai de jos, 
mai puţin iransniiţâioare ale puterii lut Dumnezeu Toată 
fiinţa Serafimilor e fix aprins de iubirea lui Dumnezeu şi 
pnn aceasta foc curăţitor al celor de mai jos şi al nostru, 
Ei fac focul transcendent .d lui Dumnezeu accesibil 
creaţiei O pildă ar fi omul sfânt care ne transmite puterea 
lui Dumnezeu mai sesizabil şi in oarecare fel ca o putere

C api roiul X I
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fel. ceaomenea.se ăşiceamate rial ă.necuprinsc de puterea 
noastră de numărare.

Capuolul XV

34* Nli trebuie văzută o contrazicere in faptul că 
Scriptura, deşi socoteşte unele cete îngereşti superioare 
altora, le recunoaşte tuturor aceleaşi puteri. Căci dc au 
aceleaşi puteri în grad proporţional cu treapta pe care se 
află. Aceasta arată, dimpotrivă, o legătură şt o comuni
care de către fiinţele superioare a puLeritor lor celor 
inferioare în gradul potrivit treptei interioare a acestora.

35. Faptul că se află nişLe asemănări între cele mate 
riale şi cele spirituale dovedeşte că materia nu este ceva 
toLal ncorganizat* ci e organizata in mud felurit dc fiinţele 
spirituale in grade şi forme diferite; câ, deci, există o 
Unitate in creaţie şi ea c opera aceluiaşi C reator, care are 
în Sine toate puterile şi ele îşi arată o eficienţă în diierite 
grade corespunzătoare prin puterile tuturor felurilor de 
făpturi Tăria pietrei traduce în felul ei tăria sufle teasc â a 
bărbatului şi a îngerului şi c efectul tăriei lui Dumnezeu 
la gradul cel mai coborât, cu scopul ca să servească 
omului creat in trup şi înir-o legătură cu îngerii.

Cea mai înailâ formă de organizare o primeşte mate
ria în trupul omenesc, devenită în el cea mai intimă 
spiritului. în ochii omului, materia a devenit mijloc de 
comunicare a înţelesurilor spiritului din ele. Dar spiritul 
omului stă într-o legătură cu îngerul ca spirit pur şi cu 
Dumnezeu ca Spiritul suprem cuprinzător în iorma 
unităţii ne coci puse a tuLuror înţelesurilor şi puterilor de 
supremă eficienţă in tot cosmosul. Materia n-a fost făcută 
fără nici un rost. Ea e făcută ca mijloc de revelare a 
spiritului divin în mod indirect, dar in mod mai intim 
şi al spiritului uman, Omul a prunii cinstea dcosebnădc 
a da materiei sensuri şi funcţii spirituale, de a o spiritua׳ 
liza, de a o face să se transfigureze deplin. în Dumnezeu, 
prin el,

36. Preotul e omul ridicat la cinstea de slujitor al 
lut Dumnezeu şi. deci. la o toi mai mare apropiere dc 
Dumnezeu, Veşmintele preotului au. între altele. sensul 
de-a acoperi împărţirea lui în organe variate şi deci de a-l 
prezenta ca chip al lui Dumnezeu cel simplu, dar cuprin
zând toiul în simplitatea lui infinită. Culorile luminoase 
ale veşmintelor lui au şi ele rostul de a-l prezenta 
apropiat dc Dumnezeu care e lumină. Foarte mult 
vorbeşte Dionisie de lumină, urmând lui Hristos care a 
spus câ El este lumina lumii. Lumina e sens, iar unde e 
sens, e existenţă* Suprema existenţă, izvorul existenţei, e 
izvorul luminii şi al sensurilor. Depărtarea de Dumnezeu 
este una cu stricarea şt pierderea sensurilor, cu slăbirea 
existenţei şi cu îogroşarea întunericului.

37. îngerii suni închipuiţi ea vânturi, căci suni într-o 
mişcare neîncetată. Viaţa e lumină, e căldură u iubirii şi 
e mişcare. De aceea sunt închipuiţi ca punând veşminte 
luminoase:de preoţi, apropiaţi de Dumnezeu şi râspândi- 
ton ai luminii lui Dumnezeu, ca flăcări de Toc, ca roţi de 
foc în continua învârtire. Numai slăbirea existenţei 
slăbeşte căldura Luhini şi mişcarea spre desăvârşirea lui 
Dumnezeu. E şi în iad foc. dar e focul singurătăţii şi al 
duşmăniei chinuitoare. Şi acolo nuc nici mişcare in sus,

t din treaptă mm înaltă, ci pătrundere prin ei a însăşi 
?1. rarii dumnezeieşti, aşa cum firul prin care vine curen

ţi deetric nu se întrerupe între curent şi cei ce-l· primesc 
tU *Remarcăm accentul pe care îl pune Dlonisie pe carac- 

I Creator al lui Dumnezeu şi pe faptul câ acesta il 
face Froniaiur. calitate prin care susţine şi înalţă spre El 

lucrările lui, deosebite de fiinţa lui, creaturile, 
ţ̂ţpăndu-lc in sol !duritate; de asemenea accentul pus 

vuia Iu» Dumnezeu şi pe voia creaturilor de-a primi 
himjna şi puterea lui atractivă, HI îşi restrânge lumina şi 
puterea comunicată acestora când întâlneşte din partea 
tur o lipsă de receptivitate, de deschidere. Dumnezeu nu 
lâ nici separat de noi (ea în creştinismul apusean -  
dându-ne numai graţia creau la catolici sau mei o graţie 
L- uraţi tu ore şi d e  săvârşit oare la protestanţi)* nici nu se 
c o n f u n d a  cu noi în sens panteist: deci vedem o distincţie 
totală de neoplatonism, El ne comunică şi ne înalţă prin 
energiile sate necreate.

Cùpitoiul XIV

33. Numărul îngerilor c atât de mare. cânu poate fi 
cunoscut pnn numărare de noi. Ba nici chiar de ei. deşi 
ştiu ca nu sunt in număr infinit, nu ştiu câţi sunt. Căci nu 
sc pol nici ci număra. Numai din faptul câ sunt limitaţi 
de D um nezeu, ştiu câ sunt un număr finit, dar nu pot 
ajunge cu numărarea la hotarul !or. Hi ştiu că suni într-un 
număr care înmulţeşte eu sine cele mai mari numere de 
cure putem vorbi noi. Aceasta o experiem şi noi chiar în 
raport cu marginile universului văzut, Ştim că nu poate 
fi infinit, căci e limitât de Dumnezeu, dar nu putem 
ajunge pi in puterile noastre la marginile lui Kant a văzut 
una din antinomiile experienţei şi ale cugetării. în faptul 
câ nu se poaLe spune despre univers nici că e finit nici că 
e infinit. D;u n a analizat mai stăruitor această temă. 
Poate că raţiunea însăşi fiind intr-un fel, prin ceea ce 
cuprinde, mărginită. într-all fel. ca depăşind mereu şi 
aspirând sa depăşească ceea cc a ătins, face şi înţelegerea 
universului cunoscut şi făcut sâ înainteze în toi mai 
strânsa unire cu Dumnezeu cel infinit, mărginit, dar in 
mişcare spre nemărginire,

Chiar lăcomia materială sau de slavă a omului sau 
nemulţumirea lui cu Lot ce a ohţinuî şi atins, îl arata şi pe 
1̂ şi universul pc de o parte mărginii, pe de alta în mişcare 
litră sfârşit sau un nemărginit virtual,

A se condamna la neînaintarc într u nemărginire reala 
înseamnă a se condamna la nemulţumirea de nevindecat 
,iau la chinul iadului.

Dumnezeu nu rămâne nici singur, dar nu creează nici 
un aii infinit sau doua alături de Sine. Căci nu pot fi două 

trei mfinilun, Dai universul îngeresc şi cel sensibil 
legate între ele şi amândouă de toate gradele sunt dc aşa 
Ici, câ membrii universului îngeresc şi cei conştienţi ai 
universului sensibil nu pot ajunge la mărginile lor şi nu 
Iu puţ exprima în numere exacte.

Şi aceasta arată măreţia negrăită a lui Dumnezeu O 
L׳reaţie saracă, care poate fi cuprinsă în numerele îngereşti 
sau omeneşti, ar fi un semn al mărginirii puterii Lui 
Dumnezeu. Măreţia necuprinsă a lui Dumnezeu o arata 
5i cântarea întreit sfântă sau nesfârşită în sensurile 
Oprimate de ea. ce i-o înalţă lum ea îngerească şi. în alt
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părţile lui, roti unite inirc cleh roit înaripate, roţi iniocitit 
de iubire pentru Dumnezeu. Căci mişcarea lor c totodată 
un zbor spre înălţimile nesfârşite ale Binelui şi in jarul 
Binelui, care nu poate fi decât personal, sau iubirea 
nemărginită intre Persoanele Sfintei Treimi, Dur Înain
tarea in bine e nu numai înălţarea spre izvorul iui iniei־, 
personal suprem, ci 51 grija pentru cele mai de jos, spre 
atragerea acelora spre hinele la care s-au înălţat cei de 
deasupra Roţile işt mişcă privirea şi in sus şi în jos, fn 
aceasta se arată şi răspunderea trăită pcmru inilţarea celor 
mai de jos, răspundere care contribuie şi ca |a 
desăvârşirea celui mai de sus şi-l leagă pe cel mai de jos 
şi dă un rost de marc importanţă ierarhiei

44. împlinirea răspunderii celor mai de sus pentru 
cct mai de jos e nu numai o condiţie a desăvârşirii Io! în 
bine, ei şi o condiţie a bucuriei când vad efectul pozitiv 
mântuitor şi înălţător ce-l au asupra acelora. Cei eu 
adevărat superior se bucură nu atât pentru înălţarea lui in 
cunoaşterea şi împărtăşirea de bine, cât pentru mântuirea! 
şi înălţarea celor mai de jos. Binele şi iencircă pentru dl 
sunt trăire numai în solidaritate. far solidaritate adevăraţi,;! 
fără răspundere şj fără acţiunea ce o impune ca celor mai 
înălţaţi spiritual pentru cei mai puţin înălţaţi, nu exişti 
De aceea a creat Dumnezeu existenţele conştiente în 
trepte ierarhice. Rostul sl'âm af ierarhiei sau sfinţenia ei 
constă nu numai tn înălţarea continuă a treptelor mai de 

sus spre Dumnezeu, izvorul bunătăţii şi al sfinţeniei, ci şi 
in răspunderea atragerii celor mai de jos la nivelele atinse 
de ci, pentru trăirea comună a iubirii intre ele,

spre desăvârşire, nici mişcare a coborârii iubitoare la cele 
de jos,

38. Ordinul cel mai de sus al îngerilor face lumina 
dumnezeiască arătată în prima adaptare a ei creatum. 
Chiar dacă omul poate vedea lu nun a dumnezeiască şi 
direct, la locuf spiritual unde se află el, totuşi nu o vede 
fără trupul său. în general insă, lumina dumnezeiască 
comunicată prin urdinul suprem a! îngerilor e lumina 
dumnezeiască .,în a doua arătare" .

39 . Puterea dumnezeiască vine în orice creatură, deci 
şi prin treptele îngereşti superioare ca o ploaie care e 
pimilăde creatură, ca un pântece care rodeşte rodul vieţii 
noi, Viaţa nouă nu e produsul exclusiv al iui Dumnezeu, 
ci şi al creaturii fecundată de Dumnezeu.

40, Se parc că însemna alunei aurul amestecat cu 
argintul.

41, Expu nerea în el a corespondenţei dintre in suşirile 
îngerilor şj cele din natură,

42, Apa curgătoare, fluidă e condiţia vieţii pentru 
creaturile sensibile, Dar această calitate a ei trebuie să-şi 
aibă o corespondenţă intru fluiditate vie a Spiritului 
dumnezeiesc. De aceea. îngerii, care au şi ei o viaţă ce 
sporeşte viaţa oamenilor, sunt asemănaţi şi cu râurite, 
având această calitate dâruiloure de viaţă de Ja Dum
nezeu. însă ci sunt asemănaţi şi cu roţile ce se mvâncsc 
atât în jurul lor, cat şt pe un drum a cărui ultimă ţintă, 
niciodată ajunsă, c Dumnezeu.

43, îngerii sunt roţi spirituale, roţi înţelegătoare în 
înaintarea neupriîâ in cunoaşterea Adevărului din !oale



A  celu i între sfinţi 

D IO N IS IE  A R E O P A G IT U L

D espre

IE R A R H IA  B IS E R IC E A S C Ă

Presbiterul Dionisie câtre împreunâ-presbiterul Timotei

Capitolul I

Care este tradiţia ierarhiei bisericeşti şi care e scopul ei

desăvârşeşte într-o viaţă, deprindere şi lu
crare dumnezeiască, şi astfel ne dăruieşte 
puterea sfântă a preoţiei dumnezeieşti. Iar prin 
această putere păşind la lucrarea preoţiei, nc 
facem mai apropiaţi de fiinţele cele mai presus 
de noi, asemănându-ne cu sfânta lor aşezare 
statornică şi neschimbată. Şi prin aceasta, 
privind la însăşi fericita dumnezeire a lui lisus 
şi primind cu sfinţenie cunoştinţa celor 
văzute* şi însuşindu-ne ştiinţa lor cea lainică 
(mistică), vom putea să ne facem sfinţiţi, 
asemănători luminii, lucrători ai celor dum
nezeieşti, desăvârşiţi şi desăvârşitori45.

§2

Care este, deci, ierarhia îngerilor* şi 
Arhanghelilor şi a începâloriilor mai presus 
de lume, aStâpâniilor, Puterilor şi Domniilor, 
a Tronurilor dumnezeieşti şi a fiinţelor dc 
aceeaşi treaptă cu Tronurile, pe care Scriptura 
ni k־-a arătat ca stând apropiate şi pururea în 
jurul lui Dumnezeu şi cu Dumnezeu, nu- 
mindu-le în limba evreiască Heruvimi şi 
Serafimi? Despre aceasta citind, vei alia în 
lucrarea noastră despre ordinele şi ierarhiile 
lor şi despre sfintele lor trepte şi împărţiri, nu 
atât cât e vrednic de ele, ci cat e cu putinţă şi 
cât ne-a descoperii teologia preasfintelor 
Scripturi, cure a preaslăvit ierarhia lor.

§1

Câ ierarhiei noastre îi aparţine ştiinţa, lu
crarea şi desăvârşirea îndumnezeită şi dum
nezeiască* şi cu izvorul în Dumnezeu, trebuie 
sâ dovedim din Scriptura mai presus dc lume 
şi prea sfântă - celor ce au fost sfinţiţi prin 
tainele ierarhice şi prin tradiţie* pcnlru 
săvârşirea sfinţitei slujbe dc introducere în 
cele lainice (mislagogie). Dar ia seama să nu 
întinezi* Sfintele Sfintelor. Ci să le priveşti cu 
evlavie şi să cinsteşti cele ale lui Dumnezeu cel 
ascuns prin cunoştinţe înţelegătoare şi 
nevăzute, păsirându-le neîmpărtăşite şi neînti
nate faţă de cei nedesăvârşiţi (nesimţiţi), ci 
comunicându-le în chip sfânt şi prin iluminare 
sfântă numai celor sfinţi* dintre sfinţi. Căci, 
precum nc-a predat Scriptura nouă, celor ce 
urmăm lui Dumnezeu, aşa le-a luminat-o în 
modul cel mai vădii şi mai înţclcgălorşi lisus 
însuşi (mintea cea mai înaltă dumnezeiesc 
ierarhică* şi mai presus de fiinţă, începutul şi 
sfârşitul a toată ierarhia, sfinţirea şi lucrarea 
dumnezeiască şi puterea cea mai dumnezei
esc ierarhică) fiinţelor fericite şi mai mari 
decât noi, făcându-le. după putinţă*, 
asemănătoare Luminii iui; în ce ne priveşte, 
Pnn iubirea noasLrâ de cele bune, făcută sâ 
findâ spre El, care ne atrage şi pe noi, prin 
aceasta adună* multele deosebiri* şi le
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poartă numele ierarhiei. Căci. precum cel ce $:! 
spus ierarhie a indicat deodată toată orânduirea!׳! 
celor sfinte, aşa, ccl ce spune ierarh indică pe* 
bărbatul îndumnezeit şi dumnezeiesc! 
cunoscător a toată sfinţita ştiinţă, în care se 
desăvârşeşte şi se cunoaşte în chip curat toajn 
ierarhia unită cu cl. începutul (obârşia)\ 
acestei* ierarhii este izvorul vieţii, fiinţă 
bunătăţii, Treimea, cauza unică a celor c l  
sunt. din care ele au şi existenţa şi existenp 
cea hună. pentru bunătatea Ei. Acestei fericită 
obârşii dumnezeieşti, aliată dincolo de toate,! 
care e unitatea întreită cu adevărat existenţa 
îi aparţine voinţa cunoscută* a mântuirii 
raţionale* (prin Cuvântul) a noastre şi a 
fiinţelor mai presus de noi. Iar aceasta nu se 
poate înfăptui altfel*, decât prin înduim 
nezeirea celor ce se mântuiesc. Iar mdunjtl 
nezeirea* este asemănarea şi unirea, pe câl sş j 
poate, cu Dumnezeu. Iar ţinta comună a m it 
tregii ierarhii* este iubirea sau apropierea dej 
Dumnezeu şi de cele dumnezeieşti, produs■ 
prin sfinţire în chip dumnezeiesc şi unitar; şî3 
înainte dc aceasta, deplina şi neîntoarsa 
despărţire de toaLe celc contrare, de t 
cunoştinţa făpturilor (a celor ce sunij ca fă» 
luri, vederea şi cunoştinţa adevărului $/ân$| 
Împărtăşirea îndumnezeită de desăvârşirea 
unitară, hrănirea, pc cât esLe cu putinţă, de 
vederea Unului însuşi, care hrăneşte spiritual 
şi îndumnezeieşte pe tot cel ce se întinde dupâe 
E14F\

§4

Să spunem că fericirea dumnezeieşti! 
obârşii care e dumnezeirea prin fire, izvorul 
îndumnezeirii, de la care vine îndumnezeirea 
celor ce se îndumnezeicsc, a dăruit, din 
bunătatea dumnezeiască, ierarhia .spre mân
tuirea şi îndumnezeirea tuturor fiinţelor 
raţionale şi înţelegătoare. Şi acest dar s-a dat 
fiinţelor celor mai presus de lume* şi fericitê  
înlr-un mod mai nematerial şi rnai spiritual, 
căci nu le mişcă Dumnezeu pe ele din afară* 
spre cele dumnezeieşti, ci în mod inteligibil* 
(spiritual); şi ele sunt iluminate dinlăuntru 
despre voia dumnezeiască printr-o rază curată 
şi nematerială; iar nouă, ceea ce. Ii s-a dăruit 
acelora în chip unitar şi concentrat, ni s-a 
dăruit, prin Scripturile predate de Dumnezeu, | 
împărţit în multe şi în părţi distincte (sim-

Dar atât e trebuinţa să spunem, câ aceea şi 
toată ierarhia proslăvită acum* denoi are una 
şi aceeaşi putere în toată lucrarea ierarhică şi 
un acelaşi ierarh*, a cărui fiinţă şi măsură şi 
treaptă stau în a se desăvârşi în cele dum
nezeieşti şi în a se îndumnezei şi în a trans
mite celor de sub el*, după vrednicia 
fiecăruia, din sfânta îndumnezei re vcniLă în cl 
de la Dumnezeu. Iar coi mai de jos se cuvine 
să urmeze* celor mai de sus şi să aiFugâ şi ei 
pe cei mai mici înainte. Aceştia trebuie să 
meargă înainte şi pe cât se poate să conducă 
şi ei pe alţii. Şi prin această armonie dum
nezeiască, ierarhică să urmeze fiecare cu toată 
puterea spre Cel ce esie cu adevărat frumos şi 
înţelept şi bun46.

Dar* fiinţele şi treptele cele mai presus de 
noi. de care am pomenit cu sfinţenie, sunt 
netrupeşti şi ierarhia lor este spirituală (inteli
gibilă) şi mai presus de lume. Pe cea a noastră 
însă o vedem, pe măsura noastră, Simulţtndu-şi 
lucrarea prin varietatea simboalelor sensibile*, 
prin care suntem ridicaţi în mod ierarhic spre 
îndumnezeirea unitară, potrivit măsurilor 
(simetriei) noastre, sau spre Dumnezeu şi spre 
virtutea dumnezeiască. Acelea înţeleg ca 
minţi, după câl le este lor îngăduit; iar noi 
suntem înălţaţi, pe cât este cu putinţă, spre 
vederile dumnezeieşti prin chipuri sensibile. 
Şi spunând adevărul, unul este* Cel pe care. îl 
doresc, toţi cei asemănători lui Dumnezeu, dar 
nu se împărtăşesc în mod unitar* de Cel ce e 
Aceiaşi şi Unul, ci precum împarte fiecăruia 
cumpăna judecaţii dumnezeieşti47.

Dar acestea s-au spus de noi în lucrarea 
despre cele inteligibile* şi sensibile, mai 
desfăşurat*. Acum voi încerca să vorbesc, pe 
cât se poate, despre ierarhia noastră, despre 
obârşia şi fiinţa şi despre sfârşitul ei, numit 
Iisus.

§3

Ierarhia întreagă este*, după sfânta noas׳ 
tră predanie, raţiunea întreagă a tuturor celor 
supuse ei sau cuprinderea cea mai generală* 
a celor sfinte ce ţin de ierarhic. Deci ierarhia 
cea pentru noi e numită şi este lucrarea care 
recapitulează* (cuprinde) toate cele sfinte. 
Prin ea dumnezeiescul ierarh sfinţeşte 
(desăvârşeşte) pe cei ce participă la toate lu
crările preasfinte cc־i aparţin, ca unele ce
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îmbrăcate în cele materiale, cele mai presus 
de fiinţă în învăţaturile tainice scrise şi 
nescrise* ale lor. Şi Ie ״au făcut acestea nu 
numai din cauza celor lipsiţi de sfinţenie, 
cărora nu le este îngăduit să se atingă nici de 
simboale, ci şi pentru că, precum am spus, 
există pentru noi o ierarhie simbolică*, 
potrivită nouă, care arc nevoie de cele sensi
bile pentru înălţarea mai dumnezeiască prin 
ele spre cclc spirituale.

Pentru dumnezeieştii sâvârşitori ai celor 
sfinte, înţelesurile simboalelor sunt descope
rite*, însă nu trebuie să le scoată ia arătare 
celor ce sunt încă în curs de desăvârşire, ştiind 
că cei ce au legiuit cele sfinte potrivit predării 
lor dumnezeieşti au stabilit ierarhia ordinelor 
în trepte bine statornicite şi neamestecate şi 
împărţite în mod potrivit şi după vrednicia 
fiecăruia. De aceea, încrezându-mă şi în sfîn׳ 
tele tale mărturisiri (căci e o datorie sfântă 
să-ţi amintesc aceasta) că nu vei transmite 
toata vorbirea sfântă a ierarhiei superioare 
nimănui altuia* decât săvârşitorilor celor sfinte, 
asemănători lui Dumnezeu şi de o treaptă cu 
tine, iar pe ei îi vei convinge să mărturisească 
la fel, după rânduiaJa ierariiicâ, ca să se atingă 
în chip curat de cele curate şi să facă părtaşi 
numai pc cei dumnezeieşti de lucrările dum
nezeieşti, pc cei desăvârşiţi de celc 
desăvârşite, pe cei sfinţi dc cele atotsfintc, 
ţi-am transmis pe lângă alte taine ale ierarhiei 
şi acest dar îndumnezeitor49.

boalc distincte*). Căci fiinţa* ierarhiei ne-a 
venit prin Scripturile predate nouă de Dum
nezeu, De aceea socotim vrednice de cea mai 
marc cinstire cuvintele care ni s-au predat de 
bărbaţii îndumnezeiţi, săvârşitori ai celor 
sfinte*< în scrieri sfinte şi teologice. De fapt, 
ţoate câte ni s־au predat de aceşti sfinţi bărbaţi 
le-au primii învăţătorii noştri prirur-o iniţiere 
niai nematerială şi apropiată de ierarhia 
cerească în mod tainic, ca de la minte la 
minte*, prin mijlocirea cuvântului, pe de o 
parte trupesc, pc de alta nematerial şi în afara 
scrisului. Şi nici ei n-au predat acestea ca pe 
un conţinut comun al dumnezeieştii slujiri în 
înţelesuri ncacoperite, ci în sfinte simboale. 
De aceea nu oricine e sfinţit, nici nu e a  
tuturor cunoştinţa, cum spun Scripturile (I 
Cor. 8,7).

§5

Deci, în mod necesar, întemeietorii ierar
hiei noastre, fiind umpluţi de darul sfânt clin 
dumnezeiasca obârşie mai presus dc fiinţă, 
sunt trimişi dc către bunătatea dumnezeieştii 
obârşii sâ-l transmită în continuare. Iar ei, 
dorind, ca dumnezeieşti ce sunt, înăiţarea şi 
îndumnezeirea celor de după ci, au predat, 
potrivit sfintelor noastre rânduieli, cele 
cereşti în chipuri sensibile*, ceea ce e concen
trat* în varietate şi mulţime, cele dum
nezeieşti în fotme omeneşti, cclc ncmateriale

Capitolul II

cea mai mare grijă spre primirea celorlalte* 
sfinte învăţaturi şi slujiri (ierurgii); îndru
marea şi înălţarea noastră spre sfârşitul mai 
presus de ceruri; păzirea tradiţiei renaşterii 
noastre sfinte şi preadumnezeieşti. Căci, pre
cum a spus slăvitul* nostru povăţuitor, cea 
mai dintâi mişcare* a minţii noastre spre cele 
dumnezeieşti este iubirea lui Dumnezeu; iar 
pornirea cea mai dc început a sfintei iubiri 
spre împlinirea sfântă a dumnezeieştilor 
porunci este lucrarea cea mai negrăită* în 
vederea îndumnezetriî*50.

Iar dacă ajungem să fim Îndumnezeiţi prin 
naştere dumnezeiască, cel ccnua ajuns sa fie 
îndumnezeit nu va cunoaşte, nici nu va lucra 
ceva din cele predate nouă de Dumnezeu. Dar

L D espre cei ce se desăvârşesc  
prin iluminare (prin  B otei)

Ni s-a spus deci nouă cu sfinţenie că 
scopul ierarhiei noastre este asemănarea şi 
unirea noastră cu Dumnezeu, pe cât este cu 
putinţă. Iar aceasta* o putem ajunge, cum ne 
învaţă dumnezeieştîle Scripturi, numai prin 
mbirca preacinstitelor porunci şi prin sfintele 
tar împliniri. C ăci cel ce mă iubeşte p e  M ine 
v«3 păzi cuvântul M eu şi Tatăl îl va iubi p e  e l 
şi vom veni la el ş i ne vom fa ce  să laş la e l 
(loan 14,23). Care e deci începutul* îm
plinirii preacinstitelor porunci? Cel care 
Pregăteşte deprinderile noastre sufleteşti cu
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lui cerut, _e cuprins deodată de iricâ şj de 
şovăială, în cele din urmă mărturiseşte cu 
bunătate că va face ceca ce i se cere şt luându 
pe el, îl duce la cel ce are numele de ierarh*53,

§3

Iar acela primind cu bucurie, ca pe o oaie 
adusă pe umeri, pe cei doi bărbaţi (doimea] 
bărbaţilor)*, cugetă mai întâi cu evlavie şi 
slăveşte cu mulţumire înţelegătoare* şi cu 
închinare trupească pe unicul început fâcâî 
de bucurie, de carc sunt chemaţi cei chem 
şi sunt mântuiţi cei ce se mâmuiesc.

§4

Apoi, adunând în sfântul lăcaş toaiăceaf 
celor sfinţiţi* pentru împreuna lucrare şi îrr 
preuna sărbătorire a mântuirii acelui suflet şi 
pentru aducerea de mulţumiri bunătăţii dui 
nezeieşti, la început înalţă o cântare oai 
carc*, alcătuită din sfinte cuvinte aflate în 
Scriptură, cu toată mulţimea (cu tot poporul) 
bisericii. După acestea, sărutând Sfânta 
Masă, vine bărbatul de faţă şi îl întreabă ce a 
venit să cetiră şi dacă de bună voie54.

§5

Iar după ce acela, mişcat de dragostea de 
Dumnezeu, îşi plânge, după învăţătura 
naşului, necredinţa, necunoştinţa binelui 
adevărat, lipsa lucrării unei vieţi îndum ‘ 
nezeite şi cerând ca prin sfânta lui mijlocire 
să se facă părtaş de Dumnezeu şi de cele 
dumnezeieşti, ierarhul îi cere să vină în în
tregime* Ia Cel ce este Dumnezeu desăvârşi 
şi neprihănit Apoi ierarhul, după ce-i 
înfăţişează vieţuirea cea îndumnezeită şi în
tre bând u־I de va vieţui astfel, după făgăduinţă 
aceluia îi pune mâna pe cap şi pccetluindu-J 
(cu semnul crucii), porunceşte preoţilor* să 
înscrie pe bărbat* şi pe naş .

§6

După ce aceia l-au înscris, (ierarhul) face 
o sfântă rugăciune, împlinită de toată 
biserica*, apoi îl descinge pe acela* şi îî

oare nu trebuie şi noi, omeneşte vorbind, mai 
întâi să existăm*, ca apoi să lucrăm cele ale 
noastre? Căci ccl ce nu este nicidecum nu are 
mişcare, precum nu are nici existenţă, iar cel 
ce este într-un fel oarecare, acela şi lucrează 
şi pătimeşte în cele cc este prin fire. Acest 
lucru socotesc că este limpede51.

Dar să privim în cele următoare simboa- 
lele naşterii din Dumnezeu*. însă să nu vină 
la această vedere nici un nedesăvârşiL Căci. 
dacă nu este fără primejdie să se privească cu 
ochi slabi razele născute din soare*, cum nu 
va fi nevătămat sase atingă de cele mai presus 
de noi, dacă e adevărat că ierarhia cea după 
lege a dezaprobai pe Ozia*, pentru că s-a atins 
de cele sfinte (cf. II Parai, 26,16-21), precum 
şi pe Core, pentru că s־a sculat împoLriva 
preoţilor mai presus de el (cf. Num. 16) şi pe 
Nadab şi pe Abiud, pentru că s~au atins fără 
sfinţenie de lucrările lor (Lev. 10,1-2).

ÎL Taina ilum inării (a Botezului)

§1

Ierarhul, voind ca tofi oamenii sa se marin nască 
şi să vina la cunoştinţa adextândui (I Tim. 2,4), 
propovâduieşte tuturor Evangheliile* adevărate, 
pentru că Dumnezeu cel milosLiv, care din 
bunăEaLca sa propne şi firească este prezent celor 
dc pe pământ, a binevoit să vină El însuşi în mod 
simţit Ia noi pentru iubirea sa de oameni* şi prin 
unirea cu EI să Iacă asemenea* cu un foc pe cei 
uniţi, potrivit capacităţii lor de îndumnezeire. 
Căci celor câţi l-au primit pe El. care cred în 
nomele lui le-a dar puterea să se facă fii a i lui52 
D um nezeu , care nu din sân ge . nici din pofta  
trupului, ci de ta Dumnezeu s-au născut (Ioan 
î, 12-13),

§2

Deci cel ce iubeşte* să se împărtăşească 
de cele cu adevărat mai presus de lume, vine 
ia unul din cei iniţiaţi (botezaţi) şi-l roagă sâ-l 
conducă pe calea spre ierarh. Aceia Tăgă
duieşte în întregime* să urmeze* tradiţiei şi 
sâ־l călăuzească şi sâ-l primească* spre a-i fi 
îndrumător în toată viaţa lui următoare. Şi 
dorind cu sfinţenie mântuirea aceluia, dar 
măsurând omenescul său cu înălţimea lucru
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După ce (ierarhul) a săvârşit acestea, la a 
doua ieşire, se înalţă iarăşi la vederea 
duhovnicească acelor dintâi*, ca cel ce în nici 
un timp şi în nici un fel nu sc întoarce spre 
ceva deosebit şi străin de ale sale, ci e mutat 
de Duhul dumnezeiesc pururea şi în chip 
apropiat de la cele dumnezeieşti la cele dum
nezeieşti5̂ .

III. Tâlcuire duhovnicească  

§1

Această lucrare, care introduce tainic în 
cunoaşterea lui Dumnezeu prm simboale, nu 
are nimic necuvenit şi nesimţit, nici nu 
rămâne la chipurile sensibile. Ci are în ea 
tainele unor înţelesuri vrednice de Dumnezeu, 
taine arâLaie în chipuri ca în nişte oglinzi natu
rale şi pe măsura oamenilor. Căci, cum s־ur 
arăta greşită şi străină de taina înţelesului dum
nezeiesc al celor săvârşite o lucrare ce în
credinţează prin exprimare dumnezeiască pe cel 
ce vine la ea, despre sfânta vi aţă nouă şi despre 
curăţirea de toată răutatea prin viaţa virtuoasă 
şi dumnezeiască arătată lui în mod mai tru
pesc în curăţirea prin apa* naturală?

Deci, această tradiţie simbolică a celor 
săvârşite, deşi n-a avut în ea ceva dumnezeiesc, 
nu este, precum socotesc, lipsită de sfinţenie, 
căci cuprinde învăţătura despre viaţa cca 
dreaptă şi curăţirea deplină de vieţuirea în 
pâcaL, dând-o aceasta de înţeles* prin trupul 
curaţi t întreg prin apâ.

§2

Dar să fie aceasta o călăuzire sufletească 
introducătoare a celor nedesăvârşiţi (a celor 
încă nebotezaji), care ţine departe, pe cât sc 
poate, tainele ierarhiei şi ale unităţii de 
mulţime* şi măsoară înălţarea în mod potrivit 
cu treptele deosebite, larnoi, privind în sus, spre 
cauzele sfintelor înălţimi ale celor săvârşite şi 
primind tainica introducere în ele, vom cunoaşte 
numele celor arătate şi chipurile celor neurât atc. 
Căci, precum s-a spus limpede în scrierea Despre 
(vie  inteligibile* (despre îngeri) şi cele sensibile* 
sfinţitele chipuri ale celor inteligibile sunt o

§8dezbracă* prin liturg (diacon). Apoi, întor
când pe cel venit cu faţa spre apus şi îndrep- 
uuiduri mâinile desfăcute în aceeaşi direcţie, 
ţ| porunceşte să sufle de trei ori asupra Satanei 
I mărturisească lepădarea de el. După ce 

pa cerut aceluia lepădarea de trei ori, iar acela 
3 m ărLurisil de trei ori, îl întoarce spre răsărit* 
si privind acela spre cer şi având mâinile 
întinse, îi porunceşte să se unească cu Hristos 
şi cu toate sfintele învăţături venite de la 
Dumnezeu56,

§7

iar acela făcând şi aceasta, (ierarhul) îi 
cere mărturisirea întreită. Şi după ce acela dă 
mărturisirea întreită, apropiindu-l, îl binecu
vântează prin punerea mâinilor. Şi liturgiî* 
(diaconii) dezbrâcându-1 complet, preoţii 
aduc sfântul untdelemn al ungerii. Iar (ierar
hul! începând ungerea prin întreita pecetluire 
îl predă pe acela preoţilor sâ-1 ungă pe tot 
trupul, iar el se îndreaptă spre maica înfierii* 
şi sfinţeşte apa acesteia prin trei invocări. Şi 
curâţind apa prin sfinte invocări şi 
desăvârşind-o printr-o întreită turnare a 
preasfântului mir in chipul crucii, cântă odată 
cu turnările preasfinte ale nurului tot de atâtea 
on cântarea sfântă luată din inspiraţia prooro
cilor celor stăpâniţi de Dumnezeu*. Apoi 
porunceşte să fie adus bărbatul. Şi după ce 
unul dintre preoţi anunţă numele aceluia şi ai 
naşului de pe lista pe care l-au scris, acela e 
adus de preoţi spre apă, fiind condus spre 
niâna ierarhului, tar ierarhul, stând în pi
cioare. în vreme cc preoţii rostesc iarăşi cu 
glas tare în faţa ierarhului peste apă numele 
candidatului, îl scufundă de trei ori, pro
nunţând odată cu cele trei scufundări şi 
scoateri din apă ale celui ce se desăvârşeşte 
numele celor trei ipostasuri ale Fericirii dum
nezeieşti57. Apoi preiuându-i preoţii îl predau 
naşului şi călăuzitorului care l-a adus. Şi îm- 
brăcându-l împreună cu acela în haina 
potrivită* celui desăvârşit, îl aduc iarăşi la 
1crarh 1 ar acesta, pccetluindu-1 cu mirul cel 
prea dumnezeieşte sfinţit*, il declară de acum 
vrednic de-a se împărtăşi de prea 
desăvârşim are a Euharistie‘18.
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fac cunoscute lor Insele* sfinţitele minţi, cel 
ce tinde spre cunoaşterea a ceea ce a văzut* 
în firea sa la Început va vedea ce este acest dar 
sfânt şi in aceasta. în înălţarea tui spre ]urnim 
va vedea primul lui dar sfinţit6-

iar cel ce a văzut cele proprii bine şi ctU 
ochi nepâlimaşi se va despărţi de în
tunecimile neluminate ale neeunoştinţei. Dar 
fiind nedesăvârşit pentru unirea şi îm
părtăşirea atotdesăvârşită de Dumnezeu, el nu 
o va pofti pc aceasta la sine, dar va fi înălţat 
pe In celui în ordine şi în chip sfânt de Ia cele 
prime ale lui spre altele mai dintâi şi prin 
acelea spre cele cu totul dintâi şi astfel va fi 
ajuns desăvârşit spre dumnezeiasca obârşie, 
ca spre culme. Chipul acestei* bine întocmite 
şi sfinţite ordini este sfânt celui ce vine (la 
Botez) şt la conştiinţa de sine, având drept 
conducător pe drumul spre ierarh, pe naş. Iar 
pe ccl astfel înălţat, fericirea dumnezeiască îl 
primeşte la împărtăşirea de Sine. Şit 
transmiţându-i lumina sa ca pe un semn, îl 
in dumnezeieşte şi-l introduce în comuniunea 
celor îndumnezeiţi61 şi a sfintei !or cele, al 
căror sfânt simbol este pecetea* dăruită de 
ierarh celui ce a venit şi înscrierea mântui
toare de câirc preoţi, care-l introduce între cei 
mântuiţi şi care a introdus pe lângă el* pe naş 
între sfintele nume de pomenit, pe cel dintâi 
ca iubitor adevărat al căii de viaţă făcătoare 
spre adevăr şi al conducătorului îndumnezeit 
ce l־a adus cu sine. iar pc cel de al doilea ca 
un îndrumător nerătăcitor al celui ce l-a 
însoţii* prin învăţăturile cunoscute din pre- 
dania dumnezeiască.

§5

Dar nuc cu putinţă să se facă cineva părtaş 
de cele cu totul contrare, nici ca cel ce are 
comuniune cu Unul să aibă vieţi împărţite, 
dacă staruieşie în împărtăşirea neclintită de 
Unul, ci rămâne nereţinut* şi nebiruit în toate 
darurile împărţite ale celui ce este Unul. Fap
tul acesta îl arată m chip sfânt tradiţia simboa- 
lclor, care dez_bracă* pe cei ec vine (la Botez) 
de viaţa de mai înainte (ca de un veşmânt) şi 
îl desface până şi de ultimele legături ale ei 
şi-1 face să privească gol şi desculţ spre apus 
şi prin desfacerea mâinilor să respingă 
părtaşi a cu răutatea neluminată şi deprinderea 
ne asemănării (cu Dumnezeu) produsă de

călăuză şi o cale spre acelea; iar ce Ic inteligi
bile, izvor şi cunoştinţă ale celor sensibile 
orânduite ierarhic60.

§3

Să spunem deci* că bunătatea fericirii 
dumnezeieşti este pururea la fel şi având la fel 
razele binefăcătoare ale luminii sale 
răspândeşte cu îmbelşugare în faţa tuturor 
vederile celor înţelegătoare. Dacă însă liber
tatea celor înţelegătoare*, folosindu־se de li
bera alegere*, se desprinde* de lumina 
inteligibilă, închizând, din iubirea răului, 
puterile semănate în mod natural în ea pentru 
a se lumina, atunci e despărţită de lumina ce-i 
este prezentă, fără ca aceasta să se depărteze, 
ci luminând, chiar de este închisă, merge cu 
bunătate după ca, care i se întoarce mereu 
împotrivă. Daca însă libertatea (creaLurii) va 
încerca să treacă peste hotarele a ceea ce i-a 
fost dat să vadă cu măsură* şi să privească cu 
îndrăzneală spre razele mai presus de puterea 
vederii ei, lumina nu va aduce nimic mai 
presus dc lumină, dar libertatea făpturii, prim 
zând-se în mod nedesăvârşit de cele 
desăvârşite, nu va ajunge la cele ce nu-i sunt 
proprii*; deci, pe de altă parte, nu va dobândi 
pentru sine o înţelegere mai presus de cea 
măsurată a ei. Căci, cum am spus, lumina 
dumnezeiască se desfăşoară în chip bine
făcător în faţa vederilor înţelegătoare (spiri
tuale), Iar acestea au în ele puterea să o prindă 
ca pe una ce le e prezentă şi e pururea cu Lotul 
gata spre a comunica cele ale ei. Imitarea 
acesteia o închipuie dumnezeiescul ierarh*, 
în tinzând peste toţi cu îmbelşugare razele 
învăţăturii dumnezeieşti şi fiind cu lotul gaia 
să lumineze prin imitarea lui Dumnezeu pe 
cel ce vine la el (pentru Botez), nearătând o 
mânie lipsită de sfinţenie sau o mânie 
nemăsurată faţă de apostasia lui de mai 
înainte, ci luminând pururea în mod ierarhic 
pc cei ce vin* la cl prin călăuzirea luminoasă 
după o bună şi treptată ordine şi potrivit cu 
înţelegerea fiecăruia pentru cele dum
nezeieşti61.

§4

Dar, fiindcă obârşia sfinţeniei şi bunei 
orânduiri este Dumnezeu, iar prin aceasta se
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va primi pentru ele. supunându-se Domnului 
ccl bun cure a orânduit luptă şi o impune lui. 
Păşind* pe urmele dumnezeieşti ale Celui ce 
s-a făcut, din bunătate, întâiul dintre lup
tători*, prin luptele sale*, prin care imita pe 
Dumnezeu, acel־a combate lucrările* şi exis
tenţele contrare îndumnezeirii lui, murind 
împreună cu Hristos păcatului în Botez, ca să 
vorbim în chip tainic*’5.

§7

Înţelegem deci cu pricepere cât de 
potrivite sunt sfintele simboale. Căci moartea 
noastră nu este* nimicirea existenţei, cum 
socotesc alţii, ci despărţirea părţilor unite. 
Căci duce sufletul în planul nevăzut*. întrucât 
se face nearâtaL prin lipsa trupului, iar trupul 
se ascunde în pământ printr־o alterare a for
melor trupeşti*, făcându-se nevăzut privirii 
omeneşti. De aceea, în mod poLrivit s-a înţeles 
ascunderea întreagă în apă ca un chip al morţii 
şi al mormântului acoperit. Deci învăţătura 
simbolică ne face cunoscut în mod tainic că 
cel ce se botează în chip sfânt prin trei 
Scufundări în apă imită moartea rânduită de 
Dumnezeu*. Stăpânul morţii. Dătătorului de 
viaţă lisiis, urinată de mormântul de trei 
nopţi. E o imitare a lui Dumnezeu care a 
primit această moarte, în care, potrivit pre- 
daniei lainice şi ascunse a Scripturii, stăpân i- 
w n tl  lumii tt-a aflat nimic66 (cf. Ioan 14,30),

§8

Apoi îl îmbracă pe cel desăvârşit (botezai) 
în haine luminoase. Căci prin nepălimirea 
bărbătească şi de chip dumnezeiesc faţă de 
cele contrare şi prin întinderea puternică spre 
Unul, cel fără de podoabe se împodobeşte*, 
cel fără chip ia chip, însuşindu-şî în chip 
înţelegător strălucirea unei vieţi cu totul lumi
noase'17. Iar ungerea desăvârşiloare cu mir îl 
face pe cel desăvârşit (botezat) bine mirosi
tor. Căci sfinţita desăvârşire a naşterii din 
Dumnezeu uneşte cele desăvârşite cu Duhul 
dumnezeiesc. Dar sălăşltiirea spirituală a 
Duhului desăvârşi tor şi producător de bună 
mireasmă, fiind de negrăit, sc lasă cunoscută 
spiritual* de cei învredniciţi de sfinţita şi 
îndumne/.citoarea împărtăşire pnn mintea lor 
de Duhul dumnezeiesc.

aceea în el. E o respingere exprimată prin 
sliJ]area* acelei deprinderi de la sine. mărtu
r i s i n d  toate lepădările de ceea ce e contrar 
işcntănâni cu Dumnezeu. Pe ccl eliberat 
astfel în întregime şi desprins de orice 
comuniune (cu păcatul) îl întoarce ierar
hul spre răsărit. Prin aceasta se arată sta
bilirea şi ridicarea statornică a aceluia în 
lumina dumnezeiască şt renunţarea* lui 
totală, prin curăţie, la păcat.

Aceasta o arată şi sfintele lui mărturisiri 
de-a privi în întregime spre Cel Unul*, care 
sunt mărturisiri ale celui devenit cl însuşi 
unitar şi pe care el a primit să le facă cu iubire 
de adevăr. Şi este, socotesc, vădit celor 
pricepuţi în tainele ierarhice că, prin întinde
rile statornice şi hotărâte spre Cel Unul şi prin 
moartea şi nimicirea pornirilor contrare, cele 
spirituale ale lui vor dobândi deprinderea 
neschimbată* a asemănării cu Dumnezeu. De 
aceea, nu e de ajuns numai osteneala reţinerii 
de la orice păcat, ci e dc trebuinţă pentru 
aceasta şi o neînmuială* bărbăţie, o neînfri
cată înfruntare a oricărei ispite pierzătoare, o 
statornicie fără sfârşit în sfânta dragoste de 
adevăr, o întindere hotărâtă şi neîncetată spre 
ea. cu toată puterea, urmărirea necontenită a 
înălţării la o împărtăşire mai desăvârşită de 
obârşia dumnezeiască64.

§6

Chipurile exacte ale acestora le poţi 
vedea* în cele ce se săvârşesc pnn ierarhie. 
Ierarhul, cel asemenea Iuj Dumnezeu, începe 
cu sfânta ungere, iar preoţii de sub cl termină 
sfânta lucrare a ungerilor, chemând pe cel ce 
se desăvârşeşte (se botează) la sfintele lupte, 
înfăţişate în chip, lupîc pnn cam se supune lui 
Hristos*, care rânduieşte lupta. Căci Acesta, 
ca Dumnezeu* este Ccl ce rânduieşte lupta, 
tarea Înţelept este Cel ce a stabilit legile ei, 
ur C;s Drept a pregătit celor ce vor birui 
cununile, Şi. ceea ce e şi mai dumnezeiesc, ca 
bun a venit in chip sfânt in luptători şi luptă 
jmpreunâ cu ci pentru libertate şi pentru 
 truinţa asupra morţii şi a stricăciunii. Iar cel״

se desăvârşeşte (se botează) va pomi cu 
bucurie D aceste lupte, pentru că sunt dum
nezeieşti; şi stâniie în împlinirea înţeleptelor 

ale ei, luptând fără abatere potriviL lor. cu 
nădejdea sigură a bunelor cununi pe care le
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La sfârşitul tuturor, ierarhul cheamă pe iie, mijlocindu-i împărtăşirea de tainele
cel desăvârşit (botezat) la preasfânta Euharis- desăvârşit oare.

Capitolul III

începutul călăuzirii luminoase, o slăvim din 
ceea ce se săvârşeşte* prin ea cu numele 
adevărat de luminare. Căci ea născându-ne 
din nou ne-a scos din moarte la viaţă. Fiindcă 
deşi e comun tuturor slujbelor ierarhice să 
transmită celor ce se desăvârşesc sfânta lu
mină, dacă prin accusia mi s-a dăruit cea 
dintâi vedere a ei, prin lumina atotîncepătoare 
a ei suni călăuzit în chip luminos la vederea 
tuturor celorlalte sfinte (lumini).

Deci, spunând ude acestea, să cugetăm şi 
să privim in mod ierarhic (treptat) înţelesul 
preasfinţei lucrări a fiecărei Taine,

II. Taina Shiaxei (Liturghiei} 
sau a comuniunii (cum inecăturiij

ierarhul*, după ce a săvârşit o sfântă 
rugăciune la dumnezeiescul altar. începând să 
tămâieze, înconjură loată încăperea sfântului 
locaş. Apoi, în torcând u-se iarăşi Ia dumneze
iescul altar, începe sfânta câni arc a psalmilor, 
cântând împreună cu el sfintele cuvinte ale 
psalmilor iot clerul bisericesc.

Apoi se face prin liturgj (diaconi), pe 
rând, citirea cărţilor sfinte*. După acestea 
catehumenii ies din sfântul locaş şi împreună 
cu ci energumenii* şi cei aflaţi în timpul 
pocăinţei, rămânând cei vrednici de vederea 
şi de împărtăşirea de celc dumnezeieşti. Din
tre liturgi*. unii stau la uşile închise ale sfân- 
tului locaş, iar alţii săvârşesc alice va din cele 
ale ircplei lor. Iar alţii din fruntaşii* clerului 
pun înainte* împreună cu preoţii pe altar 
sfânta pâine şi potirul binecuvântării, după ce 
s-a mărturisii de către loată plinirea bisericii 
cântarea obştească* de laudă. După acestea, 
dumnezeiescul ierarh săvârşeşte o sfântă 
rugăciune şi vesteşte tuturor pacea sfântă. Şi 
după ce s-au sărutat toţi unii pe alţii, se ter
mină cilirile tainice din sfintele cărţi*. Apoi, 
după ce ierarhul şj preoţii şi-au spălat mâinile 
cu apă, ierarhul ia Ioc la mijlocul sfântului 
altar, iar împrejur sluti împreună cu preoţii 
numai fruntaşii dintre Ihurgi*. Ş, ierarhul.

/ D espre cele săvârşire în Sinaxă 
(în Liturghie)

Dar, odată ce ani pomenit despre aceasta, 
nu-mi mai este îngăduit să spun altceva din 
celc proprii ierarhiei, înainte de ea.

Căci ea este, după slâvitul nostru 
învăţător. Taina Tainelor*.

Deci, trebuie să o înfăţişăm prinir-o sfântă 
descriere* pe ea înaintea celorlalte, ca să ne 
înălţăm, pe temeiul ştiinţei dumnezeieşti şi 
ierarhice din Scripturi, prin Duhul Sfânt, la 
sfinţilaei înţelegere. Mai întâi să cercetăm din 
ce motiv caracterul obştesc* propriu şi celor
lalte slujiri ierarhice, s-a atribuit ei mai mult 
decât acelora şi a fost numită în chip unic 
comuniune* şi adunare (sinaxă). chiar dacă 
orice slujbă a oricărei Taine adună vieţile 
noastre împărţite intr-o îndumnezeire unitară 
şi prin unificarea de chip dumnezeiesc a 
vieţilor împărţite Ie dăruieşte comuniune şi 
unire cu Cel Unul. Căci spunem că fără îm
părtăşirile de celelalte simhoale ierarhice nu 
se primeşte desăvârşirea din* darurile 
obârşiei dumnezeieşti şi desăvârşitoare ale 
acesteia. Dar iarăşi aproape că nu se poate 
săvârşi vreo slujbă ierarhică fără ca atotdum- 
nezeiasca Euharistie să nu încununeze în mod 
concentrat* prin sfânta ei săvârşire cele ce 
s-au săvârşit pnn fiecare in parte, adunând în 
unitate cele ce s-au săvârşit şi prin darul veniL 
de la Dumnezeu al Tainei desâvârşitoare 
desăvârşind comuniunea cu Dumnezeu a 
celui ce le-a primit pe toate63.

Căci. dacă fiecare din slujbele ierarhice ut 
fi nedeplină*, nu ar duce la desăvârşire comu
niunea noastră cu Cel Unul şi adunarea noas
tră în El şi nu ar fi Taină desăvârşită, odată ce 
c nedeplina.

Scopul şi ţinta* fiecăreia este însă trans
miterea Tainei obârşiei dumnezeieşti celui 
ce se desăvârşeşte . De aceea, pe drept 
cuvâm înţelegerea ierarhică i-a dat fiecăreia 
numele* propriu din adevărul lucrurilor. 
Astfel, fiindcă sfânta Taină a naşterii din 
Dumnezeu transmite întâia luminare şi este
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cum am spus, înaintea uşilor celor nepătrunse 
(ale altarului), să intrăm de la cele cauzale* la 
cauze, potrivit sfintei* noastre liturghii (si- 
naxe) şi sub călăuzirea luminoasă a lui Ii sus, 
la vederea cuvenită a înălţimilor celor spiri
tuale {inteligibile), vedere care se întâlneşte 
în chip vădit cu fericita frumuseţe a arhetipu
rilor (aeonţinutului cauzator al simbolurilor). 
Dar, o, atptdumnezeiascâ şi sfântă as- 
cunzime, dezbraeâ-te dc îmbracăminţile care 
învăluie tainele tale şi arată-tc nouă în strălu
cirea la şi umple ochii noştri înţelegători de 
lumina cea una şi neacoperilă71.

§3

Deci, socotesc că trebuie sâinlrăm înlâim- 
trul celor atotsfinte, după ce am descoperit 
înţelesul celor dintâi dintre forme*, ca si 
privim la frumuseţea lui de chip dumnezeiesc 
şi să vedem pe ierarh mergând cu buna 
mireasmă de la dumnezeiescul altar până la 
ultimele părţi ale sfântului locaş, şi revenind 
iarăşi la el, după ce a săvârşit aceasta. Căci 
fericirea dumnezeirii atotizvorâloare mai pre
sus de toate*, chiar dacă iese din bunătate spre 
comuniunea cu cei sfinţi ce se împărtăşesc de 
ea, nu iese din stabilitatea şi Lemelia ei 
nemişcată după fiinţă. Ea luminează tuturor 
celor asemănători cu Dumnezeu, pe măsura 
lor, dar ieşind totuşi cu adevărat în jurul ei. nu 
se mişcă deloc din* identitatea ei. La fel* 
dumnezeiasca slujbă a sinaxei (a liturghiei) 
deşi, având o obârşie unică şi simplă şi con
centrată, se înmulţeşte cu iubire de oameni 
într-o sfântă vanetate de simboale şi înain
tează până la înfăţişarea în chipuri a întregii 
obârşii dumnezeieşti, se adună iarăşi din 
acestea în chip unitar în unitatea ei şi uneşte 
pe cei înălţaţi la ea cu sfinţenie. în acelaşi fel 
dumnezeiesc, dumnezeiescul* ierarh, deşi 
coboară ştiinţa unitară a ierarhiei lui cu bunătate 
la cei de sub el, folosindu-se de mulţimea sfin
telor simboale, revine ca dezlegat şi nereţinut de 
cei mici, în mod nernicşorat, la propria obârşie. 
Dar, fâcându-şi intrarea înţelegătoare (spiritu
ală) la unitatea ci, vede în chip curat raţiunile 
unitare ale celor săvârşite, pentru că ieşirea de 
oameni iubitoare Ia cele de al doilea i a 
pricinuit (prin mărginirea lor) întoarcerea mai 
dumnezeiască spre cele dintâi'2.

jupă ce a lăudat sfintele Fapte dumnezeieşti, 
săvârşeşte lucrarea de sfinţire a celor prea- 
dum neze ieşti şi aduce sub văz* cele slăvite 
prin simboalele ce se află de faţă în chip sfânt.

Şi, după ce a arătat darurile ce ni se dau 
p r i n  lucrarea dumnezeiască, ierarhul vine la 
sfânta împărtăşire de ele şi îndeamnă şi pe 
ceilalţi. După ce s-a împărtăşit de comuni
unea cu dumnezeiasca obârşie şi a transmis-o 
sj celorlalţi, încheie cu o sfântă rugăciune de 
mulţumire. Şi. în vreme ce cei mulţi privesc 
numai plecaţi spre dumnezeieştile simboale, 
el se înalţă în mod ierarhic prin Duhul dum
nezeiesc, spre sfintele obârşii ale celor 
săvârşite, în vederi fericite şi spirituale şi cu 
curăţia deprinderii de chip dumnezeiesc0׳.

!11. Tâlc ia re duhovnicească

§1

Vino, deci. iubite copile, după arătarea 
chipurilor, sâ trecem, cu rânduială* şi cu 
sfinţenie, la adevărul dumnezeiesc al ar
hetipurilor. spunând celor ce se desăvârşesc 
încă pentru armonioasa lor călăuzire su
fletească, că nici variata şi sfânta compoziţie 
a simboalelor* nu le este fără înţeles, ca sâ nu 
le fie numai o arătare a celor din afara, Căci 
preasfimele* cântări şi citiri din Scripturi le 
dau învăţătura vieţii virtuoase şi înainte de 
aceasta curăţirea desăvârşită de păcatul 
cauzator de stricăciune, laralotdumnezciasca 
transmitere comună şi de pace aducătoare a 
uncia şi aceleiaşi pâini şi a aceluiaşi potiT le 
întipăreşte legea aceleiaşi purtări îndum
nezeite, ca unora ce au primit aceeaşi hrană şi 
le aduce in amintire* sfânta Cina atotdum- 
nczeiascâ şi arh îs îmb olul celor săvârşite, prin 
care însuşi Creatorul simboalelor depărtează 
cu toată dreptatea pe cel ce nu s-a împărtăşit 
cu aceeaşi simţire de cele sfinte* ale Cinei (cf. 
loan 13,11). Prin aceasta, învaţă cu sfinţenie 
ii în chip dumnezeiesc că apropierea 
adevărată, câştigată prin deprindere* de ce Ic 
dumnezeieşti, le dăruieşte celor ce se apropie 
împărtăşirea de acelaşi conţinut (al Cinei).

§2

Aceste înţelesuri, potrivit zugrăvite, pre
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cele mai concentrate* şi umbrite în rostire; 
cuvintelor psalmilor devin mai înţelese prin 
mai multe şi mai clare chipuri; şi exprimarea 
sau înţelegerea lor se lărgeşte prin citiri prea 
sfinte ale unor sfinte texte scrise. In acestea*, 
cel ce priveşte în chip sfânt va trăi o suflare 
unitară ca mişcată de Duhul cel Unul şi dum
nezeiesc. Apoi, în mod cuvenit, se va 
propovădui* conform tradiţiei mai vechi 
Noul Testament, arătând potrivii ordinii 
dumnezeieşti ierarhice că una, Evanghelia, a 
grăit despre viitoarele lucrări dumnezeieşti 
ale lui lisus. iar cealaltă (Apostolul) le-a în
deplinit; şi că acela a spus* adevărul în 
chipuri, iar acesta le-a arătat prezente. Căci 
lucrarea Tainelor prin acesta a confirmat 
adevărul prevestirilor aceleia şi lucrarea dum
nezeiască a acesteia este recapitularea teolo- ■*־ ־ ,a gier

§6

Cei ce nu primesc însă deloc* în urechile 
lor sunetele sfintelor Taine nu văd nici chipu
rile lor, refuzând fără ruşine mântuitoarea 
primire a Tainei naşterii din Dumnezeu* şi 
repetând spre piei rea lor cuvântul Scripturii: 
C ăile Tale nu vreau să ie ştiu (Iov 21,14). Dar 
pe catehumeni*, energumeni şi pe cei aflaţi 
în stare de pocăinţă, rânduiala sfintei ierarhii 
î! lasă să audă sfânta cântare a psalmilor şi 
citirea dumnezeiască a aţipi sfinte lor Scripturi. 
Darnu-i invită pe aceştia la sfintele lucrări şi 
vederi spirituale următoare, ci numai pe ochii 
desăvârşiţi ai celor desăvârşiţi. Căci ierarhia 
cea în chipul lui Dumnezeu e plină de sfânta 
dreptate şi împarte în chip mântuitor, după 
vrednicia fiecăruia, împărtăşirea deccle dum
nezeieşti corespunzătoare fiecăruia, dăruind- 
o cu sfinţenie la timpul cuvenit pe măsura şi 
potriva lor Catehumenii sunt puşi în cea din 
urmă* treapLâ, căci sunt nepărtaşi* de cele 
dumnezeieşti şi nciniţiaţi (neintroduşi tainic) 
în nici o lucrare ierarhică desâvârşitoare şi nu 
au nici o existenţă în Dumnezeu prin naşterea 
dumnezeiască; ci sunt încă purtaţi în pântece* 
prin cuvintele părinteşti şi modelaţi de for׳ 
mele de viaţă făcătoare spre fericita aducere 
la viaţa începătoare şi lumina începătoare prin 
naşterea din Dumnezeu. Căci. precum pruncii 
trupeşti neîmpliniţi şj neformaţi dacă cad din 
lucrarea de formare a lor sunt ca nişte avor-

Iar sTânla rostire a psalmilor* unită 
aproape fiinţial cu toate Tainele ierarhice 
(săvârşite de ierarh) nu trebuie despărţită de 
legătura ierarhică dintre toate. Căci toată 
sfânta* Scriptură a înfăţişai pentru oamenii 
capabili de îndumnezeire următoarele: ve
nirea la existenţă dc la Dumnezeu prin facerea 
celor ce sunt şi ordinea lor (cf. Fac.); ierarhia 
şi vieţuirea lor după o lege (cf Lev,. DeuU, 
împărţirile de daruri şi de bunuri poporului 
sfinţii (cf. Num.), înţelegerea sfinţilor 
judecători (cf Jud.) sau împăraţilor înţelepţi 
(cf. Reg.; Paraf) sau a preoţilor îndumnezeiţi, 
iubirea neclintită şi stăruitoare dc înţelepciu
ne a bărbaţilor în vârstă, pentru creştere* prin 
varietatea şi mulţimea încercărilor (cf. Iov), 
sfaturi înţelepte pentru împlinirea datoriilor 
(cf. înţelj, laude şi chipuri înţelepte ale iubirii* 
(cf. Cânt.), vestiri de mai înainte ale celor vii
toare (cf Profeţi); faptele omeneşti* şî dum
nezeieşti ale lui lisus (cf. Evangheliile 
sinoptice), vieţuirile şi învăţăturile de Dum
nezeu insuflate şi imitatoare de Dumnezeu ale 
ucenicilor lui (cf. Fapt.; Epistole), vederea 
ascunsă şi tainică a celui între ucenici iubit* 
şi minunat (cf Apoc.f învăţătura despre 
Dumnezeu cea mai presus dc lume a lui lisus 
(cf loan). Toate acestea au prins rădăcini* în 
ei prin sfintele înălţări de chip dumnezeiesc 
ale Tainelor. Iar sfânta redare în scris a dum
nezeieştilor* psalmodii are ca scop slăvirea 
tuturor învăţăturilor despre Dumnezeu şi a 
faptelor dumnezeieşti* şi cinstirea cititorilor 
şi lucrărilor sfinte ale hărbaţilor îndum
nezeiţi. Iar acesta prilejuieşte o explicare şi o 
laudă a darurilor dumnezeieşti pentru 
primirea fiecărei Taine ierarhice, fapt care 
produce deprinderea comunicării ei celor cc 
o laudă în chip dumnezeiesc73.

§5

Când, deci, cântarea care cuprinde toate 
cc le sfinte (toată mântuirea) pregăteşte pute
rile noastre sufleteşti pentru armonia cu cele 
cc se vor sfinţi puţin mai târziu şi prin execu
tarea omofonâ a hunelor dumnezeieşti* ne va 
produce înţelegerea comună a celor dum
nezeieşti şi cea între unii şi alţii, ca printr-un 
cor unii şi o mărturisire comună a celor sfinte.

§4
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cea mai clară acelor ce lac parte din treptele 
ierarhice cunoaşte înainte de aceştia o in
fluenţă foarte necurată* care stăpâneşte pe 
energumenii care, despărţindu-se de viaţa de 
chip dumnezeiesc, îşi însuşesc şi o cugetare 
şi o purtare asemenea cu a demonilor pier
zători. întarcându־se prin ultima şi cea mat 
pierzătoare nebunie de la cele cu adevânu 
existente*, de la bunătăţile nemuritoare şi 
veşnic dulci şi poftesc şi-şi lucrează înstrăi
narea materială* şi mult pătimaşă şi pier
zătoare şi stricătoare, prin nesigura, dar 
aparenta părută plăcere de cele străine*. 
Aceştia trebuie să fie despărţiţi cei dintâi şi în 
mod principal de ceilalţi şi de glasul ce־i 
distinge al liturgului*. Căci nu le este îngăduit 
acestora să se împărtăşească dc altceva din cele 
sfinte, decât dc cuvintele învăţăturii care-i în
toarce la cele bune. Căci, dacă sfânta slujire 
(ierurgia) mai presus de lume a celor dum
nezeieşti se ascunde şi celor din starea de 
pocăinţă şi celor ce au fost mai înainte în ea, 
nu se lasă apropiată de cei ce nu e cu Lotul 
sfânt. Căci strigă şi aceasta cu o totală 
sfinţenie: suni dc nevăzut şi de neîmpărtăşit 
şi celor ce prin ceva de jos suni nedesăvârşiţi 
în deplina asemănare cu Dumnezeu. (Căci 
glasul cu totul limpede depărtează şi pe cei ce 
nu se pot uni cu cei ce se împărtăşesc cu 
vrednicie de cele dumnezeieşti).

Cu atât mai mult va fi mulţimea nesimţită 
a celor înrâuriţi de cele rele (a energumenilor) 
în mod pătimaş*, străină de toată vederea şi 
împărtăşirea de cele sfinte.

Deci. cei neiniţiaţi* în Taine şi nedesăvârşiţi 
au fost scoşi în afara locaşului bisericesc al lui 
Dumnezeu* şi a sfinLei slujbe (iemrgii) supe
rioară lor; pe lângă aceştia, cei ce s-au despărţit 
de viaţa sfinţită. Iar după aceştia, cci ce pentru 
nebârbăţia lor au devenit patima şi prin muşcături* 
şi năluciri, încât n-au ajuns, din lipsă de 
bărbăţie*, prmtr-o înclinare statornică şi 
neobosită la o neclintită şi activă deprindere a 
asemănării cu Dumnezeu  ̂ După aceştia, ur
mează cci ce s-au despărţit de viaţa contrară, dar 
încă nu s-au curăţit şi de inchipuinle ei printr-o 
deprindere şi dragoste* dumnezeiască şi 
neamestecaiâ. Iar după ci, cei ce nu s-au lâcut o 
dată pentru totdeauna unitari şi, vorbind potrivit 
legii, neprihăniţi şi cu totul litră prihană.

Iar slujitorii si văzătorii atotsfinţiţi* ui celor 
preasfinte. privind In chip sfânt prea stonia Taină, 
slăvesc printr-o laudă comună* pe începătorul 
binefăcător şi dc bine dătător, de la care ni s-au

toni* şi lepădaţi, aşa au ei pe pământ o stare 
nenăscută şi lipsită de viaţă şi neluminată. Şi 

l cc cugetă drept, văzând această apariţie a 
]or, n-ar putea spune că ei, ieşiţi din în- 
ttinericui pântecelui. au lost aduşi la lumină. 
Fiindcă, aşa cum ştiinţa medicala, care se în- 
,■meste de impun, spune că lumina lucrează nu- 
inai isupra celor ce primesc lumina, aşa şi ştiinţa 
preaîiiţeleaplâ acelor sfinte ii pregăteşte inlâi pnn 
hrana începătoare a Scripturilor formatoare şi de 
viaţă făcătoare şi după cc le-a desăvârşit îpostasul 
pentru naşterea lor din Dumnezeu, le dă mân
tuirea lor, potrivit treptei la care au ajuns - îm
părtăşirea de cele luminoase şi desăvârşitoare. 
Acum insă îi Line despărţiţi ca pe unii ce nu suni 
desăvârşiţi, de celc desăvârşite, îngrijindu-sc do 
huna rânduială a celor sfinte şi de pregătirea şi 
viaţa catehumenilor potrivit ordinii dumnezeieşti 
a ierarhici

§7

[ar mulţimea energumenilor este şi ea Lip
sită de sfinţenie*, dar e a doua după cea a 
catehumenilor, care e ultima faţă de cele de 
sus. Căci nu e, precum socotesc, egală cu 
aceea în neimţierea totală şi in neîmpărtăşirea 
extremă, având oarecare împărtăşire de 
preasfintele lucrări desăvârşitoare, deşi e 
reţinută de atracţiile şi tulburările contrare şi 
de aceea îi esLe oprită in mod cuvenit vederea 
celor uLotslinte şi împărtăşirea de ele. Dar, 
dacă este adevărat că bărbatul deplin dum
nezeiesc, cel ce se împărtăşeşte cu vrednicie 
de cele dumnezeieşti, cel înălţat la culmea 
asemănării cu Dumnezeu prin îndumnezeirile 
totale şi desăvârşitoare, nu va mai lucra nici 
cele ale trupului, afară de ceea ce e cu tmul 
trebuincios prin fire - şi aceasta se poale numi 
trecător - ci va fi templu şt următor al Duhn
im dumnezeiesc in îndumnezeirea lui, în
tărind ceea ce e asemenea prin ceea ce e 
asemenea, un astfel de* bărbat nu va mai fi 
întrunim niciodată de năluciri sau muşcături, 
t‘1 va râde de ele şi când acestea se apropie de 
el luptă împotriva lor şi le alungă şi mai 
degrabă va lucra, decât va suporta şi prin 

î̂mpătimirea nebiruită a deprinderii lui se
arăta şi altora doctor al unor astiel de

Muşcături.
Dar pe lângă aceasta socotesc, ba mai 

degrabă şi iu limpede, că puterea de distincţie
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spune teologia*, nu morţi‘ ci mutaţi din moarte 
la viaţă atot dumnezeiască7̂. Observă* câ ei ! 
suni înscrişi în sfintele pomelnice ale amintirii | 
dumnezeieşti, nu omeneşti într-o aminţjje 
închipuită, ci, cum ar spune cineva, îndum- ' 
nezeită; prin cunoştinţă cinstitoare şi neschirn*,! 
bată a celor desăvârşiţi asemenea eu 
Dumnezeu, proprie Iui Dumnezeu, C ăci a 
cunoscut* spune Scriptura, p e  cei ce sunt ai Iui 
fII Tim. 2,19) şi Cinstiră este înaintea Domnu* \ 
lui m oartea curioşilor sâi {Ps, 115,6), nm 
mindu-se moartea cuvioşilor desăvârşirea întru 
euvioşie. Şi înţelegc-o aceasta în chip sfânt, ca 
arătând că atunci când se pun pe dumnezeiescul 
altar cinstitele simboale* prin earc c înfăţişai 
Hristos şi ne împărtăşim de El, e de faţă în chip 
nedespărţit ceata sfinţilor, arătând legătura lor 
nedespărţită, în sfânta unire mai presus de lume, 
cu El.

§10

Acestea fiind săvârşite cu sfinţenie după 
rânduiala spusă, ierarhul, stând înaintea 
preasfinielor simboale, îşi spală mâinile cu 
apa*, împreună cu cinstita tagmă a preoţilor. 
Şi iiindcă, precum zice Scriptura, cel spălat* 
nu are nevoie de altceva decât de spălarea 
vârfurilor* sau a celor din urmă ale sale (cf, 
loan 13,10), prin curăţirea aceasta a vârfurilor 
extremelor se va afla în preasfânta deprindere 
a asemănării cu Dumnezeu; iar păşind cu 
bunătate spre cele de al doilea, va fi nereţinut 
şi dezlegat, ca imul ce e unificat pentru tot
deauna; şi întors iarăşi spre Cel Unul în chip 
unitar, îşi va face întoarcerea neprihănită şi 
nepătată, păstrând şi întregimea asemănării 
cu Dumnezeu, iar vasul cel sfânt* de spălat, , 
precum am spus, era şi în practica ierarhiei j 
celei după lege. De aceea acum aminteşte de ei 
la spălarea mâinilor ierarhului* şi a preoţilor. 
Dai cei ce păşesc acum spre preasfânta lucrare 
simţitoare trebuie să aibă curate* şi ultimele 
închipuiri ide sufletului şi sâ se apropie de ea 
prin ir-o asemănare cu ea, după putinţă. Astfel, 
arătările dumnezeieşti vor străluci mai lumi
noase şi razele luminii mat presus de lume vor 
face sâ treacă* prin luciul oglinzilor*] 
asemănătoare lor mai deplina şi mai străvezia 
strălucire a luminilor lor. Iar spălarea ierarhu
lui* şi a preoţilor până la vâri urile ultimilor 
părţi ale lor se face în faţa preasfântelor sini- î

arătat nouă Tainele mântuitoare eaie lucrează 
cu sfinţenie îndumnezeirea celor ce se 
desăvârşesc. Lauda aceasta* unii o numesc cu
vântare de laudă, alţii simbolul credinţei, iar alţii, 
precum socotesc, mai dumnezeieşte, mulţumire 
ierarhică, ca pe una ce cuprinde sfintele daniri ce 
ne־au venit de la Dumnezeu. Căci mie mi .se pare* 
că cuprinde lauda tuturor lucrărilor dumnezeieşti 
cu privire Ia noi; (această Taină) a dat existenţăcll 
bunătate fiinţei* şi vieţii noastre şi i-a dai formă 
de chip dumnezeiesc prin frumuseţile arhelipice; 
ş! a făcut-o părtaşă de o deprindere şi înălţime 
dumnezeiască; iar văzând golirea noastră prin 
neatenţie de darurile dumnezeieşti, ne-a reche
mat la starea de la început prin bunătăţile ce ni 
le-a pregătit* şi prin însuşirea deplină* de către 
El a celor ale noastre şi pnn transmiterea 
desăvârşită acelor ale sale ne-a făcut să lucrăm 
noi înşine bmeie şi prin aceasta sâ ni se dăru
iască împărtăşirea de Dumnezeu şi de cele 
dumnezeieşti .

Astfel, lăudată cu sfinţenie iubirea dum- 
nezciascâ de oameni sc pune înainte dumneze
iasca pâine* acoperită şi potirul binecuvântării. 
Sc face apoi preadumnezeiasea sărutare* şi 
rostirea tainică şi mai presus de lume a sfintelor 
diptice scrise. Pentru că nu se poate înfăptui 
împreuna noastră înălţare spre Cel Unul şi spre 
împărtăşirea de Unul. având despărţiţi pe 
aceia de unirea întru pace cu noi. Căci, dacă, 
iluminaţi de vederea şi cunoaşterea Celui 
Unul ne unim în adunarea unitară şi dum
nezeiască, nu mai suportăm sâ cădem în 
poftele* împărţite, din care se nasc duşmăni
ile pământeşti şi pătimaşe faţă de cei de 
aceeaşi fire*. Deci, această viaţă unitară şi 
nedespărţită o cere ca pe o lege slujba sfântă 
(ierurgia) a păcii, unind pe cel asemenea cu 
cel asemenea şi despârţind şi vederile dum
nezeieşti şi unitare de cele împărţite73.

§9

iar prin citirea sfintelor diptice* după săru
tarea păcii, se pomenea.se cei ce au vieţuil în 
chip cuvios* şi au ajuns la desăvârşirea unei 
vieţi virtuoase neschimbate, care pe noi ne în
deamnă şi ne câlâuzeşLe la o deprindere fericita 
şi la o veşnicie de chip dumnezeiesc pan asemă
narea cu ei, iar pe ei îi declară ca vii şi, precum
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desfiinţând stăpânirea mulţimii apostate asupra 
noasLră, cum spune tradiţia ascunsa, nu cu 
puterea*, care e mat tare decât a aceleia, ci prin 
Scriptura predată nouă în mod tainic, îndreptată 
prin dreapta judecată şi dreptate (of Ps. 96,2). 
Şi a schimbat ale noa_slre cu lotul împotriva lor 
cu bunătate.

Mintea neluminată a noastră a umplut-o 
de o abundentă* alo [.dumnezeiască lumină şi 
lipsa ei de chip a împodobit-o eu frumuseţile* 
chipurilor dumnezeieşti. Iar locaşul sunetu
lui fiinţei noastre încă nedeplin căzute l-a 
eliberat de patimile foarte urate*, dc în־ 
tinăciunile siricâcioase, arătându-ne 
înălţarea mai presus de lume şi vieţuirea 
îndumnezeită în asemănările sfinţite ale 
noastre cu ea, pe cât este cu putinţă .

§12

Dar cum am putea noi primi unitar pe 
Dumnezeu altfel decât prin amintirea mereu 
reînnoită a prcasfintelor lucrări dum
nezeieşti, prin sfintele rugăciuni şi slujbe 
ierarhice*? Căci aceasta o facem spre amin
tirea lor, cum spun Scripturile (cf. Luc, 22,19). 
De aceea dumnezeiescul ierarh stând Ia dum
nezeiescul altar laudă sfintele fapte dum
nezeieşti pomenite ale lui lisus, fapte ale proniei 
aiotdumnezeieşti. pe carc El le-a săvârşit, după 
Scripturi, pentru mântuirea neantului nostru 
prin bună voire a Tatălui în Duhul Sfânt. După 
ce le-a lăudat* şi a privit cu ochi înţelegători 
vederea lor spiriLualâ, Lrece apoi la slânta lor 
săvârşire simbolică, potrivit tradiţiei dum
nezeieşti. Dc aceea slăveşte pe Dumnezeu cu 
evlavie şi ierarhic după laudele sfinte ale lap- 
telor dumnezeieşti, strigând mai întâi cu 
sfinţenie către El: Tu ai zi afaceri aceasta întru 
pom enirea M ea (Lut. 22,19). Apoi, cerând să 
fie făcut vrednic de această sfântă lucrare 
mântuitoare a lui Dumnezeu şi să săvârşească 
prin asemănarea lut Hristos cele dum
nezeieşti şi să le transmită în chip atolslânl. şi 
ca cei ce se vor împărtăşi de celc sfinte să se 
împărtăşească cu sfinţenie cu cel ce 
săvârşeşte cele preadumnezeieşti, aduce sub 
vedere cele lăudate prin simboalelece se află 
de faţă in chip sfânt . Căci descoperă painea 
acoperită* şt neim părţi lă şi des făcând-o în 
multe şi împărţind potirul cel unul tuturor, 
înmulţeşte simbolic unitatea şi o împarte, 
săvârşind prin aceasta lucrarea cea sfântă.

boule. ca in faţa lui Hristos carc vede toate 
artdurile noastre cele mai ascunse. E 

c u r ă ţ ir e a  extremă* ce pătrunde în mârun- 
talele atotcunoscute dc El şi de judecăţile lui 
nrca drepte şi de neocolit. Astfel se uneşte 
erarhul cu celc dumnezeieşti şi lăudând sfin- 

L \ c lucrări ficrurgii), lucrează cele atotdum- 
nezeieşli şi aduce sub vedere* cele lăudate80.

§11

Iar carc spunem că sunt* lucrările dum
nezeieşti cele pentru noi se va arăta, pe cât 
este cu putinţă, în cele următoare.

Dar nu sunt în stare să le spun pe toate, cu 
atât mai puţin să le cunosc în chip clar pe toate 
şi să te fac cunoscute în chip tainic şi altora. Şi 
cât sunt de lăudate şi slujbele săvârşite de dum
nezeieştii ierarhi urinând Scripturilor, o vom 
spune şi noi. invocând în ajutor contribuţia* 
învăţăturii ierarhice. Firea omenească* rosto- 
golindu-sc de la început în chip nebunesc de la 
bunătăţile dumnezeieşti a trecut* la o viaţă mult 
împătimită şi la un sfârşit în moartea aducătoare 
de stricăciune, Căci despărţirea pierzătoare de 
adevărata bunătate şi călcarea slintei rânduieli 
din rai l-a predat pe ccl ce s-a sustras jugului dc 
viaţă făcător, pornirilor proprii* şi amăgirilor 
atrăgătoare* şi vătămătoare ale vrăjmaşului. Şi 
prin aceasta a schimbai în chip jalnic veşnicia 
cu moartea.

Iar primind ca început al său naşterea 
stricătoare, aceasta l-a dus cu dreptate la un 
sfârşit* corespunzător începutului*. Iar prin 
aceasla. căzând de bună voie din viaţa dum
nezeiască şi înălţătoare*, a fost dus spre starea 
din urmă contrară, spre înstrăinarea mult 
pătimaşă*. Iar rătăcită şi abătută de la calea 
dreaptă spre Dumnezeu Cel cu adevărat existent 
şi supunându-sc mulţimilor apostate, pier
zătoare şi rău lucrătoare a demonilor, a uitat că 
nu slujeşte lui Dumnezeu, nici celor iubiţi, ci 
duşmanilor* Şi foIosindu׳se dc aceşti duşmani 
nccniţâlori şi furămîlă. a căzut închip jalnic în cele 
cc nu sunt* si în primejdia pietru.

Dar atol nemărginit a iubire de oameni* a 
bunătăţii dumnezeieştii obârşii n-a renunţat nici 
ăcum la lucrarea de sine şi plină de bunătate a 
Providenţei faţă dc noi*, ci făcându-secu adevărat 
Pâri uşă, în cli ip nepâcâios. de toate cele ale noastre 
(cf Evr. 4,15) şi uniinlu-se cu smerenia noastră, 
împreună cu deprinderea* lucrării proprii cu 
desăvârşire neamestecală şi neciunlitâ, ne-a daruri 
nouă şi comuniunea cu ea, ca unora de-un neam 
c'ti ea şj nc־a făcut părtaşi ai bunătăţilor propm.
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împărtăşanie, termină cu sfânta mulţumire* 
adusă cu sfinţita comunitate a bisericii. Căci 
împărtăşirea proprie premerge transmiterii* 
împărtăşirii şi primirea proprie a Tainelor, îm
părţirii lor tainice. Căci aceasta este buna în
tocmire, rânduiala obştească a celor 
dumnezeieşti; întâi se face părtaş şi se îm
plineşte sfinţitul conducător cu cele ce se vor 
dărui de el de la Dumnezeu altora, apoi le 
transmite şi celorlalţi.

De aceea şi cei ce se folosesc de învăţăturile 
dumnezeieşti* cu îndrăzneală* înainte de a~şj fi 
făcut vieţuirea şi deprinderea potrivjLa cu ele 
sunt cu iotul necuraţi şi ţinuţi în afară de sfântă 
rânduîală*. Căci, precum fiinţele mai subţiri şi 
mai străvezii se umplu cele dintâi dc raz,a ce vine 
de la soare, transmiţând toată lumina revărsa[ 
in ele celor de după ele, cei ce nu s-a făcut prin 
toată deprinderea deplin asemenea lui Dum
nezeu nu trebuie să îndrăznească* să se so
cotească pe sine transmiţător apt* către alţii a 
tot ce e dumnezeiesc sau să se arate mijlocitor 
al instifiârii şi judecăţii dumnezeieşti84.

§15

După ce s-a adunat toată ceata preoţilor în 
ordine ierarhică şi s-a împărtăşit de cele atol· 
dumnezeieşti, termină cu o sfântă mulţumire, 
recunoscând pe măsura lor faptele dum
nezeieşti şi lăudând harurile dăruite. Iar cei ce 
nu se împărtăşesc de celc dumnezeieşti şi nu 
le cunosc, nu participă la mulţumire, deşi 
după firea lor darurile preadumnezeieşti sunt 
vrednice dc mulţumire.

Deci precum am spus, aceştia ca unii ce 
n-au voit să se împărtăşească de darurile dum
nezeieşti, au rămas nemulţumitori faţă de nes
fârşitele daruri ale faptelor dumnezeieşti. 
Gustaţi, spune Scriptura, şi vedeţi (Ps, 33,8), 
Căci prin sfânta* experienţă (iniţiere) acelor 
dumnezeieşti, cei ce le-au experiat (cei 
iniţiaţi), cunosc marile daruri ale harurilor. Şi 
văzând înălţimea şi mărimea lor al o !dum
nezeiască, prin împărtăşirea preasfântă, laudă 
cu mulţumire laptele bune mai presus de 
ceruri ale dumnezeieştii obârşii a lor.

Căci listis cel Unul şi simplu* şi ascuns ca 
dumnezeiescul alolîncepătorul Cuvânt a ve
nii din bunătate şi cu iubire de oameni, prin 
întruparea cea asemenea nouă la starea com
pusă şi văzută in mod neschimbat şi a înfăp
tuit cu bunătate comuniunea noastră 
unificatoare cu Els־\ Şi astfel auriii cele smerite 
ale noastre cu cele ale Iui în mod culminant*, 
dacă şi noi ne armonizăm cu El ca mădulare ale 
trupului Iui (cf. I Cor. 12.27) in aceeaşi viaţa 
întreagă* şi dumnezeiască. Şi nu rămânem aşa, 
nearmonizaţi, nici nealipiţi şi neconvieţuitori cu 
mădularele lui dumnezeieşti şi preasânăloase, 
căci nu ne lasă omorâţi de patimile pricinuitoare 
de stricăciune. Căci, dacă dorini comuniunea cu 
El. trebuie să Lindem şi noi* spre atotdurnneze- 
iasca Iui viaţă după trup şi prin asemănarea cu 
sfânta ei nepăcâtuire, să alergăm spre o vieţuire 
în întregime dc chip dumnezeiesc. Căci aşa ni 
se va dărui şi nouă comuniunea cu cel ce ne vom 
face asemenea.

§13
Acestea le axată ierarhul, prin asticl de acte 

sfinte, aducând darurile acoperite spre arătare, 
după ce a împărţit unitatea lor în multe şi prin 
unirea Ia culme a celor împărţite cu cei cărora 
se dau. înfăptuind comuniunea între cei ce se 
împărtăşesc. Căci înfăţişează în acestea în mod 
sensibil, aducându-1 sub vederea* noastră în 
mod desăvârşit pe lisus Hristos, viaţa noastră 
spirituală, în chipuri. Căci El, fiind ascuns după 
dumnezeire prin întruparea cea neamesiecatâ. a 
luat chip din noi*, venind din unitatea cea după 
fire în mod neschimbat, la starea noastră îm
părţită; iar prin această binefăcătoare iubire dc 
oameni, a chemat neamul omenesc la îm
părtăşirea de Sine şi de bunătăţile sale. dacă ne 
înnoim cu atotdumnezeiasca lui viaţă, prin 
asemănarea noastră, după putere, cu ea, şi prin 
aceasta ne facem cu adevărat părtaşi desăvârşiţi 
ai lui Dumnezeu* şi ai celor dumnezeieşti.

§14

împârlăşindu-se şi transmiţând dumnezeiasca

Capitolul IV

/ D espre cele săvârşire în M ir sinaxe şi atât de hune vederile inteligibile
şi despre cei desăvârşiţi in ei (spirituale) ce înfăptuiesc în mod ierarhic co

muniunea şi unirea noastră cu Cel Unul, 
Deşi sunt atât de mari Tainele preasfântei totuşi mai este şi o altă sfântă lucrare de o
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bile. daca zugravul privind neclintil spre 
forma modelului nu e atras spre nimic altceva 
din cele văzute sau spre ceva deosebit de el ii 
va reda pc însuşi cel zugrăvit aşa cum este: un 
dublu al originalului (dc e îngăduit* a spune 
aceasta) şi va arăta pe cel real în asemănarea 
lui şi modelul în chip* şi pe fiecare în fiecare 
afară de deosebirea de fiinţă, la fel privirea 
întinsă şi neabătută spre frumuseţea bine mi
rositoare şi ascunsă va întipări forma* 
nedeosebitâ şi de chip cu totul dumnezeiesc 
in mintea zugravilor iubitori de frumuseţe şi 
bunătate87.

In mod cuvenit* deci, zugravii dum
nezeieşti umplând înţelegerea lor de chipul 
bine mirositor mai presus de fire şi de fru
museţea spirituală neschimbată nu mai ac
tivează* nici utia drn virtuţile din ei prin care 
imită pe Dumnezeu ca să fie văzută* 
de oameni, cum spune Scriptura (cf. Mat. 
6,1; 23,5). Ci privesc cu sfinţenie, ca în 
chip, în mirul dumnezeiesc preasfinlele 
taine acoperite ale Bisericii. De aceea şi ei, 
întipărind sfinţenia virtuţii de chip atot- 
dumnezeiesc înlâumrul minţii care imită pe 
Dumnezeu şi care e zugrăvită dum
nezeieşte. privesc numai Ia înţelegerea ar־ 
helipicâ (dumnezeiască). Şi nu numai că 
sunt nevăzuţi de cel neasemenea lor, ci nici 
ei nu sunt atraşi spre privirea acelora. De 
aceea, consecvenţi cu ei înşişi, nici nu 
iubesc cele ce par, zadarnic, bune şi drepte, 
ci pe cele ce sunt cu adevărat astfel. Nici nu 
caută spre slava socotită de mulţime. în 
mod prostesc, fericită, ci judecă prin ei 
înşişi binele şi răul, ca unii ce, imitând pe 
Dumnezeu, au ajuns ei înşişi chipuri dum
nezeieşti ale bunei miresme* a dumnezeirii 
atoLÎncepâtoare care, având de la Sine buna 
mireasmă adevărată, nu se schimbă după 
părerea celor mulţi, ci îşi arată realitatea 
nefâţârită în chipurile ei adevărate.

§2

Dar, după cc am văzut frumuseţea dm 
afară a întregii sfinte şi bune lucrări, vino să 
privim la frumuseţea el mai dumnezeiască. 
Căci. odată ce ea însăşi îşi înlătură vălul, 
vedem fericita strălucire scânteietoare a celor 
arătate, strălucire ce ne umple şi de buna 
mireasmă descoperită celor înţelegători. Căci

[rejpUi cu ca.
Taina aceasta o numesc învăţătorii noştri 

\1ir. Cercetând deci părţile ci după sfintele 
ei chipuri, ne vom înălţa astfel pnn vederi (con- 
teniplărt) ierarhice spre Cel Unul* aflător în 
părţile eiS7.

//. Taina sfinţiri} M irului

în acelaşi mod ca în Sinaxă se slobozesc 
cetele celor nedesăvârşiţi după cc s-a făcut 
înconjurul ierarhic al întregului sfânt locaş 
cu buna mireasmă* şi după sfânta rostire a 
psalmilor şi citirea atoidumnezeieştilor 
Scripturi. Apoi ierarhul, luând mirul. îl aşazâ 
pe dumnezeiescul altar, acoperindu-l dejur- 
împrejur cu douăsprezece sfinte aripi, în 
vreme ce toţi cei de faţa cântă cu glas prea
sfânt. sfânta cântare* a proorocilor de Dum
nezeu insuflaţi. Şi, după ce el a isprăvit 
rugăciunea rostită în faţa lui* (a mirului), se 
foloseşte de el în preasfinlele lucrări de 
sfinţire a celor închinate lui Dumnezeu şi 
pentru aproape orice lucrare ierarhică 
sfinţituare.

///, fa  Ic ui re duhovnicească  

§1

înălţarea începătoare produsă de această 
siântă lucrare desăvârşitoare prin cele ce sc 
săvârşesc în chip sfânt cu sfântul Mir, so
cotesc că arată că bărbaţii cuvioşi au în mintea 
lor ascunsă sfinţenia şi buna mireasmă. Ea Ie 
porunceşte bărbaţilor sfinţiţi* să nu-şi facă 
arătate frumoasele şi binemirositoareie 
asemănări in virtute cu Dumnezeu cel ascuns, 
spre slava deşartă.

Căci binemirositoareie frumuseţi ascunse 
Şi mai presus de minte ale lui Dumnezeu sunt 
neprihănite şi se arată în chip spiritual numai 
celor înţelegători, voind să aibă necorupte 
chipurile virtuţii din suficie. Fiindcă forma* 
kîne imitată, dar nedefinită a virtuţii de chip 
dumnezeiesc, tinzând spre frumuseţea ei 
spirituală şi binemirositoare, îşi dă astfel 
chipul ei şi înfăptuieşte cea mai bună
imitaţie86.

Şi. precum în realizarea chipurilor sensi
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iarăşi biruiţi de păcate. Pe cei ce nu sunt încă 
atoLsfinţiţi îi curăţă cu desăvârşire, iar pe cei 
sfinţiţi îi duc* Ia chipurile dumnezeieşti şi |a 
vederile lor şi la împărtăşirile de ele. în 
sfârşit, pe cei aiolsfinţiţi îi statornicesc in 
vederile fericite şi duhovniceşti care îi fac 
unitari*, umplându-i şi unindu-i cu Cel 
Unul88,

§4

Dar ce* ? Oare sfânta lucrare tainică de 
acum. privită în sfintele chipuri şi văzută şi 
lucrată mijlocit de cei atotsfinţiţi prin 
înălţările ierarhice, nu slobozeşte spre 
ncamestecare grupurile nu cu iotul curate, 
de care am făcut pomenire, în acelaşi mori 
ca şi sinaxa? Pentru că le-am spus acestea de 
multe ori, socotesc că e de prisos a le repeta 
prin aceleaşi cuvinte şi a nu privi pe ierarh 
trecând în chip dumnezeiesc la cele ur
mătoare având mirul dumnezeiesc acoperit 
de cele douăsprezece aripi şi desăvârşind 
preasfânta lucrare sfinţitoare a lui. Să 
spunem deci că compoziţia mirului este o 
concentrare de materii bincmirositoare, 
având în ea în chip bogat calităţile lor bine 
mirositoare şi de aceea cei ce se împărtăşesc 
de ea sc umplu şi ei de aceste bune miresme* 
pe măsura mărimii împărtăşirii lor de mirul 
binemirositor. Dar suntem încredinţaţi câ 
listis ce! atotdumnezeiesc, fiind bine mi
rositor in chip mai presus de fiinţa, este Cel 
ce umple înţelegerea noastră de undele 
spirituale ale dumnezeieştii dulceţi. Căci, 
dacă* perceperea bunelor mirosuri sensi
bile umple de o bună simţire şi hrăneşte de 
multă plăcere puterea deosebitoare a or
ganelor noastre mirositoare şi dacă ceea ce 
percep e ne vătămător şi are în sine ceva 
corespunzător cu buna mireasmă, în chip 
asemănător se poale spune şi de puLcrile 
noastre înţelegătoare, rămase necorupte de 
vreo înclinare >pre râu. în funcţia naturală 
a calităţii lor deosebitoare*, că vor percepe, 
după măsura lucrării dumnezeieşti şi a 
deschiderii corespunzătoare a minţii spre 
ceea ce c dumnezeiesc, buna mireasmă cu 
obârşia în Dumnezeu şi se vor umple de 
sfânta dulceaţă a hranei atotdumnezeieşli.

Deci compoziţia simbolică a mirului, ca o 
formă a celor fără lormâ, ne prezintă pe lisus

nici lucrarea simţitoare văzută a mirului nu le 
este celor din jurul ierarhului necomunicatâ 
şi nevăzută ci. dimpotrivă, străbătând până la 
ci şi dându-le vederea mai presus de cei mulţi, 
e acoperită de ci cu sfinţenie şi despărţită în 
mod ierarhic de mulţime. Căci raza celor 
atotsfinte luminând bărbaţilor îndumnezeiţi, ca 
unora ce sunt înrudiţi în chip curai şi nemijlocit 
cu eclc spirituale (inteligibile) şi umplând pute
rile lor înţelegătoare, în chip dezvăluit, dc buna 
mireasmă, nu înaintează la fel spre ceea ce e mai 
jos, ci fiind văzută de ei ca de cei ascunşi* în 
celc spirituale, e acoperită şi ferita celor 
neasemănători ci, sub ghiciturile* (enigmele) 
aripilor. Pe de altă parte tocmai prin aceste 
ghicituri treptele bine orânduite ale celor mai 
de jos sunt înălţate potrivit sfintei lor măsuri.

§3

Deci, precum am spus, sfânta lucrare 
tainică lăudată de noi acum este o lucrare 
desăvârşitoare din rândul şi puterea celor 
ierarhice*. De aceea dumnezeieştii noştri 
învăţători au socotii-o şi pe ea de aceeaşi 
treaptă şi lucrare cu ceea ce se săvârşeşte în 
sfânta sinaxa, înfăţişând-o în cea mai marc 
parte în aceleaşi chipuri şi rânduieli tainice. 
Şi vei vedea pc ierarh răspândind la fel din 
locul mai dumnezeiesc buna mireasmă spre 
cele sfinte următoare şi arătând prin întoar
cerea la acelaşi loc, cum face părtaşi pe loţi 
dc cele dumnezeieşti*, după măsura 
sfinţeniei lor, dar dumnezeirea rămâne cu 
totul nemicşoratâ şi nemişcată şi stând în mod 
neschimbat la temelia însuşirii ei dum
nezeieşti.

La fel (se pot vedea) cântările şi citirile 
Scripturii cum îi pregătesc pentru naştere (îi 
moşesc) pe cei nedesâvârşiţi pentru înfierea 
purtătoare de viaţă şi cum pricinuiesc sfânta 
întoarcere acelor stăpâniţi de rele sau înlătură 
frica şi atracţiile plăcute de La energumeni* şi 
le arată vârful deprinderii şi puterii de chip 
dumnezeiesc, pe măsura lor. Prin aceasta ei 
înşişi vor înspăimânta puterile comrure. ba 
vor aduce tămăduire şi altora. Căci imitând pe 
Dumnezeu nu vor avea numai ei nemişcarea 
din propriile bunătăţi şi lucrarea împotriva 
celor rele, ci o vor dărui şi altora. Iar celor ce 
s-au mutat dc la cele rele la o minte* sfinţită, 
le insuflă o deprindere sfântă ca să nu fie
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cotesc, însuşirile* nctrupcşli ale 
Serafimilor, descoperite cu sfinţenie de 
Scriptură în ordinele ierarhiilor mai pre
sus de ceruri*, in chipurile sensibile ale 
proprietăţilor lor spirituale; şi le-am 
înfăţişat ochilor înţelegători. Totuşi, 
deoarece cei ce stau şi acum cu sfinţenie 
în jurul ierarhului ne prezimă ordinul lor 
suprem în mod prescurtau în chipuri vom 
privi şi acum cu ochi deplin nemateriali 
lumina lor cea mai asemenea celei dum
nezeieşti.

§7

Deci* nesfârşitele lor feţe şi multele lor 
picioare înfăţişează, precum socotesc, ca- 
pacilâţile lor mult văzătoare îndreptate spre 
luminile atotdumnezeieşLî şi înţelegerea lor 
in neîncetată mişcare şi în mare înaintare în 
bunătăţile dumnezeieşti. Iar numărul 
înşesil* al aripilor lor, cum spun Scrip
turile, nu cred că arată un număr sfânt, cum 
li se pare altora, ci că atât primele, cât şi cele 
mijlocii* şi de pe urmă puteri înţelegătoare 
şi de chip dumnezeiesc ale celei mai înahe 
fiinţe şi trepte din jurul lui Dumnezeu sunt 
cu desăvârşire înălţate şi eliberate de toate 
şi mai presus de lume. De aceea preasfânta 
înţelepciune a Scripturilor descriind cu 
sfinţenie chipul* aripilor* aşază aripile în 
jurul mădularelor lor prime şi de la mijloc 
şi al picioarelor lor (cf. îs. 6,2), dând de 
înţeles înariparea lor totală şi deplina lor 
putere (te-a se înălţa spre Cel cu adevărat 
existent ,

§8

iar dacă îşi acoperă feţele* şj picioarele şi 
zboară numai cu aripile de la mijloc, înţelege 
că însăşi treapta de deasupra a celor mai 
înalte fiinţe este plină de respect faţade înţele
surile mai înalte şi mai adânci decât ele şi se 
înalţă numai prin aripile de la mijloc în mod 
simetric (potrivit cu puterea ei) spre vederea 
lui Dumnezeu, supunând propria viaţă rân
duielilor dumnezeieşti şi fiind îndrumate de 
ele spre recunoştinţa faţă de Dumnezeu״-.

ca Pe ce csle  izvorul îm belşugat*  al
bunelor miresme dumnezeieşti percepute de 
n0i Căci răspândeşte preadumnezeieşiile 
miresme corespunzătoare obârşiei dum
n e z e i e ş t i  către înţelegerile cele mai 
asemănăm are celor dumnezeieşti. Şi aceste 
"miresme îndulcesc* minţile cu buna simţire, 
prin sfintele percepţii, folosidu-se de hrana 
lor spirituală, prin pătrunderea la înţelegerea 
acestor minţi a răspândirii bunelor miresme, 
de care se împărtăşesc în chip dumnezeiesc”״.

55

Este vădit, precum socotesc, că răspândi
rea bunei miresme din izvorul ei e în oarecare 
fel mai aproape de fiinţele cele mai presus de 
noi, ca fiind mai dumnezeieşti. De aceea o şi 
arată acestea şi o Tac să pătrundă în foarte 
marea străvezime a lor şi să se reverse cu 
îmbelşugare în puterea doritoare a percepţiei 
lor ca minţi* şi peste marginile lor, străbătând 
prin toate părţile; fiinţelor înţelegătoare in
ferioare. care nu sunt la fel de capabile să 
primească vederea şi împărtăşirea supremă 
(huna mireasmă), li se ascunde prin nepri
hănire, de vreme ce aceasta se transmite pe 
măsura celor ce se pot împărtăşi, prin puterea 
lor de a fi inspirate în mod corespunzător lor, 
de obârşia dumnezeiasca. Dintre sfintele 
fiinţe mai presus de noi, treapta superioară a 
Serafimilor, exprimată prin chipul celor 
douăsprezece* aripi, care stă şi e aşezată în 
jurul lui lisits, ie covârşeşte pe celelalte, pe 
cât îi este îngăduit, prin prea fericitele ei 
vederi şi e umplută de darurile atot sfinte ce le 
primeşte în chip sfânt din răspândirea spiritu
ală a iui. De aceea înalţă, ca să vorbim sensi
bil cu guri netăcLite teologia* (învăţătura 
despre Dumnezeu) mult cântată. Căci 
cunoaşterea minţilor mai presus de lume este 
neobosită şi dragostea lor dumnezeiască este 
nesfârşită şi se află mai presus de toată rău
tatea* şi uitarea. De aceea, precum socotesc, 
ne tăcerea cântării lor arată cunoaşterea* şi 
înţelegerea lor veşnică a celor dumnezeieşti, 
mereu încordată şi plină de toată mulţumirea 
Şi nemutată nicicând spre altceva0״.

§6

Aşadar, am văzut bine, precum so
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din Dumnezeu se împlineşte prin prcadurti- 
nezcieştile desăvârşiri ale mirului* u. Pentru 
aceea, precum socotesc, ierarhul vărsând 
mirul în cristelniţa curâţiLoarc prin turnări în 
chipul crucii aduce sub vederea* ochilor 
văzători de Dumnezeu pc ii sus, ajuns prin 
cruce până la moartea cea pentru noi, pentru 
naşterea noastră din Dumnezeu şi scufundat* 
prin însăşi pogorârea dumnezeiască şi 
nereţinută*, ca să scoată cu bunătate pe cei 
botezaţi în moartea lui*, după cuvântul tair̂ p 
ai Scripturii (Rom. 6,3), din vechea prăpastie 
a morţii pricinuitoare de stricăciune şi sări 
reînnoiască spre existenta îndumnezeită şi 
veşnică.

§11

Deci şi celui ce a primit desăvârşirea Tainei 
preasfânte a naşterii din Dumnezeu, ungerea 
desăvârşitoare a mirului îi dăruieşte sălăşluirea 
Duhului dumnezeieştii obârşii, pe care o 
închipui este sfânta înşirare a simboalelor. Căci 
însuşi Cel cc s-a sfinţit pentru noi ca om* din 
bunătate, prin Duhul dumnezeieştii ohârşii, îi 
dăruieşte prin deprinderea dumnezeierii* 
fiinţiale Duhul atoidumnezcieseĴ,

§12

Dar înţelege-o şi aceasta în chip ierarhic, 
odată ce şi desăvârşirea dumnezeiescului altar* 
pentru rânduiaia preasfântelor lucrări săvârşite 
pc eJ se face prin turnările preasfinte ale 
atotsfinţiLului mir. Fiindcă această lucrare dum
nezeiască mai presus de ceruri şi mai presus de 
fiinţă e începutul şi fiinţa şi puterea 
desăvârşi toare a toată simţirea dumnezeiască a 
noastră. Căci atoidumnezeiescul nostru aliar 
este Ii sus*, obârşia dumnezeiască a sfinţirii 
dumnezeieştilor minţi, în care, după dum- j 
nczeiasca Scriptură, fiind sfinţiţi şi aduşi 
ardere de tot in chip tainic*, înfăptuim 
aducerea noastră. Deci să vedem cu ochi mai 
presus de lume atotd mimeze ie scul altar (în 
care se desăvârşesc şi se sfinţesc cele 
săvârşite), ca desăvârşit de către însuşi prea״ 
dumnezeiescul mir. Căci Iisuseel atotsfant se 
sfinţeşte pe Sine pentru noi şi ne umple pe noi 
de toată sfinţenia, cele ce se săvârşesc în chip 
iconomic cu El trecându-Ie Ij noi din 
bunătatea lui. ca la unii ce suntem născuţi din \

iar spusa Scripturilor că unul strigă  către 
altul (Îs. 6.3), socotesc că înseamnă câ־şi 
transmit cu îmbelşugare unii altora înţele
surile vederilor Iui Dumnezeu. Dare vrednic 
de menţionat şi aceea* că limba evreiască a 
Scripturilor dă acesLor preasfinte fiinţe nu
mele de Serafimi, pentru că viaţa lor dum
nezeiască este irĵ Tiod neschimbat înfocată 
şi suprafierbime ־.

§10

Dacă. deci, precum spun tălmăcitorii 
cuvintelor evreieşti, prea sfinţii Serafimi au 
fost numiţi de Scriptură ca cei ce aprind şi 
înfierbântă, prin acest nume care explică 
deprinderea lor fiinţialâ* arară. înLr-o 
înfăţişare de chip simbolic, puterile mirului 
care scot la arătare şi Fac să se răspândească 
lucrarea pricinuitoare de miros a mirului 
dumnezeiesc. Căci fiinţa cea mai presus de 
minte, răspândi toare de bună mireasmă, 
iubeşte să fie mişcată spre arătare de către 
minţile înfocate şi prea curate şi dăruieşte 
suflările ei atotdumnezeieşttîn răspândiri îm
belşugate celor ce o cheamă, în mod mai 
presus de lume. Deci treapta cea atoidum- 
nezeiascâ a fiinţelor mai presus de lume nu a 
fost lipsită de cunoştinţa* lui Iisus, care ca 
ohârşie ato:dumnezeiască s-a pogorât* ca să 
ne sfinţească. Ci-1 înţelege în chip sfânt pe HI. 
care s-a pogorât pe Sine la starea smerită a 
noastră pentru dumnezeiasca şi negrăita lui 
bunătate. Şi văzându-l sfinţit de Tatăl* lui şi 
de Duhul intr-un mod cuvenit omului, a 
cunoscut obârşia lui dumnezeiască în cele ce 
le lucrează cu puterea obârşiei dumnezeieşti, 
rămânând neschimbat după fiinţă. De aceea 
tradiţia sfintelor simboale îi prezintă pe 
Serafimi stând împrejurul* dumnezeiescului 
mir st in ţii, cunoscând şi zugrăvind pe Hris- 
tos, nedeosebit în întruparea lui întreagă prin 
care s-a făcut cu adevărat ca noi. Şi, ceea ce 
e şi mai dumnezeiesc, ca arată chiar ca Hrislos 
se loloseşie de dumnezeiescul mir pentru 
desăvârşirea a tot ce e sfinţit; arată, după 
Scriptură, pc Cel Sfinţit* sfinţind, ca Unul ce 
e Acelaşi cu Sine în toată lucrarea cea bună a 
dumnezeieştii obârşii. De aceea şi darul şi 
harul lucrării desăvârşi toare a sfintei naşteri

§9
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desăvârşesc prin ea. Iar de sfânta cântare in
spirată a proorocilor stăpâniţi de Dumnezeu, 
cei ce cunosc limba evreiască spun* că ea 
cuprinde lauda lui Dumnezeu sau Lăudaţi pe  
Domnul. Deci după ce toată s Târna Liră tare a 
lui Dumnezeu* şi lucrare a lui a fost văzută 
în compoziţia variată a simboalelor ierarhice, 
nu este nepotrivit să ne amintim dc cân
tarea de laudă a proorocilor, inspirată ele 
Dumnezeu. Căci ea învaţă lămurit şi în chip 
sfânt că faptele bune de obârşie dumnezeiască 
sunt vrednice de IaudâLJ\

Dumnezei■
Dc aceea, precum socotesc, avand în 

uinte tradiţia ierarhică dumnezeiască, con* 
ducătorii dumnezeieşti ai ierarhiei noastre 
numesc această preaveneratâ lucrare Taina 
sfinţirii m iru lu i* , ţinând seamă dc ceea ce se 
săvârşeşte în mod real. Ha s-ar putea numi 
Taină şi pentru Dumnezeu. Prin amândouă 
înţelesurile ci laudă lucrarea dumnezeiască 
cinică a ei. Căci e Taină pentru HI atât prin 
faptul ca se sllnţcşie ca un om pentru noi. cât 
si prin faptul ca desăvârşeşte şi sfinţeşte ca 
lucrare a Lui Dumnezeu toate* cele ce se

Capitolul V

Căci acestea mijlocesc sfintelor trepte de 
sub ele, cu bunătate şi pe măsura lor, 
cunoştinţele dăruite lor şi dumnezeieşte lu
crătoare ale obârşiei dumnezeieşti de sine 
existentă şi desăvârşită, a minţilor dum
nezeieşti şi de înţelepciune dătătoare.

Iar treptele de sub primele fiinţet ca unele 
ce sunt înălţate prin acelea spre iluminarea 
prin lucrarea dumnezeiască a dumnezeieştii 
obârşii, sunt şi se numesc cu adevărat treptele 
care au primit desăvârşirea,

După ierarhia aceea* cerească şi mai pre- 
sus de lume. obârşia dumnezeiască 
aducându-şi darurile ei prea sfinte cu bunătate 
la noi, care suntem, după Scriptură, copii, 
ne a dăruit ierarhia cea după Lege* ca prin 
nişte chipuri întunecoase ale adevărurilor, ca 
prin nişte asemănări foarte depărtate cu 
modelele (arhetipurile), ca prin nişte ghicituri 
(enigme) greu de înţeles, ca prin nişte reflexe 
ce au în ele lumina corespunzătoare lor îmr-o 
vedere acoperită, care nu e uşor de distins*, 
fiindcă aceea nu vrea să lumineze in chip 
vătămător .̂ Lucrarea acestei ierarhii după 
Lege* constă în înălţarea celorlalţi spre slu
jirea duhovnicească. Tar călăuzitorii spre 
aceasta erau cei iniţiaţi în chip sfânt in slujirea 
din cortul văzul (efi leş. 26,30) de către Moi se, 
întâiul iniţiat şi călăuzitor* dintre ierarhii Legii. 
Potrivii acestui cort sfânt a descris eh ex
plicând-o cu sfinţenie*, ierarhia Legii, nu
mind chip al modelului arătat lui pe muntele 
Sin ai (cf. leş. 25,40), toate slujirile din Lege 
şi (numind) sfinţiţi pe cei înălţaţi prin sîmboa.־

l D espre sfinţirile p reo ţeşti 
(despre treptele, pu terile si lucrările lor)

§1

Aceasta este preadumnezeiasca lucrare 
sfinţitoare a mirului. Dar e timpul ca după lu
crările simţitoare dumnezeieşti (icmrgiile), să 
înfăţişăm treptele preoţeşti, deosebirile*, 
puterile, lucrările şi sfinţirile lor şi întreitul cm 
al lor. Prin aceasta se va dovedi ordinea ierarhiei 
celei pentru noi, pe de o parte ferită şi scăpată 
de ceea ce e lipsit de rânduială, de frumuseţe şi 
de amestecare, pe de alta îmr-o frumuseţe, 
intr-o rânduială şi statornicie, arătată în sfintele 
lucrări potrivite treptelor ei. împărţirea* întreită 
a întregii ierarhii am arătat-o, socotesc, în trep
tele înfăţişate de noi mai înainte, când am spus 
că sfânta noastră tradiţie îşi are toată lucrarea 
ierarhică împărţită în prcadumnezeicştile 
Taine, potrivit eu îndumnezeiţii ei cunoscători 
şi cu cei iniţiaţi şi sfinţiţi pentru ele.

§2

Am văzut ea preasfânta* ierarhie a fiinţelor 
mai presus dc ceruri îşi are desăvârşirea în 
uiţclegereă după puterea proprie şi cea mai ne- 
tmuerială a lui Dumnezeu şi a celor dum
nezeieşti si in deplina deprindere a asemănării 
cu Dumnezeu şi a imitării iui, pe cât este cu 
putinţă. Iar călăuzitoare luminoasă spre această 
riămâ desăvârşire urc pe primele fiinţe din jurul 
lui Dumnezeu.
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naşteri din Dumnezeu este cca a curăţirii şi a I : 
iluminării luminătoare; asinaxei* şi asfinţiri{■ j 
mirului este cea a cunoştinţei şi ştiinţei 1 
desăvârşitoare a lucrărilor dumnezeieşti, prin I 
care se împlineşte in chip sfânt înălţarea uni- I  
ficatoare şi preafericita comuniune cu obârşia I  
dumnezeiască. Dar acum*. în cele unnăloarM 
trebuie explicaL cinul preoţiei, împărţit în | 
huna rânduială curâţitoare. luminătoare şj * 
desăvârşitoare100,

§4

Legea atotsfântă a dumnezeieştii obârşii 
este aceasta; cele de al doilea să fie înălţate 
prin cele dintâi spre atotdumnezeiasca iu- i  
mină. Căci oare nu vedem şi substanţele sen- I  
sibile* ale elementelor câ pătrund mai întâi în 
cele ce le suni mai înrudite şi prin acelea îşi , 
trec lucrarea lor spre altele? în mod cuvenit ] 
deci obârşia şi temeiul întregii bune orânduiri 1 
nevăzute şi văzute îngăduie razelor lucrărilor 
dumnezeieşti să coboare la primele minţi mai 1 
asemănătoare cu Dumnezeu şi prin acelea, ca 
prin minţile cele mai străvezii şi mai capabile 
de împărtăşire şi transmitere a luminii, să 
lumineze* şi pe cele interioare, pe măsura lor. 
Deci şi acestor prime văzătoare de Dum
nezeu* le aparţine* să arate cu îmbelşugare . 
celor de al doiiea, corespunzător relaţiei din- I 
tre ele, vederile dumnezeieşti văzute cu 
sfinţenie de ele; le aparţine lor, care au fost ■ 
bine iniţiate în toate cele dumnezeieşti ale 
treptei lor ierarhice să iniţieze (pe cei de al 
doilea) în acestea cu ştiinţă, prin lucrare 
simţitoare (desăvârşitoare), după ce au luai 
puterea lucrării desăvârşitoare a iniţierii şi să 
transmită după vrednicie cele sfinte le 
aparţine celor care s-au împărtăşit cu ştiinţă 
şi cu deplinătate de desăvârşirea preoţească. 3

§5

Deci treapta dumnezeiasca a ierarhiilor 
este prima* dintre treptele văzătoare de Duni1 ״ 
nezeu; ea esLe cea mai din vârf şi totodată 
ultima. Căci de fapt în ea se împlineşte şi se 
desăvârşeşte tot ordinul ierarhiei celei pentru 
noi. Fimdcă: precum vedem, toată ierarhia îşi 
arc culmea în li sus, aşa şi pe fiecare treaptă a j 
ei, îşi are culmea în propriul ierarh purtător I 
de Dumnezeu, iar puterea treptei ierarhului*

lele Legii şi pe măsura lor la o iniţiere mai 
deplină. Iar ierarhia noastră o numeşte Scrip
tura o iniţiere mai desăvârşită*, socotind-o 
împlinirea şi sfârşitul aceleia. Căci este şi 
cerească şi după Lege, pentru că e părtaşă prin 
locul ei de mijloc* la ambele extreme, îm- 
păriâşindu-se de una prin vederile (contem
plaţiile) înţelegătoare, iar de cealaltă pentru 
că sc îndeplineşte pe de o parte în mod variat 
prin simboale sensibile, iar pe de alta c 
înălţată prin ele în chip sfânt spre Dumnezeu 
Pe de altă parte este împărţită ierarhic în mod 
întreit*, după împărţirea preasfintelor lucrări 
ale slujbelor sfinţitoare şi a slujitorilor în
dumnezeiţi ai sfintelor* lucrări şi celor 
ridicaţi prin ei, pe măsura lor. la cele sfinte. 
Şi fiecare dintre cele trei trepte ale ierarhiei 
celei pentru noi*, corespunzător ierarhiei 
Legii şi celei mai dumnezeieşti a noastră, e 
împărţită prin puterea ce o are în prima, în 
cea de mijloc şi în ultima, împârtăşindu-se 
fiecare în chip sfânt şi pe măsura ei de buna 
rânduială a tuturor şi de armonia şi legăiura 
dintre cele ale treptei eî v.

§3

Deci ierurgia (lucrarea sfinţitoare) cea 
mai sfântă a slujirilor desăvârşitoare are ca 
primă putere* de chip dumnezeiesc aceea 
de-a curaţi pe cei nedesăvârşiţi, ca mijlocie pe 
aceea de-a lumina pe cei curăţiţi, iar ca pe 
ultima şi ca pe cea care recapitulează pe cele 
de mai înainte, desăvârşirea celor iniţiaţi în 
ştiinţa iniţierilor proprii. Ordinul sfinţilor slu
jitori* are ca putere primă să cureţe* prin 
lucrările desăvârşitoare pe cei nesfinţiţi 
(nedesăvârşiţi), ca a doua putere aceea de-a 
conduce Ia lumină pe cei curăţiţi: pnn ultima 
şi cca mai înaltă din puterile sfinţilor slujitori 
desăvârşeşte pe cci ajunşi părtaşi de lumina 
dumnezeiască în desăvârşirile* ştiinţei ilu
minărilor văzute (contemplate). Iar puterea 
primă* a celor ce sunt sfinţiţi este aceea de-a 
fi curăţiţi, a doua de-a fi iluminaţi după 
curăţire, şi aceea de-a contempla (dc-a 
înţelege) unele din cele sfinte: iar ultima şi 
cca mai dumnezeiască dintre celelalte este 
aceea care dă ştiinţa finală a înţelegerii sfin
telor luminări. Deci s-a explicat întreita* 
putere a sfintei lucrări a desăvârşirilor, 
dovedindu-se din Scripturi că cea u sfinţitei
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lucrării dumnezeieşti şi de împărtăşire. De 
aceea lilurgii (diaconii) dezbracă pe cel ce 
vine la sfânta* naştere din Dumnezeu de 
haina veche, ba îl şi descaiţă şiri aşază cu faţa 
spre apus pentru lepădare şi iarăşi îl întoarce 
spre răsărit (căci aceasta aparţine treptei şi 
puterii curăţitoare), poruncindu-i celui ce 
vine (la Bolez) să lepede în întregime îm
brăcămintea vieţii de mai înainte, arătându-i 
întunecimea vieţii de mai Înainte şi 
învăţându-I să se lepede de cele neluminate şi 
să treacă la cele luminate. Ordinul liturgic 
fdiaconesc) este deci curâţitor. El înalţă pe cei 
curăţiţi spre sfinţenie, spre lucrările lumi
noase ale preoţilor şi curăţind pe cei 
nedesăvârşiţi (nebotezaţi) îi pregăteşte spre 
naştere prin iluminările şi învăţăturile 
curăţitoare ale Scripturii. Dar îi şi desparte, 
spre neamesteeare, pe cei nesfinţiţi de cele 
sfinte. De aceea rânduiala ierarhică aşazâ 
cinul acesta la uşile sfinte*, indicând că in״ 
trarea celor ce vin (spre Bolez) la cele sfinte 
se face prin curăţiri complete şi sfinte, că 
apropierea lor de sfintele vederi şi împărtăşiri 
li se face posibilă prin puterile curăţitoare. 
Astfel preoţia îi primeşte pe ei prin diaconi 
neîntinaţi.

§7

Ni s-a arătat, prin urmare*, treapLa ierar
hilor ca desăvârşitoare şi lucrătoare a 
desăvârşirii: a preoţilor ca luminătoare şi con
ducătoare în lumină: iar a liturgilor (dia
conilor) curăţitoare şi deosebitoare. Dar (ni 
s״a arătat) că treapta ierarhică* nu 
desăvârşeşte numai, ci ştie şi să lumineze şi 
să curâţească, având în ea şi puterea 
preoţilor, ce uneşte în ea ştiinţa luminătoare 
cu cea curăţitoare. Căci cele mai mici nu pot 
să sară spre cele mai mari, de aceea nu le este 
nici îngăduit să se urce la o astfel de îngâmfare*. 
Dur Puterile (mai) dumnezeieşti cunosc pe 
lângă ştiinţele proprii şi pe celc inferioare, adică 
sfintele ştiinţe inferioare desăvârşirii lor, Totuşi, 
deoarece suni chipuri ale lucrărilor dum״ 
ne/cieşli, treptelor preoţeşti* Ic aparţine râm 
duiala bine alcătuită şl neamestecată a lucrărilor 
dumnezeieşti, De aceea iluminările atribuite 
primelor, mijlociilor şi ultimelor cete, aceste 
sfinte lucrări s-au rânduit unor trepte deosebite 
ierarhic; şi de aceea arată, precum am spus, în

oătrunde în toate sfintele întregimi şi lucrează 
prin sfinţitele trepte tainele ierarhiei sale. în 
n!od deosebit însă legea dumnezeiască i-a 
rânduri ei, deosebit de celelalte trepte, îm
p lin irea  lucrărilor sfinţitoarc (mai) dum
n e z e ie ş t i-  Iar acestea s u n i*  chipurile 
lu cră rilo r desăvârşitoare ale puterii dum
nezeieştii obârşii, care se arată in toate sim- 
boalele cele mai dumnezeieşti şi în toate 
orânduirile cele sfinte.

Căci deşi se săvârşesc şi de către preoţi* 
unele din preacinstitele lucrări simbolice, 
dar preotul nu va împlini şi sfânta naştere 
din Dumnezeu fără mirul preadumnezeiesc, 
nici nu va săvârşi Tainele dumnezeieştii 
împărtăşiri, fără să fie aşezate pe preadum- 
nczeiescul altar simboalele împărtăşirii. Ba 
nici el nu va li preot fără să fie rânduit spre 
aceasta prin sfinţirea ierarhică. De aceea 
legea dumnezeiască a atribuit sfinţirea* 
treptelor ierarhice şi sfinţirea dumnezeies
cului mir şi Sfânta Taină a altarului - în 
mod unic* puterilor desăvârşitoare ale 
dumnezeieştilor ierarhi101.

§6

Deci treapta ierarhică este umplută de 
puterea desăvârşitoare. Ea săvârşeşte în mod 
deosebit lucrările desăvârşitoare ale ierarhiei, 
introducând prin explicare în mod tainic în 
ştiinţele* celor sfinte şi primind deprinderile 
şi puterile sfinte cele potrivite lor. Iar treapta 
călăuzitoare spre lumină a preoţilor,* după ce 
este desăvârşită prin treapta ierarhilor 
purtători do Dumnezeu, conduce la dum- 
nezeieştilc înţelegeri ale Tainelor, şi 
săvârşeşte sfintele ei lucrări împreună cu ea 
(cu treapta ierarhului). Şi în ei (în ierarhi) 
lucrează* şi preoţia, arătând lucrările ei dum
nezeieşti prin prcaslintele simboale ale 
aceleia şi făcând pe cei ce vin la Taine 
văzători (înţelegători) şi părtaşi ai lor şi în
dreptând spre ei ca ierarhi pe cei ce doresc 
după cunoştinţa sfintelor lucrări contemplate 
(văzute).

Jar treapta liturgilor* (a diaconilor), care 
ctirăţeşie şi-i deosebeşte pe cei curaţi de cei 
neasemânâiorj (cu Dumnezeu). înainte de a-i 
aduce, la sfintele lucrări ale preoţilor, 
curâţeşte* pe cei ce se apropie, făcând uri 
neamesteeaţi cu cei contrari şi apţi de vederea
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lui, pecetea în chipul crucii, anunţarea* şi 
sărutarea sfmţitoare finală. Deosebită şi im
portantă este pentru ierarhi punerea Scripturii 
pe cap, neavând-o aceasta treptele inferioare; 
iar preoţilor le este proprie îngenuncherea cu 
amândouă picioarele, nea v ând-o aceasta 
sfinţirea liiurgilor (diaconilor). Căci ׳aceştia 
cum am spus, îşi apleacă numai un picior.

§2

Deci* aducerea la dumnezeiescul altar şi 
căderea în faţa Iui înseamnă că toţi cei 
desăvârşiţi pentru treptele ierarhiei trebuie să se 
supună lui Dumnezeu, obârşia sfinţirii dăruita 
[or. şt să-şi aducă lui întregimea fiinţei lor, 
mehinându-i-o atoLsfinţilă şi unificată şi făcută 
vrednică de preoţie şi de altarul aiotslânt al 
obârşiei dumnezeieşti, care sfinţeşte pentru 
treptele preoţiei pe cei în chipul dumnezeiesc.

Iar punerea mâinii ierarhului arată aco
perământul obârşiei sfinţirilor, sub care um
blă cei sfinţiţi părinteşte, ea nişte copii, 
acoperământ care pe de o parte le dăruieşte 
deprinderea şi puterea preoţească, pe de alta 
depărtează puterile potrivnice. Şi iarăşi pe de 
alia îi învaţă să săvârşească toate iucrârile 
preoţeşti, ca pe unii ce le săvârşesc toate sub 
autoritatea lui Dumnezeu şi îl au pe El drepL 
Conducător în fiecare din lucrările lor.

Iar pecetea în chipul crucii înseamnă 
nimicirea tuturor poftelor trupeşti şi viaţa 
care imită pe cea dumnezeiască, privind 
neclintit spre viaţa bărbătească* atotdum- 
nczeiascâ a Iui lisus, care a mers cu 
ncpâeâiuirea dumnezeieştii obârşii până Ia 
cruce şi Ia moarte şi pe cei ce vieţuiesc 
astfel ii arată ca fiind de un fel cu El prin 
chî tfl crucii care înseamnă nepacătuirea 
lui ־,

ele ordinea neamestecată a lucrărilor dum
nezeieşti. Căci, deoarece* obârşia dumneze
iască curăţeşte intât minţile. în cei în care vine, 
apoi le luminează şi odată luminate le face 
apte spre lucrarea desăvârşitoare asemenea 
celei dumnezeieşti, pe drept cuvâm ierarhia 
dumnezeieştilor chipuri se împarte pe sine in 
trepte şi puteri deosebite, arătând clar lu
crările obârşiei dumnezeieşti aflând u-se sta
tornic şi neamestecul în preasfinte şi 
neameslecate trepte. Dar, deoarece am arătat 
treptele şi împlinirile, puterile şi lucrările lor 
pe câl ne-a fost cu putinţă, să privim pe cât se 
poate şi preasfintele lor sfinţiri,

II ia m a  sfinţirilor preoţeşti

Ierarhul*, adus pentru sfinţirea de ierarh 
şi îngenunchind cu amândouă picioarele* 
înaintea altarului, are pe cap Scripturile 
predate nouă de Dumnezeu şi mâna ierarhu
lui şi în modul acesta este sfinţit de ierarhul 
ce-1 sfinţeşte prin preasfintele invocări Iar 
preotul, îngenunchind cu amândouă pi
cioarele înaintea dumnezeiescului altar, are 
pe cap dreapta ierarhului şi in modul acesta 
e sfinţit de ierarhul ce-l sfinţeşte cu in
vocările sfinţiloare, Iar iiiurgul (diaconul), 
îngenunchind cu unul din picioare* înain
tea dumnezeiescului altar, arc pe cap 
mâna ierarhului ce-1 sfinţeşte, fiind sfinţit 
de acela prin invocările ce sfinţesc pe 
diaconi. Fiecăruia din ei i se întipăreşte 
peceLea în chipul crucii de către ierarhul 
ce-1 sfinţeşte şi pentru fiecare* se face 
sfânta anunţare* şi apoi se dă o sărutare 
sfinţitoare, fiecare din cei de faţă:, 
aparţinător tagmei preoţeşti, dându-i 
această sărutare, împreună cu ierarhul care 
l׳a sfinţit pentru una din treptele preoţeşti 
amintite.

Ilî Tâlc u ite dithtwmcetixcâ

§1

§ 5

far sfânla anunţare* a faptelor simţitoare şi 
a celor sfinţiţi o strigă ierarhul, accasLâ taină

Este deci comună ierarhilor, preoţilor şi 
diaconilor în sfinţirile ce-i ridică în aceste 
trepte aducerea la dumnezeiescul altar, 
căderea* înaintea Iun punerea mâinii ierarhu
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preoţie are an înţeles sJanl. Căci toţi câţi suni de 
fajâu aparţinând treptelor ierarhice, ca şi însăşi 
Ierarhul care a săvârşii Taina, sărută pe ccl 
simţii. Căci. când cineva ajunge prin silinţe şi 
prin puteri preoţeşti, prin chemare şi prin 
simţire dumnezeiască o mifite sfântă, vrednică 
de lucrarea preoţească simţitoare, este vrednic 
de iubii pentru cei de aceeaşi tagmă şi de 
aceleaşi preasfmte ireptc, fiind înălţat la fru
museţea cea mai asemănătoare cu cea dum
nezeiască. iubind minţile de acelaşi nivel şi fiind 
iubiL în chip sfânt de acelea. De aceea săvârşesc 
actul sfanţ şi preoţesc al sărutării îmreolaltă, 
care arată sfânta comuniune dintre cei de acelaşi 
fel şi bucuria iubită a unora de alţii, cure 
păstrează deplin în chipul preoţesc frumuseţea 
cea mai asemănătoare cu cea a lui Dum
nezeu104.

§7

AcesLea simt ded, precum am spus, cele 
comune întregii sfinţiri preoţeşti. Iar ierarhul* are 
ca semn deosebit punerea pe cap a Scripturii. 
Căci, deoarece puterea şi ştiinţa desăvârşitoare a 
întregii preoţii se dăruieşte ierarhilor dum
nezeieşti de către bunătatea dumnezeieştii obârşii 
şi sfinţiri. în mod cuvenit se pune pe capul ierar
hilor Scriptura predată nouă de Dumnezeu, care 
revelează cu fapta şi spre ştiinţă ţoală învăţătura 
despre Dumnezeu, toată lucrarea dumnezeiască, 
arătarea dumnezeiască*, sfânta vorbire* şi lu
crare simţitoare, într-un cuvânt toate faptele şi 
cuvintele dumnezeieşti şi sfinte dăruite ierarhiei 
noastre de către obârşia dumnezeiască lucrătoare 
a binelui. Aceasta pentru ca ierarhul cel aseme
nea lui Dumnezeu, după ce s-a Tăcut părtaş în 
întregime de toată puterea ierarhică, să nu lie 
numai luminat de ştiinţa adevărată şi predată de 
Dumnezeu a tuturor rugăciunilor şi sfintelor 
vorbiri şi lucrări ierarhice, ci să le transmită şi 
altora potrivii treptelor ierarhice şi să săvârşească 
cele silnic in cunoştinţa aiotdumnezeiascâ şi toate 
lucrările preasfmte (preadesăvârşite) ale ierarhiei 
la înălţimile culminante. Iar treapta preoţilor* e 
arătată superioară celei a diaconilor prin 
îngenuncherea cu amândouă picioarele, câtă 
vreme aceea şi-1 apleacă numai pe unul, căci 
diaconul se împărtăşeşte în această proporţie de 
desăvârşirea ierarhică.

arătând că iubi Umil de Dumnezeu sfinţilor se 
descoperă pe sine ales al dumnezeieştii obârşii, 
că nu prin harul său a adus pe cei sfinţiţi la 
desăvârşirea preoţească, ci mişcat de Dum
nezeu la luate sfinţirile ierarhice. Astfel Moisc. 
săvârşi turul sfinţirii celei din Lege. nu aduce 
nici eî pe Aaron, la sfinţirea preoţească, ca pe 
unul cc-i este frate* şi nici ca pe unul pe care ii 
socoteşte iubitor dc Dumnezeu şi apt de preoţie, 
până ce nu e îndemnai !a aceasta de Dumnezeu, 
obârşia sfinţirilor. Aşa a săvârşit ca un ierarh 
sfinţirea lui preoţească (cf. leş, 29,4). Dor şi 
prunul nostru sfinţi tor dumnezeiesc* in preoţie 
căci s-a Făcut şi aceasta pentru noi atotiubi-־
torul de oameni lisus -nu s a slăvit pc Suie. 
,um spune Scriptura fel Evr. 5,4). ci ut fost 
slavii) de Cei ce a grăit către El: Tu eşripreor în 
veac după vnnduialu lui M elchisedec (Ps. 
109,4)■ De aceea şi El* aducând spre sfinţirea 
preoţească pe ucenici» deşi. ca Dumnezeu, este 
obârşia simţirii*, totuşi pune pc seama Părin
telui kui atolsfâm şi a Duhului, ca obârşie dum
nezeiască. lucrarea săvârşitoarc a sfinţirii de la 
începui, poruncind ucenicilor Sfii, cum zice 
Scriptura, sa nu se depaneze de ierusalim, ci să 
aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care. aţi auzit-o 
de la Mine, că... voi veţi fi botezau în Duhul 
Sfânt (Fapt. 1.4-5). Şi de fapt şi corifeul 
ucenicilor*, împreună cu zecimea ierarhică de 
aceeaşi treapiâ cu el. păşind la sfinţirea 
preoţească a celui de al doisprezecelea dintre 
ucenici, a pus. eu evlavie, alegerea pe seama 
obârşiei dumnezeieşti.

Căci a spus: A ra îâ  p e  ce l p e  care  T a i 
ales (Fapt, 1,24), Şi t-a primit pe cel 
ară tal în chip dumnezeiesc de către sorţul 
dumnezeiesc în numărul ierarhic al celor 
doisprezece. Iar despre sorţul dumnezei
esc* care a că/ut asupra Iuj Malia, au spus 
alţii, altele, după cum socotesc, nu cu 
dreptate; dar voi spune şi eu gândul meu. 
Căci eu socotesc că Scriptura* numeşte 
s“rţ un dar de obârşie dumnezeiască, care 
arată acelei cete ierarhice pe cel primit 
prin alegerea dumnezeiască. Pe lângă 
aceea că ierarhul dumnezeiesc nu trebuie 
*â împlinească lucrările preoţeşti ale 
fa inelor  mişcat  de sine.  ci să le 
săvârşească mişcat de Dumnezeu în mod 
ierarhic şi ceresc103.

§6

Ltr sărutarea de la sfârşitul sfinţirii întru
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întrucât sub cl se sfinţesc în chip mai presus de 
lume minţile ce se curâţesc. Iar preoţii* îşj 
apleacă amândoi genunchii, deoarece cei aduşi 
(oferiţi) de ei in chip sfânt nu sunt numai curaţî  
ci - prin viaţa lor curăţită - şi înălţaţi prin pn̂  
lămuritoare iemrgii (sfinte lucrări); ca atare, sunt 
desăvârşiţi în chip ierarhic într-o deprindere !sj 
putere văzătoare, hir ierarhul, aplecând u־şi amân-* 
doi genunchii*, are pe cap Scriptura predată nouă 
de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că primeşte ie* 
rarhic pe cei curăţiţi de puterea liturgilor (dia
conilor) şi pe cei luminaţi de ieruighisîtor fpreoîj 
spre ştiinţa celor sfinte, văzute de ei pe măsura lor 
şi prin aceasta desăvârşind pe cei aduşi în deplina 
lor dăruire.

îngenunchierea arată însă* şi primirea su
punerii faţă de cel ce-I oferă pe el lui Dumnezeu, 
cel oferit cu sfinţenie fiind prin aceasta supus Iui 
Dumnezeu. Dar, precum am spus adeseori, cele 
trei trepte ale celor sfinţiţi* suni aşezate prin cele 
trei preasfinte sfinţiri şi puteri peste cele trei 
ireple ale celor conduşi spre desăvârşire* şi 
săvârşesc lucrarea stanţă a aducerii mântuitoare 
a lor sub jugul dumnezeiesc. De aceea în mod 
cuvenit treapta liturgilor* (a diaconiior), ca cea 
care e numai curăţitoare, săvârşeşte singură sfânta 
aducere (oferire) a celor ce se curăţesc, împlinind 
aceştia sfânta lucrare sub dumnezeiescul altar.

§8

Capitolul VI

vă, care participă în loatâ curăţia, pe măsura 
ei, la unele lucrări simţitoare.

Ea e predată preoţilor spre a o lumina 
(boteza). Căci este, precum socotesc, vădit că 
treapta celor curăţiţi de toată* pata necurată 
şi cu mintea statornicită în curăţie neclintită, 
se strămută printr-o lucrare sfântă la depin- 
derea şi puterea contemplativă (văzătoare) şi 
se împărtăşeşte de simboalele atotdum- 
nezeieşti potrivite ei, umplându-se, în vede
rile (contemplaţiile) şi împărtăşirile ei, de 
loatâ sfânta bucurie înaripată de dragostea 
dumnezeiască spre cunoaşterea lor. pe 
măsura pulcrilor lor de a sc înălţa. Acestea o 
numesc treapta poporului sfanţ*, ca una ce, 
după cc a trecut prm toată curăţia, s-a învred
nicit de vederea şi împărtăşirea, pe cât este cu 
putinţă, de atoiluminatele Taine .

§3

iar cea mai înălţată treaptă a tuturor celor 
ce se desăvârşesc este ordinul sfânt al mona
hilor*. care s-a ridicat la Loatâ curăţia şi la 
toată puterea şi la desăvârşita curăţie a lu
crărilor lor. El se bucură de vederea şi îm
părtăşirea spirituală şi c călăuzit de puterile 
desăvârşitoare ale ierarhilor. Şi învăţat de lû  
minile îndumnezeitoare şi de tradiţiile ierar
hice, înţelege ierurgiile sfintelor lucrări ce le 
vede săvârşite cu el şi prin sfânta lor 
cunoaştere esie înălţat, pe măsura lui, la cea 
mai desăvârşită desăvârşire.

/ D espre Treptele celor ce se desăvârşesc  

§1

Acestea su n t t r e p te le  prcoţeşL i şi î n 
treg irea  lor, puterea şi lucră rile  lor. Iar d esp re  
Lreimea ce lo r ce  se desăv â rşesc*  şi sun t su b  
ele treb u ie  sa vorb im  în cele  u rm ătoare .

Spunem deci* că ireptele celor ce se 
curâţesc sunL mulţimea celor excluşi* de Ia 
lucrări sfinţitoare, de care am amintii înainte. 
Una* e cea pregătită de diaconi prin cuvintele 
de moşire spre naşterea şi modelarea spre 
viaţă; alta* cea care e reeducaiâ spre viaţa din 
care au căzut, prin Învăţătura bunelor cuvinte; 
alta* e cea a celor aduşi prin căderi contrare 
la o stare dc nebârbâţie şi sunt întăriţi prin 
cuvinie de putere dătătoare; alta e cea mutată 
la lucrări sfinţite de Ia cclc rele; în sfârşit, o 
alta e cea mulată*, dar care încă nu se află 
neclintită în chip slânt în deprinderile dum
nezeieşti. Acestea sunt treptele ce se curâţesc 
de către lucrarea dc moşire şi de către puterea 
curaţiLoare diaconească. Acestea le săvârşesc 
diaconii prin puterile date treptei lor în 
preoţie, spre a face ca acele grupuri curăţite 
în mod desăvârşii să se strămute iaînţclegerea 
luminătoare a sfintelor slujbe aioLÎuminoase 
şi la împărtăşirea de ele.

§2

Treapta de mijloc* este cea contemplaţi-
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cunoaşterea dumnezeiască a celor sfinte ce le 
sunt proprii.

Jar renunţarea* nu numai la viaţa îm
părţită, ci şi la închipuiri arată cea mai 
desăvârşită iubire de înţelepciune (filosofic) 
a monahilor, manifestată în cunoaşterea 
poruncilor unificatoare. Căci, precum am 
spus, ei nu fac parte din treapta mijlocie a 
celor ce se desăvârşesc, ci din cea mai înaltă 
decât toate. De aceea multe* din cele practi
cate fără osândire de către treapta de mijloc 
.suni interzise* în iot felul monahilor singu
ratici, ca unora ce sunt datori să se concen
treze intr-un a, sâ se adune spre sfânta unitate 
şi să se modeleze, pe cât este cu putinţă, după 
viaţa preoţească, ca una ce e înrudită cu aceea 
în multe privinţe şi e mai apropiată de ea decât 
celelalte trepte ale celor introduşi în cele 
sfinte.

§3

Iar pecetea prin seninul crucii, precum 
am spus, înseamnă nelucrarea tuturor 
poftelor trupeşti. Iar tunderea pârului* in
dică viaţa curată şi manifestată în forme 
diferite, care nu înfrumuseţează urâţenia 
gândită de minte prin forme plăsmuite de 
hotărârea de-a o ascunde, ci o înalţă, prin 
frumuseţi care nu sunt omeneşti, ci unitare 
şi singulare (monahale), la cea mai mare 
asemănare dumnezeiască107.

pe aceea dumnezeieştii noştri conducători 
ţ-au mvrednicit pe ei de numiri sfinte, numind□־! 
pz unii tămăduitori* (terapeuţi), pe alţii monahi, 

!a slujirea curată a lui Dumnezeu şi de la 
lucrarea lor vindecătoare׳ şi de la viaţa neîmpărţită 
■ mutară*, care-i unifica pe eL în sfinLele con

centrări ale celor împărţite* înlr־o monadă 
asemănătoare celei dumnezeieşti* şi înir־o 
desăvârşire dc Dumnezeu iubitoare. Pentru 
aceea sfânta rânduială le-a dăruit lor harul 
desâvârsitor şi i-a învrednicit nu dc-o sfinţire 
ierarhică care se dăruieşte numai treptelor 
preoţeşti, ci de ierurgia ce se săvârşeşte dc 
Către preoţii cuvioşi ca desăvârşire ierarhică 
de a! doilea grad106.

ff. Taina desăvârşirii monahale

Preotul* stă înaintea sfântului altar.
săvârşind invocarea sfinţirii monahale. Iar cel 
ce se introduce în starea desăvârşirii stă înapoia 
preotului, neîngenunchind cu amândouă pi
cioarele şi nici cu unul din picioare şi neavând 
pe cap Scriptura de Dumnezeu dăruită. Ci stă 
simplu, lângă preotul ce săvârşeşte sfâma lu
crare a invocării tainice asupra lui. După ce a 
săvârşit aceasta, preotul, venind cel ce se 
sfinţeşte, îl întrebă întâi dacă renunţă nu numai 
la toată viaţă împărţită*, ci şi la închipuiri. Apoi 
îi descrie lui viaţa atotdesâvârşilâ, arătându-i că 
trebuie să se ridice peste cea mijlocie.

Acestea toate mărLurisindu-le ccl ce se 
sfinţeşte, preotul îl pecetluieşte pe el cu semnul 
crucii, apoi îl tunde*, pomenind ipoştaşul în
treit* al dumnezeieştii Fericiri, După aceea îl 
îmbracă cu altă îmbrăcăminte şi, sârutându-l 
împreună cu alţi sfinţi bărbaţi câţi sunt de faţă, 
îl împărtăşeşte cu Tainele dumnezeieşti.

§4/// Tâlcuire dtthnvnict’scă

Iar schimbarea hainei de mai înainte* şi 
primirea alteia arată trecerea de la viaţa sfinţită 
mijlocie la cca mai desăvârşită, precum la 
naşterea din Dumnezeu (la Botez) schimbarea 
hainei a arătat înălţarea vieţii curăţite la deprim 
derea văzătoare (contemplativă) şl luminătoare. 
Iar dacă preotul şi toţi* cei sfinţiţi prezenţi îl 
sărută şi acum pe cel intraLÎn etapa desăvârşirii, 
înţelege prin aceasta sfânta comuniune a celor 
cc sc Tac asemenea lui Dumnezeu, care îi face 
să sc bucure unii de alţii cu iubire intr-o veselie 
dumnezeiască.

§1

A nu îngenunchea cu amândouă pi
cioarele şi a nu avea pe cap Scriptura de 
Dumnezeu dăruită şi a sta lângă preotul ce 
săvârşeşte invocarea arată că ordinul mona
hul* nu are misiunea să aducă pe alţii la 
Dumnezeu, ci să vieţuiască în sine, intr-o 
stare singuratică şi sfântă, să meargă după 
treptele preoţeşti şi să fie înălţat de ele, ca 
Următor al ior. cu buna ascultare, spre
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lipsesc treptele ce se curăjesc (căci nu e îngs, 
duit, nici drept a spune că este vreo ceats 
cerească* întinată). Mărturisesc desigur 
eu - dacă nu cad cu totul din legătura eu 
preasfânta Minte - că acele ierarhii suni cu 
totul fără pată .şi posedă desăvârşita curăţie 
în chip mai presus tic Lume. Căci, dacă vre
una din ele s ar afla supusă răului (păcatului), 
ca ar fi căzută din armonia cerească şi nearrte- 
.steeatu a minţilor dumnezeieşti şi ar aparţine 
mulţimilor neluminate şi apostasiuLe.

Dar se poale spune cu sfinţenie despre 
curăţia ce se referă la cereasca ierarhie că 
este luminarea celor necunoscute în eâ  I 
dărui Lă de Dumnezeu fiinţelor mai de jos*, 
luminare care le conduce la ştiinţa mai 
desăvârşită a cunoştinţelor dumnezeieşti şi 
care, c u râ ţin d U 'Ie  de neştiinţa celor a căror 
cunoştinţă încă nu o au prin ele nici fiinţele  
mai dumnezeieşti, Ic înalţă spre razele mai 
înalte şi mai luminate ale vederilor duna* 
nezeieşti. Astfel şi treptele luminătoare* şi 
d esâv â rş ito a re  ale ierarhiei cereşti, ca fiinţele 
cele mai înalte şi mai dumnezeieşti, curăţim! 
ordinele inferioare şi cereşti de toată neştiinţa 
(pe măsura treptelor ierarhiilor cereşti), le 
umple de iluminările atotdumnezeieşti şi Ie 
desăvârşeşte în ştiinţa atotsfinţitâ a înţele
surilor dumnezeieştii obârşii.

De fapt am spus înainte şi s-a spus dum 
nezeieşte şi de Scripturi, că nu sunt la fel toate 
ordinele cereşti în toate sfintele ştiinţe ale 
iluminărilor vederilor dumnezeieşti; câ prin 
cele dintâi iluminate nemijlocit de D um nezeu  
se luminează iarăşi de Dumnezeu cele in
ferioare, pc măsura lor, prm razele atotlumi- 
noase ale strălucirii obârşiei dumnezeieşti . i

La sfârşitul tuturor acestora, preoiul cheamă 
pc cei introduşi în treapta desăvârşirii la dum
nezeiasca împărtăşire*, arătând în chip sfânt, că 
cel introdus în această treaptă, dacă a ajuns cu 
adevărat la înălţimea monahală (singuratică) şi 
unitară, nu va ti numai văzător (contemplator) al 
celor sfinte legate de el. nici nu va veni, asemenea 
treptei de mijloc, numai la împărtăşirea de prea 
sfintele simboale, ci vine în alt mod decât poporul 
sfinţit, cu o conştiinţă dumnezeiască a celor sfinte 
şi se împărtăşeşte* de comuniunea dumnezeiască 
(de obârşia dumnezeiască)108. De aceea şi trep
telor preoţeşti, la sfinţirile prin care se introduc în 
desăvârşirea lor, spre dăruirile lor prea sfinte, li se 
dă împărtăşirea de prea sfânta Euharistie de către* 
ierarh, care le-a introdus în treapta desăvârşirii lor. 
Aceasta arată nu numai câ împărtăşirea de Tainete 
dumnezeieşti (obârşiei dumnezeieşti) este faptadc 
căpetenie a fiecărei împărtăşiri ierarhice, ci şi câ 
toate treptele preoţeşti se împărtăşesc şi de danii 
comuniunii celei atotdumnezeieşti pe măsura 
înăltiiiui şi desăvârşirii îndumnezeirii fiecăreia din 
ele1 *־. Conchidem, deci. câ sfintele lucrări 
desâvârşitoare suni curăţirea*, iluminarea şi 
desăvârşirea. Iar diaconii sunt treapta* curăţitoarc, 
preoţii, cca luminătoare, iar ierarhii, cea 
desâvârşitoare. iar treapta ce se eurăţeşte c 
nepârtaşâ de sfinţita vedere şi dc împărtăşire, ca 
una cc se eurăţeşte încă; treapta văzătoare (con
templativă) este poporul sfinţiL; jar treapta 
desăvârşită e cea a monahilor singulari. Astfel, 
ierarhia noastră alcătuită în chip sfânt din treplele 
rânduite de Dumnezeu e Ia fel cu ierarhiile cereşti, 
arătând în oameni trăsăturile imitării de Dum
nezeu şi ale asemănării cu EI.

§6

Dar vei spune* câ din ierarhiile cereşti

§5

Capitolul VII

adormiţi. Căci nici acestea nu sunt comune 
celor sfinţiţi şi nesimţiţi, ci precum e altlel 
modul fiecăreia din aceste două vieţi, tot aşa* 
plecând spre* moarte cei ce au avut o viaţă 
sfântă, privind spre făgăduinţele adevărate 
ale dumnezeieni, de vreme ce au văzut 
adevărul lor în înviere, merg cu nădejdea 
sigură şi adevărată şi cu veselie dumnezeiaseş

/ D espre cele ce se săvârşesc  
pentru cei adormin
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plăcerea dumnezeiască, nelemându־sc de o 
schimbare spre cele rele, ci ştiind că vor avea 
în mod sigur şi veşnic bunătăţile dobândite.

Iar cei plini de mtinâciune şi dc pete 
păcătoase, chiar dc s-au învrednicit de iniţierea 
in ceva sfânt, dar au respins-o în chip vătămător 
dm mintea lor şi s-au năpustii spre poftele 
aducătoare de stricăciune, venind la sfârşitul* 
vieţii dc aici, deşi nu li s-a arătat vrednică de 
crezare dumnezeiasca lege a Scripturii, vor 
privi cu alţi ochi* pierzătoarele plăceri ale pa
timilor proprii pe care le-au socotit pricini de 
fericire; ei vor vedea că sfinţita vieţuire din care 
au căzut în chip jalnic şi fără minte e despărţită 
de viaţa dc veci; şi pentru viaţa lor cea rea de 
aici nu vor fi însoţiţi dc nici o speranţă11:.

§3

Neîntâmplându־se nici una din acestea îa 
adormirea oamenilor sfinţi, cel ce făcând pane 
din aceştia ajunge la sfârşit se va umple de o 
sfântă veselie pentru nevoinţele lui şi cu multă 
plăcere va păşi pe calea sfintei naşteri din nou. 
Iar cei familiari celui adormit prin familiaritatea 
dumnezeiască şi prin aceeaşi vieţuire îl fericesc 
pe acela, pentru că a ajuns la biruinţa finalâmull 
dorită şi înalţă cântare de mulţumire Celui ce e 
cauza biruinţei, rugându־se să ajungă şi ei la 
acelaşi sfârşit fericit. Şi luândud pe el, îl duc la 
ierarh, ca spre primirea sfintei cununi. Iar ierar
hul îl primeşte cu bucurie şi împlineşte, după 
sfânta rânduială, cele ce se săvârşesc pentru cei 
cuvioşi adormiţi,

ii. Taina săvârşită  pentru cei adorm iţi

Adunând* dumnezeiescul ierarh sfânta 
ceată a preoţilor, dacă cel adormit a fost din 
treapta preoţiei, aşezându-l înaintea dum
nezeiescului altar, începe rugăciunea şi 
mulţumirea către Dumnezeu. Iar dacă a fost 
dintre sfinţiţii* monahi sau din sfinţitul 
popor, îl aşază lângă cinstitul loc preoţesc, 
înainte de intrarea preoţilor Apoi ierarhul 
săvârşeşte rugăciunea de mulţumire către 
Dumnezeu. După aceea, liturgii (diaconii) 
citesc făgăduinţele nemincinoase, înfăţişate 
în dumnezeieştile* Scripturi, despre sfânta 
noastră înviere, apoi cântă cu sfinţenie imnek 
din psalmi care mărturisesc cu putere aceleaşi 
făgăduinţe. Apoi, primul dintre diaconi slo- 
bozeşte pe catehumeni şi pomeneşte pe sfinţii

spre ţinta morţii, ca spre sfârşitul sfintelor 
ţupte (nevoinţe) în viaţă şi mântuirea 
desăvârşită şi fără sfârşit. Căci cunosc cele ce 
vor li cu Prin învierea întreagă*, dc care vor 
avea parte. Pentru că sufletele* sfinte deşi pol 
cădea în viaţa de aici în schimbarea spre cele 
mai rele. vor avea prin naşterea din nou 
strămutarea la cea mai mare asemănare 
neschim bată cu Dumnezeu. Iar puterile cu
rate ale* sufletelor sfinte vor lua cu ele trupu
rile însoţitoare şi împreună călătoare - care 
s-au înro lat şi au luptat împreună prin dum
nezeieşti Ic Iot sudori - în starea neschimbată 
a sufletelor, întemeiată în viaţa dumnezeiască. 
Căci vor fi unite* cu sufletele sfinte cu care au 
devenit membre ale lui Hrjştos şi vor lua şi 
ele viaţa ncsLricâeioasâ, nemuritoare 
fericită asemenea celei dumnezeieşti. In 
această veselie a unor astfel dc nădejdi neclin
tite are loc adormirea celor sfinţi, venită la 
capătul luptelor*1 [.

§2

Iar dintre cei nesimţiţi*, unii susţin în chip 
neraţional că vor ajunge în nonexistenţâ (ne
fiinţă), iar alţii că trupurile* se vor despărţi 
pentru totdeauna din unirea cu sufletele lor, 
ca nefiindu-le potrivită lor, pentru că n-au 
înţeles viaţa (aceasta) asemenea celei dum
nezeieşti şi putinţa sfârşitului fericii, nici n-au 
avut cal trebuie cunoştinţa dumnezeiască, a 
vieţii in Hristos, asemănătoare celei dum
nezeieşti, care începe încă de aici*. Iar alţii 
dau sufletelor ca însoţitoare* alte trupuri, 
ne văz and, în ei, ostenelile trupurilor lor unite 
cu sufletele îndumnezeite şi de aceea socotesc 
lipsite în mod cuveniL de sfintele răsplătiri 
trupurile ce n-au ajuns împreună la capătul 
drumului alotdumnezeiesc. în sfârşit, alţii, 
aplecându-se nu ştiu cum, spre gânduri mate- 
riale, au spus că veşnica, preasfânta şi prea
fericita* lor cuvioşie e de acelaşi fel cu viaţa 
de aici şi au respins în mod necuvenit hrana 
proprie unei alte vieţi deopotrivă cu îngerii. 
Dar nu va cădea niciodată vreunul din bărbaţii 
preastinţi în astfel de rătăciri. Ci ştiind că toţi 
vor primi o veşnicie asemănătoare lui Hristos 
când vor ajunge la sfârşitul vieţii acesteia, vor 
vedea în mod clar calea lor spre nestricâciune, 
devenită de pe acum apropiată. Şi de aceea 
laudă darurile dumnezeierii şi se umplu dc
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dovezile de sfinţenie ale celui adormil sunt şi 
îndemnuri pentru cei încă in viaţă spre această 
desăvârşire,

§3

Dar observăm că* nu toate treptele ce se 
curăţesc de obicei se scol de la cele ce se 
săvârşesc, ci numai catchumenii* se scot din* 
tre cetele sfinte. Căci această (ceată) nu e 
introdusă în nici una din slujbele sfinte şi nu-i 
este îngăduit să pătrundă în nici una din cele 
sfinte cc se săvârşesc, nici mică, nici mare, 
întrucât nu se împărtăşeşte nici de puterea 
văzătoare a celor sfinte, prin naşterea dum
nezeiască izvorâtoare de lumină şi dătătoare 
de lumină, far celelalte trepte ce se curăţesc, 
întrucât au fost inLrodusc (iniţiate) mai înainte 
în sfânta predanic, dar au câzuL iarăşi fără de 
minte spre cele rele. când trebuia să-şi ducă 
la împlinire înălţarea lor spre celc dinainte, 
sunt pe drept cuvânt oprite de la înţelegerile 
dumnezeieşti ale sfintelor simboaJe şi de la 
împărtăşirile de ele. Căci se vor vătăma* îm- 
părtăşindu-se în chip înunat de ele şi vor 
ajunge la o şi mai mare dispreţuire a celor 
dumnezeieşti şi a lor înşile. Dar nu fără drep
tate suni prezenţi la cele ce se săvârşesc acum, 
ca să înveţe clar şi să vadă nesiguranţa mo
mentului morţii noastre şi cununile sfinţilor 
lăudate de către cuvintele adevărate ale Scrip- 
ttirilor şi chinurile fără sfârşit ce îi ameninţă 
pe cei lipsiţi de sfinţenie. Şi aceasta le va fi 
poate de folos acelora, văzând pe cel ce s-a 
săvârşit întru sfinţenie lăudat de diaconi, 
prezentat ca unul ce se află cu adevărat în 
comuniunea cu sfinţii din veac; şi poate vor 
veni şi ei la aceeaşi dorinţă şi vor fi învăţaţi 
de ştiinţa diaconească (liturgică) să tindă la 
fericita desăvârşire în Hristos.

§4

Apoi apropiindu-se, dumnezeiescul ierarh 
rosteşte o sfântă rugăciune pentru cel adormit. 
Iar după rugăciune îl sărută şi după el toţi cei 
prezenţi. Rugăciunea* cere bunătăţii dum
nezeieşti să ierte celui adormit păcatele celc din 
slăbiciunea omenească* şi sad aşeze in lumina 
şi în ţara celor vii, în şanurile lui Avraam, lui 
Isaac şi lui lacov, în locul dc unde a fugit durerea 
şi întristarea şi suspinul (cf. Apoc. 21,4).

adormiţi, împreună cu care învredniceşte de 
o pomenire egală pe cel săvârşit acum şi 
îndeamnă pe toţi să ceară pentru acela fericita 
desăvârşire în Hristos. Apoi, apropiindu.se, 
dumnezeiescul ierarh rosteşte asupra lui o 
rugăciune preasfântă. Şi după rugăciune, 
însuşi ierarhul sărută pe adormit şi după el toţi 
cei prezenţi. După ce l-au sărutat toţi. ierarhul 
toarnă peste cel adormil umdelemnuL Şi. 
făcând o sfântă rugăciune pentru toţi, aşază în 
cinstitul locaş trupul celui adormit împreună 
cu alte trupuri113.

IU Tâlcuire duhovnicească  

§1

De ne văd şi aud săvârşind acestea so
cotesc că cei lipsiţi de sfinţenie râd cu hohote 
şi ne compătimesc pentru greşeala noastră. 
Dar nu Lrebuie să ne mirăm de aceasta. Căci, 
dacă nu vor crede, nici nu vot înţelege, cum 
zic Scripturile (cf. Is. 7,9). Dar noi, văzând 
înţelesurile celor săvârşite, conduşi şi lu
minaţi dc lisus*. să spunem că ierarhul nu 
pomeneşte fără raţiune ceata de aceeaşi cinste 
a sfinţilor şi aşază în ea pe cel adormit. Căci 
el arată cu sfinţenie că toţi vor fi prin naşterea 
din nou în acele împliniri cu care şi-au umplut 
aici viaţa lot. De pilda, dacă cineva a avut 
o viaţă preasfântă şi de asemănare dum
nezeiască, pe cât e cu putinţă omului să 
imite pe Dumnezeu, va fi în veacul viitor 
moştenitor al bunătăţilor dumnezeieşti şi 
fericite. Iar dacă a avut o viaţă inferioară la 
culme celei asemănătoare cu Dumnezeu, 
dar totuşi sfântă, va lua şi ei sfinte răsplăţi 
de acelaşi fel. După ce ierarhul a mulţumit 
pentru această dreptate dumnezeiască*, 
rosteşte o sfântă rugăciune* şi laudă dum
nezeiasca obârşie, ca una cc a desfiinţat 
stăpânirea nedreaptă şi tiranică asupra noastră 
a tuturor, mutându-ne la judecăţile sale atot- 
drepte114,

§2

Tar cântările şi citirile dumnezeieştilor* 
făgăduinţe descoperă preafericitele stări în 
care vor fi aşezaţi pentru veşnicie cei ce au 
dobândii o desăvârşire dumnezeiască; iar
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zadarnice, cei ce, cerând rugăciunile 
sfinţilor. nu folosesc sfintele lucrări ale 
propriei lor firi; aceştia se vor lipsi ţi de 
darurile dumnezeieşti din nepăsarea fată 
de poruncile luminoase şi de bine darul· 
toare. Dar afirm, urmând Scripturilor, că 
rugăciunile Sfinţilor suni cu toiul folosi
toare* în această viată, când cineva, dorind 
daruri sfinte şi având şi o deprindere 
sfântă* pentru împărtăşirea de ele, dar 
eunoscându*şi propria puţinătate, vine la 
vreun bărbat cuvios şi îi cere sâ־i fie 
susţinător şi împreună lucrător. Acela va 
primi desigur de la el un folos superior 
oricărei lucrări proprii. El va primi darurile 
preadumnezeieşti pe care le cere. Căci îl va 
primi bunătatea dumnezeiască. Dar ca ur
mare îşi va arăta recunoştinţa sa evlavioasă 
pentru ajutorul ce-i vine prin cei cuvioşi şi 
dorinţa vrednică de laudă a celor cerute prin 
sfintele lui cereri şi prin deprinderea 
corespunzătoare, care îl fac asemănător cu 
Dumnezeu. Căci Dumnezeu a rânduit prin 
judecăţile dumnezeieşti să se dăruiască 
darurile dumnezeieşti celor vrednici să se 
Tmpăriăşescă după voia dumnezeiască 
atotcuvenită şi prin cei vrednici. Deci, dacă 
dispreţuieşte cineva această bună rânduială 
şi, recurgând la o părere nebuneasca, se so
coteşte pe sine suficient pentru vorbirea* cu 
dumnezeirea şi nu preţuieşte pe cei cuvioşi, şi 
dacă înalţă cereri nevrednice de Dumnezeu şi 
nu cereri sfinte şi dorinţa de cele dum
nezeieşti nuc corespunzătoare şi potrivită lui, 
îi va rămâne neîmplinită cererea făcută fără 
ştiinţă. Dar despre* rugăciunea pe care o 
face ierarhul pentru cel adormit, care a venit 
ia noi ca tradiţie de la învăţătorii noştri 
îndumnezeiţi, e necesar să vorbim în chip 
deosebii

§7

Dumnezeiescul ierarh csre tâlcuitor, cum 
spun Scripturile, al dreptăţilor dumnezeieşti. 
Căci este un inger al Domnului, al Atotţiiloru־ 
lui Dumnezeu (cf. Zah. 2.7*12), El a învăţat 
din Scripturile predate de Dumnezeu că celor 
ce-au vieţui! cu cuvioşie, li s-a dat ca răsplată, 
după vrednicie, de către prea dreptele eum- 
pene, viaţa atotluminatâ şi dumnezeiască, 
iubirea dumnezeiască de oameni trecând din

§5

Acestea suni, socotesc, preafericitele 
cununi vădite ale sfinţilor. Dar ce ar putea fi 
deopotrivă cu nemurirea cu totul neîntristată 
si luminătoare? Căci, deşi făgăduinţele sunt 
pe măsura înţelegerii* noastre, având înţele
suri mai presus de orice minte, numirile lor 
suni departe de realitatea lor* adevărată. Căci 
socotim adevărat cuvântul Soriplurii: Cele ce 
ochiul ׳nu le-a văzut şv urechea nu le-a auzit 
îî tu inima omului nu s-au suit acestea le -a 
\a n t [Jumnezett celor ce-l iubesc p e  E l (I Cor. 
2,9: cf. Is. 64,3).

Iar şanurile sunt, cum socotesc, stările 
preadumnezeieşti şi fericite ale fericiţilor pa
triarhi şi ale tuturor celorlalţi sfinţi care 
primesc pe toţi cei asemănători cu Dumnezeu 
în neîmbâtrânitoarea şi preafericita lor

i 15desăvârşire

§6

Dar ar putea spune, poaLe, cineva că am 
vorbii drept, dar e greu de înţeles pentru ce are 
nevoie* ierarhul de bunătatea dumnezeiască 
pentru iertarea păcatelor celui adonnît şi pentru 
socotirea lui în aceeaşi cinste cu cei asemenea 
lui Dumnezeu. Căci dacă fiecare va lua de la 
dreptatea dumnezeiască răsplata faptelor bune 
săvârşite în viaţa dc acum, iar cel adormit s-a 
folosit dc lucrările sale în această viaţă, prin ce 
rugăciune ierarhică va fi mutat la altă stare 
veşnică decât la cea de care e vrednic şi care 
e răsplata vieţii de aici?

Eu ştiu foarte bine câ fiecare va primi 
starea corespunzătoare, aşa cum spun 
Scripturile. Căci acestea spun că Domnul 
va depărta de la Sine pe unii şi fiecare îşi va 
lua cele corespunzătoare cu cele făcute prin 
trup, tic bune, fie rele (cf. II Cor. 5,10) iar 
câ şi rugăciunile drepţilor* lucrează în viaţa 
aceasta, dar nu şi după moarte, însă numai 
in cei vrednici de aceste sfinte rugăciuni, ne 
învaţă predaniile adevărate ale Scripturilor. 
Sau ce a folosit Saul de Ia Sumuii* (cf. I 
Reg. 16,1)? Sau cc  i-a folosil poporului 
evreilor rugăciunea proorocilor? Căci. pre- 
c״m cineva, ne folosind vederea sa, caută în 
zadar să se împărtăşească de lumina soarelui* 
cure îşi dăruieşte lumina sa ochilor sănătoşi, 
ăşa sc atârnă de nădejdi neputincioase şi
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depărteze. Şi de fapt aceasta slantă* învăţâtur 
despre Dumnezeu (cT Mat. 16,16), cum spune 
Scriptura, n-au grăit-o mişcaţi de ei înşişi, nici 
ca unii cărora le-a descoperit-o trupul şi sângele, 
ci ca unii ce-au fost introduşi de Dumnezeu, cu 
mintea, în cele dumnezeieşti.

Deci. îndumnezeiţii ierarhi Lrebuie să se 
folosească astfel şi de despărţiri şi de toate 
puterile ierarhice, mişcate de obârşia dumneze
iască a Tainelor. Iar ceilalţi să dea ascultare 
ierarhilor în cele ce le săvârşesc, ca mişcaţi şi 
ei de Dumnezeu. Căci cel ce vă va nesocoti pe 
voi. pe Muie mă nesocoteşte (Luc. 10,16),

§8

Dar să revenim la cele ce urmează amin
titei rugăciuni.

După ce a săvârşit-o, ierarhul sărută întâi 
el pc cel adormit, apoi toţi cei prezenţi. Căci 
este dulce şi cinstit tuturor celor asemănători 
cu Dumnezeu cel ce s-a desăvârşit în vjaţa 
dumnezeiască. Iar după sărutare, ierarhul 
toarnă peste cel adormit untdelemnul. 
Aminteşte-ţi că la sfânta naştere din Dum
nezeu, dc dinainte*, prin dumnezeiescul 
Botez se dăruieşte celui ce sc introduce in 
desăvârşire întâia împărtăşire de sfântul sim
bol - după dezbrăcarea de haina materială de 
mai înainte ־ al untdelemnului ungerii. Acum, 
la sfârşitul tuturor, se toarnă untdelemnul 
peste cel adormit. Atunci*, ungerea cu unt
delemn chema pe cel iniţiat (introdus în etapa 
desăvârşirii) la sfintele lupte (nevoinţe). Iar 
acum. untdelemnul turnat arată pe cel adormit 
că s-a nevoit în acele sfinte lupte şi £־a 
desăvârşit118,

§9

Dupâ ce ierarhul le-a săvârşit acestea» 
aşazâ trupul în locaş cinstii cu alte cinstite 
trupuri de aceeaşi treaptă. Căci, dacă cel ador
mit a dus în suflet şi în trup o viaţă iubită lui 
Dumnezeu, va li cinstit dupâ împreuna lu
crare cu sufletul cuvios şi în trupul care s־a 
nevoit cu ei prin sfintele sudori. De aceea 
dreptatea dumnezeiască ii dă împreună cu* 
sufletul şi trupului răsplâţilc veşnice, ca celui 
cc-a câlâtoriL împreună cu el şi e împreună 
părtaş la viaţa cuvioasă sau contrară. Pentru 
aceea rânduiala dumnezeiască a celor sfinte

bunătate cu vederea* petele ce le-au venit lor 
din slăbiciunea omenească. Fiindcă, cum 
spun Scripturile, nimeni nu e curat de în- 
linâciune (cf. Iov 14,4). Ştiind aceste făgă
duinţe din Scripturile dumnezeieşti, ierarhul 
cere* să se împlinească şi să se dăruiască 
celor ce au trăit în chip cuvios sfintele răs
plătiri, modelându-se pe sine însuşi din 
bunătate spre imitarea lui Dumnezeu şi 
cerând darurile pentru alţii ca haruri pentru 
sine317.

Totodată, cunoscând că nemincinoasele 
făgăduinţe se vor împlini în mod sigur. Ie 
arată celor dc faţă* ca o descoperire că cele 
cerute de el, după rânduiala dumnezeiască, se 
vor da neîndoielnic celor ce s-au desăvârşit în 
viaţa dumnezeiască*. Căci ierarhul, care 
tălmăceşte dreptatea dumnezeiască, n-ar cere 
niciodată împlinirea unor făgăduinţe care nu 
sunt atotplăcure lui Dumnezeu şi care nu se 
vor da în chip dumnezeiesc. De aceea nu le 
cere acestea pentru cei adormiţi lipsiţi de 
curăţie* nu numai pentru că se va abate prin 
aceasta de la treapta de tâlcuitor şi va în
drăzni să-şi aroge cu mândrie ceva din cele 
ale ierarhiei, nefiind mişcat de izvorul 
Tainelor*, ci va fi şi despărţit de rugăciunea 
sfântă, auzind de la dreapta Scriptură şi el în 
chip cuvenit: C ereţi fi* nu prim iţi * pentru că 
cereţi râu (Iac. 4,3). Deci, dumnezeiescul 
ierarh cere cele făgăduite în chip dumneze
iesc şi iubite lui Dumnezeu şi cele ce se vor 
dărui în mod sigur. Le cere arătând cele ale 
deprinderii sale celei bune iubitorului de bine 
Dumnezeu şi arătând celor prezenţi în chip 
revelator darurile ce se fac celor cu vio şi.

Astfel, ierarhii au şi puterile despărţitoare*, 
catâlcuitori ai dreptăţilor dumnezeieşti, nu pen
tru că preaînţeleapta dumnezeire turnează în 
chip slujitor pornirile lor neraţionate*, ci penlru 
că Duhul*, izvor al Tainelor, îi mişcă pe ei spre 
despărţirea cu dreptate a celor judecaţi de Dum
nezeu. Căci: Luaţi* zice. Duhul Sfânt. Cărora  
veţi ierta păcateler iertate vorfi. si cărora te veţi 
ţine, ţinute vor fi (loan 20. 22-23). Şi celui ce a 
fost luminat* prin descoperirile dumnezeieşti 
de către Preasfântul Părinte, Cuvântul ii spune: 
Orice vei lega pe pământ va fi legat f i in ceruri, 
fi orice vei dezlega pe păm ânt va f i dezlegat f i 
în centri (Mat. 16,19). Aceasta pentru că acela, 
şi tot* ierarhul asemenea lui, potrivit descope- 
nrilor părinteşti făcute lui, ca tâlcuitor şi danii
lor al lor, să-i primească pe cei iubitori de 
Dumnezeu, iar pe cei necredincioşi sări
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ce este şi adevărat, că pruncii înălţaţi în legea 
sfântă, vor ajunge la deprinderea sfântă, liberi 
de toată rătăcirea şi lipsiţi de experienţa 
oricărei vieţi necurate. Aceasta avănd-o în 
minte dumnezeieştii noştri învăţători*, au 
cugetat să primească pe prunci in acest sfânt 
mod şi părinţii naturali ai pruncului adus sâ 
predea pTuncul vreunui pedagog bun, intro
dus în cele dumnezeieşti*, şi după aceea să 
stea copilul sub el ca sub un părinte 
duhovnicesc şi naş al sfintei mântuiri. Deci, 
ierarhul îi cere acestuia, care mărturiseşte să 
crească (să înalţe) copilul în vieţuirea sfântă, 
sâ rostească lepădările şi sfintele mărturisiri 
şi nu, cum spun aceia, râzând, ca şi când s-ar 
introduce unul în locul altuia in cele dum
nezeieşti. Căci acesta nici nu spune: eu fac 
lepădările sau sfintele mărturisiri pentru 
copil, ci: pruncul sc va lepăda şi se va uni cu 
eh adică: mărturisesc să conving copilul sâ 
ajungă la o minte (înţelegere) sfântă prin 
învăţăturile mele, ca sâ se lepede în întregime 
de potrivnici, sâ mărturisească şi să lucreze 
mărturisiri le dumnezeieşti. Deci nu e nimic 
absurd în faptul că pruncul e crescut spre 
înălţimea dumnezeiască, având un povâţui- 
tor* şi naş (primilor) sfânt, care îi sădeşte 
deprinderea în cele dumnezeieşti şi־i păzeşte 
neispitit de cei potrivnici. Iar ierarhul face 
pruncul părtaş de sfintele simboale (Taine), 
casă Hecrescut în ele şi sânu aibă altă vieţuire 
decât pe cea care priveşte pururea la cele 
dumnezeieşti şi-l face părtaş de ele, vieţuire 
întărită în deprinderea sfântă a acestora, 
înălţată* în chip sfânt de naş (primitor) în chip 
dumnezeiesc11 .

Aceste bunătăţi ale ierarhiei noastre ni 
le-au arătat, o! copile, vederile unitare. Dar 
alte minţi mai văzătoare au văzut nu numai 
acestea, ci altele, cu mult mai luminoase şi 
mai asemănătoare dumnezeirii. Iar pe tine, 
socotesc că te vor lumina frumuseţi mai lumi
noase şi mai dumnezeieşti, folosindu־te de 
treptele spuse. în urcuşul spre o strălucire mai 
înalta. Prcdâ-mi. deci, iubite, şi tu mie ilu
minări mai desăvârşite şi arată ochilor mei 
frumuseţi mai minunate şi mai unitare. Căci 
îndrăznesc sâ cred că prin cele spuse voi 
aprinde scânteile focului dumnezeiesc aflate 
în Line.

dăruieşte amândorura împărtăşirile de cele 
dumnezeieşti*, sufletului prin vederea şi prin 
-dinţa curată a celor săvârşite, tar trupului prin 
!̂dumnezeiescul mir, ca prinLr-o icoană, 

sfin ţin d  omul întreg* prin simboalele preasfîme 
de împărtăşirii de dumnezeire şi dăruindu-i 
 nn aceslâ sfântă lucrare (iemrgie) întreaga״
m ântuire şi vestindu-i prin simţurile întregi că 
va avea parte de înviere.

§10

iar invocările sfinţit o are* nu e îngăduit sâ 
j"je circumscrise prin explicare, nici taina lor 
sau puterile clin Dumnezeu lucrătoare în ele 
sâ fie scoase* din înţelesul lor ascuns în mod 
public. Ci.învăţându-le prin iniţieri necomu
nicate. cum se afla în Sfânta noastră Tradiţie, 
şi săvârşîndu-le cu dragosLe dumnezeiască, să 
fie ridicate prin sfintele lucrări la deprinderea 
şi înălţimea dumnezeiască şi la iluminarea 
desăvârşitoare spre cunoştinţa cea mai înaltă 
a lor,

§11

Iar că şi pruncii, care nu înţeleg încă* cele 
dumnezeieşti, se fac părtaşi de naşterea din 
Dumnezeu şi de împărtăşirea dumnezeiască 
de prea sfintele simboale pare celor profani, 
precum zic, un lucru vrednic de râs, dacă 
ierarhii îi învaţă cele dumnezeieşti pe cei ce 
nu pol auzi şi predică sfintele tradiţii* celor 
ce nu le înţeleg; şi încă mai de râs, pentru că 
alţii pronunţă pentru ei sfintele mărturisiri. 
Dai neînţelegerea lor de către cei rătăciţi nu 
trebuie sâ-ţi fie o piedică pentru primirea lor, 
ci sâ stărui în chip evlavios şi cu iubire în 
călăuzirea lor spre lumină, arătând fată de 
obiecţiile prezentate că nu toate cele dum
nezeieşti se circumscriu de cunoştinţa noas
tră. Căci multe din cele necunoscute de noi au 
cauze vrednice de Dumnezeu, necunoscute 
nouă. dar ştiute* dc treptele mai înalte de noi. 
Ba rămân ascunse şi fiinţelor celor mai înalte, 
fiind ştiute numai atolinţeleptei şi de înţelep
ciune Făcătoarei obârşii dumnezeieşti. Şi Ic 
spunem acestea pentru că le-au adus la noi 
dumnezeieştii noştri învăţători, avândude în 
amintire din tradiţia veche. Căci spun*, ceea
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Acelaşi ierarh. Adică episcopul.
Celor de suh el· E vorba de înaintare.
C ei m ai de jo s  se cuvine să urmeze. Presbherii-
D ar. Comparaţia ierartuci cereşti şi sensibilo.
Sîm boalelor sensibile Simboaldc sensibile suni 

Tainele arătate în ceic următoare. adică Botezul sau Lu
minarea, Sirtaxă sau Taina împărtăşirii şi celelalte.

Unul este Adică Dumnezeu.
\ u  - u n itar în loc de ni m od uni tot şi in acelaşi mod
Inteligibile De notat că lucrarea scrisă de el Despre 

cele iitiefigihile şi sensibile te am aflai-o.
M ai desfăşurat. în loc de mai pe larg.

$3

Ierarhia - este. Ierarhia n constituie, precum ne-o 
înfăţişează venerata noastră tradiţie. cele in genera! 
cunoscute sau spuse despre lucrurile sfinţite ec suni 
propuse sau supuse sau săvârşite, Căci o redă intr-o 
recapitulare (GUYKL<paĂHZÎo3CW) sau cuprindere a în 
negului. In trucul recapitularea (dvotKtcpaXctuoow) 
spunem că e.slc o rezumare pe scurt a celor spuse înainte.

Cea m ai generală Cele generale sunt cele mai 
cuprinzătoare. Zice, deci, că ierarhia este cea mai gene
rală şi mai conducătoare recapitulare a întregii orânduiri 
numi le ierarhie: dc pildă, episcopul este vârful ierarhiei 
sau Treptei preoţilor, având datoria să cunoască, sâ cureţe, 
sâ lumineze, să desăvârşească; vârful treptei diaconilor 
este arhidiaeamd. care e dator *â cunoască lucrările litur
gice; şi aşa mai departe, celelalte trepte,

Lucrareu care recapitulează Recapitularea {cuprin
derea! celor sfinte evie cunoaşterea întregii orânduiri 
ierarhice.

începutu l acestei Spune care e începuiul ierarhiei 
şi despre Treime.

Cunoscută. Notează că Slânta Treime cunoaşte exiV 
Leiga proprie, pe care o numim fiinţa sa. care singuri se 
cunoaşte pe Sine,

Naţionale. Notează că îngerii şi oamenii sunt lîinţe 
raţionale.

Iar aceasta nu  - altfel· Adică mântuirea.
Iar înduitmezeirea Spune ce este Îndumnezeirca.
A (întregii) ierarhii. Arată care e !inia intreuii ierarhii 

Notează că sfârşiiul sau scopul întregii ierarhii esie 
iubirea faţă de Dumnezeu şi de cele dumnezeieşti a 
îngerilor şi u oamenilor şi cele menţionate tn continuare. 
Iar ccIc lucrate unitar dc iciarhic arată ca trebuie privit

Capitolul I 

#1

Lucrarea ־ dumnezeiască. Numeşte lucrare dum
nezeiască pe cea venită de la Dumnezeu şi dată oamenilm 
şi care îi face pc aceştia dumnezei, lucrare săvârşită in 
ereşlim prin ierarhic.

Prin tradiţie. Şuinţa ierarhică a primii-o prin tradiţie.
Să nu întinezi. Adică să nu râzi de ele şi să le arăţi 

fără evlavie tuturor celor lipsiţi de sfinţenie, făcând cele 
dumnezeieşti şi tainice prilej de râs.

Numai celor sfinţi. Nu rrebuie sâ se arate cele sfinte 
celor iminaţi, nici să se arunce mărgări tarele porcilor.

Mintea cea mai înaltă dum nezeiesc ierarhică. E dc 
menţionat că se spune, iinpotri va Ncsloriemlur. că mim ea 
sc atrihuie şi lui Dumnezeu it>i H iislos mititea fiu e 
numai o omului* n. irad,). Se împartăşeşie de sfinţenie şi 
de cu raţie pentru sfinţire.

După putinţă. După puterea Tunţcloi înţelegătoare şt 
inteligibile, căci nu Ic face lisus asemenea Sieşi după 
puierea lui, fiindcă El esie nesfârşh dc puternic ca Dum
nezeu.

A dună  Explicate« acestora se i'ace in capitolul V al 
scrierii Despre numirile dumnezeieşti.

Multele deosebiri. Prin multele deosebiri socotesc că 
înţelege multele feluri dc griji ale poftelor trupeşii pe care 
le in :urzice Domnul; tar viaţa unilarâ şi dumnezeiască este 
căutarea in primul r&nd u împărăţiei lut Dumnezeu şi 
drep;u[ii lui, pc care Domnul a indiciu■!! in rugăciunea ca 
wî f>t iriţi ut iu ţkoin 17.11); iar calitatea aceasta a suflet ului 
a numit-o deprindere, cărc Ic c proprie ce! mai mul! celor 
simţiţi.

( unoştinţa celor văzute Este înţelegerea pJtnâ de 
Ştiinţă n cuvintelor şi învăţăturilor despre Dumnezeu; 
caci nu ajunge simpla auzim a cuvintelor şi rostirea 
huilelor Lume. ci aceasta se cere urmaia dc înţelegerea şi 
priceperea celor proslăvite; raci aşa fin ş! cei ce se 
dăruiesc isc sfinţesc i întâi lui Dumnezeii, apoi o prilejui 
esc dceasij şi altora: se desăvârşesc şi desâs arşesc.

n

*Ierarhia) îngerilor. Numeşte şi aici cele noua cek\ pe 
căre Ic-,, nunul înainte în scrierea Despre tenirfua cetească

Toată (ierarhia) acum  E puierea întregii
ierarhii.
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dumnezeieşti goale, ci săvârşite prin simboale, ea potirul 
btnecuvÎMUlrii,cittnncc Apostolul (I Cor. 10,16), şi pâinea 
pe care o frăngem şi cdclalte

Descoperite. Adică cunoscute şi arătătoare ale lu
crurilor şi tainelor ale căror simboale sunt.

Nu vei transmite - altuia Pentru că nu trebuie spus$ 
cele tainice

C c if i i tn ttd  II

l  D espre cei ce se desăvârşesc prin iluminare 
fprin Botez}

Iar aceasta. Adică asemănarea şi unirea cu Dumnezeu
Care e deci începutul· începu lui, zice. şi calea spre 

unirea cu Dumnezeu ş! moştenirea statornică a lui este 
dumnezeiescul Botez De fapt, de nu se vri naşte cineva 
din tipii şi din Duh, nu va vedea împărăţia Uit Dumnezeu 
(Toun .1,5). Din el se modelează omul lăuntric spre de
prinderea bună şi mântuitoare şi spre asemănarea cu 
Dumnezeu in cuvinte şi fapte

Spre prim irea Celorlalte. Spune ci e nevoie de trei 
lucruri pentru începutul împlinirii poruncilor: dc 
primirea cuvintelor dumnezeieşti, de catehizarea 1b 
credinţa dumnezeiască şi de renaşterea prin Botez, prin 
L׳ure începem să vieţuim dumnezeieşte. Căci crearea 
noastră din sămânţă, chiar dacă c din Dumnezeu Crea
torul, este naturală. Insa naşterea din Botez nu e din 
sânge, met din vnta bărbatului (Ioan 1,13), Precum, deci, 
in naşterea naturală trebuie să luăm existenţă spre a fi ţi 
apoi sâ lucrăm cele corespunzătoare şi să le pătimim - de 
pildă oamenii cele proprii lor iar animalele, la fclT cele 
ale lor. - aşa şi in renaşterea prin Botez trebuie mai îmâi 
să existe cineva pentru Dumnezeu şi apoi să pună în 
lucrare iubirea lui şi celelalte spre vieţuirea cea bună.

Căci precum  ,s Iu vilul· Vorbeşte de fericitul Icrotei ־ 
cum a arătat de multe ori in Cuvintele dinainte.

Cea mai dintâi mişcare. Arară care e cea mai aleasă 
mişcare a minţii

Cea m ai negrăita. Adică a te re plăsmui şi renaşte prin 
Botez, cum arată în ccie Următoare.

Lu era rea - în vederea îndum nezeirii. Adicâ 
renaşterea prin Sfântul Botez.

Trebuie ־ mai întâi sâ existăm. Căci existenţei după 
lire îi urmeazăq lucrare potrivită ei.

Naşterii din Dum nezeu. Adică ale Botezului.
Născute din soare. Luminile sau razele pe care \t  

produce soarele
Pe Ozia Notează cele despre Ozja, Core şi Nadab.

//. Taina iluminam ftl Botezului)

§1
Evangheliile Spune care suni Evangheliile adevărate.
Iubirea - de oameni. Cugetă ta teonotiue-
Să facă  asemenea Adică prin credinţă, cum arată in 

cele următoare:

§2

C el ce iubeşte Vorbeşte de cel cc a crezut dc curând

deplin şi unic spre această slujire.

§4

C elor m ai presus de lum e Notează cum mişcă Dum
nezeu Puterile inteligibile (îngereşti) şi cum suntem ilu
minaţi noi.

Căci nu ־ din afară Oamenii primesc cunoştinţa 
adevărată din afară, adicâ de la vederea creaţiei şi din 
cuvinte învăţătoare şi din alte mijloace de felul acesta; 
îngerii însă sunt luminaţi in puterea lor înţelegătoare de 
această cunoştinţă şi sunt întipăriţi prin voia dumnezeiască 
sau suni modelaţi spre imitarea lui Dumnezeu şi spre 
cunoaşterea făpturilor, ca făpturi, dinlăuntru.

Inteligibil· Trebuie înţeles că iluminările lui Dumnezeu 
mişcă minţile dumnezeieşti nu din afară, ci dinlăuntru: căc! 
a spus că Dumnezeu le luminează pe ele inteligibil. Fiindcă 
înţelegător înseamnă a înţelege; iar inteligibil c ceea ce este 
înţeles; ceea ce este înţeles fiind ca un fel de hrană şi putere 
de susţinere a celui ce înţelege, pc drept cuvânt Dumnezeu 
h se face inteligibil şi înţeles fiinţelor neirupeşti care sunt 
minţi; în măsura în care acestea îl ajung, luminau du-le pe 
ele, nuntea acelora îl înţelege şi se hrăneşte cu HI.

Sim boale distincte. Numeşte aici sirnboalele îm
părţite învăţăturile de multe feluri ale Scripturii, care ne 
comunică prin cuvinte simbolice mai ales învăţătura 
despre firea dumnezeiască şi despre fiinţele 
înţelegătoare; uneori ele sunt şi îndreptătoare ale făpturii, 
ea legi poruncitoare, înălţate la înţelesuri alegorice; cu 
atât mai mult cele săvârşite în Taine se văd spiritual in 
simboale şi chipuri-

d in ţa . Notează care e fiinţa ierarhiei noastre şi cc 
sunt dumnezeieştile Scripturi.

S ăm rştiori a i celor sfinte. Numeşte sâvârşiton ai 
celor sfinte pe apostoli, pc care i u numit şi povăţuitori; 
iui scrieri teologice numeşle cărţile Vechiului şi Noului 
Testament; iar iniţiere mai nemaierială* cunoştinţa venită 
de la Duhul in apostoli cu privire la înţelesurile Scnpturii, 
pc care a numit-o şi cuvânt trupesc, iniţiere din care s au 
născut şi învăţăturile Noului. Testament; iar iluminarea 
venită înir-un povâţuilor de la Duhul Sfânt a declarat-o 
apropiată de a ierarhiei cereşti.

De la minte Ia minte. Observ ă ccie comunicate prin 
mijlocirea cuvântului. Şi că cele tainice s-au predat prin 
cuvântul nescris, Dar cele predate sunt de folos comun 
(cele predate în mod (amic de la unul Ui atful m.t suni 
totuşi menite să rămână bunuri individuale, a  să fie  de 
folos cornun; numai înţelesul cela! predate spre a fi 
săvârşite nu poate fi făcut deplin înţeles de foţi, n.trad.). 
Dar spune că. prin simboluri sfinte suni vrednici dc 
contemplări înălţătoare (anagogite) ale tainelor expuse 
in ede următoare.

§ 5

fh ip u r i sensibile Despre chipuri.
Concentrat Iată lamurii ce înseamnj concentrat.
in  învăţăturile tainice ־ nescrise. Notează că cele 

dumnezeieşti ni s-au predat şi pnn iniţieri [tainice 
învăţături) nescrise.

Simbolică. Ierarhia pentru oameni este simbolică şi 
formată din cele sensibile, adică nu ne întâlnim cu luminile
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f i întoarce spre răsărit Aceasta o tace cu acela ea 
unul ce se roagă şi V cere; iar spre apus, ca pe unul ee 
leapădă lucrurile întunericului Notează că atunci numai 
diaconii dezbrăcat! pe cei veniri la Botez; preoţi făceau 
celelalte, pe care acum le fac diaconii, cum ai aflat cu 
puţin înainte; in cele următoare, vei afla c,i numeşte 
liturgi pe diaconi; iar pe presbileri îi numeşte preoţi.

§7

Liturgii. Numeşte Hturgi pe diaconi.
M aica înfierii. Numeşte maică a înfierii, cristcInipL
Cântarea sfânta * (din inspiraţia) ־ celor stăpâniţi 

de D um nezeu , Cuvântul trebuie completai astfel: sfânta 
cântare inspirată a proorocilor stăpâniţi de Dumnezeu, ca 
să fie şi dupâ aceea episcopul col ce rosteşte sfânia cântare 
a Stanului Duh. care, fiind Cd ce a inspirai pc prooroci, 
primeşte pe bărbat. Căci nu-i spune cântarea sfântă a 
proorocilor, fiindcă toţi proorocii cântau aceeaşi c amare: 
este psalmul 28, 3; Glasul Domnului peste ape şi Aleluia.

Potrivită, A dică a lb i
Prea dumnezeieşte sfinţit în uit manuscris grec: 

prea teologic iGcoXoyiKCOTdTWj, Cei ce citeşte cuvin* 
lele Părintelui in Despre ierarhia bisericească nu trebuie 
să se mire dacă spune unele lucruri deosebite din rânduielile 
Tainelor dc celc în vigoare acum, cum v orbeşte şi acum de 
Împărtăşirea Sfintei Cuminecături dupâ ungerea cu Mir. 
Căci se cuveneau acestea, fiind potrivite cu timpul. Dar 
acum aceasta se face mai corect In Liturghia deplină a 
dumnezeieştilor Taine, când trebuie sa se împărtăşească şi 
noii botezaţi. Iar spunând ci dupâ aceasta trebuie să 
se înalţe spre contemplarea celor dintâi, arată sau că trebuie 
să facă după aceea rugăciune sau ci ierarhul pleacă după 
aceea la dumnezeiasca Liturghie.

$8

.Se înalţă - (lu vederea) - celor dintâi. Ceea ce spune 
este aceasta: episcopul fiind chipul Dumnezeului tuturor, 
precum Dumnezeu stăruind pururea iu unitatea şi identi
tatea sa. ncicşit din temelia sa. întinde, pentru mântuirea 
luiuror. ta toaie, prin ieşirile providenţiale, iluminările 
bunătăţii sale {bunătatea îndreptată spre altu e lumină: 
răutatea e întuneric, bunătatea se arată ta  lumină ,perf* 
tni ca e deschiderea Celui ci o comunică spre cel căruţa 
i-o comun ta i, n. t.rud.) şi e prezent tuturor fără să iasă din 
temelia sa {sediul său), la fel şi episcopul, prin imitarea 
simbolică, pc câte cu putinţă. a lui Dumnezeu, rămânând 
in starea sa. adică ir! treapta sa bisericească, iese prin 
purtarea de grijă (providenţială! a iubirii de oameni la 
cele de al doilea, adică coboară spreccl ce se întoarce şi I 
învaţă şi l unge şi-l pecetluieşte şt-i transmite darul, 
butczăndu-l Toate acestea sunt slujirile liturgice cele de 
al doilea pornite din el ca început al lor. împlinind deci 
toate cele de ai doilea, se întoarce iarăşi la altar, arătând 
lui Dumnezeu in mod simbolic că, deşi a ieşn în chip 
providenţial la celc dc al doilea pentru mântuirea celui cc 
i venit (la Botez), totuşi nu s-a despărţit de împlinirea 
velur proprii, de Ia a Ii în cele ale sale. adică în înălţimile 
von ic mp! ani celor privitoare la Dumnezeu; Ci de la cele 
dumnezeieşti. adică dc ta sfânta lucrare cu privire la nou 
botezaţi, se întoarce iarăşi la cele dumnezeieşti, adică la

 ,(voieşre să se lumineze, dar e iniţiat {introdus in Lainc ־
adica creştin credincios deplin.

,-1 cela - în întregime Despre cel numit naş al celor 
.(ou înmuiaţi {botezaţi״

Sd urmeze. Potrivit cu ce s-a spus în lege: intru toate 
vom asculta glasul Domnului.

Sâdprim ească. Pe cel cerut să i primească; de aceea 
^ numeşte primilor [naş).

Sum ele de ierarh Adică ierarh de tapt.

u

pe cei doi bărbuţi (doim ea bărbaţilor). Aşa trebuie 
Înţeleasă expresia compusă despre doimea bărbaţilor, ca 
u n u l cc primeşte pe umeri oaia. ca să fie doi bărbaţi - unul 
care primeşte şi unul care vine în Biserică şi e primit l־u 
o oaie pierdută. Primul îl în toarce pc ăl doilea din rătăcire 
Căci primitorul < naşul) era credincios şi n*avca nevoie să 
11 e primit. Preotul mulţumeşte acum lui Dumnezeu. De 
se va înţelege astfel expresia compusa doimea bărbaţilor 
va fi ceva foarte obişnuit,

înţelegătoare. Mulţumire înţelegătoare numcşie pe 
cea tăcută, care are loc in minte; trupească, pe cea care 
pleacă capul şi aduce închinare lui Dumnezeu (avem  .v! 
tiici. pi>ate. o dovadă a vechimii scriitorului D ioni sie, 
întrucât in Biserica prim ară veneau oameni mo tun în 
Biserică şi f îca p e  fmnihe începea să d e i ind creştină mat 
tilesprtn bărbat, capul familiei* n. îrad.).

§4

Toată ceata celor sfinţiţi. Adică tot clerul.
O cântare oarecare. Notează că din toată Scriptura 

sc poate înălţa o cântare lui Dumnezeu, nu numai din 
David (Biserica s i-a alcătuit totdeauna cuhyt din texte 
din Sfânta Scripturd. spre deosebire de sectele neopro- 
testările, n ir.td. \. L>c altfel, o cântare oarecare a fost şi 
cântarea Manei, sora lui Moisc: Sri cântăm Domnului 
ik-5. 15.2 l ) sau psalmul lui David 33 sau o pane a lui: 
Apropiaţi-vă de El şt nî luminaţi iPs, 33,5).

§5

Să vină în întregime. Adică din tot sufletul.
Porunceşte preoţilor Notează vâ numeşte preoţi pe 

cei supuşi episcopii or, adică pe presbiteri şi pe diaconi, 
căci ei scriu numele celor de curând luminaţi lbotezaţi)
Cire semn al vechimii scrierilor lin D ion îs ie e .şi Jupi ut că 
onunJe.se ifrtindert creştinismul, exista un episcop. în* 
eoniumi dc pi eon ş! dc diticoiu. şi Botezul era săvârşit 
de episcop, n. tmdJf

Pe bărbat. Notează ca vorbeşte şi Jv înscrierea celui 
botezat şi a naşului

împlinită de ttoată) Biserica !,nn rostirea cuvântu
lui: Amin!

II descinge pe acela. Vorbeşte de cei ce se săvârşesc 
l״ dumnezeiescul Botez

■Si îl dezbracă Aici nu I dezbrac;! de inaie hainele, ci 
4 lasa in cămaşă, cum arată în cele următoare; prin 
htiu gi״ adică prin diaconi.
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se mişcă spre a vedea, Iar cunoaşterea dc sine spune că este 
dar sliinL

Chipul acestei. Explică ce înseamnă a veni ta ierarh 
prin naş.

Pecetea. Arată ce este pecetea ri rudi. n. irad.) şi ce 
înscrierea.

Pe lângă et. gr. TipOi; OUTcb. In Joc dc: împreuna cu
ci.

(Al celui) ce t-ti însoţii, gr om-'OftaSov. Cd ce La 
urmat.

§5

Ne reţin ut Nu mai arc oarecum nici u relaţie cu viaţa 
de tihii înainte, nici unitatea lui nu mai e supusă îm
părţirii or. căci cel Unu] este în toate asemenea Sieşi, 
întrucât este Unul; iar mulţimea, allându-se împărţită prin 
pâcaie, e ncascmcnca.

Dezbracă Arată penlru ce e dezbrăcat,
Prin suflarea. Notează ce înseamnă suflarea cate- 

humenilor către diavol.
Renunţarea. O tradiţie simbolică
A privi m întregim e spre Cel Unul. înţelege tinderea, 

înlicagâ spre Cel Unul potrivii spuselor Domnului, care 
a zis :C u toii su p e  unu, adicâ sâ privească spre Cel Unul, 
care e ccca ce place lui Dumnezeu; iar tindere a numit 
Înălţarea gândirii spre Dumnezeu şi pâră sireacelor de jos.

Neschim bată Arată cum şi de unde se fac deprinde
rile înţelegătoare neschimbate

Netnmuiară. Nedczmierdabilâ. nemuicreascâ 
bărbăţie, neincavoiaiâ, neclintita spre nici o cădere. Ede 
şLiui ci s-a spus aceasta şi despre femeile barhâioase sau 
lari i a p jx v־ ix p a v u jv .(׳

§6

Le poţi vedea. Despre ungere.
Prin cure sf supune flui Hristas). Alcătuirea acestei 

pnj[>ozitii are n lungă pane explicativă. Ea are astfel o 
bogată compoziţie. Cd cc sc desăvârşeşte se supune in lupiâ 
lui Hrisios, caic impune luptele, bucurând u׳sc de ele ca 
dumnezeieşti. Şi cele următoare

Hrisitis

ca înţelept c u frumos cu *
c leg iui for înfmmuse- împreună
a tei, ţetfzft luptător,

luptele,

Cu Dumnezeu, llnstos c Dumnezeu, contrar Nesto׳ 
nunilor

Păşind. Vorbeşte despre Botez
în tâ iu l dintre luptători. Numeşte întâiul dintre lup

tători pc Domnul, care numai pentru bunătatea sa s-a 
luptat cu stăpânirea morţil.

Prin luptele sale Adică pnn ungerea cu mirul dum
nezeiesc [era tthneutl ca sportivii ui fie unşi înainte de-tt 
intru in întrecerile tor, de aicea v  hu/t ungered cu mir !!־׳
sfinţit ca chip al puterii cc o primeşte cel hoiezaf pentru 
luptele c e l  aşteaptă îm/mtiiva ispite lot păi a mim. n. trad.),

Lucrările. Numeşte lucrări păcatele şi poftele Şt

înălţimea vederii teologice (a lui Dumnezeu), condus şi 
murai ia ceea cc vuieşte Sfântul Duh. Acestea le. spune şi 
după puţin in tâk'uirea Tainei sfintei împărtăşanii.

/// Ttikutre duhovnicească

Prin apa. Căci celc necurate se cură ţese prin apă.
Dună-a - de înţeles Oloi ce aud. trebuie sj ii sc dea 

şi tâlcuirile; dar sum şi mulţi care nu aud aceste taine, care 
sunt numiţi mulţime.

§2

Ale unităţii de mulţime. Spune unilaie ceea cc c 
asemenea dumnezeirii; iar mulţimea c a celor mulţi şi 
n e sfinţiţi .

în  scrierea Despre cele inteligibile. E vorba de 
scrierea D espic cele inteligibile, alcătuită de d şt despre 
cuprinsul ci.

&

Să spunem deci. Explicări.
(Libertatea) celor înţelegătoare. Vorbeşte dc două 

rele ale ccloi înţelegătoare. Căci sau sc despart cu lotul 
dc lumina dumnezeiască din dragoste dc pâcaL; sau diŝ  
preţuiesc măsura iluminării dată lor şi încearcă cu în
drăzneală să u depăşească pe aceasta şi neputând înţelege 
ceea cc depăşeşte puterea lor, pierd şi măsura dală lor. deşi 
lumina dumnezeiască rămâne pretutindeni neschimbată.

Libera alegere Notează că toată privirea şi puterea 
înţelegătoare, fie a îngerilor, fie a oamenilor, este o 
alegere şj o liberian?, şi cum se ajunge la păcat.

Se desprinde, gr, Gi7lip-lT|TOt, Precum atârn arca 
(OUYTpTfjaQai) arată acordul, aşa desprinderea 
tcmipirjaGcrl) arată căderea din armonic şi acord: 
câteodată cuvântul :trată şi ieşirea dm atârnatu Aici s-u 
luai în primul înţeles.

Peste ־ ceea ce t-a fost dat - cu m ăsură Din chipul 
lumi nu sensibile vei deduce ceea ce se potriveşte înţele
surilor dumnezeieşti. Căci s-a scris: Nu căuta cel·' mai 
pi e.uis de tine, ci înţelege cele ce ţi s-au poruncii: numeşte 
aici măsura a ccca cc ţi se potriveşte.

Cele ce nu-i sunt proprii Sunt cete cc nu corespund 
ei. ca depăşind-o,

(Imitarea) acesteia o închipuie dumnezeiesetd (ierarh). 
Araia al cui chip este ierarh li I.

Pe cei ce virt. Arată dar că ii învaţă pe cei ce ascultă

S4

Cunoscute lor însele Notează oi primul dar dubăndit 
dc cineva din învăţătura dreaptă este cunoaşterea, ea sa 
păzească cete ale leg io fu aminte fu tine însuţiţ! Tim, 4.1 fi), 
cum a spus şi Sfântul Vasilc; căci aşa imită pe îngeri, care 
sc cunosc pe ci Înşişi.

O f ce tinde spre - ceea re e văzut, Văzui (upaTOVj 
numeşte aici ccca ccc văzut sau ştiut spiritual fiu GctopTiiov 
TÎyouv i niOTTlxov) lurecl ce tinde fCtVaipê OV) c cel cc

ca Dumnezeu 
i unduieşte 
lupta.
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vede în Afunafipsă şi cupole pltne de Lămâie ea rugăciunea 
drepţilor îA|Xk', 5.8). Iar râul miros al diavolului sunt 
faptele păcatului, cum s-a spus şi in Psalmi: Funezti-au şi 
s-au împuţii rimele mele din pricitui nehuniei mele (Ps, 
37,5). adică a păcatului meu. De aceea şi Hrixtos a Ibst 
proorocit ca mir vărsat. Şi Domnul răspândeşte miros de 
hună mireasmă in jertfa dreptului Noe. Dc aceea şi 
Evanghelia Ic este unora, adică celor credincioşi miros de 
huni mireasmă, iar celor necredincioşi li se face miros de 
ru iw te, osândindu-le faptele şt con damnând ui la gheenă, 
precum şi mirul cel foarte ales în acelaşi timp îndulceşte pe 
oameni şi ucide porcii, care nu suportă prea marea 
mireasmă huna. ,Acestea le spune pe larg mai departe, in 
capitolul ÎV, despre mir.

Din rânduielile apostolice

Deci Botezul este dat in loc de moartea Domnului, iar 
apa în loc de mormânt; iar untdelemnul în (qc de Duhul 
Slânt; pecetea e în locul crucii; mirul c întărirea mărturisirii.

Capitolul III

/. D espre l  c/e săvârşite in Smucii (în Liturghie)

în văţător - Tainelor. Vorbeşte de Sfântul IcroteL 
Să o Înfăţişăm printr-o sfântă descriere. Adică pnn 

descrierea sfântă a celor săvârşite in mod vizibil.
Obştesc E omisa completarea.
Com uniune. Despre împărtăşire.
Desăvârşirea din. E cu neputinţă a se desăvârşi cineva 

fără împărtăşire.
în  m od concentrat. Adică în mod necesar. 
N edeplină Nici o sinaxâ (liturghie) nu c desăvârşită 

fără împărtăşire
ţi (inia Şi aici capăLuJ i IO KLXpdXcnov) se înţelege ca 

ceea ce e necesar şi de primi importanţă.
Sum ele Arată pentru ce se numeşte luminare; şi pe 

drepl cuvânt
Din ceea re se săvârşeşte Şt aici scornite cunţinutul 

(V7iqp3tElV).

// fauni Sma.xet (Liturghiei) 
sau u comuniunii t cuminecăturii}

Ierarhul· Treapta aceasta in limpul Părintelui exista 
poate in flecare biserică locală.

Cărţilor sfw te. Cărţi sfinte numeşte Vechiul şi Noul 
I 'estonieni.

îm preună cu ei energum enii Adică cei necuraţi cu 
duhul.

Dintre tirurgi. Numeşte liturgi pc diaconi şt pe cei 
numiţi ipodiucom

Fruntaşii. Fruntaşii surit prou !diaconii. iar preoţii 
sun! presbiterii.

Pun înainte Această după obiectul ce domneşte in 
Roma hve vede « ti Sfântul Maxim n scris aceste scolii după 
* e ti m a s  la Ronui, ihijm M ) ,  n trad ). Căci acolo numai 
vjpic diaconi luurghisesL la alLar, pc care socotesc uâ ii 
numeşte fruntaşi; ia! ceilalţi săvârşesc aJui lucrare liturgică 
oarecare, notează au i vechimea Părintelui; şi ca împreună

mişcările pătimaşe; iar existenţe, fiinţele Iu crai aure ale 
demonilor. Căci tapLcie rele nu se văd ca existenţe în d c
in sete

$7

Căci moartea ■ nu este. Spune ce csic moartea şi că 
unitatea noastră este compusă

Otice - in fplanul) nevăzut Acest plan nevăzut au 
·,pus unii ca este iadul, adică despărţirea şi plecarea 
iullciului in locuri nevăzute celor sensibili.

ilteriirea form elor trupeşti. De multe ori impui se va 
preface jfti# numai in viermi, ci ş i în alic animate Observă 
că ss această prefacere o numeşte alterare {dAAoiromvj; şi 
c ă  sufletul ieşind din trup se iaee nes ăzut şi nu se m iş t  ă în 
1u1־ul trupului, rum spun unii. Şi că scufundarea in apă s-a 
socotit de unii in mod potrivit ca un chip al morţu.

R ânduită  de Dum nezeu. Numeşte moartea rânduită 
1 stăpânită.) dc Dumnezeu mormârnul de trei zile al Dom- 
nultii: şi spusa zisă de Domnul: Vine Stăpăniiorul liimu 
în răcia  şt fu Mine nu află ni mu floan 14.30). 7ice că 
este a Cuvântului; iar stăpânilor al lumii şi al voilor 
diavoleşti din oameni spune ca este Satana, care are 
Stăpânit ea morţii, după Apostol: dar ווו llristos n-a aflai 
nimic din neascultarea lui; căci n-a săvârşit păcat, nici 
v/1 lent·:, cum zice Isaia (Îs. 53,9} De aceea a fnsi cu 
neputinţa sa fie ţmuiîn moarte, cum zice Petru; Ci a fost 
lâsai im te cei marţi slohod, cum zice David (Ps, 87,4).

8«

Cel Jără de podoabe se împodobeşte După Apostol 
îniuncncul este v 1aţa ni Lud ura; cel lipsit de podoabă în gradul 
cel jui.11 muie este şt Iară chip, nea vând chipul înţelepciunii 
dumnezeieşti; câcj întunecă şi acoperă \ irtutca; de aceea, pe 
dtvpt cuvânt cel cc vine \ la Dumnezeu) se împodobeşte prin 
luminare (prin Botez} şi primeşte lumina făcându-se fiul 
Iun unit. dupâ dumnezeiescul loan, iar fără chip t-a numit intre 
hiptuii pe cd urât hi chip. nu pe ccl cu totul nepartas la chip. 
precum adc.sc( חי celui diform fSriajiOpxpov) îi spunem fină
,/! 1/7NU rdyiQpepOV).

ie tusa cunoscuţii spiritual. Eu socotesc ca din motiv 
dc modest ie. marele Diorusic spune ca tace pentru că nu 
ţi ie t a s a învrednicit de duhul preştiinţcL a arăiai in 
î/jjo,i/4/ f ati c cvLtnghclî-stu! loan Dai aceasta mi se pare 
 -aînseamnă ca cei învredniciţi pretutindeni de Duhul duru' ■י
nezeie.se vum huna mireasma a lut HrivLos. jar uniţi cu El 
pnn uitaţie. potrivii Apostolului. simt prezenţa Iu! şi o arata 
acejsu prin vorbirea in limbi sau având han suia piooru- 
ceasta >au in să־־ ar şi rea de vindecări si în câte se spun în 
f'apieh Ap, Moldo! ş! dc dumnezeiescul Pavei.

Vtlel· ect ce înţeleg cele duhovniceşti ca duhovniceşti 
 le compară cu celc duhovniceşti vor simţi asifcl şi buna יל־
nnr.j,!v[]L.t duhovnicească. Căci Pa vel zice c.1 cei ce 
fu oţ !o vad li ic sc Evanghelia sunt buna mireasmă a lui Hţjn- 
b׳\ întrucât din puiLTt'u credinţei sunt conduşi la viaţa şi la 
1̂1ar1.־a p rin  Notez şi la duru! Sfumului Duh şi la împărăţia 

Lcrunlor חתרן Iaptele dumnezeieşti, care se orală a fi şi ale 
bunei miresme spirituale, De aceea dumnezeiescul [.ושר
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De tu cele cauzate, Adică dc la cele săvârşite văzut* 
la celc nevăzute şl tainice, care sunt cauzele celor simţite 
şi arhetipurile lor Tar cauze sunt numite cele cc au cauză 
existenţei in ahâ parte, sau dc la cele cauzate la cauze 
înseamnă dc la simboaleie sensibile la cele inteligibile şi 
înţelegătoare; sau de la cete mai nedesăvârşire la cele maj 
desăvârşite: dc pildă, de la tipuri la icoană şi de la aceasta 
Ja adevăr. Căci cele aie Vechiului Testament sunt umbra; 
iar cele aie Noului Testament sunt icoane; dar adevărul e 
starea celor v ntoare

Potrivii sfintei. Se spune în mod accentuai i NCtTCi).
Arată că exista şi atunci.

№

Dintre form e N urneşte chipurile celor nevăzute 
şi tainice sau cele simbolic săvârşite, iar prima dintre 
acestea e numită taina Sina.xet, al cărei caracter inteligibil 
sau văzut pnn contemplaţie făgăduieşte sâ־l descopere.

M ai presus de toate, lată un mod al înţelegerii spiri
tuale a capitolului de faţă.

Nu se mişcă - din. Notează stabilitatea nemişcata 
după fiinţă şi că episcopul e chipul lui Dumnezeu. 
Notează că în trei mod un se înalţă cele aic tămâierii; 
ierarhul începând dc Ja altar şi înconjurând toată biserica 
se reîntoarce iarăşi la altar.

La fel. Alt mod,
în  acelaşi fe l - dum nezeiescul Al treilea mod al 

înţelegerii celor săvârşite, e că şi episcopul iese din 
unitate in cele multe, dar nu e reţinut de cefe inferioare*, 
adică nu comunică cu cele rele.

6 4

A psalm ilor, Cc sunt psalmii. Şi noLează rostirea lor 
unita Jîinţiiil <<5UVOUCICO jif VTJ) cu celelalte, dar Ic şi 
adaugă fXO a^cSov). Căci acestea nu sunt unite pnn 
fiinţă, ci toate contribuie la un singur scop, adică la 
mântuirea oamenilor De aceea a spus unire a fiinfială 
(am?OTjaiiO|ăevr)). De aceea îndalâ a adăugat aproape 
fXO CĴ cSov), corectând opoziţia cuvintelor. Voi spune 
mai jos că vorbeşte de o unica insuflaret adică dc o 
împreună suflare, ceea cc arată că unul este scopul.

Câci toată sfânta. Aminteşte pe scurt toate cărţile 
Vechiului Testament,

(Iubirea - bărbaţilor) - pentru creştere, gr. Xtt)V 
OtvicovxtOV, A celor încercaţi ca Iov.

Laude - ale iubirii Despre cântările iubirii.
fFaptele) om eneşti. Aici introduce la fel cele ale 

Noului Testament
Iubit. Socotesc că indică Apocalipsa dumnezeiescu

lui loan sau, mai mult, Evanghelia lui.
Au prins rădăcin i, gr. OWCpptCfOOf. I-a atras îm

preună.
A dum nezeieştilor Scopul psalmilor este, zice. sâ se 

laude Dumnezeu şi slujitorii lui adevăraţi care au putere 
să comunice şi să cuprindă aeesLea. aceasta se loloscşie 
în mod necesar in toate celc săvârşite în mod preoţesc, 
întipărind o amintire statornică a psalmilor în cei

§2cu diaconii, pun pâinea înainte preoţii. LuctuI din urm ă sc 
face prciutindcni. existând puţini diaconi \poute in practica 
punerii pâinilor pe  altar de dure diaconi, aceştia ton- 
tiniifiu stujhu pentru ture au fost instituiţi dc Apostoli, n, 
trud \ In R om a insă. precum  socotesc, liturghisesc lot- 
dcauna ia altar numai şapte fruntaşi; poate ca viaţa întreagă 
cei şapte suni fruntaşi între ceilalţi.

Obştească Sc rostea şi alunei un oarecare Simbol al 
credinţei sau, mai degrabă, primea toata biserica 
învăţătura sau rezumatul învăţăm ni de credinţă.

Din sfintele cărţi. Aici nu suni pnmele cărţi ca la noi; 
la acest Părinte, după sărutare se citeau dipticele, ca şi in 
Râsănt.

Fruntaşii dintre fiturgi Numai prutodiaconii stau 
împrejurul altarului; poate că şi cei mai în vârstă dintre 
aceştia.

Şi aduce sub văz. Adică lămureşte celc lăudate. Dc 
pildă că aceasta şi aceasta sunt ale lui Hnsios. Şi arata 
şi dumnezeieşti le darun în acesLea; de pildă, că sunt 
spre iertarea păcatelor şi spic viaţa de veci şi celelalte 
daruri tainice dc felul acesta. Pv>aie că sub văz în
seamnă şi aceea că sfintele daruri, descoperite după 
rugăciuni, rămân acoperite până la vremea îm
părtăşirii; sau poate ridicarea şi înălţarea pentru 
binecuvântarea cea una a pâinii dumnezeieşti, pe care 
o înalţă preotul spunând Sfintele Sfinţilor, ceea ce e 
şi mai adevărat, precum vei afla spunându-se la 
sfârşitul capitolului,

/ / /  Ti Ucu tre duho\ ·tt iţească

61

C hipurilor - cu rănduiulă. A numit chipuri ale 
adevărurilor cele ce se săvârşesc acum în Sinaxâ.

N ici - a sitnboalelor Acestea sunt simboale şi nu 
adevărul cum îl vom vedea în viaţa viitoare 

Căci preaşfinh le. Suni psalmii şi citirile.
In amintire Spune că după Cină. luând pâinea şi 

celelalte, Şi că sc vesteşte moartea lut până ce \u veni, 
după Apostol şi precum Domnul însuşi a zis: Aceasta s *1 

fttcep întru pomenirea M ea iLuc. 22,19) şi celc ur
mătoare. Mai notează că a numit Cina dc Taină a Dom
nului arhisimbolul Tainelor dumnezeieşti, şi că cel cc sc 
împărtăşeşte cu nevrednicie de pâine şt potir nu are nici 
un folos de la împărtăşanie, ba mai degrabă sc va îm
pănaşi spre osânda lui. după Apostol (cf. I Cor. 11,29). 
Din cete urmat o arc. poate чрипе cineva pc drepl cuvânt 
că numai după ce a ieşit luda dc ta Cină te-a împărtăşit 
Hrislos Taina Apostolilor

Сл aceeaşi simţire de cele sfinte Vorbeşte dc luda 
3! notează că şi lui i-a transmis pâinea şi potirul tainic; 
dai Tainele s-au dtu numai ucenicilor după ieşirea lui 
luda de la Cină, deoarece acesta ста nevrednic dc ele.

P rin  d e p r in d e re  Expresia p r in  d ep r in d e  te  
(KOC0 f t̂V) arată pc cea pnn cunoaştere, adică pe cea с are 
este asifel in chip lăuntric şi nu o simplă apropiere 
trupească, ci pe cea prin credinţă şi simţire 
duhovniceasca

108



Despre Ierarhia Bisericească

Vi/zi Dumnezeu, n. trad.).
Materială. Fiindcă ţi materia înstrăinează, alterează 

prin mulie patimi
Cete străine Notează că străine de noi suni celc ce 

duc ia păcat; căci păcătui nu ne este natural, ci naturală 
este aptitudinea spre iot lucrul bun, dupâ Apostol fcf, II 
Cot 9,8) şi după cuvântul din psalmi: ■Ş7 de cele străine, 
fet e ş iep e r  o but Tău (Ps, 18,14). Din acestea poţi înţelege 
şi spusa Domnului: Şi ducă în ceea ce este străin nu ari 
fosr ci ediru ioşi.i ine vtf w  do vouă ceea ce este ui vostru? 
tLuc. 16.12). De aceea nu numeşte lucrurile străine exis
tente. Căci nu sunt ale Urii. ci mincinoase, iar ceea CC este 
dupâ fire, este existent (OV) ţi al nostru. Altfel; a numit 
străine cele ale lumii, ea unele ce nu ne sunt proprii, ei 
trecem de la unele la altele sau că nerămânând în acestea 
pentru totdeauna cu preocuparea noastră, căutăm spre 
altă viaţă, pentru caic am şi fost făcuţi.

A i liturgului. Adică unii dintre cei nu pătimesc de 
cele ale energumenilor.

în  m od pătim aş, Dovedire clară
C ei ne iniţiaţi, Catehumenii, Desfrânaţii,
(Locaşului) bisericesc a l lui Dum nezeu Despre or

dinea celor seoşi.
M uşcâiiiri. Batjocuri ce se întipăresc.
Din lipsii de bărbăţie. Notează din ce cauză sunt 

tulburaţi de demon unii dintre credincioşi.
Printr-o deprindere şr dragoste. Ca prin pocăinţă.
Alotsfinliţi. Credincioşii uniţi şi cu Dumnezeu şi înireo- 

lalti.
Com ună. A  nuimt lauda obştească ca una ce с cân

tată de toţi sau făcută prin harul comun.
Lauda aceasta. Notează că a numii laudă, simbolul 

credinţei, mărturisirea şi mulţumirea.
M ie mi se pure. Spre ce ţintă priveşte simbolul.
Fiinţei. Dupâ cuvântul Apostolului, care zice: Tmite 

sunt ide noastre (I Cor. 3,22), Iar frumuseţi arhctipice, 
numeşte toate cele văzute, ca firea dumnezeiască din care 
a dăruit participarea, după putinţă, oamenilor; sau 
vorbeşte de cele după chip şi dupâ asemănare.

Ce ni le-a pregătit. E vorba de bunătăţile pregătite 
nouă de El.

Deplină. Notează cc spune despre Hrisios sau despre 
deplina lui inomenire; şi împotriva Iui Apollinarie,

58

Dum nezeiasca pâine. Notează că nu numai sfânta 
pâine era pusă înaime. ci şi potirul dumnezeiesc, ceea ce 
nu se face acum < iarăşi o dovadă că scrieri ie Un D  ioni sic 
dotează cu mult înainte de Sfântul Maxim, n. irad.f

Prea dum nezeiasca sărutare. Notează pentru cc se 
da sărutarea.

Poftele. Notează că poftele pătimaşe suni împărţite; 
ne despart pe noi şi dc Dumnezeu şt unii de alţii; ba ne 
despart şi dc noi Înşine,

D uşm ăniile - fa ţă  de cei de aceeaşi f ire  Adică faţă 
dc oamenii asemenea noua.

§9

D iptice Pentru ее se citesc dupâ sărutare diptieele.
Cei - în chip cuvios. Notează că arunci se citeau numai

cântă.
J aptelor dumnezeieşti, gr. Οεουργίας. Măririle lui

Dumnezeu.

S5

Şi prin  {ex ecu ta rea im ־ ( n e lo r  d u m n eze ieş ti,
Notează că împreuna cântarea psalmilor este învăţătura 
despre gândirea comună privitoare la Dumnezeu şi a 
unora despre alţii.

Concentrare, Cele concentrate, adică nelămurite, sc 
lămuresc prin simbo.alc săvârşite. Aceasta înseamnă că 
se lâtgeM - Notează că Părintele zice că cele spu.se Γη 
psalmi in chip umbrit, se lămuresc prin citirea Scrip
turilor,

în acestea In cicesreu, adică in Scripturi, cel cc 
priveşte cu atenţie cunoaşte că unul şi acelaşi Duh a spus
ţoatc:

ţ a propovădu i Se va propovădui, lămurind prin ea 
cete ale Vechiului Testament.

Acela a spus, gr. ή μεν &ρη, Vechiul Testament (ή 
μέν) le-a spus. iar iNoul (ή δε) le-a Îndeplinii

Teologiei Notează ca numeşte Vechiul Te.slamem 
teologic, iar Noul. lucrarea dumnezeiască (θεουργίαν),

$6

Deloc. Cei cu totul necatehizaţi aleg sâ rămână dc 
bună voie neascultători ai acestora.

Naşterii din D um nezeu . Adică a Sfântului Botez.
Dar pe ca teh umeni. Despre caiehumenî. energumeni 

şi cei ce se află in stare dc pocăinţă şi participă la unele.
Cea din urmă. Catehumenii sunt cei din urmă,
N epărtaşi gr άμεθεκτοι. NcîmpârtâşiţL
Purtaţi în pântece, gr. μαιευόμενοι. Spre naşterea 

din nou.
Avortoni, gr. άμβλωΟρΐδια. Născuţi morţi

î?

Şi ea lipsită de sfinţea ie. gr. άν ί ερος μεν καί α ύτή. 
Nedc săvârşiră. Note tiză că aşază între energumeni şi pc cei ce 
stăruie ne poc uiţi în plăceri trupeşti, ca desirânaţii. iubitorii de 
spectacole t dc distracţii) şi pe coi ce practică celc asemănătoare, 
pc care numjndu-i. dumnezeiescul Apostol adaugă că {nu 
Irebuic) tuci să mănânci cu unii ca aceştia (cf, Cor. 5,1!). 
Al cuslan lămureşte şi niai mult în celc următoare. Dar irebuie 
Şi iut că asprimeaacestei separaţii şi distanţări nu se mai practică 
acum.

l-n astfel de Notează că cel unii cu Dumnezeu nu v a 
mai I! influenţat de duhul necurat.

O influenţă foarte necurată, Cei desfrânaţi sunt 
deasupra celor demon iz a ţi.

Cele cu adevărat existente Numeşte cu adevăm t 
t'M ■.!rute. virtuţile (în general. Fă! iuţii nuntesc t u adevă
rat e osteni. 6 Οντως ών. pe Dumnezeu, câtă vreme 
făpturile sun! numite numai existente τα o v ia; dor 
inituLLit virtutea uneşte p e  om cu Dumnezeu şi nu ponte 
r.ostn fără puterea lui Dumnezeu, o vedem numită ah t şi 
pc ca tu adevărul existentă; de altfel. Sfântul Maxim 
spline direct de multe ort câ fiinţa virtuţii e.vte Ht isîoţ
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Lactilomonicnii pe cc] Făcui de ci căpelenic a cetăţilor 
supuse lor spre deosebire de căpeteniile ce erau apte 
(άρμοξτν) să vieţuiască conform Lefilor. Ce aceea ţji A te
mei ui numeau apţi ιΤψμϋστηρας) pe cei cc porunceau sa 
se vieţuiascAîn mod cuvcniL cum arată clar comicul Plato 
in drama Despre soli. Deci şi ai ei a numit Di oniric în mod 
propriu 11 pi (αρμοστήν! pe căpelemaBisericii, episcop.

.S-B

Căci prin  sfânta Notează ce înseamnă: Gustaţi şi 
vedeţi [Ps 33.8).

Capitolul IV

I. Despre cele săvârşite tn Mir 
şi despre cei desăvârşiţi: în el

A stfe l - spre Cel l  nul Adică spre Cel inteligibil şi 
duhovnicesc.

// Taina şfinfltii Mirului

incitiijuritt - cu huna mireasmă, in ioc de tămâierea 
de c ai re episcop ei în (regii biserici.

Cântare Adică Sfinte {Dumnezeule} (άγιος} şi Aleluia.
In  fa ţa  lu i. Fim  el se săvârşeşte ιοί ce c sfânt.

/// Tălcutre duhovnicească 

§1

{Bărbaţilor) sfinţiţi. Noicăzâ cu adevăr ai cuvântul 
dliilinczeiesc, ca bărbaţii dumnezeieşti trebuie să aibă 
faptele Virtuţii ascunse de faţa slavei.

Form a, gr. άγαλμα. Chipul.
De e îngăduit, gr, Fi Οέμις, D repL
în  chip. Deşi chipul c cu totul ne deosebi! şi asemenea 

cu mudclul (arhetipul), fiinţa lui, zice. este deosebiLă: 
căci d este neînsufleţit.; şi modelul are viaţă adevărală; 
dar opera zugravului este din ceară şi culori, Yăzulâ 
deosebirea în acestea, idcndiatea intre cele două e unita 
cu o deuschlre (In fiinţă, n, trad.l.

J orma. gr. ίνδαλμα. Asemănarea.
în  m od cuvenit Frumuseţii dtimnczeicşÎi
Activează' gr. 6ρωσ\. Lucrează.
Ca să f ie  văzută. Notează cum înţelege că nu tre

buie să facem pompoase faptele noasLre bune.
Ale hunei miresme. Adică: Dumnezeu (căci Acesta 

este huna mireasmă), J'âcsmd binele adevărat de la bine. 
□ li se întoarce spre :aţi, adică nu se întristează din slavă 
deşartă pentru cei ce nu primesc părerile hm nici nu caută 
sa aibă slava de la oameni,

№

C u  de cei ascunşi. Am arătat de multe un in scrierea 
D espre numirile dumnezeieşti ce este im eligibil (νοητόν) 
şi înţelegător (vOEjpâvj» Aceasta o spune ţi oid.câcptseopLi- 
I ui. cârc e sl ăn i. Du mi îezeu t i descoperă ea unui Înrudil lumin li

Poarte urâte. împuţite.

§ 12

iMereu - ierarhice. Ale hunălăţii ierarhice, cum j spus 
r t inccputul capitolul ui.

După fî ie-a lăudat Adică binecuvântând pâinea şi 
 rLi] sfintelor darun. Notează că peste tui и urneşte״0

miiL л dumnezeiasca sfânta lucrare şi sfintele daruri 
 ̂4iniboule' ale color de sus şi mai adevărate.

U орегйй Aţa a spus ţi puţin mai înainte, că damneze - 
ii-SC Li l dura rămas acoperii pan ăla vremea împărtăşirii, dacă 
nVt ^ referă la ceea cc e ascuns penuu cei mulţi şi cure stau 
0 $ - i :a simpli laici. 1 ,

Căci - Cel I nul şr simplu, Fiindcă л luat şt suflet 
intelcii-iuă ii lfL|P pământesc. {S a făcut chip din nou, 
adiCEi a lua; 11 tea noastră). Notează că ne tăcem părtaşi 
fij-iidumnezeieşti, odată utupeu Hrisiosicl II Petru 1,4), 
Năitează şi ec Ic despre Lconomie ţi cine e cel cc s-a făcLii 
v,i/ul şi cc înseamnă frângerea pâinii şi împărţirea ei 

Culminant, gr *ax' otKpov. Adică primr-o unire 
cutnunamâ şt desăvârşită şi ftolfrală după !poştaşul 
iilcvaral,

întreagă, gr. dXnîjif|TOU. Nevătămată,
Trebuie - ţi noi Notează саге с scopul creştinismului.

Ш

Aducăndtt-lsub vederea. Vorbeşte aici despre Domnul 
nostru Iisus Hnstos nu în mod rimbtdic; l-a numit şi viaţa 
noastră inteligibilă (׳TOTţtfiv}. Iar expresia în nuni 
dcH}iâr$H fTOVTXArî) ci foloseşte fiindcă a luat şi suilc: 
iriţi legă tor (VQL’pavj şi Lmp pământesc. Şi bine a spus: p  <r־
к iii ирш'-е aeconcsfecată: căci a rămas Dumnezeu, făcându-se 
vâ/ui ca om şt păstrând însuşirile fiecărei fin. Şi notează 
aceasta contra lui Aptilhnaric, (Sfântul Мимы precizează 
me! сам: ;ct menii Calcctîiăjului textul ha Dioniste, n. irad.}.

A luat chip din nai Adică л luai chipul nostru sau 
li rea numiră.

Păr tuşi - ai lui Dum nezeu. Notează ca nc facem 
pân.îşi ai firii dumnezeieşti udată uniţi cu I Irisios.

§ 14

Ca - m ulţum ire, gr f i; LU^apiOTÎav. Despre
buh uri stic.

Premerg? transmiterii în general premerge 
c׳Ti׳ î ™  în Ioc de itponyuÎTaii; Citii iniâi irehuie să se 
iiupârtăşeiscă preotul şi apoi sa transmită altora. Deci 
lmp ă !!a şire л celui cc aduce {jertfa) premerge împărţirii 
lainice către alţii-

tniăţătiirile dumnezeieşti i.’um trebuie sa fie preotul. 
Cei ce se folosesc -cu  îndrăzneală Ceea ce spune este 

aceasta, precum preotul dacă nu se bnpărtâşeşie primul de 
cc le slujire.uite neta iran aşa şi cei ce învaţă pe alţii, neîm 
plinind ceea ce învaţă, după spusa Domnului: Cel te va 
ha с şi va învăţa, a testa  mare ve va chema {Mai. 5.1У!״ 

Sfânta rânduîală Legea dumnezeiască 
Vи trebuie să îndrăznească I cnit te Ioana 
Apt. gr. appLtxîtÎTV Adică cuvenit. Apt numeau

]11
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Extremă. Adică curăţirea exrrcma.
Sub vedere. STintdc daruri j u  rămas mai mult ajul 

с и л и  până la vremea sfintei împărtăşanii: aceasta o arata 
după puţin: ״ !unei se spune exact, că InAJţând [сгагЬкГ\ 
S fân La pâine, a arăiai hÎnct uvântarea, spunând־ Wntnf 
Sfinţilor. lCfe

Ш

Care spunem ea sunt Toate lucrările Provid״,,„! 
репиц n u l ,  pujini le Ş I j i I .  p,ta[r nici I C·! pu!ini: s i  цвп1вй
cp e prust■ ontidia faducerea).

Contribuţia* gr. αρωγόν Ajutorul.
Omenească. Despre căderea oamcmloi
Λ trecut, gr, υπερβασία.. A t recm  pnn călcare.
/ orm rilor p ro p m . Ceea cc înseamnă in mud arbitrar 

Leca ce spune întregeşte cele de mai sus. Căci a spus ei 
Птеа omenească e luata in primire de vtaia nuli W 
pălim ită. 1 ״"■

Atrăgătoare. Slujitoare
Sfârşit A d ic ă  m oartea .

Corespunzător începutului Cari ţi шеерщи[ cM;·
tţnjei TI avem din piimint; fiindcă irupul noslru este djn 
el. in lîlud cuveni dupi ncascultuR- avem ţi sfârsnul 
vorcspunzălur începutul jL Căci s-a spus: Pământ elf, si 
ta puni,ml te vei iui./״:״ce(leş. 3.19). Iar nrin *ГЛ!«. 
înţelege moartea.

Viaţa ■ înălţătoare, gr άναγώ γου ζωής. Nunteşte 
viaţa cc merge in sus (înălţătoare, άνάγωγαν). cea care 
cauiâ ede de sus şi с întoarsă spre Dumnezeu.

înstrăinarea mult pătim aşă. Ce înseamnă înstrăi
nai ea ιάΛλοίίΐχτίς) poiuru irupun. am dezvoltat în seri* 
erea Despre minunii* dumnezeieşti.

Duşmanilor, gr. δοσμτ.νΓΤς. Celor răi şi ncfitiriţi.
In chip ja ln ic in cele ce nu sunt. În nou exişi en ţa 

piui pac ai; căci păcătosul e. in oarecare mod, п с existent; 
fiindcă râu f с incxistenT ir oul tut poate exista Înşine, ci 
питаi in i etape cu o existenţă cenс ex is tă p tiu ea însăşi, 
f f n ă e  ti? t re/jtă, cu Dumnezeu, fie că e cienttb n. traib 

Atotttem ărginita iubire de oameni. Despre întru
pare, с act pe acea sui a săvârşit-o din iubire de oameni.

I исгагеа de sine - fa ţă  de noi. Notează cxjtlitaica 
dogmelor, exprim ut a tu marea bugâţie de cu ч inie şi сшп- 
băkaîd pe ţpţj ereticii, făLându-se de мпс lucrătoare 
Pnn idenţa dumnezeiască la|ă de ttui araiâ că In ea etfi 
însuşi ί N v un tuf lui Dumnezeu: nu era ;ritul in altul, cum 
spun nebunesc unii împreuna cu Nestorie. Iar prin l'aplul 
ч a s-a I jcut părtaş de toate ale noastre in chip nepăcâtO-H. 
i'âsluarnâ pe Mume hei <\ pc Euiichiani şi |>c Aporii- 
nărjşti şi pe Ace fa Г j şi simplu pe icţl ereticii.

Deprinderea, gr Γξι;ο>ς. Deprinderea nu irebuic 
tiiţţ'k־ă>ii ujci ca n calitate si a tom! că oarecare, ej ea ceva 
dobândit îfi mod siaiomn; чаи ca o stăpânire de sine.

An a i  puterea. Notează c.t nu prin tărie a biruit 
Mustos pc S aluna, с f pi in judecată şi dreptate Aceasta o 
spune şi Crigorie de Nyssa în Cuvihmtreit m whetică. 

Abundentă, gr. ολβίου Bogată.
Lipsa \ei) de chip - cu fn im ttsrţile . Am spus mai sui

că declara fără chip tdtVf:ifitov! mmnencui. Notează 
libertatea noastră

dipLiccJe celor ce au munt rtiu ea acum. şi celor vii)
Spune teologia.Acestea «ml din sâ

ii iulSnltman. Nolc^â că şi acesl Parinle s-.l folosii de
ea.

Oh\en'â. Spune că cuvântul rint ргпог̂ к.־!, după care 
trebuie pometiiţi înaintea Domnului, nu trebuie înţeles in 
sensul că aminîitea lui Dumnezeu se înnoieşte prin 
închipuirea omului care citeşte pomelnicul: aceasta se 
întâmpla cu înţelesurile legate de viaţa in trup, adică ric 
ale пламге; ci amintirea lui Dumnezeu trebuie socntita 
cu dreptate cunoştinţa lui Dumnezeu, prin care cunoaşte 
pe cei desăvârşiţi, ajunşi in EJ asemănători Iui prinir-o 
viaţă virtuoasă şi învredniciţi de o cunoştinţă nc uităm а 
lui de către НГ fnoteuzăctim înţelege spusa psalmului.).

Simbmile Trupul şi.sângele.

HO

Cu apă Arată  ce înseamnă spălarea manilor şi când 
sc face.

Zice - rc l spălat N otea/a  cum înţelege Fannie  le 
aceasta spusă a Domnului, саге zice: Cel spătar nu are 
nevoie să i se spele decăt picioarele r toan 13,10) Iar 
propoziţia  alcătuita aici se referă lacc le  de mai jos. ea să 
[Ie înţelese. Se arată ал urne legamra intre spălarea in 
slujirea Legii şi spălarea mâinilor in slujirea noastră Iar 
nt reţimn şt dezlegat ;erată că nu va fi reţinut de ceea  cu e 
mai mic în purtări şi simţire Sau altfel: citirea propoziţiei 
acesteia pn n  depăşire are acest înţeles: cel spălat, p recum  
zice Scriptura, ли are лe^ л ic de vreo {altă) eurăpre, decăt 
de spălarea vurftmlor sau a celor de pe  u n n â  ale safe; pnn 
aceasta curăţire a extremelor se va face neapărat in nep r i
hănita >i nepătata întoarcere în deprinderea a to is fantă a 
asemănării cu D um nezeu , păşind cu bună Laie spre  cele 
hune, Şi păstrând plinataiea şj în tregimea asemănării cu 
Dumnezeu, v j  fi nereţinui şi dezlegat de tOEiie, în tor
când u-se iarăşi unifica! şi în chip uniiur spre Cel Unul,

Decăt de spălarea vârfurilor Opinie ue înseamnă eu 
ее cc s -а spalat пи^аге nevoie de altă spăfare, decât de д 
cc or extreme (a vârfurilor). Numeşru cele de ul doilea  
lcJc sensibile dc can? se îm p ă t im eş ta  sufletul prin 
închipuire (nâJucire).

С el sfanţ Noţeazâ că vasul de spălul exista in Le״c 
şi ca el are aJt înţeles pentru ierarhie în Jcgcv care nu mat 
с valabil.

Ierarhului.N nieazâ  îndum neze ite  a preotului (eu 
adevărul aiotdesăvârşii).

Spn (preasfânta, lucrare ф щ и оиге vă
aiba curate Despre lucrarea sfTrjirujre

Vor,face să treacă, gj. «pitVTfuv S itevat C.i tir 
Atenian alicizand, spunând eâ a vni! sa-ţi treacă slxălu 
c irca  sp lend orilm  proprii ilff iv  |aotpptapuySiv 
LtpifvTtov■). a vorbii in J0״ s feminin de splendori 
(ţtpiciatov). Aşa .1 folosit in capitolul V ri al cJiiii 

expir n; urina cereosa,. o foruri alică. 1’щ! , j  citeşti 
и cy J U.

Luciul oglinzilor.׳ŞftftncjtB ״ g t i n » ״  uleiele , i ״ u , | ״־  
t a  p r im i to a re  de  l u n u r i  d i im n e z e ic ţ t i  ţ! dcv en i ie  
asemanutoaiL- v e şn ice i  mai midie.

(Spăia rea,ierarhului. Mmcazj penru ce sc spui.,
is rarliul la altui sau iratniea sfinteior.
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Despre Ierarhia Bisericea-scâ

neîncetată repetare se exprimă Sfânta Treime. n. trad,),
M ai presus de (toată) răutatea Notează câ Părin

tele spune câ puterile dc sus suri ncpârtaşe nu numai 
de păcat, ci şi de uitare.

Cunoaşterea Bine a unu şiimţa cu înţelegerea; căci 
cunoaşterea exactă a ceva aduce înţelegerea aceluia,

§6

Aşadar - (însuşirile) Spune care c însuşirea Serafimilor 
şi că a grăit despre ci mai înainte,

(Ordinele ierarhiilor) mai presus de ceruri. Vorbeşte
despre ele In lucrarea Despre ierarhia! eseăscă.

§7

D eci, gr, XO u£v oîiv, Explicarea sfinţilor Serafimi; 
u seama la tul Jocul, cum ne spune sâ înţelegem cele 
scrise în Prooroci despre Putcnie de sus.

N um ărul înşesit. gr. £ ţ a n \ r \ v  Gemv. Prin numărul 
de şase arată cele şase aripi.

Prim ele - şi cele mijlocii. S a spus în cele dinainte 
cum trebuie înţelese cele din tui. cele de la mijloc şi 
ultimele Puteri ale celor înţelegătoare.

Chipul. Căci nu au cu adevărat aripi
Aripilor. Notează cum a înţeles chipurile aripilor 

Serafimilor şi câ ei zboară în întregime neavând nimic 
coborât şi umilit.

68

Iar dacă - fe ţe le . Notează prea frumoasa şt minunata 
explicare pentru cc Serafimii îşi acoperă feţele şi pi
cioarele cu aripile, iar cu cefe dm mijloc zboară.

69

Ş i aceea. Explicarea Serafimilor.

610

Fiinţială. în scrierea Despre ierarhia cerească, capi
tolul VII. a explicat ce este deprinderea fiinţialâ la îngeri.

Nu a fo s t lipsită de cunoştinţa Şi sfinţii îngeri ştiu 
că lisus care sfinţeşte a fost şi sfinţit, şi când şi cum,

S-o pogorât Adică s-a tăcut om.
De Tatăl O spune aceasta pentru câ una este lucrarea 

Sfintei Treimi, Notează dreapta credinţă incomparabilă a 
marelui Diomxie şi cum a păzit deosebirea între dum
nezeirea Domnului lisus şt trup; căci lisus. care sfinţeşte ca 
Dumnezeu luate. Acelaşi ca om a fost sfinţii de către Tatăl 
şi de către Sine însuşi. întrucât c şi Dumnezeu1 şi dc către 
Sfântul Duh. cunoscând şi treptele îngereşti pe lisus ea pc 
obârşia sau ca pc cauzatorul şi Creatorul lor. fiindcă spun 
că, deşi c sfinţit, c neschimbat după fiinţă; căci c Dumnezeu. 
Notează câ îşi ştiu obârşia proprie in actul lui creator.

Serafimi stând împrejurul Notează pentru cc suni cei 
înşesit înaripaţi în jurul dumnezeiescului mir Spune că INuS 
e nedeoschit (neschimbat, OtTlCKpWlĂOtKTOV) fie pentru câ st 
aseamănă în toate cu noi prin firea lui. afară de păcat, fie pentru 
ca nu sujxirtă viţe schimbare sau vreo umbră dc mutare după 
dumnezeire, prin faptul ci s-a făcut om Notează întruparea

dumnezeiască, nu prin alt învăţător, ci direct (darepiscopul 
a primit învăţătura despre aceasta înainte de-a f i hirotonit 
episcop, n trad.}. Ci el însuşi luminează taina înţelegerii 
mim lui; deci pentru episcop dumnezeiescul nur nuc acoperit, 
ci cu faţa descoperită, după Apostol (ci II Cor. 3,18) priveşte 
l oină; dor cei nedesâvârşiţi au nevoie de simboale; de aceea 
Sfântul Mir al lui Dumnezeu c acoperii dc aripi prin ierarhul 
care mijloceşte între popor şi celc ale lui Duninezeii şi descop
eră ştmboaldc prin explicare. Şi numeşte contemplativi 
(văzători, θεωρούς) pc cpi.scopi, fiindcă şi la Elini se 
numeau contemplativi (θεωροί) de către toţi cei cc veneau 
cu Întrebări Ja Dumnezeu despre cele viitoare; şi ei aduceau 
jertfe pentru aceia şi se rugau pentru ie naica lor (Sjcmtut 
Maxim vrea să am  te şt pnn ac easta că Dionisie a venit la 
creştinism cu cunoştinţa unor termen! din religia elină, n, 
trad ). Neasemănăltm (άνομοίους) îi numeşte pc cei 
nedesă vărşiţi ai poporului; căci acesta îi este obiceiul lui, (Nici 
nu se descoperă cei înţelegători, ci rămân nevăzuţi în cărţi).

Sub £/rii־iV«ri/e-. gr. αινιγμάτων. Aceste cete sc lu
minează prin ghicituri şi simboale, după slăbiciunea ibr.

63

Celor ierarhice. Căci dumnezeiescul care se revarsă 
prin lucrări nu desăvârşeşte toate, precum Împărtăşirea 
de sfântul trup şi sânge.

De cele dumnezeieşti, Căci toţi cei ce răspândesc 
buna mireasmă se împărtăşesc de buna mireasmă tainică 
pe măsura lor.

De ia energumeni Cei demontzaţi şi abătuţi spre pofte, 
despre care vorbeşte şi in capitolul dinainte; iar fncâ 
(ÎttoÎCtV) numeşte tulburarea, teama, spaima, rătăcirea.

C elor- la o minte. Vorbeşte de cei aflaţi în pocăinţă.
li  duc. Înaintare dreaptă şi urcuş potrivit sfinţilor.
Unitari Numeşte unitar (ένοοδές) pe ccl ce înain

tează spre Cel Unul sau mintea însăşi care vede pe 
Dumnezeu, de care spune câ se şt uneşte cu Cel Unul şi 
se umple de unitatea Acestuia.

§4

D ar ce? gr. ιί δε. Socoteşte cuvântul ca întrebare.
Căci dacă. Buna auziic hrăneşte simţirea şi produce 

plăcere.
Calităţii brdeosebitoare, gr. κριτικού Numeşte 

ca filate deosebitoare (putere distinctivă, KpttLKOV) 
puterea distinctivă sau înţelegătoare a sufletului, pe care 
daca nu o curâţeşte Cineva dc pornirea spre râu, spune câ 
nu va fi în simţirea bunei miresme dumnezeieşti.

îm belşugat, gr. ολβον. Bogat.
îndulcesc, gr, ήδομενοΐ. In loc de lăspândesc buna 

mireasmă.

65

Ctt m inţi Ca îngeri,
Exprimată prin (chipul) celor douăsprezece Arată ce sc 

exprima prin chipul aripilor. Notează mărimea Serafimilor
Teologia Sfânt. Stâni, Sfânt (prin aceasta întreită şt
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Despre Ierarhia Bisericească

ircce; căci e vădită slujirea diaconului; şi. la fel, a celor
lalţi. Iar puterile şi lucrările acestea au acelaşi Înţeles, 
fiindcă armă acelaşi lucru; căci de cei cărora li se permite 
să curăţească şi sa lumineze, se spune că au puterea sâ o 
facă aceasta în chip învâţâtorese (didactic); dar se poate şi 
deosebi între de, întrucât puterile pot Fi Înţelese ca daruri 
şi vrednicii duhovniceşti, iar lucrările sunt slujiri; iar 
sfinţirile (desăvârşirile» le vom înţelege pentru trepte 
sau hirotonii.

Împărţirea. I ,âmureşte în celc următoare care c împărţirea 
întreită şi care întreita treaptă a celor superioare; despre ele a 
vorbit şi mai inaime. in primul capitol al scrierii prezente; şi 
notează că în ierarliia bisericească este o împărţire înireilâ. şj 
care este.

S fân ta noastră tradiţie se împarte

în Taină căci în în iniţia în iniţiaţi.
aceasta stă tor,
desăvârşirea,

62

Preasfânta. Care este ierarhia din ceruri; şi că Taina 
ierarhiei ccreşii este cunoaşterea şi deprinderea după 
putere în cele ale lui Dumnezeu. Cei ce iniţiază în ea sunt 
primele trepte; iar cele ce se desăvârşesc după ele suni 
treptele iniţiale şi învăţate.

După -aceea. Arată cure este ierarhia celor două popoare. 
Cea după Lege. Despre ierarhia cea după Lege.
Nu e uşor de distins Notează câ spune câ nu e uşor 

dc înţeles şi de distins sensul şi alegoria poruncilor Legii.
Lucrarea acestei (ierarhii) dupd Lege. Arată care e 

lucrarea des ăv arşi io are a Legii.
Iniţiat şi călăuzitor. Ai lui Moisc deci.
Explicând-o cu sfinţenie. După spusa: Vezi sd fa c i 

toate după chipul arătat ţie în munte (leş. 25,40).
M ai desăvârşita. Spune despre noua ierarhic a 

Bisericii câ este împlinirea celor după lege. Aceasta o 
spune şi Apostolul in Epistola către Evrei; şi Domnul: 
N-am veru/ să stric Legea, ci s-o împlinesc (Mat, 5,17).

P rin  to c u l ei de m ijlo c . Notează câ ierarhia 
bisericească este la mijloc. între ierarhia cerească şi cea a 
Legii şi că comunică cu amândouă, cu una prin Duh. eu 
al ta prin literă, adică prin simboale.

In m od întreit. Cum e Împărţită în trei trepte. 
Slujitorilor îndum nezeiţi a i sfin telor, gr, θ£ΟΕΤδε ΐς 

των ίερων Adică în sfânta cunoştinţă, în învăţător! şi 
în cei pc care îi învaţă.

Dintre (cele trei trepte ale ierahiei) celei pentru n oi, 
A îngerilor.

Sc împarte lucrarea sfântă a desăvârşirilor 
ţn curdţtre. In iniţiere. in desăvârşire.

Ordinea sfintelor lucrări (ierurgii)

în curăţirea ceha în lumi- în desăvârşirea
nedesăvârşiri (a narea celor luminaţi,
celor nebotezaţi h celor

curăţiţi.

întreagă pentru cei ce îl declară fără minte omenească, ti 
numai Dumnezeu {Apol!wnrişti,rL trad.).

pe Cel Sfinţit. S-a spus aceasta mai ales în  Epistola 
către Evrei: Cel ce sfinţeşte şi cei c e sunt sfinţiţi [Evr. 2.11)

.A/e m irului. Arată pentru ce sc toarnă mirul în lorma 
crucii în CNstcIniţa-

Aduce sub vederea. In  loc de îl slăveşte în  chip arătat.
Pentru naşterea ־ din Dum nezeu  - scufundat Căci 

a înviat a treia zi, nefiind reţinut de moarte.
Ne reţinută. A înviat a treia zi nefiind reţinut.
Pe cei - în moartea (lui). Căci celor mulţi le este 

ascunsă cauza tainei pentru ce c Botezul în Hrisius, 
pentru ce ne botezăm în/noartea lui,

611

Ca om. Notează şi din aceasta câ Hristos primeşte şi ca 
om pc Duhul Slană sfinţindu-se Iar ca Dumnezeu îl dă pe 
El Notează şi dumtiezetreu lui fiinţială şi câ a rămas 
neschimbat.

Pnn i/<y*.ri>idemi dumnezeirii. Dacă auzind de deprin
deri ilinţiale la îngeri, nu înţelegem adăugând u-lri se din 
alură nişte calităţi în mod accidental * precum s-a spus şi 
puţui mat înainte şi am lămurii şi îh scrierea Despre 
ierarhia cerească, capitolul VII cu atât mai mult nu vom 
accepta în Dumnezeu Cei cc este în sens propriu mai presus 
de fiinţă, vreo deprindere sau calitate poinvită celor com
puse. ci deprinderea c a dumnezeirii fiinţiale. care are prin 
fire din ea însăşi toate cele bune. Pe lângă aceea, notează ci 
51 dumnezeirea nu e însăşi fiinţa, la Dumnezeu, ci slava 
fiinţei.

§12

Altar Spune câ şi altarul se desăvârşeşte pnn nun şi 
pentru ce

Altar este lisas. Spune câ lisu.s este altarul; şi notează 
mărimea şi înălţimea unui astfel de altar, care este Hristos.

Ardere de tot în chip ta in ic, Dă de înţeles sfârşitul 
psalmului 50

Taina sfinţirii m irulu i, Spune câ s-a numit Taina 
sfinţirii Mirului; şi pentru ce.

(Sfinţeşte) ca lucrare a lui Dumnezeu toate Ceea 
ce spune e aceasta: toată arătarea fi lucrarea dumnezeiască 
este prezentă pnn simboale; şi arată simbolul următor al 
cuvântului aleluia al proorocilor.

Cei ce (cunosc) limba evreiască spu n . Observă câ 
aceasta c contra Acefalilor.

Arătare a fui D um nezeu. Arată ce psalm e indicat şi 
e vădii câ unul din cele cc se termină cu Aleluia.

Capitolul V

! D espre sfinţirile preoţeşti 
(despre treptele, puterile şi lucrărilor lor )

61
Deosebirile Le numeşte pe acestea slujbe repartizate 

pentru că fiecare treaptă ierarhică are in mod distinct 
slujirile ei preoţeşti, ca repartizate ei. peste care nu poate
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Despre Ierarhia Bisericească

a sfinţi şi desăvârşi mirul nu aparţine şi prcshnciUor. pţ 
care îi numeşte şi preoţi; dar nici a sfinţi altarul, ca sa *c 
aducâ Jertfa Domnului pe ci; nici a hirotoni. Acestea |e 
face numai ierarhul; Fără de ele piesbiterul nici nu va 
boteza, nici nu va aduce jertfii, ci va împlini sfimeie lui 
Lucrări pe temeiul ednr săvârşite mai tnainiedc episcop̂

Sfinţirea, gr. ayiOTEÎOtV. Hirotonia.
în  m od unic. gr EvialtOC. Sau deosebit.

§ 6

Ştiinţele. Puterea dc învăţare a Tainelor aparţine 
ierarhilor.

Iar (treapta) - preoţilor. Arată cart? e treapta preoţilor 
sau a p ros bit cri lor.

Lucrează. Adică treapta preoţilor.
Iar (treapta) liturgilor. A iată treapta liturgilor sau a 

diaconilor.
Cură (este. Cum curâţcsc diaconii.
Dc aceea - la sfânta, Explicarea curăţirii. Notează 

că aparţine diaconilor sâ dezbrace şi să dcscalţe pc cci 
ce sc botează şi să-i întoarcă spre apus şi iarăşi sâ־i mute 
spre răsărit.

Dc aceea - ia (uşile) sfinte. Notează că atunci diaconii 
păzeau uşile, iar acum ipodiaconii.

§7

Ari s-u arătat prin  urmare. Recapitulare.
D ar (treapta) ierarhică. Câ episcopul lace şi cele ale 

treptelor inferioare şt cci dintâi fac cele ale celor de al 
doilea şi ale celor de după ei. Dar nu şi invers, cei de at 
doilea - cele ale celor dintâi.

Să se urce fa - îngâmfare. Nici unul nu trebuie sâ 
îndrăznească celc ale celor mai mari

Chipuri - preoţeşti. Arată ide cui chipuri suni treptele 
preoţeşti, care lucrează ede de la Dumnezeu pentru oameni.

Căci deoarece Despre treptele cereşti, cum sunt sfinţite 
dc Dumnezeu

// Taina sfinţirilor preoţeşti

Ierarhul Hirotoiua episcopului, p nes biterul ui şi dia
conului,

Cu amândouă picioarele. Acum se desăvârşeşte altfel■
Oi uttul din picioare. E nesigur cu care picior.
Pentru fiecare. Notează că cci hirotonit trebuie săru

tat de toţi cei din uitai.
Sfânta anunţare, gr. tKdpprţait;. Anunţarea c ca o 

manifestare de veselie in numele lui Dumnezeu; câci 
pecetluindu-K arhiereul carc-l hirotoneşte spune numele 
lui Dumnezeu: Se pecetluieşte cutare din presbiter tn 
episcop în numele Tatălui şl al Fiului şi al Sfântului Duh; 
la fel şi la presbiter şi diacon.

/// la k uit e duhovnicească

61
Căderea, gr. UTlduTOJCTic Căderea este îngemiilchcrea. 

Anunţanea (drvdppr|crL4 ). ceea ce se nunteşte acum vestirea*
Anunţarea. Anunţarea U hirotonii, ca cea pentru 

episcop: Pentru sfântul părinte Episcop acesta. La pres-

Şi cci cc se desăvârşesc

fn cci curăţiţi, în cei tu- încet
minaţi, desăvârşiţi,

§3

Putere. Priveşte în acestea, clar arătată, împărţirea 
intrcÎLă a ierarhiei.

(Ordinul) sfinţilor slujitori. Despre cei cc desăvârşesc, 
,Să cureţe, Ce înseamnă a curaţi şi cc a lumina şi ce 

li desăvârşi, a spus In scrierea Despre ierarhia cereasca, 
capitolul III, despre scopul ei: şi o va spune şi aici mai 
departe (zice: aceasta e întreită}.

Irt desăvârşirile Fnma stă în a turaţi pc cei ncmiţiaţi 
(nebotezaţi); cea mijlocie, cea prin care iniţiază; ultima, 
in a desăvârşi numai.

Primă. în loc de treimea treptelor subordonate 
întreita. Ce este întreita putere a preoţilor 
A sinaxei. Legală de dovedindu-se (ajtoSr.lxBFtCT): ), 
D ar acum. Căci eu ajutorul dumnezeieştilor Scrip

turi ne curăţim şi ne iluminăm pentru naşterea rltn Dum
nezeu; iar din smaxâ (liturghie) şi din sfinţirea mirului ne 
desăvârşim prin cunoaştere. Observă şi acum indicarea 
împărţirii întreite.

Cinul preoţesc se împarte
în  ve l în cel în cel
Liuâţitot, luminător, defăvârşkor.

64

C'ăci oare nu vedem şi (substanţele) sensibile. Prin 
sticlă privim soarele, ceea ce a spus şi mai sus, şi în foc 
se poate vedea lumina, primul luminând pnn corpuri 
subţiri şi străvezii şi pe cele mai groase şi neluminate. Ur 
focul arzând prinlr-o materie uşor dc aprins încălzeşte şi 
firile inapte sâ fie arse.

Să lumineze E  vorba de lucrarea ierarhului. 
Văzătoare de Dumnezeu. Observă câ ierarhul c ilu

minai primul spre vedere. Apoi transmite cdor de sub el; 
apoi desăvârşeşte pe cei cărora le transmite iluminarea.

Acestor (prime) - le aparţine. Trebuie înţeles că te 
aparţine în comun; căci se spune pentru toţi cei din acel loc.

§5

Este prim a Observ ă câ ca este prima şi ultima 
Puterea treptei ierarhului. Despre puterile treptelor. 

Trebuie înţelese celc de faţă in sensul câ toate cele 
săvârşite preoţeşte au o legătură cu ierarhul, Întrucât el 
lucrează acestea prin treptele dc sub el; totuşi. în mod 
deosebit i s-a rânduit ierarhul ut spre lucrare proprie şi nu 
pnn slujirea altora, sfinţirea mirului şi sfinţirea altarului 
şi hirotonirea celor ce aparţin cinului preoţesc; pc acestea 
le-a numit chipuri ale puterii dumnezeieşti 
desăvârşim a re. Iar întregime (6 -̂QTr|Tcn numeşte toate 
treptele, cum explică îndată.

Iar acestea sunt Adică cele ce prefac sfânta pâine in 
trupul lui Hnstos şi potirul în sfâniul sânge şi apa io sfânta 
curăţire şt pc cci neluminat (nebotezat) in fiu; şt la fel 
toate celelaJLe

Căci deşi (sc săvârşesc) - de către preoţi. Notează că
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desăvârşire. Adică a celor curăţiţi, luminaţi şi desăvârşiţi 
prin vedere (cunoaştere) spin tu al ă.

Treapta titurgilar. Despre diaconul care îşi apleacă 
un singur picior

Iar preoţii. Cc înseamnă plecarea ambelor picioare 
aie preoţilor.

A m ândoi genunchii. Ce înseamnă câ ierarhul îşi 
apleacă amândouă picioarele; şi pentru ce sc pune 
Evanghelia pe capul lui.

Capitolul VI

/. D espre treptele celor ce se de săvârşesc

61

Treimea celor ce se desăvârşesc. Treptele ce se 
desăvârşesc sunt trei.

Spunem deci Care sunt cei ce se curâţesc şi cum.
M ulţim ea celor excluşi. Aceştia sunt catehumenii, 

cei în curs de pocăinţă şi cei tulbura;!־. în cclc următoare 
se arată deosebirea celor In stare de pocăinţâ.

Vna A celor ce au păcătuit şi se află în curs de 
pocăinţă după Botez.

Alta. A celor ispitiţi, tulburaţi prin ispitire
Alta. A celor ce s-au întors dc la erezii şi de la 

ne în iran are.
A lta - cea m utata. A celor ce nu s-au întors deplin 

de la neînfrâitare spre sfinţenie sau a catehumenilor.

§ 2

Treapta de mijloc. Poporul credincios.
(Treapta) celor curăţiţi de toată . Toată curăţirea 

poporului,
Treptelc celor ce se curăţesc se împart In 

ce! scoşi de la cele sfinte, 
poporul credincios, 
monahii sau terapeuţii,

(Treapta) poporului sfânt. Notează ea treaptă de 
mijloc se numeşte poporul sfăm sau cei ce au in tagma 
laică starea în afară de orice certare. Iar treapta mai înaltă 
decât toate numeşte pe monahi sau pe terapeuţi

63

(Ordinul) - monahilor. Mâsunic stării monahale.
Tămăduitori. Pemru ce s-au numiL monahii terapeuţi

(BcpctJieuTai).
Unitară Ce este viaţa neîmpărţiul şi unitari
Sfintele (concentrări) ăte celor împărţite. Numeşte 

împărţite, cele ale vieţii trupeşti.
Intr-o m onadă asem ănătoare celei dumnezeieşti 

Cum sc desăvârşeşte monahul (cel singuratic) şi pentru ce 
monahul are o desăvârşire şi o chemare şt o stare specială

11 Taina desăvârşirii monahale

Preotul. Notează câ numeşte pe preot şi nu pe ierarh 
ş! că potrivit acestui cuv..uu al Pa! inteiut nu episcopul 
trebuie sadea schimit monahului (xâ intnrducâfnmo/ttt- 
ftism. n. trad.). ci numai preotul,

biter־ Pentru acest presbiter. La diacon: Pentru fratele nostru 
diaconul acesta. Se numeşte anunţare, pentru că prin ea se 
vesteşte hirotonia; Harul dumnezeiesc prohiriseşte (pro- 
moveazâ) pe hirotonit de la aceasta. la aceea,

6 2

Deci, LTmieâzâ explicare a.

6 4

Spre (viaţa) bărbătească. Observ ă viaţa bărbătească 
ii lui lisus şl ncpâcâmirea obârşiei dumnezeieşti

65

Anunţare. Arată care e anunţarea.
Nici - frate E frumos şi neces.tr şi sigur că nici frate 

nu c cineva fără Dumnezeu.
Sfinţitar dumnezeiesc. Ca om, Hristos s-a făcut şi 

arhiereu. Notează aceasta împotriva Acefalilor şi Nes Io- 
ricnilor

De aceea şi E l Notează când au fost hirotoniţi 
ucenicii ca preoţi şi că lisus, deşi era Dumnezeu, n-a 
hirotonit EL ci a făgăduit sâ trimită de Iu Tatăl pe Duhul 
Sfânt tând li s-.i arâlaL lor ca limbi de foc.

Obârşia sfinţirii. Numeşte aşa pc Domnul după dum
nezeire.

(Corifeul) ucenicilor. Sfântul Petru, adică împreună 
cu ceilalţi, fiindcă au promovat (prohirisit) pe Malta ca 
Apostol.

Despre (sorţul) dum nezeiesc Notează ce spune 
despre sorţul căzut pc Muha şi cc înţelege prin aceasta.

Căci eu socotesc că Scriptura, Cuvântul din Faptele 
Apostofiht despre acestea l-am aflat in unele.cărţi, fiind 
aşa. Ş! le-a a dat tur sorii, iar în altele; Şi le■ au dat sorţii 
lor. Le-au dat lor (OfUTOu;) e de acord cu ce spune 
dumnezeiescul Dionisie. întrucât sorţul indică un simbol 
al descoperirii sau lucrării Sfântului Duh, lucrare venită 
pesLe cel arătat pnn sorţi; de aceea şi despre Ucarioteanul 
spune pre amarele Petru:-4 huit deci cu tini sorţul slttpm  
tuestfia (Fapt. 1.17), deşi avem obiceiul să socotim câ 
nu prin sorţ a ales Domnul pe Apostoli.

67

Iar Ierarhul. Despre episcop, pentru ce se pun nu- 
nuL pe e! Sfintele Evanghelii.

l  ucrarea dumnezeiască, arătarea dumnezeiasca. Mai 
trebuie înţelese: celc ce sunt fondpj'OVTOiL fraza e com
pusa !ic multe ori cu lipsa unor cuvinte. Notează că epis
copul se impLinăşeşte dc toate favorurile dumnezeieşti.

Sfânta vorbire, gr. iepOĂOYtMV. Explicarea.
ta r - preoţilor. Despre presbueri,

6«
In get! unchi crea ־ insă. Ce înseamnă ingenunehierca.
f ele tre i! trepte) ale celor sfinţiţi, gr. 0(1 TpE L C, TttiV 

^po rtArarcuv־ Adică a ierarhilor, a preoţilor şt li litur
fiilor i diaconilor).

Peste ce le  tre i (trepte) ale ce lo r con du şi spre
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Maxim îl critică pe Oxigen < u pumele, câtă vreme Jn 
Ambigua /7 critică fără  să-l numească, n. trad). Câci ci 
spun câ pc măsura abaterii, fiecare din cetele cereşţj a 
primii unu sau alta din numiri şi din trepte şi a fosi legata 
in trupuri mai subţiri* spre pedepsirea ahaterii lor spre 
rău; dar ele sunt minţi cu totul curate şi netrupeşti, cum 
au fost create de la început. Că Puterile cereşti sunt 
netrupeşti. in chip felurit ai cunoscut din cele dinainte. Şi 
nici una din minţile cereşti n u fost prinsa în pâcat după 
căderea demoni lor: câc i aceasta n-am cunosc ut-o nict dm 
dumnezeiasca Scriptură şi nici vreunul din Părinţii 
înţelepţiţi de Dumnezeu n-a spus-o. Iar acest Părinte 
spune, spre învăţătură, câ sunt atotcuraie şi fără pută ş! 
ti au nevoie de curăţire, câci dacă acceptam câ in vreunele 
din etc s-a ivit vreo pată. acelea au trecut ia starea puier- 
iJor contrare; deci celelalte sunt tară paLi şi prin urmare 
n-ar avea nevoie de curăţire. Şi câ aşa este, a arătat-o clar. 
Câci exprimând propria opinie contrară şi adevăraţi, a 
Îidâugati/tn r/djcăcmmj, în Joc de: dacă cineva ar spune 
câ vreunul s-a abătut şi a căzui din ceata sa, eu nu spun 
(aceasta) ei dimpotrivă, (spun) că rămân pururea cu totul 
curaţi, fiindcă altfel ar cădea din staiea loi. Deci sâ nu 
socotească cineva din aderenţii lui Origcn că spusa de faţă 
e de acord cu opinia ahâtută dc la credinţă a aceluia, 
spunând câ sc produce pururea o cădere şi o revenire şi 
iarăşi o cădere j minţilor cereşti, cum zice Ori gen în
prima scriere din Περί αρχών: ״Socotesc că orice 
raţiune arată ca Lot ee e raţional poate proveni din lot ce 
e raţional“ ״ Şi după puţin adaugă, zicând: ״După 
sfârşitul tuturor, iarăşi se întâmplă o curgere şi o 
cădere“ Iar Kvagrie. în capitolul 78 al sutei a doua, zice: 
..Fiecare ceată a Puterilor cereşti eon s Li fie din cele de 
jos, fie din cele de sus şi din celc dc jos“ . Şi in capitolul 
19 al acelei sute zice: .,Din starea îngerească şi 
arhanghelească sc produce starea sufleteasca; iar din cea 
sufletească cea demonică şi omenească; iar din cea 
Îngerească iarăşi apar îngerii şi demonii“ (dupâ această 
concepţie toate î̂־ pat preface prin voinţă în toate, având 
toate a esenţă cornutul; aceasta înseamnă în fond că nu 
nud e o deosebire între bine şt rău: deci nu mut e un 
Dumnezeu cate nu poate f i decât bun, e o concepţie 
panteistâ, n. trad.)

(Fiinţelor) m ai de jo s , Care este curăţia şl ordinul 
celor cereşti. Curăţia Puterilor cereşti este iluminarea spre 
o cunoaştere mai desăvârşită. Notează câ înaintează spre 
c unoştinţâ şi câ despre demoni nu se spune câ se euraţesc. 
dupâ cum spun unii câ şi (demonii) sc mantuiesc cu 
sfinţii imr-o apocatastaza (restabilire) dc ei închipuită.

A stfe l ii (treptele) lum inătoare. Notează despre 
îngeri cum se luminează şi se desăvârşesc.

Capitolul VII

J. Despre cete t < se săvârşesc pentru cei adormiţi 

61
Tot aşa (plecând) spre. Nu în aceleaşi locuri sunt 

duşi toţi cei ce se sfârşesc; şi despre înviere.
învierea întreagă Adică cu trupul.
Pentru că (sufletele), Vorbeşte despre drepţi.

îm părţită. E vorba de cele împărţite şi mult divizate 
ale vieţii rrupcşfi, ca cele ale negustoriei şi ale multelor 
obligaţii Iar închipuiri .socoteşte poftele cugetate şi 
chipurile patimilor.

t t  tunde Cum se tunde monahul.
în treit Notează câ vorbeşte de ipostasul întreit

/// Tâkuire duhovnh cască

61
Ordinul m onahal Pentru ce spune monah şi care c 

starea şi îndeletnicirea monahală

§ 2

Renunţarea. gr. d̂ OTOtyfy Ce c renunţarea.
D e aceea multe. Notează acestea contra Lumbe- 

ţianilor sau Masaiianilor şi AdeLfianilor, a Maictoniţilor, 
care ncvomdu-se în mod extrem numai trei ani. după 
aceea trăiau cu atâta nepăsare timpul celălalt al vieţii lor. 
încât săvârşeau cu toată Jibcrraiea orice lucru nebunesc: 
câci se rostogoleau în curvib în lăcomia pântecului şi, 
simplu vorbind. în toate des frânările, afirmând că Ic fac 
acestea în chip nepâlimaş: şi suferind cu nesimţire îm
pătimi rea şi pătimind dc celc ce ie veneau dc la ei şi de 
la demonii cc locuiau in ei. era□ stăpâniţi dc nebunie ca 
de o boală şi mai degrabă se bucurau, decât sâ lupte 
împotriva ei.

interzise. Notează câ multe i se interzic monahului să 
facă. peste care bucii stăpânesc De pildă, căsătoria, ar
mata, negustoria şi altele. pentru care laicul nu e osândit.

63

Tunderea părului. Ce e tunderea.

64

De mai înainte. Ce înseamnă a şi schimba haina
Şi toţi. Ce înseamnă sărutarea.

§5

La dum nezeiasca fîmpărtăşire). Cc înseamnă a se 
împărtăşi îndată.

Se împărtăşeşte. Pentru ce cei hirotoniţi se îm
părtăşesc îndată.

Se dă (îm părtăşirea) * de către Dupâ hirotonie toţi 
se învrednicesc la fel dc Tainele dumnezeieşti, care arată 
familiaritatea şi unirea cu Dumnezeu.

(Sfintele) lucrări desăvârşitoare (sunt) curăţirea Ce 
înseamnă lucrările desăvârşitoare.

Treapta Iată că şt aici Părintele a învăţat mai clar care 
simL treptele superioare, de care s-a vorbit mai sus.

66

Dar vet spune Că nu este în cer cineva cate se 
curâţcşte; şi despre îngeri.

Este vreo (ceata) certmscu Noleazâ câ nu e nici o 
paLă în vreuna din Puterile cereşti, cum socoteşte Origen 
şt cei ce cugetă ale lui (acesta e un te \t în cot e Sfântul
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(XtXlOVmETrţpiSco. Cum ar Г! deci după aiurelile unora, 
(atribuiie) lui ЛроШпапс scrierile Sfântului Dionisic, care 
anulează pe Apollinaric? Dar şi Irineu al Lugdunului (de 
Lyon) spune in capitolul V al scrierii Împotriva ereziilor
{Kaxâ aipPOfCOV) acelaşi lucru şi aduce ca martor al 
celor spuse de el pe numitul Papia,

Venind lu sfârşitul Infricoşătoiire şi foarte înspăi
mântătoare sunL sfârşiturile păcătoşilor.

Cu alţi ochi. Vorbeşte de alţi ochi ai mulţii, care e mai 
curată, privind la cele din iad şi întorcându-se spre aştep
tarea gheenei, in care nu crezuse înainte; de aceea se 
tulbură şi se teme de moarte, cugetând de nu cumva sunt 
adevărate pedepsele de jos; deci şi păcătoşii se scoală în 
trup,

/ /  Taina săvârşi ki pentru cei adormiţi

A du nân d  Despre preoţii cc mor.
D intre sfinţiţii. Despre monahi, drepţi şi laici.
In dumnezeieştile Notează cc se citeşte şi ce se cântă 

h monahii şi mirenii adormiţi. Spune că diaconii cântă 
cântări mărturisitoare şi pline de putere; cântările întăresc 
făgăduinţele neminemoase mai înainte citite despre înviere.

/// Tâtcuire duhovnicească

§1

Conduşi şi luminaţi de lisus Adică spre viaţa şi locui 
celor adormiţi.

Pentnt această - dumnezeiască. E propriu dreptăţii 
să dea locul potrivit vieţii.

Sfântă rugăciune. Pentru ce sc face rugăciunea.

§2

Dum nezeieştilor. Pentru ce sunt cântările şi citirile. 
Notează care era vechea randuială pentru cei adormiţi.

§3

O bsen ăm  că. La slujba pentru adormiţi nu ies nici 
energumenii, nici cei în stare de pocăinţă, ci numai 
catehumenii; şi pentru cc.

Catehumenii. Nimic nu e mic in Tainele noastre, ci 
toate sunt mari; comparate între ele au o deosebire în 
mărime. Căci faţă de cele săvârşite pentru cei adormiţi. 
Tainele Băii. Luminării dumnezeieşti şi împărtăşaniei 
sunt cele mai mari şi de necomparat; de aceea s־au şi 
numit mici cclc pentru adormiţi; dar nici de acestea nu 
sunt vrednici catebumenii.

Cdn se vor vătăma. Acestea sunt conforme celor 
spuse în Corinteni de Apostol îl Cor. I 1,27) despre cei 
ce se împărtăşesc cu nevrednicie; aici spune şi că ei 
dispreţuiesc dumnezcieştile Taine

Rugăciunea Notează că se roagă.
Slăbiciunea om enească Adică păcatele subţiri.

Iar (puterile) curate ale. Despre învierea trupurilor.

învierea şi judecata celor ce au slăvit

una spun ctl su- alţii, itlrii, cu alte tru
fiei ul se  va scufa fără tru- puri. străine, şi
împreună cu pure. vor aven o viată
pupul, cum cu acum.
ar f i  creştinii:

Dimre morţi

unii vor f i  sfwiL uliii, întînufi.

Căci - unite Căci trupurile se unesc cu sufletele. 
Nuteaza că vorbeşte de învierea întreagă.

Cei ne sfinţi f i Despre moartea păcătoşilor şi ce so
cotesc Elinii că sunt după moarte; expune părerile lor 
Unii dintre eit coi mai neraţionali, mărturisesc că nici 
sufletul nu e nemuritor. Dimre aceştia este şi Vias, dar nu 
Prieneus. ci altul; ci spun ca şi sufletul e niuntor şi sc 
desface, ca şi trupul, şi merge in nonexistenţâ (in ne
fiinţă i Alţii, chipurile, mai raţionali, fiiusofând despre 
nemurirea sufletului, ca PI aton şi cci la fel. spun că după 
moarte trupul nu se va compune întT-o fiinţă, nu se va 
mai întoarce in veci în compoziţia cc-a avut-o; ci spun că 
nu se va mai compune, fiindcă materia e nevrednică de 
a se in veşnici împreună cu sufletul şi numai sufletul este 
nemuritor. Aceasta o spun în niod diferii şi ereticii, ca cei 
ăi lui Simon Mugu!, Menandru. Valentin, Maicion şi 
Mtmcs: iar acum cei cc pro vin din miturile lui Origcn;dar 
acestea nu sunt dogme. Priviţi pe cei cu care voiesc sa fie 
număraţi şi ce opinii absurde unesc cu credinţa fără 
prihană a creştinilor cei cc nu c unosc pe Dumnezeu şi nu 
cugeta vele ale oamenilor.

Trupurile. Adică va ft numai învierea sufletelor, fără 
trupuri.

Care începe încă de aici, E ceea ce spune Apostolul, 
că arvuna şi dovada învierii de obşte cu trupul s-a făcut 
iu Domnul nostru lisus HrisLos; şi că în El s-a  a sc u n s  v ia ţa  
noastră, care se va arăta în Dumnezeu ca naşterea din nou.

Suflete lor însoţitoare Au fost atunci unii eretici, 
ca cci din jurul lui Simun Magul şi cei împreună cu ci. 
care vorbeau de un trup eteric, care va coexista cu su 
ileiul, Trebuie ştiut că şi Origen spune acelaşi lucru 
UHr-Lina din scrierile lui. în altele îl neagă şi pe acesta, 
dogmatizând că urată firea trupeasca merge în n o n exis
tenţă Citeşte cele scrise de sfântul mucenic Metodju şi 
de Olimp din AdrianopoJe, episcopul Luhiei. împotriva 
lut despre înviere şi de Anăpalru. episcopul Bostrelor şi 
vc' [dla de fanteziile mitice şi aiurite ale lui.

Preafericita I .e spune acestea cugetând, socotesc. l:t 
Papia, care a fost atunci episcop al lerapoiei Asiei şi 
contemporan cu dumnezeiescul evanghelist foan. Căci
acest Papia, in a patra din cărţile s*dc KupKtKtov, ex
plică plăcerile datorate mâncării, in stare de in viere; in 
aceasţl drigmă a crezut după ăccea Apollmane, cum se 
vede in scrierea lui pe care o numesc unii anul o mie
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nu vrea ca cineva stăpânii de mândrie să di! _ 
pe sfinţi şi şa socotească ea fără preţ rugăciunile lorice  ̂
spuse utet se potrivesc sectelor net *protestante, n. irad 1

D ar despre. De aici începe să spună că rugâciunĉ  
foloseşte pe cel mort; şi notează că şi înainte de aceasta 
s-a ocupat cu această temă.

§7

Trecând - cu vederea. Cc păcate ale noastre trece 
Dumnezeu cu vederea prin rugăciunea.şi cererea pieotuluj

Cere. Ce cere preotul.
Celor de faţă. Adică celor drepţi şi cuvioşj.
în  viaţa dumnezeiască. Adică toate câte le va ca* 

dreptul episcop în mod drept, după rânduială. le va iu® 
dar pentru cel drept; căci s-a spus Sfântului Petru: Oricâte 
vt'ji legn pe pământ şi cele următoare ( Mat. pĵ ji
imitarea Sfântului Petru, au aceasta şi episcopii, cum 
spune după puţin. Notează mărirea şi înălţarea şi curtţja 
ierarhiei.

De aceea - (pentru cei) ־ lipsiţi de curăţie. Notează
că nu Io cere acestea pentru cei păcătoşi.

Izvorul Tainelor Adică Duhul dumnezeiesc.
Cereţi şi. Spusa luată din Eptstnla lui Iticoh ne învaţă 

că nu trebuie să se facă rugăciune pentru vreo persoană 
sau pentru vreun lucru rău.

Au - puterile despărţitoare. Despre neîmpănâştriJe şi 
despărţirile de ierarh; vorbeşîc de puterile cunoscătoare 
date lor do Dumnezeu pentru cercările şi judecăţile prin canr 
separă pe păcătoşi do cei drepţi sau pentru rcprihilrca tar.

Pornirile - tteraţionale. Notează că dacă ierarhul 
separă (excomunici afuriseşte) contrar scopului lui Dum
nezeu, judecată lui Dumnezeu nu i urmează; că ci acestea 
trebuie să le facă după judecau! lui Dumnezeu şi nu pentru 
voia proprie.

Duhul. Notează ce j dat apostolilor Duhul Sfânt, 
dăruit lor după înviere prin suflarea Domnului.

Celui ce a fo s t lum inai Sfântului Petru.
Acela şi tot. Cum trebuie înţeleasă spusa Evangheliei: 

Orice vei lega şi următoarele (Mai. 16.17).
Sfântă. Numeşte sfântă spusa: Tu eştt Hnstos, Fiul 

lui Dumnezeu ■celui viu (Mac. 16,16): aceasta trebuie 
notată contra Vasiliemlor, Nestorienilor, Pavlieienilor şi 
celor asemenea.

§8

Naştere din Dumnezeu, de dinainte. Pnma ungcit
cu sfântul unielemn se face peste cei botezaţi, ultim* 
peste cei adormiţi.

Atunci. Pentru ce se face ungerea cu unietemn peste 
cct botezaţi şi pentru ce peste cei adormiţi

№

îm preună cu. Fiecare suflet are impui lui, prin oare 
ia şi răsplătirile; de aceea amândouă se împărtăşesc de 
cele silnic; sunt dăruite îndeobşte ambelor.

îm părtăşirile de cele dum nezeieşti Aşa C rânduiala 
dumnezeiască.

Omul întreg Notează ea numeşte omul întreg pc* cd 
ce consiâ din sutlci şi trup, cum arată înţelegerea şi 
cunoştinţa m rută\ şi numeşte mântuirea întreagă pe cea

Pe m ăsura înţelegerii, gr. ctvcxXoyoiq orjictaÎatc.
Adică înţelesurile şi numele nc suni comunicate pe 
măsura cunoştinţelor şi obişnuinţelor noasirc şi nu mai 
presus de Înţelegerea noastră.

De realitatea lor, Adictî bucuriile de acolo hva numit 
Dumnezeu după cât putem să Ic Înţelegem din cuvintele 
şi numele cunoscute de noi, când a spus că nu este acolo 
mirislaj'e sau boală sau durere sau suspin, ci lumină, dar 
nu acestea sunt bunătăţile de acolo, ci sunt cu adevărat 
necunoscute şi neînţelese acum de noi i d e  ce ochiul nu 
le-a văzui şi cele următoare: dar din cele ce le cunoaştem, 
nc dă pilde ale fericirii. Notează că foloseşte cuvântul 
sfaturile lui Avraam şi Isuac şi lacob (ci. MaL. 8.1 I ).

§6

Pentru ce are nevoie. E nedumerit în privinţă rugă
ciunii făcute de ierarh pentru cei adormiţi în păcate.

R ugăciun ile  drepţilor Observă că rugăciunile 
drepţilor îi folosesc aici şi după moarte numai pe cei 
vrednici dc ocrounie lui Dumnezeu, fie că sunt vii, fie ci 
au decedat, dar nu pe cei păcătoşi şi vrednic! dc osândâ- 

Sau ce ţa  folosit) ־ de la Sa mu îl: Nici pe Saul. care 
era foarte rău, nu l-a folosit Samuil rugându-se. nici pe 
Evreii care erau păcâioşi. Moise, Căci a spus Dumnezeu 
către acesia: Nu te ruga pentru poporul acesta)

(De lum ina) soarelui Vezi să nu socoteşti că spune 
că soaiele işi dăruieşte luminile lui: căci cum ar dărui, ־ 
fiind neînsufleţit? Fiindcă darul c al libertăţii; ci spune 
aceasta printr-o oarecare personificare. E ca şi când ar 
presupune cineva că soarele zice: Eu dau ochilor lari 
lumina. Apoi cineva cu ochii slabi ar zice: Dâ-fni şi mic. 
caei suni. rare; apoj primind raza şi ceea ce a văzul a 
pierdui. La fel păcătosul, cerând dreptului să se roage 
pentru ci. căci pierzând păcătosul vederea, chior primind 
raza rugăciunii dreptului, nu o lasă pe ea să lucreze cele 
după fire şi sa lumineze, ci işi primeşte sieşi întuneric şi 
nu se bucură prinLr-o viaţă curată dc darurile lui Dum
nezeu, depărtări du-se sau despârţîndu-se de poruncile 
luminătoare ale iui Dumnezeu; căci ccl ce păcătuieşte 
dispreţuieşte legea lui Dumnezeu şi de aceea nu se va 
folosi intru nimic de rugăciunea dreptului. Iar câ aşa 
înţelege cele despre soare, o arată şi in capitolul IV din 
scrierea Despre nurnirile dumnezeieşti.

Folositoare Ca şt când foloseşte rugăciunea dreptului 
numai pe cel v!u; spune că foloseşte pe cel ce sc pucâieşic. 
potrivii Apostolului:Plânge cit cei ie  plâng (Rom: I-, 15).
Şi când se împlineşte şi cuvântul Scripturii. Mult poate 
rugăciunea lucrătoare a dreptului {Iac. 5.16); iar aceasta 
an! Inc prin poc ăinţa celor ce au nevoie de rugăciune. Căci 
dacă unul. adică dreptul, zideşte şi unul. cel ce nu se 
pocaicşte, dărâmă, lucrul rămâne neîmplinit, cum ani aflai 
din pdda lui Saul şi Samuri

A vând ţ i  o deprindere sfântă, gr. cţiv irpdv Ejfcov 
Este numită aici dispoztţia vieţii proprii spre virtute. Iar 
susţinător (OuX^pTiTOpa} in ioc de ajutător

1■ orbirea. Nu ne opreşte, simplu, Părintele dc ă porni 
la vorbirea cu Dumnezeu şi a cere prin noi inştne de la 
Dumnezeu cete bune şi mântuitoare, ştiind pe Apostolul 
care porunceşte să ne rugăm neîncetat (ci. 1 Fes. 5.17); şi

§5
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Despre Ierarhia Bisericească

scris cane cei ce au între hai.
Sfintele tradiţii, Erau şt atunci unii care râdeau de 

Tainele noastre, ca şi de botezarea copiilor caic nu poi 
grăi şi [tcniru care se leapădă cei ce-i aduc şi săvârşesc 
pentru ei (simhoalcle). Aduce ca apărare împotriva râsu
lui acelora faptul că nu hmte sunt cunoscute tutun*). 
Notează eâ şi îngerii ignoră multe.

Ştiu ie. gr. E7lLOir|־cd̂ . Cunoscute.
Cm i spun Notează cum a preluat de la cei dinainte 

de el cele despre prunci.
în văţători. Numeşte învăţători ixorârfyEpLOvay pe 

apostoli,
Hun - în cele dum nezeieşti Notează cutii e predat 

pruncul de părinţi, când e botezat, unui naş (.primitori 
introdus în cele dumnezeieşti, spre o sfântă creştere.

Povdţuitor. Notează că numeşte şi pe naş învăţător.
înălţată Adică viaţa.

Ά sufletului îi trupului. De aceea trebuie notate acestea. 
est atunci când va spune prin alte cuvinte că Jisits cei nun 
presus de fbtuâ s  a fiirtţiafhat în întregime eu rroi, să׳
^elcgiînaHicniiea din suflet mintal (înţelegător \ şi trup

§10

in i4 nări le sfin ţitoare. g r. Γ Ε λ εσ τ  i κ ά ς  έπ t к λ ή σ ε ι ς .
Nunteşte invucâri ntgâciumlcde la hirotonie. Notează реп 
!îu ce le 1 lăsat SLJb tăcere pe acestea sau sfintele invocări şi 
jucrijrfk lor.

Să fie scoase. gr. εξάγει v. Să Ic facă publice.

§ 1 1

Pruncii care nu (înţeleg) încă. Notează ce spune 
Părintele despre Botezul pruncilor. Acestea le-a scris 
răspunzând Sfântului Tîmoici, cane l-a întrebat; ceea ce 
face vădit că şi cele de mai înainte şi celelalte tratate le-a



N O T E
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IE R A R H IA  B IS E R IC E A S C A

46. Dumnezeu ca sfânt şi ea izvor al ierarhiei ce 
conduce spre Bl csie totodată frumos lsîul armonios!, 
înţelcpi şi bun. Prin acestea atrage şi acestea sunt mo
tivele pentru саге se comunica. Toată ierarhia trebuie sâ 
aibă acestea in diferite grade, ca si atragă şi ele spre 
ni vel u] lor continuu mai înalt şi spre Dumnezeu.

47, Deosebirea in felul cum ni se comunică nouă 
Dumnezeu şi cum 1[ sc comunică îngerilor stă in faptul 
câ îngerii ca minţi pure cunosc şi trăiesc pe Dumnezeu în 
unitatea lui, ea minte pe Minte, pc când noi îl cunoaştem 
şi-1 trăim in mulţimea variată л puterilor şi lucrărilor lui 
datorită faptului câne folosim de mulţimea dc organe ale 
trupului material, simţindu-i totuşi ca pe Acelaşi în toate 
aceste puteri şi lucrări. Aceasta se datoneşte faptului că 
roi înşine suntem minţi in trupuri, iar sufletul însuşi 
cunoaşte şi se imnik־.sLă prin multe simţuri şi с pus prin 
trup în diferite situaţii şi trebuinţe. Dumnezeu însuşi a 
adus la fiinţă şi materia în tir să în spaţiu, capabila să I ic 
organizata în multe forme Iar Dumnezeu vrea sa se 
arate şi prin ele, dândurie pnn aceasta o frumuseţe, o 
ordine, o capacitate de a sc transfigura ca mediu al 
lucrărilor dumnezeieşti. Forma cea mui înafin şi mai 
spiritualizată o dobândeşte materia organizata în trupul 
omenesc. Dumnezeu a voit sâ-şi arate puterea şi 
imaginaţia creatoare în toate formele de creaţie şi in 
aceiaşi timp puterea de a lucra prin toate, de-a le face pe 
toăte capabile să lle mijloace ale lucrării lut, având ceva 
asemănător cu B l, şi de-a se face străveziu prin toate* ceea 
ce le face şi frumoase, redând frumuseţea lui.

4S. Dumnezeu este izvorul ierarhiei pnn care urcă 
toate spre unirea cu Bl şi spre îndumnezeite, pentru că El 
este cauza creatoare a tuturor Şi este amândouă acestea, 
peni ni câ este fiinţa bunătăţii. Toate au de la El existenţa 
şi mişcarea spre existenţa cea bună. termeni preluaţi şt de 
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Începutul îndumnezeirii 
lor sc face prin mântuirea lor dc râu. Şi aceasta o face 
Dumnezeu pnn voinţa lui conştienta. Câci bunătatea 
presupune o libertate conştientă, deci Persoana. Mai pre
cis, după Diomsic, Dumnezeu e fiinţa virtuţii cu Treime, 
{.'aci o Persoană dumnezeiască nu poate fi bună decât cu 
altă Persoană din veci La Sfântul Maxim această definiţie 
sc transforma în definiţia: Fu Щи virtuţii este Hrixtos, С .ici 
virtutea с in tund drumul spre bunătate sau deprinderea 
in bunătate. Şi de unde putem avea bunătatea sau vimiteă, 
daca nu de la Dumnezeu prin Hristos? Bunătatea с şi

Capitolul I

45* De aici a luat Sfântul Maxim numele de niis- 
lagogif penmi Sfânta Liturghie. Prin roate intrările lor, 
treptele ierarhice urcă pe tei mai de jos în trăirea tainelor 
lui Dumnezeu. Cunoaşterea lor. trăirea lor c totodată o 
trăire a lor cu taine mai presus de cunoaştere. Sfinţenia şi 
taina sunt cele două aspecte ale realităţii dumnezeieşti 
trăite de cei ce se apropie dc Dumnezeu. Cunoaşterea lui 
Dumnezeu este astfel cunoaşterea lui ta taină, ca mister 
nemărginit şi producător de sfinţenie în cel ce se im■ 
părtaşe şt e dc ea. De altfel, sfinţenia însăşi este o taină. 
Cel cc caută să explice totul raţional alungă nu numai 
taina, ci şi sfinţenia. Iar taina şi sfinţenia sunt proprii 
persoanei Dumnezeu ca Persoană le are pnn Sine iii mod 
nemărginit şi omul şi le însuşeşte întrucât cunoaşte şi 
trăieşte pc Dumnezeu ca existenţă personală. Pnn aceasta 
se cunoaşte şi pe Sine ca taină şi îşi descoperă şi dezvolta 
iama şi sfinţenia. Persoana [ui Dumnezeu mi se descoperă 
cu iama şi întrucât ti adâncă sfială mă opreşte sâ pătrund 
deplin in ea. E simţirea ce mi-o inspiră şi persoana 
semenului. Nu pot intra deplin în existenţa personală a 
lui Dumnezeu, pentru eâ mi se revelează ca o Sfântă a 
Sfintelor, curii intr-un grad rcdu.s mi se revelează aşa şi 
persoana semenului.

Persoana lui Dumnezeu c o Sfânta a Sfintelor şi dc 
Ltcee.) e ascunsul in care nu pot imra. Când mi se pure c.i 
Jin intrat, tiu mai sesizez sfinţenia ascunsă a luir cum nu 
mai sesizez nici această calitate a semenuEtij. Trebuie să 
u״l Lic slânt ca sâ mă pot apropia de Liiina lui Dumnezeu 
¥ «i mă umplu de o ..delicateţe sfântă“ . ca să cunosc 
teal persoana semenului. Prin aceasta devine omul preot, 
rtuţij este egală cu sfinţenia. De aceea sc spune preotu- 

Jw in iFpcOq iccl Slin[״ >. Dc aceea numai Dum
hCZl̂  poate face pe om preot sau sfinţit Preoţi;! arc 
^  orul m Dumnezeu. Cel mai slânt s-a făcui ca om fisux־

nstos, având umanitatea unită cu dumnezeirea în 
JLLL a7i Persoană El este arhiereul suprem al oamenilor 
1■ ■1fri־■ Dumnezeu. Bl este obârşia şi ţinta ierarhici Tindem 
să ajungem car mai aproape de Dumnezeu, uniţi cu 

Hstus ca om. Dar sfinţenia implică tiu numai lama Ilu 
ûmnazeu, ci şi adevărul Căci adevărul nu e superfi- 

 taiiL.Jte_i raţională mărginită. De aceea Dionisie numeşre ׳״
Avarul sfânt
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Note la Ierarhia Bisericească

păgâne, Iniţiali va încreşiinării □ avea cu deosebire băr
batul, capul familiei.

5 4 . Un alt semn al alcătuirii probabile a scrierii în 
primele timpuri ale creştinismului este că în orice locali
tate creştină <de obicei în oraş) era un episcop înconjurai 
de câţiva preoţi. Botezul se făcea in ţaţa întregii corrtu- 
niiăţi, care nu era prea mare; şi era o adevărată sărbătoare 
pentru ea sâ primească un nou membru. S-ar puica 
obiecta totuşi câ autorul scrierii, trăi tor numai pe la aj'jL)| 
500 d. Hr, a voii să-şi întemeieze pretenţia căc  ucenicul 
Sfântului Apostol Pavcl din Areopag, prin descrierea 
rânduielii Botezului de la începutul creştinismului, Dar 
descrierea rânduielii e prea exactă ca sâ poată fi cunos- 
l ută numai dintr-o tradiţie venită până la ci prin mai multe 
generaţii, însăşi participarea întregii comunităţi la 
pi unirea unui nou membru în comunitatea locală ni sc 
pare un semn al alcătuirii scrierii intr-un timp dinainte dc 
ce Biserica a devenit instituţie recunoscută dc Stat (la 
312). Prin prezenţa activa a întregii comunităţi se arată 
concret câ noul venit, unmdu-se cu Hristos. intră în 
Biserică. O Biserică supusă persecuţiei avea o conştiinţă 
întărită u comuniunii celor ce o constituie Aeeaxii 
conştiinţă întărită exista şi între episcop şi elenii din jurul 
lui, manifestată în săvârşirea in comun a actelor de 
primire in Biserică a unui nuu membru. De remarcai în 
special câ preoţii rosteau numele celui ce era botezai, în 
vreme cc episcopul îl scufunda in apă. Trebuia ea acela 
sâ se vadă imprimai ir  conştiinţa multora ca persoană 
valoroasă in faţa lui Dumnezeu,

Importanţa comuniunii s-a apreciat în Biserică pri
mară şi prin legătura strânsă în care primea pe cel cc intra 
în Biserică cu naşul lui, cu ״primitorul" acestuia in grija, 
in răspunderea lui. fii era predat în grija acestuia şi după 
Botez. Omul nu-şi poate ţine caldă credinţa decât îrt 
comuniunea cu altul, introdus în ea dc el însuşi, precum 
arc nevoie pentru menţinerea lui intr-o viaţă senoasâ dc 
ajutorul altuia* care este mai întărit în ea cacl. Pregătirea 
pentiu naşterea din nou şi grijă creşterii noului nâscttl 
spiritual făcea pe „primitor“ (cxvdâo^o^, naş), un fel 
de părinte spiritual a! acestuia Pentru poporul român, 
până astâzi naşa se numeşte „mantă naşă“ .

Faptul câ nu sc vorbeşte dc Botezul copiilor, ci de al 
unor bărbaţi maturi arata de asemenea câ scrierea datează 
dinu-o vreme sau dintr-un timp în care lumea din jur era 
păgâna Aceste practici nu mai puteau exista la sfârşitul 
secolului al V-lea. in Orient,

55« Tot in timpurile de începui ale Bisericii trebuie 
sa fi existat şi obiceiul ca cel ce sc holcazâ sa mărtu
risească în prealabil o pocăinţă pentru viaţa lui an te no ară. 
iar episcopul să i dea îndemnuri sâ stăruie în noua viaţă 
pentru care primeşte in Botez h ;irul lui Hnslos.

5 6 , Obişnuinţa ca înţelesurile simbolice ale actelor 
săvârşite mai înainte şi după Botez a noului venit la 
creştinism dovedeşte şi ca socotim, vechimea scrierii,

5 7 . S-a spus de unii interpreţi, critici din Apus ai 
scrieriJoi arco pag îl ie e. tă nu se observă in ele o preţuire 
a crucii lui Hristos. Avem aici pomenirea directă a sem
nului crucii în descrierea turnării nurului sfinţit în apa 
Botezului, Cel ce c botezat c afundat iu Hristos Cel ce a 
primit moartea, din care se ridică apoi cu Hristos Cei 
înviat după trei zile. Numai asticl devine împreuna cu

semnul unei existenţe puternice, accentuate Şi dacă toate 
au toiul de la Dumnezeu, dai pnn voinţa lui. nu din fiinţa 
fui. înseamnă câ ele sunt create din nimic. Mântuirea 
înseamnă scăparea de râu şi dc moarte. Dar Dumnezeu 
nu se mulţumeşte sâ dea făpturilor numai o scăpare de 
râu, deci o stare neutră între bine şi râu. ci vrea sâ le dea 
tot binele său, toată iubirea sa. Aceasta с în dumnezeirea.

Dionisie, urmându-l pe Sfanţii! Animiste. nu vede 
lucrarea lui Hnsios numai intr-o scăpare juridică a 
oamenilor dc pedeapsa lui Dumnezeu, prin satisfacţia 
adusă dc Fi lui Dumnezeu, ca om, pentru jignirea cc i-au 
adus-o oamenii pnn pacul. FI vede pe 1 liislos ca Cel ce 
ne aduce iubirea lui Dumnezeu şi ca Cel ce ne uneşte lot 
mai mult cu El pnn iubire. Aceasta e indumnezeirea 
oamenilor şi această e ceea ce înfăptuieşte El prin ierar
hie. Prin membrii ierarhiei, Hnstos. ca supremul ierarh, 
îşi comunică oamenilor iubirea sa. Aceasta с misiunea 
lor: sâ arate în ei iubirea lui Dumnezeu laţă de oameni.

Sfântul Maxim ti preluat idee a despre lucrarea Ini 
H nsto s  ca în dumnezeire и oamenilor (Quaexntmes ud 
I holosium . capitolul 2 2 ).

4 9 . Dacă oamenii, ca fiinţe in trup. primesc de la 
membrii ierarhiei puterile dumnezeieşti prin mijloace 
materiale ca simboale* aceste mijloace nu trebuie socotite 
ca dând, in mod necesar, tuturor, puteri dumnezeieşti, 
deci ca fiind pentru toţi simboale Pentru cei ce nu vor sa 
vadă puterile spirituale, cele materiale nu au caracter de 
simboale, ci suni simple forme aie materiei care nu au 
nimic de la Dumnezeu în ele. De aceea membrii ierarhiei 
nici nu le dau acelora învăţătura tainică despre caracterul 
lor dc mijloace ale puterilor şi luminilor dumnezeieşti.

Capitalul II

50. Scopul vieţii noastre este indumnezcirea noastră. 
Iar aceasta sc înfăptuieşte pnn iubirea lui Dumnezeu de 
către noi. Deci scopul ieruiluci este sâ ne deprindă in 
iubirea de Dumnezeu. Dumnezeu este iubire în Sine şi 
izvor dc iubire pentru noi, A creşte în iubire e una cu a 
ne îndumnczci. Membrii ierarhici ne pot face sâ sporim 
in iubire şi deci în mdumnezeire nu numai vorbind!! ne 
despre ea, ci lacându-ne să o vedem realizată în ci, ca 
iubire faţă de Dumnezeu şi dc oameni.

51. Diomsie face o deosebire intre fiinţa şt luci'are, 
deosebire pc care o vor relua Sfântul Maxim Mărturisi
torul şt Sfântul Gri goi׳ ic Palama. Nu poate arăta iubire cel 
ce nu există şi nu există deplin decât ca fiinţă iubitoare 
înşişi fiinţa dumnezeiască desăvârşită implică iubirea şi 
este izvor de iubite, Căderea din iubire с sic o slăbire a 
fiinţei, o td te rare a ei. O fiinţă fiu a lucrarea adevărată* с are 
este iubirea, este moartă, uscată, slăbită, alterata

52* Dacă Dumnezeu ea fiinţă desăvârşita este izvor 
dc îuhuc este firesc ca dtn iubire sa vină la noi. făcând li- 
se om, ea sa ne facă, asemenea lui, fii iubiţi şi iubitori ai 
I aialui ceresc De aceea ne şi dă pnntr-o naştere din Duh 
o existenţă asemănătoare iui Dumnezeu cel iubitor. Cu 
această naştere din Dumnezeu începe indumnezcirea 
noastra sau capacitatea dc iubire

53* E un semn al vechimii scrieri: acesteia că 
vorbeşte mai ales de botezarea unor bărbaţi, nu a copi
ilor. E din timpul când creştinismul se adresa unei lumi
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omul tinde spre plăcerile trupeşti, trecătoare,el se lipseşte 
de lumina dumnezeiască, se închide ei. rămânând în 
întuneric Deci puterile dumnezeieşti ţin pe oin în exis
tenţă şi fără voia Iui, dur ele ţ se descoperă ca lumini lot 
mai puternice numai dacă omul li se deschide de bună 
voie. Insă Dumnezeu rămâne chiar ca lumină mereu în 
faţa omului, aşteptând doar ca omul să se deschidă 
prezenţei iui prin credinţă. ca să-l vadă ca lumină.

62, Pri ma formă luminoasă în care se arată 
Dumnezeu omului este de aceea conştiinţa de sine 
a omului. De aceea conştiinţa adevărată de sine ă 
omului e primul dar sfinţit al lui Dumnezeu de 
care omul se face conştient. Pană ce orfiul nu ştîc de 
Dumnezeu, nu ştie nici dc sine cu adevărat. Căci nu ştie 
de sensul existenţei sale şi de răspunderea sa în faţa unui 
for suprem pentru semenii săi. Numai prin aceasta se 
trezeşte el şi devine serios; numai prin aceasta îşi dă 
scama de adevărată lui importanţă in faţa forului şi 
izvorului suprem a] existenţei.

63, Numai adus prin Botez sau prin lumina sensului 
existenţei sale sau al conştiinţei de sine Ia sLareadetrezire 
- că nu există prin sine Său prin nişte legi oarbe, ci prin 
Dumnezeu, iar aceasta îi dă adevărata valoare chiar in faţa 
existenţei supreme ־ poale fi primit în acea existenţă la 
împărtăşirea de Sine şi omul porneşte pe calea îndum- 
nezeixii şi a comuniunii depline eu cei la fel îndumnezeiţi, 
într-o conştiinţă reciprocă de valoarea lor care are ca 
urmare iubirea intre ei, valoare şi iubire ce-şi dau seama 
că nu le vine decât din Dumnezeu, izvorul dătător de 
\ aloani al tururor şi de iubire a unora de către alţii

64, în împărtăşirea comună de Hristos. credincioşii 
realizează şi întăresc continuu nu numai comuniunea 
între ci. ci şi cu Cel UnuL devenind una toţi între ei şi 
fiecare unificând pornirile sate îmr-o proprie unitate. 
Dacă pâcuuit dezbină dc Dumnezeu, de semeni şi în sine, 
iubirea de Dumnezeu înlătură aceste dezbinări şi aduce 
unitatea in toate ccic trei privinţe.

65, Ungerea cu Sfântul Mir a celui botezat înseamnă 
pregătirea pentru luptele împotriva ispitelor. Luptele 
acestea sunt rânduite de Hristos ca Dumnezeu, îşi 
primesc legile lor de la El ca înţelept; El încununează 
purtarea lor dc căire cei botezaţi ca Drept, lot ca Bun se 
uneşte El însuşi cu ei în purtarea lor, imârindu-i. In toafe 
felurile e prezent Hristos în ele. Pentru El le purtăm, ca 
să Iun asemenea lui. El stabileşte regula lor. El va în
cununa pe cci ce le poartă. Dar El nu le rânduieşte şi Ic 
încununează numai, ci, prm hunăiaie, nc şi ajută să le 
purtăm, punând El umărul in umărul nostru, H o pugorâre 
milostivă Li slăbiciunile noastre nu pentru a nc scuti de 
dc. ci pentru a întări cu puterea lui. puterea noastră. S-a 
spus de unii interpreţi critici apuseni că în scrierile lui 
Dtoni.sic lipseşte crucea lin Hristos. Dor chiar în purtarea 
comună cu noi a greutăţilor noastre, se arata o participare 
la crucea nouxlră. El nu ne■ a dat numai pildă pentru 
purtarea crucii şi na a întărit numai prin crucea purtată de 
El firea noastră pentru purlărea ei. ci poartă şi acum 
împreună cu noi crucea pe care ne-a cerut să o purtăm şi 
noi. urmând pi ide l lui. (fon ştiinţa şi simţirea că Et poartă 
crucea noastră împreună cu noi, că Kl ia pane la luptele 
noastre tic bucuri şi ne dă curaj sa ne angajăm in luptele 
noastre, pentru cu Ic cunoaştem ca lupte dumnezeieşti, ca

Hristos liu dl Tatălui, nâscându-se în ace laşi ji mp din apa 
îântuluL Duh. împreună cu Hristos ca om. întrucât apa. 

rimă de puterea Sfântului Duh, se află in cristelniţă, ca 
jn Matca Domnului. Maica înfierii. E prezentă astfel în 
Taina Botezului întreaga Sfântă Treime, invocata ţi ea 
prin săvârşirea întreită a tuturor actelor Tainei. Toate 
actele Botezului concentrează in ele o simbolică întreita 
naşterea cu Hiisius la o viaţă nouă în El, moartea şt 
învierea cu Hristos şi împlinirea acestor acte din puterea 
Sfintei Treimi, S-a spus chiar de un teolog ortodox 
fSclmiemann j că  acide liturgice nu trebuie socotite sim 
bolLe. data fiind realitatea prezentă a lui Hristos şi a 
Sfintei Treimi in ele. Diomsk־ accentuează cu insistenţă 
caracterul simbolic. O face aceasta pentru că înţelege 
sunboalele ca ac Le şi materii cu rost dc mijloace Lrart.s 
figurate ale lucrărilor dumnezeieşti, dat fiind că omul nu 
primeşte aceste lucrări decât prin trup.

58. Botezul se numea la începutul creştinismul ui 
luminare. Căci unirea cu Hnslos cel răstignit .şi înviat l a 
pus pe drumul plin de sens spre veşnica viaţă fericită, 
scoţandu-l din întunericul unei vieţi fără sens. Sc mai 
numea şi desăvârşire pentru că îl scotea din viaţa în care 
nu sc străduia pentru o desăvârşire după pilda lui Hristos. 
Dar puterea deplină pentru o viaţă desăvârşita o primeşte 
cei botezai numai prin împărtăşirea de Hristos ce) înviat 
în Euharistie. Se arata în aceasta că desăvârşirea făpturii 
conştiente prin înaintarea în Dumnezeu nu are sfârşit, 
împărtăşirea această o făcea, după scrierea dc faţă, epis
copul, ceea cc arată din nou alcătuirea ei în primele 
timpuri t reştine,

59. Între botezarea şi miruîrea celui nou venii şi 
împărtăşirea lui. ierarhul se ducea in altar, apoi după 
împărtăşirea [ui se reîntoarce a în altar, închipuind pe 
Hristos care ca Dumnezeu se întoarce în ascunzimea sa 
lainică, după cc sa pogorât ta om şi s-a răstignit, dar apoi 
după o nouă dăruire în Euharistie iarăşi se intoaice in 
Sine 1־ implicată in aceasiâ deosebire şi unirea intre 
fiinţa lui Dumnezeu şi energiile lui necreate, prin prima 
stârnind în Sine, prin cele de al doilea coborând la 
făpturile sale.

60. Autorul pomeneşte aici de o scriere a lui. de care 
Sfântul Maxim în Scolii spune ca n-a ajuns la el. Aceasta 
e încă o dovadă că autorul trebuie să-şi I] alcătuit scrierile 
nu n Liniai cu vreo 7iJ dc ani înaime de-a le 11 cunoscut 
Mântui Maxim pe celelalte. Se afirmă aici din nou strânsa 
legătura dintre simboolele şi realităţile simholizălc. Există 
o corespondenţă şi o legătură intre ele. Simboalcle 
conduc spre cele inteligibile şi cele inteligibile sunt nu 
numai modele spirituale .de formelor sensibile, ci şt 
tzvor al lor. în Dumnezeu sunt dale virtual formele 
celor sensibile, iur acele virtualităţi sunt şi puteri pro
ducătoare şi susţinătoare ale formelor sensibile 
Aceasta c valabil şi in relaţia dintre suflet şi lormele şi 
mişcările simţite ale trupului.

61. Da! puterile dumnezeieşti arătate in lucrările 
omulm prin tiup nu-1 silesc pe om să le pună în lucrare 
fără voia sa L’nele dau lormă vieţii sufleteşti şi trupeşti 
 omului fără voia tui. Dar aceasta se întâmplă numai !׳
întrucât il ţin pe uni în existenţă ca om. Insă înălţarea 
omului prin ele la o viaţă îndumnezeită se tace numai cu 
acordul libertăţii şl al efortului omului. Dacă prin voia lui
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dintâi vedere11 a sensului existenţei mele. Ea ne va 
călăuzi însă la vederea tuturor bunătăţilor Fericirii in 
Dumnezeu, prin toi mai deplina comuniune cu El. La 
culmea vederii, a iummii, a comuniunii cu Dumnezeu, 
ne ridicam ir.sâ prtn împărtăşirea cu trupul 51 sângele 
Domnului in Sinaxâ sau in Liturghie.

De aceea autorul trece la expunerea  ei.
70, Liturghia e săvârşită, după autor, ca şi Botezul, 

de ierarh. Preoţii diaconii îi sunt numai ajutători. 
Aceasta ne ,!rată se pare iarăşi, că scrierea datează din 
timpul când creştinismul luase Fiinţă numai in oraşe, unde 
conducea un episcop, ajutat de câţiva preoţi. Sfântul 
Maxim afirm j  câ autorul descrie obiceiul din Roma. unde 
episcopul avea in jurul lui şapîc preoţi şi unii diaconi. 
Liturghia descrisa с foarte schematică; aşa era la început, 
întâi episcopul făcea o rugăciune la altar. Apoi tămâia tot 
locaşul sfânt Revenind la altar, rostea sau cânta cu preoţii 
un număr de psalmi, apoi se făceau nişte citiri din Vechiul 
şi Noul Teshunent. după care se scoteau catehumenii, 
energumenii {cei stăpâniţi de nişte patimi) şi cci în starea 
dc pocăinţă, afară, unii din preoţi sau diaconi păzind 
uşile, Era un timp când creştinii sc fereau sâ nu Fie aflaţi, 
câ să nu fie supuşi martirajului. Membrii clerului puneau 
apoi pâinea şi potirul pe altar După o sfântă rugăciune, 
sc sărutau unii pe îi||il în semnul păcii, îşi spălau mâinile, 
episcopul citea rugăciunea de prefacere, după care urma 
împărtăşirea episcopului, a clerului şî a poporului şi 
în !]ţarcă celor coborâte la oameni în taina obârşiei lor. E  
o simplitate care ar dovedi şi ea vechimea scrierii.

71 * Pâinea şi vinul curahîstic sunt numite simboale 
ale trupului şi sângelui Domnului. Dar nu in sensul ей 
sunt separate interior de acelea. Trupul şi sângele Dom
nului le-au pătruns in modspiriiuaJ in aşa fel, că ele şi-au 
schimbat calitatea. încât nu se mai puate spune că pâinea 
с pâinea obişnuită pe care cei cc sc împărtăşeşte o ia 
împreună cu trupul cel nevăzut, Pâinea şi vinul sunt 
simboale numai în sensul câ se pot vedea şi gusta, câ 
vederea şi gustarea lor nu e o închipuire. Durprin ele cel 
duhovnicesc vede şi gustă totodată trupul şi sângele 
înviat al Domnului. Pâinea şi vinul sunt simboale numai 
întrucât au rămas sensibile, accesibile simţurilor. Ele nu 
se pierd în această calitate a lor, Dar ele au fost prefăcute 
in acelaşi timp in mediu al trupului şi sângelui spirituali
zat al Domnului, în mediu al celor inteligibile. Dacă 
cuvântul preotului plin de credinţă şi mâna lui care atinge 
in semnul crucii capul unui credincios produce o modi
ficare spirituală în roată fiinţa aceluia, cum n-ar putea 
produce însuşi Duhul Sfânt chemat dc preot şi lucrător 
prin cuvintele preotului şi prin semnul crucii făcui de el 
peste pâine şi vin prefacerea lor in calitatea unor pro
prietăţi organice ale trupului şi sângelui lui Hristos? 
Aceste e sensul sîmboulelor dat părţilor văzute ale sfin
telor Taine: ele au fost prefăcute în medii sau proprietăţi 
intime ale trupului şi sângelui Domnului, ale conţinutului 
lor spiritual. Acel conţinut e cauza care preface în simbol 
sau in mediu intim partea văzută întrebuinţată tn acest 
scop. Pentru cel credincios, frumuseţea ascunsă a ar* 
heripuniftr se dezbracă de îmbrăcămintea variată care le 
Лъс unde sau tn fiii lui se umplu dc străim tren luminii celf! 
una şi neciLopertfe. De o amimiia urma a pereţii trupului 
şt sângelui sau se împărtăşesc şi cei nevrednici. Dar o fac 
aceasta cu □л sentiment lipsit dc respect faţă de acelea.

lupte cerute de Dumnezeu, ca lupte de înalt prestigiu şi 
cu un important rost. ca lupte dexăvârşitoare, ca lupte 
purtate de Hristos însuşi împreună cu noi.

6 6 . Botezul nc asigură câ noi nu murim de tot şi 
definitiv, cum n-a murit nici Hristos Prin întreita scufun
dare în apă, cel botezai imită moartea Dătătorului de viaţă 
Hristos. pc care stăpânitoruJ lumii nu l-a putut ţine.

6 7 . Având pnn credinţă pc Hristos care a murit in 
noi. pnn mourîe vom pnmi şi noi chipul Celui fără chip, 
podoaba Cel ui Liră de podoabe, adică vom păstra iii suflet 
virtual itâţile formelor şi simţurilor trupului nostru, care 
se vor actualiza la învierea de obşte pentru fiecare dintre 
noi Căci în Botez murim păcatului şi morţii reale, 
făcându-ne asemenea lui. odată ce ne unim cu EJ. Botezul 
ne arată că moartea noasLră va fi numai o desfacere 
temporari a formelor văzute ale trupului şi decî o trecere 
a sufletului in plan nevăzut, de unde sc va arătă iarăşi 
odată în trupul înviat, aşa cum se arată cel ce afundat fiind 
in apa Botezului, e scos iarăşi Ia urăLare, curăţit dc viaţa 
stricâcioasă dc acum-

Capitolul III

6 8 . Liturghia, ca Taină a SlrnLci împărtăşanii. în
cununează toate celelalte Taine. F.a cupnnde concentrat 
tot ce s-a dat în ace (ca, Dar trebuie sâ se fi primit întâi pc 
rând ceea ce s-a dat în acelea. Dc aceea Liturghia se 
numea Sinaxâ, nu numai pentru câ uneşte tot poporul cc 
ţine de un locaş bisericesc, ci şi pentru că uneşte în ca tot 
cc s-a dat prin celelalte Tăine şi pentru că uneşte ce! mai 
deplin pe fiecare credincios şi pe toţi în Dumnezeu cel 
I nul şi infinit in iubire. Omul aspiră spre tot cc poate fi 
şi-1 poate ferici, care nu poale fi decât cel Unu! nesfârşit 
în viaţa şi iubirea lui

6 9 . Taina Stimei împărtăşanii e taina culminantă, nu 
numai peniru că e împlinirea unirii noastre cu totul, trăita 
înir-un fel în mod v iriual, ci şi pentru că ea ne face părtaşi 
a ceea ce porneşte deplin spre a ni se împărtăşi pe măsura 
noastră din dumnezeiasca obârşie, In celelalte Taine şi 
icrurgii, dăruindu ne in mod mai împuţinat acea plenitu 
dine De aceea Liturghia deţine şi locul cel mai înalt în 
terarhia slujbelor bisericeşti şi a sfintelor lucrări ale ierarhiei 
bisericeşti, prin care ni se comunică bunătăţile dum
nezeieşti. E  un termen propriu şi mereu repetat de Dionisie, 
acela de obârşie dumnezeiască if ta p x ia t  Prin el se arată 
câ Dumnezeu nu rămâne închis in Sine. ci a fost de la 
crearea lumii şi este veşnic prin ceea ce comunică obârşia 
de putere, de har, de lumină, de fericire a ceea ce nu este El 
prin fiinţă. Dumnezeu n-arc începui, dar E l este supremul 
început al tuturor. Dar nu e un începui panteist, pentru că 
e început dumnezeiesc deosebit de noi. e început in 
calitate de Dumnezeu deosebit de toate cele ce nu sumde 
o fiinţă l u El. e început iubitor, deci conştient şi voii.

Toate Tainele punându-ne intr-o comuniune tot mai 
accentuată cu Dumnezeu, cu puterile Iul ne asigură viaţa 
noastră veşnică, fericită, deci dau existenţei noastre un 
sens sau o lununa. Dur peniru câ Botezul nc pune în 
prima comuniune cu Dumnezeu care nc asigură prin el 
viaţa veşnică în iubirea lui. fiind prima lumină cc ne 
scoate dm întunericul unei vieţi supusa morţii farâ sens, 
se numeşte in mod deosebit luminare ״ E l mi-a dat cea
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Aceasta posibilitate de înălţare în misterul dumneze
iesc după ieşirea prin iubire la ceilalţi o trăim în Litur
ghie.

Poate că în aceasta se arată, precum a aratat Dionisic 
în Despre ierarhto cerească, caracterul de simhoaJc vir
tuale ce devin simhoalc tot mai încărcate dc prezenţa 
dumnezeiască, a tuturor componentelor cosmosului. 
Căci toate au corespondenţă cu cele dumnezeieşti, o 
capacitate de-a ie reprezenta in mod sensibil şi cuprinde 
iot mai mult, de-a fi modelate şi penetrate de cele dum
nezeieşti. Toulc pot Г! sfinţite în medii ale lucrărilor 
dumnezeieşti. Toi universul este trunsfigurabil. destinat 
indumnezeirif mediu peste carc şi în care să se întindă 
lumina dumnezeiască, cum s-a întins în jurul lui Hristos 
pe Tabor lumina trupului său.

Aceasta nc dă putinţa înţelegerii unui rost nu numai 
practic, ei şi spiritual al ştiinţelor naturii. Cu cât cunoaş
tem mai mutl marea bogăţie şi minunata orânduire a 
componentelor creaţiei, cu atât nc înălţăm la un Dum
nezeu înţeles ca un izvor unitar de mai mare bogăţie şi 
mai minunată înţelepciune. Aşa pătrundem mai adânc in 
lumina lui Dumnezeu, cum Hristos însuşi ca om s a 
umplut de mai mare slavă după ce s-a coborât în această 
calitaLe la maxima apropiere de oameni prin jertfa lui 
iubitoare.

în acest sens, pâinea şi vinul puse pe altar pentru a se 
umple de prezenţa ascunsă a trupului şi sângelui lui pot 
fi văzute şi ca reprezentând tot cosmosul dat nouă dc 
Dumnezeu spre existenţa noastră. După o scolie a Sfân
tului Maxim, ele par a fi puse pe altar îndeosebi de 
diaconi, prelungind tradiţia dată din vremea Apostolilor, 
carc au instituit pe diaconi pentru a se îngriji dc cele 
trebuincioase comunităţii credincioşilor (cf. Fapt. A. 1-6 ).

Ele sunt puse pe altar, numii şi de Dionisic masă 
de jertfă (0Ш 1аатг|р1ОУ). Toate trebuie predate lui 
Dumnezeu, pentru a fi sfinţite prin unirea maximă cu El; 
murind loru-şi toate sunt adunate reprezentativ în trupul 
luat dintre noi dc Fiul lui Dumnezeu. Şi împărtăşindu-ne 
de El. ne aflăm şi noi în E l ca Cel ce le aduce pe toate şi 
se aduce şi pe Sine Tatălui, începătorul a roate.

7 3 . Cântările de psalmi şi citirile din Scriptură au ca 
scop aducerea in amintire şi lauda tuturor faptelor lui 
Dumnezeu dc la crearea lumii şi până la darurile ce ne 
vin prin Hristos. Toate le trăim şi Ic lăudăm Ja fiecare 
Liturghie, până Ia unificarea cu Fiul iui Dumnezeu cel 
întrupat. în Sfânta împărtăşanie, ca început al veşnicei 
vieţi fericite, nu numai prevestite nouă. ci şi experiatc în 
încep ut urile ci în existenţa noastră pământească.

7 4 . Cămările executate din psalmi se fac tot mai clare 
pnn cântări şi chipuri mai extinse. Şi cântarea lor comună 
(o mo fană) realizează o înţelegere şi trăire comună a 
faptelor mântuitoare ale lui Dumnezeu în Ttecare Litur
ghie, dar şi o unire şi înţelegere a unora de către alţii 
Această laudă şi înţelegere comună a lui Dumnezeu şi 
întărire a unim unora eu alţii se trăieşte ca o suflare 
unitară in toţi a aceluiaşi Duh dumnezeiesc. Cântările de 
psalmi че termină cu rifiri din Vechiul şi Noul Testament, 
primul conţinând prevestirile despre Hnstos. ultimul 
despre lucrarea lui în Tainele prezente. Toata lucrarea şt 
vorbirea lui Dumnezeu че arată ca adevăr împlinit in 
întruparea Fiului tui Dumnezeu şi în lucrarea lui prezentă 
asupra celor ce cred in El

aceea se împărtăşesc de pâinea şi vinul euharistie spre 
oiândsţ lor. Cine priveşte la tatăl său eu batjocură. îl vede 
jntr-un tal ta mod real pe acela. Dar pe de alta nu I 
^ţpcctâ ca atare şi de aceea suferă dc urmările triste 
a־[e acestei priviri (sau atingeri).

7 Д, Autorul vede nu numai în simboalele variate şi 
în împărtăşirea de toate sau de vederea tuturor pe Dum
nezeu fe l Unul care li se comunică şi le şi atrage pe toate 
spre Sirte, ci si in ieşirea ierarhului la tămâierea întregului 
locaş sau la împărtăşirea Luturor credincioşilor, urmată de 
reven irea  lui la altar, aceeaşi ieşire a lui Dumnezeu la toţi 
şi apropierea tuturor de El. odată cu revenirea lui in. Sine.

S a spus de unii ca in aceasta Dionisic redă emanaţia 
tuturor din esenţa cea una şi atragerea tar iarăşi In sine 
Par mimind pe Dumnezeu direct, т о п ч  и! sim hoalebr  
(Despre iciarhin bisericească, capitolul III) şi precizând 
Că nu iuţi se readună în El prm împărtăşirea reală cu El, 
arată ».а lumea nu с considerată de el ca fiind din esenţa 
lut Dumnezeu. Aşa cum Ia Cina cea de Taină Iuda. care 
nu s-a împărtăşit cu vrednicie dc trupul şi sângele lui 
Knsius, s-a despărţit de El. la lei .sc depărtează dc El cei 
ci- Iac la fel in orice timp sau cei ce pur şi simplu nu vor 
să se împărtăşească dc E l prin simbottlele dc pâine şi de 
vin ale trupului şi sângelui lui {ihid.y La fel, nu ar puica 
vorbi Dionisic dc o induninezeire a unora sau nu le-ar da 
unora tulul de dumnezeieşti dacă loaie ar emana şi s-ar 
întoarce in El în baza unei legi uniforme.

Ierarhul, ca chip al lui Hristos. începătorul ierarhici, 
coborât pnn bunătate la credincioşi prin actele de comu
nicare a puterilor lui Dumnezeu acelora, iniorcându-sc 
după ele la altar, urcă chiar la o mai mare înălţime după 
fiecare coborâre, ieşirea de oameni iubitoare ta cele de 
<d doilea t-a pricinuit (prin mărginirea tar) întoarcerea  
mai dumnezeiască hi cele dintâi (thtd . capiLolul III). 
Coborârea însăşi din iubire la cclc dc jos sau smerurc.t nu 
(wuializeazâ numai iubirea lui, ci se apropie in concret de 
marea bogăţie şi minunata varietate a operei lui Dumnezeu, 
intorcându-re la Dumnezeu cu o mm mare iidmintţic faţă de 
El.

De viziunea aceasta despre pornirea de la Dumnezeu 
şt întoarcerea în ascunzimea dumnezeiască a celui ce. 
condus de iubirea lui Dumnezeu, se simte dator să le-o 
aducă şi alLora. se resimte Calist Cătalygiotul, un autor 
din secolul ai X lV-lca, în scrierea Despre viaţă contem
plativii ,,Fără îndoială eă şi ascunsul lui Dumnezeu e 
însoţit de ^uimite arătări Păşind mirnea pe urma acestora 
primeşte o simţire a ascunzimu dumnezeieşti urcând de la 
vele cuprinse ale Ilil Dumnezeu la ceea ce с necuprins. Iar 
ncioându-se acolo, ştie sigur că este ceva ce scapă cuprin
derii sale naturale şi se află deasupra oricărei cuprinderi cu 
înţelegerea, fie ca chiar îngerească, fie ituti presus de fire. 
Dv asemenea, ştie că acest ceva este ascuns şi începutul 
у  *Lirşiiul acestei firi şi fiinţe (create) şi a tot ce există, 
1,*r in Sine esie mai presus de fire, dc fiinţă, aşezat 
пЫ аф г mai presus decât toată existenţa . Acest ceva 
е*1с Unul cel ascuns şi mai presus de minte, Dc la EI 
porneşte în chip natural înţelegerea dumnezeiască cea dc 
niulte feluri, care ne ridică iarăşi şi ne întoarce prin 
doborâri şi înălţări înţelegătoare spre Unul cel ascuns ş!

presus de fire şi începutul tuturor*‘ (Filocalict, cd. 
rom., voi V III, p 4Ы М 61)
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Hristos poate pătrunde astfel până în cete mai adânci 
ii.se unz inii uit! sufletului şi trupului.

81 Fiul lui Dumnezeu tăcându-se părtaş de lo ״  a ie^  
umanităţii noastre, fără să. se confunde cu ele, nc-a dân̂ jt 
prin ele comunicarea cu Sine. ca unora de u:t ncaiti cu El 
ne-a fâeut părtaşi de bunătăţile sale. ne-a scăpat dc 
stăpânirea morţii nu fnlosţndu-se de puterea sa. ci de 
judecată şi dreptate, pentru câ şi-a însuşit judecata 
înţeleaptă şi dreptatea normală a Urii omeneşti şi ne_a 
comunicul şi nouă puterea lor Câci trebuie să fim întăriţi 
tn cele normale sau bune ale noastre şi să biruim râul 55 
nu fim ridicaţi tn această stare fără să fim făcuţi dc fapr 
noi înşine superiori lor. Uniţi cu Hristos, aşa cum firea 
lui omenească a fosL ridicată la o frumuseţe lipsita 
de chipurile mărginite şi ispititoare, la o frumuseţe 
indefinibilă, iradiantă prin ele. aşa rte-um ridicat sj 
no! la acea frumuseţe a indefinitului uman. plin dţ 
Dumnezeu nedivizat in chipuri mărginite şi ispiti■ 
toare, spre nemărginirea prin care transpare fru
museţea indefinitului dumnezeiesc

8 2 ,  Nu ne putem apropia de Dumnezeu* uniţi cu 
Hristos ca om. decât retrăind prin lucrările ierarhice 
faptele mântuitoare ale lui lisus, săvârşite cu bunâvoirca 
Tatălui in Duhul Sfânt, adică din iubirea Sfintei Treimi 
faţă dc noi. In aceasta se arată câ Dionisie înţelegea pe 
Cel Unul şi adunarea noastră în E L  ca în Cel care c Sfânta 
Treime, un Unul care nu e lipsit de iubirea interpcrsonaÎâ, 
Sfânta Treime c prin fiinţă UnuL Gândirea teologici a lui 
Dionisie e personalistă. Dumnezeu cugetat şi trăit de El 
e Dumnezeul iubirii Aceasta explică întruparea f iului 
Tatălui, care prin aceasta se face primul ierarh sau izvorul 
ierarhiei. Căci ierarhul înseamnă Cel ce coboară tk ta 
Dumnezeu spic oameni, ca sari adune pe oameni in 
Dumnezeu. Şi numai Hristos coboară de fapt din Dum
nezeu şi ne urcă în El. în ierarhul de fiinţă umană lucrează 
ierarhul Hnstos, E l uneşte pe ierarhul omenesc cu Sine. 
urcându-l ta Sine, ca să-l facâ sâ coboare la oameni c j  
iubirea sa, pentru ari urca la Dumnezeu său la unirea sa 
cu Hristos.

în ierarh, Hristos prelungeşte coborârea sa la oameni, 
unirea cu ei şi prin aceasta urcarea lor la Dumnezeu. 
Trebuie sâ fie un ierarh pnn care suni urcaţi oamenii în 
Hristos. ierarhul cei bisericesc, Preoţii sunt cei ce sunt 
uniţi şi ci cu ierarhul cel unu! bisericesc, pentru ca sări 
adune pe oameni in el ca tn cel ce lucrează Hristos cd 
Unul. Coborârea ierarhică a lui Dumnezeu prin Hristos 
la oameni prin ierarhii şi preoţii văzuţi in continuarea 
timpului nu s-ar putea face dacă ar rămâne Unul neim- 
brâcui îtt componentele trupului si sângelui, pentru a se 
apropia de oameni aliaţi şi ci în pluralitatea acestor 
componente ־ dar nici dacă Dumnezeu, făcandu-sc astfel 
om sau compus, n-ar mai rămâne şi Dumnezeu Cel Unul 
sau necompus. Venirea lui Dumnezeu la oameni şi ridi
cai ea lor la Sine nu sc poate deci face decât în această 
formă ierarhica, in care coborârea e unită cu necoborii®®* ■ 
asumarea componentei e unita ci! persistenţa în unitate■ 
Ac eastă formă ierarhică e singura in care se poate înfăptui 
unirea lui Dumnezeu cu oamenii.

83« Descoperirea pâinii ca simbol sau chip al irupu- 
lui lui Hristos şi a paharului (vinului; ca chip al sângelui 
lui 51 împărţirea lor credincioşilor de către ierarh C o

75« Catchum cnii erau socotiţi încă în faza dc 
pregătire a naşterii din nou prin cuvintele Scripturii, Dc 
aceea nu erau lăsaţi să rămână in biserică decât până ce 
se citeau textele din Vechiul şi Noul Testament, Ei nu 
erau ajunşi la viaţa întreagă, ipostatică E i puteau ieşi din 
această fază şi în acest caz erau ea nişte avortoni morţi. 
Cci cc aveau numai viaţa născută din trupuri erau ca nişte 
morţi sufleteşti şi ea atare lipsiţi de lumina sensului vieţii.

76« Energumenii sunt pe o LreapLâ mai înaltă decât 
catehumenii, pentru că ci au fost botezaţi, au intrat in 
viaţă, dar sunt încă reţinuţi de la împărtăşirea deplină de 
Hnsios pnfi patimile lor. E i sunr de aceea lipsiţi dc 
sfinţenie. Numai cei scăpaţi dc patimi pot reinLru în 
lumina loială, înainta în .sfinţenie, fiind întăriţi în aşa fel, 
încât pot respinge nălucirile ispititoare, înainte de aceea 
erau invitaţi şi ci sâ iasă după citirile din Scripturi, fiind 
inapţi de vederea şi apropierea prezenţei dumnezeieşti 
din Sfânta Taină a Euharistiei.

77* Cei ce rămâneau după ieşirea catehumenilor. 
energumenilor şi celor in stare de pocăinţă, puteau sâ 
laude cu toată convingerea cele săvârşite de Dumnezeu 
pentru noi prin Simbolul credinţei şi aşa sâ se pregătească 
înrr-o deplină unitate între ei pentru unirea cu Dumnezeu 
prin Sf împărtăşanie. Ei nu mai învaţă numai cele ce le-a 
fâeuL Dumnezeu din auzirea Scripturilor, ci le şi mânu 
riscsc şi mulţumesc pentru ele,

78 . Pregătiţi pentru unirea cu Dumnezeu prin măr
turisirea în comun a Crezului, se pun pe alLar. acoperite, 
dumnezeiasca pâine şi potirul binecuvântării, se face 
sărutarea intre toţi slujitorii în semnul păcii între ci. se 
doreşte pace întregului popor şi sc pomenesc şi cei din 
diptice, pentru câ numai uniţi cu toţii in iubire se pui 
împărtăşi de Cel Unui, Dezbinarea între noi e semnul 
păcatului, unirea e semnul iubirii, al curâţiei dc păcat. E 
do remarcat câ cei decedaţi erau pomeniţi aLunci înainte 
de sfinţirea dai urilor, nu după aceasta, ea astăzi

79 . Dintre cei decedaţi sc pomenesc cei ce au trăit o 
viaţă virtuoasă şt ne călăuzesc şi pc noi prin pilda lor la 
veşnica \ laţă fericită. E i suni pomeniţi şi pentru faptul că 
sunt vii, câ s ■au mutat din moarte la viaţă, nu sunt morţi 
sufleteşte, ca cci ce nu sunt uniţi cu Hristos. Deci au 
putere sâ ne comunice şi nouă din viaţa lor. Ei nu trâiL־sc 
numai în amintirea noastră, ci in mod real. Nuri impunem 
atenţiei lui Dumnezeu numai pnn pomenirea noastră, ci 
sunt vii in mod real. pentru câ îi ţine astfel atenţia lui 
Dumnezeu intr-un fel* suni prezenţi în chip nevăzut 
lângă Hristos cel prezent în chip nevăzut. Pentru câ 1 au 
iubit şi-l iubesc şi deci ii iubeşte şi El.

8 0 . După sărutarea între ci şi după pomenirea 
sfinţilor decedaţi, ierarhul şi dure! din jurul lui îşi spală 
în faţa sfântului altor mâinile. E  un act care arată ca în 
Liturghia Noului Testament s-au luat unele practici din 
Vechiul Testament. Spălarea se face chiar în faţa altaru
lui adică in faţa lut Hristos. ca să se unească cu El iu 
unirea lor cu Tatăl. îşi spală numai mâinile sau vâri urile 
trupului, pentru câ îrt generat ierarhul şi clerul sunt 
curăţiţi prin Botez şi prin hirotonie. înţelegând curăţirea 
prm spălare şi ca o sfinţire de cele mai subţiri Închipuiri 
şi gânduri necuvenite ale sufletului. Prin aceasta işi vor 
face sufletul un mediu deplin transparent al luminii care 
se răspândeşte din trupul şi sângele Domnului, asemenea
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model real imprimă lot mai clar acel model în obiectul pc 
care vrea să-l faci un chip asemănător al aceluia.

8 8 . Cei înaintaţi duhovniceşie văd în cele ce se fac 
prin gesturi şi prin rugăciuni cu mirul şt în mirul bmemi- 
msiLor însuşi un chip al binemirositoarei bunătăţi şi fru
museţi dumnezeieşti şi sunt înălţaţi prin de la unirea cu 
modelul (arhetipul) dumnezeiesc Tămâierea locaşului 
de către ierarh. întoarcerea lui în sfântul altar, citirile din 
Sfânta Scriptură şi slobozirea celor nepregătiţi pentru 
înţelegerea acestora au aceleaşi sensuri pe rare le au şi in 
Liturghie. Cei ce pot rămâne la tictui de sfinţire a mirului 
sunt ndicaţi şi ei la vederi dumnezeieşti şi la uniri cu 
Dumnezeu cel Unul. ca şi in Liturghie

89. Mirul este şi el chipul lui Hristos sau ît are pc 
Hristos in el, cum îl arc apa Bolozului şi pâinea şi vinul 
euharistie, dar desigur în ah grad. in altă faptă mâruui- 
îuurc a lui. Bogăţia materiilor din care este mirul compus 
este una cu bogăţia bunătăţilor cc le primim din Hristos 
prin ci. Viaţa noastră spirituală se umple de aceeaşi 
bogăţie de bunătăţi şi înţelesuri bincmiro silo are. cum se 
umple mirosul nostru trupesc de bogăţia de miresme a 
mirului material,

Aşa cum în Botez seu fundarea întreită a omului în apă 
şi scoaterea lui din ea este unită cu scufundarea dc trei 
zile a lui Hristos în moarte şi ridicarea cu El din ea cu 
puterea Sfintei Treimi, aceeaşi putere dc blruirc a morţii 
şi de dobândire a vieţii celei noi cu Hnstos o arată şi 
turnarea întreită a mirului sfinţit, în semnul crucii.

In roate Tainele este Hnstos cu puterea biruiLoare a 
morţii prin ciucea lui. Toate adele bisericeşti sunt hris- 
toJogicc şi au crucea lui Hristos ca putere mântuitoare. 
De aceea e greşită afirmarea unor teologi occidentali că 
in viziunea lui Dionisic lipseşte crucea lui Hristos sau 
chiar Ihistos. Hristos e Dumnezeu cei Unul in care nc 
ridicăm ierarhic prin toate actele bisericeşti, pentru că în 
El ca om e coborârea prima a lui Dumnezeu spre creaturi. 
El c primul ierarh şi baza ierarhici şi a preoţiei. El coboară 
prin !□ate treptele spre noi. de la Serafimi până la oameni 
şt El nc urcă prin colaborarea tuturor, deci în mod ierar
hic, la Sine, în dumnezeirea sa. Aceasta dă un caracter dc 
simbol Tuturor mijloacelor materiale prin care ni se 
dăruieşte Hristos, cu bunătăţile lui. Prin varietatea de 
acte, de rugăciuni şi dc materii coboară la noi şi ne înalţă 
la Sine Dumnezeu cel Unul. devenit accesibil nouă prin 
întruparea lui.

Teologul rus Schmemann a socotit că nu trebuie să 
folosim termenul de simbol pentru cele văzute şi făcute 
în slujbele bisericeşti. Probabil că el s a gândit la sen
surile de simbol, de chip. de imagine, de mclaforâ, 
folosite în literatură. Acestea nu nc scol din ordinea lumii, 
ei prtn caracterul tor văzui se exprimă nişte calităţi 
nevăzute, de care rămân despărţite. De exemplu, prin 
culmea muntelui se exprimă înălţimea spiritului uman.

Dar simbolul. chipuJ, in credinţa creştină nc scoate 
din planul pur lumesc. Ele sunt o venire1 a necreatuhu in 
creat. Re ne ridică în ah plan. Ele nu sunt numai nişte 
chipuri materiale ale unor calităţi ale spiritului uman, ci 
se umplu de puterile mai presus de acesta, de puterile 
îngereşti sau dumnezeieşti care vin la noi şi pnn puterile 
îngereşti. Aceste puteri de dmtulo de creaţia văzută şi 
trăită îndeobşte ie esperiem în simboalcle slujbelor 
bisericeşti.

^lungire (amică a asumării de către Fiul cel necompus, 
P ul [ui Dumnezeu, a componentelor noastre; făcându-ne 

nc de împărtăşirea Lui prin aceste componente, rămâne 
p t în elf ca Cel Unul şi ne uneşte prin ele cu Sine şi 
 tre nm. ducă nu nc lăsam dezbinaţi în not înşine şj im re ־
 â fim־oi pnn patimile noastre Căci numai silindu-ne s״
n jnsinc una în existenţa personală şi în relaţia cu alţii, 
%  putem um cu O l Unu!

Astfch in toată lucrarea ierarhici coborâtoare, 
sfinţit oare şi înălţătoare a noastră in Hristos este prezent 
cu lucrarea lui Hristos însuşi, nevăzut, ca izvorul ierarhici 
ri ca real lucrător prin ea. A nega ierarhia bisericească 
Înseamnă a nega pe Hristos ca Dumnezeu făcut om. adică 
leiurh. sau Mijlocitor activ între noi şi Dumnezeu, ca 
unificator al nostru cu Dumnezeu şi intre noi. Dionisic se 
vădeşte prin aceasta ca un gânditor prolund hnstocentrtc.

Vechimea scrierilor lui Dionisic se arată şi în faptul 
că prezenta şi împărtăşirea credincioşilor dc trupul lui 
Hristos şt dc sângele lui în mod deosebit sub chipul 
pâinii şi al vinului, aşa cum 3 împărtăşit Hnstos pe 
Apostoli la Cina cea de Taină, ceea cc nu se mai întâmpla 
în secolul al V-leu. în cure afirmă unii că ar fi fiast alcătuite 
aceste scrieri.

84. De trupul şi sângele lui Hristos se împărtăşesc 
întâi ierarhul şi clerul din jurul lui. Apoi ierarhul sau 
preotul care s-a împărtăşii împărtăşeşte şi pc credincioşi. 
Căci. precum mediile mai subţiri se umplu primele de 
lumină şi apoi prin ele se revarsă lumina la alte existenţe, 
aşa se împărtăşeşte întâi ierarhul sau preotul şt apoţ el 11 
împărtăşeşte şi pe credincioşi. Dar aceasta nu înseamnă 
 ă cct din urma nu sc împărtăşesc de trupul şi sângele Iui־1
Hnstos însuşi. Căci ierarhul sau preotul ii împărtăşeşte 
pe credincioşi din pâinea şi potirul [ vinul) ca chipuri ale 
trupului şi sângelui lui Hristos. unite în mâinile sale, ca 
deosebite de el. Dar faptul că s-a împărtăşii mai întâi el 
de ele sau faptul că este şi el plin de ele face ca lumina 
lor ce sc revarsă dui ele să fie făcută mai simţită prin 
faptul ca este şi el plin de Lumina tor. Aceasta face şi mai 
vie comuniunea ierarhului sau preotului cu credincioşii 
pe care ii împărtăşeşte, precum întăreşte şi comuniunea 
intre credincioşii ce se împărtăşesc.

Capitolul IV

85 . Ten spre C d  Unui sau spre unirea cu Hristos. Fiul 
Di Dumnezeu tăcut om. ne înălţăm şi prin Taina Slantu- 
[ui M i r  cum ne înălţăm şi prin Botez şi Sfânta 
împărtăşanie

8 6 . Mirul înainte de sfinţire era cu lotul acoperit, 
1nchip.uindii-se prin aceasta ca oamenii cu o viaţă in chip 
normal cuvioasă trebuie sa nu se mândrească cu virtuţile

r !’1tac mirositoare, cum ne ■acemt D o m n u l 1 isus I Iristas 
(Mat. h. 1 ). Virtuţile dau omului un chip nedefinit, dar 
h'tuşi cuceritor tocmai când nu caută să câştige prin 
arătarea [or lauda oamenilor

87. Dar tendinţa spre fapte bune fimd un chip 
 Mural al Iui Dumnezeu, ducă priveşti în mod real spre ח
dumnezeu, modelul binelui se defineşte şi se adânceşle 
10( mai mult in om şi se face tot mai asemănător mode tu 
[11i bn](.*mirositor al bunătăţii dumnezeieşti. răspândind et 
tusuş! mireasma lui. aşa cum un zugrav privind la un

127
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Berdîacv afirma in cartea Esprit et liberté ci şti!^ 
s-a putut dezvolta în creştinism datorită faptului c i n.a 
mai considerat lumea plină de zei, care de fapţ eralJ 
demoni. Dar trebuie nuanţată această idee. în sensu] cj 
nici pentru creştinii adevăraţi lumea nu e cu totul gotitu 
de puterile lui Dumnezeu. Aceasta du de fapt marilor 
oameni dc ştiinţă conştiinţa că prin metodele ştiinţei nu 
cunosc totul. ci la baza celor cunoscute stau taine imposé 
bil de lămurit cu metodele ştiinţei. Pc de altă pane, lume» 
rămâne ca operă creată şi susţinută de Dumnezeu ţ> 
realitate de o complexitate şi măreţie care fac posibilă u 
înaintare nesfârşită a mărgini tei capacităţi dc cercetare 
omenească. Şi. precum conlucrarea omului cu puterile ]m 
Dumnezeu îl poale ajută să înţeleagă mai adânc realitatea 
recunoscând târnele ei şi îl poate ajuta să folosească cele 
cunoscute spre binele omenirii, neconlucrarea cu Dum
nezeu, deschiderea lui influenţelor duhurilor rele fcăeî 
omul stă mereu în legătură cu lucrările unor existenţe 
personale dumnezeieşti. îngereşti, diavoleşti) î| pot face 
să folosească descoperirile ştiinţei şi spre răul omenirii. 
Aceasta se întâmplă când omul. descoperind forţele 
uriaşe ascunse tn elementele naturii, nu Ic lasă în legătura 
lor roditoare şi. în ioc să întărească unitatea dintre toate, 
le dezbină, dându-şi impresia că descoperi mai mult 
mărimea lor.

Aceasta poate da uneori impresia că aceste forţe, prin 
mărimea lor descoperită, au ceva nou în ele.

Aceasta l-a făcut pe Mircca Eliade si socotească 
 ,sacre" toate forţele şi impulsurile naturii (chiar Venus״
zeiţacurvieie pentru el sacră). Dar acest sentiment de 
absolut nu-t dă decât mărimea forţelor puse de 
Dumnezeu în natură, Dar ele nu poL fi folosite spre 
bine, decât prin ajutorul lut Dumnezeu. Prin conlu
crarea cu demonii ele suni folosite spre rău. De aceea 
Părinţii Bisericii au numit religiile panteiste, religii ale 
demonilor Ele n-au putut amăgi pc oameni, când au fost 
socotite zei sau forţe sacre, ca să justifice pruitr-o mas* 
care, răul susţinut de ei. în bine.

Astăzi, putinţa folosirii în sens râu a forţelor naturii a 
luat proporţii catastrofale pnn marile descoperiri ale 
ştiinţei unite cu necredinţa intr-un Dumnezeu bun, mai 
presus de ele.

Insuficienţa de a avea în ele înţelesul deplin mulţumi
tor şi setea Je u-J căuta mai sus. dar şt capacitatea de a 
аЛа prin înrudirea sensurilor ci - ca chipuri - cu 
adevărurile mai presus de ele, arată că lumea nu este 
suprema realitate, ci simbol al alteia, creatură a aceleia. 
Legătura ei cu Dumnezeu o arată şi faptul că fără credinţe 
in Ei, toate forţele lumti pot fi folosite în mod râte 
distructiv în faptul dc-a Г! simbol cc se poate sau nu 
actualiza toi mai mult şi pnn aceasta se poate realiza tot 
mai mult şi îi poate revela sensul sau poate rămâne in 
legătura slăbită cu forţa superioară susţinătoare л ei, sc 
arată că lumea tiu с pnn sine. ci atârnă de o existenţă 
superioara atât de mult. Că trebuie considerată ca liind 
creată dc aceea, care ־ ne Fiind simbol al alteia Şi 
ne atârnând dc alta trebuie considerată ca nccreatâ, 
având întreg sensul şi perfecţiunea in sine.

Cel mai accentuat grad de simbol al fui Dumnezeu şt 
baza ridicăm întregii creaţu la calitatea de simbol ds 
diferite grade esic trupul asumat de Fiul lui Dumnezeu. 
O spune SFăniul Maxim Mărturisitorul, care arată ta

Şi chipurile văzute (acte. materii) nu sunt numai nişte 
asemănări cu puterile mai presus de ordinea lumii noas
tre. ci o întâlnire reală a lot cu puterile îngereşti şi 
dumnezeieşti. Simbolul îşi păstrează in aceste slujbe 
înţelesul lui literar: împreunare a celor din lume. cu cele 
mai presus de lume.

în simboalele cultului bisericesc trăim dc fapt reali
tatea lui Dumnezeu ce! mai presus de lume. Şi in faptul 
că această întâlnire are loc prin rugăciunile şt prin acide 
dc credinţă ale preoţilor (dar unele daruri le vin credin
cioşilor şi prin rugăciunile lor) se arată că în această 
întâlnire sc biruicsc legile naturale, prin apelul făcut de 
persoanele create la existenţa supremă şi creatoare mai 
presus de legi, deci că şi aceea este o existenţă personală, 
care ne ־ascultă şi răspunde la apelurile persoanelor create.

Aceste experienţe şi efecte mai presus de legile firii, 
trăite pnn apelun Ja existenţa mai presus de aceste legi, 
de persoane care vor să fie ridicate peste îngustimile lor 
fatale, sunt o dovadă a existenţei lui Dumnezeu, ca crea
tor al lumii mai presus de ea, dar şt atent la ea, gata să 
vină in ajutorul persoanelor umane.

în întâlnirea dintre voinţa persoanelor create şi a lui 
Dumnezeu cel personal, Creator al lor şi al lumii, se arată 
că Dumnezeu a făcut lumea ca să lîe transfigurată prin 
Dumnezeu cu colaborarea oamenilor, să fie făcută 
stFăvezie şi mediu al puterilor dumnezeieşti. Dumnezeu 
susţine cu puterea lui lumea şi în existenţa ei conform 
legilor. Dar o ridică peste acest plan, umplând-o cu puteri 
superioare, colaborând cu puterile conştiente umane 
Aceasta e destinaţia întregului cosmos: ca omul să vadă 
şi să sc unească prin el cu Dumnezeu în modal cel mat 
intens. La această ajung unii oameni < sfinţii) încă în viaţa 
pământească. Dar cosmosul întreg va fi ridicat la această 
stare străvezie - permanentă şi pluiâ permanent de pute
rile copleşitoare ale lui Dumnezeu pentru toţi cei cc au 
crezut in Dumnezeu în mod practic în viaţa aceasta - in 
viaţa viitoare.

Dumnezeu n-a făcut lumea ca si o ţină despărţită sau 
să o lupeasca in Sine, ci ca s-o transfigureze Simbolul nc 
e dovadă că lumea aceasta nu cui ci singura realitate, nici 
o realitate care iese dintr-o esenţa unică şi dispare cu totul 
in ca, în sens panteist. Nu e nici pentru a exista separat 
de Dumnezeu, nici pcnLru a se topi intr-o esenţă zisă 
Dumnezeu.

Dumnezeu îşi adaugă puterile sale, ce se pot adăuga 
ta nesfârşit puterilor puse şi susţinute de El în lume prin 
legile naturii. Poate adăuga la puterile apei care spală şi 
lace roditoare natura, puterea !ui care spală spiritual şi 
produce rodiri in planul spiritual, fără să anuleze puLerile 
naturale ale apei. dar iransfigurându-le. Lumea c făcută 
dc Dumnezeu1 pentru a o înălţa tot mai sus în unirea cu 
El. ca mediu transparent şi comunicant al lui. în aceasta 
consta destinaţia ei de ״simbol" al Iul Dumnezeu.

Dar nu pentru toţi puterile cosmosului sc vor umple 
de puterile dumnezeieşti. Aceasta urată iarăşi că relaţia 
dintre ele depinde de un Dumnezeu personal şi de un om 
înzestrai eu o voinţă personală

Aceasta o afirmă iarăşi Dionisic, declarând ca cei ce 
ii imită pe Dumnezeu se fac ţol mai asemenea lui şi cresc 
in puteri, ui cei cc sc opun slăbesc in puteri şi aduc 
dezordine in viaţa lor şj a lumii
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mişcările văzute ale trup ti f i i  inir-un mod simbol ic ne 
lace să cugetăm sau face ca Scriptura >ă îi prezinte ■ şi 
pe îngeri immifestându-şj puterile şi lucrările spirituale 
ir anumite fon ne sau simboăle sensibile, Aceasta are şi 
un ,alt teme! ceai. în aiipi se manifestă pc plan materia] o 
iuţime. care e proprie şi spiritului Pc de altă parte, faptul 
că puterile îngerilor sunt mai definite decât in lini taie a 
proprie lut D um nezeu  ii face pe ingen mai apropiaţi dc  
oameni,  care îşi arata puterile proprii şt in forme materi
ale, deci mai definite.

У 1 * Alte chipuri sensibile în саге ш se descriu puterile 
şi ac ie Ic spirituale ale Serafimilor sunt mulţimea lor de  
feţe şi de picioare. Ele exprimă bogăţia de lumini văzute  
de Serafimi şt marea lor înarmare in bunătăţile dum  
nezcieşti. Cele douăsprezece aripi ale lor, aşezate câte 
palm în jurul capului, al mijlocului şi al picioarelor, arată 
pe Serafimi eliberaţi iu toată fiinţa lor, eliberaţi de cele  
mai de jos şi in mişcare spre Dumnezeu. Ei sunt in loială 
mişcare de înălţare spre Cel Unul. întrucât toată fiinţa lor 
e înaripaiâ-

9 2 .  Aripile d in jurul capului Serafimilor acoperă 
feţele lor şi cele de !os. picioarele for. Aceasta  în sea m n ă  
că ei, deşi  vad prin fe ţe le  lor m ult ip le  lumina lui 
D u m n e z e u  cel Unul,  totuşi na o văd dep l in ,  nu o 
cuprind Întreagă, nu în ţe leg  total pc D u m n e z e u  O  
şi văd. dar se ş! înalţă prin aripi spre mai m ultă  
vedere .  O şi văd, dar rămâne pentru S era f im i  şt p l ina  
de mister, l ot aşa, deşi prin p ic ioare  se m işcă  spre  
D u m n e z e u ,  trăiesc şi se n t im e n tu l  că  nu pol  înainta  
d ep lin  spre El. chiar daca pe de altă parte zboară  
spre El. S ul ;, deşi simt răspunderea să se mişte spre 
ce le  inferioare ca să le co m u n ice  vederea lor. sunt şi 
intr-o pornire de /b o r  spre Dum nezeu  Lei de sus.

în genera l ,  ch ipul  înaripat al S era f im ilo r  spre  
D u m n e z e u  şi spre cei de sub ei ,  pentru atragerea lor 
după ei ,  arată d inam ica  m işcăr i i  în tregi i  creaţii  spre  
D u m n e z e u  ce l  infinit ,  spre în d u m n e ze ire a  ci s o l i 
dară.

9 3 .  Faptul că Serafimii îşi striga unul altuia lauda Jui 
Dumnezeu ,trai a comuni unea lor. Orice înălţare spirituală 
se înfăptuieşte în comuniune. Căci înălţarea în com uni
une e o înălţare în iubire. Deci.  însăşi comuniunea cam 
se vrea mereu sporii a e o înălţare spirituală Şi iubirea 
inanifestiiră în comuniune Line pe Serafimi in căldura 
iubirii, Căci iubirea e caldă, dec! şi comuniunea, pc când 
singurătatea c rece Serafimii sunt cu atât mai fierbinţi in 
simţirea lor, cu căi trăiesc mai mult căldura iubirii lui 
Dumnezeu faţă de ei şi a lor faţă dc Dumnezeu. Aceasta 
căldura a iubirii reciproce între ei şi Dum nezeu şi-o 
comunică Şt intre ci

9 4 .  Îngerii au o puLere pusă prin creaţie chiar in fiinţa 
lor puterea binemirosiloare a curăţiri şi bunătăţii lor, 
asemenea mirului Deci şi Serafimii nu sunt numai  
înaripaţi şi cu multe feţe * arc arata înălţarea lor spre 
Dum nezeu coborât la făpturi in H nstos  - . c i  si o bună 
mireasmă a bunătăţii şi luminii pe с;u׳e o răspândesc din 
ca, Deci pol lî asemănaţi şi cu mirul. Dar această bună 
mireasmă le e pusa iu fiinţa lor de Dumnezeu. Creatorul 
lui . ca şi aripile Şi multele feţe. Pun Jv casta sunt făcuţi să 
dure ase u să se aprupic şi mai nurii de Dumnezeu, саги 
este originea ai i pi lor. a feţelor şi a bunei lor miresme. Şi

.kL־caSia influenţa pe care a avut-o Dionisie  A r e o p a g  nul 
^Lipra lui EJ spune despre i îu l  Jui Dumnezeu: Cuci  E7 
ţfehuiti s d s e i r e e z e  în tVii/* neschimbat  ! a noi. primtnd,  
nC/!tni n£!fHristir<TUt iubii e de  oameni.  \a  se fur// eiupid  şi 
-irf!frn Iul Sftu .şi str se . u d  te din S ine tn m od  simhtdn p e  
\ \ r . i V Prtrt Ce ׳ t  ttrîfUit. să  Litliiuit'itSLii spre  Sine. 
Cei  l  ti ascuns in neatăftire .  t(niiă Lreuţiunea y  să  

*>riî rumenilor ,  cu m h i ie  de  ctirneni, prin  lin. n tren 
1jitni/ie-t'niscil in trup. semne te vădire ăle infim tării 
rt niităte p tis! unse d!׳ i i t fo lo  d e  rrnite şi cu neputinţă de  n 
fi inrrleusă utu numită de  met urier din evtsrenrt, in nur  
ftt! m od  i \ruhi^uit. ed. rom.. capiLolul 47, p. L64),

Dacă îl ragăm pe Hnstos,  Ei vine cu lucrarea lut in 
l,i rarva noa>iră îndreptată spre orice. O persoană e  iu 
irr-LiM oriunde vine cu un act j J ci. Cu atât mat ni uit 
jdnrio.s El e ” t ro ale şi le sfinţeşte pe toate pentru noi şt 
*:iuţeşte lucrările noastre cu care uneşte lucrările lui. 
Urm ursul, devenind simbol al prezenţei şi lucrăni lut, 
devine s|âm. Ln univers neutru nu există Daca nu e 
}{nsios in cl. e luat în stăpânire de cel râu. Cine nu vede 
ţj nu >imte pc 1 Iristos in lucrurile lumii şi in lucrurile sale 
st: j]1a sub stăpăiiircâ celui râu. Ori tinde omul spre 
■Tn11citic şi ut acest caz c în legătură c :! Hristos, tari e sub 
stăpânirea celui rau Li ncutraliiate nu poate fi. De aceea 
se alternează in scrisul  Iul Dionisie considerare a lu
crurilor ca simboale. cu considerarea lor ca simte. De  
aceea Biserica o r to d o x ă  ţine să sfinţească toate lucrurile 
dc care se foloseşte credinciosul.

9 0 -  Cea mai bogată lumină şi bunătate, cu buna 
mireasma a ei. o primeşte treapta Serafimilor, cea mai 
apropiata de Dumnezeu ccl întrupai in Hristos. Căci, dacă 
prin. trupul lui Hnstos s-a apropiat Dumnezeu cel mai 
deplin de făpturi, lot prin impui lut s-a comunicat cel mai 
mulL Serafimilor. Aceasta înseamnă ui să că trupul lui 
Hristos este plin el însuşi dc lumină, de bunătatea lui 
Dumnezeu şi dc huna mireasmă a ei. îngerii nu rămân în 
al ara comunicării cu Dum nezeu cel întrupat. Aripile lor 
in număr dc douăsprezece sunt chipul înălţimii şi al 
zborului lor spre înălţime. Dar aceste aripi - unele acope
rind partea dc jo s  a fiinţei lor - arata şi puterea lor de-a  
comunica darurile j uimite dc la Hristos atât fi in ţelul 
îngereşti inferioare lor cât ş l  oamenilor. Dar aripile lor î i  

arata -a ca pe cei ce se mişcă in gradul cel mai apropiat 
■de Hristos. Sc mişcă in jurul lui şi se înalţă tot mai mult 
in apropiere de HI. rămânând in legătură comunicantă şi 
ca heptelc de sub ei, Poziţia şi mişcarea lor cea mai 
iiprnprută in jurul lui Hristos, dar înălţarea la o toi mai 
nu!re apropiere de EL arată dragostea lurcea mat marede  
Hristos şi cunoaşterea cea mai bogată a lui, dar şi înain
tai . _ l  in această dragoste şi cunoaştere. Cântarea lot 
firincctaLâ. prin care se laudă in mod întreit sfinţenia Iul 
Dumnezeu, :trată unirea lor in creştere continuă cu 
măreţia lui Dumnezeu arâlată in Hnstos.  dar şt vederea 
* i'rimii iu Hristos

iar iubirea intre persoanele  treimice este  semnul  
'Hei mai mari sfmţemi De aceea Serafimii laudă pc 
D um n ezeu: ״  S ta r t .  S fânt ,  S fânt"  . N um ărul  trei 
rep-:mi mereu, neîncetat  arată udata cu unitatea in 
iulu iea desăvârşită a celui Trei persoane şt nem ăr
ginirea ei

 aptul ca noi suntem fiinţe în Uup, tiitiţe care îşi־1
maiutesta puterile şi stările spirituale în formele şi
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mir. d a c ă  n-ar f i  unit cu noi ţ i  Hristos, care s e  s f i n ţ e ş t e :  

cu noi ca om, N-am trăi voinţa de-a fi sfinţiţi de Dum
nezeu. dacă n-am trăi în tini voinţa lui Hristos de-a ^  
sfinţi ca om pentru noi. El nu vrea numai să ne sfinţ£aşg|| 
ci sc şi smereşte־ însuşmdu-şi ea om voinţa de a sc sfinţi 
penrru a ne infuza şi nouă această voinţă, Vine la noi ca 
Atotputernic, ca Dăruilor. dar şi cu cel ce trăieşte smerit 
dorinţa şi bucuria de-a fi sfinţii ca om. pentru ani le 
şi nouă.

Capitolul V

9 8 . Lumina existenţei dumnezeieşti nu vine la noi 
aşa cum este, pentru cu ar vătăma puterile vederii noastre 
slabe. Eu se dăruieşte în gradul cel mai înalt primei trepte 
îngereşti şi prin ca celor de după ea. Dc abia moderata 
prin acestea vine şi la noi Dar şi Iu oamenii de rând vine 
ierarhic, pnn cele trei Lrcpte ale ierarhici omeneşti. Vine 
ca insăşL însă moderată şi adaptată puterilor creaturilor, 
pnn irepte eu putere gradată. Când îmi vorbeşte preo
tul despre Dumnezeu, eu nu simt numai pe preot 
vorbindu-rm. ci şi pe Dumnezeu însuşi, dar prin 
cuvânt adaptat mie.

S-ar putea pune întrebarea: Dc ce n-a făcut 
Dum nezeu toate creaturile capabile sâ־l vadă aşa 
cum este. sau în aceiaşi grad?

f iinţele care I ar vedea pe Dumnezeu aşa cum este 
n-ar mai ti create, ci emanate din Dumnezeu în mod 
panieist. deci dintr-un Dumnezeu supus legii emanaţiei, 
care n-ar mai fi Dumnezeu, n-ar mai fi capabil să aducă 
ia existenţă un nou fel de existenţă, creată din nimic Iar 
creaţia e adusă de Dumnezeu la existenţă într-o solidari
tate u tuturor creaturilor. Conştiinţa despre Sine. vederea 
sa ce o da unora o dă pentru luate. In siare să fie însuşită 
de toate, dar într-un mod cure să susţină solidaritatea 
dintre ele. Prin cunoştinţa de Sine. prin vederea sa, prin 
bunătăţile sale. vrea să lege făpturile nu numai cu Sine. 
ci şi între ele. pi ui comunicarea între ele a acelor bunătăţi, 
comunicare în care cele mai apropiate îşi trăiesc cu atât 
mai mult răspunderea faţă de cele mai de jos. iar acestea 
simL iubirea recunoscătoare taţi de cele mai de sus, în 
orice dar primit de la Dumnezeu, creaLura simte şi obli
gaţia ce i-o impune Dumnezeu prin acesta de a-l comu
nica unii departe, însoţii de smerenia că nu are acel dar 
de ia sine. ci de la Dumnezeu

9 9 . Dar Dumnezeu ne-a pregătit pentru creşterea în 
cunoaşterea de El şi în împărtăşirea dc E l şt în mod istoric, 
după slăbirea noastră prin pucat, El a dai întâi ierarhia 
Legii, care cunoştea pe Dumnezeu prin stmboaicle mai 
puţin .străvezii şi comunicante. Prin acelea oamenii şfiau 
doar că există Dumnezeu şi are grija de ci. dar nu 
simţeau prezenţa şi lucrarea lui în mod clar şi intens, 
decât prin uncie persoane alese, pentru pregătirea 
oamenilor spre apropierea lui viitoare prin întruparea 
Fiului lui Dumnezeu.

Ierarhia instituită de Hristos e ridicată ia un 
nivel intermediar iniTe ştiinţa existenţei şi lucrării lui 
Dumnezeu pnn simhualc şi între trăirea lui directă« 
asemenea îngerilor.

Modul trcpiai sau icrarhic în care se face D u m n e z e u  
cunoscut îngerilor, şi prin ei oamenilor, se arată şi ta

Dumnezeu doreşte ca fiinţele create, şi în primul rând 
Serafimii, să-l mişte prin rugăciuni spre arătarea tot mai 
deplină a luminii, a bunătăţii, a bunei lui miresme spiri
tuale, a căror ultimă origine este El. De aceea, nu numai 
din iubirea lut se hotărăşte să vină aproape de făpturi ca om, 
deci să se facă Răspândiţorul bunei miresme a bunătăţii tui 
în forme accesibile făpturilor, ci şi din dorinţa lor trăită mai 
intens de treptele îngereşd şi mai ales de Serafimi. Dar 
acestea au dorit ca Fiul lui Dumnezeu să se facă nu 
înger, ci om, peniru ca în felul acesta să cuprindă pe 
toţi in iubirea lui. să se facă accesibil mturor, să ajute 
în primul rând pe oameni, ca făpturi căzute din legătura 
cu Dumnezeu Căci Fiul lui Dumnezeu făcut om a venit 
prin aceasta mai aproape şi de ingen. Pnn aceasta sc 
coboară şi ei într-un lei cu Fiul lui Dumnezeu la 
oameni, arâiându-şi in aceasta solidaritatea cu toată 
creaţia. Fiul lui Dumnezeu, coborât ca mir de bună 
mireasmă ta oameni, işi arată prezenţa şt în buna 
mireasmă a mirului sfinţit şi sfinţilor. Căci E l însuşi c 
şi sfinţit prin întrupare ca om. dar şi sfinţeşte ca 
Dumnezeu umanitatea sa şi prin aceasta pe toţi cei 
ce cred, prin lucrarea sfinţitoarc a ierarhului şi a 
preoţilor, cu care îş i uneşte lucrarea sa. Iar Serafim ii 
coboară şi et, din solidaritate cu oamenii. împreună 
cu Hristos, făcut mir sfinţit şi simţitor al oamenilor

Persoana nu e despărţită de materie, ci lucrează asu
pra eu Cu atât mai mult nu rămâne despărţit de materie 
Creatorul ci, ci lucrează prin sfinţirea ei sfinţirea 
oamenilor, continuând să facă ceea ce a făcut cu trupul 
său asupra tuturor celor cc se lipescxlc EL Aceasta o arată 
şi prin efectul ce־l arc pnn trupul său asupra mirului. Dar 
în sfinţirea lui Hristos ca om e activi întreagă Sfântă 
Treime, precum c activă şi în lucrarea de sfinţire a 
oamenilor prin Hristos ca Dumnezeu.

In nici una din scrierile Părinţilor nu e atât dc mult 
pusă în relief prezenţa şi lucrarea lui Hristos ca Persoană 
dumnezeiască şi omenească în Tainele şi în toate actele 
de sfinţire a oamenilor [prin materiile creaţiei şi prin 
gesturile ierarhului şi preotului ),ca ia Dionisic Areopagi- 
tul, Personalismul lui divin, cu lucrarea liberă şi iubitoare 
a Persoanei lui Hristos, etotcee mai străin dc panteismul 
neoplatonic sau de orice natură,

9 5  . Chiar in turnarea mirului sfinţit tn apa Botezului, 
in semnul crucii, e o coborâre a lut Hnstos care s-a 
scufundat pnn cruce in moarte şi o ieşire din ea prin 
înviere, arătând ca fâcându-se această şi cu omul cel 
unu eu Hristos. ca să moară vieţii vechi, despărţită dc 
Dumnezeu şt să se nasca la viaţa nouă şi nemuritoare şi 
îndumnezeită împreuna cu Hristos ca om. Iar ungerea 
celui botezat cu mirul sfinţit plin de Hnstos ij umple şi 
pe el Duhul lui Hristos întărind pe om în deprinderea 
dumnezeiască fiuiţtulă a binelui, acurâţiei. a sfinţeniei şi 
a vieţii veşnice.

9 6 . Dar cu mirul sfinţit se unge şi altarul, arătând 
simbolic {in mod real. dar sub chip) pc Hristos pus într-o 
legătură permanentă cu el. pentru ca in toate actele 
simţitoare ce sc fac pornind de la altar, să se arate ca e 
prezent şi activ Hristos însuşi

9 7 . Astfel, in lucrarea de sfinţire a mirului şi în 
sfinţirile cc se înfăptuiesc prin el, se arată că Dumnezeu 
însuşi cel întrupat se sfinţeşte pentru n o i .  dar ne ş l  

sfinţeşte pe noi. N-am putea fi sfinţiţi not prin sfântul
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sfinţenia totală, numai în E l Cuvântul lui Dumnezeu c 
lumina deplină şi desăvârşii.!.

Pe lângă aceea, ierarhul arc şi unele lucrări pe care 
numai el te poate împlini, ca pe unele de care depind şi 
lucrările preoţilor. Numai ierarhul sfinţeşte altarul şi 
mirul şi împlineşte (săvârşeşte! hirotoniile fără dc care nu 
pot lucra treptele inferioare. Ierarhul pnate cobori ta toate 
lucrările, pentru că in el este supremul ierarh, Hristos, 
care s-a coborât la toate fiinţele umane şi are în sine ceea 
ce trebuie tuturor. Dar ele nu se pot înălţa prin ele insele 
La roate celc ale lui Hristos. E l a sfinţit prin jertfă altarul 
bisericesc văzui; E l hirotoneşte in mod nevăzut pe Loţi 
ierarhii, preoţii şi diaconii

1 0 2 . Dionisie dă apoi unele înţelesuri ale actelor 
simbolice prin care se hirotonesc ierarhii, preoţii şi dia
conii. îngenuncherea episcopului şi a preotului în faţa 
altarului cu amândouă picioarele arată predarea lor totală 
Ilh Hnslos. care s-a predat şi E l ca om Tatălui, Ei 
îngenunchează la altar plecându-şi capul lângă eh pentru 
primirea puterilor de sfinţire a creştinilor chiar dc la 
obârşia dumnezeiască, făcută accesibilă oamenilor în 
Hristos. aflat ca jertfă permanentă pe altar, Ierarhul 
primeşte pe cap Evanghelia, arătând stăpânirea lui de 
către Hristos şi fapLul de â avea în cap numai pe Hristos 
şi cuvintele lui şi dc-a ridica mintea tuturor la înţelegerea 
lui. Dar primeşte pe cap şi mâinile ierarhului ce-l hiro
toneşte. pentru câ prut mâinile acestuia se transmite 
puterea lui Hristos* care este in altar Preotul şi diaconul 
nu primesc decât mana ierarhului careu hirotoneşte. 
Mâna este organul Lransmiţător de putere, de ajutor, 
organul prin care se realizează comuniunea curată. Ani
malele nu-şj pot da mâna* pentru câ nu au mâna ca organ 
al comunicării libere şi conştiente. Dar mâna pusă de 
ierarh pe capul celor cc sunt hirotoniţi e şi semnul comu
nicării de putere şi al acoperământului pus asupra lor 
împotriva puterilor vrăjmaşe. Puterea ce se comunică nu 
este numai a omului* ei a lui Dumnezeu princl, fapt arătat 
prin invocarea lui Dumnezeu. E  puterea nepăcâtuirii lui 
Hristos. în mâna ierarhului peste capul celui hirotonit e 
mâna comunicativă, dătătoare de putere şi apărătoare a 
lui Hristos ca Persoană iubitoare.

Vedem pe Dionisie afumând iarăşi puterea crucii lui 
Hristos, contrar afirmării unor teologi apuseni câ Dionisie 
nu vorbeşte de crucea lui Hristos. Numai prin cruce ca 
jerifă a sfinţit Fiul lui Dumnezeu altarul. Şi lucrul acesta 
l-a făcut întâi Hristos ca om şi nc dă şi nouă puterea să-l 
facem.

103- Prin anunţarea ca ierarh, ca preot, ca diacon acelui 
hirotonit, sc declară câ nu ierarhul văzul a dat această 
calitate celor hirotoniţi, ci Dumnezeu însuşi prin Duhul 
Sfânt, Chtar Hnsros declară câ nu s-a făcut singur ierarhul 
suprem, ci Tatăl pnn Duhul Sfânt a făcut aceasta. Iar cel 
făcut ierarh de Tatăl prin Duhul Sfânt pune pe seama lor şi 
promovarea ca ierarhi a ucenicilor săi, Aceasta arată câ toate 
actele de sfinţire şi de înălţare a oamenilor spre Dumnezeu 
Ic vor face cei hirotoniţi mişc aţi de Dumnezeu şi din puterea 
lui.

104. Orice hirotonie se încheie cu sărutarea celui 
hirotonit de taţi membru clerului din altar. Căci cel sfinţii 
astfel s-a înălţat ia asemănarea cu frumuseţea lui Dum
nezeu şi e vrednic de iubii* dar şi iubitor prin misiunea

 inpârţjrCJ întreită a treptelor ierarhice îngereşti şi־
o nunteai. Sunt trei trepte îngereşLi. fiecare împărţită în 

l Lete şi sunt trei irepte in ierarhia Legu şi a Noului 
Ţestanicni. Nici cei cc fac pane dintr-o ierarhie nu sunt 
. aedaşj nivel de cunoaştere, ci nivelele mai de jos sunt 
uitate dc cek' mai dc sus în urcuşul !or !le cunoaştere şi 

ţiire a lui Dumnezeu, ca să se apropie şi de oameni in 
c o n d u c e re a  lor spre Dumnezeu pnn treptele mai de jos. 
mat apropiate de ei.

Pentru câ şi oamenii urcă pe trei trepte spre 
un naştere a şi trăirea lui Pumenzeu, atât cât le este cu 

putinţa In împărţirea întreită a ierarhiilor cereşti şi 
nâmântoşh şi in lucrările lor se reflectă intr-un mod lainic 
însăşi Sfânta Treime. Dumnezeu e un Tata care se 
coboară la noi pnn Fiul şi Cuvântul său. iar acesta în mod 
deplin simţit interior prin Duhul .Sfânt, fără însă ca sâ fie 
vreo deosebire de fiinţă intre ei. ci tăcând o aceasta din 
iconoime pentru creaturi.

100, Slujirea ierarhiei bisericeşti repartizată pe cele 
trei trepte - diaconi, preoţi* ierarhi - constă în curăţirea, 
luminarea şi desăvârşirea sau înţelegerea luminării venite 
de la Dumnezeu, a celor daţi în grija acestor trepte. în 
teologia mistică >■4 creat obişnuinţa de-a privi creşterea 
duhovniceasca a creştinului pnn simplul efort al înain
tării individuale prin cele trei trepte: curăţire, iluminare, 
desăvârşire Dionisie, care e, se pare. primul care 
vorbeşte de aceste trei trepte* le leagă de cele trei trepte 
ale ierarhici, fiecare din ele ajutând pc credincioşi sâ 
realizeze una din aceste trei trepte duhovniceşti. Orice 
înaintare duhovnicească se fiice in Biserică, prin lucrarea 
lui Hnstos şi a Duhului său. prm cele trei trepte, ale 
slujitorilor bisericeşti. Numai în solidaritate sau in comu
niune susţinută dc credinţă sc realizează progresul spiri - 
luai al insului. Câc i însăşi ţinta la care îi duce pe credincioşi 
pnn aceasiâ înaintare în comuniune este *,preafericita 
comuniune cu obârşia dumnezeiască" , unificarea lor în 
Dumnezeu făcut om şi coborât la comuniunea cu noi. Sc 
vede că în timpul şi locul scrierilor areopag ii ic e. diaconii 
se ocupau in mod deosebit cu curăţirea celor cc voiau sâ 
se boteze, îndemnându-i .sâ părăsească patimile cu cane 
erau obişnuiţi. Dur aceasta nu putea avea loc decât unde 
existau pc lângă preoţi şi diaconi sau un ierarh. Dar, când 
creştinismul s-aînLins la sate, unde nu erau decât preoţii, 
aceştia au început sâ împlinească şi curăţirea celor ce 
voiau să se boteze şi sâ desăvârşească după aceea pc cci 
botezaţi prin învăţătura lor. Numai câteva acte nu le putea 
împlini preotul: sfinţirea altarului, hirotonia şi sfinţirea 
mirului.

1 0 1 . Chiar in planul fizic ai creaţiei domneşte legea 
comunicării luminii solare sau a călduri; locului prut 
«nele medii mat apte să o transmită spic altele* inferioare 
din acest punct de vedere. Deci chiar în ele domneşte u 
ierarhie care arată solidaritatea intre ele. în acest fapt se 
arată ins;i nu numai solidaritatea fizică a cosmosului* ci 
se închipuie şi modul în care e puterea ierarhului 
bisericesc prezentă in toate lucrările treptei preotului şi a 
diaconului, iar aceasta are loc pentru câ Însuşi supremul 
Ierarh. Hristos. c prezent în ierarhul bisericesc şi in toate 
lucrările ierarhiei bisericeşti. Ierarhul poate înfăptui toate 
lucrările curăţitoure. luminătoare şi de săvârşit o are aJe 
preotului şi diaconului, dar aceştia nu le pot împlini pe 
foaie Numai în Hristos cel liră  de păcat e curăţenia sau
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dezvolta o frumuşele interioară, spiritredâ, prin 
nizarea puterilor sufleteşti şi unificarea lor în mişcai^  
comuna spre Dumnezeu.

10fî. La Botez s-a schimbat haina, pentru că s-aintimi 
din faza de catehimrenat, preocupată de curăţirea de viat* 
lumească, în viaţa care s-a luminat în unirea cu H ri^ ! 
de sensul vie (ii şi poate contempla sau vedea sufteîcşk 
în Liturghie şi în toate lucn'tnle dumnezeieşti de caic 
împărtăşeşte, prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu care d£ 
gena vieţii celui botezat, dcschizându-i perspectiva 
Veşnicei fericiri.

Tot aşa Si־ trece şi prin actul de intrare In monahism 
la o viaţa nouă. preocupată de desăvârşire. Aceasta p!0,  
duce o hucuric preoţilor prezenţi r care-1 sărută. E hucuria 
unei comuniuni mai accentuate în Dumnezeu a preoţilor 
prezenţi cu cel intrai în monahism, ctecât cu membrii 
poporului credincios.

1 0 9 . Cei care a mirai printr-o iexurgie proprie în 
monahism primeşte apoi Taina Euharistiei, cum a primit-o 
şi cel ce s-a botezat, «iar şi cel ce a fost hirotoniL Dar nu o 
primeşte de la episcop, ca preotul ce a fost hirotonit, 
pentru că nu e ridicar la treapta preoţiei. Dar, cum fiecare 
se împărtăşeşte de Sfânta Euharistie, potrivit treptei la 
care a fost ridicat, cel ce a devenit monah se împărtăşeşte 
pe măsura stării lui. Căci el a intrai au numai la contem
plarea celor dumnezeieşti, ci ia desăvârşire. El vine, 
asemenea treptei de mijloc a poporul ui, la împărtăşirea 
prin simboitte, dar cu o cunoştinţă mui înaltă a celor 
dumnezeieşti.

1 1 0 . La întrebarea unora, cum se poate afuma îmru 
toate o corespondenţă a treptelor omeneşti ce se 
desăvârşesc: catehumcni, credincioşi botezaţi şi monahi, 
cu treptele îngereşti, odată ce între acestea nu e o  treaptă 
a celor ce se curaţesc, câci între îngeri nu sunt unii care 
sun: întinaţi de păcat, autorul răspunde câ. curăţirea 
treptei mai de jos a îngerilor nu c o curăţire de petele 
păcatului, ci de o cunoaştere mai redusă a lui Dumnezeu. 
Pnn curăţirea de un grad mai marc de neştiinţă, te intri 
la starea iluminată. Curăţirea de o neştiinţă mai accentu
ată nu e totuşi una cu starea iluminată. Căci stareu deplin 
iluminată vine numai după deplina curăţire, care cere o 
lucrare prelungitei. Desigur, exista o neştiinţa care im
plică şi o strâmbă cugetare despre Dumnezeu şi deci e 
legată cu păcatul. La îngeri insă neştiinţa nu trebuie 
cugetată aşa Ei ştiu, în general, exact ceea cc c esenţial 
lui Dumnezeu, caracterul Iui personal, treimic, iubirea 
lui. Ba chiar tjâic&c îrtr־o anumită măsură acestea şi se 
comportă în consecinţă. La ei cunoştinţa mai redusă a lui 
Dumnezeu nu echivalează cu o strâmbare a ci şi nu e 
legată cu păcatul.

Mai observăm câ autorul afirmă că Dumnezeu însuşi 
îşi face văzută himina sa treptelor îngere şa inferioare prut 
cele suţ>erioare. Cete din urmă nu-1 acoperă pe Dum
nezeu, ci sunt transparenţe ale lui. Noi înşine nu 
cunoaştem pe Dumnezeu decât prin cuvântul ptin de 
putere al altora, «Iar pnn mintea noastră şi inima noastră. 
Nu-1 cunoaştem fără acestea. în articularea altuia în nun
tea noastră îl trăim lucrând pe Dumnezeu însuşi.

răspunzătoare ce a pnmit-o pentru oameni. Iar fiind 
frumos şi iubit e şi sărutai, iar ca iubitor, ii sărută pe 
ceilalţi.

C apitolu l VI

1 0 5 . Autorul foloseşte ide ca de desăvârşire la forma 
activă şi pasivă Treptele preoţiei desăvârşesc pe alţii sau 
sunt desăvârşitoare (teXeuotik■!'!). Acei  alţii  se 
desăvârşesc de acelea (TEAmiţiEVOiJ. Aceasta nu în
seamnă câ treptele preoţiei nu 9c desăvârşesc şi ele, cum 
nu înseamnă câ cei desăvârşiţi de ele nit fac şi ei eforturi 
de-a se desăvârşi, Distincţia se referă la faptul ca 
desăvârşirea are drept cauză principală lucrarea dum
nezeiasca. Iar aceasta se săvârşeşte prin treptele preoţeşti. 
Trepte le jutoţc şti sunt organele prin care se exercită acea 
lucrare. In sensul acesta ele desăvârşesc pe alţii.

Toţi se află In această mişcare a desăv-ârşirih printr-o 
lucrare care vine de la Dumnezeu şx־i duce pe toţi spre 
Dumnezeu. Această mişcare, fără sfârşit, e una cu 
sfinţirea. De aceea termenul de sfinţire este tot atât de des 
folosit de Diomsie, ca şi cel de desăvârşire, în diferite 
variante morfologice.

Toţi cei oc se sfinţesc în Risencâ se desăvârşesc, 
întrucât înaintează spre o ţintă (teXjô ) sau spre un siânjit 
în care nu încetează niciodată s־ă înainteze, EJ fiind 
Dumnezeu cel nemărginit.

1 0 6 . Celor trei trepte ale preoţiei desăvârşitoare le 
corespund trei trepte ale celor conduşi în desăvârşire de 
ele.

Diaconii, care nu săvârşesc Tainele, conduc spic 
Taina Botezului sau readuc spre viaţa din Botez pe cei 
ne botezaţi încă sau căzuţi din acea viaţa. Aceştia sunt cei 
aflaţi în etapa de curăţire. Preoţii săvârşesc tainele pentru 
poporul Bisericii, pentru cei trecuţi de eforturile de-a se 
curăţi. Acest popor este treapta de mijloc. Ei au ajuns la 
SUita în care pot contempla sau înţelege, printr-o aml· 
mită experienţă, lucrarea lui Dumnezeu. Membrii lui sunt 
cei ce se luminează. Cunoaşterea lui Dumnezeu e strâns 
legată astfel de lucrarea iui Dumnezeu prin cultul 
Bisericii, care consta, din rugăciunile şi actele simbolice 
ale preoţilor.

Deasupra lor este treapta mon:ihilor, a celor ce duc o 
viaţă singuratică. Dar autorul interpretează numele de 
monah nu numai prin singuratic, ci şi prin unitar. Ei s~au 
ndicat la treapta de unitate în ci înşişi, depăşind varietatea 
impărţilâ a vieţii lor, fiind ajunşi la unirea cu Dumnezeu 
cel Unul. Monahul c singur, pentru câ uneşte in el toate, 
asemenea Iui Dumnezeu, fiind unit în cel mai înalt grad 
cu Dumnezeu.

Astfel, cele trei trepte ale celor ce se desăvârşesc prin 
treptele preoţeşti coresfiund celor trei etape parcurse de 
îngeri în mod necontenit; curăţire* iluminare şi desăvâr
şire prin unirea cu Dumnezeu. în timpul autorului, mo
nahii se numeau şi terapeuţi sau tămăduitori, poate 
fiindcă puteau tămădui pe bolnavi prin iradierea din ei a 
unei mari puteri spirituale.

1 0 7 , Tunderea părului simbolizează renunţarea mona
hului la o frumuseţe de suprafaţă, neescnţialâ, pentru a
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ca fericirea viitoare 11u с lipsită dc comuniune. Fericirea 
nu poale consta intr-o legătură izolată cu Dumnezeu,  
Dum nezeu nu se închide cu fiecare intr-o legătură izolata, 
Hri-stos vreu ea ţup sa fie una тп M Acesta e sensul 
Bisericii dc pe pământ şi al împărăţiei cereşti LT1 Leorcii- 
l tari haptisi contemporan afirmă că ortodox ia cheam ă pe 
om în biserică, pe când baptist и il cheamă la Hristos Dur 
Hristos a spus că El este unde suni doi său trei adunaţi in 
numele lui Iar Sfântul Pa vel ;1 numii biserica ״ Lrupul 
D om nulu i״ Fiecare credincios e unii nu cu un l instos  
despărţit de alţi credincioşi,  ci  cu unul care с unii cu toţi 
şi ne vrea şi pe noi uniţi in El. Hrisuis e găsit într-o 
comunitate. Oare nu cheamă şi baptiştii pe oameni în 
comunitatea lor? Biserica с  locul, mai precis comunitatea  
umană tn care lucrează Hristos. Formaţiile neopro-  
lesianie ăjirma şi ele că Hristos lucrează în clc prin 
cuvintele oamenilor. Dar Hristos nu lucrează numai prin 
cuvintele оащепНог, ci. şj prin gesturile iot şt prin sini■ 
boalele tainelor luate, din natura creată de Dumnezeu. Aşa 
lucrează in Biserica orLodoxa. începând de Iu Apostoli  
Intr-o anumită legătură in Hristos voiese s j  se menţină şi 
с ci vii cu cel adormit Dc aceea îl sărută Iu sfârşitul slujbei 
de înmormântare. Toate cete ce se săvârşesc dn  în Biserica 
ortodoxă in siujbaînmomiâmării se săvârşeau din vremea 
acestor scrieri, în baza unei ,.vechi tradiţii" . Tradiţia 
aceasta o menţine in mod unitar ierarhul. De aceea slujba 
înmormântării, ca şi Botezul, era săvârşită, când se puica, 
de ierarh. Unii râdeau de această slujbă şi atunci, cum iad 
neoprutestanţii şi azi.

I 1 5 .  Bunătăţile vieţii veşnice de care se vorbeşte în 
slujba înmormântării  suni pe de o parte potrivite  
înţelegerii noastre. pe de alta mai presus de ea. Fu de и 
parte ştim că nemurirea с mai mult decât moartea, dar 
viaţa nemuritoare n-o putem înţelege nici acum. nici în 
veşnicie.

1 1 6 .  Unii obiectau şi pe vremea autorului acestei 
s e n e n  că dacă Dum nezeu с drept, de ce se cere iertarea 
celor ce  au făcut fapte rele şi nu 11 se răsplăteşte conform  
1017 Autorul recunoaşte că !unul trebuie să conlucreze cu 
ajutorul lui Dumnezeu la săvârşirea Faptelor bune şi daeâ 
n-o face, nu va putea să înainteze în desăvârşire, căci deşi 
in fond şi conlucrarea lut e posibilă din puterea pusă în 
firea lui de [Dumnezeu, totuşi e necesară şi voinţa lui 
pentru a folosi  această putere Pe dc alta parte, voinţa 
aceasta i sc întăreşte şi ea pnn ajutorul lui Dumnezeu  
cerut prin rugăciunile sale, ale preotului sau ierarhului, 
[Dc aceea îi sunt de folos aceste rugăciuni şi pentru 
iertarea păcatelor făcută dintr o vomţă nedeplin întărită.

Deci rugăciunile preoţilor suni de folos, dare  necesar  
şi efortul omului.  Nici efortul lui nu с  suficient tara 
rugăciunile preotului, nici aceste rugăciuni Iară efortul 
Iul. I.amina soarelui с de folos vederii noastre, dar nu e 
de lolus când vederea ne e slăbită F necesar un dialog  
cuntinuu al lucrării lui Dumnezeu .şi al lucrării omului. 
Şi Je aceea с  necesar >1 un dialog al lucrării personale şt 
ăl rugăciunii preotului sau ierarhului. Cel ce  crede ca 
n-are nevoii: de rugăciunea preotului şi mai ales a ierarhii- 
Ini. care reprezintă tradiţia Bisericii unitare, e stăpânit de 
mândrie, !-.l slăbeşte prin aceasta atât comuniunea cu 
Dumnezeu, cât şt cu semenii. în starea fui de izolare, с 
lipsii de orice putere. Această mândrie ii stăpâneşte pe 
neoprolestanţi. Acela nu şi recunoaşte slăbiciunea care

Capitolul Vil

111- Credinţa in învierea lui Hristos îi dă celui ce  
lretL’ din -,,!aţa aceasta nădejdea sigura nu numai că  nu va  
muri cu 'Jifletul.ci c a v a  învia şi cu trupul Sfârşitul vieţii 
n incint'-Şti îi produce aceluia chiar o bucurie ca a ternii- 
j1lL |Llp[elc cu ispitele inferioare, prin care şi-a ridicai 
juar  m  ul D u anumită sfinţenie Dacă n-.n exista şi o :׳
înviere cu trupul, rostul lupte i  pentru în frânarea 
numirilor spre plăcerile inferioare trupeşti ar apărea fără 
rosî Trupul primeşte şi el pentru creştin o semnificaţie 
pej t  \ ti v ă , o v al o a re e te m ă N с v o in ţ e le pe ntr u Tn t â r ireu 1 u i 
ţn curăţie se susţin prin nădejdea învierii lui şi aceasta 
n;!deide este întemeiată pe învierea lui Hristos. Deci şi ele 
sunt  и mărturie a învierii lui Hristos.

1 1 2 .  Autorul înşiră patru opinii după care oamenii  
nii sc diiL de aicj cu nădejdea că vor huria cu trupul: 

a, omul iutieg se duce in nefiinţă; с o opinie care nu 
vede nici un sens în existenţa omului;

h numai sufletul va persista, iar trupul >e va de- 
sităinu d e f i n i t i v ;  nu vede pe om  ca o  existenţa întreaga, 
ce consta din suflet şi trup; pentru ce  armai avea in асем 
cuz  omul Lin trup'1׳ Nu vede capacitatea şi rosiut spiritului 
uman de ■a simţi şi materia, d c -л o face un mediu tot niiii 
străveziu al sufletului, ceea ce  dă materiei o frumuseţe 
spirituală şi un anumit ros t ;  după credinţa creştină, s u 
fletul. pnn virtuţile bunaiăţn se uneşte şi se aseamănă tot 
mai mult cu Dumnezeu; dc aceea va fi unit cu El în 
veşr icie: dor D um nezeu  Cuvântul şi а re Hectar bunătatea 
lui veşnica in trup; sufletul lîind la fel unii cu trupul său, 
şi-o \a  refle!Ui şi el m trup;

t uii'letuf va lua mereu alte trupuri in existenţele lui 
viitoare; e opinia origenistii, susţinuta şi de teoria rein
carnări lor, nici ea nu vede capacitatea spiritului de-a 
spirmultza sau înfrumuseţa materia, nici identitatea 
veşnica a fiecărei persuanc; autorul aduce, ca temei, 
pentru învierea iu acelaşi trup, pentru veşnicie, a fiecărui 
sliIIl:־ argumentul c ă e  cu dreptate ca trupul sţJ primească 
împreună cu sufletul cu caic s-a ostenit, răsplătirea 
veşnica, sufletul v-а luptat pentru înfrumuseţarea spiritu
ală a ,amu trap. pentru a sc defini In identitatea lui veşnică  
prin Irup;

d, v iaţ.i vmoare iii trup va fi ca şi cea de acum. având 
nevuie dc hrunu - opinie apropiata de cea ungem.stă; 
autorul spune ea viaţa viitoare va fi deopotrivă cu a 
m nurilor trupurile vor fi copleşite de spirit, neavond  
nev ui o dc hrana materială

Aceste opinii suni susţinute dc ce i  ec n-au depus  
el or tul de а-ţi stăpâni trupul dc la pornirile lui inferioare

1 1 3 .  Descriind rugăciuni ie pentru cei adormiţi, 
autorul scoate hi relief mulţumirea ce se aduce prin ele 
lui Dumnezeu реп ir u făgăduinţă veşnicei lenc in  data 
celor ce .se nevoiesc in viaţa de aici. pentru а se tace 
t e m e n e a  lui, după cc sc cântă imne diti Scriptură despre 
aceste făgăduinţe Sc mulţumeşte de asemenea lut D u m 
nezeu pentru ca a dai putere celui adormit să sc nev и cască 
!’cntru л sc uri înej  de aici cu Dumnezeu Toţi cei de (aţa 
d j au ca exemplu, S luibade înmormântare с şj un îndemn 
Pentru ei

1 1 4 .  Sc pomenesc şi sfinţii ^dormiţi. in ceata cărora 
4c va duce cel adormit acum. Se subliniază prin aceasta

1 3 3



Note la Ierarhia Bisericească

acum se toamă peste el untdelemn ca o Încununare penţn* 
lupta purtată. Turnarea untdelemnului peste trup ţn_ 
scanată câ şi trupul e încununat pentru lupta purtata 
împreună cu sufletul. Deci e o asigurare că el va primţ 
răsplata învierii intru fericire.

119. Unu râdeau şi atunci de botezul pruncilor 
spunând că c greşit a admite cu alţii să se lepede de ce] 
râu şi să mărturisească credinţa în Hristus în numele 
pruncilor inconştienţi. E ceea ce spun şi azi neapro״ 
tesianţii. Autorul răspunde că naşul nu înlocuieşte prun- 
cui în aceste acte. ci asigură că ceea ce face el acum va 
face şi pruncul, luându-şi răspunderea să-l educe fr 
această direcţie

Dc fapt, pruncul nu va putea rămâne fără otrducaţit 
favorabila credinţei sau contrară ei. Creşterea pruncului 
nu se face intr-un gol. Neoprotestanţii înşişi Ti dau g 
educaţie în sensul credinţei lor Deci nici nu lasă pruncul 
îmr־o completă ncînfluenţure a voinţei şi cugetării kiL 
Butezul lor la douăzeci dc ani va fi şi cl rezultatul unei 
educaţii ce li s-a dai, al unei influenţe exercitate asupra 
lor Nici ei nu vin la botez într-un mod cu totul Jibed‘ . 
Şi dacă nu se poate spune momentul din care începe 
această educaţie, căci copilul începe din primele săp
tămâni să înveţe obiceiurile de la cei din jurul lor. dc ce 
nu s ar introduce în actele dc educaţie a lordc la începui 
şi botezul? Autorul vorbeşte de nişte taine neînţelese, 
care se săvârşesc şi aici în baza ״vechii tradiţii״ apos
tolice. Nu pneepem toi ce se petrece cu omul chiar de la 
începutul vieţii lui sau faptul că el nu este izola! în 
dezvoltarea lui nici în primele zile.

se manifestă mai ales în mândrie. De accca. chiar 
slăbiciunea ce-l ameninţă continuu este un motiv 
de-a cere rugăciunea preotului şi ierarhului.

117. In pnmul rând ierarhul, apoi şi preotul lâi- 
cuieştc sau revelează bunăLatea lui Dumnezeu, cerând 
iertare pentru păcatele din slăbiciune. Această bunătate 
nu c contrara dreptăţii dumnezeieşti, care ţine seama dc 
slăbiciunea omului. Kugându-se pemru această icnarc, 
ierarhul (şi preotul) imită şi el bunătatea lui Dumnezeu. 
Arată şi el prin rugăciunile lui bunăLatea şi capacitatea de 
iertare faţă de cei ceau păcătuit din slăbiciune.

Ierarhul cere iertarea pentru cei ce au păcătuit din 
slăbiciune şi cu siguranţa că li sc va da, pentru căe mişcat 
la această cerere de Duhul SfânL. Căci Mântuitorul când 
a spus; Luaţi Duh Sfânt, u ita ta  veţi ierta păcatele, 
iertate vor fi, a promis ci Duhul Sfânt va lucra in ierarhi 
ori de câte un vor cere iertarea vreunora. Dar toi Duhul 
Sfânt care este cu ei îi va opri să ceară iertarea pentru cei 
cărora nu li sc cuvine. Căci I is l is  a continuat: Si celot ce 
le veţi ţinea, ţinute vor fi. Deci ierarhul arc prin Duhul 
Sfânt lucrător în cl şi puterea de a despărţi de darurile 
dumnezeieşti pe cei pe care trehuie sâ-i despartă (ex
comunicaţii, afurisiţii). Duhul întreţine în ierarh o re
sponsabilitate în faţa lui Dumnezeu, o sensibilitate care 
nu־i permite să trateze cu nepăsare tema iertării celor ce 
o ccr.

118. După ce ierarhul, preoţii şi toţi cei de faţă au 
sărutat pc ccl adormit, ierarhul toarnă untdelemnul sfinţit 
peste trupul lui. Dacă după Botez s-a uns cel botezat 
pentru lupta ce va avea să o poarte pentru desăvârşire.



A  celu i între sfin ţi 

D IO N IS IE  A R E O P A G IT U L *  

D espre  

N U M IR IL E  D U M N E Z E IE Ş T I

P r c s b i t e r u l  D i o n i s i e  c ă t r e  î m p r e u n ă  - p r e s b i t e r u l  T i m o t e i

C a p i t o l u l  I

Despre scopul scrierii şi care e tradiţia numirilor dumnezeieşti

dreptăţii*, ceea ce e mai presus de măsură* şi 
cu neputinţă de încăput La treapta măsurii lor12'. 
Căci precum cele inteligibile (spirituale) sunt 
necuprinse* şi nevăzute de cele simţuale şi cele 
sim ple şi fără chip şi lipsite de formă, 
nepipăibile şi nefigurate ale celor neLrupeşti 
suni necuprinse şi nevăzute de cele figurate în 
formele trupurilor şi prin aceeaşi răpune a 
adevărului indefinitul e mai presus de fiinţă, aşa 
şi unitatea mai presus de nume e dincolo de 
minţi; Unul mai presus de înţelegere e neînţeles 
tuturor înţelegerilor şi binele lui mai presus de 
cuvânt (de raţiune) e negrăit dc nici un cuvânt 
La  fel. Unitatea făcătoare de unitate* este mai 
presus de orice unitate. E  fiinţa cea mai presus 
de fiinţă şi mintea neînţeleasă şi cuvântul de 
negrăit. Nu există cuvânt şi înţelegere şi numire 
pentru ea, nefiind nimic din cele ce sunt Fiind 
cauza existenţei tuturor, este cea care e dincolo 
de fiinţă şi cea care singură poate grăi în mod 
propriu şi cu ştiinţă despre Sine122.

S?.

Deci, cum s-a spus, despre această dum
nezeire mai presus de fiinţă şi ascunsă nu se 
cuvine a se grăi, nici a se cugeta ceva, afară 
de cele spuse nouă din Sfintele Scripturi. Şi 
de fapt, deoarece ea însăşi ne-a predat despre 
Sme cu bunătate in dumnezeieştile Scripturi 
cunoştinţa şi vederea (spirituală) a ceea ce

§ 1

Şi acum, o, fericite, după învăţăturii(? 
teologice*» voi trece la tâlcuirea numiri lor dum
nezeieşti, pe cât este cu putinţă. Ne va 11 şt acum 
îndrumătoare legea ScripLurilor în tâlcuirea 
adevărului celor spuse despre Dumnezeu. Căci 
nu în cuvinte convingătoare* ufe înţelepciunii 
omeneşti! ci în dovedirea puterii insuflate de 
Duhul (I Cor 2.4) învăţăturilor despre Dum
nezeu ne vom apropia în chip negrăit şi neştiut 
de cele negrăite şi necunoscute, prin unirea cu 
ea a puterii şi lucrării raţionale şi înţelegătoare 
a noastre. Căci, în general, nu sc cuvine să 
îndrăznim să spunem sau să cugetăm ceva 
despre dumnezeirea cea mai presus de fiinţă* şi 
ascunsă, in afară de ceea ce s-a spus în chip 
dumnezeiesc de Sfintele Scripturi. Dar însăşi 
necunoaşleru acelei suprafimţialităţi* mai pre
sus de raţiune, de minte şi de fiinţă trebuie sâ-i 
atribuim cunoaşterea suprulrinţialâ*, întrucât ne 
trage spre cele de sus în măsura in care raza 
cuvintelor dumnezeieşti* se dăruieşLe, binevoi
tor, pe sine, ridicânqu-ne spre luminile mai 
înalte, dar moderând acest urcuş prin propria 
noastră în frânare şi cuviinţă120 faţă de cele dum
nezeieşti*, Căci, dc fapt, dacă trebuie să ne 
meredem în teologia (Scriptura) aiotînţeleasâ şi 
aioturîevărată*, cele dumnezeieşti se revelează 
(se descoperă)* şi se fac văzute pc măsura 
riecărei m inţi, bunătatea dum nezeiască  
coborând în chip dumnezeiesc, cu păstrarea
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Despre Numirile Dumnezeieşti

ealăuzip de ea, călăuzire tare, şi celor cc se 
luminează iluminare* şi celor ce se desă
vârşesc, izvor de desăvârşire; de asemenea, 
celor ce se îndumnezeiesc* putere îndum- 
nezeitoare, celor ce năzuiesc spre simplitate 
simplitate, celor ce tind spre unitate, unitate; 
şi oricărui început. început mai presus de 
începui în chip mai presus de fiinţă. Şi. simplu 
vorbind, viată celor vii* şi fiinţă celor ce sunt, 
începui şi cauză a toată viaţa şi flinta, pentru 
bunătatea care a adus cele ce suni Ia existentă 
şi Ie susţine127,

H

Acestea le-am învăţat lainic de la dum- 
nezeieştile Scripturi. Ş i, ca să spun aşa, toată 
lauda sfinţilor scriituri e potrivită pentru lâl- 
cuirca* şi lauda ieşirilor (procesiunilor) bine
făcătoare ale dumnezeieştii obârşii. De aceea, 
aproape în toată Scriptura vedem lăudată cu 
sfinţenie obârşia dumnezeiască ca monadă* 
şi enadă, pentru simplitatea şi unitatea neîm- 
părjilâ mai presus de fire, din care, ca dinrr-o 
putere unificatoare, ne unim şi noi şi deose
birile noastre împărţite*, cortcentrându-se în 
chip mai presus de lume, ne adunăm îmr־o 
monadă de chip dumnezeiesc şi într-o unitate 
ce imită pe Dumnezeu1 :R, dar o vedem şi ca 
Treim e* 129 pentru m an ifestarea  întreit 
ipostaticâ a fecundităţii mai presus de fiinţă 
prin carc este şi se numeşte toată paternitatea* 
în cer şi pe pământ130, însă şi ca pe cea care e 
cauza celor cc sunt. pentru că pe toate le-a 
adus la existenţă pentru bunătatea ei de viaţă 
făcătoare131־, de asemenea înţeleaptă şi bună* 
pentru câ toate cele ce sunt*, păstrând cele ale 
firii proprii necorupte, sunt pline de toată 
arm onia dum nezeiască şi dc sfântă fru
museţe, şi la fel. în chip deosebit, de oameni 
iubitoare13־. Pentru că Într-Unul din jposta- 
şurile ei s-a împărtăşit cu adevărat în în
tregime* de cele ale noastre133, chemând din 
nou la Sine şi unind cu Sine umilinţa ome
nească cu care s-a compus m mod negrăit 
Iisus cei simplu, odată ce Cel veşnic a luat 
mişcare temporală* şi s-a făcut interior firii 
noastre cel ce depăşeşte ordinea întregă a firii 
îmregi prin temelia neschimbată şi neameste־ 
cată* a celor proprii134.

Şi toate celelalte lumini dumnezeieşti lu
crătoare* pe care ni le-a dăruit în chip revela-

este*, ea este neapropiatâ tuturor celor ce 
sunt, ca una ce e ridicată peste toate în mod 
suprafiinţial123. De aceea, vei a lia  mulţi 
teologi (scriitori ai Scripturii) lăudând-o pe ea 
nu numai ca nevăzută şi necuprinsă, ci şi dc 
necercetat şi fără urme, nefiind nici o urmă 
prin care sâ se străbată spre ascunsa ci nemăr
ginire*. Dar binele nu siă necomunicat*. în 
general, nici uneia din cele ce sunt124. Căci, 
raza Iui fiind mai presus de fiinţă*, ca una ce 
e întemeiată statornic în sine. se arată cu 
bunătate, prin ilum inări corespunzătoare, 
fiecăreia din cele ce sunt şi atrage spre ve
derea lui şi spre împărtăşirea de el şi spre 
asemănarea cu el, pe cât e cu putinţă, minţile 
sfinţite ce se împărtăşesc* cu sfinţenie, ca pe 
unele ce n-au puterea propriei îndrăzneli* să 
urce spre ceea cc e mai sus, fără ajutorul 
arătării coborâte a lui Dumnezeu, nici n-au 
alunecat spre ede de jos, prin coborârea la 
ceea ce e mai rău, ci tind cu bună statornicie 
şi în mod neclintit spre raza ce le iluminează 
pe măsura dragostei lor de iluminările cu 
putinţă, înaripate, în chip înţelept şi cuvios, 
cu sfinţită evlavie125.

§3

Urmând, deci, acestor cumpene dum
nezeieşti, care cârmuiesc fiinţele ordinelor 
sfinte ale treptelor de mai presus de ceruri, 
cinstind pe de o pane ascunsul mai presus de 
minte* şi fiinţă al dumnezeieştii obârşii* cu 
evlavia nescruiâloarc şi sfinţită a minţii, iar 
cele negrăite ale ci cu tăcere înţeleaptă, sâ 
tindem spre razele cc ne luminează din Sfin
tele Scripturi şi să ne lăsăm călăuziţi de lu
m in a  lo r  sp re  im n e le  de la u d ă  a le  
dunmezeirii, luminaţi de ele în chip supra- 
1 urnesc. Şî întipăriţi de sfintele12*1 imne de 
laudă, sâ privim spre luminile dăruite în chip 
dumnezeiesc pnn ele şi sâ lăudăm obârşia 
dătătoare de bine* a ţoală sfânta arătare dum
nezeiască, aşa cum ne a predai ea însăşi 
despre Sine în Sfintele SenpLuri, ca de pildă, 
că este cauza şi obârşia şi fiinţa şi viaţa tuturor 
şi rechemarea şi ridicarea* celor ce au căzut 
dc la ea: iar pentru cei ce au lunecat spre 
stricarea chipului dumnezeiesc, reînnoire şi 
înviere, precum pentru cei mişcaţi spre o 
corupţie lipsită de sfinţenie, sfântă stator
nicie; iar celor statornici siguranţă şi celor
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D a r ,  d a c ă  c e e a  c e  e  m a i  p r e s u s  d e  o r i c e  
c u v â n t  şi  d e  o r i c e  c u n o ş t i n ţ ă  ş i  e  a ş e z a t  în  
g e n e r a l  m a i  p r e s u s  d e  o r i c e  m i n t e  şi  d e  
o r i c e  f i i n ţ ă  l e  c u p r i n d e  ş i  le ţ i n e  l e g a t e  şi 
a d u n a t e  p e  t o a t e  şi l e  p r e c e d e  p e  t o a t e ,  e a  
î n s ă ş i  e s t e  c u  t o t u l  d e  n e c u p r i n s  şi n u  e  n i c i  
s i m ţ i r e  a e i .  n i c i  î n c h i p u i r e * ,  n i c i  p ă r e r e ,  
n i c i  n u m e ,  n i c i  c u v â n t ,  n i c i  a t i n g e r e * ,  n i c i  
ş t i i n ţ ă ,  c u m  a l c ă t u i m  a c e s t  t r a t a t  d e s p r e  n u 
m i r i l e  d u m n e z e i e ş t i ,  o d ^ t â  c e  d u m n e z e i r e a  
s - a  a r ă t a t  d e  n e n u m i t  ş i  m a i  p r e s u s  d e  
n u m i r i * .  D e c i  c u m  a m  s p u s ,  c â n d  a m  e x p u s  
lnv'â[df urile teologice 1 E l  e s t e  c e e a  c e *  e s t e ,  
U n u l ,  n e c u n o s c u t u l ,  s u p r a f i i n ţ i a l u l ,  B i n e l e  
p r i n  S i n e ,  u n i t a t e a  t r e i m i c â ,  d e  o  d u m 
n e z e i r e * ,  d e  o  b u n ă t a t e  c e  n u  s e  p o a t e  n i c i  
s p u n e ,  n i c i  î n ţ e l e g e .  D a r  ş i  n u m i r i l e  
p o t r i v i t e  î n g e r i l o r *  a l e  s f i n t e l o r  p u t e r i ,  c a r e  
t r e b u i e  s o c o t i t e  f i e  d ă r u i r i ,  f i e  p r i m i r i  a l e  
b u n ă t ă ţ i i  m a i  p r e s u s  d e  c u n o a ş t e r e  ş i  d c  
a r ă t a r e ,  s u n t  n e g r ă i t e  ş i  n e c u n o s c u t e  şi le 
s u n t  p r o p r i i  n u m a i  î n g e r i l o r  î n v r e d n i c i ţ i  d e  
c u n o a ş t e r e a  m a ^ ţ p r e s u s  d c  c u n o a ş t e r e a  
î n g e r e a s c ă  a  l o r  \  M i n ţ i l e  d e  c h i p  d u m 
n e z e i e s c ,  u n i t e  c u  a c e s t e a * ,  p e  c â t  e  c u  p u 
t i n ţ ă ,  p r i n t r - o  i m i t a r e  î n g e r e a s c ă  ( f i i n d c ă  
m i n ţ i l e  î n d u m n e z e i t e  a u  p a r t e  d e  o  a s t f e l  d e  
u n i r e  c u  l u m i n a  s u p r a d u m n e z e i a s c ă  p n n  
t o a t ă  o d i h n a *  l u c r ă r i i  î n ţ e l e g ă t o a r e )  o  l a u d ă  
in  m o d  p r i n c i p a l  p r i n  o r i c e  d e s p r i n d e r e  d e  
c e l e  c e  s u n t * ,  l u m i n a t e  d e  e a  c u  a d e v ă r a t  şi 
m a i  p r e s u s  d e  l i r e ,  p r i n  u n i r e a  p r e a f e r i c i t ă  c u  
e a .  C ă c i  p u t e r e a  c e l o r  c e  s u n t  e  r id i ca t j i ^gs t f e l  
p e s t e  t o a t e  î n  c h i p  m a i  p r e s u s  d e  f i i n ţ ă  , d a r  
e a  n u  с  n i m i c * ,  D e c i  s u p r a l î m ţ i a l i i a l e a  d u m 
n e z e i a s c ă ,  c a r e  e s t e  s u p r a e x i s t e n ţ a  s u p r a -  
b u n ă t ă ţ i i ,  n u  e  c u  p u t i n ţ ă  n i m ă n u i  d i n  c e i  c e  
sunL i u b i t o r i  ai  a d e v ă r u l u i  m a i  p r e s u s  d e  t o t  
a d e v ă r u l  să  o  l a u d e  n i c i  c a  r a ţ i u n e  s a u  c a  
p u t e r e ,  n i c i  c a  m i n t e  s a u  c a  v i a ţ ă  s a u  c a  
f i i n ţ ă ,  c i  c a  p e  u n a  c e  с  n e g a ţ i a  p r i n  d e p ă ş i r e  
a  t o a t ă  d e p r i n d e r e a * ,  m i ş c a r e a ,  v i a ţ a ,  
Î n c h i p u i r e a ,  o p i n i a ,  n u m e l e ,  c u v â n t u l ,  
c u g e t a r e a ,  î n ţ e l e g e r e a ,  f i i n ţ a ,  s t a b i l i t a t e a ,  
f i x i t a t e a ,  u n i r e a .  D e o a r e c e ,  c a  e x i s t e n ţ a  
b u n ă t ă ţ i i ,  e s t e  p r i n  î n s ă ş i  e x i s t e n ţ a  e i  c a u z a  
a  t o a t e  c â t e  s u n t .  D a r  p r o n i a  b u n ă t ă ţ i i  d u m 
n e z e i  r i i  c a  o b â r ş i e *  a  t u t u r o r  t r e b u i e  l ă u d a t ă  
d i n  t o a t e  c e l e  c a u z a l e .  Ş i  f i i n d  e a  a c e a s t a ,  e s t e  
o b â r ş i a  şi s u p o r t u l  ( ip o s L a s u l )  t u t u r o r  ş i  t o a t e

§5tor ,  c o n f o r m  S c r i p t u r i l o r ,  p r e d  a n  ia  a s c u n s ă  a  
d u m n e z e i e ş t i l o r  n o ş t r i  î n v ă ţ ă t o r i * ,  l e - a m  
c u n o s c u t  şi n o î  in c h i p  l a i n i c .  L e - a m  c u n o s c u t  
a c u m  p c  m ă s u r a  n o a s t r ă  p r i n  s f i n t e l e  p e r d e l e *  
a !e iu b i r i i  d e  o a m e n i a ־115 r ă t a t ă  în  S c r i p t u r i  şi 
În p r e d a m i l c  d u m n e z e i e ş t i ,  c a r e  a c o p e r ă  c e l e  
s p i r i t u a l e  î n  c e l e  s e n s i b i l e  ş i  c e l e  m a i  p r e s u s  
de f i in ţ ă  î n  c e l e  c e  s u r u  ş i  î n v ă l u i e  în  f o r m e  ş! 
în c h i p u r i  c e l e  f ă r ă  f o r m ă  şi f ă r ă  c h i p u r i  şi 
m u l t i p l i c ă  şi p l a s t i c i z e a z ă  s i m p l i t a t e a  m a i  
p r e s u s  d e  l i r e  şi n e  f i g u r a t ă  î n  v a r i e t a t e a  s i m -  
b o a l d o r  î m p ă r ţ i t e * ;  i a r  c â n d  n e  v o m  l a c e  
n e s t r i c â c i o ş i *  ( i n c o r u p t i b i l i )  şi n e m u r i t o r i  şi 
v o m  a j u n g e  l a  s t a r e a  a s e m ă n ă t o a r e  lu i  H r i s t o s  
ş! p r e a f e r i c i t ă ,  vom fi,  d u p ă  S c r i p t u r ă ,  fo r -  
iiediim cu Domnul (1 T e s .  4 . 1 7 ) .  u m p l u ţ i  d e  
v e d e r e a  p r e a c u r a t a ,  d e  a r ă t a r e a  lu i  d u m n e z e 
i a sc ă *  c e  n e  v a  î n c o n j u r a  c u  s t r ă l u c i r e a  
r a z e l o r  lui  a t o t l u m i n o a s e ,  c a  p e  u c e n i c i  în  
a c e a  a t o t d u m n e z e i a s c â  S c h i m b a r e  l a  f a ţ ă .  
C ă c i  a t u n c i  n e  v o m  î m p ă r t ă ş i  c u  m i n t e a  
n e p â t i m a ş ă  şi n e m a t e r i a l ă  d c  d ă r u i r e a  l u m i n i i  
lui sp i r i t u a le  şi d e  u n i r e a  m a i  p r e s u s  d c  m i n t e ,  
t ră i tă  in s t r ă l u c i r i l e  n e c u n o s c u t e  ş i  fericiLe,  
r e v ă r s a t e  d i n  r a z e l e  s u p r a  l u m i n o a s e ,  î n t r - o  
i m i t a r e  m a i  d u m n e z e i a s c ă *  a  m i n ţ i l o r  m a i  
p r e s u s  d e  c e r u r i .  C ă c i  a t u n c i  v o m  f i  
deopotrivă cu îngerii, c u m  s p u n e  a d e v ă r u l  
S c r i p t u r i i ,  şi f i i  ai lui Dumnezeu, fiind  fii cu 
învierii1**3 ( L u c .  2 0 .  3 6 ) .

I ar  a c u m ,  p r e c u m  n e  e s t e  c u  p u t i n ţ ă ,  f o l o -  
s i n d u - n e  d e  s i m b o a l e l c  p r o p r i i ,  n e  î n ă l ţ ă m  la 
c e le  d u m n e z e i e ş t i  şi d i n  a c e s t e a  i a r ă ş i  la 
a d e v ă r u l  u n i t a r  a! v e d e r i l o r  lu i  s p i r i t u a l e *  p e  
m ă s u r a  n o a s t r ă ;  şi d u p ă  î n ţ e l e g e r e a  p r o p r i e  
n o u ă  c e l o r  d e  c h i p  d u m n e z e i e s c ,  o d i h n i n d *  
lu c r ă r i l e  n o a s t r e  î n ţ e l e g ă t o a r e ,  s u n t e m  a t i n ş i ,  
pe  cat  n c  e  c u  p u t i n ţ ă ,  d e  r a z a  c e a  m a i  p r e s u s  
dc f i inţă .  î n  c a r e  a u  p r e e x i s t a t  în  c h i p  s u p r a n e -  
g ră i t*  t o a t e  m a r g i n i l e  t u t u r o r  c u n o ş t i n ţ e l o r ,  r az ă  
pe  cure n u  с c u  p u t i n ţ ă  n ic i  a  o î n ţ e l e g e * ,  n ic i  
a o  s p u n e ,  n i c i  a  o  v e d e a  î n l r  u n  fel o a r e c a r e ,  
p e n t r u  c ă  e  d e a s u p r a  t u t u r o r  şi m a i  p r e s u s  d e  
c u n o a ş t e r e ;  c ă c i  a  l u a i  in  e a  d e  m a i  î n a i n t e  şi 
d e o d a t ă  m a r g i n i l e  t u t u r o r *  c u n o ş t i n ţ e l o r  şi 
p u t e r i l o r  f i i n ţ i a l e  in c h i p  m a i  p r e s u s  d e  f i i n ţ ă ,  
d a r  f i i n d  s t a t o r n i c i t ă  p r i n  p u t e r e a  e i  
n e c u p r i n s ă  m a i  p r e s u s  şi  d e  t o a t e  m i n ţ i l e  
c e r e ş t i .  C ă c i ,  d a c ă  t o a t e  c u n o ş t i n ţ e l e *  s u n i  a l e  
c e l o r  c e  s u n t  şi  a u  m a r g i n e a  î n  c e l e  c c  s u n t ,  
c e e a  c e  e s t e  d i n c o l o  d e  t o a t ă  f i i n ţ a  ( d e  to t  c e  
e s t e )  e s t e  r i d i c a t  p e s t e  Loatâ c u n o ş t i n ţ a 1 {
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A  st fel .  C e l u i  ce  e c a u z a  t u t u r o r  şi m a i  prestre 
d e  t o a te ,  i s c  p o t r i v e ş t e  şi l i p s a  n u m e l u i *  şi t0ilu* 
n u m e l e  c e l o r  c e  s un t ,  e a  s â  f i e  c u  a d e v t o f  
î m p ă r ă ţ i a  t u t u r o r  şi c a  î n  j u r u l  e i  s â  f ie toate  si 
t oa te  sâ  fie d e p e n d e n t e  d e  e u  c a  pr i cină ,  
o b â r ş i e * ,  c a  m a r g i n e 147 şi e a  s â  f ie ,  d u p ă  S en □  
tu r a ,  n mie în ton* {I C o r .  15 , 2 8 )  şi s â  f ie  l ăudată  
c u  a d e v ă r a t  c a  s u p o r t u l  ( i p o ş t a ş u l )  t u t u m r  
o b â r ş i a  ş i  d e s ă v â r ş i  l o a r e a ,  s u s ţ i n â t o a r e a '  
o c r o t i r e a  şi c a s a * ,  c e a  c a r e  î n t o a r c e  toa te  spre 
S i n e  şi a c e a s t a  în  m o d  u n i t a r ,  ce l  n e s u p u s  
v r e u n e i  r e l a ţ i i MH, l i b e r  d e  t o a t e .  C ă c i  n u  e  
n u m a i  c a u z a  s u s ţ i n e r i i  s a u  a  v i e ţ i i  s a u  a  
d e s ă v â r ş i r i i ,  c a  s ă  f i e  n u m i t ă  b u n ă t a t e  ma i  
p r e s u s  d e  n u m e ,  d e  m i n t e ,  n u m a i  d i n  a c e a s tă  
p u r t a r e  d c  g r i j ă  s a u  d i n  a l t a ,  c i  c u p r i n d e  toate  
c e l e  c e  s u n t  in S i n e  î n  m o d  s i m p l u *  şi fără sâ 
s e  m ă r g i n e a s c ă ,  p r i n  b u n ă t a t e a  a t o t  ־
d e s ă v â r ş i t e i  b u n ă t ă ţ i  a  a c e l e i a ş i  u n i c e  şi 
a t o a t e e a u z a t o a r e  p u r t ă r i  d e  g r i j ă .  Ş i  e  l ă u d a t ă  
şi n u m i t ă  d in  a r m o n i a  l â u n L r i c â  a tu t u r o r ,

§8

D a r  t e o l o g i i  ( a u t o r i i  S c r i p t u r i l o r )  n u  le 
v e s t e s c  a c e s t e a  n u m a i  d i n  p u r t ă r i l e  d e  g r i j ă  
a t o t c u p r i n z ă t o a r e  şi p a r ţ i a l e  s a u  d i n  ce le  
p r o v i d e n ţ i a l e ,  c i  le n u m e s c  u n e o r i  ş i  ară t ăr i  
v ă z u t e *  în  s f i n t e l e  l o c a ş u r i *  d u m n e z e i e ş t i  
s a u  d i n  c e  Ic c a r e  l e  l u m i n e a z ă  în  a l t e  locur i  
c e l o r  l a i n i c  in i ţ i a ţ i ,  p r i n  aJ te  ş i  a l t e  c a u z e  şi 
p u t e r i ,  b u n ă t a t e a  m a i  p r e s u s  d e  f i r e  c a r e  î n 
t r e c e  î n  s t r ă l u c i r e  o r i c e  n u m i r e  ş i  o  î m b r a c ă  
în  f o r m e  şi c h i p u r i  o m e n e ş t i  s a u  d e  f o c  sa u  
f u l g e r ă t o a r e  ş i  l a u d ă  o c h i i ,  ş i  u r e c h i l e ,  şi 
s p r â n c e n e l e ,  şi f e ţ e l e ,  şi m â i n i l e ,  şi p a l m e l e ,  
şi  a r i p i l e ,  ş i  b r a ţ e l e ,  şi s p a t e l e ,  şi p i c i o a r e l e ,  
c u n u n i l e  şi s c a u n e l e * .  S e  m a i  f o l o s e s c  şi de  
p o t i r e ,  d e  v a s e  şi d e  a l t e l e  şi o  a c o p e r ă  în  a l te  
î n f ă ţ i ş ă r i  t a i n i c e ,  d e s p r e  c a r c  v o m  v o r b i  d u p ă  
p u t i n ţ ă  în  Teologia simbolica*. A c u m  în să ,  
r ă m â n â n d  la c e e a  c c  ţ i n e  d e  l u c r a r e a  d e  laţă ,  
r e z u m â n d u - n e  la c e l e  d i n  S c r i p t u r i  şi  f o l o s i m  
d u  n e  c a  d e  u n  î n d r e p t a r  d e  c e l e  s p u s e  în  e a  şi 
p r i v i n d  l a  e l e .  v o m  t r e c e  i a  e x p l i c a r e a  n u 
m i r i l o r  s p i r i t u a l e  ( i n t e l i g i b i l e ) ,  p r i v i n d  la 
c e e a  c e  n c  e x p u n e  în t o a i â  S c r i p t u r a  r â n d u i a l a  
i e r a r h i c ă *  şi p ă t r u n z â n d  c u  î n ţ e l e g e r e  d u m 
n e z e i e s c  v ă z ă t o a r e  l a  î n ţ e l e s u r i l e  a s e m â ^  
n â t o a r e  ( p r o p r m - z i s )  c e l o r  d u m n e z e i e ş t i * ■  Şi

§7o  d o r e s c  p e  ea ;  c e l e  î n ţ e l e g ă t o a r e *  şi r a ţ i o 

n a l e  (ν ο ε ρ ά  k o u  λ ο γ ι κ ά )  î n  m o d  
c u n o s c ă t o r  i a r  c e l e  s u b o r d o n a t e  a c e s t o r a .  î n  
m o d  s i m ţ u a l  ( s e n s i b i l ) ,  Ş i  c e l e l a l t e  a u  
m i ş c a r e a  v i t a l ă  s a u  s u n i  s i m p l e  p r i n  d e p r i n 
d e r e a  fii π ţi a l a  s a u  h a b i t u a l â .

S6

Ş l i i n d - o  a c e a s t a ,  t e o l o g i i  Iu! D u m n e z e u  
( a u t o r i i  S c r i p t u r i l o r )  îl l a u d ă  p e  El  ş i  c a p e  C e l  
f ă r ă  n u m e .  d a r  şi  d i n  toi n u m e l e .  F ă r ă  n u m e  
îl a r a t ă  a t u n c i  c â n d  s p u n  c â  o b â r ş i a  d u m n e 
z e i a s c ă  u i m e ş t e  ( m u s t r ă )  p e  c e l  c e  î n t r e a b ă  
î n l r - u n a  d i n  v e d e r i l e  t a i n i c e  a l e  a r ă t ă r i i  d u m 
n e z e i e ş t i  s i m b o l i c e :  Care este numele Tău? 
( F a c .  3 2 , 2 9 ) ;  ş i  A c e s t a ,  r e n u n ţ â n d  Ia  a  se  f a c e  
c u n o s c u t  p r i n  o r i c e  n u m e  d u m n e z e i e s c ,  
s p u n e :  Şi pentru ce întrebi despre numele 
Meu? Acesta este minunat ( F a c .  3 2 . 2 9 ;  J u d .  
1 3 . 1 8 ) ,  O a r e  n u  a c e s t a  e s t e  c u  a d e v ă r a t  n u 
m e l e  m i n u n a t ,  c â  e  m a i  p r e s u s  d e  to t  n u m e l e ,  
c â  e  f ă r ă  n u m e .  c â  e deasupra a tor numele ce 
se poate numi fie in veacul acesta, fie în cel 
vii tot ( E l .  1 , 2 1 ) ?

Ia r  c u  m u i l e  n u m e  !1 a r a t ă  a t u n c i  c â n d  îl 
p r e z i n t ă  z i c â n d  Eu sunt Cel ce sunt ( l e ş .  
3 . 1 4 ) :  V i a ţ a .  L u m i n a ,  D u m n e z e u ,  A d e v ă r u l  
( c l .  F a c .  2 8 , 1 3 ;  l o a n  8 , 1 2 ;  14 .6  e t c \ ) ;  şi c â n d  
î n ţ e l e p ţ i i  î n  c c l c  d u m n e z e i e ş t i  îl l a u d ă  c a  p e  
c a u z a t o r u l  L u tu ru r  p r i n  m u l t e  n u m e ,  d i n  t o a t e  
c e l e  c a u z a t e ,  d e  p i l d ă  c a  b u n ,  c a  f r u m o s ,  c a  
î n ţ e l e p t ,  c a  i u b i t ,  c a  p e  D u m n e z e u l  d u m 
n e z e i l o r ,  c a  p e  D o m n u l  d o m n i l o r ,  c a  p e  S f â n 
tul  S f i n ţ i l o r ,  c a  p e  C e l  v e ş n i c * ,  c a  p e  C e l  c e  
e s l e :  c a  p e  c a u z a t o r u l  v e a c u r i l o r ,  c a  p e  d ă r u i -  
t o r u l  v i e ţ i i ,  c a  î n ţ e l e p c i u n e a ,  c a  M i n t e a ,  c a  
R a ţ i u n e a  ( C u v â n t u l ) ,  c a  C u n o s c ă t o r u l ,  c a  î n -  
t r e c â n d  Loaie c o m o r i l e  a  t o a t ă  c u n o ş t i n ţ a ,  c a  
p u t e r e 141, c a  S t â p â n i t o r u l ,  c a  î m p ă r a t u l  î m 
p ă r a ţ i l o r 142, c a  C e l  V e c h i  d e  z i l e .  c a  n e î m -  
b ă t r â n i l o r *  şi n e s c h i m b a b i J t4\  c a  m â n t u i r e ,  
c a  d r ep t aL e ,  c a  s f i n ţ e n i e 144, c a  r ă s c u m p ă r a r e ,  
c a  î n i r e c â n d  t o a t e  î n  m ă r i r e ,  d a r  şt c a a f i â n d u -  
se  în  a d i e r e *  s u b ţ i r e 545. E i  m a !  s p u n  c â E i  e s t e  
în m i n ţ i  ş i  î n  s u f l e t e  şi  î n  t r u p u r i ,  î n  c e r  şi p e  
p ă m â n t  a c e i a ş i  in  a c e l e a ş i ,  i n  l u m e ,  în  j u r u l  
l u m i i ,  m a i  p r e s u s  d e  l u m e .  m a i  p r e s u s  d e  
c e r u r i ,  m a i  p i e s u s  d e  f i in ţ ă ,  s o a r e ,  s t e a ,  fo c ,  
a p ă ,  d u h ,  r o u ă ,  n o u r ,  s t â n c ă  p n n  s i n e ,  p i a t r ă ,  
t o a t e  c e l e  c e  s u n t  ş i  n i m i c  d i n  c e l e  c e  s u n t  14i>.
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acestea urmând preasfânta explicare, neîm- 
pârtâşind nici in sens, nici în vorbire cele 
dumnezeieşti celor neiniliaţi. Iar mic să-mi 
ajute Dumnezeu să laud în mod cuvenit lui 
multele numiri binefăcătoare ale dumnezeirii 
nenunrite şi să nti depărteze cuvântul 
adevărului din gura mea.

vomîmbia urechi sfinţie* explicării sfintelor 
numiri dumnezeieşti, întărind în cei sfinţi cele 
sfinte, potriva dumnezeieştii tradiţii şi 
a părând u-le de râsul şi batjocura cctor ne- 
initiali* *n cle; nYdl 1״Ll*1 1 :  LCla înşişi, dacă־ 
există peste toi astfel de Oameni. eliberându-i de 
0 astfel de luptă împotriva acestora. Deci. tu 
însuţi- bunule Timotei, trebuie să păzeşti

C a p i t o l u l  II 

Despre Teologia imită şi, distinctă 
şi care e unirea şi distincţia dumnezeiască

scoală p e  m orii şi îi face  vii. o şa şi Fiul, pe  
care voieşte ii fa ce  vii (Ioan 5 ,2 1 ): şi iarăşi: 
D uhul este ele viaţa făcă tor  (Ioan 6,63).

Iar ca şi domnia peste toate o are în
treaga dumnezeire şi nu se poate spune 
aceasta numai despre dumnezeirea 
născătoare de Dumnezeu* sau despre cea 
filială, o vedem şi în faptul că Scriptura 
spune dc atâtea ori şi despre Tatăl şi despre 
Fiul că sunt Domn, dar că şi Duhul este 
Domn. Dar şi frumuseţea şj înţelepciunea 
suni atribuite întregii dumnezeii־!; la fel 
lumina şi îndumnezeirea şi calitatea dc 
cauză şi toate câte sunt atribuite cu laudă de 
Scripturi întregii dumnezeire In mod concen
trat o spune aceasta, când zice: Toate sunt din 
Dumnezeu (ci. I Cor. 8 .6 ); şi prin 
desfăşurare*, când zice: Toate au fo s t  create  
prin E l* şi spre FI (Ioan 1,3) şi: întru El stau 
toate (c־f. Rom. 1 1,36); şi: Trim ite-vei Duhul 
Tău şi se vor zidi (Ps. 103.31). Şi. ca să 
spunem pe scurt, Cuvântul dumnezeiesc 
însuşi a spus: Eu şt Tatăl una suntem  (Ioan 
10,30); şi: Toate câte le are Ta răi, a le M ele 
sunt {Ioan 16,15): şi: Toate a le  M ele ale Tale 
stau şi a le Tale. a le  M ele (Ioan 17,10),

Şi iarăşi, spunând că toate ale Tatălui sunt 
şi ale lui*, le atribuie şi Duhului dumnezeiesc 
în mod comun şi unitar*. F. vorba de lucrările 
dumnezeieşti*, dc închinarea, de cauzalitatea 
izvorâtoare* şi fără lipsuri şi de împărţirea 
darurilor binefăcătoare. Şi nici unul dintre cei 
ce se hrănesc din dumnezeieştile Scripturi cu 
înţelesurile lor ne strâmbate* socotesc că nu 
va nega că toalc cele potrivite lui Dumnezeu 
sunt proprii întregii dumnezeiri, după 
desăvârşitul cuvânt al lui Dumnezeu149.

§ 1

Bunătatea dumnezeiască dc sine. cum ne 
arată Scriptura, aplică întregii obârşii dum
nezeieşti* toaLe înţelesurile dumnezeieşti, 
arătându-le* ca ale ei. Căci ce se poate învăţa 
din Sfânta Scriptură ca e Dumnezeu altceva, 
când însăşi dumnezeiasca obârşie* spune: D e  
cernu zici hun: N im eni nu este hun. decât 
numai Dumnezeu (Mal. 19.17), Aceasta ni s-a 
spus şt in alte locuri, când le-am cercetat, 
arătându-ne că toate numirile dumnezeieşti 
nu suni atribuite de Seripmri niciodată vre
unei părţi*, ci întregii dumnezeiri şi plenitu
dinii ei. Şi toate sunt referite în mod 
neînipârţiL şl absolut, fără excepţie, în în
tregime întregii* dumnezeiri. Câa, cum am 
amintit in invăpir urile teologice, cine nu re
cunoaşte că acestea se spun despre întreaga* 
dumnezeire ar îndrăzni cu blasfemie să sfâşie 
în mod necuvcnit unitatea supraunită. Deci 
trebuie spus că aşa trebuie cugetat despre 
leală dumnezeirea. Căci însuşi Cuvântul cel 
prin lire bun a spus: Fusuri[ hun (Mat. 20.15). 
Şi un prooroc* dintre cei insuflaţi de Dum
nezeu laudă Duhul cel bun (ci. Ps. 142J0), Şi 
iarăşi cuvântul; Eu sunt Cel ce sunt (leş. 3,14), 
dacă nu s-ar spune despre întreaga dumnezeire, 
u I ar înţelege marginindu-se la o parte, cum 
s-ar auzi cuvântul: Acestea zice C el ce es te*. 
C el re era. C el ce va veni, A w tp ito ru l i Apoc. 
1*8). Şi: lat Tu A celaşi eşti (Ps. 101.28) sau 
Dtthiti A devărului, care este, < a re  de la 
la tu l*  purcede (Ioan 15,26). Şi. dacă nu ar 
spune că toată dumnezeirea* este viaţă, cum 
ăr Ii adevărat cuvântul sfânt: Precum Tatăl
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lisus şi toate tainele fiinţiale* ale iubirii de 
oameni care vin din aceasta.

§4

Dar socotesc că trebuie ca noi. reluând 
tema, să expunem mai mult modul uniiăţii şi 
distincţiei dumnezeieşti, ca să ne devină bine 
văzut toi înţelesul lor, care neagă toată dife
renţa variată şi neclară, dar şi defineşte, după 
cât se poale. în mod bine distinct şi clar şi bine 
orânduit, cele proprii fiecăruia. Căci, precum 
am spus şi în alte locuri, cei iniţiaţi în chip 
sfânt în tradiţia* învăţăturii noastre despre 
Dumnezeu numesc uniri dumnezeieşti cele 
ale identităţii negrăite şi mai presus de 
cunoaştere, cu termenul ascuns şi nearâiat*, 
iar distincţii*, ieşirile (procesiunile) şi 
arătările bune ale obârşiei dumnezeieşti. Şi 
arată, urmând sfintelor Scripturi, cele proprii 
numitei uniri: şi iarăşi spun că unele uniri sunt 
proprii şi celor distincte. De pildă, spun că 
ţine de unirea dumnezeiască suprafiinţa ei. 
fiind una şi comună Treimii începătoare, exis
tenţa mai presus de fiinţă, dumnezeirea mai 
presus de dumnezeire, bunătatea mai presus 
de bunătate, fiind mai presus de orice identi
tate a celor ce întrec identitatea deplină a 
tuiuror; la fel, unitatea începătoare*, ne- 
grăirea*, antecedenţă oricărei exprimări ca 
necunoaştere, aiotspiritualitatea*, temelia şi 
afirmarea tuturor şi negarea prin depăşire a 
tuturor, existenţa mai presus de orice afirmare 
şi negare15\ aflarea şi întemeierea iposta- 
surilor începătoare unul în altul, de se poate 
spune aşa, supranumite în întregime şi prin 
nici o parte confundate154, ca luminile unor 
sfeşnice* (ca să ne folosim de exemplele sen׳ 
sibile şi familiare), care sunt într-ocasă unică 
şi întregi în întregimea reciprocă, dar având 
fiecare în mod propriu subzistenţa deplina şi 
exacta, însăşi un mod distinct una faţă de alta: 
sunt unite în distincţie şi distincte în unire155■ 
E aşa cum vedem într-o casă multe lămpi, cu 
luminile unite într-o lumină şi luminând într-o 
singură strălucire indistinctă, încât n-ar putea 
cineva, precum socotesc, să deosebească lu
mina acestei lămpi de a celorlalte în aerul care 
cuprinde toate luminile şi să vadă pe una fără 
alia, fiind unite ţoale în mod neamestecat cu 
toate. Dar. şi dacă ar scoate cineva una din 
lămpile casei, nu va micşora toată lumina

Acestea fiind arătate nouă în cuvintele de 
mai sus pe scurt şi în parte, iar în altele mai 
pe larg şi mai desfăşurat, vom încerca să 
arătăm mai dezvoltat că trebuie înţelese ca 
referindu-se la întreaga dumnezeire.

§2

Iar dacă ar spune cineva că noi intro
ducem prin aceasta o confuzie îmre cele 
distincte cuvenite lui Dumnezeu*, socotim 
că acest cuvânt nu-1 poate convinge nici pe ci 
că e adevărat. Căci, dacă este cineva care se 
opune în general Scripturilor, el va fi departe 
şi de înţelepciunea omenească şi, dacă nu 
respectă înţelepciunea din Scripturi, cum se 
va învoi să fie călăuzit de noi în ştiinţa despre 
Dumnezeu*? iar daca ţine seama de adevărul 
Scripturilor, noi de asemenea ţinând seama dc 
regula şi lumina lor, vom păşi neclintit pe 
calea lor, atât cât putem, spunând că Scriptura 
ne predă unele în chip unit. iar altele, în chip 
distinct: şi nu trebuie nici să despărţim cele 
unite, nici să confundăm cele deosebite. Ci să 
le urmăm după putere, tinzând spre luminile 
dumnezeieşti. Şi. luând de acolo desco
peririle dumnezeieşti*, ne silim să păzim în 
noi neînmulţitc* şi ne împuţinate şi neschim
bate, ca pe o regulă prea bună a adevărului 
cele din ea, păziţi de paza Scripturii şi întăriţi 
spre a păzi în ele pe cei ce voi esc să le 
păzească150,

§3

Deci cele unite ale întregii dumnezeiri 
sunt, precum am arătaL mai pe larg în 
învăţăturile teologice* suprabunâtaiea, supra- 
dumnezeirea, suprafiinţa. supraviaţa. supra- 
înţelepcLunea şi toate câte le lasă (neagă pe 
cele create) prin depăşire*. împreună cu ele 
suni numite şi toate cele cauzate, binele, fru
museţea. existenţa, puterea născătoare de 
viaţă. înţelepciunea şi toate câte vin din 
darurile bunătăţii ei sau din cauza tuturor 
bunătăţilor151,

Iar cele deosebite (distincte) sunt numele 
mai presus de fiinţă şi lucrul (ceea ce c pro
priu) Tatălui* şi Fiului şi Duhului, neiniro- 
ducându-se nici o schimbare a lor sau 
contopire 15:. Pe lângă aceasta se mai disting: 
viaţa, ca noi*, desăvârşită şi neschimbată a lui
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presus şi de acestea neîmpârtâşirea atoate- 
cauzatoarei dumnezeiri, prin faptul câ nu este 
vreo atingere de ea, nici altceva comun între 
ea şi cele ce se lac prin împărtăşire.

§6

Ar putea spune cineva: Nu este pecetea* 
întreagă şi aceeaşi în toate îmipâririle. Dar 
nu pecetea este cauza acestui fapt (căci ea 
se comunică pe sine întreagă şi aceeaşi 
fiecăruia); ci deosebirile* celor ce se împăr
tăşesc fac ne ase menea intipâririle origina
lului unic şi întreg şi acelaşi. Dar, dacă ar fi 
toate simple şi uşor de întipărit şi netede şi 
nedeosebite şi nu contrare* şi virtuoase, nu 
ar fi nici flexibile şi necontestate şi n-ar 
avea nici curată şi clară şi persistentă 
forma primită. Iar dacă le lipseşte ceva din 
capacitatea amintită, acesta e cauza neîm- 
părtăşirii şi neimprimării clare a celor câte 
provin din incapacitate lor12’7.

Dar s-a deosebit* în lucrarea dumnezei
ască binefăcătoare fală de noi* mai ales prin 
faptul câ Cuvântul dumnezeiesc cel mai pre
sus de fiinţă s-a făcui fiinţă ca noi din ceea ce 
e al nostru, împlinind şi pătimind prin ea în 
modul cel mai înalt deosebit şi excepţional, lu
crările dumnezeieşti-omcneşti. Căci acestea nu şi 
le-au făcut comune Tatăl şi Duhul după nici un 
înţeles, decât dacă vede cineva aceasta în voinţa 
cea buna şi de oameni iubitoare şi potrivită cu 
toată lucrarea lui dumnezeiască negrăită şi mai 
presus de toate, pe care a împlinit-o făcându-se 
ca noi Cel neschimbat* ca Dumnezeu şi Cu
vântul lui Dumnezeu. Astfel ne silim şi noi să 
unim prin cugetare şi să distingem cele dum
nezeieştihH precum cele dumnezeieşti însele 
s-au şi unit şi s-au şi distins*.

§7

Dar toate cale le-am aliat din aceste uniri 
şi distincţii cuvenite lui Dumnezeu în Scrip
turi. le-am expus în Învăţăturile Teologice 
tratând despre fiecare special, pe cât se poate 
înfăţişând pe unele în mod explicit şi dezvol
tat prin raţiunea adevărată şi apropiindu-nc cu 
mintea nelulburaţi dc vederile arătate în 
Scripturi; iar pe altele, însuşinclu-ni-le 
potrivit tradiţiei tainice* dumnezeieşti mai 
presus de puterea noastră înţelegătoare*. 
Căci, toate cele dumnezeieşti şi câte m s׳au

casei, având fiecare din celelalte lumini în 
sine pe cea scoasă sau nelipsindu-i aceleia 
Ct־va din ea celorlalte. Căci era. precum am 
spus, o unire desăvârşită şi neamestecatâ a 
t u t u r o r  cu ţoale, fiind cu adevărat Loate în acel 
ac»r, ca intr-un corp, a cărui lumină atârnă de 
prezenţa materiala a tuturor Dar spunem câ 
[inirca mai presus de fiinţă* a luminilor nu e 
numai dincolo de unirile din corpuri, ci şi de 
cele din suflete înseşi şi din minţi. Pc acestea 
le au în mod neamestecat şi mai presus dc 
lume toate luminile supraccreşti* de chip 
dumnezeiesc, pnn împărtăşire pe măsura lor 
de unirea ridicată mai presus de toate.

§5

Dar în învăţăturile despre Dumnezeu 
Cel mai presus de fiinţă este şi o altă 
distincţie, nu numai cea de care am vorbit - 
că fiecare din ipostasurile dc obârşie este 
întemeiat (subzistă) în unitatea însăşi, în 
mod neamesteeal şi fără să se confunde; 
este şi cea care constă în naşterea dum
nezeiască mai presus de fiinţă*, care nu are 
reciprocitate. Singurul izvor al dumnezeirii 
mai presus de fiinţă este Tatăl, Tatăl ne fiind 
Fiu. nici Fiul Tată, ci păstrând cu sfinţenie 
fiecare din ipostasurile de obârşie cele de 
laudă ale sale. Acestea sunt unirile şi 
distincţiile* din unitatea şi existenţa negrăită. 
Iar dacă este o dumnezeiască distincţie şi 
procesiune potrivită bunătăţii dumnezeieşti, a 
murii supraunitaţii dumnezeieşti, care se în
mulţeşte pe Sine rămânând unită, sunt unite 
potrivit distincţiei dumnezeieşti şi transmisi
unile între ele. producătoare de substanţă, 
producătoare de viaţă, făcătoare de înţelepciune 
şi celelalte daruri ale bunătăţii, cauză a tu
turor. prin care se laudă cele de care se 
ini părtaşe sc în chip neîmpârtâşibil cele par̂  
ticipate1̂  sau cele care sc împărtăşesc* 
ultimelor. Şi aceasta este comun şi unitar 
întregii dumnezeiri. să se facă împărtăşită 
toată si întreagă de fiecare din celc ce se 
împărtăşesc şi nici una nu este, prin vreo 
pane. II ca punctul din mijlocul cercului în
conjurat de toate liniile din cerc. Sau alia 
Pildă: multele in tipăriri ale unei peceţi se 
împărtăşesc de pecetea originală şi în fiecare 
din intipâriri* e pecetea întreagă şi aceeaşi şi 
nu este în nici una printr־o parte. Dar e mai
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s e  l u m i n e a z ă  în s i n e ,  n - a r  g r ă i  d r e p t ,  d u p ă  
r a ţ i u n e a  m e a ,  d e c â t  d a c ă  a r  s p u n e  a c e s t e a  îrt 
a l t  m o d .  a n u m e  c â  c e l e  c a u z a t e  p r e e x i s t ă  ir! 
c a u z e  în  m o d  p r i s o s i t o r  şi f i i n ţ i a l  .

59

D a r  ş i  t o i  c e  e  m a i  d e s c o p e r i t  d i n  Loată 
î n v ă ţ ă t u r a  d e s p r e  D u m n e z e u *  s a u  f o r m a  
p i p ă i  b i l ă  a s e m e n e a  n o u ă  a  Ini Ii s u s  e s t e  d e  
n e g r ă i t  p r i n  n i c i  u n  c u v â n t  şi n e c u n o s c u t ă  
d e  n i c i  o m i n t e ,  c h i a r  şi c e l u i  m a i  d i n t â i  
d i n t r e  î n g e r i .  C â  ş i ־ a î n s u ş i t  f i i n ţ ă  o m e 
n e a s c ă .  a m  p r i m i t  î n  c h i p  t a i n i c ,  D a r n u ş t i i i ţ l  
c u m  s - a  f o r m a t  d i n  s â n g e l e  f e c i o r e l n i c  p r in  
a h a  r â n d u i a l â  d e c â t  p r i n  c e a  d u p ă  f i r e  şi 
c u m  p i c i o a r e l e  u s c a t e  c e  p u r t a u  v o l u m u l  
t r u p u l u i  ş i  g r e u t a t e a  m a t e r i e i  c ă l c a u  s u b 
s t a n ţ a  l i c h i d ă  ş i  n e s t a t o r n i c ă .  N i c i  c e l e l a l t e  
c â t e  ţ in  d e  f i z i o l o g i a  ( n a t u r a  L r u p e a s c â )  m a i  
p r e s u s  d e  f i r e  a  lui  l i s u s .  D e s p r e  a c e s t e a  ni 
s - a  v o r b i t  d e s t u l  în  a l t e  l o c u r i  ş i  s ־ au  
î n f ă ţ i ş a t  d c  s t r ă l u c i t u l *  î n v ă ţ ă t o r *  în  c h i p  
m a i  p r e s u s  d e  f i r e  în / mOţărurile teologice 
elememare* r e d â n d  to i  c e  a  p r i m i t  e l ,  f i e  de  
l a  S f i n ţ i i  t e o l o g i  ( a u t o r i  ai  S c r i p t u r i l o r ) ,  f i e  
c e e a  c e  a  v ă z u i  e l  î n s u ş i  p r i n  c e r c e t a r e  
c u n o s c ă t o a r e  î n  S c r i p t u r i ,  a j u t a t  d e  m u l t a  
l u i  d e p r i n d e r e  c u  a c e s t e a ,  f i e  i n t r o d u s  d e  
c i n e v a  în  î n ţ e l e g e r e a  m a i  t a i n i c ă  a  l o r ,  p r i n  
c a r e  n u  n u m a i  a  î n v ă ţ a t ,  c i  a şi p ă t i m i t  c e l e  
d u m n e z e i e ş t i .  î n  f e l u l  a c e s t a  s - a  d e s ă v â r ş i t  
d i n  i u b i r e ,  d a c ă  p u t e m  s ă  s p u n e m  a c e a s t a ,  
şi î n  u n i r e a  n e î n v a ţ a l â  ş i  t a i n i c ă  c u  e l e  ş i  î n  
c r e d i n ţ a  în  e l e  Ş i ,  c a  s ă  t r e c e m  p e s t e  v e d e 
r i l e  c e l e  m u l t e  ş i  f e r i c i t e  a l e  î n ţ e l e g e r i i  
p u t e r n i c e  a lu i  în  c e l e  m i c i ,  î n  învăţăturile 
teologice elementare^a d u n a t e  d e  e l ,  s p u n e  
d e s p r e  Ii s u s  a c e s t e a ־  .

§10

Ale preasfântului ferôrei, 
dm Î n v ă ţ a t u r i l e  l e o l o g i c e  e l e m e n t a r e

C a u z a  tuLuror* c a r e  le î m p l i n e ş t e  p e  to a te ,  
este d u m n e z e i r e a  lu i  li s u s ,  c a r e  păstrează 
p ă r ţ i l e  în a r m o n i e  c u  Î n t r e g i m e a .  E a ,  a d u n â n d  
şi d e p ă ş i n d  şi a v â n d  d c  m a i  î n a i n t e  in s i n e  a t â t  
partea c â t  şi întregul, e s t e  f ă r ă  s f â r ş i t  in  ce le

d e s c o p e r i t  n o u ă  s e  c u n o s c  p r i n  şi î n  p a r 
t i c i p ă r i * .  D a r  e l e  î n s e l e ,  c u m  s u n t  d u p ă  
o b â r ş i e  şi t e m e l i e ,  s u n t  m a i  p r e s u s  d e  m i n t e  
şi d e  t o a t ă  f i i n ţ a  şi c u n o ş t i n ţ a .  D e  p i l d ă ,  d a c ă  
n u m i m  a s c u n z i m e a *  m a i  p r e s u s  d e  f i i n ţ ă  a  lu i  
D u m n e z e u  v i a ţ ă  s a u  f i i n ţ ă  s a u  l u m i n ă  s a u  
r a ţ i u n e ,  n u  î n ţ e l e g e m  n i m i c  a l t c e v a  d e c â t  
p u t e r i l e  v e n i t e  d i n  e a  la n o i ,  p u t e r i  î n d u m -  
n e z e i t o a r c  s a u  d e  f i i n ţ ă  f ă c ă t o a r e  s a u  d e  v i a ţ ă  
n ă s c ă t o a r e  s a u  d e  î n ţ e l e p c i u n e  d ă r u i t o a r e 1 . 
D a r  d e s p r e  e a  c u g e t ă m  p r i n  d e s p r i n d e r e a  d e  
t o a t e  l u c r ă r i l e  î n ţ e l e g ă t o a r e ,  n e î n ţ e l e g â n d  
n i c i  c a  î n d u m n e z e i r e  s a u  v i a ţ ă  s a u  f i in ţ ă ,  c ă c i  
îi e s t e  p r o p r i u  să  f ie  p r i n  t o a t ă  d e p ă ş i r e a  c a u z a  
r i d i c a t ă  p e s t e  t o a te .  Larâşi ,  a n i  p r i m i t  d i n  s f i n 
t e l e  S c r i p t u r i  c â  T a t ă l  e s t e  d u m n e z e i r e a  i z-  
v o r a t o a r c * .  i a r  l i s u s  şi  D u h u l ,  m l ă d i ţ e l e  
d u m n c z e i r i i  n ă s c ă t o a r e ,  d e  s e  p o a t e  s p u n e  
a ş a ,  s a u  v l ă s t a r e l e  c r e s c u t e  d i n  D u m n e z e u  s a u  
n i ş t e  f l o r i  ş i  l u m i n i  m a i  p r e s u s  d e  f i i n ţ ă .  D a r  
c u m  s u n t  a c e s t e a ,  n u c  c u  p u t i n ţ ă  n ic i  a s p u n e ,  
n i c i  a î n ţ e l e g e 1̂ 0.

§ 8

P â n ă  a i c i  m e r g e  t o a t ă  p u t e r e a  l u c r ă r i i  
n o a s t r e  î n ţ e l e g ă t o a r e ,  c ă  l o a t ă  p ă r i n ţ i m e a  şi 
f i i m e a  s - a  d ă r u i t  d i n  o b â r ş i a  p ă r i n t e a s c ă  şi  
f i l i a l ă  r i d i c a t ă  p e s l c  t o a t e  ş i  n o u ă  ş i  P u t e r i 
l o r  s u p r a c e r e ş l i ;  d i n  e i  s u n t  ş i  s e  n u m e s c  ş t  
d u m n e z e i i  şi l u i  şi p ă r i n ţ i i  d u m n e z e i l o r  s a u  
m i n ţ i l e  a s e m ă n  ăl o a r e  c u  D u m n e z e u ,  i m  
p l i m n d u - s e  d u h o v n i c e ş i e  a c e a s t ă  l u c r a r e  
p ă r i n t e a s c ă  ş i  f i  i a s c ă ,  a d i c ă  n e i r u p e ş t e ,  
n e r n a t e r i a l ,  s p i r i t u a l ;  c ă c i  D u h u l  d u m 
n e z e i e s c  e  r i d i c a t  p e s t e  t o a t ă  n e m a i c r i a l i -  
t a t e a  s p i r i t u a l ă  ş i  p e s t e  t o a t ă  
i n d u m n e z e i r e a ,  i a r  T a t ă l  şi F i u l  s u n t  p r i n  
d e p ă ş i r e  d e a s u p r a  a  t o a t ă  p ă r i n ţ i m e a  şi 
f i i m e a .

C ă c i  n u  e x i s t ă  n i c i  o  î n r u d i r e  e x a c t ă  î n t r e  
c e l e  c a u z a t e *  şi c a u z e .  C i  u n e l e  d i n  c e l e  
c a u z a t e ,  a u  c h i p u r i l e  p r n n i l e  d e  la  c a u z e ,  d a r  
c a u z e l e  î n s e l e  s u n t  d i n c o l o  şi m a i  p r e s u s  d e  
c e l e  c a u z a t e ,  d a t  f i i n d  î n c e p u t u l  l o r ' ' Ş .״1 l  c a  
s ă  m ă  f o l o s e s c  d e  p i l d e l e  p r o p r i i  n o u ă .  în d u l  
e i r i l e  şi î n t r i s t ă r i l e  se  n u m e s c  f ă c ă t o a r e  a l e  
î n d u l c i r i i  şi î n t r i s t ă r i i .  D a r  e l e  î n s e l e  n i c i  n u  
se  î n d u l c e s c ,  n i c i  n u  se  î n t r i s t e a z ă .  Şi  d e  f o c u l  
c a r e  î n c ă l z e ş t e  şi a r d e  n u  se  s p u n e  n ic i  c â  sc 
î n c ă l z e ş t e ,  n i c i  c ă  se  a r d e .  Ş i ,  d a c ă  a r  s p u n e  
c i n e v a  c â  v i a ţ a *  v i e ţ u i e ş t e  în  s i n e  şi l u m i n a



Despre Numirile Dumnezeieşti

Unul in înmulţire şi vinit în procesiune şi 
deplin în distincţie. continuând în chip supra- 
fiinţial să fie ridicat peste toate cele ce sunt şi 
în aducerea unitară* a tuturor la existenţă şi 
în revărsarea ne micşorată a nemicşor aţelor 
Lui dăruiri165.

Dar. fiind unic. dăruieşte în acelaşi timp 
din Sine ca Unul, fiecărei părţi şi întregului, 
imului şi mulţimii; este, de asemenea, Unul în 
mod mai presus de fiinţă, nefiind ni ci parte a 
mulţimii, nici un întreg din părţi. Ş i aşa nu e 
nici unul, nici nu participă la Unul, nici nu are 
unitatea. Este Unul dincolo de acestea, mai 
presus de unul, de unul în cele ce sunt şi este 
şi mulţime neîmpârţitâ. supraplinătate neîm
plinită, aducând la existenţă, desăvârşind şi 
susţinând toată unitatea şi mulţimea. Şi iarăşi, 
prin îndumnezeirea din E l, făcându-se mulţi 
dumnezei, asemenea lui Dumnezeu, după 
puterea fiecăruia, se socoteşte câ este şi se 
numeşte o distincţie şi o înmulţire a Dum
nezeului cel Unul, dar este numai puţin Dum
nezeu începător şi Supradum nezeul sau 
Unicul Dumnezeu, neîmpârţit în minţi îm 
părţite, ci unit în Sine şi neamestecat şi neîn- 
mulţit în mulţi.

Şi aceasta înţclegând-o mai presus de fire 
c ă lă u z ito ru l com un ai nostru* ş i al 
învăţătorului nosLru în dăruirea luminii dum
nezeieşti, cel mult exersat în cele dum
nezeieşti, lumina lumii, ie spune acestea în 
chip îndumnezeitor în sfintele lui scrieri. De 
fap t, (iaca sunt mulţi aşa-zişii dum nezei*> f ie  
în cer. fie  p e  păm ânt ־ precum  sunt mulţi 
dumnezei şi domni mulţi - dar pentru noi este 
un singur Dumnezeu. Tatăl, din care sunt 
toate şi noi intru El, şi un singur Domn lisus  
Hrisrns, prin care sunt toate şi noi prin El (1 
Cor. 8 ,5-6).

Căci în Dumnezeu unirile sunt mai presus 
de distincţii şi înaintea lor şi sunt nu mai puţin 
unite şi după distingerea negrăită şi unitară a 
Unului. Aceste distincţii comune şi uniLe ale 
dumnezeirii întregi vom încerca să le lăudăm 
după putinţă, ca procesiuni hune din numirile 
dumnezeieşti ce le descoperă în Scripturi. 
preşLiindU’Se, precum s-a spus aceasta, câ 
toată numirea dumnezeiască bine lucrătoare, 
oricăruia din ipostasurile dumnezeieşti s-ar 
atribui, trebuie să fie înţeleasă fără deosebire 
ca a întregii obârşii dumnezeieşti.

ce tiu sfârşit, ca obârşia desăvârşirii, dar 
nedesâvarşiţă în cele desăvârşite, ca mai pre
sus de desăvârşire şi anterioară desăvârşirii, 
Este forma făcătoare de formă în cele fără 
fo rm a , ca obârşie a formei; fără formă în 
forme, ca mai presus de formă. E  fiinţă lu
crând în toate fiinţele fără pnhană. fiinţa mai 
presus de fiinţă, ridicată peste toată fiinţa, 
distingând* Loaie începuturile şi ordinele şi 
fiind temeiul superior a tot începutul şi ordi
nea. Si c măsura* celor ce sunt şi veacul şi 
niai presus de veac şi înainte de veac. E  cea 
plină în cele cu lipsuri (în cele nedesâvâr- 
site)*. supraplinâ în cele pline, negrăită, inex
primabilă, mai presus de minte, mai presus de 
viaţă, niai presus dc fiinţă. E  mai presus de 
fire in mod mai presus de fire, are suprafiinţa 
în mod mai presus dc fiinţă.

De aceea, a venit mânat de iubirea de 
oameni până la fire* şi s-a făcut cu adevărat 
fiinţă şi a trăit supradumnezeiescul ca om, ca 
să fie lăudate cele luate de la no! ca mai presus 
de minte şi raţiune. Şi în acestea arată ceea ce 
e mai presus de fire şi mai presus de fiinţă, nu 
numai întrucât şi-a făcuL comune ale noastre 
în mod neschimbat* şi neamestecuri nepă- 
tiniind nimic în supraplinătatea lui dc la che- 
noza f deşertarea) negrăită, ci, ceea ce e şi mai 
nou decât toate cele mai noi. era mai presus 
de fire în cele fireşti ale noastre, mai presus 
de fiinţă in ce Ic conforme fiinţei, având toate 
ale noastre din noi mai presus de noiJfî4.

511

Dar despre acestea s-a spus destul. Să 
urmărim, deci, scopul cuvântului, explicând 
numirile comune* şi urme ale distincţiei 
dumnezeieşti, după puterea noastră. Ş i. ca să 
definim clar în cele următoare toate, spunem 
că distincţia dumnezeiască, precum s-a spus, 
cuprinde procesiunile bune ale obârşiei dum
nezeieşti. Căci, dăruindu-se tuturor celor ce 
sunt şi având în mod superior participările 
tuiuror bunurilor, se distinge în mod unitar, 
se înmulţeşte în chip unic*, se multiplică fără 
su insa din starea de Unul. Şi, deoarece Dum 
nezeu este Cel ce este in mod mai presus de 
fiinţă, dar dăruieşte existenţa celor ce sunt şi 
produce toate fiinţele, sc zice că se înmulţeşte 
acel unic. Este prin producerea din E l a 
multelor existenţe, rămânând nu inai puţin şi
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C a p i t o l u l  III

Despre puterea rugăciunii şi despre fericitul !eratei, 
despre evlavie şi despre scrierea teologica (despre Scriptura)

§2

Dar, poale, trebuie să dăm ea justificare a 
celor spuse şi faptul că deşi vestitul* nostru 
învăţător lerotei, adunând învăţăturile funda
mentale teologice în mod mai presus de fire, 
noi, ca unii ce nu o putem face, tun scris altele' 
între carc şi învăţătura prezentă despre Dum- 
nezeu. Căci, dacă acela ar fi binevoit ,să 
trateze toate temele teologice şi ar fi dezvoltat 
în parte fiecare capitol teologic, noi n-am fi 
ajuns la atâta nebunie sau prostie, ca să soco
tim că ne putem apropia cu mai m u ltă  
înţelegere şi mai dumnezeieşte de cele 
teologice decât el sau spunând a doua oară 
aceleaşi lucruri în mod prisositor, să vorbim 
în deşert*, ba poate să-l şi nedreptăţim pe cel 
ce ne e învăţător şi prieten, care după dum
nezeiescul Pavel ne-a explicat în mod ele
mentar* cuvintele aceluia, răpind vestita lui 
înţelegere şi explicare şi dăruindu-ne-o nouă. 
Dar acela, explicând cu adevârai ca un preş- 
biter* cele dumnezeieşti, ne-a dat norme 
rezumative care cuprind multe într-una şi 
ne-a făcut şi pe noi şi pe cei ca noi, după 
putinţă*, învăţători ai sufletelor mai tinere, 
poruncindu-nc să dezvoltăm şi să distingem 
cu raţiunea, pe măsura noastră, expunerile 
rezumative şi unitare ale minţii atotînţelegă- 
loare a bărbatului acela. Şi de multe ori în- 
demnându־ne el la aceasta, ne-a trimis şi 
cartea însăşi, ca pe cea mai convingătoare. De 
aceea şi noi il dăm pe el ca învăţător 
desăvârşit al înţelesurilor mai înalte, so
coti ndu-l între cei mai presus de mulţi sau ca 
pe o a doua Scriptură* următoare a lui Hristos 
Dumnezeu. Iar celor ca noi le predăm cele 
dumnezeieşti pe măsura noastră. Căci, dacă 
hrana Tare este a celor desăvârşiţi, de câlâ 
desăvârşire n-au nevoie cei ce o oferă pe ea 
spre mâncare? Bine ni s-a spus deei şi aceasta, 
că vederea de sine înţelegătoare* aeuv intelor 
spirituale şt învăţarea lor cuprinzătoare are 
nevoie de o înţelegere (mai) presbiterialâ*- 
Jar ştiinţa şi învăţătura celor ce duc spre 
aceasta se cuvine dată celor sfinţi şi sfinţiţi

§ 1

Să cercetam. în primul rând, de vo ieşti, 
numele bunătăţii, prima şi desăvârşita şi ex
plicatoarei! tuturor procesiunilor lui Dum
nezeu, invocând Treimea obârşie a binelui* şi 
suprabunâ, care explică toate preabunele pronii 
ale ei. Căci trebuie să ne înălţăm întâi prin 
rugăciuni spre ea, ca obârşie a binelui şi, 
apropiindu-ne cât mai mult de ea, să ne 
introducem prin aceasta în cunoaşterea prea- 
bunelor daruri statornicite în jurul ei. Fiindcă 
de fapL ea c prezentă în toaie, dar nu 
toate* sunt prezente în ca. Iar când o in
vocăm pe ca prin preasfintele rugăciuni cu 
o minte neitilburată şi cu capacitatea unirii cu 
Dumnezeu, suntem şi noi prezenţi în ea. Căci 
nu e în vreun loc, ca să lipsească cuiva. Dar 
şi spunând că este în toate cele ce sunt, suntem 
departe de infinitatea ei mai presus de toate, 
cuprinzătoare a tuturor. Deci noi să ne întin
dem* prin rugăciuni spre întâlnirea mai înaltă 
cu razele dumnezeieşti şi bune. Căci se întâm
plă ca şi cu un lanţ mult luminos*, care atârnă 
din vârful cerului şi ajunge la noi, iar nouă. 
[inându-ne mereu de el cu mâinile, ni se pare 
căîl tragem, dar de fapt nu noi il tragem, odaiă 
ce c şi sus şi jos, ci noi înşine suntem înălţaţi 
spre lucirile mat înalte ale razelor mul! lumi
noase. Sau e ca şi când vrând să urcăm pe o 
corabie, prin/.ându-nc de vreuna din funiile* 
întinse nouă dinLr-o piatră şi date nouă spre 
ajutor, nu tragem noi piatra spre noi. ci noi 
suntem duşi cu adevărat în corabie prin piatră. 
Dar şi inversul: dacă cineva, stând pe o piatră 
fixă, sc depanează prin ea de corabie, nu face 
nimic pietrei fixe şi nemişcate, ci el se va 
depărta pe sine de corabie şi se va despărţi mai 
mult de ea. De aceea, înainte de orice şi mai 
mult. când e vorba de învăţătura despre Dum
nezeu. trebuie să începem cu rugăciunea, nu 
ca să atragem o putere carc e prezentă pretu
tindeni* şi nicăieri, ci ca prin pomenirile şi 
invocările lui Dumnezeu să ne predăm pe noi 
înşine lui şi să ne unim cu E lu>f\
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curâpa mintii şi exactitatea dovezilor şi in 
celelalte sfinte învăţături, încât nu am încer
cat niciodată să privim spre un soare atât de 
mare. Căci iun fost conştient! de no! înşine şi 
ştim câ nu ajunge să înţelegem cele inteligi׳ 
bile ale celor dumnezeieşti*, nici să ex
primăm şi sa spunem câte sunt cu puiintă de 
grăit despre cunoştinţa de Dumnezeu, CiT fl- 
md departe, suntem lipsiri de ştiinţa bărbaţilor 
dumnezeieşti in privinţa adevărului despre 
Dumnezeu. Fiindcă pentru evlavia prisosi- 
toare* am ajuns la convingerea câ nu auzim 
şi nu putem spune nimic despre înţelepciunea 
dumnezeiască, dacă n-am primit* în minte că 
nu trebuie să fim fără grijă în privinţa 
cunoaşterii posibile a celor dumnezeieşti. Iar 
despre aceasta ne־au convins nu numai 
dorinţele Tireşîi ale minţilor, care tind cu 
iubire spre vederea celor mai presus dc fire, 
dar aceasta e şi cea mai bună orânduire a 
legilor dumnezeieşti. Ea a hotărât să ne 
ocupăm cu cele mai presus de noi* şi de 
vrednicia noastră, neajunse însă (numai prin 
noi); să învăţam toate câte sunt dorite de noi 
şi ni s au dăruit. Dar a poruncit* să le trans
mitem cu bunătate, îndată, şi altora.

Ascultând deci şi noi de acestea* şi 
ne obosind sau neslăbind în căutarea celor 
dumnezeieşri, pe cât este cu putinţă, dar 
ajutând şi pe cei fără putere să privească la 
cele mai înalte ale noastre, nelăsându-i nea
jutaţi, ne־am silit să le scriem. Nu îndrăznim 
să vâ învăţăm ceva nou, ci distingem şi 
descoperim, în mod r ezu m a t iv ,  cele spuse de 
lerotei*, sfinţitul cu adevărat de Dumnezeu, 
prin cercetările în parte şî amănunţite ale 
fiecărei teme,L'7.

îriir-o treaptă mai de jos. Dar, deşi aceasta s-a 
observat şi de noi cu marc grijă - ca să 
rămânem cu tâlcuirca la cele disLinse de dum
n e z e ie sc u l  învăţător, n-am repetai totuşi 
printr-o Lautologie aceeaşi explicare a Scrip
turii propusă de el Fiindcă şi între toţi ierarhii 
noştri de Dumnezeu inspiraţi el a stăpânii, 
după autorii Scripturii, precum ştii, peste toţi 
învăţătorii de taine (câci şi noi, cum ştii, şi el, 
si mulţi din sfinţiţii noştri fraţi ne-am unit în 
înţelegerea trupului dc viaţă începător* şi de 
Dumnezeu încăpător; ba a fost în aceasta şi 
lacob, fratele Domnului, şi Petru, cuhnea de 
vârf şi presbiteriulâ a teologilor*; apoi s-a 
socotii potrivit pentru toţi ierarhii să laude, 
pe cât era în stare fiecare, bunătatea nesfârşită 
în putere a slăbiciunii dumnezeieşti*). Căci, 
cu totul ridieându se peste sine, cu totul 
ieşind din sine, a pătimit cele lăudate. Şi 
fiecare din cei ce îl auzeau şi îl vedeau, îl 
cunoşteau şi nu-i cunoşteau, îl socoteau ca un 
cântăreţ* dumnezeiesc inspirat de Dum
nezeu.

Dar ce ţi-aş putea spune ţie despre cele 
teologhisite de acela? Căci, dacă nu uit şi de 
mine însumi, ştiu multe de ia line auzind 
unele părţi dumnezeieşti din acele învăţături 
de laudă. Căci ţi-a fost gri ja să nu comunici 
în mod trecăLor cele despre Dumnezeu.

§3

Vom lăsa cele de taină, de negrăit celor 
mulţi şi ţie cunoscute, pentru câ sfânta 
cunoştinţă a noastră trebuie să fie comunicată 
şi să o apropiem, pe cât c cu putinţă, cât mai 
multora. Fiindcă el a întrecut pe mulţi din 
învăţătorii noşm în folosirea timpului şi în

C a p i t o l u l  I V

Despre bine, lumină, frumuseţe,iubire. râvnă;
şi că răul nue nici din ceea ce este şi cele ce sunt

socotesc, numind bunătate însăşi existenţa 
dumnezeiască (obârşia dumnezeiască) care, 
prin însăşi faptul că c binele, ca bine fhnţial* 
(prin fiinţă), întinde bunătatea la toate cele cc 
suntl<l9. De fapt, precum soarele nostru*, nu prin 
cugetare sau voinţă, ci prin însuşi faptul că este.

§1

Să înaintam deci* cu cuvântul la bunătatea 
însăşi pe care teologii (autorii Scripturii) o 
atribuie prin excelenţă dumnezeirii mai presus 
de dumnezeire1™ şi o deosebesc* de toate, cum
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binelui* alăture li celor bune şi de a se îm
părtăşi de iluminările ce ţâşnesc de acolo, pe 
potriva lor, şi de a ־pârtiei pa cu toată puterea 
la danul binelui şi toate celelalte Înşirate de 
no! în scrierea D espre suflet*. Dar, dacă ire- 
huie sân spunem, şi sufletele ncraţionale* sau 
ale animalelor, câte străbat aerul şi umblă pe 
pământ şi câte se târâie pe pământ şi-şi duc 
viaţa în apă sau umblă în mod amfibiu* şi câte 
vieţuiesc acoperite sau în peşteri sau simplu 
au un suilet sau viaţă cu simţuri şi ele toate 
s-au însufleţit şi au primii viaţa pentru 
bunâLate. Şi loate plantele au pentru ea viaţă 
crescătoare şi mişcătoare din fire. Şi orice 
substanţă neînsufleţită şi furi viaţă există din 
pricina binelui şi a primit pentru el deprin
derea fiinţială* 1 r

§3

Iar peste toaLe* cele existente (cele ce 
sting este binele. E l dă chip fără chip; şi 
numai în el este nefiinţa, ca ceea ce întrece 
fiinţa şi nevi aţa care inîrece viaţa şi înţelep
ciunea care întrece lipsa de minte şi toate 
câte suni in bine formiiroare superioare ale 
celor fără chipuri. Şi dacă trebuie să o 
spunem, toate cele ce sunt doresc binele cel 
mai presus de toate, care el însuşi nu este* 
şi se străduiesc cum sâ fie în bine şi bune* 
care c cu adevăraturi presus de fiinţă prin 
depăşirea tuturor

§ 4

Dar, trecând noi prin mijloc, ne-a scăpat 
descrierea binelui, care este cauza începu
turilor şi sfârşituri lor celor cereşti* sau a 
prezentării fiinţei (substanţei) lor, care nu le 
lasă nici să crească, mei să se micşore/e, a 
mişcărilor tăcute în mersul ceresc atât dc în
tins şi a ordinii stelelor, a măreţiei luminilor 
şi stabilităţii lor şi a varietăţii schimbătoare a 
multor mişcări ale unor stele şi a celor doi 
luminători, pe care Scriptura îi numeşte mari* 
(cf. Fac. I J 6 ). a revenirii lor periodice ia 
aceleaşi locuri, prin care se succed zilele şi 
nopţile şi sc măsoară lunile şi anîi, care defi
nesc* mişcările ciclice ale timpului şi ale 
celor din timp şi le numără, le statornicesc şi 
ie susţin. Dar ce ar spune cineva despre însăşi 
raza soarelui în sine? Căci lumina ei este din

luinineazâ toate care participă la lumina lui 
după raţiunea puterii !or, aşa şi binele mai pre
sus de soare, pnn însăşi existenţa lui. ca ar
hetipul ridicat mai presus de chipul lui obscur, 
transmite tuturor, pe măsura lor, razele întregii 
bunătăţi. Prin acestea au luat subzistenţă loate 
fiinţele, puterile şi lucrările inteligibile şi 
înţelegătoare*. Prin ele îşi au viaţă permanentă 
şi nemicşoralâ. liberă de toată coruperea şi 
moartea* şi de materie şi de naştere şi de nesta
tornicie şi curgere şi sunt deasupra oricărei 
schimbări spre altceva şi spre altundeva. Căci 
sunt ctigetaie ca netrupeşti şi nemaLeriale şi 
înţeleg ca minţi în mod mai presus de lume şi 
luminează în sens propriu* raţiunile exis
tenţelor şi iarăşi îşi dobândesc cele proprii de la 
ede înrudite. Şi au statornicia din bunătate şi de 
acolo este temeiul, susţinerea, paza şi locaşul* 
celor bune. Şi dorind-o pe ea, au şi existenţa şi 
buna existenţă170. Şi sunt întipărite de ea în 
chipu I bine! u i, pe cât este c u puti nţă şi corn un ică 
şi celor de după ele, cum arată rânduiala dum
nezeiască, din darurile binelui de care se îm
părtăşesc ele1'1.

§ 2

De acolo au ele* treptele mai presus de 
lume, unirile între ele, deosebirile neconfun- 
dale, puterile ce urcă pe cele mai de jos la cele 
mai bune; de acolo sunt; purtarea de grijă a 
celor mai înalte pentru cele de ai doilea (rang) 
şi păstrarea puterilor proprii, neschimbatele 
dezvoltări în ele înseie, identităţile în dorinţa 
binelui, stările de vârf şi toate celelalte câte 
s au spus de către noi în scrierea D espre  
Însuşirile fi treptele îngereşti*. Dar şi ccic ce 
aparţin ierarhiei cereşti, purificările potrivite 
îngerilor*, călăuzirile luminoase mai presus 
de lume şi laptele desăvârşitoare ale întregii 
desăvârşiri îngereşti. Jc au din bunătatea iz- 
vorâtoare şi aroaiceauzaioare. De la ea li s-a 
dăruil chipul binelui şi arătarea bunătăţii as
cunse in ele şi faptul de-a fi îngeri* sau ves
titori ai ei, adică ai dumnezeieştii tăceri şi 
faptul de a fi ca un fel de lumini arătate, 
proiectate ca tâlc ui ri ale Celui ce este în ce Ic 
ascunse. Dar şi sufletele* tic după acele sfinte 
şi sfinţite minţi şi toate cele bune ale su
fletelor sunt pentru bunătatea mai presus de 
bine; laptui de-a fi înţelegătoare, dc-a avea ca 
viaţă esenţială (fiinţialâ) însăşi existenţa 
nepieritoare, de-a fi călăuzitoare prin ele ca 
bine. de-a putea fi înălţaie spre obârşia
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simplu existente, numai prin capacitatea înv  
p â rt iir ii lîinţiuîe.

Potrivit aceleiaşi raţiuni, chipul arătat şi lu
mina adună şi întoarce spre sine toate cele ce 
sunt, pe cele ce văd. pe cele mişcare şi luminate, 
pe cete încălzite, adunându־le sub razele ci. De 
aceea ş l  soarele le ţine împreună* pe toate şi le 
adună pe cele împrăştiate. Şi toate cele sensibile 
se doresc după el, fie ca să vadă, fie ca să fie 
mişcate şi luminate şi încălzite şi peste Lot să fie 
susţinute. Şi nu spun după un cuvânt din 
vechime* că soarele, fiind şi creator al înLregu- 
lui, cârmuieşte în mod propriu lumea văzută, ci 
că cele nevăzute ale lui (Dumnezeu) se vad de 
la zidirea hm tu. din făpturi fu m l cunoscute, 
adicâ veşnica lui putere şi dumnezeire^15 (Rum. 
1,20),

§5

Dar acestea ţin de Leologia simbolică. Dar 
acum trebuie să lăudăm şi să spunem numele 
luminii spirituale a binelui, pentru că binele 
se numeşte lumină spirituală (inteligibilă), 
pentru că toată mintea supracereascâ e plină 
de lumina spirituală. Ş i toată neştiinţa şi 
rătăcirea trebuie alungată din toate sufletele 
In care ajunge şj tuturor trebuie să Ii se trans
mită sfânta lumină şi ochii lor înţelegători 
trebuie curăţiţi* de ceaţa neştiinţei care îi 
învăluie; iar sufletele trebuie ridicate şi elibe
rate de marea povară a întunericului în care 
sunt închise. întâi trebuie să li sc transmită o 
lumină moderată. Apoi, ca unora ce au gus
tat lumina şi o doresc mai mult. să li se 
dăruiască şi mai mult şi să lumineze cu 
p riso sin ţă , fiin d că  au iubit m ult* (c r i 
L u c . 7 ,4 7 ). Ş i pururea se vor întinde  
înainte, pe măsura înălţării lorl7i\

§ 6

Deci toată lumina hună se numeşte lu
mină spirituala, ca rază izvorâtoarc şl ca 
revărsare de lumina ţâşnitoare de sus, care 
luminează din plinătatea ei toată mintea mai 
presus de lume* şi din jurul lumii şt înnoieşte 
toate puterile lor înţelegătoare şi le cuprinde 
pe toate*, fiind aşezată mai presus de ele şi 
depăşindm le pe toate prin faptul ca e mai 
presus de ele. Şi simplu vorbind, toată dom
nia puterii luminătoare, ca una ce e lumină 
începătoare şi mai presus de lumină, cuprinde

bine şi ea este chipul bunătăţii. De aceea 
binele se şi laudă cu numiri luminoase, care 
descoperă ca in chipuri arhetipul. Căci pre
cum bunătatea dumnezeirii cea mai presus de 
toate* străbate de la cele mai înalte şi mai 
vechi fiinţe până la cele din urmă şi este mai 
presus de toate, neajungând nici cele mai de 
SLi.s ia înălţimea ei. nici cele mai de jos ne* 
trecând de cuprinsul ei, şi luminează* ne toate 
câte pot să fie luminate şi Ic creează*3׳  şi le 
dă viaţă şi le susţine şi le desăvârşeşte şi este 
măsura celor ce suni şi veacul şi numărul şi 
ordinea* şi cuprinsul şi cauza şi ţinta. Ia fel şi 
chipul arătat al bunătăţii dumnezeieşLi - care 
esLc soarele acesta - este mare şi întreg lumi
nos şi pururea luminat.

Revărsarea de multe feluri* a binelui în 
toate cele ce se pol împărtăşi de el le lu- 
m!neazâ pe toate s\ are lumina supraexpusă, 
cum întinde soarele la tot cosmosul văzut, in 
sus şi in jos, strălucirile razelor sale. Şi dacă 
ceva tiu se împărtăşeşte de ele, aceasta nu e 
din cauza slăbiciunii sau scurtimii răspândirii 
luminii Iui, ci a celor ce prin incapacitatea 
pnmirii nu se întind la împărtăşirea de lu
mină D c fapt, razele trecând pnn altele le 
luminează pe toate cele capabile; şi nu e 
nimic din cele văzute la care să nu ajungă 
mărimea covârşitoarea luminii soarelui. Dar 
ea contribuie şi la naşterea* şi devenirea cor
purilor şi le mişcă spre viaţă şi le hrăneşte şi 
le face să crească şi Ic desăvârşeşte şi Ic 
curăţeşte şi le uneşte.

Şi astfel, lum ina lui este măsura* şi 
numărul orelor, al zilelor şi al întregului timp 
al nostru. Căci ea osie lumina* - deşi la 
început era fără formă - de care a vorbiL Moise 
Şi ea j  rânduit prima treime a zilelor noastre 
fcf. Fac. 1,14), Şi, precum bunătatea le în
toarce toate spre sine şi este adunâloarea pro
prie a eelur împrăştiate, ca dumnezeirea 
începătoare* şi unificatoare şi toate se doresc 
după ea ca începătoare, ca susţinătoare, ca 
liniă, aşa binele este (cum zice Scriptura) cel 
din care au Luat toate existenţa şi suni, ca 
produse ale cauzei desăvârşite şi în care toate

menţin, păzite şi ţinute ca în lr־un sân 
atoiţiiior şi spre care se întorc toate, ca spre 
opalul propriu al fiecăruia. După el se doresc 
loate*, cele înţelegătoare şi raţionale In mod 
cunoscălor, cele simţuale în mod senzorial. 
cele lipsite de simţire prin mişcare înnăscută 
u dorinţei vitale, iar cele îipsite de viaţă şi
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Căci din acest frumos* le vine tuturor ce lor 
ce suni existenţa şi pentru frumos sunt toate 
armoniile şi prieteniile şi comuniunile între 
toate şi toate; şi prin frumos s-au unii toate. 
Şi frumosul e începutul tuturor sau cauza 
făcătoare a tuturor. El le mişcă pe toate şi |e 
susţine prin dragostea de frumuseţe proprie 
Şi c capătul tuturor* şi cauza iubită şi finală 
(căci toaie se fac pemru frumos) şi exemplară, 
căci toate sc definesc conform lui. De aceea 
frumosul este acelaşi cu binele, pentru că 
toate se doresc după frumos şi bine prin toaiâ 
cauza. Şi nu există ceva din cele ce sunt care 
să nu se împărtăşească de frumos şi de bine. 
Ba, cuvântul va îndrăzni sâ spună şi aceasta, 
că şi ceea cc nu este* participă la frumos şi la 
bine. Căci şi el va fi frumos şi bun când se va 
lăuda în Dumnezeu prin înlăturarea tuturor în 
mod mai presus de de fiinţă. Acest Unul bun 
şi frumos este în mod unitar cauza tuturor 
celor multe frumoase şi hune. Din acesta sunt 
toate existenţele fiinţialc* ale celor ce suni, 
unirile, deosebirile, identităţile, diferenţele, 
asemănările, neasemânările, cele comune 
celor contrare, ne amestecările celor unite, 
proniile celor mai de sus, deosebirile celor din 
aceleaşi elemente, îmoarcerile celor de mai 
jos, stările nemişcate şi duratele tuturor celor 
ce se păzesc pe ele însele. Şi iarăşi cele 
comune tuturor în toate, în mod propriu 
fiecăruia şi acordurile şi prieteniile neconfun- 
dale şi armoniile întregului, comparaţiile 
aflate în întreg, legăturile nedesfăcute ale 
celor ce suni, succesiunile neîntrerupte ale 
celor ce se desfăşoară, toate stările* şi 
mişcările minţilor, ale sufletelor, ale trupu
rilor. Căci c o stare şi o mişcare în toate, ceea 
ce ţine pe fiecare durabil mai presus de orice 
stare şi mişcare în raţiunea sa şi îl mişcă în 
mişcarea proprie17‘ .

§8

Şi se spune că se mişcă minţile dum
nezeieşti, unindu-se în mod circular* cu ilu
minările fără început şt fără sfârşit a{e 
frumosului şi binelui; dar şi în mod direct rin 
linie dreptâ), când ies spre purtarea de grijă a 
celor mai de jos, îndreptându-le pe toate în 
mod direct ( in linie dreaptă) şi în mod circular 
şi în spirală când, purtând de gri jă de cele mai 
de jos. rămân fără sâ iasă din ele in identitatea

şi adună în sine, ca mai presus de ea şi înainte 
de ea, loute cele înţelegătoare şi cele raţionale 
şi le leagă într-una. Căci, precum neştiinţa 
dezbină* pe cei rătăciţi, aşa prezenţa luminii 
inteligibile (spirituale) adună şi uneşte şi 
desăvârşeşte pe cei luminaţi şi-i întoarce de la 
opiniile* multiple spre Ce! cu adevărat exis
tent ίπρός το όντω ς dv) şi-i adună de la 
vederile variate sau. mai bine zis, de la 
închipuiri* la cunoştinţa cea una, adevărată, 
curată şi unitară, umplându-i de singura şi 
unica lumină177.

Acest bine e lăudat de sfinţii cuvântători 
şi ca frumos*, şi ca frumuseţe, şi ca iubire, şi 
ca iubit şi prin Loate celelalte numiri dum
nezeieşti cuvenite frumosului, de frumuseţe 
fâcâLor şi plin de bar. Iar frumosul şi fru
museţea se pot distinge în cauza care le 
cuprinde în una pe loate. Căci acestea 
distingându-le în loalc exisLenţele ea par 
ticipate şi participante, spunem că frumos 
este ceea ce pariicipă la frumuseţe, iar 
frumuseţea este participarea la cauza Jru- 
museţii tuturor celor frumoase, iar frumo
sului mai presus de fiinţă i se spune 
frumuseţe, pentru frumuseţea transmisă de la 
ea tuturor celor ce există, fiecăruia în mod 
propriu şi pentru că c cauza bunei armonii şi 
luminozităţi, ca o lumină ce transmite tuturor 
transmisiunile de frumuseţe făcătoare ale 
razelor ei izvorâtoare şi ca una ce atrage la 
sine178 (καλούν; de unde i se spune şi fru
mos, κάλλος) loaLe şi le adună pe toate în 
toate ca în una şi aceeaşi, iar frumosul, ca 
atotfnimosul şi suprafrumosul şi pururea exis- 
lent şi acelaşi frumos, nu devine, nici nu se 
pierde, nici nu creşte, nici nu se veştejeşte, 
nici nu ia ceva frumos în altceva urât, nici nu 
c o dată, altădată nu. nici nu c faţă de ceva 
inimos, faţă de altceva urât, nici nu c acum, 
iar acum nu, ta uneori fiind inimos, alteori 
nu, ca fiind unora frumos, altora nefiind fru
mos. Ci acelaşi e în sine cu sine, de acelaşi 
unic chip*, fiind pururea frumos şi având în 
sine. mai înainte de tot frumosul, în mod 
superior, frumuseţea izvorâtoare. Căci a 
preexistat prin firea simplă şi suprafirească a 
tuturor celor frumoase, toată frumuseţea şi tot 
frumosul in mod unitar in calitate de cauză.



Despre Numirile Dumnezeieşti

ce exista e din frumos şi bine şi în frumos şi 
bine şi se întoaice spre frumos şi bine. Şi toaie 
câte sunt şi se fac suni şi se fac pentru frumos 
şi bine şi loate privesc spre el şi suni mişcate 
spre el şi se susţin de c! şi sunt din pricina lui 
şl pentru el; şi în el e tot începutul ca model* 
sâvarşiton făcător, formator, Lemeiul elemen
telor şi, simplu, lot începutul, toata susţinerea 
şi capătul final. Şi, ca să spun înlr-un cuvânt, 
toate celc cc sunt, sunt din frumos şi bine. Şi, 
toate cele ce nu suni* suni în chip mai presus 
de fiinţă în frumos şi bine. Şi acesta este 
începutul tuturor şi mai presus de început şi 
supradcsâvârşit. Ca din el şi prin el şi în el şi 
spre el sunt foaie, cum spune sfântul cuvânt 
(Rom. 11.36), Deci. tuturor le esie dorit şi 
iubit frumosul şi binele. Şi pentru el şi din 
pricina Iui iubesc şi cele mai m ici pe cele mai 
înalte* întoarse spre ele şi stau în comuniune 
cu cele de aceeaşi constituţie şi ircaptâ; şi cele 
mai înalte au purtare de grijă pentru cele mai 
mici şi ele se susţin pe ele; şi loate dorind 
frumosul şi binele, fac şi voiesc toate câte le 
fac şi le voiesc. Dar Cuvântul adevărat în
drăzneşte să spună şi aceasta, că E l însuşi e 
cauzatorul luturor pentru covârşirea bunătăţii 
şi pe loate le iubeşte şi toate le face, toate le 
desăvârşeşte, toate ie susţine, toate le întoarce 
spre Sine şi este şi iubirea dumnezeiască, face 
roditor binele binelui pentru bine. Căci însăşi 
iubirea binefăcătoare* a ce lo r ce există, 
preexistând în mod covârşitor în bine, nu l-a 
lăsat pe acesta să rămână nerodilor în sine, ci 
l-a mişcat pe el la făptuire prin covârşirea care 
le lace* pe toate181.

§11

Dar să nu socotească cineva* că vestim 
numirea crosului contrar Scripturii. Căci 
socotesc că este lucru neraţional şi strâmb 
a nu fi atent la înţelesul scopului, ci la 
cuvinte. Ş i aceasta nu este propriu celor ce 
voiesc sâ înţeleagă cele dumnezeieşti, ci 
ce lo r ce prim esc suneiele simple şi pc 
acestea Ie ţin la partea din afară a urechilor 
nelrecule înlâuntru şi nu voiesc să ştie ce 
înseam nă cutare cuvânt şi cum trebuie 
lăm urit şi prin alte cuvinte cu acelaşi 
înţeles* şi mai revelatoare. Et rămân la litere 
şi la semne neînţelese şi la silabe şi vorbe 
necunoscute care nu se deschid înţelegerii

!or׳ în această identitate a frumosului şi 
binelui ce se mişă nesfârşit unul în altui.

§9

Iar mişcarea sufletului* este circulară, ■ca 
intrare in sine însuşi de la celc din afară şi ca 
adunare unitară în ele insele a puterilor lui 
înţelegătoare, ca adunare ceri dăruieşte su
fletului. ca într-un cerc, ne rătăci rea. inlor- 
cându ! şi adunându-1 de la cele din afară, 
întâi in el însuşi, apoi ca pe unul ce a devenit 
unitar, umndu-l cu puterile cc se unesc în mod 
unitar şi astfel conducundu-1 spre frumosul şi 
binele care c mai presus de toate cele ce suru 
si e unul şi acelaşi şi fără început şi fără sfârşii. 
Iar în spirală* se m işcă sufletul, inirucât 
uneşie cunoştinţele dumnezeieşti în mod pro
priu cu sine. nu în cliip înţelegător şi unitar, 
ci raţional şi desfăşurat, ca prin nişte lucrări 
amestecate şi unitare. Iar în mod direct (în 
linie dreapta), când ncintrând în sine şi 
nemişcându-se prinir-o înţelegere unitară 
(căci aeeasLa este, cum am spus, in cerc), ci 
mişcindu-se spre cele din jurul său şi de la 
celc din afară, se înalta ca de la nişte simboale 
variate şi înmulţite spre intuiţiile simple şt 
uniteIHU.

§ 1 0

Deci cauza acestor trei mişcări ale tuturor 
şi a celor sensibile* şi cu mult înainte a per
sistenţelor şi stărilor şi temeiurilor, ca şi 
susţinătoarei! şi capătul final al lor este fru
mosul şi binele, care e mai presus de toată 
starea şi mişcarea*. De aceea, toată siarea* şi 
mişcarea e din el şi in el şi spre el şi pentru ei. 
Căci din cl şi prin el e şi toata fiinţa şi viaţa şi 
a minţii şî a sufletului, micimile şi egalităţile, 
mărimile, măsurile, asemănările celor ce 
sunt, armoniile, combinările, întregimile, 
părţile; din el e totul unul şi mulţime*, 
legăturile părţilor, unirile tuturor părţilor, 
desăvârşirile întregurilor, calitatea, canli- 
taiea, câtimea, nesfârşitul, com paraţiile, 
deosebirile, toată nesfârşirea, toată marginea, 
loate detiniţiiie*, treptele, depăşirile, elemen
tele, formele, toată fiinţa, toată puterea, toată 
lucrarea, toată deprinderea, toată simţirea, 
te>atâ raţiunea, toată înţelegerea, toată atin
gerea, toată ştiinţa, toată unirea. Şi simplu, toi

149



Despre Numirile Dumnezeieşti

noi, ci şi Scripturile lauda erosul ca potrivii 
pentru Dumnezeu. Dar mulţimile, 
nepricepând unitatea numelui dumnezeiesc 
dc cros, s-au rostogolii, pe măsura lor, la o 
folosire divizata şi trupeasca şi distinctivă a 
lui, cum nu cslc adevăratul eros, ci idolul sau, 
mai bine zis. o cădere de la erosul adevărat. 
Căci mulţimea* nu poate pricepe unitatea 
crosului dumnezeiesc şi unic. De aceea* 
părând multora un nume mai greu* de 
înţeles, a fost folosit pentru înţelepciunea 
dumnezeiască spre înălţarea şi ridicarea lor 
la cunoaşterea dragostei adevărate ferosu
lui adevărat) şi spre eliberarea de greutatea 
înţelegerii ei- Deci noi. când întâlnim pe unii 
care cugetă în mod inferior, să înţelegem în 
chip cinstit, ţinând seama şi de cuvântul; Cuci s-a 
întors* iubirea ta asupra mea mai minunată 
decât dragostea ţdydtTI r|Ol V) femeilor (II Reg. 
1,26). Pentru cei ce aud drept cele dumnezeieşti, 
sfinţii autori al Scripturilor folosesc* în acelaşi 
înţeles cuvântul iubire (agape) şi eros, potrivit 
revelaţiilor dumnezeieşti. Şi au aceeaşi putere 
de unire şi legare şi dc amestecare* cu frumosul 
şi binele. Căci ele sunt pentru frumos* şi bine 
şi frumosul şi binele provin din ele şi ţin pe 
cele de aceeaşi treaptă în comunicare reci* 
procâ, dar şi mişcă pe cele dintâi spre purtarea 
de grijă a celor de al doilea şi întăresc pe cele 
de mai jos prin întoarcerea lor spre cele mai 
de sus .

§13

Dar crosul dumnezeiesc este şi exLatic*, 
nelăsînd pe cei îndrăgostiţi să fie ai lor. ci ai 
celor dc care sunt îndrăgostiţi, Şi arată pe cele 
superioare, purtătoare de grijă pentru cele in
ferioare, şi pe ede de acelaşi grad susţinându-se 
una pe alta, şi pe cele inferioare intr-o întoarcere 
dumnezeiască spre cele dintâi, De aceea şi 
marele PaveL ajuns în posesia crosului dum
nezeiesc şi părtaş de puterea lui extatică, zice cu 
gura îndumnezeită: Nu mai trăiesc eu, d  Hrts* 
ros trăieşte in mine (Gal. 2,20). Zice aceasta ea 
adevărat cuprins de dragoste şi ca cel ce a ieşit 
din sine*, cum insuşi zice. în Dumnezeu şi ca 
cel ce nu mai trăieşte viaţa lui, ci viaţa Celui 
iubit, ca foarte iubit. Dar putem îndrăzni* să 
spunem şi aceasta, că şi cauzatorul tuturor, 
prin erosul frumos şi bun pentru toţi, pentru 
covârşirea bunătăţii iubitoare (erotice), iese

sufletului lor şi sună exterior la auzul lor, 
bombănite prin buze, Ei sunL ca aceia care nu 
pot vedea că numărul patru înseamnă de două 
ori doi sau că linia dreaptă poate fi trasă prin 
mai multe linii drepte sau că locul matern 
poate fi indicat prin locul patent sau că orice 
altceva poale fi indicat prin alte multe cuvinte 
carc înseamnă acelaşi lucru. Trebuie ştiut*, 
potrivit dreptei raţiuni, că de litere, de silabe, 
de cuvinte, de propoziţii şi cuvinte ne folosim 
pentru simţuri .şi că atunci când sufletul se 
mişcă prin actele lui înţelegătoare spre cele 
cugetate, sunt de prisos odată cu simţurile şi 
cele simţite prin ele. La fel sunt de prisos şi 
puterile înţelegătoare*, când sufletul devenit 
in chip dumnezeiesc se atinge intr-o unire 
neînţeleasă dc razele luminii ncapropiate prin 
atingeri care nu se folosesc de ochi. Dar când 
mintea se sileşte să se mişte prin cele sensibile 
spre înţelegeri contemplate imune. cele ce ne 
vin prin simţuri ni sc fac mai vădite*, cuvin
tele mai clare, cele văzute mai înţelese, ca 
atunci când cele arătate prin simţuri rămân 
nelămurite. Alunei eeîe sensibile nu se vor 
putea înfăţişa bine* minţii. Dar ca sâ nu 
părem câ spunem acestea, schimbând Scrip
turile, să le audă pe acestea cei ce cercetează 
(critică) numirea iubirii (mw); Iubeşte-o 
(Epd(J0r|Ti ) p e  ea şi te va păstra  p e  fine. 
Im hfâtişeaz-o p e  ea şi cinsteşte-o p e  ea, ca sâ 
te im hrăpşeze (Pild. 4.6-8), Şi toate celelalte 
pe care le laudă Scriptura.

§12

[)ar unora din sfinţii noştri cuvântători li 
s׳a pârul* câ numele eros (dragoste) este mai 
puţin dumnezeiesc decât cel de ׳agape 
(iubire). Aceştia sâ audă* câ scrie şi dum
nezeiescul Ignatie*: Erosul meu* (dragostea 
mea) s-a răstignit. Şi in introducerile ante
rioare* la Scripturi vei afla pe careva spunând 
despre dumnezeiasca înţelepciune: A4-am în
drăgostit de fiwnuseiea ei (Inţel. 8,2). Deci să 
nu ne temem dc numele dragostei (crosului), 
nici să nu ne tulbure pe noi vreun cuvânt 
îndoielnic despre ea. Mie îmi pare câ Scrip
turile văd un Înţeles comun în numele de 
iubire şi de eros, de aceea folosesc mai mult 
pentru cele dumnezeieşti* cuvântul eros 
adevărat, din cauza prejudecăţii necuvenite a 
unor astfel de oameni. Deoarece nu numai

150



Despre Numirile Dumnezeieşti

s f i n ţ i t  a !  n o s t r u  î n  c u v â n t u l  n o s t r u  d e s p r e
e r o s 18*.

§ 1 5

Din irmiele dragostei (crosului) 
ale preasfântului î eroi ei

E r o s u l * ,  f i e  c â - i  z i c e m  d u m n e z e i e s c ,  
f i e  î n g e r e s c ,  f i e  m i n L a i ,  f i e  s u f l e t e s c ,  f i e  
f i z i c ,  s ă - l  î n ţ e l e g e m  c a  p e  o  p u t e r e  u n i f i c a 
t o a r e  ş i  î n a r t i c u l a t o a r e ,  c a r e  m i ş c ă  c e l e  s u 
p e r i o a r e  s p r e  p u r t a r e a  d e  g r i j ă  a  c e l o r  
i n f e r i o a r e ,  i a r  p e  c e l e  d e  a c e l a ş i  f e l  s p r e  
r e c i p r o c i t a t e  î n  c o m u n i u n e  ş i  la  u r m ă  p e  
c e l e  i n f e r i o a r e  s p r e  î n t o a r c e r e  l a  c e l e  m a i  
î n a l t e  ş i  m a i  î n a i n t a t e

§ 1 6

Din aceleaşi irnne de dragoste ale aceluiaşi

D e o a r e c e  a m  d a t  o r d i n e a  m u l t e l o r  t r e p t e  
a l e  d r a g o s t e i  ( c a r e  p u r c e d )  d i n t r - u n a * ,  v o m  
s p u n e  î n  c e l e  u r m ă t o a r e  c a r e  s u n t  c u n o ş t i n ţ e l e  
şi  pu Ler i l e  f e l u r i l o r  d r a g o s t e i  ( c r o s u r i l o r )  d i n  
l u m e  şi m a i  p r e s u s  d e  l u m e ,  p c  c a r e  le î n t r e c ,  
d u p ă  s c o p u l  r a ţ i u n i i ,  t r e p t e l e  ş i  o r d i n e l e  
d r a g o s t e i  î n ţ e l e g ă t o a r e  şi i n t e l i g i b i l e ,  m a i  
p r e s u s  d e  c a r e  se  a f l ă  c r o s u r i l e  d e  s i n e  i n t e l i 
g i b i l e  ş i  d u m n e z e i e ş t i  a l e  f r u m u s e ţ i l o r  
a d e v ă r a t e ,  c a r e  a u  f o s t  c â n t a t e  c u  d r e p t a l c  d e  
n o i .  R e z u m â n d  a c u m  i a r ă ş i  t o a t e  în  e r o s u l  ce l  
u n u l  ş i  c o n c e n t r a t ,  v o m  p r e z e n t a  p e  t a t ă l  t u 
t u r o r ;  şi s t r â n g â n d  d i n  c e l e  m u l t e ,  î n t â i  v o m  
a d u n a  d o u ă  f e l u r i  a l e  d r a g o s t e i ,  p e s t e  c a r e  
s t ă p â n e ş t e  c a u z a  a n t i c i p a t ă  n e s u p u s ă  
r e l a ţ i e i * ,  a d r a g o s t e i  î n t r e g i  d e  d i n c o l o  d e  
t o a t e ,  s p r e  c a r c  t i n d e  î n  a r m o n i e  c u  f i e c a r e  
d i n t r e  e x i s t e n ţ e  e r o s u l  î n t r e g  d i n  t o a t e * ,

§ 1 7

Ale aceluiaşi, din aceleaşi imne 
ale dragostei

A d u n â n d u ־ le  i a ră ş i  p e  a c e l e a ş i  î n  u n a ,  să  
s p u n e m  c ă  e s t e  o u n i c ă  p u t e r e  s i m p l ă  c a r e  se

a f a r ă  d i n  S i n e  p r i n  p u r t ă r i l e  d e  g r i j ă  s p r e  t o a t e  
ce le  c e  s u n t  ş i  o a r e c u m  a t r a s  d e  b u n ă t a t e a  şi 
i u b i r e a  şi e r o s u l  s ă u .  Şi  i e ş i t  d e  s u b  t o a t e  şi 
p ^ t e  t o a t e ,  s e  c o b o a r ă  s p r e  c e e a  c e  e  în  t o a t e ,  
n e i e ş i t  d i n  S i n e  în  p u i e  r e a  lu i  e x t a t i c ă  m a i  
p r e s u s  d e  f i in ţ ă .  D e  a c c c a  îl n u m e s c  p e  E l  ce i  
p u t e r n i c i  î n  c e l e  d u m n e z e i e ş t i  şi r a v n i t o r * ,  c a  
b tnia t  în e r o s u l  lu i  b u n  f a ţ ă  d e  c e l e  ce  s u n t  şi  
ca  C e l  c e  s t i m u l e a z ă  r â v n a  d o r i n ţ e i  d e  
d r a g o s t e  şi c a  a r â l â n d u - s e  p e  S i n e  r a v n i t o r  in  
ea  f ă c â n d  a c e a s t a  şi p e  c e l e  d o r i t e  r â v n i t o a r e  
[a ţă  d e  E l .  c a  u n e l e  c e  s u n i  p r o v i d e n ţ i a l e  d e  
f j .  Ş i  a iâ t  ce l  î n d r ă g o s t i t  c â t  şi d r a g o s t e a  s u n t  
în î n t r e g i m e  a le  d r a g o s t e i  şi a l e  b i n e l u i .  Ş i  
ce le  î n t e m e i a t e  d c  m a i  î n a i n t e  î n  f r u m o s  şi 
b ine  e x i s t ă  şi s u n t  t ă c u t e  p e n t r u  f r u m o s  şi 
b i n e J> ־'-

§ 1 4

D a r  c e  v o i e s c  î n  g e n e r a l *  v o r b i t o r i i  
d e s p r e  D u m n e z e u  c â n d  îl  n u m e s c  o  d a t ă  e r o s  
şi i u b i r e ,  a l t ă  d a l ă  î n d r ă g i t  ( p r i n  e r o s )  şi i u 
bi t*  N u m i r i l e  d i n t â i  îl a r a t ă  c a u z a t o r  şi p r o 
d u c ă t o r  şi n ă s c ă t o r ;  i a r  c e l c  ele al d o i l e a  îl 
a r a t ă  p e  E l  î n s u ş i .  Ş i  p r i n  p r i m e l e  e m i ş c a t * ,  
p r in  c e l e  d e  al d o i l e a  m i ş c ă .  A c e a s t a  a r a t ă  c ă  
EJ î n s u ş i  e m i ş c ă t o r  al s ă u  şi p r i n  S in e .  A s t f e l  
îl n u m e s c  p e  E l  i u b i t  şi v r e d n i c  d c  i u b i t ,  c a  
f r u m o s  şi b u n .  I a r  c r o s  ş l  i u b i r e  î l  n u m e s c  c a  
f i ind  p u t e r e  m i ş c ă t o a r e  ş i  în a c e l a ş i  t i m p  
în ă l ţ ă t o a r e  s p r e  S i n e ,  c a  f i i n d  s i n g u r u l  E l  
însuş i  şi p r i n  S i n e  f r u m o s  şi b u n  şi c a  f i i n d  
a r ă t a r e a  sa  p r i n  S i n e .  Ş i  c a  f i i n d  l u c r a r e a  
b u n ă  a u n i r i i  c u  S i n e  r i d i c a t ă  p e s t e  t o a t ă *  
u n i r e a  şi m i ş c a r e a  î n d r ă g i t ă  ( a  c r o s u l u i ) * ,  
s i m p l ă ,  d e  s i n e  m i ş c ă t o a r e ,  d e  s i n e  l u 
c r ă t o a r e .  p r e e x i s t e n t ă  b i n e l u i ,  i z -  
v o r â t o a r e a  b u n ă t ă ţ i i  î n  c e l e  c e  s u n t  ş i  
î n t o r c â n d u - l e  i a r ă ş i  s p r e  b i n e .  Î n  a c e a s t a  
se a r a t ă  c u  d e o s e b i r e  e r o s u l  d u m n e z e i e s c  
n e s l u r s i t  î n  s i n e  ş i  f ă r ă  î n c e p u i  p e n t r u  
b i n e ,  d i n  b i n e  ş i  î n  b i n e  ş i  s p r e  h t n e ,  
n r i ş c â n d u - s e  în  s i n e ,  în  î n v ă l u i r e  p r o p r i e .  
I a r ă  a b a t e r e  î n  a c e e a ş i  c a l i t a t e  ş i  p r o i e c -  
l a n d u - s e  p u r u r e a ,  d a r  r ă m â n â n d  şi  r e  s t a - 
b i l i n d u - s e  l a  f e l iS1,

A c e s i c a  l e - a  s p u s  ş i  v e s t i t u l  n o s t r u  
s ă v â r ş i  t o r  a l  c e l o r  s f i n t e  î n  c h i p  d u m 
n e z e i e s c .  î n  i r n n e l c  d r a g o s t e i  ( d u m 
n e z e i e ş t i ) ,  c a  s ă  n u  g â n d i m  c e e a  c c  e  
n e c u v e n i t  şi c a  s ă - l  a v e m  c a  p e  u n  c a p
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bine. toate cele ce ie fac, le fac pemru ca par 
bune. De fapL scopul celor ce sunt5*1 are ca 
începui şi pnl i  binele (căci nim ic nu face 
ceea ce face gândindu-se Ia firea râului) 
Dar atunci cum e râul în cele ce suni, sau 
este nesocotind dorinţa cca bună? Şi dacă 
toate cele ce există* sunt din bine şi binele 
e dincolo de cele cc sunt -  în bine şi ceea 
ce nu este, este. Jar răul nu este nici existent 
Iar dacă nu este. nu e cu totul râu, nici neexisient 
în sens de depăşire. Căci ceea ce nu este peste 
tot nu e nimic, dacă nu se spune că e în bine 
ca suprafiinţâ. Deci binele va fi supraîrue- 
meiai cu mult înainte şi de ceea ce există 
simplu şi de eeca ce nu există. Iar răul nu e 
nici în cele ce sunt, nici în cele ce nu sunt, ci 
e mai departe de bine şi mai străin şi mai fârâ 
fiinţă decât chiar ceea ce nu este. De unde e 
deci răul*, va întreba cineva. Căci dacă nu 
este răul, virtutea şi răutatea (păcatul) sunt 
acelaşi lucru, ca un toi în tot şi ca o pane 
potrivită părţii. Sau nici ceea ce se luptă cu 
virtutea nu e râu. Dar înfrânarea şi neîn- 
frânarea sunt contrare şi la fel dreptatea şi 
nedreptatea. Şi nu vorbesc numai de drept şi 
de nedrept şi de înfrânat şi de neînfrânat, ci şi 
de distanţa cu mult anterioară în suflet, 
înainte de a se arăta în afară, între virtute şi 
contrariul, deci între virtuţi şi păcate şi de 
opoziţia patimilor faţă de raţiune*. Şi din 
acestea trebuie să admitem în bine un râu 
contrar binelui. Dar nu e binele contrar sieşi* 
ci sunt ca dintr-un unic principiu şi născute 
dintr״o cauză unică şi ca atare se bucură de 
comuniune şi unitate şi prietenie. Şi nici bine
le mai mic nu e contrar celui mai mare. Căci 
nici căldura sau răceala mai mică nu sunt 
contrare celor mai mari. Deci râul este în cele 
ce sunt şi este existent, dar se şi opune şi e 
contrar binelui. Şi deşi c o corupere a celor 
existente*, aceasta nu scoate răul din exis
tenţă. ci se socoteşte şi el că csle şi e născător 
al celor ce sunt, Sau oare nu devine de multe 
ori* corupţia produsă de el, o facere a ceva? 
Astfel răul contribuie* la întregirea totului şt 
este ceea ce face ca întregul să nu fie 
desăvârşit din pricina lu i137.

§20

Dar raţiunea adevărata va răspunde la 
aceasta: că râul ca râu* nu e nici o fiinţă sau

mişcă de la sine spre o anumită îmbinare 
unitară, dc la Binele însuşi până la ultima 
dintre existenţe, şi de la aceasta iarăşi prin 
toate spre Binele din ea însăşi şi prin ea însăşi 
în to rcân d u -se  c ir c u la r  spre ea în să ş i, 
desfâ§urându-se (în cerc} neîncetat, identică 
cu ea însăşi.

§18

Şi, dacă cineva ar întreba: dacă tuturor le 
esLe drag şi ciont şi iubit frumosul şi binele 
(căci îl doreşLe pe acesta* şi râvneşte să fie în 
el, cum am spus, şi ceea ce nu este; şi el este 
ceea ce dă formă şi celor fără formă şi în cl se 
zice şi este în chip mai presus de fiinţă .şi ceea 
ce nu este), cum nu doreşte frumosul şi binele 
- şi mulţimea demonică ce e alipită de materie 
şi a căzut din identitatea îngerescâ a dorinţei 
binelui şi se face cauză a tuturor relelor ei şi 
ale altora, câte zicem că s-au înrăit? Şi cum 
neamul demonilor*, produs de bine, nu 
rămâne în chipul binelui? Sau cum, făcut bun 
de către bine, nu este în chipul binelui*? Şi ce 
este ceea ce-1 face râu? Şi în general ce este 
râul? Şi din ce început a luat existenţa şi în ce 
este din cele ce sunt? Şi cum a voit Cel bun* 
să-l producă pc el? Şi cum voind aceasta, a 
putut? Şi dacă râul e din altă cauză, care e acea 
altă cauză a celor ce sunt afară dc bine? Şi 
cum, existând şi pronia, există răul. sau s-a 
făcut în general, sau nu e desfiinţat? Şi cum 
doreşte ceva din cele ce sunt râul. deosebit de 
bine?

§19

Acestea le va spune poate nedumerită o 
pretinsă raţiune. D ar îi vom cere ei să 
privească la adevărul lucrurilor şi vom în
drăzni să spunem întâi aceasta. Răul nu este 
din bine*. Şi d a c ie  din bine, nu este râu. Căci 
nici răceala nu este din foc, nici binelui nu-i 
aparţine sâ nu producă cele bune. Şi dacă 
toate cele ce există sunt din bine (căci e firea 
binelui să aducă la existenţă şi sâ mântuiască 
iar a răului sâ strice şi sâ destrame), nimic din 
cele existente nu e din râu. Şi nici râul însuşi 
nu e prin el, chiar dacă există in ceva răul. Şi 
dacă e aşa, râul nu este cu totul rău, ci are ceva 
din bine, şi de aceea este în parte râu. Câci 
dacă cele ce sunt se doresc după frumos şi
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bine; dar întrucât au o lipsa în bme, nu sunt 
nici bune, nici existente. Astfel în cazul unor 
însuşiri, cum ar fi căldura sau răceala, multe 
din existenţe pot li încălzite dar pot exista şi 
t und lipsite dc căldură; şi multe existente pot 
Fi lipsite de viaţă şi de minte. Şi Dumnezeu 
lîind ridicat din fiinţă există în mod mai pre
sus de fiinţă. Şi simplu, în toate celelalte, 
în ce tân d  sau neaflân du -se  deloc vreo  
însuşire, existenţele sunt şi pot subzista. Dar 
cel lipsit de bine in toi felul* 11-a fost. nici nu 
este, nici nu va fi. nici nu poate fi nicăieri, 
nicidecum. De pildă, cel neînfrânat, deşi s  a׳
lipsit de bine prin pofta neraţionalâ. în aceasta 
nici nu este, nici nu pofteşte cele ce sunt*, dar 
se îm părtăşeşte totuşi de bine prinlr-o  
trăsătură obscură a unirii şi iubirii. Dar şi 
mânia participă la bine, prin faptul că se mişcă 
şi doreşte să îndrepte pe cele cc par rele şi să 
le întoarcă spre ceea ce pare bun*. Şi însuşi 
cel ce pofteşte viaţa cea mai rea, ca unul ce 
doreşte peste tot viaţa, care lui îi pare, în plus, 
cea mai bună, chiar prin faptul că pofteşte 
viaţă şi tinde spre viaţa părută lui ca cea mai 
bună, participă la bine.

Şi dacă desfiinţezi cu totul binele, nu va fi 
nici fiinţă, n ic i viaţă, n ici dorinţă, nici 
mişcare, nici altceva nimic. Deci şi a se face 
ceva nu este propriu puteni răului, ci e semnul 
prezenţei unui bine mai m ic, întrucât şi 
boala* este o lipsă în rânduială, nu a întregii 
(rânduieli), Căci dacă s-ur produce aceasta, 
nici boala nu va subzista. Dar boala rămâne 
şi este, având ca fiinţă o rânduială micşorată 
şi subzistând în ea. Căci ceea ee-i lipsit cu 
totul* dc bine, nici nu există, nici nu e în cele 
ce sunt. Dar starea amestecată în cele ce sunt, 
pentru binele din ele, este prin aceasta şi 
existenţă în cele existente, întrucât participă 
ia bine. Mai bine zis. toate existenţele sunt 
mai mulL sau mai puţin în măsura în care 
participă la bine. Răul prin sine nici nu este, 
nici nu va fi nicăieri, nicidecum. Iar ceea ce 
in parte este, in parte nu este, întrucât a căzut 
din Cel ce este pururea, nu este. dar întrucât 
participă Ia a li. prin acesta este şi în el 
stăpâneşte şi se salvează atât existenţa, cât şi 
neex isteaţa.

Şi răul care a căzut cu totul din bine, nu 
va ti bun nici în cele ce sunt mai mult, nici în 
cele ce sunt mai puţin. Ceea ce e în parte bun, 
iar în parte nu e bun, se luptă cu vreun bine 
oarecare, dar nu cu binele întreg. Căci e

L-eva propriu făcut, cî ceea ce face ei e numai 
să dezbine şi să corupâ subzistenţa celor ce 
suni far de zice cineva că el este născător şi 
prin coruperea lui dă altuia naştere, trebuie 
sâ-i răspundem cu adevărul că nu coruperea 
dâ naştere, ci. întrucât e corupere, râul corupe 
şj în răi este numai, iar naşterea şi fiinţa se 
produc numai din pricina binelui; răul prm el 
este corupere, dar dacă este născător, este 
datorită binelui. Şi întrucât e râu, nu c nici 
existenţă, nici făcător dc existenţă. Dar şi 
existenţa e pentru bine şi binele, existând, e 
făcător al celor bune. Mai bine zis* nu va fi 
nici acelaşi lut ru prin aceeaşi (cale) şi bine şi 
râu. nici nu va fi In puterea aceluiaşi şi coru
perea şj facerea ca aceeaşi. Nici nu e răul in 
sine putere dc sine sau stricăciune de sine. nici 
existent, nici bine. nici născător, nici făcător 
al celor existente şi huneIK!b

Dar binele, în cele în care va fi deplin, face 
cele depline si neamestecate şi în întregime 
bune*, iar cele ce se împărtăşesc dc el mai 
puţin, sunt şi bune şi nedepline, pentru lipsa 
aliata în bine. Şi peste tot răul nu e nici bun, 
nici făcător de bine. C i cel ce e mai mult sau 
mai puţin apropiat de bine, va fi şi el bun în 
mod corespunzător. F iin d c ă  bunătatea 
desăvârşită difuzată prin toate nu ajunge nu
mai până la fiinţele atolbune din jurul ei, ci se 
întinde până la cele din urmă*, aflându-se în 
unele in întregime, iar în al Le le în mod redus, 
iar in altele în modul cel mai de pe urmă, 
precum poate fiecare dintre existenţe să se 
impârtăşesca de ea. Şi unele sc împărâşese cu 
totul dc bine, altele se lipsesc mai mult sau 
mai puţin dc el. iar ·altele au o participare mai 
slăbită la bine şi in altele binele e prezent* 
pnntr-Q ultimă trăsătură. Căci dacă n-ar fi 
prezent binele în fiecare pe măsura lui. cele 
atoidumnezeieşti şi atotveehi s-ar afla, pnn 
neîinpărlâşire, pe treapta din urmă. Dar cum 
ar li cu putinţă ca toate să se împărtăşească 
intr-un singur chip de bine, odată ce nu sunt 
toate la fel de capabile de împărtăşirea în
treagă?

Dar m ărim ea puterii covârşitoare a 
binelui este aceasta, că le întăreşte şi pe cele 
lipsite de el şi însăşi lipsa lui* poate primi 
împărtăşirea întreagă de el. Şi dacă trebuie să 
spunem adevărul cel mai cutezător, şi cele ce 
se luptă cu el* se împărtăşesc de el din puterea 
lui. Mai bme zis, ca să spun pe scurt, toate 
existenţele, întrucât suni, sunt bune şi sunt din
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Ca ei El sau nue bun sau face binele şi ad 
la existenţă cele bune. Şi nu e odată aşa, j- 
altădată nu e aşa. Căci pnn aceasta ar dovedj 
schimbare şi prefacere. Cel aLotdumnezekJ 
e cauza tuturor din jurul lui iar dacă în Du!^ 
nezeu binele3*׳ este însăşi fiinţa şi totuşi Dum
nezeu se schimbă din bunătate, (ar în senina că) 
uneori este, alteori nu este. Iar dacă are binele 
prin participare, il va avea de la altul şi uneori 
ii va avea. alteori nu־l va avea. Deci nu e din 
Dumnezeu răul, nici nu e în Dumnezeu, nici 
în mod simplu*, nici pentru un timp*18*  [

Dar răul nu e nici în îngeri*. Căci dacă 
îngerul bun vesteşte bunătatea dumnezeiască*, 
fiind prin participare în gradul al doilea ceea ce 
c in gradul întâi in calitate de cauza - ceea ce 
vesteşte cl este chip al lui Dumnezeu*, arătare 
a luminii nevăzute, oglindă clară, străvezie, 
ncslăbită. neprihănită, nepătată, care primeşte 
(de se poale spune) întreaga frumuseţe a formei 
dumnezeieşti a binelui; îngerii răspândesc lu
minos şi neamestecat prin ei (precum sunt) 
bunătatea tăcerii nevăzute. Deci nu e nici în 
îngeri râul, dar sunt răi prin pedepsirea* celor 
ce păcătuiesc. în acest sens şi cei ce corectează 
pe cei ce greşesc sunt răi şi preoţii care opresc 
pe cei întinaţi de la tainele dumnezeieşti*. 
Totuşi nici pedeapsa* nu e rea, ci ceea ce se 
face vrednic de pedeapsă, nici oprirea meri
tată de la cele sfinte, ci faptul de-a se fi făcui 
necurat şi nesfânî şi incapabil de cele nepri
hănite.

Dar nici demonii* nu sunt prin fire răi. 
Căci dacă ar fi răi prin fire, n-ar fi nici de Ia 
Cel bun. nici în cele ce există, nici nu s-ar fi 
schimbat din buni, o dată ce־ar fi prin fire şi 
pururea răi. Apoi sunt răi Jur înşile sau altora? 
Dacă lor înşile, se distrug şi pe ei; iar dacă 
altora, cum distrug sau ce distrug? Fiinţa, sau 
puterea, sau lucrarea? Dacă fiinţa, mai întâi 
nu fac aceasta contrar firii! Căci nu distrug pe 
cele nestricâcioase prin fire, ci pe cele ce 
primesc stricăciunea. Apoi nici aceasta nu e 
rău tuturor*, sau cu totul. Dar nici nu se 
strică* ceva din cele cc sunt întrucât suni 
fiinţă şi fire, ci prin lipsirea* lor de rânduiala

susţinui şi el de participarea la bine şi binele 
face să fiinţeze* şi lipsa lui prin participarea 
Iaci*. Căci plecând binele cu toiul, nu va mai 
fi în general ceva bun. nici ceva amestecat, 
nici râu prin sine. Căci dacă răul este un bine 
nedeplin, prin absenţa deplină a binelui, va 
lipsi şi binele nedeplin şi cel deplin. Şi atunci 
este şi se vede răul. când с contrar celor* in 
care este, iar de cele bune este despărţit. Căci 
este cu neputinţă ca aceleaşi să se lupte cu 
aceleaşi în toate. Deci râul nu este existent.

§ 2 1

Dar răul nu este nici în cele ce există. Căci 
daca toate cclc existente sunt din bine şi toate 
cuprind binele, sau nu esie râul in cele ce sunt 
sau va fi în bine. Dar în bine nu va fi (cum nu 
e mei răceala în foc), nici nu poate face rău 
prin ceea ce face să fie binele. Dar dacă va fi, 
cum va fi râul în bine? Căci de este din el, va 
fi absurd ş! cu neputinţă*. Căci nu poare, cum 
spune adevărul Scripturilor, pomul hun sâ 
faca rotiun rele (Mat. 7,18). Nici invers. Iar 
daca nu с din el (din bine) e vădii că e din alt 
principiu şi cauza.

în acest caz sau râul va fi din bine sau 
binele va fi din râu. Iar dacă nu se poate 
aceasta, atât binele cât şi râul sunt din alt 
principiu şi cauzâ. Căci nici o dualitate* nu с 
o obârşie. Dar monada (unitatea) este un prin
cipiu (un început) al dualităţii. Şi totuşi e 
absurd ca dinlr-unul şi acelaşi să fie şi să iasă 
două lucruri cu totul contrare* şi principiul să 
nu fie simplu şi unitar, ci împărţit şi îndoit şi 
contrar sieşi şi deosebit în sine. Dar nu e cu 
putinţă să fie două* principii (începuturi) 
contrare ale existenţelor şi acestea una în alta 
şi lupiandu-se în loate. Căci dacă ar fi aşa. ar 
fi şi Dumnezeu nu fără supărare şi nu lipsit de 
greutăţi*, căci ar fi ceva şi în El eare-l tulbură. 
Apoi toate ar fi fără rânduială şi lup land u-se 
între ele. Dar Dumnezeu transmite tuturor 
existenţelor iubirea şj binele şi pacea lăun
trică şi e lăudat de sfinţii autori ai Scripturii 
ca dătător de daruri. De aceea cele bune simt 
toate iubite (prietene)* şi armonioase şi fiice 
ale unc] unice vieţi şi îndreptate spre un unic 
bine şi iubitoare între ele şi asemănătoare şi ş! 
vorbesc între ele.

Deci nu e râul în Dumnezeu şi râul nu e 
dumnezeiesc. Dar nici nu с răul din Dumnezeu.
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abatere şi prin cădere dc la bunurile cuvenite 
lor. Şi sunt răi întrucât nu sunt. Căci dorind 
ceea ce nu este*, doresc râul140.

§24

Dar oare va spune cineva că sufletele suni 
rele? Dar fiindcă trăiesc din providenţă şi 
pentru mântuire împreună cu relele aceasta nu 
e un rău, ci e bine şi în bine. care face şi râul 
un bine* Iar de zicem că sufletele se înrâiesc*, 
prin cc se înrâiesc, dacă nu în lipsa deprinde
rilor şi lucrărilor bune şi pnn nereuşirea fa
cerii binelui şi prjn căderea din el pentru 
slăbirea proprie? Căci spunem că şi aerul din 
jurul nostru s-a întunecat din insuficienţa şi 
absenţa luminii. Dar lumina însăşi este pu
rurea lumină şi luminează întunericul. Deci 
nu e nici în demoni, nici în noi răul, ca o 
existenţă rea*, ci ca lipsă* şi absenţă a de
plinătăţii bunurilor proprii141.

§25

Dar nici în animalele* neraţionale nu este 
răul. Căci dacă înlături* iuţimea şt polta şi 
celelalte câte se zic, dar nu sunt simplu prin 
firea lor rele, ele nu mai sunt. Leul pierzând 
forţa şi superioritatea, nu va mai fi leu. Câi
nele care se face apropiat tuturor, nu va mai 
fi câine, dacă nu are pornirea de-a păzi şi dc-a 
se ţine pe lângă cel ce-i esie stăpân şi de a 
alunga ceea ce e străin. Deci nestricarea firii 
nu c un rău, ci e rea stricarea firii şi lipsa 
deprinderilor, lucrărilor şi puterilor naturale. 
Şi dacă toate cele ce sunt în timp au de
plinătatea prin facere, nedeplinătatea nu va fi 
cu Lotul în toată firea.

§26

Dar nici in materie* nu e râul. Căci dacă în 
fi re a generală (universala)* sunt toate* raţiunile 
naturale, nu e nimic contrarei. Ci în fiecare va 
fi pe de o parte ceea ce e potrivit firii. pe de alta 
ceea ce nu c potrivit ei. Dar fiecăruia îi este 
propriu altceva după fire şi altceva contrar firii, 
fur răul contrar firii c lipsa celor ale firii. Deci 
na e rea firea» ci răul firii este acela de-a nu 
împlini ce Ic ale firii proprii.

după fire, raţiunea armoniei şi simetriei 
Cleşte, neputând rămâne la fel. Iar slăbirea

e totală, căci dacă ar fi totală, ar desfiinţa 
 ̂ actul stricării şi suportul ci şi o astfel de 

■tricare ar fi şi o stricare (desfiinţare) a ei, 
necinici acest fapt nue rău, ci bine cu lipsă*. 
Căci ceea ce e cu totul nepârtaş la bine, nu se 
află nici în cele ce există. Acelaşi lucru se 
poate spune şi despre stricarea puterii sau a 
lucrării.

Apoi cum sunt rât demonii făcuţi de 
Dumnezeu*? Căci binele produce şi dă exis
tenţa celor bune. Totuşi se numesc răi. va 
p̂une cineva. Dar nu întrucât sunt, căci suni 

din bine şi au primit fiinţa bună* ci întrucât 
nu sunt (cum spune Scriptura)*, fiindcă au 
slăbit şi nu au pCtziî (legătura cu) obârşia lor. 
Deci spune. în ce sunt demonii răi, dacă nu în 
încetarea deprinderii celor bune, dum
nezeieşti*? Altfel, dacă demonii sunL prin fire 
răr sunt pururea răi. Dar râul e nestatornic. 
Deci dacă sunt pururea* la fel, nu sunt răi. 
Căci a fi pururea la fel* e propriu binelui. Iar 
de nu sunt pururea râi, nu suni prin fire răi, ci 
din lipsa bunătăţilor îngereşti. Şi nu sunt cu 
lotul nepârtaşi de bine. prin care şi sunt şi 
vieţuiesc şi cugetă şi este peste lot în ei o 
mişcare a dorinţei, far răi se zic că sunt* 
pentru că slăbesc în lucrarea cea după fire. 
Deci răul este în ei o abatere şi o ieşire din 
cele cc sunt ale lor* şi o nereuşită şi o nede- 
plinâtate şi o neputinţă şi o slăbiciune şi o 
nestatornicie şi o cădere din puterea ce 
salvează desăvârşirea în ei. Altfel, ce este râul 
în demoni? Mânia neraţională, pofta fără 
minte. închipuirea avântată*. Dar acestea*, 
chiar dacă sunt în demoni, nu sunL cu totul, 
nici în toate, nici ele prin ele însele rele*. Căci 
cu alte animale acestea nu au o relaţie*, ci 
penLru animal răul est̂  pieirc şi corupere. Dar 
această relaţie salvează şi face să existe firea 
pe care animalul o are. Nu este deci rău nea
mul diavolesc, prin ceea ce este după fire, ci 
prin ceea cc nu este*. Şi nu s-a schimbat 
binele tuturor dat lor. ci ei au căzut din binele 
întreg ce li s-a dat. Şi nu spunem* că s-au 
schimbat darurile îngereşti date lor. ci acestea 
*unt în ei întregi şi deplin văzute, chiar dacă 
ci nu le văd, întrucât li s-au strâmbat puterile 
Căzătoare ale binelui Deci ceea ce sunt. sunt 
Şi din bine şi buni şi doresc frumosul şi binele, 
adică a fi, a vieţui, şi dorinţadc-a înţelege cele 
existente. Şi se zic răi* prin lipsire, prin
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D a r  n u  s p u n e m  n i c i  c ă  l i p s a  l u p t a  prjn 
p u t e r e a *  ei c u  b i n e l e .  C ă c i  l i p s a  t o t a l ă  e cu 
t o t u l  n e p u t i n c i o a s ă .  I a r  l i p s a  p a r ţ i a l ă ,  n u  
f a p t u l  c ă  e  l i p s a  a r e  p u t e r e a ,  c i  î n t r u c â t  nu  c  
l i p s ă  l o i a l ă * .  C ă c i  n u m a i  l i p s a  p a r ţ i a l ă  a 
b i n e l u i  e r ă u l .  Ş i  d i s p ă r â n d  a c e a s t a ,  d i s p a r e  si 
n a t u r a  r â u l u i ,

§ 3 0

V o r b i n d  pe  s c u r t ,  b i n e l e  e  d i n  c a u z a  cea 
u n a *  şi i n t e g r a l ă  i a r  r ă u l  d i n  l i p s u r i  m u l t e  şi 
p a r ţ i a l e .  D u m n e z e u  c u n o a ş t e  r ă u l *  c a  b in e  şi 
l a  E l  c a u z e l e *  r e l e l o r  sunL p u t e r i  b i n e 
f ă c ă t o a r e .  I a r  d a c ă  r âu l  e s t e  e t e r n *  şi  c rea t o r  
şi a r e  p u t e r e  şi e s t e  şi l u c r e a z ă ,  d e  u n d e  le are 
a c e s t e a ?  D i n  b i n e ?  .Sau b i n e l e  Je a r e  d i n  râu? 
S a u  a m â n d o u ă  d i n  a l t e  c a u z e ?  T o t  c e  este 
d u p ă  l i r e *  se  n a ş t e  d i n t r  o  c a u z ă  d e f i n i t ă .  Iar 
d a c ă  r âu l  e f ă r ă  c a u z ă  ş i  n e d e f i n i t ,  n u  e  d u p ă  
li re.  C ă c i  n u  e s t e  în f i r e  c e e a  c e  e c o n t r a r  f ini .  
n i c i  r a ţ i u n e a  u n e i  r â n d u i e l i  î n  c e e a  c e  nu  e 
r â n d u i a l ă .

A ş a d a r  s u f l e ! u i  o c a u z a  r ă u l u i ,  p r e c u m  
f o c u l  a  c ă l d u r i i ?  Şi  p e  t o a t e  d e  c a r e  se  ap ro p ie ,  
l e  u m p l e  d e  r ă u t a t e ?  S a u  f i r e a  s u f l e t u l u i  e 
h u n ă ,  i a r  p r j n  l u c ră r i  e s i e  c â n d  în t r - u n  fel. 
c â r t d  în a l t u l ?  D a c ă  e  r e a  î n s ă ş i  e x i s t e n ţ a  lui 
p r i n  f i r e * ,  d e  u n d e  a r e  e x i s t e n ţ a ?  O a r e  din 
c a u z a  b u n ă  c r e a t o a r e  a  t u t u r o r  e x i s t e n ţ e l o r ?  
D a r  d a c ă  e  d i n  a c e a s t a ,  c u m  e  r e a  p r i n  f i in ţă? 
C ă c i  t o a t e  r o d  u r i l e  ei s u n t  b u n e .  I a r  d a c ă  e 
p r i n  l u c r ă r i * ,  nu  e n i c i  r â u l  n e s c h i m b a t .  Căc i  
a l t f e l ,  d e  u n d e  s u n t  v i r t u ţ i l e  d a c ă  n u  se  f ace  şi 
e l  ( s u f l e t u l )  a s e m e n e a  b i n e l u i ?  D e c i  r âul  e o  
l ipsă.  El  e o s l ă b i c i u n e  şi o l i p s ă  a  b i n e l u i 1 -

§31

C a u z a  c e l o r  b u n e  e s t e  u n a .  I a r  d a c ă  râul  
e s t e  c o n t r a r  b i n e l u i * ,  c a u z e l e  r â u l u i  sunt  
m u l t e  şj a n u m e  n u  r a ţ i u n i l e  şi p u t e r i l e *  sunt  
f ă c ă t o a r e  a l e  r e l e l o r ,  c i  n e p u t i n ţ a  şi  s l ă b i c i u 
n e a  ş i  a m e s t e c a r e a  n e s i m e t r i c ă  a  c e l o r  
n e a s e m â n ă l o a r e .  R e l e l e  n u  s u n t  n i c i  
n e m i ş c a t e ,  n i c i  m e r e u  e g a l e  c u  s i n e ,  ci  f ără 
s f â r ş i i  şi f ă r ă  h o t a r  şi p ă t r u n z ă t o a r e  î n  a l u n e 
c a r e  a r  fi şi e l e  I a r ă  s f â r ş i i .  D a r  şi î n c e p u t u l  şl 
s f â r ş i t u l  ( ţ i n t a )  t u t u r o r  r e l e l o r *  e s t e  b i n e l e ; 
C ă c i  p e n t r u  b i n e *  s u n t  t o a t e ,  şi c e l e  b u n e  ^

§29

D a r  n i c i  în  t r u p u r i *  n u  e  r ă u l .  C ă c i  
u r â ţ e n i a  şi b o a l a  s u n t  o  l i p s ă  a c h i p u l u i  şi o  
a b s e n ţ ă  a  r â n d u i e l i i .  I ar  a c e a s t a  n u  e  c u  t o iu l  
r â u ,  c i  o  f r u m u s e ţ e  m a i  m i c ă .  C ă c i  d a c ă  s - a r  
p i e r d e  t o a t ă  f r u m u s e ţ e a  ş j c h i p u l  şi r â n d  ui a l a .  
va  d i s p a r e  şi I r u p u l  î n s u ş i .  I a r  c ă  t r u p u l  n u c  
n i c i  c l  c a u z a  r ă u t ă ţ i i  s u f l e t u l u i *  e  v ă d i t  d i n  
p u t i n ţ a  r ă u t ă ţ i i  d e - a  f i* şi f ă r ă  I ru p ,  c a  în  
d e m o n i .  C ă c i  a c e s t a  e s t e  r ă u l  şi d i n  m i n ţ i  şi 
d m  s u f l e t e  şi d i n  t r u p u r i * ,  s l ă b i r e a  şi c ă d e r e a  
d i n  d e p r i n d e r e a  p r o p r i i l o r  b u n ă t ă ţ i 1‘0

§ 2 «

D a r  n u  e  a d e v ă r a t ă  n ic i  m u l t  a f i r m a t a  
d e c l a r a ţ i e ;  R ă u l  e în  m a t e r i e ,  î n t r u c â t  с  m a 
t e r i e ,  C ă c i  şi a c e a s t a  f a c e  p a r t e  f i i n ţ i a l ă  d i n  
l u m e ,  d i n  f r u m u s e ţ e a  şi c h i p u l  e i  I a r  d a c ă  
m a t e r i a  e  in a f a r a  a c es to ra »  f i i n d  p r i n  e a  f ă r ă  
c a l i t a t e  şi t â r â  f o r m ă ,  c u m  f a c e  e a  c e v a ,  c â n d  
n u  a r e  p n n  c a  n i c i  p u t e r e a  d e - a  p ă t i m i  ( s u 
p o r t a ) * ?  Şi  a s i  fel ,  c u m  e  m a l  cr i  a u n  r ă u ?  C ă c i  
d a c a  n u  e n i c ă i e r i ,  n i c i d e c u m ,  n u  с  n i c i  b u n ă ,  
n i c i  r e a .  S a u  d e  e s l e  în  v r e u n  fel ,  !ar c e l e  c e  
s u n i .  t o a t e  s u n t  d i n  h i n c ,  v a  II şi e a  d i n  b i n e ;  
a t u n c i  e  sa u  b i n e l e  f ă c ă t o r  a l  r â u l u i  s a u  r ău l  
b u n ,  c a  f i i n d  d i n  b i n e ,  s a u  ş i  b i n e l e  r ă u .  c a  
f i ind  d i n  r a m  S a u  v o r  fi d o u ă  p r i n c i p i i ,  ş i  
a m b e l e  d e p e n d e n t e  d c  un  a l t  vâ r f .  I a r  d a c ă  
s p u n  c ă  m a t e r i a  с  n e c e s a r ă  s p r e  î m p l i n i r e a  
l u m i i  î n t r e g i ,  c u m  e  m a t e r i a  u n  r â u ?  C ă c i  
a l t c e v a  e  r â u l  şi a l t c e v a  n e c e s a r u l .  Ş i  c u m  C e l  
b u n  p o a l e  a d u c e  c e v a  l a  e x i s t e n ţ ă  d i n  r â u ?  S a u  
c u m  e r â u l  n e c e s a r  b i n e l u i ?  C ă c i  r â u l  f u g e  d c  
n a t u r a  b i n e l u i .  Ş i  c u m  n a ş i e  şi p r i m e ş t e  m a 
t e r i a  n a t u r a ,  d a c ă  e r e a ?  C ă c i  r ău l ,  î n t r u c â t  e  
r â u * ,  n u  n a ş t e  şi n u  h r ă n e ş t e  s a u  n u  f a c e .  in 
g e n e r a l ,  şi n u  p ă s t r e a z ă  n i m i c .  I a r  d a c ă  a r  
s p u n e  c ă  r ă u l  n u  p r o d u c e  r ă u t a t e a  în  s u f l e  le .  
c i  m i m a i  Ic a t r a g e  s p r e  ea .  c u m  v a  lî a c e a s t a  
a d e v ă r a t C ’׳ ă c i  m u l ţ i  d i n t r e  o a m e n i  c a u t ă  s p r e  
b i n e .

Ş i  a p o i ,  c u m  şi  d e  u n d e  i-a v e n i t  m a t e r i e i  
s ă  a t r a g ă  s p r e  r â u ?  D e c i  n u  d m  m a t e r i e  v i n e  
r â u l  în s u f l e t e ,  c i  d i n t r - o  m i ş c a r e  n e r e g u l a t ă  
şi g r e ş i t ă  i a r  d e  s p u n  u n i i  c ă  a c e a s t a  p r o v i n e  
d i n  m a t e r i e  şi c ă  m a t e r i a  e n e s t a t o r n i c ă  d a r  e  
n e c e s a r ă  c e l o r  c e  n u  se  p o t  î n t e m e i a  p e  ei  
în ş i ş i ,  s ă  s p u n ă  c u m  e  r ă u l  n e c e s a r ,  s a u  n e c e 
sa ru l  r â u 14*?

§27
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în afara Providenţei. Dar Providenţa se 
foloseşte poLrivit binelui şi de se fac unii* răi, 
spre folosul lor, sau al altora, sau propriu*, 
sau comun şi poartă grijă de fiecare din cele 
cc sunt potrivite lui. De aceea nu primim 
judecata deşartă a multora, care spun că noi 
ne folosim de Providenţă* fără să vrem* spre 
a ajunge la virtute. Căci nu e propriu Provi
denţei să strice firea. Dc aceea Providenţa 
care salvează firea fiecăruia, le poartă de grijă 
celor cc sc mişcă de sine* ca unora cc se mişcă 
liberi şi are grijă dc toţi şi dc fiecare în mod 
propriu, după cum firea celor providenţiaţi 
primeşte bunătăţile proniatoarc ale proniei 
îmregi şi de lot felul, dăruite fiecăruia pe 
măsura lui^7.

§34

Deci nu e existent răul, nici nu e în cele 
ce există. Căci nu e nicăieri răul ca rău. Şi 
nu e propriu răului a se face prin putere ci 
prin slăbiciune. Şi demonii, întrucât sunt, 
sunt din bine şi în bine. Iar răul în ei este 
din căderea din cele bune care le suni pro
prii şi schimbarea* lor este slăbiciunea in 
identitatea şi deprinderea lor, în 
desăvârşirea dc chip îngeresc cuvenită lor. 
Şi doresc binele, întrucât doresc să existe, 
să vieţuiască şi să înţeleagă. Şi întrucât nu 
doresc binele, doresc non-cxisienţa, Iar 
aecasia nu e dorinţă, ci abatere de la dorinţa 
adevărată.

§35

Iar dc nu greşiţi în cunoştinţa* Scripturii 
vedeţi că ca numeşte răi pe cei ce au slăbit 
în cunoştinţa şi facerea neuitată a binelui 
(cf. Rom. 1,18-20) şi pe cc: ce cunosc 
voinţa, dar nu o împlinesc (cf. Luc. 12,47), 
pe cei ce au auzit, dar au slăbit in credinţă 
sau în lucrarea binelui (cf. Marc. 4,18-19) 
şi nu voiesc să înţeleagă a se îmbunătăţi din 
cauza abaterii sau slăbiciunii voinţei. Căci 
în general, cum am spus de multe ori, răul 
esLc slăbiciune şi neputinţă şi lipsa 
cunoştinţei* sau a cunoştinţei mobile, sau a 
credinţei, sau a dorinţei, sau a lucrării 
binelui. Şi dacă ar zice cineva: nu se 
pedepseşte slăbiciunea, dimpotrivă, se

contrare. De fapt şi pc acestea le facem 
dorind binele (căci nimeni nu face ceea ce 
face tinzând spre râu). De aceea răul nici nu 
are substanţă (ipostas). ci ceva alăLurat sub
stanţei (!poştaşului) şi se face pentru bine, nu 
pentru sine'1'*

§32

Existenţa râului trebuie cugetată ca 
accident şi pentru altceva şi nu dintr-un 
început (principiu) propriu. Când se 
face c e v a ,  e drept să se socotească bun, 
pentru că se face pentru bine, dar în 
realitate nu e drept* să socotim bine 
eeea ce nu e bine cu adevărat- S-a arătat 
câ altceva e ceea ce se aşteaptă (sau se 
doreşte) şi altceva ceea ce se face, Aşadar râul 
e contrar scopului, contrar firii, contrar 
cauzei, contrar principiului (începutului), 
contrar ţintei, contrar normei, contrar voirii, 
contrar substanţei (!poştaşului). Râul elipsă* 
insuficienţă, slăbiciune, nesimeirie, 
greşeală*, lipsă dc scop, nedeplmălaie: e 
neîntemeiat, necauzat, nedefinit, neroditor, 
neeficient, neproducător, fără fiinţă, 
neasemânălor, fără sfârşit, întunecat, neregu
lat, şi însuşi ceea ce nu e nimic nicăieri 
nicidecum. Cum poale fi peste toi ceva rău, 
fără amestecarea cu binele? Căci ceea ce e cu 
totul nepărtaş de bine, nici nu este. nici nu 
poate fi ceva. Căci dacă binele este şi existent 
şi voitor şi puternic şi eficient, cum va putea 
fi ceva contrar binelui, lipsii şi de fiinţă şi de 
voinţă şi dc putere şi de lucrare? Nu Loate sunt 
tuturor* şi total aceleaşi, în aceleaşi fel dc 
rele. Răul demonului este să fie contrar minţii 
bune; al sufletului, contrar raţiunii: al trupu
lui, contrar naturii11̂ .

§33

Cum suni peste toi relele*, odată ce există 
Providenţa? Râul nu există ca râu, nici ca 
Existent nici în cele existente. Şi nimic din 
cele ce sunt nu este în afara Pro\ idenţei Căci 
nu este râul existent, neamestecat cu binele: 
Şi dacă nu e nimic din cele ce sunt care să nu 
participe la bine, iar răul e lipsa binelui, iar 
nici tina din existenţe nu e lipsita cu totul de 
hine. în toate cele ce există este Providenţa 
dumnezeiască şi nimic din cele ce sunt nu e
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neînţdcpte.
Iar acum. s-a lăudat destul binele, cacel 

cu adevărat vrednic de admirat, ca obârşie si 
capăt al tuturor, ca cuprinzător al celor ce 
sunt, ca cei ce dă chip celor ce nu sunt. ca fiăuj 
cauzator aî tuLuror bunurilor, ca necauzalor al 
celor rele, ca pronie şi bunătate desăvârşiţi 
ca ceea ce depăşeşte cele ce suni şi cele ce nu 
sunt şi îmbunătăţeşte relele şi lipsirea de 
bunătate, ca cel ce e dorii şi iubit şi toate 
celelalte câte le-a arătat în cele dinainte, pre
cum socotesc, cuvântul adevărat,

iartă, dacă n-ar exista puterea, cuvântul ar 
11 drept. Dar dacă din bine vine puterea, 
care dă. după Scriptură, cele cuvenite în 
mod simplu tuturor, nu e de laudă abaterea 
deprinderii de la bunătăţile p ro p ^  ce vin 
din bine şi fuga şi căderea din ea

Dar acestea s-au spus de noi* după putere 
în mod îndestulător în ceie Despre dreapta şi 
dumnezeiasca judecată, sfânta lucrare în care 
adevărul S crip tu rii a respins cuvintele  
sofiştilor carc au grăit nedrepLate şi minciună 
îm p o tr iv a  lu i D u m n ezeu  şi c u v in te

C a p i t o l u l  V  

Despre Cel ce este , în care sunt şi modelele

ci unea şi viaţa supraaşezatâ în cele ascunse* 
(c f  Ps. 80,6). cum spune Scriptura; ei Provi
denţa d e sco p erită , de bine făcătoare, 
bunătatea mai presus de toate şi cauza 
bunurilor, sau ceea ce este, sau cauza de 
înţelepciune dătătoare a celor ce se îm 
părtăşesc dc fiinţă, de viaţă, de minte, de 
raţiune şi simţire*. Căci spune că nu e altceva 
binele şi altceva ceea ce este şi altceva viaţa 
sau înţelepciunea, nici nu sunt multe cauze şi 
alte dumnezeii! superioare şi inferioare ce 
dau existenţă altora, ci toate bunele procesi
uni şi numirile dumnezeieşti lăudate de noi 
sunt ale lui Dumnezeu cel Unul. Ş i cea dintâi 
este* cea care exprimă Providenţa desăvârşită 
a lui Dumnezeu cel Unu!, iar celelalte ale 
celor mai întregi şi ale celor parţiale ale lui00־.

§3

Dar ar putea spune cineva: pentru ce viaţa 
se întinde peste existenţă şi înţelepciunea 
peste viaţă*, iar cele raţionale sunt deasupra 
c e lo r  ce v ie ţu ie sc  se n sib il şi m inţile  
(duhurile) deasupra celor raţionale, iar 
minţile sunt în jurul lui Dumnezeu şi cel mai 
aproape de E I?  De fapt trebuia ca cele ce se 
îm părtăşesc de daruri mai m ari* de la 
Dum nezeu sâ fie mai înalte şi să fie deasu
pra celorlalte. Dar dacă cineva ar presu
pune câ cele înţelegătoare sunt fără fiinţă 
şi viaţă, cuvântul Iu! n-ar fi îndreptăţit. 
Dar dacă minţile (duhurile) dumnezeieşti

§ 1

Sâ trecem acum la numirea fiinţei dum
nezeieşti cea cu adevărat existentă a Celui cu 
adevărat existent ( τ ο υ  ό ν τ ω ς  ο ν τ ο ς ) .  Dar 
vom spune că scopul cuvântului nu este sâ 
explice fiinţa mai presus de fiinţă*, ca mai 
presus de fiinţă (căci aceasta este de negrâti 
şi de necunoscut şi cu totul de neexplicat şi e 
mai presus şi de unitate), ci să lăudăm ieşirea 
dc fiinţă făcătoare a fiinţei izvorâtoare a dum
nezeieştii obârşii*. De fapt numirea dum
nezeiască a Binelui* explicând toate ieşirile 
(procesiunile) cauzei tuturor, se extinde şi la 
cele ce sunt şi la cele ce nu sunt* şi este şi mai 
presus de ede ce nu sunt. Iar numirea Celui 
ce este sc extinde la toate cele ce sunt şi este 
mai presus de cele ce .sunt. Iar numirea vieţii 
se extinde ia toate cele ce vieţuiesc şi este mai 
presus de cele ce vieţuiesc*, iar numirea 
în ţe le p c iu n ii sc extinde la toate cele  
înţelegătoare şi raţionale şi sensibile şi este 
mai presus de toate acestea|l׳t\

§2

Aceste num iri dumnezeieşti exp lica
toare* ale Providenţei doreşte cuvântul să le 
laude. C ă c i nu-şi propune să exprim e  
bunătatea suprafîinţialâ prin sine şi fiinţa şi 
viaţa şi înţelepciunea dumnezeirii supra- 
fiinjiale prin sine, care e mai presus de toată 
bunătatea* şi dumnezeirea şi fiinţa şi înţelept
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a rol ce este în vreun feL Şi toate se îm 
părtăşesc de El şi E l nu se desparte de nici o 
existenţă. Şi E l este înainte de toate şi loute 
au primit existenţa prin E l2y\  Şi. simplu. de 
eslc ceva in oarecare le], este in Cel ce pre
există şi se înţelege şi se mântuieşte m El şi 
înainte de alte participări presupune existenţa 
lui. EJ este ca atare* mai vechi ca existenţa, 
mai vechi ca viaţa, ca înţelepciunea, ca 
asem ănarea dum nezeiască proprie şi ca 
celelalte la care paruripă cele ce sunt; căci 
participă înainte dc toate la existenţă. Mai 
bine zis E l este ca FJ însuşi Cel de care se 
împărtăşesc toate cele ce sunt; ele participă la 
existenţa lui; şi nu e nimic existent, a cărui 
fiinţă şi veac să nu fie Cel ce este însăşi 
existenţa. Deci pe drept cuvânt e lăudat ca mai 
începător decât toate* prin dăruirea sa cea 
mai veche. Căci având şj supniavând pre- 
existenţa şi supraexisienţa, spun că E l este 
LoaLâ existenţa ca însăşi existenţa şi ca Cei 
ce e preexistent şi ca Cel ce prin preexis
tenţii lui a dat subzistenţă Ia tot ce există în 
vreun fel oarecare. Şi de fapt loale începu
turile celor ce sunt. ca participante la exis
tenţă, suni şi sunt începuturi. Şi în Lai sunt şi 
apoi sunt începuturi, Şi dacă voieştfi poţi 
spune că obârşia celor v ii*, ca vii, esLe viaţa 
ca atare; şi a ce lo r  asem ănătoare , ca  
asemănătoare, asemănarea ca atare; şi a celor 
unile ca unite, unitatea ca atare; şi în cazul 
celor orânduile ca orânduite, orânduirea ca 
atare; şi în cazul celor! alle câte participă la 
aceasta sau la aceea, sau la amândouă, sau la 
multe, şi sunt tic aceasta, fie aceea, fie amân
două, fie multe, vei alia aceslc participări ca 
atare* participând întâi ele la existenţă şi 
rămânând întâi în existenţă; apoi. fiind obârşii 
ale acesteia sau ale acesleia, prin participarea 
lor la existenţă simt şi se fac participate. Iar 
dacă ele prin împărtăşirea la existenţă sunt, 
cu mult mai mult vor li cele participate de 
ele201־.

§ 6

Primul dar a i existenţei ca atare, pe care  ii 
o feră suprabunâluLea de s ine  e lăudat dc p rim a  
şi cea m a i veche  dintre p artic ip ări şi este din  
ea şi în c a * . LI este în săşi ex istenţa  şi încep u 
turile  ex istenţe lo r şi Loaie ex istenţe le  şi ce le  
ce sunt ţinute înlr-un fel oarecare în exis-

giiTiL mai presus de celelalte existenţe şi au o 
viaţă superioară celorlalte* vieţuitoare şi 
înţeleg şi cunosc mai presus de simţire şi 
raţiune, şi mai mull ea ţoale ede ce există 
Jaresc frumosul şi binele şi se împărtăşesc de 
acelea, de sunt mai mult in jurul Binelui, ca 
unde ce s-au împărtăşit cu prisosinţă şi au 
primit mai multe daruri de la E l, La fel şi cele 
r a ţ io n a le  suni deasupra celor sensibile, având 
ca prisos raţiunea în raport cu simţirea şi cu 
viaţa. Şi socotesc că acesta eslc adevărul, că 
cele ce se împărtăşesc mai mult dc Dumnezeu 
Cel Unul şi nemărginit în putere suni mai 
apropiate de E l şi mai dumnezeieşti decât 
celelatie:05.

§4

Dar odată ee-am vorbit despre acestea, să 
lăudăm Binele ca Cel cu adevărat existent şi 
ca făcător de fiinţă a! tuturor celor ce sunt. Cel 
ce este (leş. 3,14), csic prin putere supra- 
fiinţial ml regii existenţe*, e cauza subzistentă 
şi Creatorul a ceea ce esle, al exisienţei, al 
iposlasului, al fiinţei, al firii, obârşia şi 
măsura veacurilor, subslanţa timpurilor şi 
veacul celor ce sunt, timpul celor ce se fac+ 
existenţa celor ce sunt dc orice f d T facerea 
celor ce se lac in orice fel202. Căci din Cel ce 
este e veacul şi fiinţa şi lo l ce este şi timpul şi 
facerea şi ceea ce e făcut, cele ce sunt in cele 
ce suni şi în orice fel existente şi subzistente. 
Căci Dumnezeu nu este într-un fel oarecare, 
ci în mod simplu şi nedefinit, având în E l 
fi in ir- odată şi de mai înainte faptul de a fi. Dc 
aceea se numeşte şi împăratul veacurilor (l 
TCni. I־Tj 7j, ca având in E l şi în jurul lui loată 
existenţa şi tot ce este şi subzistă; şi nici n-a 
losi*. nici nu va fi, nici nu s-a făcut, nici nu 
Se fiice, nici nu se va face, mai bine zis nici 
nu este*. Ci El este existenţa pentru cele ce 
suni, şi nu numai cele ce sunt, ci şi însăşi 
eMMenţa celor ce sunt (vine) din Cel ce este 

înainte. Căci E l este veacul veacurilor, 
existând dinainte de veacuri,

§5

Deci, repetând, să spunem că tuturor celor 
Le m uil şi veacurilor, te vine exisLenţa de la 
Cel ce preexistă. Şi tot veacul şj timpul sunt 

Ĵn E l: şi Cel ce preexistă e început şi cauză
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există cu adevărat şi sunt aşezate ca în 
încăperea de la uşa Treim ii mai presus 
fiinţa, care au de la ca şi in ca şi exisLenţa* ş! 
existenţa de chip dumnezeiesc.

Şi după ele. cele inferioare au (existenţa) 
în mod inferior şi cele de pe urmă au calitatea 
(existenţa) din urmă, în planul îngerilor; iar 
faţă de noi sunt mai presus de lume. Şi su
fletele1̂  şi toate celelalte* existenţe au ״
potrivit aceleiaşi raţiuni, şi existenţa şi buna 
existenţă; şi sunt şi nu suni, având din Cei 
preexistent şi existenţa şi buna existenţă, cele 
ce sunl şi sunt bune provenind de la el şt fiind 
păzite în el şi mărginindu-seîn e l  şi unele dau 
vestea existenţei lor celor mai înalte, pe care 
Scripturile le numesc şi veşnice (cf. Ps. 23,7; 
TI Cor. 4 .1y ). Iar însăşi existenţa e din Ce! 
preexistent, Şi existenţa este a lui* şi nu El al 
existenţei2" . Şi existenţa este în E l şi nu E] 
este în existenţă*. Şi existenţa îl are pe El şi 
nu E l are existenţa208. Şi E l este şi veac şi 
începui şi măsură a existenţei, fiind înainte de 
fiinţă şl de existenţă şi început de fiinţă 
făcălor şi mijloc şi sfârşit al tuturor20̂  Şi 
pentru aceasta Cel cu adevărat preexistent, 
potrivii cu ţoală cugetarea celor ce suni*, e 
înmulţit în Scripturi şi e lăudat pentru faptul 
că a fost şi că este şi că va fi* şi că a fost, s־a 
făcut, se face şi se va face210. Toate acestea 
înseam nă pentru cei ce le cugelă duim 
nezeieşte că El este în tot sensul mai presus 
de fiinţă şi cauzatorul în tot felul iii celor ce 
suni. Căci nu se poate spune că aceasta este. 
iar aceasta nu este; nici că într-un mod este, 
în altul nu este. C i este toate, ca Cel ce e cauza 
tuturor. Şi are în El toate obârşiile, toate 
sfârşiturile, susţinând împreună şi având de 
mai înainte toate existenţele. Şi este mai pre
sus de toate, ca fiind deasupra şi înaintea 
Luturor în mod supraliinţial.

De aceea se şi atribuie lui toate atributele 
şi nimic din toate*, având toată forma, tot 
chipul, fiind fără formă, Târâ frumuseţe, 
având în Sine anticipat, in afara relaţiei ş! 
ridicat peste loaie ־ începuturile, mij lo c u r i le 
şi sfârşiturile existenţelor şi luminândude liEurctf 
nepătat, ca lîind cauza unică şi supraunită־ - 
Căci dacă soarele nostru* înnoieşte şi însuşirii 
celor sensibile, deşi sunt multe şi di feri le, iar el 
este unul şi răspândeşte o lumină unică şi te 
desăvârşeşte şi le deosebeşte şi Ic uneşte şi te 
înviorează şi le face roditoare şi le creşte şi 1c 
schimbă şi le întăreşte şi le odrâsleşte şi le line

lenţă*. Şi aceasta o oferă nesilită de o relaţie 
şi în mod concentrat şi unitar. Căci în monadă 
preexistă lot numărul în mod unitaişi monada 
are singură în sine Lot numărul*. Ş i tot 
numărul a fost unit în monadă. Dorin măsura 
în care iese din monadă, se distinge şi sc 
înmulţeşte. Şi în centru* au subzistat împre
ună toate liniile cercului intr-o singură unire. 
Şi punctul (central) arc în sine toate liniile 
unite în chip unitar*, intre ele şi cu obârşia cea 
una, din care au provenit cele ce au fost unite 
în cenLru în mod desăvârşit. Şi distanţate 
puţin de el, puţin se şi deosebesc. Dar dis
tanţate mai mult, se deosebesc mai mult. Şi 
simplu. în măsura încarc sunt mai aproape de 
centru, suni şi mai unite cu el şj întreolallă. Şi 
cu cât suni mai distanţate dc el, suni mai 
distanţate şi înireolaltâ ·

§־■7

Dar şi în firea întreagă a tuturor*, toate 
raţiunile firii văzute în fiecare sunt adunate 
intr-o unire neconfundată; ■şi în suflet, puterile 
prevăzătoare ale tuturor părţilor întregului 
trup, luate în parte, se află în unitate. Deci nu 
e gresii ca urcând de la aceste chipuri obscure 
spre Cauzatorul tuturor, să contemplăm cu 
ochi supralurneşti toate în Cauzatorul luturor 
şi pe cele contrare între ele, să le vedem in 
chip unic şi unitar. Căci este obârşia tuturor 
celor ce sunt*, de la E l fiind tot începutul, 
toată marginea, toată vjaţa, toată nemurirea, 
toată înţelepciunea, toată ordinea, toată armo
nia, toată puLerea, toată paza. toată înte
meierea, toată distribuirea, Lot înţelesul, ţoală 
raţiunea, toata simţirea, toată deprinderea, 
loaLâ stabilitatea, toată mişcarea, toaiâ unirea, 
toată amestecarea, toată prietenia, toată apli
carea. toată d istincţia, toata definiţia şi 
celelalte* câte. prin faptul dc-a fi existente, 
caracterizează Loute.

ÎS

Şi din ea. cauza tuturor, sunt fiinţele in
teligibile şi înţelegătoare* ale îngerilor de 
chip dumnezeiesc şi ale sufletelor, firile în
tregii lumi şi cele care există în vreun fe! 
oarecare, sau sunt in altele, sau cele despre 
care se spune că există prin cugetare; în 
sfârşit, prea sfintele şi aioLvechile puteri care
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toate, le are de mai înainte pe toate în Sme*. 
reimindu-ie îmr-o simplitate care covârşeşte 
toată dualitatea*. Le cuprinde pe toate Ia fel, 
în nemărginirea suprasimplificatâ a ei şi se 
lasă împărtăşită de LoaLe în mod unitar, pre
cum şi glasul, fiind unul* şi acelaşi, se îm
părtăşesc de el mulţi, ca de unul singur213.

§10

Deci începutul şi sfârşitul tuturor exis
tenţelor este Cel ce preexistă; începutul, ca 
Cel ce e cauză; sfârşitul, ca Cel care* c mar
ginea tuturor*14־; şi nemărginirea a Loatâ 
nemărginirea şi marginea ce le depăşeşte pe 
cele opuse, Căci înLr-unul, cum s-a spus de 
multe ori*, sunt toate- cele ce sunt. Şi El le are 
de mai înainte şi le־a dat subzistenţă. Este 
prezent în toate* şi pretutindeni ca Unul şi 
Acelaşi şi ca Acelaşi c totul şi iese la toate, 
dar şi rămâne în Sine, Şi stă şi se mişcă*, dar 
nici nu stă, nici nu se mişcă, neavând nici 
început, nici mijloc sau sfârşit; şi nu c nici în 
vreuna din existenţe*, nici nu este ceva din 
existenţe. Şi nu i se potriveşte lui ceva din cele 
ce există veşnic sau din cele ce subzistă tem
poral*, ci e deasupra şi a timpului şi a veacu
lui şi a celor din veac şi a tuturor celor din 
timp. Pentru că este veacul de sine ica atare) 
şi cele ce sunt şi măsurile celor ce sunt* şi cele 
măsurate sunt prin El şi de la El. Dar despre
acestea se va vorbi mai potrivit înfăţişându-le' I sin parte־ .

îri mişcare şi Ie dă viaţă tuturor, şi Tiecare din 
!oale se împărtăşeşte potrivit lui de acelaşi şi 
unic soare, şt soarele cel unul are de mai 
înainte în el în chtp unitar cauzele celor multe 
ce sc împărtăşesc de el ־ cu atât mai mult în 
e \m drepl cauza tuLuror, preexistă toate 
modelele* celor ce sunt înLr-o unire mai pre
sus de fiinţă. Fiindcă produce şi fiinţele ca 
rezultai ce provine din fiinţă. Iar modele 
zicem că sunţ* raţiunile de Fiinţă făcătoare şi 
tn mod uniiur preexistente în Dumnezeu, pe 
care teologia le numeşte predestinări şi voiri 
dumnezeieşti şi bune, care deosebesc şi pro
duc existenţele. Conform lor Cel mai presus 
de fiinţă a produs şj predeterminat loate cele 
cc sunt ־1 ־ .

§9

Iar dacă filosoful Clement voieşte să 
spună despre modele şi că sunt cele mai 
începătoare în existenţe, cuvintele nu sunt 
numiri proprii*, depline şi simple. Dacă 
admitem câ c şi el drept, trebuie să ne amin
tim de Scriptură care zice: Nu ţi-am  a ră ta t  
ţie  acestea ca să um bli p e  urma lor ci. ca 
prmtr-o cunoaştere asemănătoare a aces
tora. sâ urcăm spre cauza tuturor, aşa cum 
suntem. Deci toate cele ce sunt trebuie să le 
vedem îndreptate spre o unire ridicaiă peste 
toate. Deoarece începând de la existenţă, de 
la procesiunea şi bunătatea* de fiinţă 
făcătoare, şi pătrunzând prin toate şi umplând 
toate de existenţa din sine şi buc urând u-se de

C a p i t o l u l  V I  

Despre viaţă

acestora şi pururea vieţuitori şi nemuritori, 
dur iarăşi nu nemuritori, pentru că nu au de la 
ei însuşirea dc־a fi nemuritori şi de-a vieţui 
veşnic, ci de la Cauza de viaţă dătătoare şi 
susţinătoare* a vieţii. Şi precum despre Cel 
ce este am spus că este şi veacul vieţii ca 
atare, aşa şi aici spunem iarăşi câ viaţa 
dumnezeiască cea mai presus de viaţă este 
cauza vieţii ca atare şi temelia ei şi toată 
viaţa şi mişcarea vitală a vieţii celei mai 
presus de toată viaţa şi de lot începutul a

§ 1

Acum trebuie să lăudăm viaţa veşnică, 
din care este viaţa însăşi şi toaLâ viaţa din 
care se seamănă în toate cele ce se îm
părtăşesc într-un fel oarecare de viaţă, ca să 
vieţ.uiască fiecare în mod propriu. Astfel, 
din ca şi pentru ea este şi s-a luat subzis
tenta. viaţa îngerilor şi nemurirea lor. şi 
însăşi durata nepieritoare a mişcării 
îngereşti celei de־a pururi- De aceea li se zice
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dumnezeiasca atotputernica. Căci fiind a tu
turor vieţuitoarelor prin fire şi mai ales acelor I  
dumnezeieşti, nici o viaţă nu e contrară firii sau 
mai presus dc fire. Deci tratatele nebuniei 1щ 
Simon, contrare* aceslui fapt, s-au respins de- 
puric de lăcaşul dumnezeiesc şi de sufletul tău 
sfânt. Căci acela a uitat, socotesc, deşi se credea 
înţelept, că cel sănătos la minte nu trebuie sa se 
folosească de raţiunea vădită simţirii* împotriva 
cauzei nevăzute a tul итог. Acest lucru, trebuie spus 
ini, с contrar naturii; căci nimic nu se opune 
acesteia2 LS.

§3

Din ea primesc viaţă şi se înviorează şi 
toate animalele şi plantele, Şi fie câ-i zici 
înţelegătoare, sau raţională, sau simţitoare, 
sau nutri ta are*, sau crescătoare, fie orice fel 
dc viaţă, sau început de viaţă, sau fiinţă a 
vieţii, din ea vieţuieşte şi dă viaţă - din viaţa 
mai presus de toată viaţa. Şi în ea a preexistat 
în mod unitar ca înir-о cauză. Căci viaţa mai 
presus de viaţa începătoare a vieţii este cauza 
a toată viaţa şi roditoare de viaţă. Ea înfăp
tuieşte viaţa şi o distinge. Ea trehuie lăudată 
în toată viaţa, în multitudinea născătoare a 
tuturor animalelor, văzută şi lăudată în toată 
felurimea ci şi în toată viaţa, ca cea fără 
lipsuri, mai bine zis ca viaţă supraplinâ de 
viaţă. E  viaţa prin sine, sau mai bine zis e mai 
presus de toată viaţa, de viaţă făcătoare, 
supravieţuitoare, sau oricum ar numi cineva 
în mod omenesc viaţa negrăită.

toatâviaţa. Din ea au şi sufletele41 caracterul 
nepieritor şi ţoale animalele şi plantele au 
vieţuirea ca ecoul cel mai îndepărtat al 
vieţii. De sc retrag din aceasta*, ie lipseşte, 
după Scriptură (cf. Ps. 103,30), loaîâ viaţa, 
prin slăbiciunea participării la ea. Dar întor- 
cându-sc la ea altele, sc fac alte anim ale215,

§ 2

Şi întâi se dăruieşte vieţii ca atare, faptul 
dc־a fi viaţă şi oricărei vieţi şi fiecăruia, faptul 
de-a fi fiecare în mod propriu, ceea ce i se 
potriveşte să fie. Vieţuitoarelor mai presus de 
Lume. le dăruieşte nemurirea nematerialâ - 
după chipul dum nezeiesc - şi neschim 
bătoare şi m işcarea cea de-a pururi ne
abătută şi nelipsită. E a  se supraextinde 
pentru bogăţia bunătăţii şi ta viaţa de
monică. Căci nici aceea nu are viaţa de la o 
altă cauză, ci are din ea şi faptul de-a fi viaţă 
şi persistenţa in ea ־1׳ '. Dar dăruieşte şi 
oamenilor ca fiind compuşi* viaţa apropiată 
de cea in chipul îngeresc, re vărsând u-se din 
iubire dc oameni şi reîntofeâîidu-ne şi re- 
chemându-ne la ea însăşi, când ne depărtăm 
şi (ceea ce c şi mai dumnezeiesc), ne-a făgă
duit că pe noi întregi, suflete şi trupuri unite* 
cu ele, ne va strămuta la viaţa desăvârşită şi 
la nemurire. E  un lucru care celor vechi li se 
părea contrar firii, dar mie şi ţie şi însuşi 
adevărului, ne apare ca dumnezeiesc şi mai 
presus de fire. Zic mai presus de fire*, fiind 
unită şi cu firea noastră, nu numai cu viaţa

C a p i t o l u l  V I I  

Despre înţelepciune, minte, raţiune, adevăr. credinţă

Şi aceasta înţelegând-o în mod mai presus 
de fire bărbatul cu adevărat dumnezeiesc, o 
so co teşte  so are le  nostru comun şi al 
învăţătorului* nostru. E l zice că nebunia iui 
Dumnezeu e nun înţeleaptă decât înţelepciu
nea oamenilor i ! Cor. 1.25), nu numai pen
tru că toată înţelepciunea omenească e o 
rătăcire, judecată în comparaţie cu statorni
cia şi neclintirea înţelesurilor dumnezeieşti» 
ci pentru că este un obicei al teologilor* 
( s c r i ito r i lo r  S c r ip tu r ii)  să so co tească

§ 1

Vino acum, de-ţi convine, să lăudăm viaţa 
hună şi veşnică, şi ca înţeleaptă şi ca înţelep
ciunea în Sine, mai bine zis ca cea care dă 
subzistenţă întregii înţelepciuni, care e mai 
presus de toată înţelepciunea* şi înţelege
rea1 1־ ■\ Căci Dumnezeu nu numai că e supra- 
plin de înţelepciune şi înţelegereu lut nu are 
hotar (Ps. 146,5 h ci e aşezat mai presus şi de 
toată raţiunea şi mintea şi înţelepciunea.



D e s p r e  N u m i r i l e  D u m n e z e i e ş t i

c r a r e a  l o r  î n ţ e l e g ă t o a r e ,  s t r ă l u c i n d  d e  c u r ă ţ i a  
n c a m e s l e c a t â  şi  n e p r i h ă n i t ă  şi d e  n e m a t e r i a l i -  
l a t e  şi d e  u n i r e a  d e  c h i p  d u m n e z e i e s c ,  e  în-  
t i p ă r i t ă * ,  p e  c â t  e  c u  p u t i n ţ ă ,  d e  m i n t e a  şi 
r a ţ i u n e a  d u m n e z e i a s c ă  s u p r a î n ţ e l e a p t â  c u  
î n ţ e l e p c i u n e a  d u m n e z e i a s c ă ,  f a r  s u f l e t e l e  
f o l o s e s c  r a ţ i u n e a  tn c h i p  d e s f ă ş u r a t  şi s e  
m i ş c ă  în  c e r e *  i n  j u r u l  a d e v ă r u l u i  e x i s -  
t e n ţ e l o r  şi r ă m â n  in  î m p â n i r e a  ş i  v a r i e t a t e a  
c o m p l e x i t ă ţ i i  f a ţ ă  d e  m i n ţ i l e  u n i t a r e .  D a r  
p r i n  a d u n a r e a  c e l o r  m u l t e  î n t r  u n a ,  s u n t  î n -  
v r e d n i c i t e  ş i  e l e  d e  î n ţ e l e s u r i l e  e g a l e  c u  a l e  
î n g e r i l o r ,  p e  c â t  e s t e  p r o p n u  şi c u  p u t i n ţ ă  
s u f l e t e l o r 1- ־ .

D a r  n u  s - a r  a b a t e  c i n e v a  d e  la  s c a p ,  d a c ă  
a r  n u m i  şi s i m ţ u r i l e  î n s e l e ,  e c o u  ai î n ţ e l e p c î u -  
n i i .  B a  şi m i n t e a  d e m o n i l o r ,  î n  c a l i t a t e  d e  
m i n t e ,  e s t e  a e i  ( a  î n ţ e l e p c i u n i i ) .  D a r  î n t r u c â t  
e s L e  o  m i n t e  d e v e n i t ă  n e r a ţ i o n a l ă ,  n u  
d o b â n d e ş t e  c e e a  c e  d o r e ş t e * ,  n c ş i i i n d ,  n i c i  
v o i n d  a c e a s t a .  D e  a c e e a ,  e  m a i  p r o p r i u  s ă  f i e  
n u m i t ă  c ă z u t ă  d i n  î n ţ e l e p c i u n e .

D a r  d e o a r e c e  s - a  s p u s  c â  î n ţ e l e p c i u n e a  
d u m n e z e i a s c ă  e s t e  î n c e p u t u l  ş i  c a u z a  ş i  su -  
p o r t u l  şi d e s ă v â r ş i r e a  şi p a z a  ş i  m a r g i n e a  
( n e m ă r g i n i t ă )  a  t o a t ă  î n ţ e l e p c i u n e a ,  c u m  e  
l ă u d a t  D u m n e z e u  î n s u ş i  c a  î n ţ e l e p c i u n e a  şi 
m i n t e a  şi r a ţ i u n e a  şi c u n o ş t i n ţ a  m a i  p r e s u s  d e  
î n ţ e l e p c i u n e ?  C ă c i  c u m  v a  î n ţ e l e g e  c e v a  d i n  
c e l e  i n t e l i g i b i l e  n e a v â n d  l u c r ă r i  
î n ţ e l e g ă t o a r e ?  S a u  c u m  v a  c u n o a ş t e  c e l e  s e n -  
s i b i l e ,  f i i n d  a ş e z a t  m a i  p r e s u s  d e  t o a t ă  
s i m ţ i r e a ?  C ă c i  S c r i p t u r a  s p u n e  c â  E l  ş t i e  t o a t e  
şi  n i m i c  n u  s c a p ă  c u n o ş t i n ţ e i  d u m n e z e i e ş t i  
( c i .  i o a n .  2 1 , 1 7 ) .  D a r ,  c u m  a m  s p u s  d e  m u l t e  
o r i ,  c e l e  d u m n e z e i e ş t i  t r e b u i e  î n ţ e l e s e  în  m o d  
d u m n e z e i e s c .  C ă c i  l i p s a  m i n ţ i i  ş i  a  s i m ţ i r i i  
t r e b u i e  c u g e t a t e  la D u m n e z e u  p r i n  d e p ă ş i r e * ,  
n u  e a  a h s e n ţ â ,  p r e c u m  şi  n e r a ţ i o n a l u l  îl 
a t r i b u i m  C e l u i  m a i  p r e s u s  d e  r a ţ i u n e  şi  
n e d e s ă v â r ş i r e a  C e l u i  s u p r a d e s ă v â r ş i t  şi a n t e -  
r i o r  d e s ă v â r ş i r i i .  Ş i  î n t u n e r i c u l  n e l u m i n a t  şi 
n e v ă z u t  îl a t r i b u i m  C e l u i  d e  n e a p r o p i a t  p r i n  
d e p ă ş i r e a  l u m i n i i  v ă z u t e .

D e c i  m i n t e a  d u m n e z e i a s c ă  c u p r i n d e  t o a te  
p r i n  c u n o ş t i n ţ a  r i d i c a t ă  ( i e ş i t ă )  d i n  t o a t e ,  
d e o a r e c e .  î n  c a l i t a t e  d e  c a u z ă  a t u t u r o r ,  a r e  d e  
m a i  î n a i n t e  în  S i n e  c u n o ş t i n ţ a  t u t u r o r ,  ş t i i n d  
î n a i n t e  d e  a  fi f ă c u ţ i  î n g e r i i  c â  v a  p r o d u c e  
î n g e r i i  şi  t o a t e  c e l e l a l t e  ş t i i n d u - l e  d i n l ă u n t r u *  
şi. a ş a  z i c â n d ,  d e  la î n c e p u t u l  î n s u ş i ״2  şi 
a d u c â n d u - l e  l a  f i i n ţ ă 221, A c e a s t a  s o c o t e s c  c â  
n e - o  p r e d ă  S c r i p t u r a  c â n d  z i c e :  Cel ce ştie

p r i v a ţ i u n i l e  l a  D u m n e z e u  s u f e r i n d  c o n -  
t r a r i u l * .  A s t f e l .  S c r i p t u r a  n u m e ş t e  l u m i n a  
uţots( răi Licita a r e .  n e v ă z u t ă :  şi c e c u  c c  e  m u l t  
l ăudat  ş t  s p u s  p r i n  m u l t e  n u m i r i ,  n e g r ă i t  şl 
f ă ră  n u m e ;  şi p e  C e l  t u t u r o r  p r e z e n t  şi d i n  
ina ie  a l i a t ,  n e c u p r i n s  şi  f ă r ă  u r m e .  î n  m o d u l  
a c e s t a  şi d u m n e z e i e s c u l  A p o s t o l  z i c e  c ă  e  de  
l a u d a  n e b u n  ia Iui  D u m n e z e u ,  î n ă l ţ â n d  c e e a  ce  
se a r a t ă  tn c a  c o n t r a r  r a ţ i u n i i *  şi a b s u r d ,  la 
t r ea p ta  d e  a d e v ă r  n e g r ă i t  ş i  a n t e r i o r  î n t r e g i i  
r aţ iuni -  D a r ,  c e e a  c e  s - a  s p u s  şi în a l t e  l o c u r i ,  
d ac a  î n ţ e l e g e m  în m o d  p r o p r i u  n o u ă  c e l e  m a i  
p r e s u s  d e  n o i  şi le î n c h i d e m *  în c c l c  c e  
în s o ţ e s c  s i m ţ u r i l e  n o a s t r e  ş i  a s e m ă n ă m  c e l e  
d u m n e z e i e ş t i  c u  a l e  n o a s t r e ,  r ă t ă c i m  
î n ţ e l e g â n d  c u v â n t u l  d u m n e z e i e s c  şi n e g r ă i t  
a s e m e n e a  c e l o r  v ă z u t e .  T r e b u i e  s a  ş t i m  c ă  
m i n t e a  n o a s t r ă  a r c  p u t e r e a *  d e - a  î n ţ e l e g e ,  
p u t e re  p r in  c a r e  c o n t e m p l ă  c e l e  i n t e l i g i b i l e ,  
d a r  u n i r e a  p r in  c a r e  sc  u n e ş t e  c u  c e l e  d c  
d i n c o l o  d e  ea ,  î n t r e c e  f i r e a  m i n ţ i i .  D e  a c e e a  
t r eb u i e  să î n ţ e l e g e m  c e l e  d u m n e z e i e ş t i  n u  in  
m o d u l  n o s t r u ,  c i  i e ş i n d  d i n  n o i  în  î n t r e g i m e  şi 
f â c â n d u n־ e  î n t r e g i  ai l u t  D u m n e z e u .  C ă c i  e  
m a i  b i n e  să  f im  ai  lu i  D u m n e z e u  d e c â t  ai 
noş t r i .  C ă c i  a ş a  se  v o r  d a  c e l e  d u m n e z e i e ş t i  
c e l o r  ce  s a u  u n i t  c u  D u m n e z e u .

L ă u d â n d  d e c i  p r i n  d e p ă ş i r e  a c e a s t ă  
î n ţ e l e p c i u n e  n e r a ţ i o n a l ă *  şi  f ă r ă  m i n t e  şi n e -  
b u n ă .  să  s p u n e m  c â  e a  e s t e  c a u z a  a  t o a t ă  
m i n t e a  şi r a ţ i u n e a  şi a  t o a t ă  î n ţ e l e p c i u n e a  şi 
î n ţ e l e g e r e a .  Şi  al e i  e s t e  lo t  s f a t u l  şi d e  l a  e a  
e s te  to a iâ  c u n o ş t i n ţ a  şi î n ţ e l e g e r e a  şi î n  e a  
sunt a si unse roate comorile înţelepciunii şi 
ale cunoştinţei ( C o l .  2 , 3 ) .  D e c i  po t r iv iL  c e l o r  
s p u s e  î n a i n t e ,  c a u z a  m a i  p r e s u s  d e  î n ţ e l e p -  
c r i m e  ş i  a t o t î n ţ  e l e  a p t ă  e s t e  s u p o r t u l  
ţi p o ş t a ş u l } î n ţ e l e p c i u n i i  c a  a t a r e ,  a t â t  a c e le i  
în t r eg i ,  câ t  şi a c e l e i  d i n  f i e c a r e ־20 .

§ 2

D i n  e a  a u  P u t e r i l e  i n t e l i g i b i l e *  ş i  
î n ţ e l e g ă t o a r e  a l e  m i n ţ i l o r  î n g e r e ş t i  î n ţ e l e 
s u r i l e  s i m p l e  şi  f e r i c i t e ,  c a r e  l e  a d u c  
^ w n o ş u n t a  d u m n e z e i a s c ă  n u  în î m p ă r ţ i r i  s a u  
d in  î m p ă r ţ i r i * ,  s a u  d i n  s i m ţ u r i ,  s a u  d i n  r a ţ i u n i  
d e s f ă ş u r a t e ;  n i c i  n u  s u n t  a d u n a t e  î n  a c e s t e a  d e  

c e  a u  c o m u n ,  ci f i i n d  a c e l e  P u t e r i  c u r a t e  
de  o r i c e  m a t e r i a l i t a t e  şi m u l ţ i m e ,  c u g e t ă  
,n ţ e l e g ă i o r ,  n c m a t e r i a l  şi u n i t a r  c e l e  i n t e l i g i 
b i le  a l e  c e l o r  d u m n e z e i e ş t i ,  Şi  p u t e r e a  şi Ги-
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închipuire şi nume şi toate celelalte; darnici nu 
se înţelege** nici nu sc spune, nici nu ^ 
numeşte. Şi nici nu este ceva din cele ce sitii! 
nici nu se cunoaşte în ceva din cele ce sunt. Si 
este toate in toate şi nimic în nimic şi sc cunoaşte 
de toţi in toate şi de nimeni în nimic225. De Tam 
acestea k spunem în chip drept despre Dum
nezeu şi e lăudat din toate cele ce sunt dupa 
analogi a cu toate, a căror cauza este. Dar are loc 
şi cea mai dumnezeiască cunoaştere a lui Dum
nezeu cunoscută prin necunoaştere. într-ounim 
mai presus de minte*, când m in tea  
despărţiţi du-se de toate cele ce sunt, apoi pâra* 
sindu-se si pe sine. se uneşte cu razele SLipralu- 
minoase, fiind luminată (de acolo şi acolo) de 
adâncul de nepătruns al înţelepciunii“ 6. j

Dar ea se poale cunoaşte, precum am 
spus, şt din Loale. Căci ea este. după Scrip
tură*. fâcâtoarea luturor (cf. Ps. 103,25) 
şi. armunizându-le pururea pe loale (cf. 
Pihl. 8.30), este cauza articulării şt ordinii 
nedes făcute a Luturor şi cea care uneşte pu
rurea sfârşiturile celor dintâi cu începu
turile celor de al doilea şi susţine unica 
împreună suflare şi armonie a tuturor.

§4

Dumnezeu Cuvântul* e lăudat de dum
nezeiasca Scriptura ca raţiune nu numai pen
tru că e dărui torul raţiunii, al minţii şi al 
înţelepciunii, ci şi pentru câ are in Sine. de 
mai înainte, cauzele tuturor. în mod unitar, şi 
pentru câ străbate prin toate, cumspune Scrip
tura. până la sfârşitul tuturor (cf. înţeL 8.1 ); şi. 
înainte tic acestea, pentru că raţiunea dumneze
iască e sliprăsimplîtalea a toată simplitatea şi. 
ca Cel mai presus de fiinţă, e dezlegat de toate, 
fiind mai presus de toate. Acest Cuvânt (această 
raţiune) este* adevărul simplu şi cu adevărat 
existent in legătură cu care stă dumnezeiasca 
credinţă* ca cunoştinţă curată şi nerătăciiă a 
tuturor. Ei e temelia statornică a celor ce cred* 
carc îi întăreşte pe aceştia în adevăr şi ii ţuje 
într-o unitate şi intr-o identitate neclintită in 
cunoştinţa simplă a adevărului pe cei ce au 
această cunoştinţă a celor ce trebuie crezute. 
Căci dacă ştiinţa uneşte* pe cei ce cunosc cele 
cunoscute, şi dacă neştiinţa este cauza schim
bări! continui şi a împărţirii* pentru cel 
necunoscutur, pe cel ec crede în adevăr, cum 
zice Sfânta Scriptură, nu l mişcă nimic din 
locaşul* credinţei adevărate (cf. Ef. 4.13) în 
care va avea statornicia idenlităţij nemişcate şi 
neschimbate. Fiindcă cel unit cu adevărul ştitf

roate înainte de facerea lo r( Susana, 42). Căci 
nu aflând de la cele ce suni. ştie mintea dum
nezeiască cele ce sunt, ci din Sine şi în Sine. 
prin ştiinţa şi cunoaşterea tuturor şi are de mai 
Inamic şi a conceput de mai înainte fiinţa* lor 
în calitate de cauză, nu apropiindu-se de fie
care înţeles, ci ştiindu-ie şi susţinându-lc pc 
toate într-o unică cuprindere, precum şi lu
mina* în calitate dc cauză a avut înainte în 
sine şLirea despre întuneric*, necunoscând 
din altă parte întunericul decât pnm lumină. 
Deci lumina dumnezeiască, cunoscându-se 
pe sine. va cunoaşte toate, în mod nematerial 
cele materiale şi în mod neîmpănil cele îm
părţite şi in mod unitar cele multe, prin însăşi 
unitatea sa cunoscând şi producând toate. 
Căci daca in calitate de cauză unică Dum
nezeu dă luturor celor ce sunt existenţa, în 
calitate de aceeaşi cauză unică va cunoaşte 
toate ca fiind din EL şi preexistente in El; şi 
nu va primi din cele ce sunt* cunoaşterea lor, 
ci va dărui ri fiecăreia din ele cunoştinţa lor, 
dar şi cunoştinţa altora. Deci nu are Dum
nezeu* cunoştinţa sa şi deosebit de ca o alta 
care cuprinde în comun pe toate. Căci 
cunoscându-se pe Sine însuşi drept cauza tu
turor. nu va ignora cele ce sunt de la El şi a 
căror cauză este. Astfel Dumnezeu cunoaşte 
cele ce suni, nu prin cunoştinţa celor ce 
suni, ci a sa. Căci Scriptura zice că şi 
îngerii* ştiu cele de pe pământ nu 
cunoscându-le prin simţire, fiindcă sunt 
sensibile, ci prin puterea şi firea proprie a 
minţii dc chip dumnezeiesc14 .־1־

§3

Pe lângă acestea trebuie cercetai*, cum 
cunoaştem noi pe Dumnezeu, care nu este nici 
inteligibil, nici sensibil, nici în general ceva din 
cele ce suntNu cumva e drept să spunem câ pc 
Dumnezeu îl cunoaştem nu din firea lui* (căci 
aceasta e necunoscută şi mai presus de orice 
raţiune şi minte), ci din ordinea tuturor celor cc 
suni. ca proiectate din El; şi având chipurile* şi 
asemănările modelelor lor dumnezeieşti, urcăm 
prin putere dincolo de Loate. pe calea şi ordinea 
lor, prin negarea şi depăşirea tuluror, la cauza 
Luturor'/ De aceea se şi cunoaşte Dumnezeu în 
toate şi în afară de toate. Şi Dumnezeu se 
cunoaşte pnn cunoştinţă* şi nccunoştjnţâ; şi 
vom avea despre El şi înţelegere şi cuvânt şi 
ştiinţă şi atingere şi simţire şi opinie şi
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învăţătorii conducători ai înţelepciunii dum
nezeieşti avută de noi, mărturisind, cum se cu
vine, prin toi cuvântul şi fapta cunoştinţei 
unitare a adevărului creştinilor*, că este pentru 
toţi cel mai simplu şi mai dumnezeiesc, mai 
bine zis - cunoaşterea lui este singura 
cunoştinţă adevărată şi unică şt simplă a lui 
Dumnezeu.

că arc binele, chiar dacă mulţi spun că a 
[£sit din el:7  ,Căci aceia au uitai, cu adevărat ,־
din rătăcire, de adevăr, pentru că au căzut din 
cre d in ţa  adevărată. Dar acesta se ştie cu 
adevărat pe sine nu (cum spun aceia) aiurind, ci 
ehberai ele pornirea nestatornică şi schim- 
hiioare în varietatea de tot Telul a rătăcirii, prin 
ade\ and simplu şi pururea rămas la aceleaşi, şi 
l:i fel. De aceea mor pentru adevăr în toată ziua

C a p i t o l u l  V I I I

Despre putere t dreptate, mântuire, răscumpărare despre inegalitate

neînţeleasă depăşeşte toate. Iar prin bogăţia ei 
întăreşte şi slăbiciunea* celui puiernic şi 
susţine şi stăpâneşte cele din urmă ecouri ale 
ei, cum vedem şi în cele puternice prin 
simţire, că luminile su prăsiră lucitoare ajung 
pană la cele mai mioape vederi. Sau cum se 
spune de cei cu glasuri mari că acestea 
pătrund şi la urechile care nu prind prea uşor 
ecourile. Căci cel ce nu e auzit deloc, nici nu 
aude; şi cel ce nu vede în general, nici nu e 
văzul.

Deci această răspândire nesfârşit de 
puternică a lui Dumnezeu ajunge la loate 
existenţele şi nu e nici una din existenţe care 
să fie cu toiul lipsită de vreo putere, fie că are 
o putere înţelegătoare, fie raţională, fie 
simţitoare, fie vitală sau fiinţialâ. Şi de e 
îngăduit* să spunem, însăşi puterea de a fi o 
are* oricine de la puterea inai presus de fiinţă.

§4

Din ea sunt Puterile de chip dumnezeiesc 
ale ordinelor îngereşti. Din ea au chip nepieri
tor şi existenţă şi toate mişcările lor 
înţelegătoare şi nemuritoare cele de ■a pururi. 
Şi însăşi persistenţa şi nemicşorala dorinţă a 
binelui au primit-o de Ia puterea suprabunâ, 
căci ea însăşi doreşte ca ele să poată fi 
acestea* şi să dorească să fie pururea şi ca 
însăşi puierea lor de-a dori să rămână aşa 
pururea22S.

§1

Dar, deoarece teologii (autorii Scripturii) 
laudă adevărul dumnezeiesc şi înţelepciunea 
mai presus de înţelepciune şi ca putere* şi ca 
dreptate, şi o numesc mântuire şi răscum
părare, sa dezvoltăm şi aceste numiri dum
nezeieşti, pe cât ne este cu putinţă. Dar că 
dumnezeirea este măi presus şi întrece orice 
fel de putere numită, nu socotesc că ignoră 
cineva dintre cei crescuţi in Scripturile dum
nezeieşti Căci de multe ori Scriptura ni s-a 
predat şi ca una care înţelege pnn putere şi 
domnia*, deosebind-o de Puterile* supra- 
ccreşii. Deci cum o laudă pe ea teologii 
(scriitorii Scripturii) şi ca putere ridicată 
peste orice putere? Sau cum vom aplica ei 
numele de putere?

Zicem deci că Dumnezeu este putere, ca 
Cel te are mai înainte şi mai presus dc orice, 
în Sine însuşi, toată puierea şi ca Cel ce e 
cauzatorul a toată puterea ş l  le face toate prin 
puierea neclintită* si nemărginită şi ca Cel ce 
c puterea existenţei însăşi, sau cauza a toată 
puierea şi a fiecăreia în parte. Şi căc nesfârşit 
de puternic nu numai prin faptul că produce 
'mita puterea, ei prin faptul că e mai presus de 
toată puterea şi e puterea pnn Sine şi prin 
aceea că e superior în putere şi lapLuhii de־a 
produce la nesfârşit alte nesfârşite puteri 
existente; şi de-a nu puica puterile nesfârşite 
V la nesfârşit produse de El să slăbească 
lucrarea puterii lui de putere f ăcătoare. Şi că 
Prin puterea lui negrăită, necunoscută şi
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ce este. Dar Dumnezeu nu poale cădea din 
existenţii şi a nu 11 nu este* (a nu fi e imposi- 
hil) sau cum ar zice cineva, nu poate să nu 
poată şi nu ştie să nu ştie prin privaţiune. E ca 
înţeleptul care imită pe biruitorii larâmarginj 
dintre aLlcţi, care adeseori prefăcându-se tn 
faţa adversarului că sunt slabi, iar acela so- 
coiindu-i aşa, şi luptând în lipsa manifestării 
puterii acelora bărbâteşte cu umbrele 
bătând aerul plin de mândrie cu lovituri 
deşarte, se laudă pe sine, neşiiind de puterea 
acelora. Dar noi înţelegem pe învăţătorul de 
Dumnezeu, pe cât ne esLe cu putinţă, lăudând 
pe Dumnezeu ca atotputernic, ca fericit ş! 
singur Stăpânilor, ea domnind cu puterea lui 
peste veacul însuşi, ca Cel ce nu cade întru 
nimic din cele ce sunfi ci mai degrabă fiind 
mai presus de ele şi fiind înaintea tuturor 
existenţelor prin puterea mai presus de fiinţă; 
şi ca pe Cei ce a dăruit, prin revărsare, tuturor 
celor cc suni puterea de-a fi din puterea Iui ce 
depăşeşte orice prisosinţă2 0̂.

§7

Dumnezeu este socotit iarăşi dreptate*, 
ca Cel ce împarte tuturor cele după vrednicie şi 
fiecăruia buna măsură şi frumuseţea, buna 
rânduială şi ordinea şi toate darurile, dis- 
tingându-le după regula cea cu adevărat cea 
mai dreaptă, fiind tuturor în parte cauza-  
torul lucrării lor. C ăc i dreptatea d um -  
nezeiască le rânduieşte pe toate în chip drept 
şi le păstrează pe toate neamestecate şi ne- 
confundate cu altele, dăruind fiecăreia din- 
tre mate existenţele cele cuvenite după 
vrednicia ce a dat-o fiecăreia dintre ele. Şi 
dacă spunem acestea în chip drept, toţi care 
defairnâ* dreptatea dumnezeiască, uită ne- 
dreptatea vădită ce şi-o aleg pe seama lor. 
Căci spun că s-ar cuveni celor muritori ne- 
murirea şi celor nedesăvârşiţi desăvârşirea 
şi celor ce se mişcă de sine* necesitatea 
m işcării de către alţii şi celor schimbători 
identitatea şi puterea desăvârşită celor 
slabi; şi ecle eterne sunt temporale şi cele 
ce se mişcă prin fire sunt neschimbătoare şt 
plăcerile trecăloare sunt veşnice şi în gene־ 
ral atribuie altora cele ale altora. Trebuie 
ştiut că dreptaiea dum nezeiască este cu 
adevărat dreptaLea adevărata prin aceea că 
d istribuie  cele proprii după vrednicia

Dar cele ale puterii fără lipsuri se comu
nică şi oamenilor şi plantelor şi animalelor şi 
firii întregi a întregii existenţe. Şi întăreşte pe 
ccIc unite spre afecţiunea şi comunicarea în- 
ireolaltâ şi pe ecle distincte spre a fi toate 
potrivit raţiunii şi definiţiei lor neconfundate 
şi ncamcstecate. Şi păstrează rânduielile şi 
bunele direcţii* ale universului spre binele 
propriu si păzeşte vieţile nemuritoare ale 
unităţilor îngereşti neştirbite. Şi la ici sub
stanţele cereşti şi luminătoare şi stelare şi 
rânduielile lor neschimbate*, cu puterea de-a 
fi în veac. Şi circumvoluţiile timpului le dis
tinge în progresul lor şi le menţine unite prin 
repetiţii. Şi Tace puterile focului* nestinse şi 
curgerile apelor neîntrerupte. Şi hotărniceşte 
răspândirea aerului şi pământul îl ţine fără 
nici o temelie. Şi păzeşte necorupte puterile 
roditoare ale lui. Şi armonia şi îmbinarea 
elementelor îmreolahă o păzeşte necon fun
dată şi nedespărţită, cum susţine legătura din
tre suflet şi trup ş i înnoieşte puterile  
hrănitoare şi crescătoare ale plantelor. Şi 
susţine puterile fiinţiale* ale tuturor şi 
asigură unitatea nedescompusâ a uni versu
lui şi-i dăruieşte în dumnezei rea*, dând 
celor ce se tndum nezciesc puterea spre 
aceasta. Şi în general nim ic din cele ce sunt 
nu este în afara puterii d u m n eze ieşti 
asigurătoare şi cuprinzătoare.

Căci ceea ce nu arc nici o putere, nici nu 
este, n ici nu esie ceva. nici nu este vreo 
afirmare* a e i229.

§6

Dar spune magul E l im a*; Dacă D um 
nezeu este atotputernic, cum se spune dc un 
învăţător (despre Dumnezeu) al vostru că nu 
poate ceva? Prin aceasta dc faimă pe dum
nezeiescul Pavel, care a zis că Dumnezeu nu 
se poate nega pe Sine însuşi (cf, II Tini. 2,13), 
Ocupându-mâ cu aceasta, mă tem ca nu 
cumva să stârnesc râsul prostiei. încercând să 
dărâm casele jucăriei copiilor şi să le fac una 
cu pământul şi grâbindu-mâ spre scopul de 
neatins al înţelegerii lui Dumnezeu în privinţa 
aceasta. Căci negarea sa* proprie este una cu 
căderea din adevăr. Iar adevărul este ceea ce 
este şi negarea adevărului e căderea din ceea

§5
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fiecărui ti de cele necuvenile şi e cauza lucrării 
sale. curate în toate*. Iar dacă laudă cineva 
m$ntuirea. ca pe cea care păstrează neclinu te de 
cele rele51" pe toate, în chip sănătos, fără îndoială 
că vom primi şi noi pe acest cinstitor al mântuirii 
de tot felul. Ş i vom socoti că Dumnezeu 
hotărăşte ca puma mântuire a tuturor, pc cea 
caic păstrează pc toţi neschimbaţi şi nesfâşiaţi 
şi neclintiţi în ei înşişi şi u păzeşte pe toţi 
nehărţuiţi şt nebiruiţi de rele* şi împodobiţi de 
raţiunile lor; şi alungă din loţi toată inegalitatea 
şi lucrarea străină şi susţine măsurile* fiecăruia 
neschimbate şi nemutatc de cele contrare. De 
aceea nici această mântuire nu o va socoti 
cineva ca străină dc scopul* sfintei învăţături 
despre Dumnezeu, ci ca pe una ce răscumpără 
prin bunătatea mântuitoare a tuturor, toate exis
tenţele din căderea din bunătatea lor, întrucât 
firea fiecăruia din cei mântuiţi primeşte aceasta, 
Dc aceea autorii Scripturii o şi numesc pe 
ea răscumpărare, întrucât nu lasă cele cu 
adevărat existente să cadă în non-existenţâ 
şî întrucât, chiar de se abate cineva îngreşalâ 
şi neorânduială şt păţeşte vreo micşorare a de
plinătăţii bunurilor proprii, e scăpai (răscum
părat) de această patimă şi slăbiciune şi 
privaţiune, împlinind ceea ce îi lipseşte, şi în
tărind* părinteşte pe cel slab. Şi ridicându-1 din 
slăbiciune îl ridică în bine şi îl umple dc binele 
ce l-a pierdut; şi ii pune din nou în rândujalâ şi 
reface dezordinea şi urâţenia lui şi-i reface inte
gritatea şi-l eliberează de toate rănile*. Dar 
despre acestea s-a mai vorbit, ca şi despre drep
tatea prin care se depărtează toată inegalitatea* 
venită în ei prin privaţiune şi se hotărăşte egali
tatea tuturor*. Căci inegalitatea*, dacă o 
înţelege cineva ca fiind distanţele tuturor faţă de 
toate, nu e îngăduită de dreptatea care o păzeşte 
pe ea şi care vrea să se facă o unire a tuturor cu 
toate - fiindcă ea păzeşte toate existenţele, şi 
anume pe fiecare în chipul ei. în care este fiecare 
după fire1־'־,

fiecăreia dintre existenţe şi salvează firea 
fiecăreia în treapta şi puterea e i־ .

§8

Dar ar putea spune cineva*: Nu e propriu 
dreptăţii să lase oameni evlavioşi neajutaţi, 
asupriţi dc cei răi. Faţă de aceştia trebuie spus 
că dacă cei pe care îi numeşte evlavioşi iubesc 
cete pământeşti râvnite de cei atraşi de cele 
materiale, au căzut din dragostea de Dum 
nezeu Şi nu ştiu cum s■ ar mai numi evlavioşi, 
nepreţuind cele cu adevărat vrednice de iubit 
si dumnezeieşti, şi ferindu-se fără sfinţenie dc 
cele vrednice de râvnit şi de iubit. Iar dacă 
iubesc cu adevărat cele cu adevărat existente, 
trebuie să se bucure de cele dorite când se 
întâlnesc cu cei ce le prilejuiesc. Căci se 
apropie m ai a le s  a tu n ci dc v ir tu ţ ile  
îngereşti*, când sc despart, pe cât se poate, 
din dorinţa de cele dumnezeieşti, de îm- 
pătimirea de cele  m ateria le*, desprin- 
zân d u-se  b ă rb â te şte  pen tru  b ine  în  
îm p re ju ră rile  care  li sc oferă pentru  
aceasta. Deci. vorbind adevărat, e mai pro
priu dreptăţii dumnezeieşti să nu-i lase să 
sc moleşească* şi să Ie îndepârtăze de cele 
mai bune* bărbăţia, prin desfătări materi
ale. nici să i lase neajutoraţi, dacă ar căuta 
unii să facă aceasta, ci sâ-i întărească in cele 
bune şi în neslâbitâ statornicie* şi să le 
dăruiască prin acestea cele după vreri-

§9

Deci aceasta este dreptatea şi mântuirea 
dumnezeiască cc se laudă: cea care salvează şi 
pa/eşie fiinţa şi făptuirea proprie şi curată a

t C a p i t o l u l  I X  

Despre mare, mic. acelaşi, altul, asemenea, neasemenea 
şi despre stare . mişcare, egalitate

§1 şi neasemenea şi are şl stare şi mişcare, să
privim şi la imaginile (reprezentările) acestor 
numiri dumnezeieşti*, pe cât ni se fac arătate. 

Deoarece sc spune despre cauzatorul tuturor Dumnezeu e lăudat ca mare în Scripturii
e şi mare şi mic şi acelaşi şi altul şi asemenea mărimea dumnezeiască arătându-ni-se şi în mi-
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Şi este acelaşi în m od supraliinţiab etern, 
nesch im bat, răm ânând în S ine, avându-le 
aceleaşi şi la fel, Ia fel prezent tuturor şi 
statornic El însuşi cu ale sale în S ine şi în te
meiat în mod neprihănit în m arginile prea 
bune a le  iden tităţii mai presus de fiinţă, 
n ep refăcut, necazu l, neclin tit, neschimbat* 
n ea m esteca t, n em ateria l, a to tsim p lu , fără 
vreo n evo ie , necrescut. nem icşorat, nenăs- 
cut* , nu ca unul ce  încă nu a fost născut, sau 
nedesâvârşil sau născut de cin eva  sau că e 
astfel, sau ca Cel ce nu e nicăieri niciodată, ci 
ca Cel lotai nefăcut* fnenâscut) şi absolut 
n efiku t (nenăscut) şi pururea existent şi fiind 
prin S ine desăvârşit şl acelaşi fiind prin Sine 
şi deusebindu-se prin S ine în m od unitar şi în 
acelaşi m od* şi lum inând acelaşi*  din Sine 
tuluror celor capabili să se îm părtăşească dc 
E l; şi îm bin ând  pe unele  cu  a lte le , prin 
bogăţia şi calitatea de ia  li) cauză, având de 
mai înainte în Sine la fel cele  contrare, ca Cel 
ce e cauza cea  una şi unică* cc  depăşeşte toată 
identitatea17־.

§5

Iar altul e ste , d eo a rece  D u m n ezeu  e 
prezent în toate în m od providenţial* şi se 
face toate în toţi pentru mântuirea tuturor, 
rămânând în S ine şi n eieşil din identitatea sa 
prin lucrarea cea  una şi stând neîncetat şi 
dându-se pe Sine cu o putere neclintită spre 
îndum nezejrea celor întorşi (spre El). Şi altele 
sunt vederile variate ale Iui D um nezeu, care 
trebuie în ţelese ca  altele in form ele în care se 
arată. Căci precum dacă raţiunea cugetă su
fletul* în chip  trupesc şi vede în părţi trupeşti 
neîm pârţirea* lu i , ‘ red ă m  prin e le  neîm - 
părţi rea proprie lui ca părţi aliate în el şi 
soco tim  m intea cap, grum azul op in ie  (ca 
stând la m ijloc între raţiune şi [raţionalitate); 
pieptul m ânie, stom acul poftă, braţele şi p i
cioarele fire, fo losindu -ne de num irile trupu
lui ca de nişte sunboale ale puterilor - cu atât 
mai mult trebuie să curăţim pe Cel ce  e din׳ 
co lo  de toată al ten lalea form elor şi chipurilor, 
în  s f in t e  s i d u m n e z e i e ş t i  şi L ain ice  
desfăşurări*. Şi dacă voieşti să aplici ce le  trei 
dim ensiuni ale trupurilor* lui D um nezeu  cel 
de neatins şi fără d im ensiun i, lăţim ea dum '־

§4cim e şi într-ο lumină subţire. Şi ca A celaşi, când  
spun Scripturile. Iar tu acelaşi eşti (Ps. 101, 
28); şi ca A ltul când e închipuit de aceleaşi 
Scripturi prin m ulte figuri şi multe chipuri- Şi 
ca asem enea şi neasem enea când e înfăţişai ca  
suport ai unor asemănări şi al neasemânârii şi 
ca n e f i in d  a s e m e n e a  cu  n im ic  (c f .  II 
Parai. 6 .14). Dar şi m işcându-se ca Unul cc 
umblă în toate. Şi prin toate celelalte numiri 
dum nezeieşti de aceeaşi valoare cu acestea, 
lăudate de Scripturi234.

D u m n e z e u  se  n u m e ş te  d e c i m are* , 
potrivit mărimii proprii lui, transmiţând tu
turor celor mari din m ărim ea sa şi supra- 
revărsându-se şi extinzându-se în afară de 
toată puterea, cuprinzând tot locu l, depăşind  
tot num ărul, trecând p este  toată nem ăr
ginirea, prin supraplinătatea şi m ărim ea lu 
crării lu i şi prin darurile lui izvorât oare pe 
măsura în care acestea se îm părtăşesc de ele. 
Dar în revărsarea nc sfârşi Lei lor dăruiri, ele  
rămân nem icşorate şi nu se m icşorează prin 
îm părtăşirile de ele, c i se arată într-o şi m ai 
mare sup rare vărsare. A cea stă  m ărim e este  şi 
nesfârşită*  şi necuprinsă  în câtim e şi de 
nenum ărat; şi d epăşire a tuturor în revăr
sarea absolută  (n econ d iţion ată  de n im ic ) şi 
supraextinsă a m ărim ii lu i n ecu p r in se2*5.

§3

Iar că e m ic sau subţire, se spune despre 
EL ca de Cel ce  iese din toată greutatea şi 
distanţa şi ca C el ce pătrunde neîm piedicat 
prin toate. De fapt ca  Cel ce  e m ic, e cauza
torul formator al tuturor elem entelor. C ăci pe 
Cel m ic nud vei alia nicăieri neîm  părtaşii. 
D eci aşa trebuie înţeles că  D um nezeu e m ic* , 
ca intrând în toate şi prin toate în m od n e îm 
piedicat şi pâtntnzănif* până la despărţirea 
sufletului şi duhului, dintre încheieturi şi mă
duvă şi judecând simţirile şi .cugetările inimii 
(Evr. 4 , 12) sau mai bine zis toate existenţele. 
Căci nu este făptură nearâtatâ înaintea lui. 
Această m icim e c  fără cantitate, fără calitate, 
nestăpânită, nemărginită, nedefinită, cuprin
zătoare a tuturor, dar ea însăşi e necuprinsă2^.
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D a r  c e  t r e b u i e  s p u s  d e s p r e  a c e a s t a ?  C â c i  
î n s ă ş i  S c r i p t u r a  d e c l a r ă  c ă  EI  e s t e  n e a s e m e 
n e a  ş i  n e c o m p u s  c u  n i c i  u n a ,  c a  C e l  c e  e  şi 
a l ! u i  d e c â t  t o a t e .  I a r  c e e a  c e  e m a i  p a r a 
d o x a l e  c ă  n i c i  n u  s p u n e  e â e  c e v a  a s e m e n e a  
l u i .  D a r  c u v â n t u l  n u  e  c o n t r a r  a s e m ă n ă r i i  c u  
FI.  C â c i  a c e l e a ş i  s u n t  şi a s e m e n e a  ş i  n e a s e 
m e n e a  lu i  D u m n e z e u .  P r i m u l  l u c r u ,  p r i n  
i m i L a r e a  c e l u i  d e  n e i m i t u i .  A i  d o i l e a ,  p r i n  
f a p t u l  d e  a n u  a v e a *  c e l e  c a u z a l e  c e e a  c e  
e î n  C a u z ă ,  ş i  p r i n  d i s t a n ţ a  d e  m ă s u r ă  
n e s f â r ş i t ă  ş i  i n c o m p a r a b i l ă  î n t r e  e l e "  1 .

§ 8

D a r  c c  v o m  s p u n e  şi d e s p r e  s t a r e a  s a u  
ş e d e r e a  d u m n e z e i a s c a * ?  C c  a l t c e v a  d e c â t  
c ă  D u m n e z e u  r ă m â n e  E l  î n s u ş i  î n  S i n e  şi  e  
f i x a t  s t a t o r n i c  în  i d e n t i t a t e a  n e m i ş c a t ă  şi e  
s u p r a î n t e m e i a t  în  m o d  n e c l i n t i t  şt î n  f a p i u i  
d e - a  l u c r a  a c e l e a ş i  şi î n  a c e l a ş i  s c o p  şi l a  f e l :  
ş i  î n  f a p t u l  d e  a e x i s t a  n e c l i n t i t  î n  S i n e  şi  
d e - a  n u  se  p u t e a  m u t a  şi  d e - a  fi n e m i ş c a t .  Ş i  
a c e s t e a  în m o d  m a i  p r e s u s  d e  f i i n ţ ă .  C ă c i  E l  
e s t e  c a u z a  s t ă r i i  ş i  ş e d e r i i  t u t u r o r ,  c a  C e l  
m a i  p r e s u s  d e  t o a t ă  ş e d e r e a  ş i  sLarea. Ş i  în  
E l  a u  p r n n i t  s u b z i s t e n ţ a  t o a t e ,  f i i n d  
n e c l i m i t e  d i n  s t a r e a  b u n ă t ă ţ i l o r  p r o p r i i ’ " .

§9

D a r  c e  e d e  s p u s  c â n d  î n v ă ţ ă t o r i i  S c r i p 
t u r i i  z i c  i a r ă ş i  c a  C e !  n e m i ş c a t  m e r g e  şi s e  
m i ş c ă  s p r e  t o a t e * ?  N u  t r e b u i e  î n ţ e l e s  şi 
a c e s t  l u c r u  în  m o d  d u m n e z e i e s c ?  C ă c i  t r e 
b u i e  c u g e t a t  c ă  E l  se m i ş c ă ,  în  m o d  e v l a v i o s ,  
n u  p r i n  m u t a r e  s a u  s c h i m b a r e * ,  s a u  a l t e r n a r e ,  
s a u  a b a t e r e ,  s a u  m i ş c a r e  s p a ţ i a l ă ,  n i c i  in l in i e  
d r e a p t ă ,  n i c i  c i r c u l a r ă ,  n i c i  in  a m b e l e  f e l u r i * ,  
n u  i n t e l i g i b i l ă ,  n u  s u f l e t e a s c ă ,  n u  f i z i c ă .  Ş i  s t ă  
î n  f a p t u l  c ă  D u m n e z e u  a d u c e  t a  f i i n ţ ă  şi 
s u s ţ i n e  t o a t e  şt i n g i  i j e ş t e  î n  t o t  f e l u l  d e  t o a t e ,  
ş i  î n  f a p t u l  c ă  e p r e z e n t  t u t u r o r  p n n  c u p r i n 
d e r e a  L u tu r o r ,  n e s u p u s  r e l a ţ i e i  c u  e l e ,  p r i n  
i e ş i r i l e  şi  l u c r ă r i l e  p r o v i d e n ţ i a l e  l a  t o a t e  
e x i s t e n ţ e l e .  D a r  e î n g ă d u i t  a  l ă u d a  în  c h i p  
d u m n e z e i e s c  ş i  m i ş c ă r i l e  i u i  D u m n e z e u *  
c e l  n e m i ş c a t .  Ş i  p r i n  m i ş c a r e  d r e a p t ă *  t r e 
b u i e  c u g e t a t ă  n e c l i n t i r e a  d r e a p t ă ,  m i ş c a r e a

§7n e z e i a s c â  t r e b u i e  î n ţ e l e a s ă  c a  i e ş i r e a  s u p r a -  
[a rg ă  a lui  D u m n e z e u  l a  t o a t e ,  l u n g i m e a ,  c a  
p u t e r e a  s u p r a e x t i n s â  l a  t o a t e ;  a d â n c i m e a ,  c a  
■ i s c i m / i m e a  şi  i n c o g n o s c i b i l  i t a t e a  d e  to ţ i  
n e c u p r in să  a lu i  D u m n e z e u .  D a r  c a  s ă  n u  n e  
p i e r d e m  p e  n o i  în  d e s f ă ş u r a r e a  a l t o r  şi a l t o r  
c h i p u r i  şi f o r m e ,  a s e m ă n â n d  n u m i r i l e  d u m 
neze i  c-ŞLi n c l i u p c ş t i  c u  s i m b o a l e l e  s e n s i b i l e ,  
v o m  v o r b i  d e s p r e  e l e  î n  Teologia, simbolică. 
D a r  a c u m  n u  v o m  s o c o t i  î n ţ e l e g e r e a  lu i  
D u m n e z e u *  c a  al Lui, c a  f i i n d  s c h i m b a r e a  
id e n t i t ă ţ i i  t u i  m a i  m u l t  d e c â t  n e s c h i m b a t ă ,  
c i  m u l t i p l i c i t a t e a  lu i  u n i t a r ă  ş i  i e ş i r i l e  d e  u n  
s i n g u r  c h i p  a l e  m a r i i  lui  r o d n i c i i  l a  t n d t e ־ ,fi,

§ 6

I a r  d a c ă  a r  s p u n e  c i n e v a  c ă  D u m n e z e u  
es t e  a s e m e n e a  c u  S i n e *  c a  C e l  ce  e  A c e l a ş i ,  
î n t r u c â t  e  în  m o d  s t a t o r n i c  în  S i n e .  f u n d  a s e 
m e n e a  S ie ş i  î n  c h i p  n e î m p ă r ţ i t ,  n u  a m  s o c o t i  
l i p s i t a  d e  c i n s t e  n u m i r e a  d u m n e z e i a s c ă  d e  
asemenea* D a r  t e o l o g i i  ( s c r i i t o r i i  S c r i p t u r i i )  
s p u n  c ă  D u m n e z e u  c a  a t a r e  n u  e s t e  a s e m e n e a  
n i m ă n u i ,  d a r  El  d ă r u i e ş t e  a s e m ă n a r e a  d u m 
n e z e i a s c ă  cel  o r  c e  se  î n t o r c  s p r e  E l ,  pr in i m i t a r e a  
dap; i  p u t e r e *  a  C e l u i  c e  e  m a i  p r e s u s  d e  l u a tă  
de f in i ţ i a  şi r a ţ i u n e a  Şi  p u t e r e a  a s e m ă n ă r i i  d u m 
nez e ieş t i  e s t e  c e a  c a r e  î n t o a r c e  t o a t e  ce le  c r e a t e  
spre c a u / a  lor.  D e c i  a c e s t e a  t r e b u i e  d e c l a r a t e  
asemenea lui D u m n e z e u  p r i n  c a l i t a t e a  d e  dup 
şt f C î ma v / i t / r e fF ac .  1,26 )  a  lu i *  D a r  D u m n e z e u  
nu  e p e  d e  a l t ă  p a r t e  a s e m e n e a  lo r ,  p e n t r u  c ă  
nu e  n ic i  o m  a s e m e n e a  c h i p u l u i  s ă u .  C ă c i  
n u m a i  c e l o r  d e  a c e e a ş i  t r e a p t ă *  l e  e c u  
p u t i n ţ ă  s ă  f i e  şi a s e m e n e a  u n e l e  c u  a l t e l e ,  şi 
s ă - ş i  î n t o a r c ă  î n t r e  e l e  a s e m ă n a r e a ,  şi s ă  f i e  
a m b e l e  a s e m e n e a  I n t r e  e l e ,  f i i n d  c r e a t e  
d u p ă  c h i p u l  c e l u i  a s e m e n e a .  D a r  înLre c a u z ă  
Şi c a u z a t e  n u  s e  p o a l e  c u n o a ş t e  o  î n t o a r c e r e  
׳ > ie | a  u n a  l a  a l t a ) .  C ă c i  n u  se  d ă r u i e ş t e  n u m a i  
a c e s t o r a  s a u  a c e l o r a  c a l i t a t e a  d e  a  lî a s e m e ^  
n e a ,  ci t u t u r o r  c e l o r  c e  se  î m p ă r t ă ş e s c  d e  
a s e m ă n a r e ,  c â c i  D u m n e z e u  e s t e  c a u z a  î n s u ş i  
f a p t u l u i  d e  a  11 a s e m e n e a :  şi  E l  e s t e  şi s u p o r 
tul a s e m ă n ă r i i *  î n s ă ş i  şi e s t e  în  t o a t e  C e l  
a s e m e n e a  t u t u r o r  p r i n  v r e o  u r m ă  o a r e c a r e  a  
a c e s t e i  a s e m ă n ă r i .  Ş i  p r i n  a c e a s t a  î m p l i n e ş t e  
u n i r e a  t u t u r o r 1^
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D u m n ezeu  este  ega l nu num ai ca C el neîrm  
părţii şi neclin tit, ei şi ca C ei ce  iese  la toate 
şi prin toate la fel şi ca suport al e g a lită ţ i  
de sin e . prin care lucrează la iei m işcarea*  
tuturor prin ţoa le  şi îm părtăşirea egală a 
luiuror ce lor  ce  se îm p ărtăşesc , după ca~ 
p acita iea  fiecăreia; şi darul egal împărţit 
tuturor după vred n ic ie  şi după toată eg a li
tatea in te lig ib ilă * . în ţe legătoare , raţională  
sen s ib ilă , liin ţia lâ , avân d u -le  pe ţoale cu 
voia  de m ai înainte în S ine Cel ridicat peste 
toate, con form  puterii sa le mai presus de 
ţoa le , făcătoare a toaLă ega lita tea*  .

neclin tită  şi ieşirea  neabătută a lucrărilor iui 
şi proven irea tuturor din EL Iar prin cea  în  
sp ira lă , ie ş irea  sta torn ică  şi starea rodi- 
loare. Iar prin cea  circulară, faptul d e-a  fi 
acelaşi şi d e-a  cuprinde pe c e le  de la  m ijloc  
şi pe c e le  ex trem e*  ş^Lpioarcerea la El a 
ce lor  p roven ite  din El^ ־ .

§ 10'

Iar dacă c in e v a  în ţe leg e  num irea din  
Scripturi despre D u m n ezeu  ca A ce la ş i, în  
sensul de egal cu S in e , e de ob serva i că

C a p i t o l u l  X

Despre AtotştiitoruL Cel vechi de zile şi despre veac şi timp

n e s c h im b a t  şi n e m iş c a t  şi p en tru  ca  
m işcându-se pururea rămâne în S ine însuşi şi 
Cauzatorul veacului şi timpului şi al zilelor. 
De aceea şi în sfin tele şi la in icele  vedenii ale 
arătării dum nezeieşti e închipuit şi ca bătrân 
(cf. Dan. 7 ,9) şi ca Lânâr*. Bătrân îl arată şi 
ca fiind de la în cep u i; tânăr, ca neîm bâtrâ- 
nind. Sau am ândouă ne învaţă că înaintează  
de la în cep u i prin toate până la slarşit; sau. 
cu m  z ic e  d u m n e z e ie s c u l  n o str u  sfân t 
învăţător, v ech im ea  d u m n eze ia scă  le arată 
pe am ândouă: ca C el m ai bătrân e prim ul în 
tim p. iar ca Ce! m ai tânăr e d inainte de 
num ărul tim pului. F iindcă unitatea* şi ceea  
ce e propriu lui au fost mai vechi ca  m ulţii ani 
care au urmat245,

§3

Dar trebuie să cunoaştem , precum so
cotesc. şi natura tim pului şi a veacului din 
Scriptură. Căci nu suni absolut ne făcute* şi 
cu adevărat c lem e  toate ce Ic num ite veşnice  
şi incoruptibile şi nem uritoare şi neschimbate 
şi la fel existente, aşa cum  zice: Ridicaim îî  
porţile veşnice şj ce le  asem enea t Ps. 23 , 7 ,9 ), 
F iindcă de multe ori şi cele  foarte vechi sunt 
caracterizate prin num irea dc veşn ice; şi 
câteodată şi toată lungim ea timpului nostru 
este declarată veac, întrucât este şi o însuşire 
a veacului vechim ea; şi neschirnbarea este şi 
măsurarea în general a existenţei. Iar timp

§1

la seam a să lauzi pe D um nezeu Cel cu 
multe num e prin cuvânt şi ca A totţiitor şj ca 
Ce! vechi* de zile. A totţiitor se  z ice  pentru 
că este scaun atotţiitor. susţinând şi cu p rin 
zând toate, fixând , în tem eind  şt c ircum scri- 
ind şi fă câ n d  to tu l n e c lin tit  în S in e  şi 
aducând la ex is ten ţă  din S in e , ca d im r-o  
rădăcină ato iţiitoare , toate şi în torcând  la 
S in e, ca  într-un sân atotţiitor şi ţinându-le  
adunate în S in e  ca intr-un Scaun atotcu prin 
zător pe Louie, prirur-o susţinere care Ic 
asigură pe toate şi c m ai presus de e le , 
nclâsându-le să cadă din ea şi sâ se piardă ca 
scoase dintr-o casă atotcuprinzătoare. 1 se 
zice obârşie atoiţiiLoare şi ca cea  care le ţine 
pe toate şi le stăpâneşte, sLrăbătându-le fără să 
le am estece  şi le  im pune Lumror jugu rile  
primite de bună voie şt durerile du lci44־ ale 
d ragostei d u m n eze ieşti şi atotţiitoare, ale 
bunătăţii ei neslăbite.

§ 2

Iar ca Cei vechi de zile (Dan. 7 .22 ) e lăudat 
D um nezeu pentru că  este şi veacul şi timpul 
tuturor şi e înainte de zile şi înainte de veac şj 
de timp. Dar trebuie ca El să se num ească şi 
Li mp şi zi şi vrem e şi veac în m od cuvenit lui 
D u m n e z e u , c a  f iin d  în  toa tă  m işc a r e a
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ratelor Scripturi, socotim  veşn ice şi tem po
rale după m odurile cunoscute în ele. pe cele  
ce sunt la m ijloc şi se îm părtăşesc in parte de 
veac, in pane de timp. Iar pe D um nezeu  să-l 
lăudăm şi ca  veac şi ca timp, ca  cel ce  e 
Cauzatorul a toi tim pul şi veacul; şi ca Vechi 
de z ile . ca C el ce e înainte de vreme şi mai 
presus de timp şi ca  Cel ce  schim bă vrem urile  
şi timpurile. Şi iarăşi ca fiind dinainte de 
veacuri, întrucât esLe şi înainte de veac şi mai 
presus dc veac (c i. A poc. 11 .15) şi îm părăţia  
lu i e s te  îm p ă r ă ţia  tu tu ro r  v e a c u r ilo r  
A m in 247.

numeşte pe ce! cc  este supus Facerii şi coru
perii f stricăciunii) şi schim bării şi care e altfel 
pentru at|ii- D e aceea teo log ia  (Scriptura) ne 
declară (num eşte) şi pc noi ce i definiţi prin 
timp, veac P^n participare*, când ajungem  
veacul nesiricăcios şi pururea Ia le l4־ri. Dar 
Scriptura vorbeşte uneori şi de un veac tem 
poral* şi de tim pul veşn ic , deşi ştim prin e i*  
că e mai propriu să fie numite şi arătate cele  
ce sunL veac. iar ce le  ce sunt în devenire timp. 
D eci nu trebuie să socotim , sim plu , eoetem e  
cu D um nezeu*, ccl dinainte dc veac, cele  
numite veşn ice. Urm ând neabătut prea ven e

Capiidlul XI

Despre pace şi ce înseamnă a fi însuşi prin sine , 
ce e viata de sine şi puterea de sine şi cele astfel spuse

neieşind  din ea. dar înm ulţindu-se pe sine, 
părăseşte  m utarea e i* . E a ie s e  la  toa te , 
rămânând întreagă înlăuntru* prin covârşirea  
unirii m ai presus de toate. Pe ea  nu e îngăduit 
şt nici cu putinţă vreuneia din ex istenţe nici 
să o exprim e, nici să o cugete cu în ţe legere . 
Dar recunoscând  nepufinţa d e-a  o exprim a  
şi de a o cu n oaşte  ca iţind d in co lo  de toate, 
vom  privj participările in telig ib ile  şi expri
m abile la  ca* şi aceasta pe cât c cu putinţă 
oam enilor şi nouă, râmaşi în urma multor 
oam eni buniJ4V.

§ ־

întâi trebuie spus aceasta, că D um nezeu e 
suportul păcii dc .sine şi al păcii tuturor şi al 
fiecăruia; şi că Loate se  articulează între ele  
pnn unirea lor necon fundată*. prin care sunt 
unite în mod neîm pârţii, Prin aceasta fiecare 
stân d  în m od n e d e sp ă r ţ it , işi păstrează  
neslâhit* ch ipul propriu, n efiind  tulburate 
prin am estecarea cu ce le  contrare*; n ici tocite  
în deplinătatea unirii şi a curăţ iei lor. Deci 
vom  intui o fire sim plă a unităţii paşnice, o  
fire care uneşte toate cu sine şi în ele şi între 
ele, o pace care păstrează toate în îm binarea  
neconfundată, ne am estecată* a tuturor. D ato
rită ace si ei unităţi n econ fu n d ate , m inţile  
dum nezeieşti im ite* se unesc cu înţelesurile  
lor şi eu cele  în ţelese. Şi iarăşi urcă spre

Vino să lăudăm  prin im ne de pace, pacea  
dum nezeiască, ca  obârşia îm păcării tuturor*. 
C ăci e a  e s t e  u n if ic a t o a r e  a tu tu r o r  şi 
născătoarea şi producătoarea arm oniei şi ar
ticularii tuturor. De асееа o şi doresc toate pc 
ea, care întoarce m ulţim ea împărţită a lor în 
uni laie integrală* şi războiul lăuntric al tu
turor îl preface intr-o con loeu ire unitară*. 
Pnn împărtăşirea dc pacea d u m n eze ia scâ ce lc  
mai vechi* dintre Puterile îm păcate se unesc 
şi ele cu ele în se le  şi intreolallă. spre o unică 
domnie a păcii tuturor; ş! unesc pe cele de sub 
ele insele şi pe unele cu  altele cu  obârşia şi 
cauza cea una şi desăvârşită a tuturor. Căci 
aceasta pătrunzând în m od neîm părţit în 
loate. ca în nişte locuri deoseb ite  ale celor  
despărţite. Ic hotărniceşte, le m ărgineşte şi le 
asigură pe toate şi nu ie lasă sâ se reverse în 
nesfârşire* şi neholăm icire, dezordonate şi 
ne fixate şi devenite goale de D um nezeu  şi 
Ieşite din unirea între e le  şi cu  lotul neunite  
mircolaltă-1̂ . Să vorbim  despre ca, sau să 
arătăm ce este pacea şi lin iştea dum nezeiască  
pe care sfântu l tu stu s (cf. Fapt. 1 ,23 ) o 
num eşte negi a suitoare*; şi d e sp r e  to a tă  
n e m iş c a r e a  c u n o s c u t ă  în  p r o c e s iu n e a  
(ieşirea) c!; sâ arătăm cum  îm pac iui eşte şi 
aduce linişte şi cum  este în S in e  şi înlăuntrul 
ci şi a supnm nil totul în S ine, întreagă; cum
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Şi dacă toate ce le  ce sc  m işcă* nu se 
lin iştesc, ci voiesc pururea ea m işcarea lor să 
sc m enţină, aceasta c o dorinţă după pacea 
dum nezeiască a luturor, care le păstrează pe 
toate ne căzu te din eie şi păzeşte identitatea 
tuturor c e lo r  ce  se  m işc ă *  şi v ia ţa  lor 
m işcătoare nem işcată şi necăzutâ. Şi aceasta 
o arată făcandu ie pe toate ce le  cc se m işcă să 
rămână prin aceasta în pace cu ele însele, 
rămânând să lucreze în acelaşi fel, cele ale 
lor231-.

§5

Iar dacă vorbind de prefaceri produse de 
căderea* din pace, va declara cineva  câ  nu toţi 
iubesc pacea, răspundem că nu este nici una 
dintre ex isten ţe care sâ cadă cu  totul din orice 
unire. Căci ceea ce e cu totul neslabii*  şi 
n em ă rg in it  în a c e a sta  şi n e f ix a i şi ne- 
hotărnicit, nu e nici existent, nici între celc 
existente. Iar dacă aceştia s-au despărţit de 
pace şi de bunurile păcii, buc urând u-se de 
certuri şi m ânii şi de schim bări şi nestator
n icii, spunem  că şi ei sunt stăpâniţi de idolii 
întunecaţi* ai dorinţei de pace. deşi sunt tul
buraţi de patim ile m ult m işcătoare. Şi prin 
aceasta rămân* fără să-şi dea seam a doritori 
ai ci, socotind câprin  îm plinirea celor pururea 
curgătoare rămân în pacea lor; şi se simL 
tulburaţi dacă sunL lipsiţi de plăcerile care ti 
stăpâneau“32. Dar ce va spune cin eva  despre 
pacea revărsată de iubirea de oam eni a lui 
H ristos?* Prin ea învăţăm  sa nu mai luptăm* 
nici cu noi. nici între noi, nici cu îngerii. Ci 
lucrăm îm preună cu ei cele dum nezeieşti* , 
după putere, prin purtarea de gnjâ  a lui lisus 
care lucrează toate în toţi şi aduce pacea ne
grăită şi dinainte de veac hotărâtă şi ne îm 
pacă pe noi cu Sine şi în Sine cu TaLăl. Despre 
aceste daruri mai presus de fire s-a vorbit în 
În\'ă{âturiîp teologice* şi a mărturisit împre
ună cu noi şi Scriptura sfin tei inspiraţii25 *

§6

Dar fiindcă m ai întrebat şi altădată prin 
Epistola*  ce este ex isten ţa  de sine, viaţa de 
sine, înţelepciunea de sine şi eşti nedumerit 
cum  spun uneori câ  Dum nezeu cslc viaţa de

§4unirea necunoscută  cu  ce le  aliate mai presus 
de m inte. Tot pentru ea, su fle te le , unind 
raţiunile lor de tot felul şi înălţându-le spre o 
unică în ţelegere curată, înaintează potrivii lor 
şi treptei lor, prin înţelegerea nem aterială şi 
neîm părţilă* spre unirea cea m ai presus de 
înţelegere. Pentru ea subzistă unica şi nedes- 
fâcuta îm binare com plexă  a tuturor în sim 
fonia ei dum nezeiască: şi se arm onizează în 
con  g lăsu irea  şi în acordul şi în iruregul 
desăvârşit* . Căci le adună în mod neconfun- 
dut şi le ţine îm preună în m od nedespărţit. 
Pentru că  în tr e g im e a  p ă c ii d e să v â r ş ite  
străbate toate ex isten ţele  prin prezenţa atot- 
siinpiâ şi neam estecatâ a puterii de unitate 
făcătoare, unind toate şi unind extrem ele* cu 
extrem ele prin celc  dc m ijloc, insoţindu-le  
prinlr-o unică (legătură) de aceeaşi lire. Prin 
aceasta le dăruieşte putinţa să se bucure de ea 
şi dc u ltim ele* margini ale întregului şi le face 
pe toate conştiente dc unităţile şi de iden
tităţile, dc unirile, de îm binările lor. Căci 
pacea dum nezeiască rămâne neîm părţitâ şi 
străbate prin toate şi pătrunde în toaLc şi nu 
iese din identitatea ei. F iindcă iese la toate şi 
transmite tuturor in m od propriu lor cele  ale 
ci şi revarsă cu îm b elşugate în ele din bogăţia  
rodniciei îm păciuitoare. Dar răm âne, penuu  
covârşirea uniLâţii ei, întreagă, cu sine în
treagă* prin sup rau n ireu  în trea g ă  cu  ea  
Însăşi250.

§3

Dar ar putea zice cineva*: Cum doresc 
toate pacea? Căci m ulte se bucură de d iversi
tatea şi deoseb irea lor şi nu v o iesc  vreodată  
sâ se  co n c ilieze  de bună voie. D acă ce l ce  z ice  
aceasta afirmă că diversitatea şi deosebirea e 
însuşirea proprie a fiecăreia dintre existen ţe* , 
şi câ nici una dintre ex istenţe nu vo ieşte  să se 
lepede dc aceasta, nud vom  contrazice nici 
noi în aceasta, dar şi pe aceasta o socotim  o 
dorinţă a păcii*. Căci toate iubesc să fie in 
pace şi unite eu ele în se le , dar sâ rămână 
n em işcate din ele şi din ale lor. Şi e proprie 
id cn u iâ ţii n eam estecate  pacea desăvârşită  
care o păstrează, şi care le salvează prin grijile 
ei dărui toate de pace pe toate nedezbinate şi 
neam estecate cu e le  şi întreolahă, susţinând  
pe toate în puterea statornică şi neclintită  a 
păcii şi nem işcării*  lor.
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cauzal, obârşia şi cauza cea  una mai presus de 
toate şi mai presus de fiinţă, iar în  sen s  
p artic ip an t, p u terile  p r o v id e n ţia le  tran s
m ise  din D u m n ezeu  ce l n e p a n ic ip a t. lu 
crarea prin s in e  făcă toare  de f iin ţă , prin  
s in e*  în d u m n e z e ilo a r e , la care p a rtic ip ă  
e x is t e n ţ e le  în  m od  p ro p r iu  lo r * . Prin  
a cea sta  suru şi se z ic  e x is te n ţe  şi vi! şi 
în d u m n e z e ite  şi c e le la lte . De aceea le este  
suport Cel bun celor dintâi, apoi tuturor celor  
ce participă la El întregi, apoi celor ce par
ticipă ca părţi* ale lor la El.

D eci ce trebuie spus despre acestea? Când 
unii dintre d u m n eze ieştii şi sfinţii noştri 
învăţători num esc pe Cel Suprabun şi Supra- 
d u m n ezeu  suport ui bunătăţit de sin e*  şi al 
du m n ezeir ii spun că bunătatea de S in e  şi 
d u m n ezeirea  de bine Făcătoare şi îndum - 
n e z e ito a r e  p r o v in e  din D u m n e z e u , ca  
revărsarea frum useţii de sine, făcătoare de 
frum useţe. Şi vorbesc de o frum useţe întreagă 
şi de o frum useţe parţială: şi pe cele  c e  există  
din ea le num esc frum oase in întregim e şi 
frum oase în parte, Şi luate cele la lte  s^au spus 
şi se spun în acelaşi m od, adică arălându-le 
participante la providenţă şi bunătate*, ca 
e x is tem ed in  D um nezeu  Cel neparticipabil*; 
şi ca participând Ia de bord arca lui înLr-o 
revărsare negrăită. Prin aceasta, Cel ce e cu  
adevărat Cauzatorul tuturor, e şi d in co lo  de 
toate şi Cel m ai presus de fiinţă, şi depâşeşLe 
în m od suprafiresc cu  totul pe cele ce suni de 
o oarecare fiinţă şi fiTc2vf

sine. altădată suportul vieţii de sine. ani so c o  ־
ţit de trebuinţă, sfinte .suflete al lui D um - 
rrezeu, s ă -ţi d e z le g  şi această  întrebare către 
noi. Şi întâi, ca să reluăm  şi acum  c e le  multe 
.,plisc, răspundem că nu e ceva contrar a spune 
cil Dumnezeu este putere de sine sau viaţă de 
Slnc şl suport al v teţii de sine sau al păcii sau al 
paterii. Căci. în cazul prim elor, este numit 
astfel pornind de la ce  Ic с: с sunt sau. mai mult, 
dc b  cele ce  sunt întâi le* . El Fiind cauzatorul 
Hilaro 1- Dar in al celorlalte (cslc  numit astfel) 
ca fiind îr m od supraFiinţial mai presus de 
toate ce le  с с sunt şi sunt întâi Ie. Ceri să 
spunem ce este existenţa  de sine sau viaţa dc 
sine sau câte sunt in m od absolut şi desăvârşii 
începător R ăspundem  că nu e ceva  su cii* , ci 
drept şi care are o exp lica ţie  sim plă C ăci nu 
spunem că existenţa  de sine e vreo altă fiinţă 
dum nezeiască sau îngerească, care să fie tu  ׳
turn г cauza de a fi (căci num ai C el cc este mai 
prcMis dc fiinţă e obârşia şi fiinţa şi cauza dc 
a fi л tuturor ex isten ţelor), nici nu spunem  că  
с născătoare dc viaţă a vreunora care trăiesc 
altă dum nezeire decât cea  mai presus de dum- 
nezeire. Căci num ai viaţa e cauza vieţii. N ici. 
ca să vorbim pe scurt. 1111 au fost num ite alte 
obârşii ale existenţelor, alte Fiinţe şi îpostasuri 
creatoare, sau raze sj dum nezei din existen- 
le*. Nu i-uu ştiut pe aceştia  cu  adevărat, şi 
propriu* vorbind, ca al arc nici pe ei (căci nu 
exLstă), n ici pe părinţii lor. D eci ex istenţă  de  
sine şi viaţă de sine şi dum nezeire de sine 
numim în sens originar şi dum nezeiesc şi

C a p i t o l u l  X I I

Despre Sfântul sfinţilor. împăratul Domnul domnilor.
Dumnezeul dumnezeilor

tura prin îndoirea numirilor*.

§ 2

S fin ţen ia  e d ec i (vorb ind  în felu l n o s
tru), curăţia liberă de toată im puritatea şi 
d e s ă v â r ş i t ă  şi c u  to t u l  n e p r ih ă n i t a ,  
îm părăţia e ste  dăruirea a toată autoritatea şi 
podoaba şi rânduiala şt ordinea. Iar dom nia  
nu e num ai dep ăşirea  tuturor relelor, c i şi 
toata p o se s ia  desăvârşită  a frum useţilor şi

§1

Qar fiindca s-a vorbil despre marginca cu- 
veniia a ceJor de care Lrebuia sa vurbcasca. 
irehuic sa laudam ri pe Cel cu nunic neslarsite 
)\ ca S/anrnl sfuqifor (Dan, 9 .24), bnpftnitiil 
iMpanqiint (1 Tim . 6 ,15), despre Cel cc fm- 
Paraje^te in veac din veac (cf. Ps. 145,10), dar 
4 despre Donum I dom nihr  (A poc. 19.16) si 
Difrnnezeuf liumnezeitor (Ps, 4 9 ,1 ). iutiii 
trehuie spus ce soeotjm  ca este sfm jem a de 
sine (au tosfin ien ia) $t c e  vrea s3 urate Serip-
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sine cu bunătate spre îndum nezeire celor în- 
toarse spre ea.

§4

D eoarece cauzatorul tuturor este supra- 
plin  de toate şi n eîm p ârtăşib il* , primr-o 
depăşire ce e mai presus de toate, e lăudat ca 
Sfântul sfinţilor* şi ce le la lte , prin calitatea de 
ca u za  ce  se  revarsă  p este  toate ş i prin 
depăşirea ce-l ridică peste toate, cum  ar spune 
c in e v a . A c e a s ta  pentru  că c e le  ce  sunt 
depăşesc ce le  ce nu sunt şi ce le  de care se 
îm părtăşesc ce le  ce se îm părtăşesc sunt sfinte, 
sau d u m n e z e ie ş t i ,  sau s iă p â n e , sau îm 
părăteşti. D e aceea cel ce este peste roaLe cele 
ce sunt, c prin aceasta peste toate, iar cauza
torul neimpârtâşit e deasupra tuturor celor ce 
se îm părtăşesc şi a c e lo r  îm părtăşite. Sfinţişi 
împăraţi* şi domni şi dum nezei numesc Scrip
turile ordinele cele mai de la început dintre toate 
(îngerii cei mai de sus), prin care cele  de al 
d oilea  prim esc după aceea  darurile de la 
D um nezeu, înm ulţind sim plitatea transmisi
unii acelora, după deoseb irile*  dintre ele. Iar 
ce le  dintâi adună în m od providenţial şi dum
n ezeiesc  cele ale celor mai de jos în unitatea 
l o r 56.

bunătăţilor şi siguranţa adevărată şi n e c lin 
tită în e ie . D e aceea dom nia* (K\jptOTr|ţ) 
vine de la autoritate, ÎK Upoţ} şi de !a D om n  
(KOplOV) şi de la a dom ni fhCUpltCoV). Iar 
d u m n ezeirea  este  providenţa care e atentă 
la toate şi înconjoară  şi su sţin e  toate cu 
bunătate d esă v â rşită  şi u m p le toate dc s in e  
şi e m ai p resus de toat£_£cle c e  se b ucură  
de purtarea e i de grijă" \

§3

D eci trebuie să lăudam  acestea  ca fiind  
ale ca u ze i ce le i ce  co v â rşeşte  toate în m od  
ab so lu t* . Iar pe ea trebuie să o num im  
s f in ţe n ia  ce  în trece  lo a te  şi d o m n ia  şi 
împărăţia mai presus de toate şi dum nezeirea  
atol sfântă. C ăci din  e a  a v en it şi s-a  d is 
tribuit în u n ita te şi Îm preună curăţia  d e 
p l in ă  ş i a d e v ă r a tă ;  ţo a lă  o r d in e a  şi 
p o d o a b a  e x is te n ţe lo r ,  care  în lă tu ră  n e 
p o tr iv irea , n c c g a lita le a *  şi n e s im etr ia , şi 
se bucură de id en tita tea  şi d rep tatea  b ine  
orân d u ită  şi adună la un loc  pe toate c e le  
în v red n ic ite  să se îm p ărtăşească  de ea . Ha 
are desăvârşita posesiune a tuturor frumuseţilor, 
e toată providenţa cea bună, privitoare şi 
susţinătoare a celor providenţiale, dându-se pe

C a p i t o l u l  X I I I

Despre Cel desăvârşit şi Unul

Celui cc nu creşte şi e pururea desăvârşit şi 
nem icşorat, având de m ai înainte toate în Sine 
şi revărsându-se printr-o unică şi neîncetată şi 
aceeaşi şi Supraplină şi nescăzută dăruire, prin 
care desăvârşeşte ce le  desăvârşite şi le umple 
de desăvârşirea proprie.

§ 2

Şi este U nul, fiindcă este toate* în mod 
unitar, fiind prin unitatea sa unică mai presus 
de toate şi cauzatorul unităţii fără ieşire din 
Sine, Căci nici una din existenţe nu e nepârtaşă 
de Cel Unul. c i precum tot numărul* e părtaş 
de unul, şi doi se zic unul, şi două jum ătăţi, 
iar unul şi al treilea şi al zecelea , la fel, unul.

A iâ ie a  d esp re  acestea . S ă  trecem . în 
siârşil, la ceea ce place raţiunii cel mai mult. 
D c fapt, învăţătura care îi atribuie C auzatoru
lui lutLiror toate îm preună, îl laudă şi ca Unul 
(cf. I T im . 2 ,5), Prin aceasta nu e numai 
desăvârşit prin S ine şi deosebit prin Sine şi în 
Sine In m od unic* şi cel mai desăvârşit întreg  
prin Sine întreg, ci şi supradesăvârşit, fiind 
mai presus de toate. Hotărnicind astfel toată 
nesfârşirea, se supraextinde ca Cel ce este 
peste orice m argine, nu e încăput sau cuprins 
de n im ic, c i se întinde deodată în toate şt peste 
toate, prin pătrunderi Fără lipsuri şi lucrări 
nesfârşite5 I se z .־ ice iarăşi desăvârşit şi ca
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m u l ţ i m e a  si p a r t e a  şi TnLreguJ şi  h o t a r u l  şi 
n e h o t  a m i c i  r e a  şi m ă r g i n i r e a  şi n e m ă r g i n i r e a ,  
p e  C e l  c c  h o t ă r n i c e ş t e  t o a t e  e x i s t e n ţ e l e  şi  
î n s ă ş i  e x i s t e n ţ a :  p e  C e l  c e  e  c a u z a t o r u l  u n i c  
al lu t u r  o r  şi al  t u t u r o r  î n  L r e g u r i l o r  î m p r e u n ă  şi  
e  î n a i n t e a  t u t u r o r  şi m a i  p r e s u s  d e  t o a t e  şi c a r e  
f i i n d  m a i  p r e s u s  d e  u n u l  î n s u ş i  d e f i n e ş t e  şi  p e  
c e l  c e  e s t e  u n u l  î n s u ş i *  şi f i i n d  C e l  c e  e s t e  
U n u l ,  f a c e  c a  u n u l .  î n t r e  e x i s t e n ţ e  ( să  d e v i n ă )  
n u m ă r * .  C ă c i  a c e s t a  f i i n d  n u m ă r ,  se  î m 
p ă r t ă ş e ş t e  d e  f i i n ţ ă 2*0. D a r  U n u l  c e l  m a i  p r e s u s  
d e  f i i n ţ ă  şi U n u l  c a r e  e s t e ,  h o t ă r n i c e ş t e  lo t  
n u m ă r u l  ş i  E l  e s t e  ş i  î n c e p u t  şi  c a u z ă  a 
i m u l u i  ş i  a  n u m ă r u l u i  şi a  Lot c e  e s t e 2* 1. D e  
a c e e a  d u m n e z e i r e a  m a i  p r e s u s  d e  t o a t e ,  
c u n o s c u t ă  d e  n o i  s a u  d e  a l ţ i i  d i n  e x i s t e n ţ e ,  
ş i  l ă u d a t ă  c a  u n i t a t e  ( m o n a d ă )  şi  c a  T r e i m e ,  
n u  e s t e  c u n o s c u t ă  n i c i  c a  u n i t a t e  
( m o n a d ă ) * ,  n i c i  c a  T r e i m e .  D e  a c e e a  c a  s ă o  
l ă u d ă m  c u  a d e v ă r a t  c a  s u p r a u n i t a t e a  şi r o d n i 
c i a  d u m n e z e i a s c ă * ,  n u m i t a  p r i n  n u m i r e a  
d u m n e z e i a s c ă  t r e i m î c ă  şi  u n i t a r ă ,  s ă  o  n u m i m  
m a i  p r e s u s  d e  n u m e *  f i i n j a  m a i  p r e s u s  d e  
f i i n ţ ă ,  f a ţ â d e  c e l e  c e  s u n t ״ * ־ . C ă c i  n e f î i n d  n ic i  
m o n a d ă  s a u  t r e i m e ,  n i c i  n u m ă r ,  n i c i  u n i t a t e  
s a u  r o d n i c i e ,  n i c i  a l t c e v a  d i n  c e l e  c e  s u n t  s a u  
d i n  c e l e  î m p r e u n ă  c u n o s c u t e  c u  v r e u n a  d i n t r e  
c e l e  c e  s u n t  t e o l o g i i ,  r i d i c ă  p e s t e  t o a t ă  
r a ţ i u n e a  şi  m i n t e a  a s c u n z i m e a  s u p r a d u m  ־
n e z e i r i i  c a r e  î n  m o d  s u p r a f i i n ţ i a l  e  s u p r a -  
e x i s t e n t â  p e s t e  t o a t e .  N u  e x i s t ă  n i c i  n u m e  al 
e i * ,  n i c i  c u v â n t  p e n t r u  e a ,  c i  e  r i d i c a t ă  î n  c e l e  
n e a p r o p i a t e  ( i n a c c e s i b i l e ) .  N u - i  d ă m  n ic i  n u 
m e l e  b u n ă t ă ţ i i ,  c a  f i i n d  c o r e s p u n z ă t o r  
ei .  c i  d i n  d o r i n ţ a  d e - a  î n ţ e l e g e *  ş i  s p u n e  c e v a  
d e s p r e  f i r e a  n e g r ă i t ă ,  îi d e d i c ă m  î n t â i  c e l  
m a i  v e n e r a i  d i n t r e  n u m e * .  Şi  s u n t e m  de  
a c o r d  şi î n  a c e a s t a  c u  t e o lo g i i .  D a r  şi p r i n  
a c e a s t a  r ă m â n e m  d e p a r t e  d e  a d e v ă r u l  r e 
a l i t ă ţ i i .  D e  a c e e a  şi e i  au  p r e f e r a t  u r c u ş u l  p r in  
n e g a ţ i i ,  c a  u n u l  c e  s c o a t e  s u f l e t u l  d i n  c e l e  
f a m i l i a r e  l u i *  ş i - l  c o n d u c e  p r i n  t o a t e  î n ţ e l e 
s u r i l e  d u m n e z e i e ş t i ,  c a  sâ-1 s c o a t ă  d i n  e l e  p e  
C e l  m a i  p r e s u s  d c  to t  n u m e l e  şi d e  r o a t ă  
r a ţ i u n e a  şi l o a r a  c u n o ş t i n ţ a ,  i a r  ta u r m a  t u t u r o r  
F.l sâ-1 u n e a s c ă  c u  S i n e ,  înL ru câ t  n e  e s t e  c u  
p u t i n ţ ă  şi n o u ă  s ă  n e  u n i m  c u  E ) Zfl־\

§ 4

E x p u n â n d  a c e s t e  n u m i r i  d u m n e z e i e ş t i  
i n t e l i g i b i l e ,  p e  c â t  n c ־ a  f o s t  c u  p u t i n ţ ă ,  a m

to a te  p a r t i c i p ă  c a  p ă r ţ i  l a  U n u l  şi t o a t e  c e l e  
ce  s u n t  e x i s t ă ,  p e n l r u  c ă  e x i s t ă  U n u l .  Ş i  d e  n u  
e s te A c e l a ,  c a u z a  t u t u r o r ,  u n u l *  d i n t r e  cc i  
m u l ţ i '  a c e a s t a  p e n t r u  c ă  e U n u l  d i n a i n t e  d e  
o r i c e  u n u l  şi d e  m u l ţ i m e  ş i  d e f i n e ş t e  toi  u n u l  
s j m u l ţ i m e a .  D a r  n u  e u n d e v a  v r e o  m u l ţ i m e *  
n e p â r i a ş ă  la  U n u l ,  ci c e l e  m u l t e *  p r in  pă r ţ i  
s u n ţ u n a  în  î n t r e g .  Şi  c e l e  m u l t e  în  a c c i d e n t e ,  
su nt u n a  in s u p o r t .  Ş i  c e l e  m u l t e  l a  n u m ă r  s a u  
în p u t e r i  s u n t  u n a  î n  c h i p .  Şi  c e l e  m u l t e  in 
c h i p u r i  s u n t  u n a  în n e a m .  Ş i  c e l e  m u l t e  î n  
m a n i f e s t ă r i  s u n t  u n a  în  o b â r ş i e .  Ş i  n u  e s t e  
nici  u n a  d i n  e x i s t e n ţ e  c a r e  n u  se  î m p ă r t ă ş e ş t e  
in t r -un  fel d e  U n u l  a l i a t  î n  t o a t e ,  şi c a r e  l e -a  
a v u t  d e  m a i  î n a i n t e  p e  t o a t e  şi î n t r e g i ,  p e  
toa te*  c e le  o p u s e  î n  m o d  un i t a r .  Ş i  f ă r ă  u n u l *  
n u  v a  fi m u l ţ i m e ,  i a r  f ă r ă  m u l ţ i m e  n u  v a  fi 
U n u l ,  c a  u n i t a t e  î n a i n t e  d e  o r i c e  n u m ă r  î n 
mul ţ i t .  Ş i  d a c ă  i e - a r  c u g e t a  c i n e v a  t o a t e  u n i t e  
cu  to a te * ,  t o a t e  v o r  fi u n a  î n  î n t r e g .

I a r  a f a r ă  d c  a c e e a ,  t r e b u i e  ş t iu t  şi a c e a s t a ,  
c ă  d u p ă  c h i p u l  s ă u  m a i  î n a i n t e  g â n d i t * ,  f i e 
c a r e  se  u n e ş t e  c u  c e l e  u n i t e  d u p ă  c h i p u l  
f i e c ă r u i a  şi a c e s t a  e s t e  e l e m e n t u l  ce l  u n u l  al 
t u tu ro r .  Ş i  d a c ă  d e s f i i n ţ e z i  p e  U n u l * ,  n u  v a  
m a i  fi n i c i  in L e gr i l a t e ,  n i c i  p a r t e ,  n i c i  a l t c e v a  
din c e le  c e  s un t .  C ă c i  p e  t o a t e  l e - a a v u t  î n  S i n e  
şi I c-a  c u p r i n s  în  S i n e  U n u l  în m o d  u n i t a r .  
A s t f e l  l a u d ă  t e o l o g i a  ( S c r i p t u r a )  î n t r e a g a  
d m i m e z e  i a s c ă  o b â r ş i e * ,  d r e p t  c a u z ă  a  t u t u r o r  
p r in  n u m e l e  d e  U n u l 2 8 ־ .

Şi U n u l  e s t e  D u m n e z e u  TuLăl  şi U n u l  
D o m n u l  l i s u s  H r i s t o s ş i  U n u l  şi  A c e la ş i  D u h u l ,  
p e n l ru  n e î m p ă r ţ i r e a  m a i  p r e s u s  d e  Louie a  î n 
tregii  un i t ă ţ i  d u m n e z e i e ş t i ,  î n  c a r e  s u n t  u n i t e  
toa te  în  m o d  u n i t a r  ş i  s u n t  s u p r a u n i t e  şi in 
tn u d  m a i  p r e s u s  d e  f i i n ţ ă .  D e  a c e e a  t o a t e  se 
r e l e r ă  c u  d r e p t a t e  la e a  şi s e  a t r i b u i e  p u t e r i i  
e i*  şi r ă m â n  şi s e  s u s ţ i n  şi  s e  î m p l i n e s c  p r in  
ea  şi se î n t o r c  s p r e  ca .  Şi  n u  ve i  a l i a  c e v a  c a r e  
sâ n u  fie d i n  U n u l ,  d u p ă  c a r e  se  n u m e ş t e  
d u m n e z e i r e a  în  m o d  m a i  p r e s u s  d e  f i in ţ ă ;  c a r e  
s a n u  f i e  î n  E l  c e e a  c e  e s t e  şi s a  n u  se 
d e s ă v â r ş e a s c ă  şi  s â  se m â n t u i a s c ă  in FL  Ş i  
b e b u i e  c a  ş i  n o i ,  în t o r c â n d  u - n c  d e  la  c e l e  
m u l t e  s p r e  U n u l ,  p r i n  p u t e r e a  u n i t ă ţ i i  d u m 
n e z e i e ş t i 259 s ă  l ă u d ă m  în  m o d  u n i t a r  d u m 
n e z e i r e a  c e a  u n a  şi î n t r e a g ă ,  p e  U n u l  c a u z a t o r  
âl t u t u r o r * , C e !  d i n a i n t e  d e  t o t  u n u l  şi
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în veţe  cev a  din raţiunea proprie. C ăci 
cu v in e  sâ-i ajutăm  ce lu i c e  nu are d estu  ־
putere şi sâ v in d ecăm  pe ce l ce  nu v o ieş  
sâ rămână bolnav . Şi (ie  că  Ic ai prin tine, 
fie prin a lţii, avân d u -le  lo a ie  prim ite de la 
Cel bun, trebuie sâ  ni le transm iţi şi nouă. 
Şi sâ  nu o c o le ş t i sâ faci b ine om u lu i iubitor 
de hinc. C ăci v e z i că  n ici noi n-am  în ch is în 
noi în ş in e  n ici una din raţiunile dăruite nouă 
în m od ierarhic, ci le -am  transm is nefa lsifj-  
caic şi vouă şi altor sfin ţi bărbaţi*. întrucât 
suntem  şi noi în stare sâ spunem * ce le  auzite, 
n e s lă b in d u le . Ş i astfel nu vom  strâm ba în
tru n im ic din ce le  ale p redan iei, dacă nu 
vom  slăb i în ţe le g e r e a  sau exp rim area  lor. 
D ar acem ea . ca  sâ p lacă  lu i D u m n ezeu , 
treb u ie  să se p ă streze  şi sâ  se  spună la fel. 
Şi a cea sta  e m a rg in ea  care trebuie păzită  
în n u m ir ile  d u m n e z e ie ş t i  in t e l ig ib i le .  
Dar, prin co n d u cerea  lui D u m n ezeu , vom  
trece acum  ia  T eo lo g ia  s im b o lic ă * .

răm as departe nu num ai de conţinutu l lor 
exact, (căci aceasta  ar spunc-o  cu adevărat 
şi în gerii* ) c i şi de în ţe legerea  lor asem en ea  
c e le i a în gerilor . F iin d că  şi ce i m ai tari 
dintre în v ă ţă to r ii n oştri d esp re  D u m n e z e u  
rum ân d e p a r te  d c  în g e r i .  D ar EI e s te  
cu n oscu t în m od ultim  şi in ferior nu num ai 
dc învăţătorii despre D um nezeu  şi de asceţii 
dintre e i şi de cei ce Ie urmează, c i şi dc cei 
de o treaptă cu noi. însă  dacă c e le  spu se sunt 
d rep te  şi am re u ş it  să ne a t in g e m  cu  
î n ţ e l e g e r e a  d c  n u m ir ile  d u m n e z e ie ş t i  
d esfă şu ra te , lucrul trebuie a trib u it C a u z a 
to ru lu i tu tu ror, care  n e -a  d ăru it în tâ i să  
gră im  sp re E h  apoi sâ grăim  b in e. Ş i dacă  
lip se ş te  c e v a  din c e le  de a ceea şi putere*, 
va trebui sâ le  cu getam  pc acestea  prin 
ace lea şi m etod e. Şi dacă nu sunt drepte sau  
sunt nedesăvârşire şi am rătăcit de Ia adevăr  
fie în în treg im e , fie  în  parte, revine iubirii 
tale de oam en i să îndrepteze pe c e l neştiu tor  
şi sâ -i transm ită  ce lu i ce  are n e v o ie  sâ



S C O L I I L E  S f â n t u l u i  M A X I M  M Ă R T U R I S I T O R U L  

D e s p r e  

N U M I R I L E  D U M N E Z E I E Ş T I

tu mu de ohiet t în exigent Ci a nu f i  adus de ceva sau de 
l oieva iu existenţă, d  u ţi prin sine, den  a fi din veci prin 
sine . i (i< i ţ evti nu paatefi adus lei existenţa׳din nimic prin 
sine tins a se implică dea caracterul activ, subiectiv al 
unei existenţe veşnice, a nu avea tuci un izvor, nici un 
subiect s Uf > e/ in t Du n  i e \ istă ,ţ i a Ite ler icw te st ini prin E i  
Ei e Iu  tâî prin est elen fă tit tuturor. Ne fiind intru nimic 
abtect. este Subiectul pan excelenţă. Şt tuni nu se poare 
cugeta să rut ţi fo s t ceva din eternitate, acei ceva este 
Subiectul pnn excelenţii, este Persoanei absolut liberă, 
fără să se fi produs pa Sine însuşi p n n  această libertate 
Nici i» lege nu poate fi deasupra tuturor Ci deasupra 
legilor es.te un subiect, tar deasupra tuturor legilor 
Subiectul pur şi suprem Avem în aceasta cea materne- 
şi tir ia) dovadă a existenţei eterne a unui Dumnezeu Tară. 
care n are nimic de obiect în Sine. Pe de altă parte, un 
Ta fă etern nit poate fi vuietat fără un Fiu etern, de 
aceeaşi calitate liberă ca şi Tatăl. Acest Fiu e şi El lipsii 
Jr orice catai ier că obiect. El e născut, dar se naşte 
Numai iubirea poate explica această existentă eternă 
deplin liberă şi în acelaşi timp nesittgidară Numai 
tub tren uneşte în ea absenta unei legi care dă unei 
existente t:arm te*■ dc obiect, cu caracterul liber ol exis
tenţei. Ducă Dumnezeu ar exista din veci fără voie, oi f i  
supus unei legi. dm <i at exista cu voie, Uj ţel s-ar supune 
unet legi date de Fd Ei e dincoh de această alternativă, 
ba iubirea desăvârşită intre doi nu poale f i  închisă între 
ei. Ea e plină de generozitatea iubiri t comune faţă de at 
tiedeaf care ia rândul lai nu poaic să nud iubească pe 
amândoi , sau in tare să rut se ura te iubirea amân du! ora 
Treimea veşni\ â a Persoanelor divine e concluzia inevi
tabilă a orii d/vi gândiri despre existenţă duse până Ut 
capăt Pc lângă acestea. in Cel lc  exis fă prin Sine e atâta 
putere, că poate crea şi alte existenţe chiar din nîmtc Iar 
.deoarece numai pe acestea lc cunoaşterir din proprie 
1' xpenenţă. ca fit aţă. Cel ce există pnn  Sine şi le creează 
ti *ore din mmftrt mal presus de fiinţă Nai cunoaştem c a 
finită, va substanţă, ca esenţă ceea t e există prin nişte 
legi. Dumnezeu fund deasupra legilor c mai presus de 
fiinţă, dc modul lut esue l unoscut de noi.de ceva t e-lfut e 
i n 1 1 a ret a re fel curu >s cut, pa Ipa hiL n . r rad .) .

{Cunoaşterea) suprafii/rpulă, Numai dum nezeirii 
însăşi ii -:urii c in iu  scu le  ce le  ale sale, proprii firii c i.

Raza curittrefar dumnezeieşti. Bine J spus roză şi mi 
soioe. c ic i  precum nu pulem  privi \n soare, ui poale l.i 
razele din jurul tui, aşa nu putem înţelege pc D um nezeu  
Însuşi: U*vem şi an ,f afirmată deosebirea hore fiinţă

Arcapagitul, Titlurile ce le :iveau El im i odinioară 
deveniţi .sl iuţi si Ie-au atribuit fără să se ruşineze şt după 
cc "■ ■iu întors la Hjîseos; căci. iăti. Arcopagiiul s-a numit 
a st Ie l, .c a şi d u n 1 n ezeit! se u I I u si i n u: seri erea C ׳! ţtre Elin i 
a Ilu Idsun tllosoluL

împreună - presbiterttţ. N um ele de presbiter indica 
şf ■n1 episcop; căci episcopul este şi pres biter, Şi aceasta 
se arata in Faptele Sfinţilor Apostoli״ când in Asta P zvd  
>e înialneşie c-u Bisericile. (Fapt. 20,28).

C a p i to lu l  î

91
Teologice Notează ca Fârimele a alcătuit şi o altă 

lucrare, ca O introducere şi pregătire elementară a celor 
spu.se despre D um nezeu ie i-colo in Scripiuri; sau e  vorba 
dc u scriere căreia ii urmează scrierea de faţa.

\u  în 1.cuvinte) convingătoare. în  je Ic pe tune a om e
neasca culege d o vez ile  probabile din ce le  sensib ile ; căci 
mm ea torţă a silogism elor îşi ta prile jurile  din geom etrie; 
dar în ceea cl■ priveşte cele ne m ateriale, mai b ine z i i  ce le  
si.LpMmmeiialc şi m ai presus de toată fiinţa {substanţa). 
uni ar cunoaşte c ־ in eva  în mod log ic (prin specu laţie), 
ceea ee nu se poate ex p lica  n ici p n n  lloarea cu lm inantă  
a nunţii (neştiinţa despre D m n c z c u )?  C e e a  ce se poate 
cugeta prin e v la v ie  pură, in ch ip  negrăit.

5Vi cugetării cevu despre (dumnezeirea) cea trial 
presus de fiinţă. D um nezeu este mai presus de liuiţa, ca 
Uind a ige i at mai presus d eo n cc  fiinţă, J ie in telig ib ila  fie 
înţeleg âtoarc. cu aiul mai mut: simLuulâ !sensibilă}.

i b 'i/i'i)  supntjUnţialituţL  D a că  f i in ţa  (CĂHTia. 
esen! i , zice de ta a fi ic i  vai} , iar a f i  indică înţelesul 
v l!iii i■ ,! c־cv:l la c\i>tonţa din producere frcabccYioyfp, 
ta legat ură cu Dumnezeii du se poate vorbi propriu-zis

d■.: hinţ.i (OUOÎOf. esenţa) Căci Dum nezeu este mai pre- 
i:u> le oriei* funţi, n clin ui nim ic din cele ce sunt, ci fiind 
dcaslipra celo! ce suni şi Cel din care sunt cete c t  sunt; 
-a-i dum nezeirea cca ascunsă a lui Dum nezeu esîe sin  ׳
gut.i putere a obârşiei du m n ezeieşti a tuturor, care 
Rapăneşte peste toţi aşa-zişii dum nezei. Iii îngeri. 11 e 
um׳ ent st in ţ! precum  c şi cceatoarea dum nezeilor  
pro veniţi pi'tn paruciparc: c;ici ea este adevărat dum- 
ne/citca prin sine. cvm cn iâ  din sine însăşi in mod ne- 
eauzat ׳ V! olasttco a idm rt ideta  deens a se. dat Jio ă să 
׳ r dezvolte până Iu < opât Erixast? înseamnă a nu implicit
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luj Dumnezeu din toate eu Ier existente, Urmând înâ^i^j 
limbii ntui-sire. (ciid  nu ne esic cu puţin!:! ^ao dcpaşim 
pe aceusu!: ii laudă pe Diimncicti din ele. duicarc )-ascp*
[ E ־(׳ l .  ş i - l  n u n ic a t e  u n i t a t e .  d u r  f â c ; ! L n r  j I u n i t ă ţ i l o r ,  .!■: —

Creator LiI f in i lo r  simple cum sun! îfrşcrii si su(!l-ic!
Mi*ue neînţeleasa iVOvv dtVor]XOV)+ l i 111d ne înţeleasă de■ 
vnrc׳ mi me nareccirc; c avi. d aC ă c c î ademenea se qmoanţft 
de către cel asemenea, ar irebui, d iic i  a! 11 minte. s i  fie 
înţeles de eâîrc minţi: dai c ine  a  c u n a ş c y i  m intea  Ij<nih 
nuhrC D m  este minte nun presus de: minte ţi nun,;■ nia! 
presus de un ce  nume Şi n u m  r i t  M eu .  zice, nu l-atn spus  
ii !r De aceea esie şi fără num e i anonim) pentru iod;
nu csic niL i e\istern (otl>5£ ffiv >: cuc[. daca II creeazăcele 
ce sunt tede existentei din cclc ce tiu sunt. nu e din cele 
i ■. sLLnl. l־i deasupra celor suni; uirdc zice: Eu sum c?f 
cc Mau. cugeti cum se cuvine Că e J;iri de începui şi 
de ^l'irşii. dar şi de nepyiruns: ( s p u n â n d  fa prezent* JEii 
m m  cel ce sunt. crratâ c־*Î e p u ru re a ,  câ  n-a f u  st tăndv&  
când n-a fast f  nu va j] r âmtxa când nu va fi; epurarea  
t ׳ \i s ten! fi'U re pe t t  ne \ w  sa! t i e i w i n a ui te, nici duptf b  I ■ 
nu t* tthiet t al cuiva; exist ci p n n  Sine din veci şi panâ sn 
veci: ţi  trefetiţe să fie o e\i\uaiţâ  din \ t ci, deci prin Sine, 
neavund e xdiieriţa ca > ta offîrci pt< *dus de *ii n e v  a sau de 
ul ti ţpeva n eh u ie să fie un Subiect priti excelenţă, exclu
şii Sub f a  r  n, trad,),

f l

CuaoţtTftţdf - a ceea ce este. Căci numai Diimneze□
însuşi ştie cele despre lîl însuşi, ştiindu-sc în mod 
cunoscător şi propriu pe Sine <ă esrţ şi cum cmc; iar 
niLuror celor de după FI e neeuivoscqi in Suie, udică cc 
este şi cum csic, C_’cici nimeni nu cunoaşte pe Tatăl. deeâi 
Fiul, mu pe Fiul. deeai Taiâl (cfr MaT. 11.27); cficH 
cunoscând 1 aiaf chipul sau, adică pe Fiul se cunoaşte pe 
Sme insuşi; aceiaşi lucru Mrcbuic spus) şi despre Duhlii 
i>FEni: cAci nimepi nu sanriuţtc iele ale lut {)umnezeu, 
d a n i  [*ulnd Cei dtn t )u tu n e :cu .  Deci, toate eâîi le 
înţelege vcot fericit bârbai le înţelege despre veneraia 
] reime; \n u  p a f  t u n m ţ t e  p c  D u m n eze u  decâ t ca Tmâ. 

c t i . 't iş fnr a lîVhV i e e in! ţipi lir desâvtii di. deci ca Tată 
uf l·'! ulii ii tt>\ I) iwWt’ieu uscat, un Daninc^cu care r.u e 
din eecf T-.ttu. nu e ! >nnme:ei.t. dat lm â l  a n  e naţie ţi 
iub esc  Jiu ve\ i un F u t , nu ponţi w mt-şi a tfiun tee  
bu iitr iâ  acestei h t b m  ţ i  D ukuiu fy  n ur fi ■׳ iubire 
! f  x d  \ât şi tă. nu m a i c׳ unu n ut nea dt să \ iu ş iii! int re pe r- 
ynunc h fet't ţ ׳ t t  <le ! ttrui febut de ahieci'e. n. Iiad.).

NeimirRwire. t.'eeiLCc e mărginit poate ii şi cupnns. 
pe diept cuvâni. aiăându-se Intre marginile celui ccd 
Luniiaştc; iar dacă Dumnezeu este Locul tuturor, nu in 
mod corporal, ci in niod etvjioi, căci Li! umple cerul şi 
pân־iăăiu.] f  toate, d.u este f  in al uu acestora, e vădit că 
esi:׳ riL’iitargJrtirca, adică u putere ct nu arc matgin^ 
ifh in iuezeu  e incut litturcr i u  C tea fcr . ră ii El fj* 
pâstreu: u ju rfnaucrf in relaţie rinm  ! u t u/tr cele filctt№ 
a iitta tea  şi puterea de Creular, îndată n  -ar înceta 
■ n raxîtf putere a fui. ·. Ic ii  ■n pu ' Je ! alstaiCit de n f ,  ele 
w nunţiu  in : i iş tt  ntfi prjrt mit in pun-t ca lut de Creator* 
pi in rit■ utt n r pol rncnftit in r u v r up; n m  <> cftpă, ă!!r
im turn p r in  (tt tuism c f  nun /  -*rm.\ de t-l< , e suprftrM /׳
tt n t t c i t  sim ţ rnău g u m e  de  F i or p ttw re  E f  c nt tn ă rg ittiti 
n im ic  n -a r  pu tea  r \rsct fă ră  p u W re a  hn i t c a t n m e .

dumn&e'lă-vcâ ţ i  c n n  gfjile ei n t  a r m e .  re harţă de S fâ n tu l  
G t  fg o r ie  P a  la m ă ,  n trud.).

Pritt - t i/viirtţă fa tă  dt7 cele d u m n c iek ţn \  Căci nu 
trebuie să iîm cil îndrăzneala iată ■Jc cele dumm׳zeieşii. 
c i să he suim cu ciLeet p\ lâs ios !a respectul de Dumnezeu, 
otpnnitind şi tâScuEsid ttumai ul den despre pumnezeu  
care suni t־־dosite JU Scripturi, cum -! spus mat !'najme:.

TevlogUs (S c r ip tu ra )  - a ta tadevăra tă .  P r iv a te  L iitu 
nu mc şic SeripuiTă teolog ec. diunnc/.ciesi ni Pavcl: l״'ili 
ci cc;c cel .̂are zice c.i Jiccâruiu se dăruieşte i\c Dumnezeu 
b.imin.ii c.1 in Dup limpede pc măsură puieni lui. pn -Lum 
şi Domnul spune ucenicilor mai desăvâşip: Vf/uâ vi .s ■a 
dm \n cufUMişteţi nnucic împărăţiei I i .1 I h ca
tminj ce uhu arninlc cu m;u mnl'â înţelegere la iele  
poruncite 0i '--1 ׳-pune Jt vasta mufele Dionisic spre .l o 
înţelege: numai despre oauicru.! i şi despre îngeri, pe care 
obişnuieşte să t mimt&siu durii unii dintre fikisolli din 
.j|a]־Li. nun!rT ci s au numii minţi aic treptelor de sus. va 
urm ce au m ei ir chip lliupal [oaiâ mintea ş! înţeleg toate, 
primind in mod umiur în ei eu atenţie toate cele ee eiug 
din DuţOnezeu la oi: ׳le aceea se î spune despre prea 
stinţii lleru; imi că primesc întregi întregul

Cele dUlii/tezitiffti se rereteuzâ {st descoperă} 
Notează că şi îngerii sc învrednicesc pe măsura lor de 
eunoştinţa lui TXuunezeu

C u  păstrarea dreptăţii. De aCeea, cieo. DiimneziLi i 
se descoperă fiecăruia dupn puterea lui. nu ponuu ea 
j) iz muteşte mai Jiiuftul, ci pentru u sul  ̂ll măsura dreptăţii 
in cunoaşterea lui Dumnezeu: căci e propnu dreptăţii să 
măsoare Îitfcâium după vrednicie. Deej cunoştinţă despre 
D um nezeie  nemăsur^U; dar noi avem nevoie de măsura: 
 ̂ ,!ci. d;u.;îni s-ji descoperi Vâră măsura, nu ne uni mAniui. 
cmn nu sc pouie nici ochiul dupeisc sâ pimieuseâ soarele 
întreg.

C o b o r â n d  in c h ip  d u n ti ţe ze icsc m ־  a i  p re su s  de  
m ă su ră .  Nume.şic lipsa nuisurii in saşi dumnezeirea şi 
[luminuiCLj e: după că( e cu putdriţâ.

Câvf precum necuprinse, Frczmlâ .m ־  i neLupum 
dereu cunoişttnţei despre Dumnezeu; căci dacă nici cele 
simple si ne figurii te, lIlî.ii daci sunt Lunţe, n li cad sul.! 
smjţiJt, cmli sunt îngerii p  sullctcle peniru ce! trupeşii 
cu car pini mu li Ic Îi 1 trcCc □umnezeu care nuc nici ilinpi. 
nh i minte cic  niăî presus şi de fiţiţţă; riiei simplu, ct jijui 
prepus de simpliuiL־, ţ/lttpuieieu t de a t i f t l  mai 
d cn â  \impimifc(i sfnuctî u făptttrfhn , il, irad ); nu c nici 
uimic. ..i mai presus .şt de ntinte; nlei tftiiuite,ci mui pt esus 
şi de unitace; (nu c lipvu  de. nu n t i . da! r de  n f ţt im e şi *ic 
c ׳ ■ a n   ̂ ttf a ce la ş i  tim p  nun presio. de c i t \  n u  e
m in te  p e  ul f u  ! â * fă pi p re su s  d e  v<ţ\ nu c lipsi> de cu, ce 
p o a i t  in se m n a  ttpsu de un ita te  cea  m m  p resu s  de un ita te  
:a st lip ■ut de  mu: ic y cu rţţţfd p re  tt.X de  nnntc Cit ie p iu ite
nncie}.dl iu trud. i, şl ii a c nici circumscris in ■ reun hocar. 
da! e fibcT de cele cxislento prin lipsu do hoUr !prin 
iude i nul j Auzind  deci în S en  piu! a despre ['!׳rmini Im 
D im inezeu .  de chipul u luţa fu>. cuget i priit ridicare şj 
poir jşu  cu D um nezeu  la colo mai presus !Ic trupuri: iar 
auzind de un ii a re, su înţelegi o  imul ni re în unit.ne a 

I ai di [ori ro. !Llî nu despre uneic ca acestea osie vorba  
uk urii. ■u dospi!, D u m n eze u  cate ftu e numai început il 
hUmciot ţi neconi]ms.  ·. i e şi o unitate mat presus de 
ce le  cir o s inguri  runţa

i ăcdlparc de um tati După ce a iiaic at colo din jurul
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Ridîcarea. Aceasta este ceea ce a spus S im con. când 
a văzui pe Hnstosi: A rtfla  este pus spre Lâdetea şi 
ridicarea nmhota di ii Israil tLuc. 2,-34); spre căderea 
râului din noi şi spre ridicarea binelui,

Celor re se luminează iluminare Spune ca acestea 
se fuc treptat, inaimând spre mai bane. întâi Iummându-se, 
apoi drsăvârşm du-se. A se desăvârşi este a fi dus spre 
desăvârşire prin propăşirea In buna vieţuire după Botez; 
f te i i.r sc botezau erau nuntiţi ut urni cei ce se I unu nan; 
aici prin Botez vede întâi omul lumina, cunoscând pe 
Hristos, ca a־ ?/mm/ vieţii * *meneşti, făcând pe oameni fii 
veşnici ai lui Dumnezeu. ceea ce implică pe Dumnezeu 
i a Treime, n, trud). Prin aceasta poate spune cineva; 
D/itmut l-am isprăvit ,credinţa am pâzii îl I Tini. 4 ,7). S e  
înţelege că închiriată Treime începe această desăvârşire, ca 
una cc e obârşie a toată desăvârşirea: i de aceea. Botezul sau 
luminarea st fu ce in numele şi prin nuli turist rea Sfintei 
Treinu. esc?ipiCrezult*i, n . iratl,). I3cci cei ce se d e s iv âr-şr.se 
prin propăşire se ind uni ne zeiesc numaidecât, răcan du se 
părtaşi ui firii dumnezeieşti (II Pciru 1,4) r Dumnezeu li se 
face po măsura lor obârşie a îndumnezeiţii, llind începui al 
celor deveniţi dumnezei. După acest urcuş, ajung la sim
plitate; ficându-se pnn înviere deopotrivă tu  îngerii şi 
ncmăiavând, după Apostol, un trup sufletesc (psihic), 
ad ică  p e r s is tâ n d  şi n ti^ eâ n d u -se  prin  s u f le t ,  t i  
duhovniicSi (l Cor L5 .-1 - 4 {trupul celor înv!ap nu mat 
are sim pli le şi ne bit tufe Ie trupeşti, ceea ce-t dâ un 
a titjirtuT psihic; El are numai stmţit i duhovniceşti, co
pleşite de trăirea lut Dumnezeu; prin aceasta au o n di re 
a setau mi toare cita interi lo t. ti. tradj. Peste ei nu se mai 
revarsă în locul Preasfântultij Duh mulţim ea variată a 
com poziţiei gândurilor şi sunt eliberaţi de simţiri: dc 
aceea sc şi unifică, llind duşi spre unitatea simplităţii, 
precum am spus înainte־; căci spune in altă parte; Şi era 
iturna tclor ce i't edeaa uud, t u şi stiflvtut Iar ('FapL 4 ,3 2 ) .

Viaţă celor vii. D um nezeu în S ine însuşi nu se 
înţelege, dar, imrucâ! cslc cauza şi obârşia tuiuror, este 
simplitatea celor sim pli, viaţa celor vii, cel mai presus dc 
fiinţa al fiinţelor, şi simplu, dătătorul tuturor bunătăţilor.

§4

TâlcHÎrea lâ k u jlo n  ( f Kip&VXoprţJ s-au numit în 
mod principul cei ce au descoperii, in mod sim bolic celc 
neg rai ic ale fainelor.

Ca monadă. Aici explică ce vrea să aralc unitălcucare 
sc atribuie lul Dum nezeu: şi spune că aceasta sc spune de 
teologi (autorii Scripturii) ca sâ înfăţişeze neîmpârjirea 
Iul Dum nezeu i individ utilitatea lui); căci ceea ce se im 
pune in volum e şi cuhliLăţi. se împarte cu un corp; dar la 
Dum nezeu nu se poate vorbi dc nemipărţirea trupului, 
căci f:l este mai presus dc toată corporali !ateu. pe de altă 
pane. fiindcă D um nezeu feui creat cugetându-le cu voia 
pe toate. El nu s a înmulţit ca o minte împărţind□ sc în 
înţeles un. ci a rămas şi rămâne ncîmpârţil şi nerami ficat 
in u n i t a t e ,  creându ■k şi susţinindu-lc în calitate dc 
l t caţiunc Căci Dumnezeu Iu l rează p â n ă  azi \ loan 5 ,17). 
cum  s a spus in Evanghelie; c mai presus, deci, de ţoala 
simplii alea. rămânând ncimpârţit.

Împărţite. Cele mai de jos ale acestei lunii vâzuic se  
îndreaptă spre cele superioare ale lumilor supracereţl! şi 
propriu z is lucrează prin Ce! viu; căci în mâna iui

ticeăsto se arată in faptul că tr\tie sunt supuse t/iu >r Ic şt. 
ţf^usmte de /cer Dumnezeu e mat presus de tegL e 
Ci tat*11״ ! legilor, tot ce e sttb lege e tthierf. in udai sau 
tiuhtff in pot te Dumnezeu e Dătătorul legdoi mw presus 
df /fer <׳ Pf *fi oceasta atotputernic, faptul iâ  toate 
ţiuit supuse unor legi. t are sunt obiecte in pat te sau 
\,ihd- kr Oratâ pe toate create de it/t Subiect mat presus 
de le'!i, dătător al legilor, tot ce asistă ca ohtei r aut sub 
legi с creat de !■ csisfenţâ s и hi ea . mai presus dc tegi. n.

irăd■» . . .  . . .
Vd stă ttciO/nnnicut. Adică mate se împărtăşesc de

comuniunea şt lucrarea mântuiEuare a Providenţei.
Mai presus de fiin ţă  U neon  num eşte dumnezeirea 

fiinţa, ăiteori mai presus de Jlinţă. ca şi minte neînţeleasă 
şl mirue mai presus de otice nume; dc aceea o numeşte şi 
fiinţă mai presus de fiinţă; (hă Dumnezeu t те atiihuic şi 
}тип( tic i i eu tun lor dat с socoti! şi та! presus de ele. 
căci des: па с ca ele. e totuşi temelia lot lat temelia с şt 
deosebita V asemănătoare: cu cete pe  t are te întemeiază. 
n, irad.'i

Se împărtăşesc. Se с u v inc а с imuaşte pe с e te a e ă ro r 
inţelcuere rti'-u dai-o Dum nezeu şi a ne apropia de ele cu  
minLc4־t noastră; dai mi trebuie să cumăm nimic din cea ce  
trece pe sic marginea slăbiciunii noastre: dc pilda, putem  
râ cunoaştem că D um nezeu с bun. că e creator, de oameni 
iubitor şt cele următoare; da! ce с fiinţa lui Dum nezeu, 
nu tiwccui,

:V-ww puterea propriei îndrăzneli Bine u spus ca sunt 
fiirâ putere ( t a  ά ^ υ ν ά χ ω ς ϊ;  căci chiar de ar încerca 
cin ev ii cev a . n-ar izbuti; ci işt Întunecă ved erile  
înţelegăioare şi cad din lumina existenţei, ca cele ce 
aspira sa cuprindă inireg soarele cu ochiul trupesc; ta fel 
pui ел le inteligibile ca Heruvimii şi Serafimii, căutând sâ 
cunoască pe Dumnezeu ii acoperă, anHănd î j  nu pot 
.L|tin;L■ Ej vederea lcu mat presus dc ei, care nu Ic с dată. 
A ctaîîla este ceea ec sc spune: Pe Dumnezeu nimeni nu 
i-n văzut vt codară ׳ loan 1,1 У ţ. D e aceea şi înţelepţii în 
ccJ.e dumnezeieşti spun ca au văzut slava lui Dumnezeu, 
clar nu pe Dumnezeu

*3

Д/rri presus de minte. E clar în aceasta sc face 
jIuzic L.i mania lui Arie şi Eunom ie, laic au îndrăznii să 
v orbească l li meşteşug şi despre fiinţa ne grai La şi mai 
presits de Jiinţă л Unuia Născutului

C ău  rste mm presus de minte necuprinsul obârşiei 
dumiK’zeiL׳ş|J sau al llmţei atol împărăteşti şu ie ncnumit. 
{jătipf dumnezeiască esre aujtimpărâteftsCtL tieavând 
1'na;, de >'hittt otpas in ea, ituput ăfi.nd ca Subiect 
Prste fotttt\ n  ttdd. ).

1/ dumnezeieştii obârşii, gr τ ή ς  flrα ρ γ ία ς  Dum  
nc?ejj4־t a obârşie ί Οταρχίa v i  numcşLc pretutindeni Tre 
״ !iea .tLoiimpar.iieascâ pentru faptul cu stăpâneşte peste 
;1Ы- zişii dumnezei, adică îngeri şi sfinţi, precum ain spus 
In'ii:ne. iar asLiins. nuuieşlc necuprinsul acelei fiinţe 
r■ :Lnu!nlll!; e ceea ce spune -t [iesle puţui cu iâ<ete 
11'ţclroptă .şi a spus vi mai sus p te i ian este ţiiRădiut st in 
1 Mp sfânt,

Dftârşia dătătoare de hirte Amc.â prin ce  сч:■' Dum  
r“ ?vn începutul Dncâici arătări lum inoase şi сип- μιπι 
naiăriie luminoase şi uindil icuri Ie de form׳ e.
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Şi toate celelalte (lumini) dumnezeieşti lucrâioof*'
Lumini dumnezeieşti Uicrătotae num eşte învăţă(!!!^, 
sfinţilor, ea lumina care in.suf]A cunoştinţa şi face p e  tei 
ascultâLon dumnezei

Ascunsă u (dumnezeieştifar) ־ în>âţăron, Note%a  
că cele despre cele înalte şi mai presus de auzul cdor 
mulţi, rie despre Dum nezeu, fie despre iconom iade Viara 
făcătoare a lui D um nezeu au fost predate în mod ascuns 
de dum nezeieştii apostoli, dcscopcrm du-le în chip tainic 
celor desăvârşiţi; inu toate pot fi spuse deplin tuturor 
tradipa credinţei în Hnstas ore şi ceva necomunient 
tutun/r. n trad.}; pe de alia pane ce le  ale apostolilor se 
predau toate ne confundate şi nest flimbute^ ceea ce în
seamnă că şi cele pnvitiHtre la omui intreţp dc aceea $i 
A postolul, scriind Tesuionivendar. zice că ei trebuie să 
păzească câte le-am auzit, fie  prin am n te , f a  prm tpis- 
roiti (1[ Tcs. 2. L5); şj lui Tinioim iarăşi îi spune că i-a 
predai în Lamă ceea ce s-a spus acum fn rnod desemeru 
(li Tim, 1, 1 0 )

Prin sfintele perdele. Notează că trebuie puse pe 
aceeaşi treaptă Sfânta Scriptură şi predamiie episcopUor 
l pe care s-a obişnuit să i num ească ierarhi - căpetenii dc 
preoţi ca cei cc povăţuiesc pe preoţi, adică pe presbiteri 
>i diaconi şi portari, cum spune in ierarh ia noastră; de 
aceea ascultăm  şi de învăţăturile lor în privinţa doe- 
m elon: din cuvintele lor, zice. cele mai îngroşate îmbraci 
cele mai presus de fiinţă pentru înţelegerea şi tainica intro
ducere (m istagogic) u noastră; de exemplu, pe Dumnezeu 
îl arată ca foc sau ca bătrân lui Daniel şi eu bărbat vechi de 
zile lui lacoli, şi altele ca acestea; la Tel vorbesc despre 
îngeri, când Heruvimii suin arătaţi în forme de animale şl 
alţu in chipul unor bărbaţi şi tineri.

(Varietatea) simboatelorîmpărţite  Scriptura îl înţ)׳ 
meneşte pe Dum nezeu c â n d  îl numeşte din cele omeneşti, 
îiubrăcându-l in picioare, şi mâini, şi leţe.

Când nestrialiioşi. La înviere, sfinţii vor dobândi 
odată cu nestricăeiunea şi nemurirea stării asemănătoare 
lui I Irislos. luminând mai mult ca soarele, ca şi Domnul, 
când s a schimbai Ia faţă, în munte; căci Apostolul spune 
despre sfinţi cu alunei vor tl cum  este El şi totdeauna vor 
li cu D om nul cei. i Tcs, 4 ,I7 j .

De arătarea lui dumnezeiască. Notează că numeşte 
şi trupul lut dum nezeiesc arătare dumnezeiască văzută, 
ccca cc e contrar N cstoficnilor şi Acefalilor şi celor Ce 
cugetă că D om nul nu este nici acum şi nu va l i nici alunei 
cu trupul; mai notează că dacă va fi o mature ihtrnneze- 
iustâ văzută a lui, ca va fi un trup ׳însufleţit; iar cea 
spirituala sau prin m ir le. ne va li împărtăşită atunci in 
chip mai desăvârşit; de aceea. întorşi fiind spre Dum״ 
nezeu, vnm li desăvârşit luminaţi dc El. deveniţi In chip 
unitar una. eliberaţi dc diferenţele com poziţiei noastre 
trupeşti, care .!rată simţurile şi dorinţele lumeşti.

//jir -o  imitare mai dumnezeiască, A numii imitare 
mai dum nezeiască viaţa mai înălţă şi mai vpitA, precum 
şi acum viaţa de vrednicie îngerească a sfinţilor se arătă 
in starea dc laudă şi dc depăşire a simţii ilor trupeşii, chiar 
dacă tiu in mod desăvârşii; de aceea ce le  ale imitaţiei sunt 
acum mai măsurate, dar arunci vor arăm desăvârşirea îp 
acestea

Vederilor - spirituale Prin simboale. zice. vedem  cele 
spirituale ale îngentar. cum arară şi prin faptul că le zice 
asemenea celor dumnezeieşti Mm sus a arătat şj simboalele

cuprinde marginile pământului (IN. 94,4); ba şi cerurile; 
căci in E i. zice, simt tonte (Rom. 1 1J 6 ); dar şi în nuin- 
Lorii! din noi vedem  cele spuse căci sufletul scîndrepteazâ  
in Duhul· in care sunt întemeiate simţurile şi raţiunile pnn 
care raţionăm in cugetare şi t ele ale omului, sunt ştime 
de duhul, după A postol f I Cor. 2 ,1 1). IndrepLându-sc deci 
sufletul spre duh, se îndreaptă şi spre simţirile «J!n el şi 
prut el spre trup. Şi în minte înţelesurile se împart oare׳ 
cum şi. ram ificăndu-se in alte ■şi uIlc. înaintează dc la 
prunul înţeles luai doilea, spre e d e  mai bunei mai in alic). 
Deci zice ca întmzăndu-ne =prc Dumnezeu, devenim  în 
uniLiilca aceea un îriLreg ncimpârţn, diferenţele m uluple 
ale n o a s t r e  adunând ia-se din împrâşltcrca lor în ceva  
uni lu t  şi unificându-NC in mod supralumesc. adică nu 
simţual, c i înţelegător, nemaifiind noi neîmpăcaţi cu noi, 
ci ajungând în chip u n i t a r  unul, cum este şi LI Unul (cf. 
loan !7 .22), cum  zice Evanghelia

Ca Treime. Nmeazu că numeşte Treime procesiunea  
pănnttiuscâ întreit ipostaUcă, atotroditoare şt mai presus 
de înţelegere spre arătarea fiu lu i şi a Sfântului Duh: şi 
bine spune cu Trame-, deoarece nu se indică numărul, ci 
sfuva. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn 
(Deut. b.4). {în creaturi! intre iele numărate este o 
anumită despărţire, cot eu» i se potriveşte in trun sens 
mat wfjtr/trwi/f numărul; in Dumnezeu nu c nici o 
despărţire, des; r e o distincţie; fiecare din < ei trei are 
infinitatea! cum n-** tiu cele create. nici luate in parte, 
nu t tvute fit un Itu , de acera pot fi stăpânite unele pnn  
altele sau toate ta un loc. ca obiecte. cum ntt sutu ip o stas
uri le treimile, n. trad.).

Pnn care - roată paternitatea Prin paternităţi trt 
huic înţelese treptele din care provin cele  din aceeaşi 
ceată, oarecum  unite ini re ele. Heruvimii. Serafimii, 
începători ile, Stăpânii le. Iar în ce nc priveşte״ şt cele 
spin Ut ale, clj înrudite; şi uncie din altele, cum arată şi 
rudenii te tui Moise.

Pentru că tonte cele ce sunt Toate creaturile lui 
Dumnezeu sunt bune şi au fost făcute bune foarte şi sunt 
aşa întrucât rămân in râoduială cea după lire,.cum au fost 
făcute: nir abaterea din rând ui al a cea după fire, fte că sc 
produce In înger, fie în suflete, lîe  în unce fel de corpuri 
pierde frum useţea (bunătatea) şi p n e in u ieşte , prin 
a bau״ tea ci, urâţenia

Cu udei urat iu în tregim e  B ine exp rim ă aici 
ietuioima, pentru că Unul din Treime a pătimit. Notează 
insă ca Unul dui ipostasun s-a împânâşir în întregime de 
alo noastre; şi pe însuşi Dom nul nostru Ii sus Hristos l-a 
numit simplu, apoi com pus, readucând la Sine micimea  
om enească Bine spunem deci că Unul din Stăm a Treime 
a fost pe cruce: ţeformula călugărilor sci[t sau traco-ro
mane pe la anu l520, n. trad ), Aceasta împotriva Ncskj- 
rienilor şi A cel aii lor; coci zice cu Unul ,lin ipostasun s-a 
împărtăşit in i tu regi tac de ale noastre, cum  zice A pos
ti. j Iul cu in Et locuieşte trupeşte toată plină fa tea dum- 
rtezeirti iC ol 2 .9). iar această întregime c afumată şi 
împotriva lui Apollinaric; căci urată că El a asumai pe 
omul deplin.

A luat mişcare temporală Spunând că Tatăl a luai 
mişcare temporală. înţelege că este măsura temporală a 
petrecerii D om nului in trup.

Ntamestecată C ăci în su şi D u m n ezeii C uvântul 
i lăeându se uni ). a rămas în mod neamestecul ceea ce era.
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simţirea sesizează cele existente in formă de grămadă: iar 
m intea deosebeşte, adică sesizează cele ce sunt în alt mod 
şi nu cli sim ţul. Despre ceea ce e corporal sau sptmual 
sau m care sun! simţurile, am vorbit şi înainte: pătimirea 
esie şi o  mişcare formatoare; dar judecata şi distingerea 
e de atribuit sufletului şi minţit; deci trebuie deosebit in 
suflet ceea ee sesizează şi ceea ce produce închipuirea. 
Funcţia închipuirii sc împarte in trei porţii prima dă chip  
celor sesizate pentru a lace sensibilă sesizarea; a doua 
produce o miipărtre din cele ce rămân, neFimd întemeiată 
pe niscai chipuri; aceasta e  şi numită in mod propriu 
închipuire; a treia e cea in care e toata plăcerea binelui 
părut prin închipuire sau supărarea de la răul părut; deci 
nici o închipuire tiu are loc în Dumnezeu; FI este şi se 
află chior mai presus de înţelesul L mur or, iar părerea este  
o închipuire a ceea ce pare că există.

!Vi«' atingere A lingere num eşte aici cuprindere 
înţelegătoare; de fapt, cantl ne îmulnim cu m intea in mod  
cunoscător cu ce le  spirituale şi neutareriale, ni se pure câ  
ne atingem de ele şi simţim prin minte cum  sunt. ca şi 
prin atingerea celor sensibile; dar de D um nezeu nu ne 
atingem nici în m od înţelegător,

iWenumit şi mai presus de numiri Ncnumit zice in loc dc 
nonurnit pnn vreo însuşire; dar El cheamă Ut funţâ cele ce nu 
suni (R om  4,171. ca pe Cyr înainte cu atâţia ani şi pe 
fnsia

Ceea ce Se explică  conţinutul tratatului Despre 
in\׳tr{ăiut'iltt {b/IOT'U^coOfCJjQ teologice*

De u d u m n eze ire .  N u m eşte  de o dum nezeire*  
P rea sfâ n ta  T re im e .

Potrivite îngerilor. Spunând despre Dum nezeu câ 
este neînţeles şi de neexprimat de noi. se fo loseşte dc ceea  
cc C mai m ic vorbind despre Dumnezeu; căci dacă cele 
despre îngeri ne sunt necunoscute, ce irebuic cugetat 
despre D um nezeu? D eci, spune că creaturile îngereşti 
suni cu nişte ara!ari ale bunătăţii dumnezeieşti; iar prin 
arătare (£JIipG/\.f|V) trebuie înţeles mişcarea împărţită in 
mod neiiliporţit la fiecare din cele împărţite, adică spre 
aducerea la existenţa a fiecăreia din făpturile spirituale; 
ifn at ţ/unea creatoare ti im Dumnezeu se arată ie i mat 
mult nedespărţit ea Ci taiorului de creatura: rm e în 
aceas ta met panteism, nici despărţire a tui Dumnezeu de 
cefe creole, n. trud.) E cu putinţă a înţelege aceasta şi aşa, 
că modurile unirii cu D um nezeu, cuvenite un ini îngerilor 
cu Dum nezeu, rntrucâl suni uniri eu D um nezeu, fte sunt 
dăruiri ale bunătăţii lui Dum nezeu pentru înălţimea lut. 
fie sunt primite dc la El ca o  descoperire a bunătăţii lui; 
şi ysifel sunt necuprinse nu num ai de noi, c i şi de îngerii 
mai de pos; ele sunt cunoscute numai îngerilor celor mai 
de sus. ca unora cc sun! învredniciţi de unirile amintite; 
tdeşi nu putem fi despărţi{! de bunătatea iui Dumnezeu 
ca crectrurit totuşi înţelegerea et ne depăşeşte, n. tradri; 
în traiului Despre ierarhia cerească se arată şi treptele 
îngereşti.

Minţile de chip dumnezeiesc unite cu acestea. Minţi 
de dup  damneze te sc r pe care le vede şi ca imitaţii 
îngereşti întrucât ajung să-şi înalţe la e le  sfintele puteri, 
suni cete numite înainte Puteri îngereşti; pnn acestea 
trebuie înţeleşi autorii Scripturii dintre noi, adică prooro
cii şi apostolii: căci nu trebuie înţeleşi prin ele îngerii, din 
fa p iu l  câ  d sp u s  că  su n i im itaţii ale îngerilor

despre ei, in scrierea Despre ierarfua cerească: dc acestea 
jeaga âşwm şt cele despre Dunmezeu

Odihnind  A numit adîhnă a lucrării inţehguWare 
j il : c l i prinderea firii dum nezeieşti; căci nim ic din ce,le ale 
;1Cc־>teia nu se cu p rin d  prin m işcarea  m in ţii sau 
înţelegerea nu e purta La spre ceva ce se poate mări un si 
vaU ]:niiun. deci spre: necuprinsul care e cuprins prin 
fte lucra re a proprie: le un paradox; prin nemişcarea 
fl\ni1u tte dam '■׳nona dc ne cit prinsul damneze ini sau 
,cuprindem ntLiiprinnd ei n. Lrad.).

ţu preexistat in chip sttpra negrăit. 4 rebuîe sâ ne 
silim >4 înţelegem  ce înseamnă o fi preexistat[ cuci !oaie 
Lucj urile se Înţeleg din aceasta. Din :־îl־casta sc v.a înţelege, 
Lurn zice A postolul, ca noi suntem in Dumnezeu m u n te  
jV întemeierea Itamt !El· 1,4). Trebuie ştiut, deci, că 
aducerea tuturor la existenţa depinde dc El. ca cel cc e 
cauza şi obârşia Ion de aceea sc înţeleg, şi ca cele ce vor 
ft pnn cută Lii neînţeleasă. întrucât au preexistat in El 
care şua şi că le va produce >1 când lc va produce. Deci, 
fiind în bl preş!iute dinainte de veci. au precxtsLaL Înainte 
de -a 11 ul Iusl- la existenţa cele c ugetate, care suni veacurile 
cunoscute dc El injinie dc ו iută creaţia şi sc vor tace pe 
urmă. cum s-a spus: Cei cc fe ştie pe am/e înainte de 
facei ea lor; şi taraşi: Înainte de a te fi plăsmuit în pan- 
tfce te-tim u tnosa it pe fine (Ier. 1.5),

/V care nu e cu putinţă nici a a înţelege. Aşa zice 
Grigoric T eo lo g u l, m etufrazând spusa Elinilor: pe 
Dumnezeu u-1 cunoaşte nu <f cu putinţă; iar a ! vedea e 
şi mai cu neputinţă.

Şi - tu tu ro r  D u p ă  c e  a vorb i! de m ărginite  
\ tau'.Oinîcl/n ş־r puteriloi funna lix  a reluat acelaşi 
t'uvăn: pc care l-a spus şi mai inam ic, arătând toate 
mor tăriile tuturor cunoştinţelor. Sau spune prin am- 
b e le  expresii ceea t e  a spus şi mai înainte, câ în 
D um nezeu Luată cu n oştin ţa  se opreşte şi îş i găseşte  
T ăişitu l Luată m işcarea, pentiu  necupnnderea  firii 
d um nezeieşti. fapt care׳ sc con tem p lă  în jurul e i etern  
şi nu in ttjiip; sau. mai bine zis, în EI e m arginea şt 
capătul (a  Luată cu n oştin ţa ) ,sau sfârşitul oricărei 
cunoştinţe. A cestea  suni fiin ţe le  şi puterile despre ale 
carul cunoşLinţe 71 ce  câ sunt In D u m n ezeu , p reex is  
laud in parte şj îm preuna în D u m n ezeu , potrivit 
Tjţumii negrelile a preştiiiiţei lui. care ştie pe fiecare din 
cele pc care le aduce La existenţă, cum vor h prin Fire şi 
putere liij; El. care este fiinţa mai presus de fiinţă şi mm 
presus dc cunoaştere. Dar trebuie şiiut că altceva este 
fiinţa ţi altceva puterea; cea dintâi este dintre cete cu 
iiibzîstă in ele insele; cea  de .a doua c din cele cc au 
exis ieri ta în altul.

( uri dacă - cunoştinţele* Explicarea celor spuse. 
Bine a spus, căci, daca cunoştinţele sunt despre fiinţe şi 
cele ce sum + !ar D um nezeu nu c nici 111 fiinţă, nici ceva 
din ce le  cc  sunt, pe drep! cuvânt c d incolo  şi dc 
tunoşUnţă.

&5

AfVr închipuire A ltceva este închipuirea şi altceva 
înţelegerea sau înţelesul; căci provin din puteri diferite şt 
!itmr-o mi- % re deosebită Înţelegerea este lucrare şi 
acţiune; iar închipuirea este pătimire şl intipănre ce 
anunţa ceva sensibil sau asemănător cu ecva sensibil, şi
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inteligibil este ceea ce se în ţelege, ca/e c!Uc şi 0  ^ _
celui înţelegător n tou  vo£pof>) sau care înţelcg/JIÎÎS  '׳'
v o o ţ î v i o g  aceasta. D eci (oaie câte prin fapfotf 
înţelegătoare înţeleg pnn tninte, fiind raţionale 4sf>־S 2  
şi m işcându-sc spre pronia lui Dumnezeu, se d o r e ^  
măsura lor dupâ Dumnezeu; iar ecle  ce suni mai ios d 
înţelegătoare şi au un suilci simţuaî, adică toaic a n im a l·  
ca trupuri însufleţite, dar neraţionale, având Mjfleml 
stând din elem entele şi din focul material, au e* iJ 2 !î* 
într-o suflare materială. {Erau păreţ i al* timpului 
n. trad.); acestea trăind numai din simţire (rimituri 
foamea şi setea doresc în chip cuvenit în mod si mi uri 
ccca ce li se oferă, după cuvântul: Toate aşteaptă de!  
Tine să le dai hrana la iimpui potrivit (Ps. 103,28! pj!! 
felul acesta vei alia multe la Iov şi la Da vid. Ş i Loalt 
celelalte câte au o mişcare de creştere sau numai viiri! 
fără simţire şi sufici. ca toate pl an id e  şi ierburile, care· au 
numai o sunare vitală, au fiinţa lor fără simţire, ca ioţj 
arborii, cum  s-a sp u s, şi fiind  lipsite de suflarea 
neuscâcioasâ, se m işcă spre creştere şi înflorire; de aceea 
par şi ele ca se doresc după pronia dumnezeiască, prin 
care subzista şi înfloresc; de aceea şi de ele se vorbeşte 
în Psalmul 148, spre a lăuda pe Dumnezeu prin faptukâ  
subzistă prin HI. Se împărtăşesc d e c iş i acestea dc provi
denţa negrăita, dat numai pentru a vieţui, chiar dacă în 
mod neînsufleţit şi fără simţire, după deprinderea care 
este proprie puierii lor. Căci deprindere sc numeşte 
însuşirea statornici״ prin care se indică calitatea dis
poziţiei şi puterii proprii; numai prin această deprindere 
a vieţii naturale se zice că sc împărtăşesc in mod fimţial 
de putere spre creşterea şi m işcarea ce ic e proprie, dur în 
m od n e în su fle ţit şi fără sim ţire, dorindu-sc dupS 
bunătatea lut Dum nezeu, _

Cele înţeiegătoure în ţe leg ă to a re  num eşte firea 
îngerească; iar raţională, cea omenească; iar pnn cclc 
inferioare înţelege firea ne raţională, căreia i a  spus sen- 
s ib iiâ № G 0 r]tro o , adică simţuală; celelalte sau plantele 
şi loatc câte sunt neînsufleţite şi nem işcate sunt cele ce 
au m işcarea  v ita lă , adică de hrănire şi creştere; căci 
acestea  se arată în plante; iar cefe  fără suflet au în 
ele  num ai ex isten ţa ; de aceea le-a  spus fiinfitile  şi 
stăruitoare.

§ 6

Ca - veşnic. Priveşte cât de clar mărturiseşte din cele 
cauzate şi create pe Cel mai presus de toate; căci numeşte 
veşnn pe Făcătorul veacurilor şi c cu adevărat veac C d  
cc este pururea; de aceea sc num eşte şi veac; dar veşnic 
nu este veacul însuşi, ci cel ce se împărtăşeşte dc veac. 
de lapt zice Isuuu: Dumnezeu cel veşnu care a pregânt 
marginile pământului fls 40.28). Fir Dumnezeu nu efi? 
al doilea după veac i următor veacului), ca s i  se înv 
părtâşcascâ de el. ci Făcătorul veacurilor.

Ca neim bătrânilor După cuvântul: Iar Tu A te la j  ■ 
eşti şt anii Tiu nu vot sfârşi {Ps. 1 0 1,28 J.

( a - in adiere. Aceasta este ceeu ce s-ă spus in t afteă 
Regilor, ca nit i ttr < utreniut. nici in nor nu era prezei» 
DuumuJ vorbind lui IIic: ei iu glas de adiere sulfytc * 
chema Dom nul !111 R cg. 19.11-12); iar prin aceasta 
spune că şi in trup este D um nezeu. Cel cc e  in toate 
necuprins; căci de suflarea lui sc împărtăşesc toate şt c

f âyycAo]uijar|Tii>£). Căci nu îngerul imită pe înger, ci cel 
mai mic. Iar numind pe teologi (autorii Scripturii) minţi, 
a spus că ajung la o unire cu D um nezeu tntr-un chip cc  
imită pe îngeri, după putinţa, ca unii cc  suni îndum nezeiţi 
pnn odihna dc toata lucrarea lumească; fio acesta este un 
înţeles al veşnicei ociihne a celor adnriHip în Domnul: 
et nu mat trec în gândirea for de In una la a lta . t i £/!/ in 
Dumnezeu roiul. n. trad.); căci in ce le  spirituale toată 
mişcarea şi toată lucrarea e odihna activa, care conduce 
spre desăvârşirea unificatoare, daca în cele veşnice şi 
necorporale, care sunt odihne şi linişti şi opriri ale lu 
crurilor, toate îm plinesc ceca ce e după fire. care este 
pricinuitoare de odihnă şi de desăvârşire in unitate.

Odihna. Căci e cu neputinţă a se uni cu D um nezeu şi 
a deveni in oarecare mod dumnezeu, dacă nu se odihneşte 
cineva de lucrănle materiale prin simţuri şi cugetare.

Desprindere de cele ce sunt, Prin de,sprinderea de 
toate ce le  ce surii se ajunge la necom porarea lui D um 
nezeu cu cele  ce sunt; că spune că nici un co ip . mei 
putere şi nici toate celelalte nu au însem nătate.

Dar ־ nu e nimic  A nu lî Dumnezeu nim ic Lrchuie 
înţeles ca nu e nimic din cele ce sunt. căci CauzaLorul 
celor ce sunt e mai presus de cele ce  sunt; de aceea se 
spune că c şi pretutindeni şi nicăieri: fiindcă nu c nicăieri, 
adică undeva toate sunt prin HI şi in FI ca ne fiind nimic 
din toate; şi iarăşi în F.l suni toaie, ca în Cel c c c  pretutin
deni; căci altele suni foaie cele  cc sunt prin Fi. întrucât El 
nu este nicăieri undeva; şi se umple toate, ca Cel ce c. 
după prooroc, pretutindeni; dar nu e nicăieri, după altul, 
care zice: Sau care c locul odihnei M ele? (Is. 6 b, l; Fapt. 
7,49). Căci, dacă ar Fi mimat peste tot. El ar f  toate şi în 
toate în mod spaţial: astfel este şi nim ic, ca Fiind peste 
cele  ce suni.

A toată deprinderea. Deprinderea este o dispoziţie  
statornică; m işcarea, opusul odihnei, preocupata dc 
mul Le. Iar viaţa, cea care Ic arată pe toate in lucrare; 
închipuirea, ceea ce c întipărit iu cugetare; părere c pre
supunerea hotărâtă. Dar sc deosebeşte înţelegerea dc 
cugetare, căci prima arată funcţia înţelegătoare a suflcru- 
lui, iar ultima, mişcarea înţelegerii. Toate acestea şi 
celelalte cate sunt numi le aici nu sunt Fiinţă, ei se văd în 
jurul fiinţei: de aceea a şi distins o pe ea de ele.

Pronia  - cîi obârşie Acestea desfiinţează opiniile  
prosteşti ale celor ce îndrăznesc sâ spună că funcţia 
creatoare aparţine prin lire lui Dum nezeu, ca şi funcţia 
ţesutului păianjenilor; (avem aici o respingere categorică 
a ideii că s ttien le  lui Dionisie au un caracter pbtin ian  
pantei st Dacă o! pne de firea lui Dumnezeu să creeze, 
n-tir mai fi < * deosebire inu e ccca ce creează şi firea lui. 
n. irad.J, căci zice că Dumnezeu numai pentru bunătate 
produce totul, ilar o bunătate silită nu e bunătate, n. trad.K 
dc aceea nici teo lo g ii! autorii Scripturii) nu îndrăznesc sa-1 
laude pe Dumnezeu din cele ale lui Dumnezeu însuşi; căci 
acestea suni de necunoscut; ci din ieşirea (£K ilpOoSou) 
Iu cele din afară, cmc este pronia pentru cele cauzate. 
adna pentru cele ce subzista din El ca Cel ce t  cauză şi 
m ân m isesc providenţa lui Dumnezeu pentru toate. Căci 
toate se doresc după purtarea de grijă (pronia) lui 
D u m n ezeu , p n n  care ex is tă  şi su b zistă , dar c e le  
cu n oscă toare  şi raţionale  in m od cunoscător; iar 
înţelegătoare se num esc toate cele  ce există, pentru că 
sunt minte şi înţeleg cele inteligibile superioare; căci
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Capitolul II 

SI

(Întregii) obârşii dumnezeişfi. A eesi capitol ti com 
bate mai a les pe Arieni şi E unom icni, carc susţin  
ne □semăn are a, dar şi pc Nestoricni şi Acefali, Obârşie 
ditmnr-eiasiâ  numeşte întreaga existenţii a Sfintei şi 
unicei Treimi închinate, ca dum nezeire cunoscuta in trei 
iposiasun; căci c  obiceiul lui să numească închinata 
Treim e întreaga dumnezeire; căci aceasta, descoperind  
ce este întreaga dumnezeire, a arătat prin prima deose
bit ea Persouhelor. adică distincţia in trei iposlasuri, cu 
proprietăţile lor, sau câ unul c Tatăl, altul Fiul şi aliul 
Duhul Sfânt; dar cei trei sunt o unică şi singură dum 
nezeire; dar e de ştiut că în legătură cu D um nezeu nu se 
vorbeşte de existenţă (ύ κ α ρ ξ ίς )  In sens propriu; căci 
este  p rer ii stenţă (π ρ ο ύ /ία ρ ξ ίς ) , adică înainte şi de 
existentă; iar fiindcă toată existenţa e din F.l. se numesc 
toate din cele ce sc arată din El, ca să fie înţeles mai presus 
de acestea,

Arătându-le. Adică făcându-lecunoscute sau vădite.
Dumnezeiasca obârşie, gr. τ η ν  θ ε α ρ χ ΐα ν .  Notează  

că cuvântul poate fi spus şi in mod om enesc, deşi se 
atribuie dum nczeirii pentru unuaLea Pcrsuanei (lu i 
H risios).

N u  .vreunei părţi Bine spus că nu vreunei părţi ־ 
Căci lucrările şi toate cuvintele dc laudă ale învăţăturii 
despre D um nezeu nu se atribuie deplin niimai uneia din 
Persoanele dumnezeieştii Treimi, ci ele sunt com une 
Treim ii, afară numai de întrupare; căci ea este numai a 
Fiului, cum  spune în cele următoare; dar numai pro
prietăţile caracteristice ale celor trei iposiasuri suni in 
parte şi în mod propriu ale fiecăruia, cum e al Tatălui să 
fie Tată şi nu al altcuiva. Tot aşa şi despre Fiul şi Sfântul 
Duh.

întregii. Notează câ sc aplică îniregii dum nezeii! 
Treimea.

A i i  (recunoaşte) - despre întreaga. N otează câ ccl ce  
nu spune că toate nuntirile dum nezeieşti sunt com une, 
sfâşie fără evlavie unitatea închinatei Treimi.

Un prooroc. Aceasta o spune Da vid.
Acestea zice Cel ce este. Notează că acest Sîânl 

D ionisie primeşte Apnodipsa  celui intru sfinţi îoart 
Evanghelistul; căci acolo este spusa aceasta. Iar laplul că 
atunci când era în Paimos dum nezeiescul evanghelist a 
văzut şi AfKualtpsti a fost cunoscut de sfanţul D ionisic. 
ceea ce vei afla şi din Epistola pe carc a scris-o câine 
Slântul evanghelist şi teolog loan,

Care este. care de la Tafăl. Cugetă cum  o  foloseşte  
spusa aceasta; căci nu o spune totdeauna aşa.

Dumnezeirea. gr τ η ν  θ τ α ρ χ ία ν . în  alte locuri;
viaţa dumnezeiasca obârşie (θ ε ά ρ χ ικ ή ν  ζ ω ή ν ) .

Dumnezeirea născătoare de Dumnezeu. Notează câ 
numeşte dum nezeire născătoare de D um nezeu pe Talăl 
şi dum nezeire filială pc Unu! Născut,

Prin desfăşurare, gr. 6 ΐε ξ θ 6 ΐΚως îri loc de; mat pe
larg t πλατύ ιερω ς}.

Toate - prin E l Notează că atunci când zice câ toate 
sunt din D um nezeu, indică dumnezeirea întreagă, adică 
S fân ui Treime; iar când zice rooie s-au creăt p n n  Et şt

toate şl 31J e cuprins de nici una, cum zice şi in 
Î.yfliŢhdic Domnul: Duh este Dumnezeu şi cei ce t se 
- ■■hinâ. trebuit' vă t se închine m duh şt adevăr lloan

V

l ipsti numelui. E fără nume pentru ca este toate şi 
im ic din cele cc sunt. ci toate sunt dm EL precum sc 

îxplicâ insuşv |>e Sine însuşi
Ca obârşie. Obârşie ca cel ce da existenţa; ca mat- 

ine. c a  Cel cc susţine iit existenţă (in afară de El nu e
{xisten{â.n, trJd-),

Toate în foţi T oale cele cc sunt. precum faptul câ di n
gl SUflt toate.

j i  casa A  spus câ El e casa tu tu lor. ca liind locaşul 
miuror sfinţilor, cum a spus Domnul însuşi; Rămâneţi 
intru nune (loan 1 5 .4 ) Cai i precum noi suntem templul 
Iul, după cuvântul: V  .M locui fn et şt voi umbla (II Cur׳
6 J6 K âşa şi el c casa noastră; bine a adăugat de accca 
îndată; in chip unit; fiindcă a zis câ FI este toate şi în El 
sunt toate, ca nu cum va coborând m intea la com poziţie 
si cadă dm adevăr, socotind câ toate sunt purtate în mod 
îngrămădit în Dumnezeu sau că Dum nezeu este toate priri 
compoziţie; a vindecai deci aceasta spunând unite, adică 
m unitatea lut. nuii bine zis El rămânând mai presus de 
unitate, supraumplând toate în mod ncmipârţil şi neam es- 
iccăt. fiind toate cele ce sunt în  toate: dar este nesupus 
relnţiiioi. adică nu e stăpânit sau circum scris de nim ic in 
mod trupesc, ci e mai degrabă deasupra lot; căci este în 
afară de toate, nefiind nicăieri, i'ind toate din El şl El în 
toate; căci dtn El subzistă Urate

Toate * in ntod simplu A dică necnmpus: căc i nu s-a  
compus cu nimic din cele ce sunt şi ntJ s a unit cu ele 
trupeşte, decât in timpul uemumiei

§8

Arătări văzute. N um eşte vederi descoperirile lui 
Dumnezeu in simboule şi spune cum trebuie înţelese.

Locaşuri, gr. ά ν α .κ ι φ ο ι ς .  Elinii numeau locaşuri 
(α νά κ τορ α ) tem plele zeilor lo r . Sfântul arata in acestea 
ceea ce sc spune ta Isiuu: căci se pare câ el a văzut îil 
templu a c ta  v e d e n ie  f şi s la v a ) d u m n e z e ia sc ă  a 
Seraffmtlor. Iar cele următoare s-au spus pentru vedenia  
tai lezechiel cea din Babilon şi pentru alte vederi 

Scauneiv. gr κα\ θ ώ κ ο υ ς  Tronuri.
Teologia simbolică Promite să alcătuiască ullâ seri- 

CrC’ ׳ â!c l. numeşte Teologia simbolică,
Ierarhică Notează câ se cuvine ea mai ales preoţii sa 

înţeleagă (contem ple 1 dumnezeiasca Scriptură.
Asemănătoare celor dam ettzeieşti, gr ϋεοειδεΤ ς. în 

Ιϋν de vederi dum nezeieşti (Θ ε ο φ ά ν η ς ! .
Lrcdii sfinţite. O bişnuieşte sa iitrihuie sllnţilor u- 

rci 11 stime, adică auz evlavtos şt vrednic de tc le  stim e. 
ĂWmfîam gr. ά μ υ σ τ ώ ν  Cel ce aude de cele d״ m 

râzând saU batându ■şi joc de ele sau de tâlcuirite 
1>r c judecat ca cel ee Juptâ îm puinva Iui Dumnezeu  

^ ο μ ό ^ ο ς ΐ ,  Tui Tim otci îi scrie şt Apostolul că nu 
irchuic vorbit celor cc nu primesc cu v ăretu! ca adev arat.
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sunt cauze ale tuturor ce vin în stare de creatură de 
fiind HI cauza torul л col binele, precum s-a seri* S '” *־*
ciitni liwelc este al tui. '^1׳׳x

(Ceea ce с propriu ) Tattilui. iar s и prafuri ţa este с h ^ L ·  
precum Tatălui, oşa şi Fiului şi Sfântului D״h. 1^ ° mun*'
distincte ale Sfintei Treimi ie vorba de numiri! nu ^  
reciprocitate sau ritmic com un־, căci nu se poate jU - " 
evlavie Tatăl Fiu, nici Fiul TaLă; la fel ş! Sfântul Duh

(Viata)f ca noi - a tui Шиз. Notează ca n  , miti a״
Dum nezeu Cuvântul este momenirea. O numeşte aC 
desăvâşilă, îm potriva lui АроШ лапс, ca fiind din stdbî 
ijiţulegâtor şi din trupul nostru; aceasta o arat! când

. ■ti mu ! KCtO’rijic ig; aceasta с şi împotriva lui Emihic iar 
împotriva lui N o to r ie , când zice cri Шиз cu Dumn^  
are existţmui пен himhaiă.fiScându-se ca noi. Şi zice a! 
fainele in inorticnirr sum fi iuţi a le, cum e luamca 
oboseala Uita sunr şl dumnezeieşti fo trup, r. \ 'г^  
păşirea pe apă. intrarea prin uşile încuiate la ucenjtl 5j 
fapia sculării morţilor şt insaşi patima şi toate cele ase
m enea.

Tainele fiinfiale. Notează că fiinţtalc se referă la
întrupare; căci a spus-o aceasta, ca să înlăture opinia că с 
o nălucire.

î־5

iniţiaţi în chip sfânt în tradiţia. Numeşte înipnţt în
d u p  sfiint l i c p q i f ia x a i  ) pc cei introduşi în cele sfinte.

A s c u n s  şi neară ta t. U n ir i a sc u n se  num eşte  
cunoştinţele necuprinse despre fiinţa dumnezeiască; ce 
este fiinţa însăşi a Sfintei Treimi, nu va şti nimeni nicio
dată.

Distincţii. Distincţii numeşte încliinuteie exigenţe 
iposiasiJtc, adică a Fiului, strălucirea negrăită din Tatiil 
şi purccdejca neînţeleasă л Sfântului Duh din Tatăl.

Unitatea începătoare. Unitatea mai presus de uni
tatea începătoare îndeamnă reîm părţirea firii dum
nezeieşti şi simplitatea ei mai presus de toată unitaiea şi 
simplii aicri în cele  ce există.

Negrâirea. Negrăite, pentru imposibiliiatca dc a da 
nume fiinţei

Â t o }spiritualitatea, Se spune cum esic Dumnezeu
n e c u n o s c u t  şi a tot în ţ e le s  şi cu m  d obând im  in 
!recunoştinţă cunoştinţa despre El Căci Dumnezeu se 
tace cunoscut în neştiinţă; iar neştiinţa să nu o socoteşti 
neins ăţăUiră; căci Ltceiisiu este întunericul s u f l e t u l u i ; nici 
с л ц ׳, m i. isc ă io are. с *ci Dum nezeu este N eciinoscum ligH g r j  
şi neştiinţa este un fel de cunoaştere; ci se cunoaşie pnn 
acea neştiinţă, prin care devenind simpli plin ridieareij 
peste înţelesuri, care se împrăştie înmulţindu-se şi iariî1 
involucazâ lăiâ sa fie o  unitate fără putinţa de înmulţire- 
Deci. depăşind toaui înţelegerea despre Dumnezeu, nt 
facem simpli, ajungând neştiutori ca urmare şi rămân!™־ ’ 
indistincţi prin starea de uniiate şi stând cu siguranţa Ш 
unire, ne.ştiind că nu ştim. adică ncşiiind ceva deosebii 
astfel ignorăm la  unii neînvăţaţi şi putând învaţa cele c i  
nu le cunoaştem acum, dar necunoscând cele п еси №  
cute. cu evlavie ridicaţi peste loi conţinutul raţional, ^ 
stând în această neştiinţă, devenim  un chip al t clui с 
citi* imun te de loate; căci părăsind toate chipurile îj 
înţelesurile şi afiându-nc fixaţi in negrâirea jsuperio»?

spre E l, vorbeşte în mod precizai (desfăşurat) despre 
ip ostasuri; căci acest lucru l-au înţeles toţi despre Cuvân
tul creator

Şi ale iui. A dică ale Cuvântului.
Comun fi unitar. Notează că a spus: com une sunt ale 

Sfintei Treimi.
!ai erăhle dumnezeieşti D c exem plu, hat în Duhul 

lui Dumnezeu scot demoni fLuc, 11.20); închinarea, ca; 
Celui c c huleşte pe Duhul Sfânt nu i se va ierta (Lue 
12.10); îm părţirea darurilor (TQ fif tcOV âcop Etb v), 
adtcă a hai isrneto!. prin spusa: Veţi primi putere venind 
Duhul Sfiim peste voi (Fapt. hflj.

/ri'oriitotjre. S  a spus în Psalmi: Câ la fine este׳
izvorul vierii (Ps. 35,9); şi la Ieremia: M au părăsii pe 
Mine, izvorul apei vîî f Ier. 2.13!. Dumnezeu e numit deci 
izvor. ca un pântece şi obârşie şi cau/.ă a tuturor celor ce  
se arata şi vin U  existenţă; cele pc care unii au obişnuit 
sa Ic num ească generale sau genun sau imreguri sau 
cuprinzătoare, pc acestea dumnezeicştilc Scripturi Ic mi 
mese cauză izvoratoare: deci pentru caracterul creator şi 
fără lipsuri al celorcc subzista prin Duhul şi pentru că Duhul 
Sfânt este şi El Cauzatorul Murur celor ce sunt, cum s-a 
spus şi in fnjefopdttnc* în mod cuvenit sc numeşte şi EJ 
cauză izvorâte are: iar perpetuitatea creatoare a lui s-o 
înţelegi din cuvântul: laiul Meu pattfl <u unt lucrează, şi Eu 
hurez fioan 5.17); căci la fel lucrează neîncetat şi Duhul 
Sfânt împreună cu Tatăl şi cu Fiul; căci s-a spus; Tnmitc-vei 
Duhni Ton şt se var zid! (Ps. 1033 1J

Cu - înţelesurile (for) nestrâmbate. Bine a spus 
nestrilmbatc, fiindcă şi ereticii citesc Scripturile, şi se şi 
hrănesc din ele. şi totuşi se strâmhâ pe ei înşişi

S2

Cele distincte cuvenite lui Dumnezeu. D istincţie cu- 
veniiâ lui Dum nezeu în Sfânta Treime anumit cunoştinţa  
neconfundat! despre [postasem; deci nu trebuie să ne 
îngrijim să convingem  pe cei c e  nu prim esc d u m n eze
iasca Scriptură; căci a leoioghisi cele com une în Sfânta 
Treime nu înseam nă a introduce o confuzie a iposia- 
surilnr.

In ştiinţa despre Dumnezeu. Vorbind mai sus despre 
ştiinţa despre D um nezeu, n-a spus câ este ştiinţă: darnici 
numeşte cele ale învăţăturii despre Dumnezeu ştiinţă. Iar 
ştiinţa este opinia dreapiă, expusă prin raţionament, sliu 
raţiunea dreaptă, neînvins,׳!, despre vreun raţionament, şi 
ştiinţa exactă şi expunerea unui lucru, a cărui ştiinţă se 
numeşte şi care propune cuvântul şi opinia dreaptă despre 
adevăr, ncavând nevoie dc vreun adaos sau de vreo 
întărire prin ceva asemănător.

Descoperirile dumnezeieşti, gr  £KipatVTOpÎO^ 
Descoperiri numeşte învăţăturile care expun misterele.

in  noi neînmulfite. N u trebuie s;i trecem peste dum- 
tiezciasca Scriptură în teologhrsirc

P

Cele create prin depăşire Sc laudă Dumnezeu pnn 
părăsirea celor înţelese; căci i sc aduce închinare din cele  
neînţelese, prin supradepăşire, de pilda u i nemuritor, ca 
nesfârşit, ca nevăzut, cu neavând mei o trebuinţă şi toate 
cele asem enea; căci suni com une Treimii şi acestea; dar
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şi cele ale ei, ncfiind tăiate dc nici una din cele spuse sau 
nedeosebindu-se in Sine se crede în mod cuvenit c i  e 
mai presus de toate unirile.

Luminiţe supracereşti Notează că num eşte şi su 
fletele şi toate nunţile lumini sup rut ere şti; şi spune câ 
toate fiinţele acestea vii suni unite inireolaite. cum s-a 
spus. în pilda m ultor s fe şn ic e , Intr o  casă . fiind  
asem ănătoare cu D um nezeu şi împărtăşiri du-se pe 
măsura !nreu unitatea supraunilă a lui Dum nezeu; aceste 
uniri se produc in mod nccon fundai in cele  netrupeşti, 
rămânând ne con fim date înire ele,

§5

N aşterea dum nezeiască m ai presus de fiin ţă .
Notează câ numeşte naştere dum nezeiască mai presus de 
fiinţă şi izvor al ei pc Tatăl; şi câ numirile nu se schimbă 
în m od reciproc.

Unirile şi distincţiile. Cele despre negrăita Treime le 
leologhiseşte acum până la procesiunea a trei ipostasuri; 
aceasta pentru câ Dum nezeu şi Tatal. mişcat în mod 
netemporal şi din iubire, a purces ta distincţia !pusta- 
surilor, rămânând neîmpărţii şi ne m icşorai în întregimea  
proprie, supranumit şi suprasimpiu; din El provine ex is
tenţa strălucirii proprii, ca a unui chip viu, şi Preasfântul 
Duh care purcede din Tatăl în chip prcaînchinat şi mai 
presus de fiinţa, cum  nc tnvaţa tainic Dom nul; cauza şi 
izvorul tuturor s-a înmulţit dm bunătate intr-o dum 
nezeire întreite ipo st a t ic i Acestea le spune şi Grigorie 
Teologul in scrierea Împotriva tui Eiwmnie, Dar există şi 
în alt sens o distincţie dumnezeiască: pureedcrca lui 
D um nezeu, pentru mulţim ea bunătăţii sale, te m ulufclu- 
rinica creaţiei nevăzute şi văzute; dar pronia şi bunătatea 
creatoare sunt com une unităţii întreit ip osta iice  şi 
distincte. Căci Treimea □UHîmpârâtească sc pune în stare 
de-a fi participată de ce le  ce  se pot împărtăşi, îmr-un mud 
nesupus relaţiei şi ncîm păităşibil, căci flecare din accsie 
două arată acelaşi lucru. Căci sc împărtăşeşte D um nezeu  
nesupunându־se relaţiei, nefiind reţinut in spaţiu dc cel 
cc sc împărtăşeşte de El, nici nu sc împărtăşeşte în mod 
simţual, ci e  întreg in împărtăşirea fiecăruia dc El şi 
ridicai peste luate: precum producându-sc un glas marc. 
toţi cei dc faţă se împărtăşesc după puterea proprie: şi 
hârbului ş! pruncul şi cele necuvântătoare: dar unit având 
mai multă tărie, alţii mal slabă, glasul este şi împârtăşihil 
potrivit lucrării auzitoarc. dar rămânând in sine şi neîm- 
pârTâşii,

Ce ie de cure se împărtăşesc ׳ sau cete care se 
împărtăşesc După fiinţă, dumnezeirea nu se împărtăşeşte, 
nici nu se înţelege; dar se face împărtăşită in lapiul câ din 
cli sunt toate şi de eu se susţin toate în existenţă

Şl in fiecare din intipârin Se spune prin pildă cum  
Dum nezeu sc face împărtăşit in mod neînipărtăşibil.

,Vii este pecetea. Opui ia contrară şi explicarea din ce  
efcic pecetea,

JJt'nsrbirilc. gr. Sc relerâ aici lu
deosebirile mttpăi irilor.

Ş i nu contrare Ca nişte pietre şi lem ne sau iarăşi cele  
dc substanţă fluidă, care mt primesc pecetea dui deget

ţ 11 dc it>aTă grâîrca. nu şl im nici aceasta câ nu ştim, apoi 
.şd miorcându-nc din negrăirea tăcerii şi coborând din 

сГс in birâire şi înţelegând că nu ştim, neoprim ׳  în sfârşii 
a căUiâreâ celu| .־ i necunoscut. A poi Dum nezeu este 
7е [lf,!!îr.tetes. fiind înţeles din providenţei? iubitoare 
!шлюarc dc durut L ceea ce înseamnă с â şi din cc Ic create; 
3'n unele câ este Mântuitor, din altele câ este Creator Şi 
llrniâre numeşte existenţă lui. ca cea din care esLC e x is  ־

3 [utuior. filosofii numesc şi ei afirmare tonnele  
Lnrjpuse materiei; iar negarea, când se neaga acelea, ca 
dc exemplu greutatea pământului sau fluiditatea apei. 
peci Dumnezeii, care lc preschimba şi pe acestea, este 
afirmarea şi negarea tuturor, afirmarea tuluror ca Cel cc 

pus .şi Dcui toate şi lc -а tec ut să dureze; căci în EL ,se 
susţin tu ai с Tu negarea luiurorestc ca Cel с с producând 
nrest'himbâ însăşi formele (afirmarea К  t l or с с sunt şi ca 
Cel cc scoate din cele făcute cele după fire; ia d .  dacă sc 
mărturisesc cele Iacute, ele se strică; iar El. din plinătatea 
bunâtetii- desfiinţează stric act unea unora, ca a îngerilor 
gi и sufletelor; iar stricăciunea unora o preface in 
nesuieaejuno şi caracterul muritor in nemurire, ca trupu
rile noâsirc la înviere; e vădit câ El, fiind pentru noi mai 
presus de acestea, este mai presus şi de afirmare şi de 
ncnarc; şt fiind temelia şi rădăcina tuturor, nu spaţial, ci 
în calitate:׳ dc cauzator. El nu с nici negare a celor ce te 
jre. Căci CI are insâşL nemurirea; iar nemurirea şj 
nccuprinderea şi neputinţa de-a fi cunoscut şt cele  ca 
acestea, le are nu ea Cel ce nu esLe; dimpotrivă, este 
prim■ и însuşire oarecare tuturor negrăit şi neînţeles; dar 
e scos din toate şi negat01 al tuturor şi nu с înţeles şi 
cuprins de nici uită din cele create, ea Unul ce s a ridicat 
pe Sine însuşi din aceasta prin nemărginire; căci nu are 
vreo margine, Dnr notează că [poştesurde dum nezeieşti 
sum Fixare şi întemeiate unu în alta Căci ц zis: Eu steni 
intru Tatăl si Tu tui intru Mine tloLin 10.38),

Ca fuminile unor sfeşnice  Mintea întreagă a TuLâlui 
are acest mod.. A dai ca exem plu at Sfintei freimi trei 
sleşnice sau candele aprinse intr-un templu sau o casă, 
deosebite prin ipostasuri sau despărţite mire ele; căci 
fiecare este in mod propriu alt şi alt sfeşnic; dar au 
com uniunea firii şi a lucrării uni ie in lum ină şi 
nedespărţite; şi rumeni nu poate deosebi şi spune. în casă 
*au iu aerul ci care este lumina acestui sfeşnic şi care a 
altuia. Cuvântul întrupat participă la lumina întreita după 
raţiunea iconom iei, с aci afirma ieşirea slăvită a Jul D um 
nezeu Cuvântul din Tatăl; şi după ce dâ spusului: Eu om 
1eşit Jt' in J ,)folMeu şi Mă duc iu l гttdlMeat f loan I b ,28h  
ădauga explicând: Dar şi daco cinem  tu scoate unui din 
frşn n e  citi\ cosa. nu ca scoate tevu din lumina ei. 
ncrtipind a: sine nici una din ccfetahc lumini ace! s feşn ii , 
*nei nu ы  fâs.f Jf-psiie de I unui hi sa pe celeloite. Căci 
JkninJ fiu l din Tatal în Iunie, nici n-a adus împreună cu 
-I P<-r Tatal ş! pe Duhul in S in e .nici n-a lăsat ieşind, lipsiţi 

11-' lumina sj pe j celorlalţi, vi şi-a făcut nedesp.irţita 
■cşire;1 s.i de petrecerea sa cu aceia.

Mut presus de fiinţă  Unirile trupurilor ale celor  
vizuie între elem ente şi ale celor uhtel umesteeate, se 
 л l rnbâ prin puteri şi însuşiri şi unirea lor constituie־*1

1 ״׳ J decâi firea color sim ple după tine; te fel şi puterile 
^ 1fleteşii au ceva deosebii prin mişcare Dar şi unităţile 
,^geniul au ceva parţial faţă de iluminările dum nezeieşti, 
potrivu i u treptele lor; dai dumnezeirea în Sfânta Treime
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cea înţelegătoare, ne va primi prin sfânta tăcere pc noi, 
care ne vom apropia cu nuntea de darurile ce vin de 
El; căci produce in noi ccJc ce suni prin voinţa, când noi 
stăm rnrc in ncdisHnqia m inţii noastre, pe care a nutnir-o 
puţin mai sus cunoştinţă triu u necunoaştere.

Iarăşi - că - este - izvarătoare, Notează nuinelc 
venerabile şi înfricoşătoare Tcleruoare la neprihănita Tre
ime; spune că Tiiiăl este dumnezeirea izvorâtoare, 
Fiul şi Duhul SI uni v lăstare ale dum nezeiirii născătoare 
adică ale Tatălui, mlădiie dumnezeieşti şi flori şi luruuu 
nun presus de fiinţa.'S-a spus mai degrabă în Scripturi ea 
sunt vlăstar* (β λ α σ τ ο ύ ς )  de la viziunea măslinilor lui 
Zahuria, al unsprezecelea prooroc; căci cei şaptezeci zic 
câ suni două ctmutri (δ ύ ο  κ λ ά δ ο υ ς } , iar alţi lâlcuitori 
zic  că sunt spive şi vlăstare ţot&X'Oa^ χ α ϊ  β λ α σ τ ο ύ ς ) ,  
iar lumi ni, unde se spune: Părintele luminilor fi  Lumină 
din lumină. Iar p a tern i ta ic a  (Π ά τ ρ ιά ν ) num eşte  
părinţi mea ( τ η ν  π α τ ρ ό τ η τ α D ,(׳. eci adaugă şi filiaţia 
ţ υ ΐό τ η ς ):  căci zice Apostolul: Din care se numesc toate 
în cer şi pe pământ (Ef. 3 J 5 );  căci a fi taţi 51 a se numi 
Iii vine de sus, Fiul fiind din Tatăl prin fire; iar Tată al 
tuturor este prin creaţie şi învăţături; dc la El sunt şi 
părinţi netrupeşii şi fii spirituali ai dum nezeilor şi fii prin 
învăţătură şi în înţeles superior între îngeri şi drepţi, cum 
arată şi Apostolul; există un Tată începător şi propriu׳ zis 
al tuturor părinţilor; căci El da o  astfel de împărtăşire şi 
c începătorul tuturor fiilor Fiului, care şi El s-a făcut prin 
aceasta pam eipabit, cum însuşi zice: Arătat *om numele 
Tău twmenilm  (Ioan 17,6); căci se numeşte Tată cel ce 
urc pe Fiul Însuşi care a spus acestea,

§ 8

Cele cauzate. Cauzate sunt toate cele produse prin 
creaţie, fie in cer. fie pe pământ. Iar cauza suni cele 
supraexi.slenii‘-. adică cr ic  trei ipostasuri ale Sfintei Tre
imi. E vădii deci că nuc nici o înrudire între unele şi altele; 
de aceea le spunem cauze şi cauzate. Bine a spus deci de 
cele  cauzate câ unele suni chipuri ale cauzelor (ένδο
χ ο μ έ ν α ς ) ;  căci nu sum toate.

Şi ducă ar spune cineva că viaţa. Cete ale retor 
tatuate preexistă in mod pnsasitor şi fiinpai în cauze, 
deci nu spunem bine afirmând ca dumnezeirea vieţuieşte 
şi sc luminează; căci aceasta este cauză a vieţuirii noastre 
şi a faptului dc a fi noi luminaţi; deci preexistă fîinţiaJ St 
dum nezeire cele cc ni se dau după har; iar aceasta în
seamnă prin participare! căci zice Apostolul: Prin har 
sunteţi mântuiţi (Ef. 2.8) Şi noi spunem câ suntem 
mântuiţi. Iar El este Mântuitorul nostru. Şi iarăşi: Câ dm 
plinătatea lui noi toţi am luat (Ioan l . 16),

59

Dar şi - din toată învăţă tura despre DumntZfU.
Numeşte învăţătură despre Dumnezeu cclc desprt mo־ 
menire; şi numeşte forma pipăibilă luată de Dumnezeu 
întrupare a Domnului lisus: aceasta mai ales impotnvfl 
N estonienilor, pentru a spune câ El s-a făcut fiinţă în mod 
omenesc. E)ai observă câ spune de trupul Domnului 
câ a luui forma pipăibilă din sângele feciorelnic; m*1

(din inel),
Dar s-a deosebit Notează că s-a deosebit de Sfânta 

Treime in întregim e şi cu adevărat mumentrea Cuvântu
lui.

Faţă de noi. A tei vorbeşte iarăşi de iconotm e. 
alnbuind-o lui D um nezeu Cuvântul, nefâcând-o comună 
nici Tatălui, nici Duhului Sfânt, decât numai după voinţă. 
Dar notează descrierea întocmai a iconom iet. câ şi-a făcut 
fiinţa l a noi. din noi. Dumnezeu Cuvântul cel m ai presus 
dc fiinţă in mod neschim bat, întrucât a rămas D um nezeu  
şi s-u înfiinţat ca noi dat ale noastre în întregime, adica 
având trup şi suflet cu adevărul: şi că D um nezeu C uvân
tul este (cu adevărat > cel cc a pătimit, se înţelege cu trupul 
unt Jupă călugării saţi, n. îrad,); şi ca roaie cefe ale 
bonom iei sun! lucrarea lui dum nezeiască î no menită; şi 
ca nu şi le■ a făcut pc acestea comune Tatăl, nici Duhul 
Sfânt, decât prin bunăvoinţa şi prin voirea întrupării şi 
prin conlucrarea cu D um nezeu Cuvântul in minuni. 
Noteaza-le acestea mai ales contra N es tone ni lor, ă A ce
falilor şi a Năluci terilor.

Fâcârtdtt-se - Cel neschimbat. Cum spune câ Cu 
vântul a pătimit şi câ mâinile noastre au pipăit Cuvântul 
vieţii, fi Toan l . i  > am expus înainte

S-au şi distins înseamnă c i  Cuvântul treitnie şi 
dum nezeiesc s-a deosebii pnn fapiul inuupârii in în 
tregime şi cu adevărat luând al nostru din noi sau raţiunea 
momenirii şi întrupării lui Hristos şi lucrând şi pătimind  
cclc înalte ale lucrării lui dum nezeieşti inomerute. Dar 
zice câ a făcut înalte şi excepţionale, adică curate şi 
ireproşabile cele ale firii lut. care este naşterea, copilăria, 
creşterea, setea, oboseala, întristarea» lacrima, scuipatul, 
sângele, sudoarea, coruperea, curgerea, moartea de bună 
voie, nevorbircd, nemişcarea şi cele asemenea. Căci 
acestea nu şi le-a lacul com une Tatăl şi Duhul în met un 
mod înţeles, decât daca ar zice cineva ca  prin bunâvoirc 
şl voinţă.

JP

Altele - tuinice. După înţelesul aflai în pâine şi in 
potir.

Mai presus dc puterea - înţelegătoare. înţelesul celor  
spuse despre D um nezeu îl va dezvolta sau tâlcui mintea 
sfinţită care se ocupă în întregime de cclc dum nezeieşti 
şi rămâne netul burată de cclc pământeşti şi pătimaşe; dar 
dc cele dum nezeieşti nu se poate apropia decât pitn 
odihnă de loata mişcarea înţelegătoare a celor cc suni; 
acesta o spune prin cuvântul mai prexus dc lucrarea 
înţelegătoare, aceasta are loc cu atunci când cineva, 
cuprins dm toate părţile de necuprindcrca lui Dum nezeu, 
înţelege ceea ce caută

Prin - participări. Completează cu: Btwifri, Iar par
ticipări num eşte dăruirea de câire Dum nezeu însuşi a 
color dc care ne împărtăşim

Ascunzimea. N ici numele de Dumnezeu nu indică 
fiinţa, n ici ce este D um nezeu, ci o oarecare luci are bine
făcătoare faţă de nci.

Şl facem  şi din im pâitâşinle de cele dăruite de D um 
nezeu noua numiri despre Dumnezeu: dar ce este D um 
n e z e u  e s t e  tu m ror  d c n e în ţ e le s ,  că c i e x is te n ţa  
dum nezeiască se va lăuda cu vrednicie întrucât ׳‘,a de noi 
când părăsind noi toată lucrarea şi acţiunea, dar mai ales
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Şi ttecorporal, ea Creator ai tuturor chipurilor şi început 
a iot chipul; iar faţă de toate chipurile e fără chip şi mai 
piesus de chip. fiindcă şi chipurile şi ideile sunt rele de 
al d(tdea (secundare) faţă dc El.

Distingând  în loc de: deosebind şi salvându-lc de 
con fundare

Şi £ măsura. M ăswa  este a celor ce sunt, fiindcă in 
ea toate sunt trecătoare şi s-ar putea spune cu dreptate şi 
i'ewi.־; Căci dacă sc spune veac ia u o v )  despre ceea ce este 
pururea tuV), Dum nezeu însuşi este cel ce este 
pururea; fiindcă s-a spus: Iu! Tu aceiaşi eşti şi unii Tăi 
nu vor sfârşi (Ps. 1 0 1 .2 B); şi iarăşi; Cel ce numără 
mtiliinttle stelelor ( Ps. N 6 ,4 ) şi măsoară cerul cu palma 
şi pământul cu pumnul ţls 40,12). Iar EJ e Făcătorul 
veacurilor, ca Cel ce  este Făcător al îngerilor (căci aceştia 
suni nemuritori); ca atare, se zice câ având nemurirea 
pururea, с  viaţa, veacul, dar nu timpul; căci e fără sfârşit 
şi va ti pururea; deci nu i se spune veac în înţelesul 
timpului, care are sfârşit, ci In înţelesul câ esLe put tu ea , 
în veacuri care nu au sfârşit.

Elină în cele cu lipsuri (in cele nedesăvârşite). Ceea 
cc j  spus mai sus; nedesăvârşitâ în cete desăvârşise, aici 
spune: s ирга plină în cele pline: şi deci nrdesâvârşitâ 
trebuie să însem ne supradesăvărşitâin ceie desăvârşite.

Până la fire. Vezi cum spune a venit până la fire. 
în ţd cge  firea noastră; şi nu vorbim drept, spunând fire 
a lui Dumnezeu; căci iată cum  spune: n coborât până la 
fire, adică a ajuns la cel mai lipsit de cinste, din care nu 
a câştigat El ceva. Notează sensul cuvintelor.

In  m od neschimbat Notează că a com unicat cu noi 
în m od neschimbat şi nceonfundai. deci şi fără patimă; 
şi câ a rămas în cele naturale ale noastre mai presus de 
fire şi în cele ale fiinţei noastre mai presus de fiinţă; şi a 
iu  ut ale noastre mai presus dc noi. ca naşterea din 
Fecioară, lipsa de păcat, grăi re a cu puterea Iui Dum nezeu  
şi împlinirea tuturor, umblarea pe ape şi ce le  asem enea. 
Notează ca nim eni nu teo logh iseşte  aşa despre icorin- 
m ie îm potriva N cston em lor. A cefa lilor şi N ălucitorilor 
iFanteziştiîor).

§11

Numirile comune  Numirile com une şi unite ale Sfin
tei Treim i se numesc cele ce vin din darurile ei la cele dc 
după ea; □noi astfel de daruri li se spune şi distincţii şi 
mtdfinti.

Se înmulţeşte în chip unic. Aceasta se spune îm 
potriva N ălucitorilor care înm ulţesc pe U nul. căci 
deoarece din FJ şi prin Ы şt spre El sunt toate şi El este 
capul tuturor celor ce sunt şi El a adus la existenţă toate 
fiinţele în mod cuvenit, se zice câ se înmulţeşte prin cele 
i ucu le de El; cârd toate se vor supune Tatălui şi El se va 
numi prrn cele făcute dc Bl. pentru că.se supun lui. atunci, 
cum  zice A postolul, şi Fiul însuşi se va supune Iu! f 1 Cor.
15 .2 8 ); şi pentru câ acest a a rămas Unul în mulţim ea celor 
crcătc dc El, a rămas Unul şi A celaşi, in revărsarea 
nemicşoratâ a darurilor lui şi e  totul în părţi şi nu e nimic 
din tot; căci este mai presus de fiinţă şi ne ajuns de noi; 
aceasta o explică mai jos.

In {aducerea) unitară A numit unitară aducerea 
tutuior la existenţă, indicând că w tu creat odată cu voirea 
şi cele făcute nu au venit pe încetul şi parţial lacxistenţA.

ncrteăzâ câ spune că unii îngeri sunt foarte vechi şi câ unul 
rijilrc e1 este întâiul, Şi vorbeşte dc Îngerii mai vechi 
dumnezeiescul loan in Apocahpsă. Iar la Tobic unt citii ca 
sitni şapte primii îngeri, сз şi la Clcmcm. conform cu cc a

j^ris în c.tiiea a ctncca л In vagă toi hv (Υ π ο τ υ π ώ σ ε ω ν ) ,  
[д! cel nuii vechi înger a obişnuit să numească primele tîci 
trepte Tronurile, Serafimii. Heruvimii, sum arata.dc multe 
ori în canenDespre teru/ida cerească: iar aici spune câ nici 
cciui mai înalt dintre îngeri nu-t este cunoscut modul 
tnamenirii.

De strălucitul g! κ α ί  τ ω  κ λ £ 1\ώ .  De slăvitul.
învăţător Dă de înţeles ca ins atâtor propriu pe .Sfântul 

Jcruteh căci s  a folosit după Pa vel dc aresta; şi spune câ־
ace-sia a fost inspirat astfel poate l tindeă a pătirriit cok  
dumr.e/cicşti iar ce este r:a mumii a învăţa, n  şi a pătinu. 
s-a spus in Epistola către Evrei: căci a in vălul ase uitarea 
din ede с с a pătimii (Ev г, 5 8 ) ,  Fiindcă cel cc pătimeşte 1a 
din experienţă ссел cc învaţă, de pildă cel ce a pipăit mai 
mult decât cel care a auzit numai; dar şi mai mult. c d  ce a 
fost Iov ii vreodată cunoaşte cc e d urerea şi îşi reprezintă mai 
mulI ce este ca; aşa şi ccl utiţiat prin descoperire va lâkui 
mai dumnezeieşte cele dumnezeieşti: iar a pătimi cele  
dumnezeieşti este dc felul acesta; căci s-a spus dc Apostol: 
Să ne in gropii rn cu HriSfos, ca să ne şi sculăm cu FI şi să 
Impătăţim cit Et (Epistolele Sfântului Pa vei. c \  v ari îs 
locixi; fir ccl cc s-a răstignit pe sine şi trupul săli poartă 
stigmatele lui Jhisros în trupul său; pe drept cuvânt va şi 
imparâţi deci împreună cu Hristos şi va îndrăzni să 
privească ramele lui. când odată ce de acest 5 fini spune câ 
ח -a învăţat numai, ci şi a pătimit cc Ic dumnezeieşti; şi cel 
ce e iniţiat prin descoperire in taine iese din sine şi bine se 
zi; e ca a pătimit cu folos acesta patima, ca să sc facă locaşul 
Jui Dumnezeu. S-a spus deci câ a pâlimîL ce le dumnezeieşti, 
pentru l  nu Ie a pnmil numai învăţând pnn cuvânt ׳.1
învăţătura despre El, ci a fost şi înLipării pi in dumnezeiasca 
iluminare şi s-a însemnai 111 înţelegerea lui cea slântâ de cele 
mai presus dc fire. Şi această iniţiere în cele dumnezeieşti 
a numit-o împreună pătimire (simpatic.) sau împreună 
simţire.

§10

Cauza tuturor. Dă aceste cu v in ic  dum nezeieşti, 
arătând cum  şi Fiul e toate in toţi şj capul tuturor, după 
Apostol {ci. Col 2 . 101, $1 spune c i  el este plinirea 41 
susţinătorul tuluror; el strânge in reciprocitate creaturile, 
adica părţile în iotul. . Cel ce נ  este totul; deci ca Cel ce 
le aduna pe toate este. în m od cuvenit şi In parte, fiindcă 
şt !oaia partea este рале a iotului: dar пи с nici totul, mei 
porte, ca ncfiind nim ic din ele, ci fiind mai presus şi de 
luau fiinţa; tar părţi ale întregii lumi sunt cele văzute in 
special, ca acrul, pământul, plantele şi celelalte: şi dum 
n с zeu ea lui este numită desăvârşită, în raport cu noi cei 
^desăvârşiţi, cum sc spune la Matei, fiţi desăvârşiţi, 
pciitru că Fu suni desăvârşii (cf Mai 5,48); dar fată de 
mgerii desăvârşiţi. Fiul nu-şi spune câ este desăvârşit. ci 
*a prade săvârşit şi obârşia desăvârşirii < τ ε λ ε τ ά ρ χ η ς  ן 
litrul început (α ρ χ ώ ν ! ,11 ci. căci este înaintea desăvârşirii 
! ΤίρτιΤέλείΟςк aşa se spune că e şi chip in cele I a r ă  chip;
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Pretutindeni. Cum e D um nezeu  pretutindeni şi 
nicăieri, am spus mai sus, în explicarea a! cărei începul 
filosofu îl numesc afirmare. D eci. precum edui cc sc 
ruiieâ pnn Tiiâini i se parc câ atrage frânghia, dar el însuşi 
se ridică pe încetul pnn urcuş, aşa şi cel cc se roagă 
stăruitor prin fapte pc care cuvântul Ie numeşte mâini 
prin Intrarea şt rugăciunea continuă îşi înalţă minte;! sa 
spre D um nezeu. Dar dacă desprindem  m âinile dc 
frânghie st nu ne îngrijim dc înălţarea spre cele dc sus 
cădem din înălţime. La Ici e cu corabia, dacă înţelegem  
pnn ea cugetarea noastră hârtii â rie valurile vieţii; iar 
marca c viaţa bătuta de multe fu nuni. iar piatra e Hristos 
dc care ţ in and u-ne ncctindţi, rămânem cu viaţa atrasă 
spre Bl.

u

Vestitul. Siăvitul.
Vorbim în deşert, gr. ]u a ta io X a y fja a i .  Vorbim de

geaba.
în m od elementar, gr. G T Q lx n tu S ev x a ^  O spune 

aceasta în loc dc: cu fo los Dc ştiut câ după Pavcf a 
învăţat du la Sfântul !eroici.

Ca un  p re ş  b ite r ,  gr  KpcapuXiKCuq, Prin
biUrâncţele ionii presbirer trebuie înţeles prin expe
rienţei şi cunoştinţă {preotul era şi unul u ite  cunoştea 
ca un bătrân înţelept cele ale lui Hristos; presbiten se 
numeau la început episcopii, n. irad.); spune câ definiţiile 
rezumau vc (u u v o j it ik o î> ;  o p o u ;)  au in ele înţelegerea 
concentrată: aceasta  a arătat spunând şi: tnir-una 
lEVlQtÎDt .̂): rezumări fObVf/U^CtC,} numeşte poate şi 
exprimările pc scurt.

.Ji pe noi - după putinţă. A dică după cât îmi este mie 
cu putinţă să tâlcuicsc indetiinând şi eu, cum alţi 
învăţători au tâlcuri ta  noi: acesta e tllcuirca a ceea ce ne 
depăşeşte.

A  doua Scriptură Observăm  câ scrierile Sfântului 
Ierotei Ircbute socotite ea n a doua Sfântă Scriptură,

Vederea de sine înţelegătoare. Spune de înţelegerea
a ceea ce este neaeoperit şi mai vădit, că c una cu ceea ce 
sc înţelege.

Fresbiterială. Spune că autoriti&eapresbitcriafătste 
mai desăvârşită şi mai in viţă tor cască ( didactică) decât a 
tuturor preoţilor. Iar ee este prcsbhcriul (TtpECîfLuTlKri) 
vei înţelege din Ixaui, care zice: Nu bâtrun, nu înger. ci 
însuşi D om nu l! a veni şi ne va mântui’, şi din Ap oro lip Să 
Sfântului lo an, care spune câ a văzut douăzeci şi patru dc 
hâirărti în jurul rronului neînţeles al lut Dumnezeu fcf- 
Apoc 4.4).

De viaţă începător. Trup de viaţă începător şt de
Dum nezeu începător numeşte poate pc cel al Sfinte» 
Născătoare de Dum nezeu, atunci adormit. Notează că 
vorbeşte de lacoh. fratele Domnului; şi câ era de faţă. 
împreună cu Petru >i cu tacob şi cu apostolii, acctf 
dum nezeiesc bărbat

A teologilor. Vorbeşte de sfinţii apostoli.
Slăbiciunii d unt neze işti N um eşte aici slăbiciune 

dumnezeiască pogorârea de bună voie a Fiului până la 
trup, afară de păcat. Căci necunoscând deloc pâcawl. a 
binevoit să se facă pentru noi păcat in m od nepâeâios, 
ncjcşind din ale sale, ca pc noi cei iubiţi păcatului să uit

Dar dăruirea nu sc lasă micşorată; iar creând Dum nezeu  
cele ce sunt, nu-ş! m icşorează întru nimic bunătăţile lui

fn ţe legând-o că ־  lăuzitoru l com un al nostru.
Călăuzitor şi îndrumător com un esie Apostolul Pa vel; 
căci pnn el a crezut, cum  am cunoscut din Fapte (Fapt. 
17), $1 notează că Sfântul Ierotei a fost învăţat de Sfântul 
Pavel.

Ducă sunt - axa-zişii fdumnezei). Chiar dacă surii 
mulţi dumnezei şi domni, dur Unul este Dum nezeu cu 
ad o vârât .şi Tată şi Unul cu adevărat Domnul lisus; 
aceasta arată că Cauzatorul şi Creatorul tuturor este durn- 
nezarea pnn dăruirea ncîmpârţiîâ nesfâşiate a numirii 
dum nezeini şi dom m ei propni, caie a adus la existenţă 
pe a şaz işu  dum nezei şi dom ni, nu sfâşiindu-se dum- 
nezeirea în părţi de dum nezeire, ca aurul in וווulfc 
monede; nici mulţi dum nezei Întregind dumncziereu lut, 
ci se zice câ D um nezeu se înm ulţeşte cu fiecare prin 
aducerea lor la existenţa cu voirea sa, înm uiţindu-se 111 
procesiuni premiala a re, dar rămânând Unul ne împărţit- 
ca soarele ce trimite raze multe şi rămâne Unul în umia!e; 
căci s-a spus şi despre Soarele dreptăţii că sc împarte în 
fiecare zt şi nu se consumă; dar bine s-a spus şi despre 
cele dum nezeieşti că unirile sunt mai puternice decât 
distincţiile; de l'api. ce! ce ascultă cu cuminţenie vur׳ 
hn d ii'se  despre D um nezeu, auzind spunârtdu-se că e 
unitate, nu trebuie să înţeleagă o slăbiciune a lui, nici 
auzind c ă e  sim plu, sări înţeleagă ca lipsit de putere; căci 
nimic din cele spuse de noi despre D um nezeu nu trebuie 
înţeles ca redând însuşirea aceea în înţeles propriu, nici 
cu o lipsă, ca de pildă nemuritor şi cele asemenea, nier 
ea afirmare, ca viaţă sau unitate: ci când spunem Unul. 
să־l înţelegem  ca dc necomparui cu ţoale, ceea ce are 
fiecare iposias. fără sa-l scoată din unitatea cu celelalte  
ipostasuri; căci rămâne A celaşi, chiar dacă voinţa p>are a 
se deosebi in producerea celorlalte. Căci lipseşte orice 
distincţie in aducerea tuturor la existenţă, Dar cauza 
.interioară şi cea mai puternică c s lî  unitatea neîmpârţitâ 
a iui D um nezeu, Dur in cele sensibile observăm c o n  ׳
iranul; căci nu este o unitate a tor, ci deosebirile cleiticn- 
tclor preexiste când ajung la conlucrare şi ,sc unesc, şi aşa 
produc unirile, ca pc cele  de ai doi leu prin com punere, 
dar jn cele dum nezeieşti nu este aşa. în ele preexistă 
unirea care produce pnn voinţa distincţiile. ca pe cele de 
al doilea.

C u p iro h tl l î f  

Ş l

Obârşie a binelui Izvorul a tuată bunătatea.
Dar nu toate. Cum nu sunt prezem e toate lui 

D um nezeu , o  spune şi e l. dar o ve i în ţe lege  şi din  
descoperirea d u m nezeiască . Apropiaţi-vă de Mine şi 
Eu mă uri apropia de voi, z ic e  D om nul.

Deci noi }să ne întindem). Noieazâ ca rugăciunea ne 
înalţă pe noi spre D um nezeu, nu îl coboară pe LI spre noi, 
notează şi frumoasele pilde.

/ .unt m ult luminos. Frumos a comparat cu un lanţ 
rugăciunea noastră. Precum ccl ce voieşte sa urce la 
înălţim ea cerului se ţine tare cu mâm le de această 
frânghie

Funiile, gr. JteLGpicmov Frânghiile.
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lui Icrotci.

Capitolul ÎV  

î \

Sa fnaintam deci. Vino deci.
O deosebesc, gr αφο ρ ίζΟ ύσ ι  O deosebesc, în loc 

de o fac înţeleasă: iar de toate, arată bunătatea dum neze
iasca şi prin faptul că toate au fost aduse la existenţa de
eţi.

Fîinţial. Binele iiinţial este însăşi dumnezeirea şt 
toate cele ce sunt se împărtăşesc de bine, ca făpturile dc 
soare.

Precum soarele nostru. Nuneni să nu creadă că 
marele D ionisic dă pilda soarelui ca să judece în în 
tregime cele despic Dumnezeu; ei să înţeleagă că precum  
soarele ne fund altceva decât lumina, nu arc lumina ca 
accident şi câ El fiind altceva, alege sufleteşte lumina 
binelui ca sa lum ineze dinlăuntru şi să transmită tuturor 
acest bine: căci nu e dimpotrivă; căci dacă n-ar fi sufletesc, 
n a t face binele prin alegere; căci ar fi neraţioiial; şi binele 
nu primeşte limuiiu din al ară; căci cl însuşi este lumina şi 
luminează, numai aceasta trebuie sa o înţelegem despre 
Dum nezeu, câ El nu arc lumina prin accident, ca pc o 
calitate, ca noi virtuţile; ci însuşi D um nezeu c fiinţa 
binelu i, cum  c lumina fiinţa soarelui şi D um nezeu fiind 
în suşi b inele întinde în  jurul tuturor strălucirea bunătăţii 
pentru a face bine celor luminaţi; de accca dă pilda 
soarelui ca pc un chip întunecos şi aproape neconvingâtor 
al arhetipului cu toiul nccomunicabil; căci dacă chipurile 
ar cuprinde adevărul n-ar mai fi pilde, ci arhetipuri.

inteligibile şi înţelegătoare. Propriu׳zis, altceva este 
inteligibil ( ν ο η τ ό ν )  şi altceva înţelegător (VOCpQV). In
teligibilul este hrana înţelegătorului, dacă ceea ce c 
înţeles, care este inteligibil (ν ο η τ όν ) ,  e mai marc şl 
in te lig ib ilu l este  înaintea celu i ce în ţe leg e  sau a 
înţelegătorului (νοερόν).  D e aceea treptele superioare şi 
apropiate dc D um nezeu trebuie socotite ca inteligibile 
i cuget abile ν ο η τ ά ) ;  iar cele inferioare* înţelegătoare 
(νοερά , ca înţelegând /(cugetând) pe cclc  superioare; dar 
fiindcă cele cugetate sum inteligibile, nu trebuie socotite 
ca unele ce nu înţeleg (nu cugetă); căci şi e le  înţeleg  
(cugetă), fiindcă sunt minţi şi fiinţe ale vieţii şi minţii 
create celei mai înalte; dar sunt în ele şi lucrări ale unor 
fiinţe enipostastute; căci toata mişcarea şi odihna sunt 
acolo i post axiale şi puteri vii şi mai presus dc schimhârile 
curgătoare şi trupeşti; de aceea se înţeleg (se cu geti) ca 
nemateriale; dai înţeleg şi ele celc ce  sunt. ca minţi 
net rupeşti şi ca luminând în chip supralumese de sus 
raţiunile celor ce sunt şi trecându le pc ele in chip tainic, 
inteligibil şi revelator îngerilor inferiori lor. Dar poţi să 
în ţelegi şi altfel puterile şi lucrările. Sunt puteri, pentru 
c i  toate au preexistat prin putere (virtual) în Dum nezeu, 
având să fie aduse la existenţă pnn El: iar ca lucnht, 
pentru că creaţia a fost adusă la existenţă şt pentru lucrare 
Dar notează câ indică şi cui yerea şi schimbarea, fiindcă 
şi îngent sum schimbători, desigur prin opinie şi nu pnn  
fiinţă, cum dă mărturie şi diavolul şi tagma lui, care a 
căzut din cer. cum vedem şi la Iov

De* coruperea şi moartea Căci acestea suni proptii

readucă Ia libenarea de la începui prin înfierea noastră 
prin S ine C ăci. fiind  b ogat prin dum n ezeire, se 
sărăceşte intr-o sărăcie dc bogăţie făcătoare, asumând 
'maipresus de i ire trupul nostru, ca noi sa nc îm bogăţim  

dum nezeii ca lui; şi. fiind în chipul lui D um nezeu şi 
Dumnezeu prin fiin ţă . s-a îmbrăcat in chipul robului 
pnn icvarsarea bunaiăţn, fiind Cuvântul simplu, 1 posta- 
siat. v \t făcui fără schimbare tm p  (Ioan 1,14) Adaugă 
]j acestea şi toată vieţuirea lui săracă in trup. ieslea, fuga in 
Plţm-il convieţuit eu ncdistanjuiâ cu desfrânatele şi cu uil 
haru. alegerea celor mai săraci pescari, lipsa de adăpost, 
vieţuirea prin sine. sărăcia la culm e a vieţii lui trupeşti, 
moaneâ. dezonorantă pe cruce (.căci blestemat era foi re{ 
ufd1m.1i pe cruce. Gal. 3 ,1 3 ). numărarea cu tâlharii 
răulăcaiori. înţeparea cuielor, străpungerea cu lancea in 
LXKisiâ pâlmuinlc. scuipârile, oţetul amar, cuiuma dc. spini, 
batjocura şi luările în ras, îngenuncherile, cea mai uimii- 
шаге luare tic pe cruce şi înmormântarea. Iar această ne- 
hume şi slăbiciune 4 lui Dumnezeu a fost cea mai înţeleaptă 
pentru raţiunea iconumiei şi puternică fără asemănare pcit- 
tru oameni, o supraputemicâ şi supraînţe le aptă victorie prin 
biruinţă deplină, strigată prin lâcercj negrăită şi prin lapte, 
neînţeleasă întregii zidm. Căci deşi s-a răstignit din slăbi- 
сите, dar vieţuieşte din putere, după dumnezeiescul Paveî 
; despre aceeaşi faptă a folosit cu vămui stâhh'ilwe şi 
dumnezeire: căci pentru pogorârea dc hună voie la noi a 
supurtat toate putui Io moarte, tar moar tea pe <nac (Filip 
2 ;S): şi El poartă slăbiciunile noastre şt cu nuia lui noi toţi 
ne am vindecai; şi patima se spune a lui. după cuvântul lui 
Petru, care zice. Hnstos deci o pătimit pentru noi cu 
trupul (I Petru 4 .1 ). Şt. Dacă tir fi ştiut, nu l-ш f i  răstignit 
pe h> ■om■ui .da 1 ei (l Cor. 2 ,8). Dc aceea Iudeii se numesc 
şi omorâlon !11 Domnului.

// socoteau ca un cântăreţ. Cei din jurul Sfântului 
femlci spuneau cu grijă şi psalm i şi cântări, ceea cc 5c 
spui a־ despre rostirea de in ine şi despre cântare (bjui 
voXoyL’T v şi bjavcp&eÎ v) A cestea sunt înalte şi negrăite 
şt trebuie ferite dc cei mulţi; dar cei lari in cele puLemiee 
:şi uşiu dc dovedit, trebuie sa le grăiască spre învăţătură 
şi celui tmilţi.

№

Wr celor dumnezeieşti. Adică ale Scripturilor şi ve- 
ileri lor,

Teatru evlavia prisositDarc Es!e un lucru evlavios a 
ли L ăuta cele mal dum nezeieşti.

prim it. N o te a z ă a na treb .י  u ie  n e g lija tă  
<■ imo.tşterea cea cu putinţă a celui dum nezeieşti, ci tre- 
buie transmisă şi aluna: căci minţile au prin fire dorinţa 
va caute cunoaşterea posibila a celor mai prcsus.dc fire.

< ele mai presus de noi Nu trebuie sa ne arătăm 
i-urnişi pentru vele mai presus dc noi. dar nici sa nu 
neglijam cunoaşterea dum nezeiasca, ci să predăm şi al 
:oru ' d r  primite, С aci s-a spus in ■ i.ciicsiaM: Ce I r  m a i  
ttiahe isâ tui Ir י аир fi t ele mai adânci < a tine); cete ce 
ţl s■■anporuncit, a  dea te cugetă

Л poruncit După Apustuliil care a spus Ai est ea 
p! edo-fc t ■o mei и lor ct edincwşi f II Tim. 2 .2 )

Deci şi noi de acestea. £>bscn׳â de unde 3 venit si
Porunca dc asc iie .

De 1 eratei. Î11 cclc  ce se vor spune, va tălmaci cele ale

1Й9



Despre Numirile Dumnezeieşti

Dum nezeu: şi ajunse la îm părtăşirea ilum inărilor L j  
propovăduiesc cu îndrăzneală.

în  scrierea D espre suflet. E de căutat cartea Despic
suflet.

Sufletele neraţionale. V o rb e şte  despre xufleteiţ  
neraţLunule ş i s tm ţ i r o a i  e i  ş i notează c â  altceva e su f lc iu !  
şi altceva viaţa.

în mod am f\biut Spune de reptile ca sunt amfibii, ca 
şerpii şi ca cci cu opt picioare, care vieţuiesc în pământ 
şi în peşteri şi cclc ca acestea, dar notează ca sufletele sunt 
altele după irtgcn şi inferioare lor: şi ea sunt şi nemuri
toare ca unele ccaunt vieţi Innţuile; ş! peniru că sufletele 
sunt că lău zite  prin în geri sunt cap ab ile  d e \ \ щ  
îngereasca, cum s-a spus mai sus.

A primi! pentru el deprinderea fiinţială. Deci Loatc 
câte sunt fără viaţă şi nciiisufleţiLe. au fost aduse Ь 
existenţă pentru bun hii re a lui D um nezeu, având nişte 
calităţi proprii ca diferitele pietre (dar şi plantele ţi 
rădăcinile) şi pământul şi metalele, făcute pentru vreun 
loios şi pentru cclc d actoriceşti şi pentru alte trebuinţe ale 
noastre, deci ele m i-şi au din afară deprinderea lor, ci dm 
fiinţa lor şi au primit dc la D um nezeu caiUatea deprin
derii lor.

53

Iar peste toate Priveşte cum  privaţiunile la Dumnezeu 
suni covârşiri producătoare ale celor pozitive, ca lipso de 
chip. de fiinţă, de viaţă, de minte, acestea având sensul a 
ceea ce nu este: dar în Dum nezeu, cel cc este în mod 
sLipnifiinţial, pnn negarea luLurar, (eăci nu e n im ic din cele 
ce sunt), simt înţelese în sens de depăşire: aceasta o 
lămureşte mai deplin in cele următoare.

Ş i ־ el însuşi nu este C u m  ceea ce nu esie, с dorit ca 
fiind bine le 7 C ă c i dacă e! însuşi nu este, cum  e dorit? 
Spunem  că l el t e nu este poale fi înţeles şi ca  fiind r iu f  
cum  se ârală mai jo s : căci şi ceea cc se numeşte râu. există 
(se naşte) din pricina binelui

5-4

Celor cereşti. Cauza începuturilor şi sfârşiturilor 
cere şl i zice că este bunătatea lui Dum nezeu; căci ţi 
acestea au fost aduse la existenţa de Dumnezeu pentru 
covârşitoarea lut bunătate. Iar prin începuturi şi sfârşituri 
cereşti trebuie înţeleasă creaţi unea sforoidaLâ care sub* 
zisîăca  dintT-un punct sau centru al v o i n ţ e i  lui Dumnezeu  
asemenea unui cerc; căci figura circulară începută din El 
sfârşeşte în E l. iar suh stanţa cerească nu ere şl й şi nu 
scade, ca una cc e  deplină şi suficientă sieşi spre ceea c i  
a fost făcută; de aceea spune c i  e şt n e sc h im b ă to a re ,  

neabarăndu-se dc U ceea ce.a fost făcuta: dar le-a numii 
şi sfârşituri supuse ( г ш ш р а ш ю с ц ) ,  nu ф ф и п  
Simple (а я о л г р а т а ю etc), pentru Că au o mimare ci
clica , dar nu un sfârşii (o margine) propriu-ris, i i ca un 
sfârşii (o margine) în  acelaşi ce-i este început, fund duşc 
spre aed  sfârşit ca spre un răsărit. Trebuie notat că iţcc  
şi că ceru! e mişcat fără sunet şi in mod nesensibuîJra  
prin nud tu na şt are şi mutare и unor stele, înţelege p e c t  
a planetelcu. Г de notai şt aceasta, că numai dc *le s־a 
spus ca se mişcă. Mai с de notat de unde sunt питйЩ ЯЯ  
temporale.

un putui.
Luminează în sens propriu  Cele netrupeşii şi cereşti 

suni cugetate şi CUgetiL
Paza şi locaşul Si atom ic ia (μ ο ν ή ) şi casa ( έ σ τ ΐα )  

înseamnă prin paralelă acelaşi lucru. Iudeul Filon, tn 
scriere a Despre sabia ttt־:âiaare şi despre heruvimi. zice: 
Statornicia (ή δί μ ο ν ή ι  persistentă a părţilor lum ii s a  
numit dc către cei vechi, printr-o dreaptă opinie, casă. 
Aceasta и spune şi mai sus, spre sfârşitul primului capitol 
în parugiat ui al şaselea,

$ 2

De acolo (au) ele Notează cele despre îngeri şi că 
cele nemutcnalc încap şi unele in altele fără să se con 
funde. dai sum şi depănate şi sunt ca nişte grade şi irepte, 
prime şi secundare; şi că m inţile dum nezeieşti se în 
vârtesc in jurul lor, nu într-ΰ în vânire trupească, ci s ирга - 
lumească şi înţelegătoare, şi observa cum se învârteşte 
mintea, ieşind din sine spre înţelegere ş i Imorcându-sc la 
sine, ne ieşind din sine pnn împrăştie re şi întoarcere: 
aceasta o  dau de înţeles şi roţile cu ochi mulţi dc la 
dum nezeiescul Iczechiel; dar observă şi că sum  în 
identirate şt la vârf in jurul dragostei d u m n eze ieşti;  
iar prin identitate  trebuie în ţe le a să  n ed esp ărţita  
atenţie la D um nezeu; iar prin vâ rf  în ţe leg e  în a in 
tarea în ţe leger ii şi fiin ţe i lor până ta d um nezeire; iar 
prin unirile intre ele ale celor inteligibile. în ţe leg e  
dragostea (tjpOTCU între e le , d e m n i de D u m n ezeu  
care. fiind d u m n eze ie sc ! şi u n ifica toare . le uneşte  
p c  ele , nu făeându le  o grăm adă, ci legând l i -Ic în 
iubire i ά γ α π η τ ίΰ ς κ  dintre existenţe ί ο ν τ ω ν  Sc) şi 
dinlre cele inteligibile (■νοητών) ca şi dintre cele  sen si
bile (α ισ θ η τ ώ ν )  unele sunt unite şi interioare unele 
altora şi de aceea au acelaşi num e, iar unele sunt 
despărţite şi ălălurăte, ca t> grămada; iar unite cu cele  
inteligibile (ν ο η τ ώ ν )  sunt animalul şi lumina şi lumea 
inteligibilă şi cele ca acestea; iar despărţite şj în alăturare 
suni armata, gradul, familia, corul; iar la cclc sensibile  
unirea с anim alul, arborele, lumea, iar despărţirea. în 
grămada, suni turma, poporul, corul.

in  ţs c r ie r e a } D esp re  ( în s u ş ir ile  şi tr e p te le )  
îngereşti lată o altă lucrare и lui D ionisic. care trebuie 
căutată: DeSpreînsuşirile şi trepte ie înger eşti.

Potrivite îngerilor, gr. ά γ γ ε λ ο π ρ ε π τ ϊς .  N um eşte 
purificări potrivite îngerilor cele amintite dc Uaia şi 
I c z e c h ie l  in e x ta z , in ca p u l c ă iţ i i  Iar lu crare  
dc săvârşi io ai с a îngerilor numeşte pe cca dc la Damei şi 
pe cea explicată tic înger şi tea  împlinita cu Păstorel 
Hernia, cum citim in Păstorul, Şi cum îngerii înşişi se 
curăţă şi se desăvârşesc, se spune in scrierea Despre 
ierarhia * etruscă

De-a f i  îngeri Dc ce ac numesc ingen şi câ şi aceştia 
suni lumini

Sufletele. Notează că sufletele suni iiţtde după îngeri, 
inferioare Ion 41 câ чип! nemuritoare, pentru câ s-au creat 
in mod fîinţial vii, şi că pereni câ sufletele ştim călăuzite 
de ingen sunt capabile de viaţă îngerească aşa am c îm şi 
în Fusta (d

Obârşia binelui. N o le a z a  câ su f le te le  tuturor  
drepţilor sunt înălţate spre obâişia celor bune, adică spre
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plantele şi sem inţele au nevoie de căldură, ca şi toate 
corpurile cc au viaţă, fie sensibilă, fie vegetală şi sunt 
curăţite mult, încât sum făcute ţi albe. ca hainele şi altele, 
ba. căldura şi înnoieşte sem inţele ingheţaie.. a făcut ca 
soarele să aibă această fire: astfel toate cele spuse sc fac 
din lucrarea Creatorului, având această putere nu din 
voinţa sau puterea proprie. Aceasta o spune sfântul Dio- 
nisie în mod deplin, cxplicându-se pc sine însuşi mai jos, 
la sfâişîtul capitolului cinci şi la sfârşitul celui de al 
şaselea. Înţelege deci aceasta cum  se ruvine şi nu u 
strâmba.

Este măsura  Soarele se zice măsură şi număr a] 
orelor, fiindcă face începutul zilei; iar ziua care sc repetă 
in eerv face timpul; dc aceea s-a numit măsură, ca unul 
ce măsoară viaţa noastră: căci măsoară tor timpul nostru,

Câci ca este turuiau, N otează câ soarele a luminat şi 
cele trei zile dinainte dc facerea lui, fiind fără formă; şi 
că lumina creată întâi s-a format in ziua a paira ca soarele, 
cum spune şi Vas! le cel Mare în He.xaimei on; deci nu 
nesocoti câ cele mai înainte spuse nu s-au spus despre 
soare, ci despre prima lumină creată care a primit forma 
soarelui.

începătoare, gr. coc EVOip^iKrj. Adică începutul şi 
cauza unirii şi asemănării adevărate.

După el se doresc toate, Observăm cum  împarte toate 
existenţele şi anume în jurnl Celui ce este împăratul 
tuturor, după care se şi doresc toate existenţele. Notează 
că numeşte întâi pe cele  înţelegătoare (VOfpdl, apoi pe 
cele raţionale (X oyiK d). înţelegătoare suni cele neumes- 
tccate cu trupurile, ca toate Puterile mai presus de lume 
( c o s m o s ) ;  iar ra ţio n a le  (cu v â n tă to a re ), su f le te le  
om eneşti, care sunt in relaţie cu trupul, cum este omul 
sensibil; căci când lucrează numai omul ulterior, după 
A postol, adică sufletul, care nu arc toată relaţia cu trupul, 
om ul esle înţelegător (Vorpoc. mintal) - în acel moment 
ru-l num eşte numai raţional (A.o־yiKtoq), căci aceasta 
provine din trup 51 sullei raţional. Dar spune câ  cele  
înţelcgăioare (VOCpd. m inţile) şi raţionale fAoytKOO se 
doresc după Dum nezeu în chip cunoscător, ca având prin 
fire dorinţa dc a cunoaşte pc împăratul tuturor şi de-a se 
îm p ă rtă şi dc bunătatea  lu i. fiin d că  su fle tu l e ste  
cunoscător şi raţional; bine se spune şi câ are dorinţa 
binelui.

bir animatele neraţionalc doresc binele prin însăşi 
puterea simţitoare. Iar cele nesimţitoare, cum sunt plan 
tele şi cele neînsufleţite şi lipsite dc viaţă, doresc în mod 
natuiul binele, nu ca sa I şi cunoască, ci ca să rămână 
ceea ce sunt numai prut dorinţa naturală fiind ţinute de 
bine in existenţă.

Le ţine împreună. ׳AoAXTţ, adică adunate Soarele 
se numeşte TţAlOV pentru ca lc adună (âoA A îţ 7 lO l£ l) 
pe cele împrăştiate, adică Ic strânge şi le leagă, dai neagă 
că e  D um nezeu, pentru că sunt multe care îi sunt contrare 
şi se desprind din el.

După un cuvânt din vechime. După cuvântul din 
vechime, arată sau că dumnezeiescul Dionisie şi dum neze
iescul Timatei au fost Elini, cum arată şi în Faptele Apos- 
ttdilot־. sau arată gândul nebunesc al Elinilor. Câc» numeau 
soarele vectu şi începători RCtXaiov  KOft d p x a Î 0 V}.eum  
s-a spus m comedie

t celor doi luminători, pe t are Scriptura îi numeşte 
tnan Prin cei doi luminători înţelege soarele 41 iun o, ii
runmrie mari urmând lut Davici: bir Scripturi numeşte 
pwlttnii lui Iar remihilirea lor periodică num eşte  
!nişeurca dc la acelaşi la acelaşi pc care soarele o face prin 
t־| insa şi - străbătând ciclul zodiac, iar luna in câteva zde 
sC mişcă dc la conjuncţie până ia deplina ei micşorare 

’iotea z i că şi numărările tem porale provin din 
acestea, dar şi dc la luni.

Definesc: gr dtpop{ţ,OtXM. Le pun graniţele
[)întineze irit teu  mai presus de toate A  ceas la am 

sens-’■1 şt în ccle .de mai sus. anume câ Dum nezeu с în 
toate si nu с nimic din toate. Dai aici spune mai mult. 
anunic ca este şt peste fiinţe I־ ceea ce spune şi mat jos. 
fă Dumnezeu este ccl ce umple şi pe cele t e nu sunt. Dar 
observă cum zjce ca nit 1 cele tic sus nu ajung lă înălţimea 
щ пет й o .ei, nici ■■ ele de jos nu trec de eu\ adică 
dumnezeirea nu arc nici început, nici sfârşii im argine), 
puterile cereşti şi cele mai de sus necuprinzând-o pc 
jceasia nu pentru ca este şi n ׳ a fost cuprinsă: să nu 
înţelegi aşa; ci fiindcă dumnezeirea nici nu este: aceasta 
este · ne*'Sfinţii in necunnşiinţâ. Câci ajungând mai sus şi 
unindu-se, pnn iubirea lui D um nezeu, cu Puteri Ic de sus, 
cunoaştem că. împreună cu toate, nu cunoaştem firea 
dumnezeiască.

Luminează. Adică pc cele ce cuprind întregimea lui. 
pc măsurii Î11 care o încap; de aceea se spune şi câ este 
măsura LL/lor ce sunt sau ea este începutul si sfârşitul 
(mărgineai tuturor şi e singurul Creator: căci sc explică  
pe Sine însuşi mai jos.

Şt ordtneu. Lui D um nezeu 1 se spune ordine, fiindcă 
toate ie-a creat cu bună rânduitei; sau pentru câ se 
sălăşluieşte prin credinţă în cci cc vin la El. n iti venind  
cu mure bogăţie in cci mai slabi, nici venind prin po
gor :!mâni mai puţin în cei mai sfinţi, ci potrivit vasului 
meu izvotrând în mine bunătatea lui.

Revărsarea de multe feluri. Precum soarele sensibil 
luminează cele văzute şi rele cc  nu participă !alum ina lui 
nu participă pentru slăbiciunea lor, la fel şi în cazul lui 
Dumnezeu, toţi câţi vo icsc sc sfinţesc pnn El. far dum 
nezeiescul D ionisie a LămâduiL neclaritatea celor spuse 
despre soare; căci spunând câ soarele este chipul arătat al 
bunălâţii Iu! Dumnezeu şi numind creatura chip al Crea
tor.! lui. a adăugat îndată câ din el vine o iradiere de multe 
felini şi lămureşte în capitolul următor acest lucru mai 
deplin. Deci irebuie spus ce Înseamnă iradiere frevăr- 
ăttei Jcrtutlh׳ felm t (ДоААOOtriv Й л г^ гщ а); precum  
daca cineva strigând şi pnn această spunând ceva. cei de 
, aţă, întăriţi la auz, aud strigătul şt ceea ce s-a spus, iar 
cei ce se depanează puţin, pe cât se depărtează pe atât autl 
oiji slab sunetul, tai cei cc se depărtează mai mult, aud 
C|J atui mai slab şi primesc o pari с niai vagă din sunetul 
bogat, şi auzind un oarecare sunet neclar nu înţeleg ceea  
Lc s-a roşiii, îoi aşa trebuie înţeleasă lumina soarelui 
,ădevamt. chiar dacă pilda e  dc necompărat.

Şi fu nuştereu Să nu socoteşti câ soarele este cauzator 
j| 11,1 ;,ciu  sun al vieţii sau al creşterii sau al desăvârşim  
y e u iie u  !Im existenţe, precum nici vreo alia stihie, chiar 
d<־‘ e dintre cele ioane necesare, ca de pildă apa; câci e 
PrisihiJ să durăm şi lâră soare şi apă. deşi nu permanent, 
ч  destul Limp; dar ştiind D um nezeu câ răceala este eu 
lotul ne rodi toace, iar căldură măsurata e roditoare, şi c i
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Din acest frum os. Sc spune: lată toate sunt frumoasa 
(bune)foarte . şi dupâZu/mriu: Tot ce  e frumos, s-u г̂־ и. 
din binele necauzat al lui; căci pentru frumuseţe j^au 
fă cu t to a L e  in a rm o n ie  ι έφ α ρ μ ο γ ά ς ) ; fi d u rtia^  
legăturile bine orânduite ale tuturor, numite prieteni si 
co m u n iu n i ale tuturor ce lo r  ra ţion a le  v irtuoase  
cugetătoare la D um nezeu, ca Biserica celor întâi născuţi 
în cer şi pe pământ: iar pentru turmele celor necuvâri. 
tâtoare, mersurile împreună: tar pentru cele ncÎnsuflepiL. 
simţirile între ele: toate deci s au unit m hine, întoarse 
prin participare spre сайга lor,

Şi e capătul tuturor D um nezeu с  numit capătul 
tuturor ca Cel ce le susţine pc toate Împreună* ca Cel cc 
le ţine în siguranţa şi ca Cel datorită căruia toate au fost 
aduse la existenţă, neavând ele nevoie dc altcineva spre 
a se împlim; de aceea i se zice şi obârşia tuturor, in calitate 
dc cauză, dar şi de m ijloc, ca Cel cc d i  puterea de-a 
subzistă în mod prelungit; şi desăvârşire întrucât in voia 
lui au sfârşitul roate existenţele; de aceea zice şi că spre 
Bl se întorc, ca Cel ce e capătul { τ ε λ ικ ό ν )  lor. fiind atât 
începutul, cât şi ţinta, cum zice du т л е  zeiescul Ioan în 
A p o c a l i p (A poc. !.&}; dare şi pilduitorul, ea Cel ce arc 
in Sine de mai înainte ştiute şi rânduite toate ce le  ce vor 
fi, înainte dc-a le face. cum  zice Apostolul: perele cele-ti 
rânduit ik. nuii înainte (R om . 8 .30) şi cclc următoare, 
marele D iom sie ie-a înţeles acestea ca m odele, prin faptul 
câ a rânduit dc mai înainte în Sine cele  cc vor fi, înainte 
de a ie aduce la existenţă, adică înainte de-a le deosebi şi 
distinge prin preştimţa unitară a lui care le cuprinde pe 
toate. Acestea Ic vei afla şi in capitolul V, următor. Dar 
notează câ frumosul e acelaşi cu binele.

Ca şi ceea ce nu este. Cum poate ceea ce nu este să 
sc. împărtăşească de bine? Căci dacă nu este, nu poate 
avea nici dorinţă şi nici participa la ceva  din cclc ce  sunt; 
cugetă deci câ şi ceea ce uit este. este înţeles în chip diferit 
de acest dum nezeiesc bărbat; uneori numeşte aşa inxăşi 
dumnezeirea, ea ne fiind nim ic din cele cc sum; alteori, 
materia; dar alteori şi râul. Deci îi z ice  aşa în diferite 
înţelesuri. Astfel sc poate spune că materia participă la 
bine. întrucâi a Ibst prevăzută în forme şi a fost eliberată 
de lipsa de formă de mai înainte; sau câ râul sic im* 
panăşeşte dc bine. in trucul prtntr-o buna hotărâre şi ceea 
ce vrea să lîe, pnn părere, râu, şi ceca ce vrea să fie 
pururea rău, dorind să fie, doreşte bmclc; dar înainte ei* 
două foi spune de D um nezeu câ e mai presus de cele ce 
sunt; deci ar putea spune cineva bine, câ Dumnezeu este 
mai presus de cele  ce  sunt şi cel ce nu este particip! 1!  
bine ca la Cel ce e mai presus de cele ce sunt şi nu e nimic 
din cete cc sunt; înţelege deci cum  că vorbindu-se dc Cel 
ce nu este frumos şi bun. se vorbeşie de Dumnezeu; câci 
tui Dum nezeu i se spune şi Cel ce este şi ecl ce nu este, 
ca Cel ce nu e  nim ic din cele cc sum. ci с îr» chip 
necunoscut deasupra tuturor, dar nu e cineva care să 
cunoască in ce fel Dum nezeu nu este.

Existenţele fiinţiafp Bine a spus fii tipa le; căci exi?' 
tenţe in suie sunt cele mai înalte dintre fiinţe. Iar acum 
fiindcă vorbeşte despre cele create, in mod cuvcrut 3 

adăugat la termenul existenţei (υπάρξεις), fiinţială 
(ο υ σ ιώ δεις! Iar umrt li se spune pentru câ nu se adună 
ca o  grămadă, c! pentru ca izvorul şi obârşia lttf *l 
Dum nezeu şi de El au fost făcute toate cele care Iu־

Trebuie curăţiţi, Căci s-a spus. Apropiaţi-vă de El şt 
vă veţi buni nu şi fetele voastre nu se vot mai ruşinii tPs. 
33.5».

Au iubit mult Celui ce iubeşte mult. [ sc va şi da mult; 
iar celui cc  iubeşte mai puţin, i se va da pe măsura iubirii 
Iui; lămureşte ceea ce spune m ai sus, câ Dumnezeu este 
ordinea fr măsunt noastră.

$ 6

Mai presus de lume, gr. ÎrtlCpKOOpiOV. S-a spus 
minţi mat presus de lume. întrucât unele minţi şi trepte 
sfinte suni supralumeşti, iar alte irepie îngereşti sum  
întralumeşli, adică rânduite spre slujirea lumii, spre ocu 
parea de ea: acestea sunt numite de unii şi conducătoare 
ale Jumn Unele din minţile iiitralumeşiL oameni şi 
îngeri, sunt şi conducători de neamuri şi de cetăţi şi dc 
Biserici şi de sfinţi, cum  spune dum nezeiescul Ioan în 
Apnatlipsfi. dar şi ai altor orănduii i lumeşti, cum spune 
şi Psalmistul: Strâjui-wt îngerul Domnului (Ps. 33,7); 
supralumesc csrc cei duhovnicesc; in jurul lumii csie cel 
sufletesc; in lum e este ecl trupesc; în alt sens, supra- 
lum esc este  şi cei ce îndrom eazâ mvăţălura despre 
D u m n ezeu , iar în jurul lu m ii, ec l cc în drum ează  
cunoaşterea naturala, in lume cel ce practică virtutea 
făptuitoare

t.e cuprinde pe toate. Toate fâcârdu-le şi susţmăndu-lc 
şi crescundu-ie şi prdăcăndu-le

Dezbină. N ecu n o a şterea  separă de D u m n ezeu  
(dezbină) după cum lumina mai mult adună şi leagă, cum  
s a spus mai sus.

Opiniile Despre idoli şi despre pohieism ul lor.
închipuiri, gr, (pcfcVToOÎaţ, N um eşte închipuiri 

înţelegerile pornite de la cele sensibile.

§7

Şi ca frum os. Frumos s-a numii D um nezeu in Cân
tarea Cântărilor, precum se numeşte şi frumuseţe: şi 
D u v id :  împodobit eşti m  frumuseţi mai mult decdi fiii 
oamenilor (Ps. 4 4 3 ) ,  Se numeşte frumos şi ceea ce 
participă la frumuseţe, Şi nuteaza câ se distinge frumosul 
şi frumuseţea în existenţe, în cete ce se împărtăşesc şi In 
cele de care se împărtăşesc; dar la Dum nezeu nu e aşa; FI 
sc numeşte frumos, pentru frumuseţea transmisă din El 
şi pentru câ cheamă pe toate spre El; e frumos, ca Cet ce 
este şi niciodată nu se micşorează sau creşte.

Cu sine de acelaşi unic chip. Dum nezeu este frumos, 
de un unii chip. fiindcă nici nu se dc spoite in deprinderi 
şi deosebiri de frumuseţe făcătoare, nici nu e pentru unit 
Irurnos, pentru alţii nu: ci este frumosul neschimbat, fără 
început şi absolut fără silinţa şi pururea ia fel; şi de aceea 
sc zice că are în Sine frumuseţea dc mai înainte, fiind şi 
izvorul celor create şt obârşia şi cauza frumuseţii; de 
aceea are şi frumuseţea in sens dc depăşire; eaci deşi sunt 
multe Irumuase. dar sunt frumoase din El, şi nimic nu e  
frumos pnn sine; El e frumos în mod necauţat. iar ele în 
mod cauzat şi prin împărtăşire; deci Dum nezeu este 
IriiTnos intr-un mod unic. iar cele de după El sunt fru
m oase din El, şi au frumosul ca o  caii talc.

§5
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înţelege cefe superioare: dar sufletul nu с înţefes de 
nimeni; d e c id  с ultimul din e d e  inteligibile, Iar puteri 
ale .sufletului sunt eele capabile de simţiri.

inspirată  V czide aici toată deosebi rea sufletul ui fuţ â 
de cele inteligibile; acestea înţeleg în  chip înţelegător şi 
unitar, adică pnn intuire concentrată, iluminările dum- 
nezeieşii superioare, ce re descoperă pe măsura lor. Iar 
sufletul e raţional şi in desfăşurare, adică împărţit după 
cele  împărţite şi învăţat prin participare. M intea tui 
Coborând la raţionamente, sc împarte oarecum şi are 
nevoie de raţiunea desfăşurate prin multe m odele ea să 
urce spre sesizarea a ceea ce este inteligibil. D eci sufletul 
tucrează in m od am estecat şi prin nuuarc, când şi 
înţelege. Aceasta e propriu sufleu!lui şi când econ d u s din 
afară spre cele mai multe; câci urca de ta cele străine.

Sufletele raţionale se m işe i

f i t  cir- fie  în spi- fie in linie
cuhtr, rată, dreaptă.

§10

Deci (cauza) acestor (trei) - şi a ce tor sensibile.
O bservi câ spune câ şi mişcările celor sensibile suni trei: 
circulară, in spirală şi în linie dreaptă; suntem învăţaţi de 
mai înainte să Ic înţelegem  acestea, din e d e  spuse despre 
suflet; căci eu (m işcarea) e circulară, când cele sensibile 
lucrează р т т  puterile şi însuşirile proprii, cu focul ce 
încălzeşte şi cu apa ce răcoreşte şi la fel cele următoare; 
in spirala, când lucrează muiându-se. de pildă peştii din 
apă, păsările şi toiagul lui M oise asupra şarpelui şi cele 
asemenea; şi în linie dreaptă, când iarăşi vine ta ale sale. 
de pilda când după desfacerea iăpiunlor revin iarăşi ta 
clem entele descom puse.

Şi mişcarea. C ineva ar putea fi îndemnat să înţeleagă 
mişcarea aici ca schimbarea şi coruperea celor sensibile; 
câci dacă starea acestora înseamnă facerea, e vădit câ 
mişcarea indică contrariul; deci notează câ şi schimbările 
şi descom punerile sunt de ta acelaşi şi prin acelaşi şi tind 
spic acelaşi.

De aceea toată starea. A dică de aceea tot binele şi 
frumosul.

E ţotut unul şi mulţime. Cum se va înţelege că totul 
e umil şi mulţim e? Presupune toată lumea cu pe un marc 
arbore, vieţuind in maic părţile lui însufleţite, oarecum  
ca nişte rădăcini şi tulpini şi în părţile părţilor ca  nişte 
ramuri, crenguţe şi frunze; consideraţi pe flecare'din  
acestea ca perfectă prin sine, păstrând în întregul său 
unirea şi ordinea după care trăieşte arborele in sine însuşi 
şi cu părţile safe-cum  vieţuiesc cele înţelegătoare în mod 
înţelegător şi raţional, iar cele neraţionafe in mud sensibil 
şi cele neînsufleţite şi 131 â suflare in m od fizic şi prin 
ohişnumţă, şt fiecare este vieţuind în isme însuşi, cum am 
spus că trăieşte flecare şi cu întregul în m işcare, adică 
părţile cu cefe generale; astfel vei cunoaşte întregul ea o 
un ii aie sim fonică şt convieţuitoare, dar şi mulţimea, in- 
trucat fiecare din părţi trăieşte potrivii eu el şi in mod 
propriu Şi iarăşi dacă dintr-un unic şi singur Dumnezeu  
sunt toate. în mod cuventl sc va spune că toate sunt una, 
pentru legătură armonic, dar şi mulţime pentru multele 
forme arătate in fiecare.

Definiţiile. gr 01 OpOl. D efiniţiile suni raţiuni expli-

״ iincaz;i. constitu ind  u unitate  şi subzistând în !poştaş 
toate existenţele. încât se arată şi ipostare  d istincte . Dar 
suni şi identice puterile ce lo r ititeligibife ce sc îna lţă  spre 
D um nezeu şi se unesc, fiind şi asem ănătoare, fiindcă sunt 
din El Şî apropiate  de El. D ar sunt şi altele. întrucât sc 
produce coborârea şi deoseb irea  şi îm părţirea  p roces i
uni lor dum nezeieşti inferioare  şi ultim e ale vo in ţei d u m 
nezeieşti, înm ulţindu-se  ţn cete  văzute. B;i se fac şi 
ne asem ănătoare, fiindcă cel lacu l este altul in toate: decât 
Cel ce le-a creat şi nu ta fel. Dar îm b inările  d em en te lo r 
aduc o com uniune a ce lo r con trare ; căci ţoale corpurile 
sunt din patru d em en te . Iar cefe din aceleaşi e lem en te  ale 
lumii sunt co e ren te . aducând  o legătură prin coborâre  
între ceea ce e văzut şi ceea cc e in telig ib il, înm ulţindu-sc 
dintr-o substanţă a  m ateriei co rpu rilo r celor tari şi re 
nii zand între ele un şir; d in  acestea înţelege şi cefe 
Liruiăîoare. C d c  unite xunL ne am estecate, ca  în  cazul 
neomului om enesc. în ceea ce are com un şi în identitatea 
fiecărui om; căci prin raţiunea com ună a fiinţei, top suntem  
uniţi, dar în idemite!ea fiecăruia suntem  neamesfecaţi. 

Toate stările Stări şi m işcări spune câ suni trei, pe 
care le şi în ş ir i , ale m inţilor, ale sufletelor şi ale tru p u 
rilor; deci trebuie s i l e  în ţelegem  în m od cuvenit. M inţile 
stau şi se m işcă, cum  zic Isaia şi lezcehiel despre Serafim i 
şţ H eruvim i, fiindcă ei urcă şl coboară, cum  zice M oise; 
ui se imoTC fără sfârşii spre D um nezeu şi sun t fixaţi în 
tensiunea spre El. deşi sunt irim işt şi coboară la cele 
inferioare, pem.ru grija  de cei ce sc vur folosi; aceasta  este 
a sta sigur în  apropierea de D um nezeu şi a sc m işca  în 
slujirile celor ce  beneficiază. lSc m işcă în a cugeta ta celc 
inferioare şi stau în a fi cugeta ţi de către cei m ai de jos. 
ciî irtlclicibiJi, răm ânând  în identitatea proprie; câci sunt 
paznici şi locaşuri ai lo r înşişi; şi locuiesc în ci înşişi şt sc 
întorc în ei înşişi şi .sunt n e îm p riş tia ţi în cele străine de 
evlavia faţa de D um nezeu; şi roate cefe inferioare  re  
imore spre cele superioare. Iar m işcările m in ţilo r şi su
fletelor sunt in form ă de ro ţi şi în ecic , cum  zice şi 
lezecluel, fiindcă ies din eJe însele şi se întorc în ele 
iuselc. neieşite  din efe insele. A cestea  sc petrec cu cefe 
rterrupcşii; iar starea şi m işcarea co rpu rilo r sc va în ţelege, 
prin răm ânerea  niiLteriei în  suportu l p ropriu  şi prin 
m işcarea spre m odui ilc ce se produc din ca şi pnn  sch im 
bările corpurilo r însufleţite  şi ne însufleţite .

§3

In mod circular, N otează cum  se m işcă cele cereşti: 
cite'ufef şi pe !inie d reap tă  şi în spirală; şi cum  se în ţe lege  
m işcarea In spirala a sufletu lu i.

M inţile dum nezeieşti sc m işcă

tir- sau in linte suit in
ctihit, dreaptă spiralii

§y

Iar mişcarea sufletului Fiindcă, precum  am scris 
tea iiu ^  cefe cc  cuge tă  suni în ţelegătoare (v o ep ti), ia r cefe 
*-tegeute suni in telig ib ile (VOîl'Tâh cefe inteligibile suni 
hrană a ce lo r în ţe legătoare־, deci pe drep t cuvâm  vorbeşte 
de puterile în ţe legătoare  ale sufletu lu i, c a  singurul care
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lucru).
Trebuie ştiut Pentru cc nc folosim  de silabe şi Cu_ 

vinte; citeşte textul. Ceea ce vuieşte sâ spună e aceasta: 
când voim  sâ mişcăm  o răpune rostiră, de c despre ceva  
din cele sensibile, avem  nevoie de cuvinte, silabe. Eiicrc 
şi scris spre arătarea celor vorbire; iar dc sc mişcă sufiemi 
de la sine spre cele iniei igibilc prin lucrări drepie, sunt de 
prisos simţurile îndreptate spre cele  sensibile; căci îsi 
închipuie cclc înalte; iar când devine îndumnezeit înajj(. 
tănri pc încetul in înălţări şi prin unire necunoscut! 
ajunge la atingeri cu lumma nevăzută, atunci lucrările 
inteligibile sunt de prisos, ca şi simţurile. întrucât sufietu] 
înţelege cclc mai înalte decât acestea, unit in sfârşit CLÎ 
Dumnezeu; dar când îşi închipuie totodată şi celc de jos 
şi se grăbeşte sâ se m işte şi în jurul celor sensibile, atunci 
trebuie să caute raţiunile mai lămurite şi ccie mai clare 
ale celor văzute.

La f e l  - şi puterile înţelegătoare Notează că altceva' 
e mintea şi altceva sufletul. Lucrări şi puteri înţelegătoare 
numeşte înţelegerile care suni mai jos şi împrâştierea 
minţii. Când dec[ sufletul voieşte să sc înalţe spre 
D um nezeu şi sâ se unească după putinţă cu El. trebuie 
să-şi întoarcă însăşi m intea de la celc parţiale şi să sc 
salte spre cc lc  mai generale; căci înţelegerile sunt 
parţiale precum am spus înainte; deci când sufletul 
deven ii întreg m inte şi. în torcându-se spre cele din
lăuntru, a ajuns întreg unitate şi sim plitate, va putea sâ 
se întâlnească cu razele dum nezeieşti, prin neştiinţa de 
laudă sau necunoştlnţa învăţată; atunci cunoscând că 
nu cunoaşte cele  necuprinse ale lui Duţpnezcu, va 
gusta, bucurând u-sc. strălucirile dum nezeieşti, nu prin 
ochii sensibili; căci nu le sesizează prin aceştia, ci prin 
ştirile lipsite dc ochi ale minţii.

Prin simţuri ־ mai vădite. Explică câştigurile mai 
vădite ale simţurilor; şi spune câ acestea suni cuvintele 
mai clare şi cele văzute mai înţelese .

Se vor putea înfâţişa bine. A dică cele simţuale.

512

Dar unora ־ li s-a părut. Dar şi iubirea (âyaTtTţ) 
indică crosul; şi e un nume mai dum nezeiesc decât crosul.

Să audă  Notează câ şi atunci erau unii stăpâniţi de 
nume; acestora Ic închide gura cu dumnezeiasca Scrip
tură. J

Dumnezeiescul Ignatie. Şi dm aceasta socotesc unii 
să critice această propoziţie, ca nefiind a dumnezcicscu- 
lui D ionisie. pentru că spun c i  Ignatie a fost mai târziu 
ca acesta; şi cum  poate cineva să pom enească pe cel dc 
mai târziu? Dar e o invenţie şi această părere a lort căci 
Pavel. care a luminat pc D ionisie, a fost mai târziu la 
Rom a, in timpul sfântului Pcm i, după care Ignatie ajunge 
episcop al A nuohiei. după mutarea lui Petru la Roma; iaf 
sfântul Pavel a trăit mult timp, putând lumina pc Dio
nisie; iar D ionisie a trăit după el; iar evanghelistul Io311 
a fost exilat sub Domiţian la Faim os, unde îi scrie Dio^ 
nisie; iar Ignatie mărturiseşte înainte de Domiţian, deci 
înainte de D ionisie.

Erosul meu. E de cerceta! cum  după Ignatie, care 
spune şi scrie după Tim otei, in vremea lui Onisim. Ro
manilor. cr<>sul meu s-a răstignit, D ionisie scriind lui 
Tim otei aminteşte de acesta, (cum  scrisese deja Ignatie):

catjve ale fiinţei fiecăruia dintre lucruri şi ale genului şi 
deosebiri şi indicări a ceca ce este ceva.

începutul ca model. Este cauză şi m odel sau Început 
a ccca  cc e făcut; aceasta este  raţiunea prin sine  
de săvârşi toare a D um nezeului etem  existând prin fire ca 
model veşnic, spre care se fac cele  ce sc fac; căci raţiunea 
şi m odelele sunt nccorporalc; dar ele suni şi cauza sau 
obârşia, fiindcă sunt aceea pentru care se desăvârşeşte 
ceea ce se face; sau cauze finale, cauza fund nedespărţită 
de rezultat, căci din existenţa ei se iveşte ceea ce sc face, 
ca substanţa tuturor, dar Dumnezeu a adus-o şi pe 
aceasta la existenţă; iar Făcătorul este despărţit de rezul
tat, fiind D um nezeu şi Cei prin caree făcut ccca cc с făcui.

toate cele ce nu  sunt. înţelege astfel cum  celc ce 
nu sum, sunt în Lnne. fiindcă în El lipsurile sunt mai 
presus de fiinţă; căci nu putem socoti fiinţă lipsa, pentru 
că este fără început, nestricăcioasă, nemuritoare şi cele 
asemenea; căci D um nezeu nu este acestea, fiindcă este 
şi înainte dc acestea; pentru câ  din FI s-au cunoscut ce 
sunt acestea; şl dc fapt tiu cunoaştem nici ce nu este 
D um nezeu, sau cum e  negrâii şi necuprins; căci nu sunt 
acestea începutul, ci ele sunt din El; deci Eî e şi cauza 
nim icului celor ce sum după El, fiind şi cauza existenţei 
şi neexistenţei; căci la El nim icul este lipsă; fiindcă are 
existenţa, pentru că nu este nim ic din cclc cc suni şi fiind 
Cel ce nu este, pentru că este deasupra lui, este. fiind 
Făcător şi nefiind, ca Fiind şi depâşindu-ic, mai bine zis 
şi supradepăşindu-le şi ca fund SLiprăllinţiat Citeşte şi 
în foaia dinainte expunerea m ea despre Cel ce nu este.

Şi celc mai mici pe cele mai înalte. A m  scris şi mai 
sus acelaşi lucru in primul capitol, câ cele inferioare 
pururea se întorc spre cclc superioare şi sunt cuprinse şi 
îngrijite de acelea; iar cele de aceiaşi fel sum în com uni
une cu cele de aceeaşi treaptă şi simplu toate sc iubesc 
unele pe altele şi pe ele; dar şi Dumnezeu le iubeşte pc 
toate şi face toate cele  bune.

însăşi iubirea binefăcătoare. M in u n at z ic e  câ  
iubirea (erosul) ccabunâ. preexistând ca iubire, n-a rămas 
nerodiioarc, ci a născut în noi iubirea ferosul) cca  bună, 
pentru care dorini frumosul şi binele; căci D um nezeu e 
făptuitor şi născător, după cum s a spus: Tatăl Meu până 
acum lucrează şi Eu fucrez floan 5 ,17), Observăm de aici 
mişcarea dumnezeiască; căci dragostea bincfâcâtoare a 
mişcat dumnezeirea spre pronie, spre susţinerea noastră, 
ca sâ fie şi făptuitor cel cc se mişcă şi sâ nu rămână 
neToditor; din aceasta vei înţelege şi cuvântul monada 
mişcându-se şi celelalte spuse de Grigorie T eologul în 
primul Cuvânt despre Fiul.

Covârşirea care Ie face. Adică a produs creaţia, ca sâ 
arate prin ea mişcarea iubitoare,

511

Dar să nu socotească cineva , Notează câ nu trebuie 
folosite num jnle fdespre D um nezeu), dacă nu apar în 
d u m n e z e ia sc a  S crip tură , cum  se sp u n e şi acum  
despre eros; câ  nu trebuie dală atenţie cu v in te lor , c i 
în ţe lesu lu i (fo rţe i) scop u lu i; căci e le  dau ex p lică r i 
despre D um n ezeu .

Prin alte cuvinte cu acelaşi înţeles. Nu suntem îm 
piedicaţi să folosim  (alte) cuvinte pentru înţelesuri cchi- 
valenic. (N oieazâ câ μ η τ ρ ΐδ α  şi π α τ ρ ίδ α  spun aceiaşi
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î Tipoctycoyict). deşi Iacei din afară nu înseamnă un lucru 
curat, aici îl arată ca pe ccl cc produce mijlocirea unirii 
in Dumnezeu.

.Şr ־ e mişcai Notează mişcarea dutim czeiască, prin 
саге se mişcă. Dumnezeu este şi aducăloT şi mişcător.

Ridicată peste toată. Unirea iubitoare cu Dum nezeu  
e ridicată peste toata unirea şi deasupra ei; îi zice ridicata 
fe^ îp T p b n r |v } ca mai presus de toată iubirea; căci crosul 
dum nezeiesc cmc fără început şi fără sfârşii, ca pornind 
din bine şi in io ic and li ־sc spre bine, în formă circulară; 
fiindcă şi linia cercului nu sc cunoaşte dc unde a începui 
şi unde sfârşeşte; căci din El este dorinţa binelui şi tinde 
iarăşi spre El; căci in El însuşi este şi rămâne puierca dc-a 
iubi a bunătăţii şi a celor cc tind spre bine.

Mişcarea îndrăgită (a crosului). Mişcarea îndrăgită 
preexista buiclui; ca fiind sim plă şi pururea mişcătoare în 
bine şi pornind din bine. se întoarce iarăşi spre et. îiind 
fără sfârşii şi fără începui, ceea ce face arătară dorinţa 
noastră spre dumnezeire Dar notează că cel ce porneşte 
ctem  este binele, care pornind spre cele inteligibile şi 
sensibile, se întoarce iarăşi spre El însuşi şi nici nu sc 
opreşte, nici nu sfârşeşte,

§15

Din i/unde sfântului Ierotet

Crosul, Să afle cum cugeiă  marele Ierotei foarte bine 
despre eresul de laudă; întâi ii spune dum nezeiesc, pemru 
câ şi prima cauză a crosului ceresc este Dum nezeu în chip 
ridicai peste muie şi necauzat; căci dacă iubirea cmc, 
precum .w  spus. crosul însuşi, dat s־a scris câ Dumnezeu  
este Iubire, с vădii crosul unificator al tuturor sau iubirea 
este Dum nezeu; deci dc acolo porneşte mutându-se la 
îngeri: dc aceea îl numeşte pe el şi îngeresc, moli v pentru 
care ar puLea vedea cineva crosul dum nezeiesc şi ca 
putere a unităţii lor; căci nimic nu e in dezacord sau în 
opoziţie la în gen . Apoi după înger, vorbeşte ş id e  eresul 
înţelegător, adică ccl din oamenii înţelepţi în cclc dum 
nezeieşti. care sunt ai Bisericii; căi re aceştia vorbeşte 
Pa vel: ca sâ spuneţi acelaşi tucm  (cf, Fiii p. 2 .2 ) şi cele 
următoare; şi Domnul: Cu să fie una, turn şi noi una 
sumem  floan 1 7 ,1 1) Acestea, despre c d с din adevărul 
creştinilor, in sfârşii şi despre toţi oam enii, în care este 
legea prieteniei; iar sufletelor raţionale spus şi 
înţelegătoare, pentru mintea lor dumnezeiască; iar eros 
psihic a numit pe te l ai celor neraţionale iau iubirea 
sim juali, adică lipsită dc minte: căci din această putere a 
dragostei fa crosului) zboară şi păsările in grup şi ciorile 
şi rândunelde şi corbii şi câte ca acestea; şi umblă pe 
picioare o ile. căprioarele, vitele şi cele înrudite, şi înoată 
chiţii şi peştii şi cele de acelaşi fel; şi cele ce nu umbla in 
(urme sc mişcă spre întâlnirea cu cete de aceeaşi fire. Iar 
eros natural numeşte deprinderea obişnuita a celor neîn
sufleţite şi fără simţuri, sau însuşirea celor cc sunt 
stăpânite de crosul !aţă dc Creator pentru faptul de-a 
subzista prin El; şi d c  suni Imuarse spre Dum nezeu prin 
mişcarea vitală чаи naturală,

§16

Deoarece - dintr-una. A m  spus mai sus că e d e  ce

şţsă nu mai caute vreunul din filosofii din afară să aducă 
spusa sfântului D ionisie despre crosul dum nezeiesc ca o 
dovadă în plus că ea s־a introdus în scrisul lui Ignaiie din 
neşLiiiU^ m 1 -ârziu fapt pe care I-am cunoscui câ s-a 
întâmplat adeseori multora -  şj câ scrierea acestuia 3 

istal fără acest cuvânt; Căci această zicere (apoftegmă) 
ţ] era familiară, ca şi faptul că despre el se spunea şi scria 
că este piti'tţttor de Dumnezeu (BeotpDpoC}. câci nu 
exista dovadă când sc spune: Sade unora. adică Ro
manilor; dar (se poale spune) simplu; Ser ie dumnezeies
tul IgntiUe.

iu introducerile anterioare. Trebuie Şliut câ num eşte 
introduceri anterioare, cele ale lui Solom on la Scripturi, 
dc unde sunt luate şi cele spuse.

Dar iubirea i<3cy6cnr|) indică crosul, al cărui nume c  
nur dumnezeiesc.

Mai mult pentru cele dumnezeieşti. Pentru ce teolo
gii atribuie celor dum nezeieşti mai muli crosul adevărat.

Mulţimea. N otează că mulţimi le folosesc şi cuvintele 
potrivit eu ceea ce înţeleg ele; spune ce face crosul şi 
despre două crosuri, dum nezeiesc şi împărţit, adică tru- 
pesc.

M aigreu. Adică reproş abil
S-a întors, O spune David despre Ionatan în prima 

(.«£■) cane a Regilor.
Sfinţii ■folosesc. A celaşi înţeles îl are crosul şi agape; 

şi care este lucrarea crosului.
Amestecare. Adică amestecând cele  ce iubesc cu 

celelalte.
Pentru frum os  Ceea ce a spus mai sus, câ erosuf 

dumnezeiesc preexistând fit Cel hun, a născut în noi 
crosul, prin care dorini binele.

§13

Extatic. Despre extazul croite a spus şi David: Eu om 
spus întru uimirea meu (extazul meu) (Ps, 115,2).

A ieşit din sine. Notează cum  sc înţelege: A Ieşit din 
sine în Dumnezeu,

Putem îndrăzni. Şi că D um nezeu iubeşte pe toţi.
De aceea - şr râvuitor. Dum nezeu se numeşte şi 

râvniior. L׳it iubitoi al mântuirii tuturor.

§14

Dar ce voiesc in general îl numeşte pe Dumnezeu 
izvor şi născător ;fi iubirii şi ;fi crosului; căci EI avândufie 
pc acestea, le-a arătat în afară - înţelegem  făpturile; şi 
rcmru aceasta s-a 7 is: Dumnezeu este iubire([ loan -U b s: 
da! şi in Cântarea Cântări fot 1 s-a spus ta Ici iubire; şi 
iarăşi duh ea tu şi dorinţa, caro este em s\ iar ccl iubit şi 
îndrăgit cu adevărul, este Bl. Jar prin faptul că revarsă din 
Fi crosul iubitor, *c zice că El îl mişcă, fiind născătorul 
âcesiuia; iar pnn fiipiul că HI este ccl îndrăgit şi juhil cu 
adevărat, mişcă pe cele cc îl văd (caută] In cei ce  a pus 
puterea rfe ari dori

îndrăgit - şi iubit. înţelege pc Dumnezeu ca pe CeJ 
c'e aduce la unire şi m işcă spre unirea iubitoare in Duh

ca pe Mijlocitorul acesteia şi ca pe Col cc pune in 
armonie cu E] spre a fi îndrăgit şi iubit de către făpturile 
lut, iar m işcătorii zice, ca mişcând pc toate după cuvântul 
lui, spre a se întoarce spre El Iar cuvântul aducere
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afla în mod necesar şi cele contrare celor spuse; căci unde 
esie început, este în mod necesar şi ceva care e uitiirml- 
şî de exi stă Cel ce csîcT este  şi cel cc nu este; şi daca Csţ  ̂
bine, csic şi râu Dar fiindcă cele cc sunt, suni fiinţ? sţ 
forme, cel cc nu este, este fără formă şi fără fiinţă. fijnJj 
cugetai numai cu raţiunea. Acest non-existent şi 
forma, trei vechi l-au numii materie, căreia i-au zis * 
ultima JiformitiiTc. Dar materia se zice non* ex isten ţi nu 
pentru că nu este nim ic, ci pentru câ nu este prin şine־ 
căci Cei cu adevărat existent este Dumnezeu şi E] esi(J 
binele: d arafosi adusă la cxLstenţâ de D um nezeu din cele 
ce nu sunt şj materia; dar nu cum  au socotit unii fără 
formă şi fără chip; de aceea nici nu e materia început al 
celor sensibile, ci mai degrabă înlregitoare a acestora si 
ca uliim  fundament al celor ce sunt. De aceea nu e nici 
chip al lui D um nezeu , ca cele raţionale, nici ceva 
asemănător (CiScoAov, simulacru, n, trad.) al Celui ce 
este cu adevărat; şi simulacrul (idolul) sensibil al lumii 
cu adevărat inteligibile, care este sensibil, nu este fără 
materie, e mai înalt ca materia, participând întrucâtva la 
chip; deci niciodată nu se va arăta materia fără chip şi 
însuşiri, carc sum deprinderi; căci când a fost făcut focul 
fără călduţă sau apa fără răcoreai! sau fluidiîaie sau 
culoare? Sau pământul şi aerul la fel7 Dc aceea ai şi spus 
pnn raţiune câ materia este Ţâră chip şi Iară însuşiri şi fără 
formă; căci din ceea ce s-au făcut cele văzute şi 
nevăzute, adică din cclc  ce nu sunt, au fost aduse la 
existenţă  dc D um nezeu, cum  învaţă dum nezeiescul 
M oisc nefiind mai înainte ca  bază o materie fără formă, 
apoi ordonată ca lume (ca cosm os). Căci materia csie în 
Dumnezeu, ca una cc a fost adusa la existenţă de El; ci 
fiind mai presus de fiinţă, ca Cel ee le susţine ca Bine. 
ţoale se înţeleg în El. acestea vei vedea aflându-lc spo
radic în cele  ce vor fi spuse.

Cum neamul demonilor. în sfârşit descoperă alte 
problem e, spunând că dacă toate sunt din bine, de unde 
sunt relele şi cum s au făcut îngerii demoni? Toate sunt 
contra Manie hei lor.

Nu este in chipul binelui. Bine şi exact a văzut în 
îngeri chipul binelui (To d y a B o e iS t^ ); căci Dumnezeu 
fiind în mod fim pal însuşi binele, cclc dc dupâ El, ca 
îmbunătăţite din participare şi din afară prin dorinţă dupâ 
El. pe drept cuvânt se zic asemenea binelui (dyaGoCiSTţ).
nu prui ele însele bune.

Şi cum - Cel bun. V ezi cum aduce spre cercetare 
problem ele, respingând poziţiile contrare ale adversa
rilor, ca Manichcil; căci acesta este scopul cel drept al 
acestui dum nezeiesc bărbat; căci se întreabă din ce 
începui s-a produs răul; de e  din altă cauză; şi cete 
asem enea ale celor nedrepţi A poi cum  Binele a voit sd־l 
producă pc acesta; şi cum  e Tăul şi pentru providenţă; din 
acestea arată câ deşi răul are existenţa, o  are aceasta din 
bine; şi câ numai FTovjdcnţa c im iu ieşte  totul şi de aceea 
din ca este un începui bun al celor ce există. Acestea le-a 
lămuril acest dum nezeiesc bărba! în aceste întrebări: căci 
m ergând mai departe, analizează  clar problemele* 
arăiând câ răul nu este nici ipostatic (în suport propriu) 
nici iri fire; ci produeându-sc pnn lipsă, nu poate fi socoti* 
nici ca existând, nici ca neexistând; şi aceasta sc dă de 
înţeles în spusa din Psalmul 36: Am v ă z u t  p c  n e a  tdtncioS
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înţeleg f i a  νοούντα) sum înţelegătoare (νοερά) şi celc 
înţelese (τ ά  νοούμενα) inteligibile (νοητά); şi cele 
înţelegătoare (νοερά) au deasupra lor. fără îndoială, pe 
cele inteligibile, dc aceea cele înţelese {τά νοούμενα) 
suni hrana celor înţelegătoare: deci cele înţelegătoare 
suni îndrăgite de cele inteligibile, fiind întoarse spre ele 
şi oarecum in urcare; dar îndrăgesc şi cele inteligibile (τ ά  
νοητά) pe cclc înţelegătoare cu grijă (în mod provi
denţial) de a le transmite un fo los egal. Şi s-j mărturisit 
deci că iubirile (crosurile) acestora se află deasupra 
iubirilor celu i sensibile. Dar socotesc că acestea s-au 
numit inteligibile şi înţelegătoare (νοητά !şi ν ο ε ρ ά  j din 
participarea la Cel ce este bun, fiind făcute astfel Iar 
iubirile (crosurile) dc sine inteligibile, se numesc dum 
nezeieşti m loc de cele ale lui Dum nezeu, după cum  este 
bun, celui ce este bun; şi altceva este ceea ce e simplu bun 
şi Binele însumi; altfel este inteligibil (νοητόν) cel inteli
gibil cuiva, ca înţeles dc acela, şi altfel cel simplu inteli
gibil; nu e  ca timpul şi spaţiul; căci şi acestea sunt 
inteligibile, fiindcă nu sunt sensibile; dai mintea celor 
inteligibile este lucrare vie şi via (a: căci cclc  dc după 
aceasta se află prin cercetare şi din ordinea celor ce se  
impun cercetării sau din descoperire.

Cauza - nesupusă relaţiei N esupus relaţiei ( ά σ χ ε 
τ ο ν )  num eşte absolutul, sau cc 1 fără nici o relaţie cu 
toate, avund-o aceasta ca proprietate naturală.

Erosul întreg din toate. Spunând erosul întreg, arată 
şi pe ce le  parţiale, arătând câ Dumnezeu este ccl întreg şi 
cel parţial, ca pricinuitor şi daruitor al re vărsării iubirii 
după puierea fiecăruia; cum poate fi D um nezeu întregul 
şi partea fiuid neieşit din Sine. va fi clar din raţiunea 
seminţiei (σπ ερματικού λόγου); căci când sămânţa se 
aruncă nemipârţitâ in pântece, constituie embrionul ca 
unui, iar de se împarte sămânţa în diferite celule ale 
pântecelui, fiecare parte constituie un embrion întreg; iar 
o  parte a sămânţei este naşul, alta ut hii şi ce le  următoare, 
toate depline. Ca ceva la fel trebuie privită fiecare minte 
deplină pnn asemănare; căci întreaga lucrare cuprinde şi 
părţile; şi flecare din părţi c deplină; şi una e dreptate pnn 
sine. alta bărbăţie prin sine şi cele următoare; astfel nici 
nu se confundă intre ele. ci fiecare se distinge, şi n ici nu 
au neîmpărţirca unită cu neorânduiala în fapiul dc-a  
participa fiecare din ele la totul, cum poate; căci fiecare 
se împărtăşeşte de chipul întreg după capacitatea ei; aşa 
şi D um nezeu e întregul eros şi părţile lui,

818

Câci îl doreşte pe acesta Fiindcă a spus câ şi cel ce  
nu este doi eşte oarec um binele şi voieşte sâ fie în el; ceea 
ce ii ve! afia pc el spunând şi mai sus, înainte cti câteva 
pagini, deşi o  desprinde de dogm ele Elinilor, căci sc luptă 
mai ales cu Elinii şi cu Mamcheii. susţinătorii dc Irunie 
ai acestei rele dogm e, trebuie sâ expună mai pe larg, ce  
se numeşte ceea ce nu este, şi pentru ce ceea ce este. este 
în mod evlav ios şi necesar, un început al celor ce sunt; 
câcl aceasta este sănătos a o crede; fiindcă acest începui 
este Dumnezeu; fiindcă dacă ar fi începuturi diferite, fără 
îndoială s-ar arăta o m ulţim e nesfârşită. Dacă deci 
începutul cel unul e Dum nezeu, el va fi pnn aceasta şi
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şi un accident al râului; căci prin adausuri ajunge la a fu 
ca s i  se constituie ca o răutate sau alta: de pildă nedrep
tatea este o  răutate a sufletului; şi iarăşi felurile ne
dreptăţii sunt după felul poftei; câci una se îndreaptă spre 
bani. alta spie cinstiri; după cele adâuse (râul nu ponte 
sta singur, n. irad ) şi după părţile sufletului sc fac şi 
(părţile) felurile relelor, frica şi îndrăzneala sunt legate 
de mânie, neînfrânarea şi prostia de poflă. Felurile râului 
provin şi din lucrări; fr icacsieo  lipsă a puterii de ־a activa, 
iar îndrăzneala e un surplus al activităţii; neînfrânarea e 
legată cu pătimirea. Deci e clar cum sc disting in suflet 
celc rele de virtuţi şi înainte de lucrarea lor. pentru partea 
neraţional â şi raţională a sufletului A ceste mişcări ale 
părţii Iraţionale arată o alLâ lege luptând în noi. împotriva 
minţii, cum zice A postolul (cf. Rom. 7 .23), darncţm ând  
în robie partea raţională, cum am arătat.

Faţă de raţiune. In loc dc faţă de partea raţională a 
sufletului.

Ş i deşi e o corupere a ce/or existente, in loc de; dacă 
sc vede stricăciunea în cele existente sau daca vreo ex is
tenţă c supusă coruperii, din aceasta se arată existenţa  
râului; aceasta arata vă nu-1face  el.

Sau oare nu - de multe ori. E şi în acestea o  con 
tradicţie: că in cele  existente este şi râul existent; chiar 
dacă răul e corupere a celor ce sunt. această corupere 
altădată duce la naştere, precum oul c e  sc strica, se 
preface in pasăre; şt podoaba stricandu-se şi sămânţa 
desfăcându-sc şi ascunziindu-sc. se preface în chipul 
embrionului; şi trupurile noastre în vierm i şi alte animale 
şi alic mii de acestea; şi din cai sc nasc viespi şi din taun 
albine.

A stfel râul contribuie. Soluţia contradicţiilor afir
mate; dacă coruperea e un rău, iar coruperea corupe şi 
râul, cum va fi râul prin cl însuşi cel ce corupe? Căci răul 
c în materie, care e cea mai coruptibilă: dar materia este 
şi ace asia sc corupe pe sine însăşi; de aceea materia se 
zice şl fără fiinţă, tn opoziţie cu fiinţa mai presus de fiinţă 
a tui D um nezeu, ca cea care c coruptibilă şi nu c pururea 
şi e fără formă, în opoziţie cu chipul Iui D um nezeu, cum  
a numit Morse pe Logosul Creator; şt materia se numeşte 
neexis( criţă. in opoziţie cu existenţa fiinţei lui Dumnezeu.

§ 2 0  

Ca râu. Ca rău (ή κ α κ ό ν )  în loc de întrucât e râu 
( τ ο υ  καθ ' ΰ  κ α κ ό ν ) .

M ai bine zis. Notează câ şi în dum nezeiasca Scriptură 
se afirmă ceea ce se ştie ca sigur prin raţiune; câci şi în 
ca se predâ opinia expusă mai înainte în mod raţional.

Şi neamestecate şi tn întregime bune. Cele ne am es
tecate şi întreg! bune vin dc la Cel Bun celor inteligibde 
mai presus dc lum e. întrucât sunt şi fără trupuri; iar cele  
bune amestecate sc văd în trupurile raţionale, adică în noi, 
întrucât partea neraţională a sufletului sc împărtăşeşte, 
cum  v a  spus, de m atene prin trup, carc c părtaş de un 
chip. iar partea raţională, se apleacă spre partea neraţio- 
naJâ, cedând uneori ei şi de aceea consim ţind cu materia. 
Câci răul prin sine trehuie văzut ca măsură de sine, nu ca 
rău altcuiva; iar cel din urmă este chip şi accident al 
răutăţii: deci ar trebui ca râul sâfte, cum am spus. ca ceva. 
cum c D um nezeu marginea de sine şi măsura de sine a

truilpif:du-se mai sus de cedrii Libanului şi am trecui 
iarăşi si iată nu era şi l-am că urat pe el adică locul lui 
şi nu s-a ăffm  (Ps. 36 . 35-36); aceasta arată că deşi râul 
le mulţâfoarte, darnu este, n ieinu  rămâne locul sau urma 
lut: îndată ce. apare se destramă, neavând consistenţă;
dec! s;! nu־l înţelegi câ spune ceva contrar

§19

Răul nu este din bine Notează cât de minunat îm  
pleteşte soluţia din diferite argumente.

Scopul celor ce surit. D e fapt cei ce se înfurie (O 
OpyiţGjlLVO^) şi se mânie icuvântul e dat ca pildă), 
făcând ceva rău celui pe care se mânie voind să-I a d u ci 
pe acela la contrarul, adică la bine. se fo loseşte  dc o 
asifd de mişcare.

Şi dată toate cete ce există. Am spus mai sus, dacă 
Dumnezeu se zice că e  tn mod mai presus de fiinţă ca fără 
început şi cauza tuturor, opusul lui ca ultima din existenţe 
si liră fiinţă, faţă dc Dum nezeu cel mai presus dc fiinţă, 
adică materia, se zice şi non-existenţă, dar se zice şi în 
Dumnezeu, fiind făcută pentru bunătatea lui; dar pentru 
câ e amestecată cu cele  .sensibile, nu c eu lotul nici râu. 
nici btne, cum arată pnn nestatornicia (TO OtOTOtTov) ci; 
căci are răul in nestatornicie, dar are Şi o parte a binelui, 
fiindcă a fost făcută dc Dum nezeu şi e în Dumnezeu; râul 
dc sine (nu zic raulatea, care vine şi dispare ca  chip şi 
calitate in cei raţional, ci simplu răul însuşi), nu este nici 
in celc ce suni. care doresc in oarecare măsură binele, nici 
în cele ce nu sunt, decât în cele materiale ca cugetate în 
Cc! mai presus de fiinţă; dar şi in ceea ce nu este, care 
este propriu materia, râul e mai departe dc bine. şi pnn 
acea sta  pe d rep t c u v â n t c m ai fără f i in ţă  
(rivouateOTCpov) ca materia, râul însuşi neftind cu totul 
nirtuc Deci râul de sine nu e simplu nicăieri, nicidecum; 
dar în materie sc vede în lipsa bunătăţii, când e cugetată 
ca nesimţitoare şi fără formă; de aceea vei înţelege şi 
spusa proorocului A vd ie:Şi î■■orfi ca ncfiind. (Avd. 1,16). 
E vorba de păcătoşi.

De unde e deci răul Dc aceea propunând ceva  
upus, expune mai pe larg respingerea, prinir-o combatere 
întemeiată; căci dacă nu admitem câ este ceva contrar 
frumosului, adică răul. virtutea nu se va arâia ca bine. ci 
toate vor li amestecate indistinct: nici lăudat ceva prin 
Wnute, nici un contrar reproşabiJ, precum nu va fi nici 
Lge, nici păcat; clar opunându־se spune: dacă nu admitem  
un râu contrar binelui, va fi b inele contrar lui In cci cc 
păcătuiesc prin lipsa binelui? Dar şi înainte de lucrarea 
virtuţii omului virtuos vedem în sufletul tui disLingându- 
se relele de virtute; când partea raţională a sufletului 
·jrrciiza cele proprii, n u c îm piedicată întru nimic dc celc  
ufte. dnr când stăpâneşte partea neraţională a sufletului. 

LtlRJ e amestecată cu materia, atunci partea raţională e 
împiedicată să lucreze în mod propnit; deci partea 
iraţională se face rea din amestecul cu materia; dar cea 
taţjonalâ nu se mraieşie prin amestecul cu materia, ci prin 
âpfecarea spre materie, adică pnn faptul că cedează părţii 
11 aţ ion ale şi nu o stăpâneşte pe aceasta; ea ajunge astfel 
Cy un oehiu care apărând întunericul, nu mai vede; deci 
aceas!a nu arătă că răul nu subzistă prin sine; râul cuiva  
na arată existenţa râului de sine. c ic ă  răutatea este un chip
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neînfrânţii în neîn frânarea lui nu e lipsii dc bine? Şi lotuşj 
subzistă; şi z ice  de neîn frânarea in sine câ fiind în mod 
propriu lipsă a binelui, nu este, dur nici nu doreşte cele 
ce sunt; căci ce este neînfrânarea în sine fără chipul 
neîn frânării? T otuşi deoarece cuieva primr-o părere 
greşită socoieşie  câ are un bine şi câ e unit în prietenie 
cu cel cc se corupe împreună cu el, chiar dacă prietenia 
sc arat! câ e coruptă, totuşi este un ecou vag al erosulu! 
dum nezeiesc şi are o închipuire io  nălucire) a binelui■ 
căci nu trebuie ignorat că atunci când partea raţională a 
sufletului e stăpânită dc partea neraţionalâ. e  împiedicată 
dc a lucra cele proprii; şi c dc părere astfel cu partea 
neraţionali că nu e stăpânit de im pulsuri, nici nu e de 
acord cu faptele lor; căci opinule false nu suni opinii ale 
părţii raţionale, nici înţelegerile false, înţelegeri ale părţi! 
raţionale: ba nu sum nici înţelegeri cele false. Dc aceea 
şi cel m ânios izbucneşte uneori in m od greşit; totuşi nu e 
nepărtaş de bine, socotind c i  se foloseşte de mânie spre 
îndreptarea celui ce  e pedepsit; şi cel râu presupune astfel 
plăcerea ca un scop bun. De aceea şi cei cc lupiâ sunt 
iertaţi, pentru câ slujesc binelui; câci cel ce nu e în lipsa 
totală a binelui, ci în mod parţial, subzistă din bine şi face 
în general ttuul sâ participe la bine; căci nu lipsa parţială, 
ci deplina lipsâ a binelui este răul; şi nu cel lipsit parţial, 
ci cel lipsit deplin de bine, nici n-a fost, nici nu este, nici 
nu va fî. nici nu poate fi.

Nici nu pofteşte cete ce sunt. Notează că neînfrânatul 
prin neînfrânarea însăşi nici nu este. nici nu pofteşte cele 
ce sunt, ci dupâ chipul unirii şi al prieteniei sc îm
părtăşeşte vag de bine.

Spre ceea ce pare bun. Notează că şi cei cc se 
foloseşte de mânie sc zice câ sc împărtăşeşte de bine. 
întrucât se m işcă îndreptându-se spre cele ce par rele; 
astfel şi cel ce participă la cca mai rea viaţă, participă La 
bine părându-i că doreşte cea mai bună viaţă; şi cel ce 
face râul, pnn părerea câ face binele, participa la bine.

întrucât şi boala. Boala, ev [den t. este o  lipsa a 
sănătăţii şi o exagerare covârşitoare a impurilor materi
ale, care nu are nici măsură, nici rânduială, c i prin nereţi- 
nerea de la una din materii ce nu ţine seama de combinarea 
rânduită, produce boala; deci boala este în trup în măsura 
în care lipseşte întrucâtva o rânduială; dar trupul se 
menţine; căci lipsa totală de măsură descom pune trupul» 
adică com poziţia materiilor şi boala dispare, desfăCiindu- 
se Lrupul în care se află boala; aşa prin bine, întrucât se 
salvează în noi. avem  puterea sâ facem  şi răul; căci 
dispărând binele, nu sc mai poate afla nici răul în noi, 

Căci ceea ce-i lipsit cu totul. Scopul d u m n e ze ies
cului D ion isie  c clar din multe; combătând părerile 
unor Elini despre râu, spune că râul nu c ceva ce 
căci râul llinţial nu poate exista, dacă lipsind binele cu 
totul, n-ar îl deloc părtaş ia acesta; acesta nu se poate 
afla nicăieri, nici in materia însăşi nc fo rm a t! deţt 
aceasta pare unora dintre Elini; căci ceea s-a produs in 
întregim e de D um nezeu, fie cât de obscur şi de ultim, 
participă totuşi la bine. A ceasta o arată deplin ajungând  
la capitolul zece al acestei lucrări; căci dacă râul e 
am estecat cu b inele, cum  nu ex istă  prin lipsa pentru 
puţin a binelui, sau nu există ca ce l cc face t o t u l ,  pu 
exista  ca râu; câci râul nu stă în oarecare lipsâ. ci in 
totala lipsă a binelui; deci ceea c e  e o  lipsă puţină ă 
binelu i, nu este rău total; deci nu poate fi deplin prin d ‘>

tuturor şi făcătorul de sine al chipurilor şi ca binele de 
sine pnn fiinţă; dar nu spun de el câ e  altuia bine; fiindcă 
prin aceasta ar fi accident; deci cum  ar fi râul fiînţia! şi 
făcut râu altora, am estecai cu toate existenţele, care au 
existenţă în Dumnezeu; câci cel ce e Binele prin fiinţă nu 
e p־ârtaş deloc de nim ic, ct toate se împărtăşesc de Bine 
dupâ capacitatea proprie; deci râul nu stă în existenţă, ci 
In pătrundere, arătându-se in Lipsa binelui.

Ci se întinde până ta cete din urma. Ca ultime trebuie 
înţelese corpurile materiale şj pământeşti; câci precum  
Dumnezeu e obârşia tuturor, precum am spus înainte, aşa 
ultimul dintre toate este punea groasă şi opacă şi pămân
tească a materiei; de aceea se numeşte şi aşternut al lui 
D um nezeu, fiind ultima şi totuşi din bunătatea lui, ca una 
ce-I poartă cca din urmă; câci spune şi înţelepciunea: 
Cortul acesta pământesc împovărează mintea l־u multe 
gnji; întrucât partea neraţionalâ a sufletului c amestecată 
cu trupul material şi raţiunea sufletului este luată uneori 
în stăpânire de ea.

Binele e prezent. Câci cu cât se coboară cele din 
creaţie spre o mai mare grosim e şi materialitate, cu atât 
participă mai puţin, prin lipsire dc btne - ca de un ecou  
mai slab şi mai dc pe urmă; iar aceasta cum am spus. 
presupune că strigă cineva şi strigă tare; ce i ce suni mai 
aproape şi mai Lari. primesc în auz întreg strigătul şt 
cunosc şi ceca cc s-a grăit; iar cei mai depărtaţi, pe măsura 
distanţei aud mai puţin spusa; iar cei cc sunt foarte 
depărtaţi, o primesc foarte vag, ca un ultim ecou.

Şi însăşi lipsa lui. Pe cel cc nu c cu toiul lipsit de 
frumos, ei numai parţial ־ şi lipsa însăşi a binelui îl face 
sâ subziste, împărtăşind□-se şi el tn general prin ceva de 
bine; câci râul este lipsa parţială, nu totală de bine,

Şi cele ce se luptă cu el. Vezi cum zice câ şi cele ce 
se luptă din puterea binelui au primit existenţa şi se 
mântuiesc, Deci D um nezeu e cauza relelor* Să nu fief 
D um nezeu, ca obârşie şi Creator al tuturor, pentru 
prisosinţa covârşitoare a bunăiăţii şi pentru iubirea sa ii 
ridică şi pe păcătoşi, ca sâ-şi arate iubirea sa de oameni 
şi libertatea făpturii; căci s-a spus: Iubirea toate le a c o 

peră ţ Ptld. 10,12) şi Cel ce fa  ce jîîî răsară soarele şt peste 
drepji şi peste nedrepţi (Mat. 5,45)

In tot fe lu l  El îşi propune să demonstreze câ nu este 
fiinţă râul simplu de sine; şi z.ice câ nimic din cc lc  cc  suni 
din creaţie nu e deplin n ep in aş de bmc; căci ce le  cu totul 
lipsite de bine. ca neadusc la existenţă de bine, nici nu 
sunt; care altul c creatorul lor ? Dar nici nu poare subzista 
ceva care nu se îm părtăşeşte de deprinderea sau de 
însuşirea binelui şi părăsit sub deprinderea sau însuşirea 
ivită ulterior sau ca să rămână în existenţă astfel; de pildă 
fierul în fierb ân ta t şi părtaş de căldura  ex trem ă, 
stingându-sc focul rămâne ceea cc era; şi apa în sine se 
zice câ e  stihie fără calitate, iar trecând pnn pământ capătă 
din el o însuşire, dar mutânriu-se. încetează această cali
tate şi toi uşi mai subzista; aşa şi cele înzăpezite şi răcite 
încetând răceala, subzista mai departe. Dar şi cele  
nepănaşe de viaţă, ca aihoni şi pietrele şi stelele şi cele  
Iară minte. ca anim alele, totuşi subzistă. .Şi Dumnezeu e 
deasupra fiinţei, ca Cel cc este mai presus de fiinţă, şi 
totuşi este şi preexistă; dar nu se poate spune aşa despre 
bine; căci daca nu participă la calitatea binelui, in care 
trebuie sâ se susţină, nu poate subzista. Căci în El trăim 
şi suntem, cum  zice A postolul (Fapt. 17.28). Deci ce? Cel
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Dau nu ־ două . N u ecu  putinţă să fie două începuturi 
(obârşii) contrare.

Nu lipsit de greutăţi. Nu c nelipsit de reproş.
De aceea vele bune sunt - iubite (prietene). Deoarece 

toate se împărtăşesc de bine. şi prin existenţa însăşi sunt 
înălţate spre bine. binele şi frumosul tuturor nu sunt 
primul bine de care împărtăşiri du-se toate, se fac bune. 
făcându-se asemănătoare prin împărtăşirea de bine; dar 
sc aseamănă foarte obscur cu Binele şi Frumosul cel 
Unul, care se arată crescând şi în firea celor bune: de 
aceea şi toate sunt hune foarte: dar firea celor bune. 
înaintând ca mulţime, făcându-se şt compoziţii pe care 
oamenii obişnuiesc să le numească bune, arată dc multe 
ori în ele şi răul compus, numit în multe feluri; iar binele 
în celc cc sunt nu e nici fiinţă, nici gen. ci accident care 
posedă o oarecare asemănare, dobândită pe încetul: câci 
nu se arat! cele bune ca un chip, ci în multe feluri; îşi 
câştigă asemănarea prin altele, chiar dacă sunt bune toate 
în multe feluri, după chipurile lor; şi prin aceasta sc arată 
asemănătoare şi familiare.

Iar daca în Dumnezeu binele. Binele în Dumnezeu 
este existenţa.

Nici în mod simplu. în loc de: etern.
Pentru un timp. In loc de: prin participare.

§22

Dar ־ nici tn îngeri. Despre îngeri, câ nu e nici în ei 
râul; şi pentru ce se numesc îngeri.

Bunătatea dumnezeiască. Numeşte bunătate dum
nezeiască cele despre firea îngerilor care rămân in chipul 
lui Dumnezeu. Dar am spus mai sus pentru ce zice câ 
îngerii sunt tn chipul binelui şi nu dc sine buni: din 
pricinile acestea nu e râul nici în îngeri. Arată etimologic 
dc cc s-au numit îngeri.

Este chip al lui Dumnezeu. Notează câ îngerii sunt 
chipuri ale lui Dumnezeu; şi notează cum zice aceasta.

Dar * prin pedepsirea, Respingând anticipat din 
opoziţie unele erezii, arată pe îngerii pedepsitori ai lor din 
porunca lui Dumnezeu, unii socotind aceasta ca un rău; 
dar îndată respinge aceasta în mod prea înţelept şi cu
venit, căci arătând alungarea din Biserica sa a preoţilor 
netrebnici şi mimaţi, pentru faptele lor urâte şi necurate, 
declară câ nici cei ce pedepsesc pe cei necuraţi, nu o fac 
din răutate. Să nu fie! Căci s-a spus: Nu în zadar poartă 
sabie, căci e slujitor al lut Dumnezeu, arătând mânia lui 
împotriva celui ce fiice râul (Rom, 13,4). Caută deci 
înţelesurile şi vei găsi multe care re z o lv ă  cele spuse, dacă 
de la Dumnezeu sunt şt pedepsitorii şi stăpanitorii.

Care opresc pe cei întinaţi de la tainele dumnezeieşti. 
Notează eâ cei întinaţi trebuie opriţi de la Tainele dum
nezeieşti prin preoţi.

Nici pedeapsa. Nu a pedepsi este rău, ci a se face 
vrednic de pedeapsă. (Notează câ e vorba de preoţii şi 
stăpânitorii care pedepsesc).

§23

Dar nici demonii. Nici demonii nu sunt răi pnn fire.
Apoi nici aceasta nu e - tuturor. Notează câ, coru

perea nu e rea oricui şi pururea, dc exemplu pentru 
animale, reptile şi plante.

căci este oarecare lipsă a binelui, dar pentru firea lui 
deplin; deci binele este, dar răul nicidecum, deşi 

participă prin lipsă la bine. Iar ceea ce nu e cu totul 
nepărtaş la bine. d are cât mai apropiat dc râu, nu c cu 
iotul rău; precum şi cel ce e cât mai puţin apropiat de 
bjtie, are ceva din bmc şi poate va lua fiinţă din el; şi 
lipsa binelui devine fiinţă prin lupta totală cu binele; 
câci dacă ar fi o totală şi nestăpânită nefiinţă a binelui. 
e vădii că n-ar fi nici bine în întregime, nici hine 
amestecat, nici râu pnn sine; căci unde nu este binele, 
nu este ceva. nici ceva prin fire; deci cum ar fi râul 
nefiinţializal de ceva? Desfiinţează Lrupunle şi lumina.

nu va fi umbră, Aşadar nu este răul în mod simplu. 
L-! intr-un suport; iar binele are fire şi se salvează şi fără 
all suport  şi e bine, el însuşi prin sine; iar râul nu c fără 
alt suport  care e păstrat dc bine; căci se poale spune 
despre toate câ nu sunt. nici nu apar, nici nu se strică 
fără et; căci cum ar fi fără un suport? Ci e cu totul 
necxisient şi nu c nicăieri, nicidecum.

Face să fiinţeze. Adică binele face sâ fiinţeze răul. 
Câci dacă râul este lipsă a binelui, iar binele face să 
fiinţeze lipsa din el, face să fiinţeze deci râul, care e 
privaţiune în bine.

Prin participarea ta ei. Căci prin participarea parţială 
la bine, ta fiinţă şi lipsa lui.

Când e contrar celor. Acestea sunt. precum am 
spus înainte, formele răului; câci nu e râul liinţial de sine, 
care nici nu este; câci aceasta este rău a se lipsi de plăcerea 
urâtă, ca de un bine oarecare; el nu e râul prin sine, ci o 
fomiâ a râului; căci răul total însuşi nici nu este. fiindcă 
participă la bine, deşi ca un ultim ecou; câci priveşte ce 
spune mai jos. Dacă toate se împărtăşesc dc bine şi în 
toate celc ce suni este binele, râul, evident, sau nu este, 
sau este în bine; câci nu e nici firea focului a răcori; iar 
dacă începe să răcorească, nu va mai fi foc; deci şi răul, 
dacă subzistă, participăm mod obscur ta bine; Câci toate 
cele ce suni. sunt şi rămân în bine; iar dacă nu au nimic 
din bine. nici nu subzistă fiindcă chiar a voi să subziste 
este participare bună cum s .a spus de multe ori mat sus׳

§21

Absurd şi cu neputinţă. N otează câ şi despre 
Dumnezeu sc spune corect câ uncie lucruri nu lc 
poate face nici El, cum z ice  A postolul; D acă nu 
credem . El rămâne credincios, câci nu se poate  
nega pe Sine însuşi (II Tim. 2 ,13).

Nici o dualitate. Nici o dualitate nu e obârşie; monada 
este insă obârşia a toată dualitatea. Notează câ aceasta e 
contra Manichcilor.

Cu totul contrare. Notează aceste a; câci combate tare 
pe Manichei, care dogmatizau fără minte o dualitate ca 
obârşie a celor contrare; căci numărarea duce împărţirea 
mulţimii din numeri la sfârşit; dar ei nu pun monada a tot 
numărul ca început, ci dualitatea; însă dualitatea nu e un 
început simplu, ci compus. Deci nu e simplu începutul 
făcut din compoziţie. Şt cum s-ar mai numi început 
(obârşie)? Căci înainte de această obârşie compusă, va 
fi ca obârşie propriu-zisă Unul, de la care ies monadele 
cc se compun, constituind dualitatea. Deci e vădii de 
pretutindeni, că dogma a două obârşii (începuturi) e 
inconsistentă.
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binelui.
iar rai - sunt Pentru cc se zic dem onii răi?
O ieşire din - ale tor Numeşte ieşire rn ip q o ţr )  

depanarea dm ceea cc  se cuvine; iar ncdepljnăiaie 
(ctTCĂt'.iOVh lipsirea deplinătăţii sau desăvârşirii.

în ch ip u irea  avântată  C e  e s t e  închipuirea  
( < p a v ia c î t a ) .  am sp u s in prim ul c a p ito l.

Dar acestea. Iată şi altă dovadă câ râul nu e rău pr^  
fire, ci pnn cădere din bine; câci ceea ce este în fire, e 
pururea la lei şi nu c doborât, cum e binele; dar răul e 
nestatornic, pentru câ corupe şi alterează ceca cc este 
adaus, cum am spus mai sus; deci râul nu e In fire. cum 
nc arată aces; dum nezeiesc bărbat, că nu e nici in dctnunf 
câci dacă dem onii nu sunt pururea răi (in toate. n. trad ) 
nu sunt prin lire răi; fiindcă coca ce e  în fire. c pururea la 
fel, A dovedii deci că şi dem onii întrucâ[ suni şi cu geti 
şi vieţuiesc şi au dorinţa binelui, nu suni răi prin fire. ci 
prin abatere de la bine, în care au fost făcuţi.

Nici ele prin ele însele rele. Mânia neraţionaJâ prin 
sine şi pofta fără minte prin sine şi închipuirea avântată 
nu sunt totdeauna şi în toate rele. privite în ele însele, ci 
uneori desfiinţarea loi c păgubitoare vieţuitorului care le 
arc. cum bine zice în capitolul V il al acestui Cuvânt. Bine 
ă arătat in reiaţiile acestora şi dezaprobările cc se aduc 
adversarilor deoarece este şi o mânie cu raţiune, ea cea 
contra păcatului şi a duşmanilor lui Dumnezeu; şi pofta 
nelipsită dc minte, ca poftirea a ccca e mai bun. după 
spusa: Or poftă am poftit sa mănânc Poştele acesta cu 
vni (Luc. 22,15); aşa e şi închipuirea avântată prin care 
ne întâlnim cu cele spirituale, făcând aceasta cu mintea, 

N u o relaţie Num ־  eşte relaţie tOJ(£cyiv) a avea ceva 
in mod simplu; iar cele spuse înainte, înţeleg mânia şi 
c e le  un ite cu ea , sun: în u nele  an im ale puterile 
susţinătoare ale identităţii şi prut aceasta zice câ ele nu 
sunt un râu.

Ci prin ceea ce nu este . Se înţelege potrivii firii 
fKcrtâc <p־u o iv h

Şi nu (spunem). A ici spune clar că demonii sunt din 
îngeri; căci nu leapădă darurile îngereşti date lor, adică 
binele ce-l au din fire n u l  n im icesc, deşi ei, ne vrând să 
vadă lumina din ci. au închis puterile de bine văzătoare, 
cum s-a *pus despre Israeltţi; Au închis ochii lor şi au 
aurit greu t u f /m  (iile lor. ca nu cumva să se intoarcO şi 
să-i vindece pe ei (Mat. 13,15), Notează însă că şi de
monii sunt în chipul luminii, mai bine zis sunt lumini 
după fiinţă, ca şi ceilalţi îngert; aşa se spune şi în 
E vanghelii, Am văzui p e  Satana ca pe un fulger 
(Luc. lfi.18).

Se zic răi. Nu irebuie văzută numai spusa, ci văzul ce 
e existent în fire. Iar spusa întrucât nu sunt. trebuie 
înţeleasă aşa: N-au fosi făcuţi spic abatere de la bunurile 
date lor de Dumnezeu, ca dc la deprinderile şi lucrări Ic 
lor. pc care lepâdăndu le. s ׳ au făcui răi. căci nu prin 
abatere au primit existenţa.

Căci - ceea ce nu este. Cum cci cc doresc ceea ce 
nu este. doresc râul. irebuie înţeles astfel: Dumnezeu este 
Cel ce este peste cele ce suni; şi adevărul este deci CC ca 
cc este. întrucât adevărul este Dumnezeu; deci cu dreptate 
ccca ce se opune adevărului o minciună, neexistând; căci 
e cu desăvârşire in afara lui Dum nezeu, ncfiind nici chip 
al adevărului; câci nu are nici un bine de la D um nezeii

Dar nici nu se strică. Nu se corupe vreuna din cele  
ce sunt. ca fiinţă.

Ci prin lipsirea Notează câ numeşte corupere şi 
mişcarea greşită şi neam ionioasâ. contrari ordinii firii, o 
vezi aceasta şi la lezechiel despre diavol: S-u stricat 
t uiwşiirita ta împreună cu frumuseţea ia {Iez. 2 8 ,17). Dar 
zice destrămând spusa Elinilor şi a M anicheilor, câ nici 
demonii nu sunt prin fire răi; apoi arată cele spuse de ei 
ca ipoteză şi le desfiinţează, zicând: mai întâi nu strică 
demonu fiinţele; câci fiinţele ca fiinţe nu ajung la non- 
exisienţâ; apoi. chiar de s-ar întâmpla aceasta, nu coru
perea luiuror e rea, cum  c cazul cu anim alele şi reptilele 
şi plantele otrăvitoare şi altele asemenea; c de cercetat 
deci daca dem onii nu corup puterea şi lucrarea; deci la 
început trebuie spus pe scurt, ce e  puterea şi c e e  lucrarea. 
Deci irebuie ştiut câ stricarea puterii pentru lucrate e  
aceea a deprinderii pentru lucrarea conformă deprinderii; 
deprinderea este însuşirea statornica; aceasta o arata clar 
pilda: focul are puterea de încălzire şi e o deprindere sau 
însuşire a lui să încălzească; deci are loc lucrarea con 
formă deprinderii sau în suşirii, când e încălzii d ec i vreun 
corp; atunci se săvârşeşte lucrarea deprinderii focului; 
deci puterea are dc la sine lucrarea; ş: lucrarea puterii e 
efectul produs de ca; fiindcă puterea sc vede pnn ceea ce 
face; deci lucrarea e coruperea puterii, precum şi puterea 
fiinţei, când se face contrar rânduielii; când lucrarea e 
contrară rânduielii şi simetriei şi armoniei, e o folosire 
slabă, care fiind greşită, nu pot rămâne puterea şi lucrarea 
cum erau; dar şi fiinţa celor spuse, dacă slăbiciunea nu c, 
cum am spus. loială ci parţială; câci când e totală sc 
distruge şi suportul în care e puterea şi lucrarea, atunci 
nici puterea, nici lucrarea dar nici fiinţa nu vor mai fi 
văzute, pierind cclu a căror corupere s a produs, dai 
lucrarea minţilor inteligibile şi înţelegătoare constă în a 
făptui după fire. adică a Iînde spre Dumnezeu; iar puterea 
minţii c a coborî la înţelesuri; de se mişcă in privinţa 
aceasta greşiL, sc lipsesc de bine, Deci râul nuc nim ic prin 
fire.

Ci bine cu lipsă. Un bine în cure nu sc introduce 
coruperea desăvârşită.

A poi, cum sunt (răi demonii) făcu ţi dc Dumnezeu l 
Către cei ce  zic: Dacă dracii au fost făcuţi de D um nezeu, 
cum suni răi? Dă un răspuns la întrebarea de ce dracii sunt 
răi; el zice câ nu sunt buni, nu prin aducerea lor la 
existenţă; căci au fost aduşi Ia existenţă ca buni. de Ccl 
Bun; ci întrucât au slăbit în lucrarea lor naturală.

.Şir/u primii fiin ţa  bună. E bună fiinţa demonilor. 
Cum spune Scriptura. Notează cum înţelege câ unii 

îngeri nu au păzit începutul lor; căci început numeşte 
aducerea lor la existenţă; câci au fost făcuţi şi ei spre Tot 
lucrul bun, ca şi noi: din aceasta sunt deci demonii; în 
singură aceasta sc înrâiesc; in încetarea deprindem celor 
bune şi în nelucrarea binelui suni rai prin alegere, nu 
pnn fire; iar binele este în cele  ce sunt prin lire, deci e 
mare deosebirea

Deprinderii celor bune dam ne zeieşti Notează d e 
prinderea şj lucrarea; căci ceea cc anum it înainte putere, 
acum zice câ c  deprindere, cum am explicat mai sus, în 
paragraful cel mare

Deci daca - pururea. Ceea ce e pururea la lei, e 
propriu binelui

Căci - pururea Iu fel, A fi pururea la tel, c propriu
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ptin mâini lucrurile lor. aşa şi în firea îuturor este ceva  
persistent, ■alică puterea, care nu lucrează prin mâini, ci 
prin voinţa şi cugetarea lut D um nezeu ,  care procedează  
cu măiestrie la naşterea eciur cc odritslesc.

Căci nu are firea nevoie de alte puteri pentru persis
tenţa с arc □ mişcă; căci materia însăşi este cea care e  
mişcată spre naştere, iar ceea  ce  o  mişcă pe ca este 
raţiunea pururea rniţcjjtoiire, ce a  din toate, care îs 
măiestria dumnezeiască; ca ii dă firea dineare iese fum!a, 
Jeci nu din materie e  forma; căci dc ec are ea nevo ie  de 
matei ie- sau de căldură sau de răceală? Dar materia creată 
poarta acestea in ea; nu trebuie sa Vină foc .  ea  materia să 
devină toc, ci lucrează in ea raţiunea care e şi un semn, 
nu mie, ul faptului c i  şi în animale şi plante, sunt raţiunile 
făcătoare potrivit firii, ea raţiuni care perşistă; iar cele 
născute au sn ele raţiunile in forma celor văzute ,de firii 
sau ale raţiunii nemişcate şi persistente in ea. Cum deci 
va fi răul in firea generală, aflândi.i-sc în ce le  create 
raţiunile riatUralc şi neopunându ■se nici urci părţi a ma
teriei întregi с arc este din bine? D eci  dacă s-u dovedit câ  
firea generală esre din bine. iar raţiunile Jin fiecare dintre 
creaturi nu se Opun firii generale, e vădit câ râul nu e in 
fire; căci acesta se opune binelui (frumosului): dec! nu 
este răul nici in firea generală, lar ce lc  contrare creaţiei 
aliată in chipuri. fie in cele amestecate, fie in animate şi 
în eeklalte ,  nu Sunt ale lor prin fire, ci contrare firii, deci 
ale altora, nu acestea sunt mişcate în mod greşit contrar 
firii, fiind o slăbiciune a ceea ce  e  conform  firii; iar 
aceasta n u c  râul. с j mai degrabă o  slăbire u ordinii [ştiinţa 
m o d e r n ă  a d e s v o p c u f  m a t i U  Ş i ţc fg i l  a le  m a te r ie  г 
it ra tâ n d  cu eu nti p o a te  f i  d ec ă t d e  ia D u m n eze u  vet 
A to tp u te rn ic . d u r  ele p o l  /7 f o  la ţi  te  ş i  sp re  un  b in e  ş i  spre  
un râit p r itparfionu i.  n. trad.),

î n  f i r e a  g e n e ra  fă (u n ive rsa lă ) .  Numeşte firea în 
general, i:cl.e din firea dumnezeiască.

C ă c i  dacă  - toa te  Toate raţiunile firii sau cauzele 
dupacare s-au făcut şi suin. există dm IItea dumnezeiască  
pe care. cum ь-д zis. o numeşte lire g en e ra tă ,  fiindcă din 
ea au rasarU toaic; du׳ prin ioutâ firea înţelege toate ceie 
create de Dumnezeu. Deci mi с nimic in fire, care să se 
opună în întregime1 Lururur; căci ceea ce с faţa existentă a 
ceva  deosebit ca natură, este natura altei existenţe; iar 
aceasta este bunde; deci pentru orice fire an□  rămân* în 
ec le pentru cure a !ost făcută, e un rau; şi a numit lipsă д 
color ale firii, a nu îm plini  din vreo cauza oarecare cele 
pentru care a fost adusă la exislerlţ - 1

§27

D a r  n ic i  tn tru p u r i.  Precum frumoşiit este simetria 
mădularelor şi a părţilor p n n tr-u an itonioasi  culoare, uşa 
urâţenia с nes unei na uctîuru.

Ca״ cîi - su fle tu lu i .  Deoarece urni dm filosofi spun 
că relele sc fac de partea ncraţionulâ a su fiefului, ameste
cai acu  materia şi cu trupul, -sulte-cul fiind atras d e  el, cum  
am arătat mai sus, dum neze iescu l  Diunisie respinge 
(о у rte frumos a firma ţia cu^x  em pt Ul al tor Iii n |c nctrupe şt i 
şi r#amestecate cu trupul, cate greşesc şi I a u  trup din 
lipsa binelui.

P u t i n ţ ă  r ă u tă ţ i i  d e -a  f i  E posibilă  şi fără trup 
prezenţa raul aţii. с a în demoni.

R â u l  - d m  tru p u r i .  Cc este râul

Jar fiindcă conv inge  pe unii c â t  ceva, va fi un simulacru 
întunecai şi obscur al celor ce  sunt întrucâtva. D c aceea 

un simulacru in lucrare ţ i  o minciună in lucrare, adică 
L, minciuna cu ude vârât î în mod real: de aceea râul e şj 
o riort-existenţă în lucrare şi cu adevărat. non-existent; 
j^ - it  jcecu, iu e d e  cc  sunt in mod mincinos şi în întreagă 
aeesiă minciună a celor ce  sunL. desfiinţând li-se m in c iu 
n i  re nes fiinţe a/â toată fiinţa lucru lui ci, aşa şi cel ce 
uibeşie minţi una. iubeşte ceea ce  nu este; şi în ccca ce 
t^re. adică in adevăr n-a  s tă tu t,  cum spune însuşi  
Adc'v .'irul i Ioan 8,44 [ Deci de m e n i i . ! um zice Iisus fiind 
mincinoşi şt părinţi ai mine tuni t, nici nu sunt şt nu doresc  
existenţa. când dotesC râul minciunii,

§24

h ir  de - se în ră iesc  Notează câ a fi împreună cu cei 
mi din grija de-a se inibunălâţi şi ei nu e un râu. dupâ 
sp u sa: A m  fo s t  cu cei fă r ă d e le g e . ca să  câştig p e  vei 
{m ădt U'^e i c i  ! Cor 9 , 2 1 )  A m  spus şi nim sus câ nu se 
'rirodiicc pnn j־âu o totală lipsire a binelui in cele cc sunt, 
iiindc i ■' ar proditce şi o  Loiala corupere .!coruperii insâşt, 
ci.O Iif■Mie parţială a binelui, deci prin aceasta m e i  suiletu! 
nu arc râu! toiul, n  in parte îl are. in pane nu-l are: şi 
hiriete c fiinţial (ţine de fiinţa), iar râul e  din afară. Dur şi 
aşa va zice cineva câ f  ur. râu al su Hem lui împiedicarea  
/ 1■ la lucrarea proprie după fire; deci deşi împiedicareae 
ifiii a I.ira. dur şut’leiul fiind împiedicai să vadă in ini mierie 
va face rele La aceasta trebuie răspuns că din cete spuse, 
sc afl.i câ împiedicarea face râu, nu râul în si ne. Căci 
răutatea nu r priniu! râu, ci un chip ăl râului, precum  
v îNLit■.. .1 e împreună lucfâroiire spre bme, nu primul bine. 

R â u l ca o e x is te n ţă  rea Adică nu e o fiinţă oarecare; 
dar nu se vede râul nici in cei ce sunt prin fiinţa ca  o 
intiegire a acesteia, ca o putere şi lucrare; şi in jceasiă  
prezentare a înţelesului sc vede tot scopul Tatălui despre 
el * lu tu l  nu vreţtză rău l tuci  < a fiirJă. n ic i ca p iue! r  sun  
ţperare n a tu u d ă  a fun ie i făpUipilar, ct el vine d in  tie- 
f  'Insurn  p iue! ii şi lu c r ă m  tor  can fo t m fu n ie i ,  p n n  liber
tate, căci pu terea  du  fă făp tu r ii  p e n tr u  a se m enţine  şa 
spui r îk  existe fişă, t ere şi d in  p a r t i d  r i u n  efari, n. iradT. 

Ci iYj lipsă . Arătă cum Trebuie înţeles râul

§25

D ur n ic i  în a n im a le le  Dar mei în animalele ne raţio
nate n i  e râul, fiindcă nu sunt mei prin fire rele, nici 
relaţute joi nu suni rele, su>ţinme prin mânie, poft i ,  
inciijpuire repezită

t i i i i  d a c ă  î n l ă t u r i  R e la ţ i i l e  a m m  a te Jur sunt  
"craţiijrs.Lle. dar sunt n.uurale, ca manta teului şi a rep- 
iik׳l״ r şi lătratul l, aiidloF; deci fiind naturale, nu Mint rele.

§26

/ htr itict în  nun  t rie. Căc i *ste natura, care pun inâies- 
dumnezeiască. se nu şea spre <naştere j devenire: şj 

rezuUatde acestei măiestru dumnezeieşti sunt plantele şi 
ani nule le  şi roadele şi prefacerile elementelor unite in 
altele; ş! tu general e fiinţa celor cc  odră-rksc. i'iijid 
i-il'âjşia fnişcâril şi a stării. D e c i  precum în ce i  ce 
modelează ceara şi iu artele plastici trebuie sâ fit־ ceva  
j'crsisteni in et. ,»׳.ucâ raţiune şi minte. c:i s i  poala face
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treaptă de coborâre, deci trebuie sa se iasâdin ea; de acCe 
se şi corup cele mai de jo s  şi sunt nestabile. neputând din3־ 
şi avea siguranţă în ele, ca cerul şi stelele. Dar dacă s- 
făcut în mod necesar aşa, cum c materia un rău, având 
pentru n o i în  sin e această  n ecesita te?  D eci nu 
nicidecum maicria un rău,

§ 2 9

Lipsa-prin  puterea Lipsa nu e un ipostas, ci consiâ 
în lipsirea de formă a ceva. In care i se cuvine să fie si 
se cere. ca şt aici; căci fund o lipsă parţială a chipului 
(formei) în materie, va fi în ca ceva bunT întrucât iubeşte 
şi chipul şi lumea şi le primeşte pe acestea ca bune. Dar 
râul prin sine nu primeşte nici pânăşie la bine, pentru că 
nici nu este; căci lipsa totală nim iceşte şi trupul ca suport 
încât nu mai rămâne nici boala; deci c cu neputinţă ca să 
mai fie ea (boala); iar lipsa parţială, având ceva din bine 
se zice că are putere.

întrucât nu e ־ totală. Definiţia scurtă a râului, că nu 
c după fire, ci prm lipsa parţială a binelui.

§ 3 0

Cauza cea una. N um eşte cauză integrală cauza tu
turor, far de cea parţială a vorbit, ca să nege pe cea totală; 
căci lipsa totală reprezintă nim icul.

Dumnezeu cunoaşte răul. Dumnezeu cunoaşte şi 
cele numite rele uneori ca bune. Autorul vorbeşte aici de 
războaie, boli pedagogice, morţi şi ce le  asemenea; căci 
nouă ni se par rele; dar sunt puteri ale cauzei bine
făcătoare; de fapt prin cele spuse s-a dat multora prilej de 
pocăinţă, de cunoaştere a lui D um nezeu şi de bineerc- 
dincmşie; la prooroci râul e  numit pedagogie. Citeşte 
capitolul V (moartea e un râu real sau totul numai dat ti 
nu există via fa personală viitoare, deci un Dumnezeu 
personal, intr-o concepţie pantei stă. in cure toate ies 
dintr-o esenţă unică, toate sunt rele; cele buner atât de 
trecătoare, suni numai amăgire, n. LradJ.

La El cuuzele. Cauza râului plăcerilor moleşitoare e 
pofta mişcată contrar raţiunii. Dar pofta însăşi e  o  putere 
Făcătoare de bine în fiinţele raţionale, pentru ca prin ea să 
tindă spre binele real; nu însă în cele neraţionalc spre 
poftirea sau dorirea celor ce servesc conservării proprii.

Dacă răni este etern. A cesiea sunt o respingere a 
Manichcilor şi o  răsturnare a opiniei lor; căci deşi nu 
exisLa încă această erezie (Sfântul Maxim credea că 
au torul e Di artiste Areopagitul, ucenicul lui Pavel. când 
nu existau Manicheii, n, trad.), dar a inspirat o ierire 
anterioara de rătăcirea ei. Sau poate acestea suni spuse şi 
împotriva unor opinii din afară (un rău etern este inex· 
phcabil, ei e una cu nimicul etern ca o putere pozitivă, 
ceea ce e o fatală contntdiciie în st/ie, n. rrad,}.

Tot ce (este) după fire. A dică raţiunile firii nu suni 
fără o rimduiaJâ; tar firii ii urmează ceea ce e definit; căci 
şi raţiunea explicativă este o  definiţie a fiinţei lucrurilor, 
arătând că este ceea ce era {ceea ce era gândit de Dutn* 
nezeu, n. trad.) şi explicând că ceea ce era (TÎ IŢV VCtt) 
şi ceca ce este fTÎ fCTIV) au acelaşi înţeles. D eci tot ce 
e după fire (conform  fin i) este dintr-o cauză anumită 
(definită), pemru care se face ceea ce se face; dacă deci 
răul este fără cauză - căci nu s a făcut pentru ceva - pe

N u (are) prin ea nici puterea de-a pătim i (suporta)
Este bine să se prezinte in cursul expunerii opiniile celor 
care afirmă că materia nu este şi cum  o num esc pc ea 
non-existentă, ca sâ se înţeleagă argumentele dum neze
iescului D ionisie. Deci spun că materia nu există: căci 
spun că ceea ce este. care se află în ordinele inteligibile, 
s-a fâcuL de către pnmul existent, care este In categoria 
existenţei, Iar fiindcă acela e mai presus de existenţă, ceea  
ce este existând din aeda, s-a numit altă existenţă, prin 
coborâre de la Cel ce este; căci exisLenţa de care vorbesc, 
o numesc materia celor inteligibile, contem plată numai 
prut raţiune, spunând că ş iea  este formă şi viaţă, oarecum  
supusă fiinţelor inteligibile; iar materia din cele sensibile, 
ca una ce e lipsită de toate cele aflate în cele inteligibile, 
nu e nici formă, nici viaţă. Ea s-a făcut, cum zic, sub ceea  
ce este, căci s-a spus că s-a făcut de către Cel dintâi şi mai 
presus de fiinţă; deci nu spun că ea este din ceea cc este, 
deci existenţă, ci non-existenţâ; câci zic că e  necesară 
coborârea şi mersul până la cele din urmă, şi de aceea 
spun că materia e altceva decât ceea ce este şi decât binele 
(frumosul), ca nefiind nici bine (frumos); deci spun c i  ea 
nu c m m ic în lucrare, ci e lipsită de toată lucrarea, dar 
toate se adună in ea. ca chip şi calitate; câci nu se 
formează pc sine m ei în chip, ca cel al cerului sau 
pământului, acrului, apei, animalelor, stelelor, nici nu-şi 
dă calităţi, ci e îm podobită dc altceva (altcineva) cu 
acestea; deci ca cea care nu e nimic din cele cc sunt in ea, 
spun c â e  chip şi calitate, fiind numai in potenţa acestea, 
adică putând fi adusă la chip şi calitate, nefiind prin 
lucrare ceva din acestea; deci pe drept cuvânt este non- 
cxisrcnţâ nefiind de sine prin lucrare; dc aceea s-a numit 
râu, deci ca una ce e fără chip şi fără calitate şi ca una ce 
nu c şi are n evoie  de toate. Acestea le spune deci 
de zle gând u -le. dum nezeiescul D ionisie; dar cum  ar face 
rău materia ca ic  nu e nimic prin iucrăre? Căci a face ceva  
e propriu lucrării; dar nu poate nici pătimi, fiind numai 
de sine; căci c împodobită pentru noi cu chip şt calitate 
de altcineva; deci nu pătimeşte fiind dc sine. Iar dacă 
spuneţi că nu e nim ic, ca nefiind cu desăvârşire nim ic, nu 
va fi nici rău, nici bine; iar de este ceva existent, este sau 
din Dumnezeu, sau de la sine însăşi, sau din altă obârşie, 
şi ea şi Dumnezeu; iar dacă materia c o necesitate, ca una 
ce întregeşte lumea (cosm osul), cum c un râu materia? 
Căci definiţia necesarului este eternul, adevărul, ca  
folositor, cum este virtutea folositoare; deci altceva c râul 
şi iii Lee va necesarul,

Cocx răul întrucât (e) rău. Respingând părerile celor 
ce spuneau că matenu e rea, zice: Cum se naşte şi se 
hrănesc cele ce  răsar din pământ, plantele şt animalele? 
Câci acestea sunt din fonnâ şi materie. D eci răul prin sine 
cum naşte şi hrăneşte şi nu corupe îndată şi se corupe* 
Fiindcă aceasta este o deprindere a râului; dar. cum  am 
spus mat sus. materia nu atrage su (Ielele la răutate, cum  
zic unii, nici prin partea iraţională a sufletului, fiind 
amestecata pnn trup cu partea iraţională a sufletului; câci 
mulţi au stăpânit această parte, ca sfinţii iui Dumnezeu; 
unii dintre Elini zic că cerul şi stelele nu se corup pentru 
faptul câ s-au făcui dintr-o materie mai curată, dar cele  
apropiate dc trupunte mai stncâcioase s au făcut dmtr-o 
materie inferioară şt mai groasă, aflându־se la ultima
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în realitate nu e drept. Dorind prin fire şi putere 
binele, fiicem uneori din neştiinţă râul, care n ou ! ni se 
pare bine, dar în realitate este râu; cum  aşa? Pentru câ 
răzbunând pe cel nedreptăţii, omoram uneori pe cel ce a t 
Γ!(φί nedreptate, nefiind vrednic de moarte, Înţelege aşa 
şi nu vei greşi.

R âu l e lipsă M inunai a arătat că relele sunt nesub- 
zistem e (neiposiatice) dovedind câ  sunt lipsa celor din  
rânduială şi fire; iar bpsa nu subzistă de sine, cum am 
spus înainte; nu c prezentă ca ccca ce e natural şi se 
im p u n e; d e a c e e a  lip sa  se  n u m e ş te  ş i g re şea lă  
(αμαρτίαν) . sau nereuşită şi cădere de la ceea  ce se 
cuvine şi ca lipsă de scop f ά σ κ ο π ο  v); sau ca lipsă de 
ţintă, potrivit m etaforei luată dc la ce i ce aruncă  
săgeata, căci precum acela trimiţând săgeata spre o 
ţintă, adică spre un punct, nu atinge bine ceea ce 
săgetează, care se num eşte şi scop  (σ κ ο π ό ς ) ,  aşa cei 
cc nu înm ii săgeata spre scop, greşesc în ceea ce st? 
cuvine.

Greşeală. Sâ nu înţelegi prin greşeală curvia, sau 
nedreptatea sau altceva de felul acesta, ceva de sine, ci 
ccca ce spune e  aceasta; nu înaintează spre bine; e 
ncsâvârşirej mişcării spre bine, sau după fire şi rânduială 
şi prin aceasta ea înseam nă a fi duşi spre iraţionalul 
contrar firii şi spre neexistonţa nedeplină şi Ţâră fiinţă; dc 
aceea num eşte răul şi ca nefiind nicidecum  nimic.

N u toate sunt tuturor. A  salvat dum nezeieşte toate 
treptele coborâte ale creaţiei; câci niimea dupâ care iau 
fiinţă minţile dum nezeieşti şi cu totul ncmatcriaîc, e mai 
presus de suflet; deci îngerul, care s a mişcai contrar 
minţii in chipul binelui, a devenit demon; iar sufletul, 
care întrucât e înţelegător şi raţional, nu activează con
form e u raţiunea şi mintea sa inferioară pentru înţelegere, 
nu lucrează cele proprii; iar trupurile inferioare slujind 
raţiunii Înţelegătoare con trar firii, nu se întăresc în ale lor.

533

Cum  sunt peste tot relele. Dacă e Providenţa în 
toate, râul nu e nicidecum  prin fire.

Dar - se fa c  unii. D um nezeu se foloseşte şi de cele 
cc sunt sau sum socotite rele, în m od bun spre îndrep
tarea şi folosul nostru şi al altora.

Sau al altora sau propriu. Către ce i ce  zic câ noi 
trebuie să fim buni şi fără să vrem.

Care spun că noi ne folosim  de Providenţă. N otează  
cum loveşte pe cei ce zic: Pentru ce nu ne-a făcui 
D um nezeu  aşa, ca chiar de vo im , sâ nu păcătuim  
(greşim )?  Aceasta nu e nim ic altceva decât a zice: 
Pentru ce nu ne-a făcut animale fără minte şi raţiune? 
Căci a fi duşi din necesitate la virtute, ar însem na sâ nu 
ne fi făcut pc noi sLăpâru peste cele  ale noastre, nici sâ 
ne fi permis sâ avem o  fire înţelegătoare, adică suflei 
înţelegător; căci înlătură libertatea şi nu vom  fi nici chip 
al tui Dum nezeu, nici suflet raţional şi înţelegător; şi cu 
ude vitrat se va corupe firea, nefiind ceea ce trebuie să fie. 
Când spune de sine ηιίμάηα ι (α υ τ ο κ ί ν η τ ω ν ) ,  trebuie 
înţeles l !  spune liberi şi stăpâni pc noi înşine; căci 
nemtşcându-nc pe noi înşine ca nişte însufleţiţi, e  una cu 
a na ne mişca, ca nişte case şi munţi, sau a fi mişcaţi de

drept cuvin! e şi indefinit; căci nu este o raţiune a lui. 
explicând câ este  ceea ccera, nici dintr-o necesitate, nici 
Jupă lire; iar dacă e contrar firii, nu va avea o  raţiune în  
fire, cum m ei lipsa artei in urlă.

Dacă - prin fire. Dacă suilcm l nu se înrăieşLc prin 
lipsa parţială a binelui, ci din afara Fiinţei lui, venind de 
|a altceva, râul va fi lipsă a fiinţei însăşi a binelui şi va 
aparţine fiinţial binelui; şi atunci, cum va fi sufletul? Căci 
nu va li nici viu; fiindcă nu va avea viaţă; fiindcă viaţa c 
un bine; dar dacă sufletul este, participă la bine. deei la 
viaţă; deci va avea în mod funţial bmelt? şi nu râul; dc 
aceea sc numeşte şi în chipul binelui. Dar prin slăbiciunea 
În a lucra ale sale conform  firii, seînrâieşie, devenind slab 
^  uşor de mişcat spre patimi; iar slăbiciunea sufletului nu 
^ste cum c grosim ea in trupuri sau o  fragiliiaie in fiinţa 
lui. ci inel inarea spre cclc materiale şi trecâloare; de aceea 
se şi mişcă în mod greşit; iar faptele lui le num eşte aici 
rodur! (ε κ γ α ν α )  , Notează eâ lucrarea sufletului nu are 
o ne schimb arc, ca una ee se produce şi nu poate sâ nu se 
producă

far dacă - prin lucrări Înţelesul pe scure e acesta, 
firea sunetului e bună, fiindcă a fost făcut de Cel Bun; şi 
lucrările lui sunt hune; căci vedem pe oamenii buni 
lucrând cele proprii; dar prin abaicre şi prin lipsa binelui, 
pătrunde râul; deci nu e în fire. nici în fiinţă râul.

83!

Dacă răul ţeste contrar) binelui. Unuia îi suni con 
trate cele mulle: deci dacă celor unice şi bune sunt 
contrare celc multe, răul are cauze mulle; şi dacă. precum  
am spus ma! sus, raţiuni ie şi puterile sunt făcătoare ale 
celor dupâ fire, m işcările lor greşite ce provin din slăbi
ciune şi neputinţă suni făcătoare ale celor contrare firii şi 
prin ele ayiore râul; uneori face rele şi amestecul n esim ţ
ire.׳ de cele n esc mănătoare, când, fie căldura, fie răceala, 
fie uscăciunea, fie um ezeala stăpâneşte mai mult ca 
celelalte, de aici se ivesc de multe ori şi bolile. D eci cum  
s-dt ivi râul când ţoale ce le  făcute ar rămâne cum  au fo!it 
sau s-au tăcut'.’ Căci acestea s-au făcui din mişcarea voii 
Iuj Dumnezeu .şi rămân stând nem işcaic in graniţele lor 
şj-şi au marginile in Dumnezeu; iar contrarul acestora. 
iâu| in sine (uutrerâul). e nestabil şi nu arc margine, nici 
nu c definit, nu văzând nimic din ele în creaţie. Deci cum  
at fi răul en j poştaşi a t (stând de sine)?

Raţiunile şi puterile. Adică nu trebuit socotite relele 
necesare fini prin raţiune sau ca o proprietate fiinţială, iar 
umestet n/cti celor neasemânătoare consider că trebuie 
-tocmit־;! mişcarea puterilor naturale spre cele ce nu se 
cuvin, lucru pe care îl Face lipsa de măsură, când mişcările 
״ u %Lirtt ţinute sâ rămână în graniţele lor, în care s-au şi 
făcui.

ţ!  - tuturor relelor. Obârşia şi sfârşitul tuturor relelor 
cvte binele, deoarece Tăcând orice, socotim  câ facem  
binele; şi râul nu arc ip o s t ii  (suport propriu), ci suport 
alăturat, fâcându-se pereru bine (din pricina binelui) şi 
nu penirti sine; aceasta am spu\-o  şi mai stis. anume că 
nu privind spre râu îl putem face pe acesia. cipârandu-ne  
că facem binele, deşi rezultatul c contrar.

Căci pentru bine. E ceea ce a spus şi in capitolul 
dinainte: peniru bine (δ ιά  τ ο  α γ α θ ό ν I, deoarece soco  
Lini ceea ce facem bâte.
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va deveni şi f i  întreg spiritual şi nematenal, vă d  vei ce 
au dobândit trupuri netnipeşti ξι au ajuns într-o sinqăc 
mai presus de simţire circumscnşi fiind. se var fm e  
ne(. in ■unisc t tşi şi îη i ·ele necircumxi ί fse‘' f  ibid. p  j  j yj 
n trad ).

Fără să vrem. Bine a respins cuvântul celot cc spun 
că trehuia să [im buni şi fără voie şi din necesitate; câci 
acestea ar fi fost desfiinţarea fiinţei noastre; căci ar fi 
desfiinţat libertatea.

Celor ce se mişcă de sine. gr, τ ώ ν  α ύ τ ο κ ΐ ν ή ΐ ( 0 ν  
În loc de: a retor liberi ί τ ώ ν  α ύ τ ε ξ ο υ σ ίω ν ) .  cum arată 
paragraful alăturai.

§34

Şi schimbarea. Notează că şi ce le  nelrupcşti şi cele 
ncmateriale se schimbă, nei amânând deplin în identitatea 
lor în bine; căci binele c acelaşi, stând pururea şi sigur; 
dar ceea ce se schimbă nu e acelaşi.

§35

Greşiţi în cunoştinţa. Observă cum explică spusa: 
Vai celor ce păcătuiesc in cunoştinţă şi: Sluga care ştie 
voia stăpânului său si nu o face. se va bute mult (Lue 
12.47).

Cunoştinţei, gr. ή τ η ς  γ ν ώ σ τ ω ς . Numeşte poate 
cunoştinţa (γ ν ω σ ιν )  cea venilâ din învaţâiurâ. pe care o  
poate adeseori întuneca uitarea; de ea a spus şi mai sus că vine 
din auz; iar cunoştinţa neuitată trebuie socotită cea din con
templarea sau iluminarea naLuralâ. venită fără învăţătură.

Dar acestea s-au spus de noi. Notează că arc şi o altă 
lucrare despre judecata dreaptă şt dumnezeiască; şi mat 
nul cază că acest capitol are douăzeci şt trei de argumenre 
care arata că răul n u c  ceva ce este.

Capitolul V 

§ î

Nu - (fiinţa) mai presus de fiinţa. Cei de odinioară 
au numit pe D um nezeu Unul nu ca început al numerelor, 
ci pentru că c ridicat peste toate şi nu are nimic din cele 
de după (îl împreună numărat; dar şi pentru Recompoziţia 
şi simplitatea lui; dar aceasta nu arată ce este fiinţa lui 
Dumnezeu; fiinţa lui D um nezeu nu poate fi exprimată în 
mod propriu; câci esie mai presus de fiinţă

Fân{ei izvoratoare a dumnezeieştii obârşii, gr θεαρ- 
χ ι κ η ς  ο ύ σ ι α ρ χ ί α ς .  F i in ţă  iz v o r â t o a r e  

( ο ΰ σ ι α ρ χ ί α ν )  nunteşte obârşia şi cauza a toată fiinţa; 
căci aceasta este dumnezeirea mai piesusde Loatâ fiinţa; 
i ar procesiune (π ρ ό ο δ ο ν )  numeşte lucrare dumnezeiască, 
care a produs toată fiinţa (creaLă).

Di fu  pi numirea dumnezeiască a fii ne fui. Cum sc 
numeşte bun Vezi cum prezintă binele sau numirea lui 
dumnezeiască cc sc întinde la toaLe cele cc sunt şt este 
deasupra celor ce nu sunt; cel Unul este mai presus de ed e  
cc sunt şi LI se extinde deasupra tor; iar viaţa e  mai presus 
dc cele ce vieţuiesc; tar înţelepciunea se extinde mai presus 
dc cele înţelegătoare şi raţionale sensibile, incai e vădii c i

alţii, ca pietrele şi lem nele; deci vorbind dc virtute ne 
arată mişcători de sine (τούς αύτοκινήτους): de 
aceea ne e potrivită Providenţa, cea prin lege şi prin 
prooroci, şi prin faptele bune. precum arată şi Apostolul 
vorbind Atenicnflpr, (uti i se pune în relief faptul t(j 
binele şi răul depind de conştiinţa şi libertatea per- 
saunelor, du că n-ar fi decât o natură impersorşfhh 
provenită dintr-o esenţă impersonală, n-ar mai β  o 
deosebire între hine şt rău. numai o deosebire intre ιαι 
Dumnezeu persanul ne creai şt Creator şi nişte făpturi 
personale, conştiente şi libere, face posibilă o deosebiie 
între bine şi rău; numai intr-un spirit creat, ciae poare 
hm t* atitudine pozitivă sau negativă faţă de Spiritul 
necreat, infinit şt creator, se poate dezvolta binele în cel 
dintâi - când rămâne fntr-o comunicat e t и Spiritul infimi 
şicrearor. bun prin fiinţă - sau râul. din necomuni ca rea 
cu El, şi numai din spir itul creat, care с îmbrăcat în. h up 
şi pun el e in legătură cu toată natura matei iată. pot 
apărea şi in trup şi in această natură relele: moartea 
trupului care e cel mai mare râu pentru om - şi relele 
din natură vin din slăbirea spiritului н  еги, care e şi o 
împuţinarea Duhului dumnezeiesc în el; deci menţinerea 
şi sporirea omului întreg şi a naturiifizii e în bine. e una 
cu sporirea înduhovnicirii lor: în această stare ar f i  
sporit creaţia văzută fără căderea în păcat; aceasta a! f i  
echivalat cu o ridicare a trupului şt a materia cosmice 
într-o stare luminoasă, aşa cum este materia in esenţa 
ei, aşa vor f i  trupurile înviate şi universul vieţii viitoare, 
persistând în om spiritul chiar după păcat şi fiind  dus de 
Mi ist os prin moarte ta înviere и l ii trupul, moartea nu e 
nici eu un râu exclusiv, un nimu definitiv: numai ca 
trupuri luminoase se va putea înţelege ct!existenţa a 
miliarde de oameni înviaţi, prin puterea accentuată a 
iubirii între spiritele umane în trupuri luminoase s-ar f i  
putut înţelege ■şi naşterea şi înmulţirea oamenilor ptiu  
iubirea spirituală intre perechi cu trupuri luminoase, 
prin lucrarea Sfântului Duh. poate nea vând un spoit 
înţelegător, i i mumii o viaţă a trupului, de! i neputând 
aduce materia trupului la o stare de lumină iradiind de 
înţelesul i. Scriptura şt Sfântul Maxim nu vorbesc a ia  de 
o înviere a animalelor: iui Sfântul Simeon ι orbeşte de 
un univers incoruptibil, sp irit utilizat, luminos întreg şi de 
n tipurile înviate atât de luminoase, de (ian spurcai с 
spiritual, t ό oamenii voi f i  aproape ca îngerii, stare la 
cure ar fi ajuns oamenii dacă n-ar f i  intervenit păcatul 
care a opacizat materia luminoasă : ״Dacă vom f i  deci 
in starea învierii, cum и arătat Cuvântul, ce trebuinţă i oi 
mai avea cei deveniţi duhovniceşti }spirituali] şt mai 
presus de toată simţirea de aii к cei ce vor f i  с ci îngertt 
ha Dumnezeu, deşi nu după fire. ci după vrednicia 
primită, de un pământ şi de o locuinţă cum !sculă cu 
simţurile■' 7 otită zidirea., devenită inii taiga spa anulă, 
se \o p ir  schimba în locuinţă nemateriah) veştii că şt 
înţelegătoare" . [Sfântul Simeon Noul leolog. îniaia 
cuvântare morală, FifoCtilia rom., voi, 6 . p 142. fd^J. 
..Toate с vie de pe pământ se vor uni ca întregul l u cele 
cereşti" fibid p 143]. ״ l i  ufiurile noastre se voi face 
spbituale şt aşa zicând, asemenea < u ale tngeriltn‘"' 
ftbtd p. 141} , , Num a t păi a tul a fi ί  сut p e r wt л t Ί h и и ia a  ά 
un pământ trecător şi stru âcios şt să se împartă şea s\ â 
de hrană tisfmănătoare, aşa t um mentă** jihid p 
12b7 ״ Odată ce oamenii vor fi spiritualizaţi, pământul
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sunt hune foarte: dur nu toate se împărtăşesc de viaţă, sau 
dc raţiune, sau de înţelepciune; de aceea a şi dat aceste 
nu m iri in tr-o  d is t in c ţ ie  d e p lin ă  la! m ai în treg i 
oXtKiOXCpCXCj le declară pe cele  văzute la mai multe, ea  

v ]־aţa; căci ajung Iu plante, ta animale, la cete cuvântătoare 
şi necuvântătoare. Insă înţelepciunea şi raţiunea suni mai 
pan icul are; căci acestea se văd numai la cele raţionale.

§3

Şi înţelepciunea peste viaţă Propoziţia fiind oare
cum mai puţin clara, socotesc că spusa exprimă acest 
înţeles, de cure se întreabă cineva; arată pentru ce numele 
existenţei (TOU OVTOC) însăşi e superior numelui viepr; 
şi iarăşi numele vieţii e mai presus de al înţelepciunii, 
întrucât aceasta o cere şi ordinea; aceasta o spune după 
ce spune chiar el cu puţin înainte că şi existenţa şi viaţa 
şi înţelepciunea sunt cauza de fiinţă făcătoare, de viaţă 
făcătoare şi dc înţelepciune dătătoare a celor ce se îm 
părtăşesc de fiinţă şi de viaţă şi de minte, raţiune şi 
simţire; şi oare nu se vedea această ordine chiar in cele 
existente'.’ Deci trebuie, după treptele spuse de el ea cele 
existente să fie mai apropiate de D um nezeu, decât cele  
vieţuitoare şi sensibile şi înţelegătoare şi raţionale, adică 
decât cele ce se împărtăşesc dc minte şi de raţiune? Dar 
nu e aşa, e i dimpotrivă; căci sunt mai aproape dc pronia 
Im Dum nezeu decât cerul şi stelele şi pământul şi apă şi 
aerul, cele  in ele vieţuitoare, chiar dc trăiesc viaţa vege
tală, ca plamele şi cele ca ele, şi decât vieţuitoarele mai 
apropiate, cele simţitoare, adică ncraţionale. Căci sunt 
mai cinstite în viaţa decât plantele şi vegetalele şi ani
malele ncraţionalc. iar cele raţionale sunt mai apropiate 
de Dum nezeu decât de cele simţitoare; iar decât cele 
raţionale, minţile (duhurile îngereşti), adică puterile mai 
presus de lum e. с act cele mai presus de noi, cci raţionali, 
suni cu mult mai ap» opiate de Dum nezeu pim nemaicri- 
aliîaica şi înţelegerea lor, deşi ar trebui, dimpotrivă, ca 
cele ce sunt să se bucure de mai mari darun şi să fie 
deasupra celor !alte, ca cerul şi stelele şi cele asemenea; 
aceasta e nedumerirea; deci după aceea, dum nezeiescul 
D ionisie răspunde coborând Ja rând de la minte şi de la 
raţiune şi de h  simţire, arătând cinstirile primelor ca 
im âiele cinstiri; aşa vei afla după o pagină.

De fapt trebuia ca cele - de darun mai mari. 
Num eşte daruri mai mari numirile dum nezeieşti despre 
mai m ulie. decât existenţa şi viaţă; dar cele ce  se îm 
părtăşesc de acestea nu se văd numai intre cele dintâi şi 
mai mari, ci şi între cele mai nuci, deoarece cele dintâi 
sunt înalte, iar celelalte au însuşirile existenţei, ale vieţii 
Şi pnn aceasta sunt mai înalte (tm at e mai înalt decât 
cerul material, n trad.) deşi numirile le arată mal parţiale; 
iar cele ce poartă numiri mai largi, nu se împărtăşesc de 
însuşirile mai înalte, adică de înţelepciune, raţiune, 
înţelegere; şi prin aceasta cele dintâi sunt mai m ici. ca 
unele cc se împărtăşesc dc daruri mai m ici. decât celelalte 
care se împărtăşesc de daruri mai multe şi mai înalte şi 
mai apropiate dc Dumnezeu

Şi au a viaţă superioara celorlalte De cele supe׳ 
rioare se spune că suni mai aproape dc Dum nezeu şi au 
viaţa mai înaltă decât ceie inferioare; dc pildă minţile 
dum nezeieşti vieţuiesc mai piesus de noi. ca fiind mai 
apropiate de Dumnezeu. Şi iaraşi nouă ca raţionali ni se

binele adică Dumnezeu e şi cauza existenţei şi a vieţii şi a 
înţelepciunii; iar faptul că Cel ce este с cauza 4cţu  V a 
înţelepciunii, inţelege-1 ca potrivit cu cele ce sunt.

Se extinde - ţ i  ta cele ce nu sunt Binele se extinde şi 
]a cele cc nu sunt, ca Cel ce le cheamă pe ele Ia existenţă; 
>uu după spusa Tatălui însuşu e bun şi ceea ce nu este. când 
Dumnezeu este contemplat ca supiafiinţâ: iar existente 
(d vxa ) mmieşie pe cele ce nu sunt materiale, cum ani arătat 
adeseori mai sus, sau, fiindcă Dumnezeu nu e cirt.umst.Tis 
ca loc. pe drept cuvânt.spune că F! e şi mai presus de cele 
ce si ml. ca să arate ncciicLim scrierea lui

Şt ־ mai presus de cele ce vieţuiesc. I rebuic ştiut că 
a:jnci când vorbeşte despre îngeri şi oameni, pe îngeri îi 
num eşte uneligihih (Люгрш), iar su fle te le  noastre  
înţelegătoare (vtpepdt^), cum am observat de mujic ori mai 
ius şi am expus tâlcurile cuvintelor inteligibil şi înţelegător 
fxou  vor|T0Î> şi VOCpOU); dăi acum. deoarece vorbeşte 
întâi despre Dumnezeu. în mod potrivii numeşte şi pc 
îngeri, cu noi, înţelegători. întrucât îi vede şi pe ci întorşi 
pnn înţelegere spre Dumnezeu, ca hrăniţi de înţelegerea 
înţelepciunii dumnezeieşti, ca şi sufletele omeneşti, iar pe 
cele sensibile le numeşte neraţionale. Dat de toate cele 
însufleţite spune ca se împărtăşesc de înţelepciunea dum
nezeiască şi in pornirile lor naturale, eum arată şi dumneze
iescul Yasilc in fiwimerttfi că şi ele au fost făcute toate întru 

înţelepciune (vOCpotâţLcuni s-а spus; Toate cu înţelepciune 
le-tu făcut.( Ps. 103 Д5). Iar înţelepciunea este Fiul. C e lce  
este; deci toate spune ea s-au făcut în Fiul cel ce este.

§ 2

Explicatoare gr. t-KCpftVTOptKd;. Le numeşte cxpli- 
ч alo urc pe ce le  ce descoperă sau prezintă.

Mai presus de toată bunătatea. Notează că bine 
spune că e mai presus de toată bunătatea şi dumnezeirea; 
înţelege că e vorba de dumnezeirile supuse ale îngerilor 
şi oamenilor drepţi.

In cete ascunse, gr. £V CtiTOKpÎxpoi^. Ca in A pus 
întunericul acoperământ idiluK plX pf|V i al lut (P s. 
I? I 4 ,  şi i araşi; in mijlocul furtunii (EV Ct;rOKp\XpiO) 
.(IV Kftifi!־

SY împărtăşesc de ־ simţire Deoarece cu puţin 
înainte părea să vorbească de o coborâre a binelui, zicând 
o  este chip al Celur i e t cauză şi aşa mai departe, ca nu 
с ujtiv.i ce i cc citesc cu neînţelegere să afle vreun prilej de 
dispreţuire а 1щ. zice; пи с altceva binele şi altceva Cel 
 c\u>\ şi iarăşi altceva \iaţu, şi altceva înţelepciunea * ׳
f ’acj una esie cauza tuturor şi nu multe Şi una este pc 
diepi cuvânt dumnezeirea care Je produce pe toate, 
slânta şj fericita Treim e, şi nu mulic dumnezeirile crea- 
ro;־ire. Aceasta n-a spus-o ca un lucru de pnsoşT ct văzând 
pe înţelepţii EJim şi ereticii ce se trag de la Sim en, care 
1Tun ca zeii sunt făcători ai lumii, întrucât, pe măsură ce 
 ̂ au coborât, au produs şi pe eelc mai slabe ale făpturilor, 

până la temelia tuturor, adică Ja materie.
Şi cea (dintâi) este Bste numirea binelui care e x 

primă. zice, toata Providenţa. Deci şi cdcla lte  părţi ale ei.
L a viaţa, înţelepciunea, raţiunea; căci toate cele ce sunt ,ui 
lnsl aduse la existenţă pcnini bunătatea lui Dumnezeu şl
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nici n-a fost. Nu sc spune despre Dunmezeu in senx 
propriu nici că a fo st , nici că este, nici că va 
Dumnezeu e mai presus de acestea; dar i se zice şi acestea 
pentru câ este în tot înţelesul în mod suprafiinţial.

Bine a spus că ruci n-a fost. A fast este indicator a] 
timpului. Iar Dumnezeu este mai presus de afost, adică 
mai presus dc dmp. D eci vei zice: şi cum se zice despre 
Dumnezeu Cuvântul: La început era Cuvântul floan 1,1)7 
lată c i  sc spune: m /; dar spunem adeseori că Tatăl e 
începutul şi cauza tuturor, dc aceea deci, zice: La început 
era Cuvântul, fiindcă fiu l este în Tatăl. Deci bine a spu$■ 
Lii începui era Cuvântul·, iar că va f i  e  clar. căci aceasta 
arată că acum nu este. ci că va fi vreodată, ceea ce. spus 
despre Dumnezeu, c nepotrivii şi necuviincios.

Mai bine zis nici nu este. Mai sunt de subînţeles şi 
acestea, cărora li se adaugă în mod propriu era şi cele ce 
sunt împreună cu el; sau trebuie înţeles şi altfel, ca fiind 
mai presus de toată înţelegerea şi închipuirea lui a fi. Are şi 
înţelesul că loaie cele cc sunt (x a  o v r a )  arată că au fost 
aduse la existenţă; iar adăugând şi existenta tnsăşi a celor 
ce sunt, a indicat durata lor.

§5

E l (este) ca atare. Aceasta nu trebuie înţeleasă ca 
spunându-sc despre cauzatorul tuturor, ci despre cele 
inteligibile şi înţelegătoare şt sensibile şi celelalte ce 
subzistă din El prin creaţie. Căci precum am spus înainte, 
Dumnezeu este înainte de a fi; de fapt este preexistent 
(Tlpocbv); iar a fi c ca o  arătare a cauzei preexistente. Deci 
D um nezeu se zice preexistent (înainte existent, înainte 
de existenţă, n trad.) şi ca urmare sc zice şi Cel ce este 
(c6v ) . ca Cel ce e cauza tuturor, apoi din El este a fi toate. 
Deci a fi înseamnă că au primit subzistenţa prin partici
parea la preexisienţa lui. nu pentru că s-ar fi împărţit 
Dum nezeu în a fi şi a preexista, ci voinţa care le-a adus 
la existenţă pe toate cele ce sunt. aceasta se numeşte ceea 
ce subzistă mai înainte în Dumnezeu; şi această voinţă 
dum nezeiască hotărând de mai înainte aducerea creaţiei 
Ia existenţă, voinţa care este in mod cuvenit înaintea 
celorlalte şi Ea care participă cele ce sunt ale lui Dum
nezeu fiind un începui al existenţei, c înţeleasă ca Dum
nezeu însuşi; mai întâi este El şi apoi e şi viaţa şi 
înţelepciunea. C ăci iniâi se împărtăşesc de existenţă 
m inţile nevăzute şi cele m ai de sus şi astfel şi de viaţă şi 
de înţelepciune; căci precum în căzui nostru a subzistat, 
ca prima, o substanţă din care suntem, aşa şi în ca iw  
m inţilor netrupeşii.. se în ţelege ca o substanţă însăşi 
existenţa fiecăreia pentru chipul vieţii, după care ia 
fiecare fiinţă spre viaţă şi înţelepciune şi asemănare. Iar 
asemănarea ş! identiLatca am arătat ׳o  şi mai sus, ca puţen 
cc înalţă spre Dumnezeu, prin care ele se aseamănă Iul 
fiind apropiate iui; şi la ele participă prin coborâre intfi 
cc le dc după ele. participând şi ele ta existenţă. Iar c* 
începuturi (obârşii) ale cctor ce sunt înţelegem  pruncie 
fiinţe ce  iau subzistenţă In creaţie, cc se numesc începu- 
luri. nu pentru că din d c  sunt cele cc sunt. ca din nişte 
stihii id em ente), ci pentru c i .  precum s a spus. au fost 
create înainte de cele de după ele; dc pildă în cele inte»' 
gibile începutul creaţiei sunt Tronurile şi apoi c e k  ur-

spune că vieţuim mai deplin decât cele necuvântătoare; 
şi iarăşi cele necuvântătoare, având simţire, vieţuiesc mai 
mult decât plantele, ca unele cc  nu au simţire, ci numai 
viaţă de plante.

§4

Cel ce este - întregii existenţe. Existenţa atribuită Lui 
Dumnezeu с mai presus de toată existenţa la un loc; acesteia 
îi spune mai presus de fiinţă, in toc de ceea ce există prin 
facere; căci ceea ce este, e fiinţă; fiindcă numele de fiinţă с 
de la a fi; deci Dumnezeu, fiind situat şi deasupra lui a fi 
(fiindcă и fi arată a fi adus la existenţă de o cauză oarecare), 
este înţeles ca Cel ce este în mod mai presus de fiinţă; de 
aceea sc zice că este şi veac al veacurilor aduse dc Ei la 
existenţă; căci ceea ce nici n-a fost, nici nu va 11. ci numai 
este. având existenţa ca stand, şi neschimbându-se nu va fi. 
nici nu s-a muiat de la a fost la este - aceea este veac. Căci 
trebuia nu numai ca toate cele ce sunt să fie tn ioluI şi în 
întreg, ci şi ceea ce n-a fost vreodată; căci nu s-a adus lui 
nimic din ceea ce n-a fost mai imiinic. Aceasta s-ar putea 
numi aşadar punere (aşezare) şi fire şi ar fi veac; căci veac 
(OtLtbv) s-a numit de la faptul că a fost pururea iâf.î 
OVTog, Deci dacă numeşte cineva viaţa nesfârşită veac, 
prin faptul că este din totdeauna şi nimic nu se consumă din 
ea pnn trecere, pentru că nu rămâne, nu o numeşte toată; 
căci astfel ar delimita ccca ce este veacul. D eci nesfârşitul 
este ceea ce nu arc lipsuri; şi aceasta pentru că nimic nu se 
consumă din el: astfel Dumnezeu este şi veac şi făcătorul 
veacurilor; deci veac este nu ceea ec este inferior, ci ccca ce 
iluminează din ceea ce este inferior, după Apostol sunt 
veşnice cele inteligibile şi nevăzute (efi Rom. 1.20); deci 
veşnic nu este veacul însuşi, ci ceea cc participă la veac, 
adică la viaţa nesfârşită în mod nedespărţit Dec! întrucât 
Dumnezeu este Făcător şi al celor cc panicipâ la veac, adică 
la El Cel pururea existent, numite pnn asemănare veacuri, 
se spune că a făcut veacurile în loc de celc inteligibile, fund 
veacul lor şi susţinătorul lor; astfel se numeşte şi tnnp Cel 
netemporal, ca Cel cc e cauzatorul timpului; căci ceea ce  
este in cele inteligibile veac, aceea este în cele sensibile 
iimp; deci precum ecle văzute sunt chipuri ale celor 
nevăzute şi inteligibile şi numim veac acea neclâLmaiă şi 
întreagă viaţă şi veşnică şi cu totul neclintită, şi o  vedem  
preexistând intr-unui. la fel şi de timpul, ce se udihneşte în 
Cel ce este pururea, zicem că s-a arătat prin coborâre, 
venind la linca văzută. D eci num im  timp ieşirea la cele  
sen sib ile  a bunătăţii lui D um nezeu. Iu crearea aces 
lora, fiindcă nu с timp m işcarea d istanţelor lui în zile  
şi părţi şi orc şt nopţi şi z ile , cj identitatea lui de nume 
cu cel al tim pului; fiindcă precum dăm  acelaşi nume 
la ceea  t e  m ăsoară şi Ea ceea ce  e măsurat, fie că с 
pământ, fie  zid . sau altceva, aşa şi aici, ccca  ce e 
măsurat de m etru, fie pământ, fie zid . fie a ltceva, 
num im  lot metru,; astfel m işcările stelelor, după celc  
spuse: S-au pus de Dumnezeu sprt semne timpuri \r 
ani (Fac. 1.14), pentru conducerea şt îndrumarea  
clară a noastră; dar cc l ce le -a rânduit acestea, este El 
însuşi aşezai deasupra lor, ca Cel ce  e cauza mai presus 
dc veacuri şi ne tem porală a lor.
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Ic va înţelege pe e le  chiar în neexistenţa lor (când nu 
există); dar El este arhetipul acestui întreg; şi cele  ce Ie 
înţelege, nu le ia ca chipuri dc la altele. El însuşi fiind  
m odelul celor ce  sunt; deci nici El nu este in vreun loc. 
nici cele din El nu sunt în vreun loc; ci Ic arc pe ele ca 
avându-se pe Sine însuşi; şi fiind în ele, toate împreună, 
sunt în nwd neîmpâqit în El; dar se disting în mod 
neîmpârţii în neîmpărţirea lor. deci cele ce  suni, sunt 
cugetarea lui; iar cele ce  suntT sunt chipuri; dar să auzi că 
nu trebuie să înţelegi aceasta astfel, că deoarece a cugetat 
aceasta, s-a făcut aceasta, sau este aceasta; căci acestei 
înţelegeri trebuie sâ-i premeargă ceva cugetai, ca s-o facă 
pc aceasta u dată ce a c ugeiat-o; ci înţelegându-se pe Sine, 
înţelege cele  cc sunt, deci cugetă cele ce sunt. ca Cel ce  
se cugetă pe Sine şi e unit cu cele ce sunt in El; căci însăşi 
cugeLarea lui csic facere a celor ce sunt; deci ceea ce  este 
în El, este chipu! şi ideea lor; iar El fiind întreg minte, 
este întreg cunoştinţă; iar cele din El şi în El suni minţi 
cap ab ile  de con tem plările  cu n oştin ţe i. E le sunt şi 
distincte în El, cum sunt şi in suflet multe ce se cunosc 
deodată, dar rămân neconfundate şi lucrează în afară ca  
una, când e nevoie; şi sufletul are în sine toate puterile 
împreună, prin care prevede mai înainte ce le  ale trupului 
şi totuşi le manifestă în mod neconfundat la vremea 
cuvenită activând puterea naturală în legătură cu trupul, 
putere pnn care îl hrăneşte pe acesta şi îl creşte şi îl face 
capabil spre a naşte; între puteri este puterea simţitoare 
care se activează prin vine şi artere şi pnn cam e şi nervi; 
prin puterea aceasia sesisează ce le  sensibile, dar şi 
puterea de-a opina, prin care judecă cele  sensibile şi pc 
cea a im aginaţiei, prin care im aginează cele sensibile, şi 
pe cea de zugrăvire, prin care desem nează cele sensibile; 
şi pe cea memorialâ. prin care e le  se am intesc, pe cea 
doritoare, prin care doreşte şi se m işcă animalul în spaţiu; 
şi pe cca care asim ilează, pe cea a mâniei şi a poftei; acesLe 
puieri lc arc folosindu-se (sufletul) dc trup în partea lui 
neraţionalâ; dar după moarte va fi lucrătoare numai nun
tea, acestea încetând.

Şi cele ce (sunt ţinute) într-un fe l  oarecare în 
existenţii. Z ice că din suprabunâtatea lui Dumnezeu, 
care este însăşi existenţa lui D um nezeu, este existenţa  
celor cc sunt şi durata lor Şi spune că sunt în mod unitar, 
sau pnntr-o oarecare cauză sim plă şi cuprinzătoare a 
celor ce  sunt. nesupusă relaţiei; căci dum nezeirea nu 
are prin nici o raţiune sau înţeles şi lucru, vreo relaţie 
şi com unicare im pusă cu cele ce sunt, ci este cu lotul 
şi în toate ridicată deasupra lor, e le  având atingere cu 
dum nezeirea numai prin susţinerea şt pornirea lor de 
către ca T cum  ar spune cineva; iar exem p lele  următoare 
fac crezută raţiunea tuturor din D um nezeu, ca Cel ce e 
cauza existenţei lor. El existând ca altceva decât ele şi 
subzistând in S ine pnn altă raţiune decât ele,

Şi - are - numărul. Căci numărul creşte in mânmc 
din multe unităţi compuse; deci unitatea (monada) carc e 
cauza numerelor, cuprinde în chip unitar toate numerele; 
aşa şi centrul sau punctul cam cuprinde liniile dm cerc.

$ î in centru. Acestea sunt exem ple care confirmă 
judecata, Notează că lămureşte cele despre Dumnezeu şi 
din linu, asemânăndud pc El cu un centru.

Unite in chip unitar. A spus aici unitar în loc de 
simplu şi la fel; căci nu sunt altfel.

niătoare; In cele sensibile, începutul creaţiei este cerul şi 
pământul; căci Ia început a făcut Dumnezeu cerut §i 
pământul; fiindcă acestea sunt primele create ale celor  
sensibile Apoi şi altfel, ideile şi m odelele care sunt 
înţelesuri desăvârşite prin ele şi eterne în Dum nezeu, 
precum am spus înainte, se înţeleg ca nişte elem ente şi 
începuturi şi substanţă nemaierială şi netrupeaseă a e d o r  
ce participă la idei, ca ordinele netrupeşii aduse la ex is
tenţă, Căci viaţa dc sine, înţelepciunea de sine, ordinea 
dc sine şi celelalte, sunt m odele din D um nezeu, la care 
participă creaturile, ca linii drepte ale punctului sau cen 
trului cc sc mişcă în cerc.

Deci pe drept cuvânt ־ (mai începător) decât toate 
Dumnezeu şi a dai S ieşi această numire, zicând: Eu sunt 
Cel ce sunt i leş. 3 ,14); de aceea îi şi dăm în mod cuvenit 
num ele acesta înainte dc altele câte se spun despre El, 
ca v ia ţă  şi în ţ e le p c iu n e  şi c e le  a se m e n e a . Iar 
sp u n ân d u -se  că e ste  m ai în a in te  şi e ste  m ai presus

(jrpOETvGCi κ α ι  ΰ π ε ρ ε Τ ν α ι ) .  s-a arătat n e în cep u 
tul şi necuprinsu l ex is ten ţe i lui D u m n ezeu , care, 
prin hotărârea anterioară a cu n o ştin ţe i sa le  negrăite , 
a rânduit de mai înainte ex isten ţa  tuturor; că c i prin 
hotărârea aceasta  cup rinzătoare, m intea pune baza 
existenţei; şi apoi le contem plă pe ele întrucâtva e x is 
tând D eci declarând sim plu că vor fi, n-a arătat şi cum  
vor fi; căci rostind întâi sâ fie , pe urmă a vorbit de 
însăţi viaţa, de în săşi asem ănarea şi de cele îm preună 
cu ele; întâi a arătat că însăşi a fi este viaţa, câ e sim plu  
λ vieţui, fără să precizeze ce fel de viaţă (ar celelalte la 
fel se caracterizează întâi prin a fi.

5 i daca voie şti - (obârşia) celor vii. Precum tnrr-o 
raţiune oarecare, preexistă însuşirilor, însuşirile de sine 
(ca atare) ce le fac pe acestea să subziste, aşa înţelege şi 
albeaţa corpului în sine, carc, adăugându-se corpului. îl 
albeşte; aşa înţelege şi cele spuse aici după măsura lor. ca 
\ iaţa ce preexistând în D um nezeu, dă viaţă tuturor celor 
cc se împărtăşesc dc El.

Participări ca atare Pan ici pari numeşte cele  ale 
căror existenţe participă, ca însăşi existenţa sau viaţa sau 
ordinea şi celelalte; suni participări dum nezeieşti ca 
daruri, pc care Ic-a numit şi începuturi ale celor existente.

§6

Este din eu şi în ea Aceasta trebuie înţeleasă astfel: 
supiabunâiaiea prin sine, fiind minte şi întreagă energie 
(lucrare) este întoarsă spre ea însăşi prin lucrare, nu prin 
putere, mai întâi fiind necugetare. apoi devenită minte 
pnn lucrare; de aceea şi este numai minte curată, nea vând 
adausă cugetarea, dar înţelege în orice caz prin sine. Căci 
dacă fiinţa ei este alta, iar cele ce le cugetă ahele, ea sau 
fiinţa ei va fi neînţeleasă. Iar dc are ceva, arc de la sine, 
nu de la altul. Jar dacă înţelege de la sine şi din sine, ea 
este mai presus de cele înţelese; aşadar fiind minte, 
înţelege cu adevărat cele  ce sunt ca ca care este; deci dacă 
inţelegându-se pc sine. înţelege cele ce sunt, eu este cele 
ce sunt; căci sau le va înţelege ca fiind din altă parte sau 
în sine însăşi ca ftind ale ci: dar fiind din altă parle nu le 
poate Înţelege; căci unde ar lî intre cele sensibileV Iar cele 
sensibile nu sunt existente, ca unele ce sunt sehimbâcioa  
se şi finite şi pieritoare; deci sc înţelege pe sine şi in sine. 
Iar deoarece Dumnezeu este şi Făcător al celor ce sunt.
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înţelegătoare; dar sc z j c  câ sunt cugetate în cele inteligi
bile şi in noi. ca dumnezei şi domni şi puternici prin tărie 
sau pnn participare, acestea suni îngerii şi oamenii.

Toată definiţia f i celelalte Toate câte sunt, prin 
Iaptul că există zice că se contem plă existând în altele şi 
nu în ele însele; dar fiinţele (căci pe acestea le-a numit 
cele ce sunt), sunt cele  ce sunt în ele, pe caro le caracte
rizează nemurirea, înţelepciunea, ordinea, armonia şi cele 
împreună cu ele. despre care se spun că există în altele, 
precum şi celc  văzute prin simţire în corpuri, ca culoarea, 
figura, mărimea 5[ cele asem enea, care e cu neputinţă sâ 
fie în a fat a corpurilor. Părintele le  a distins pe acestea־
prin cugetare. Iar acestea zicem  că se percep prin cuge
tare, ea înţelesul, raţiunea, simţirea şi cele asemenea 
pentru că le cunoaştem  numai pnn cugetare şi rc flexiune; 
deci se zice că cele  inteligibile se cunosc prin cugetare, 
căci nu cad nicidecum sub simţuri.

(Fiinţele) inteligibile f i  înţelegătoare. Notează că sc 
num esc in teligib ile (vor]r a i)  în raport cu noi, iar 
înţelegătoare (v o tp a i)  în raport cu Dum nezeu,

Şi existenţa. Şi existenţa de chip dum nezeiesc.
Ş i toate celelalte El este cauza existenţei tuturor şi e 

înainte de-a li iţoale), ca Cel cc e ideea şi modelul 
existenţei, cum se vede de aici; căci existenţa însăşi nu c  
D um nezeu (Dumnezeu ca Persoană e posesor al fiinţei, 
e mai neînţeles cu ea, spune Sfântul Maxim Ut Capetele 
gnostice, n. trad,); pentru că esie Dum nezeu, dar pentru 
D um nezeu, este şi se numeşte şi existenţă; de aceea 
existenţa este în Dum nezeu, cu idee, nu Dumnezeu este 
tn existenţă; căci El era înainte de a fi; totuşi pcmru că 
esie cauzatorul tuturur, e indicat şi ca producător şi este 
în afara tuturor, dar lîind cauzator al Luturor, se numeşte 
şi din însuşirile tuturor, ca Cel ce le a produs pe toaic.

Şi existenţa este a lui. Existenţa lui. ca fiind din El; 
şi in El se păstrează dc către El; dar nu este El al existenţei, 
nici nu e.sLe conţinui în existenţă; căci este mai presus de 
existenţă Cel suprafiinţial.

Şi nit El este in existenţă. E de înţeles în amândouă 
felurile şi faptul că e cauză, adică existenţa îl arc pe El 
drept cauză şi nu El are existenţa ca o cauză anterioară.

Potrivit cu toată cugetarea celor ce sunt. Vederea 
celor ce sunt. pe care aici a nunul-o cugetare ÎETIIVOICIV). 
fiind multă şi variată prin toată lucrarea minţii, află 
înţelesul cauzei sau al Creatorului existând de mai 
înainte; d ecit spunând că se înmulţeşte, arată câ se co n 
templă aceeaşi cauză în cele multe,

.jr că este şi câ va ft. C ele cc  le-a negai, acum  
vorbind dc D um nezeu şi explicându-se pc sine în mod 
necesar, îşi impune să le înţeleagă potrivii înţelesului de 
cauză; deci s a  făcut, se face  şi se va face, le aplicâîn mod 
propriu creaturilor, ceea ce s-a Făcut odată e corul, 
îngerii, soarele şi cele asem enea, cărora nu sc poate aplica 
se fin  e ş l se va face. Jar ceea ce s-a spus de Da vid: Cel ce 
face pe îngerii sat duhuri (Ps. 103,5), trebuie înţeles fie 
câ se păstrează, cum  s-a spus: Tatăl până acum lucrează  
(loan 5 .17), fie după obiceiul Scripturii, care schim bi 
înţelesul adeseori temporal, şi sc foloseşte de viitor în loc  
de trecuL sau invers. deci pcmru acesica trebuie înţeles 
în mod propnu: s-au făcui, lai cele ce se fac se rict

Dar şi in (firea) întreagă a tuturor. Este evident câ 
în întreg sunt părţile; deci zice câ raţiunile puterilor şi 
mişcărilor văzute naiural în fiecare dintre cele cc sunt, se 
contem pli în firea privită în general, cum  spun filosofii 
din afară care văd cele ce cxisiă în ele însele şi în altele, 
pe care le numim însufleţite şi neînsufleţite şi au adus 
toate acestea sub o singură categorie, căreia ia u  spus 
fiinţă; ei au cuprins în acest cuvânt însuşirile fiecărei 
fiinţe în parte şi raţiunile lor care rămân neconfundate; 
câci alta este raţiunea celor însufleţite şi alta a celor 
neînsufleţite; la fel şi a celor sensibile, adică a cd or  
cuvântătoare şt necuvântătoare; deci după raţiunea fiinţei 
adică a simplct existenţe sunt unite, dar a afirmai că sunt 
în suflet în mod unitar, arătând câ una este puterea de 
viaţă ce se dă din suflei trupului întreg, care lucrează însă 
in mod variat in mădulare.

Căci este obârşia ־ celor ce sunt Dacă cel prin care 
este ceea ce se face este cauzator, cu adevărat şi în 
cauzatorul tuturor au preexistai toate ca intr-o idee şi un 
m odel, precum am spus înainte; au preexistat roate im 
preună şi în mod unitar, chiar şi cele  contrare, precum s-a 
spus câ se contemplă în Dumnezeu; dar cum sunt şi uni Le 
şi connarc. să înţelegi aşa: ceea ce e îm podobit are chipul 
împărţit, ca in lume (în cosm os), tn alt loc fiind stelele şi 
în altul omul; şi iarăşi in alt loc focul şi în altul apa; câci 
fiind contrare, dc sc adună împreună, se strică împreună; 
dar în cugetările lui Dumnezeu erau toate cele ce sunt, 
împreună şi neconfundat; câci nu sunt corpuri, nici in 
corp, ci in cugetări eterne, care sunt modele; de aceea 
D um nezeu e şi începutul tuturor; câci este începui 
(obârşie) tot ce preexistă a ceea ce se face; şi pe lângă 
altele este şi o ordine a celor ce au fosl aşezate în ordine: 
iar ordinea este o lucrare a asemiinării între ele a tuiuror 
celor ce sunt şi o simetric devenită cauză a com uniunii 
(com unicării) îmrcolaltâ a tuturor celor cc există; dar ţi 
toată stabilitatea şi Loată mişcarea celor existente este 
Dum nezeu. însă trebuie înţelese in mod diferit acestea, 
deşi în cele inteligibile şi in cele Înţelegătoare, firea care 
e începutul mişcării şi stabilităţii sau liniştii, este aceeaşi 
şi o indică o lucrare; căci şi mişcarea, care este o lucrare 
vitală spre slujirile dum nezeieşti şi învăţăturile celor 
interiori, dar şi liniştea şi stabilitatea care e veşnică şi 
neschimbată, arată câ activează minţile proprti şi sunt 
umplute de cele dumnezeieşti; iar în celc sensibile, firea 
fiind obârşia mişcării şi a stabilitâţit sau a liniştii, arată 
mişcarea ca  producătoare în existenţă, iar stabLIimiea sau 
liniştea, oprirea sau schimbarea din coruperea existenţei. 
Dar sc spune câ acestea:sunt Dumnezeu, care e cauzatorul 
mai presus de fiinţă, tar mişcarea în Dumnezeu spre cele 
din El şi prut FI e o  procesiune proniatoare în hunăiaîe; 
iar stabilitatea înseamnă a fi pururea la fet şi având prin 
neicşirea din Sine o  linişte de necunoscut şi o  neclintită 
nciulburare. Dar notează că a numii Puterile inteligibile 
veşnice, ca  participând la veac (fiind purrictpani£, Puterile 
îngereşti suni create, dar sunt numite veşnice, că ii sunt 
destinate veşnicteit n. trad ). Iar cea care o  spune aceasta 
este Scriptura. Căci c ele te  se văd suni trei ăioare. iurtele  
ce nu ie văd stitu veşnice (U Cor. 4.18), Iar cele cc sunt în 
aJu.de, suni de exemplu sfinţenia, nemurirea, buna vieţuire; 
tar aceasiea sunt astfel in fiinţele inteligibile (îngeri) şi
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arătat mai sus. cum sc definesc, fiindcă zice câ tdeea sau 
modelul este gândul etern desăvârşit în sine al lui D um 
nezeu, AicLniarele D ionisie lămureşte Scriptura, numind 
ideile predeterminări. Eulcuind pe dum nezeiescul Pavel 
care zice către Romani: Pe сиге i-a rânduit de mai 
înainte,pe aceia i-a şi chemat (Rom, 8.30); şi în alt loc: 
N t-tr rânduit pe nai mai înainte întru voia sa (Ef. 1,5); 
căci înţelege cele mai înainte rânduite prin voie m odelele  
şi ideile. Dar prezintă şl pc tencitul Clement (episcopul 
R om ei), spunând ca sunt în existenţe m odelele cele mai 
începătoare, care suni spre ceva. Astfel spusa va fi mai 
clara, este o gândire cure aseamănă toate cu и linie; şt 
рол ca cea mai de sus a liniei este o vedere în celc 
inteligibile; iar ccll de jos, în  cele sensibile; şt partea primă 
51 mai de sus. care sunt cele mai începătoare din acestea, 
sunt în mod special ecle inteligibile; iar cea dc după ea 
sau partea mai coborâtă sunt celelalte, carc sunt după cele 
inteligibile; căci această gândire voieşte să arate câ nu 
suni toate de aceeaşi valoare, ci unele sunt după altele, 
cum formele inferioare au pe cele  mai generale in creaţie 
ca începuturi, pe care le numeşte începuturi generale mai 
începătoare; El prezintă pe sfântul Clement zicând că 
sunt şi în făpturi m odele mai generale, adică idei îndrep
tate spre vreunele din chipurile mai coborâte caipostasun  
mai înalte, celc mai dc jos având să tindă spre acelea ca 
tocul spre eter; dar nu pe acestea le numeşte propriu-zis 
idei marele D ionisîc, ci în [c le şurile din Dum nezeu; chiar 
dacă se vorbeşte de m odele în creaţie, acestea nu sunt 
socotite vrednice de închinat, cum  zice M oisc; dai־ unde 
3 spus acestea sfanţul Clement, nu a arătat (D ion m e).

tar mode ie zicem că sunt. PI aton a privat pe Dumnezeu 
in mud nedemn şi nevrednic de idei şi modele. Părintele acesta 
s-a fo losit de cuvânt şi л explicat noţiunea în m od bine- 
credincicrs. A socotii voirile dumnezeieşti definitorii şi 
făcătoare; pe de o parte. pentru câ numai prin voinţa lui dă 
existenţa şi Face toate (se vede aici a n  acterul personal 
al tui Dumnezeu şi aducerea luam ia existenţă prin 
creaţie* n. trad.); pe dc alta, pentru câ celc cc sunt se fac 
in chipuri diferite. N otează deci câ numeşte m odele 
raţiunile de fiinţa făcătoare ale existenţelor, preexistente 
in D um nezeu, sau predeterminările.

№

Arrr sunt numiri proprii Fericitul C lem ent a urmai 
mai mult орд mei cuiva care spune că in facerea exis- 
tcnţelor sensibile sunt nişte cauze începătoare, ta  ale 
lucrărilor inteligibile sau ale îngerilor netnipcşti sau 
aducătoare la fiinţă, care au drept cauze începătoare ideile 
siili gândurile lui Dumnezeu; in jurul acestor idei. carc 
sunt m odele, cele  inteligibile sunt lucrări începătoare (şi 
făcătoare dc fericire şi conducătoare); iar pentru celc  
sensibile, cauza începătoare şi făcătoare ele fericire şi 
creatoare este chipul, care se referă ta materie prin 
închipuire; căci zice că raţiunea firii ce se creează, după 
care au luai formă cele sensibile, e începătoare pentru un 
astfel dc chip Se pare că aceasta a spux4 > Fericitul 
Clement; iar acestea nu sunt in mod propriu m odele sau 
idei începătoare sau cauze începătoare. Căci nu din ele 
sunt acestea, ci din gândurile lui D um nezeu, care singur 
merită închinare.

De la procesiunea şi bunătatea Pnn procesiune nu

despre cete ce sunt în curs de facere şi de corupere şt se 
succed, ca noaptea, ziua, vara. primăvara şi cele asem e 
nea; iar sc vor face, se spune numai despre cele ce nu s au 
făcut, ci se ăşteiiptâ. ca: prefacerea universului şi cele  
legale de acesta; drept cauzator al tuturor acestora e lăudat 
Dumnezeu; căci n-a spus: Acestea îl caracterizează pe 
El, ci câ pentru acestea с lăudat; tar era (a fosrj şt cele 
Împreună cu acesta în tot sensul nu se potrivesc altuia, ci 
numai lui D um nezeu, deoarece El era văzut m al presus 
de tot începutul. Iar este şi va f i  i sc potrivesc ca Celui cc 
arc întru lotul nescb îmbarca şi in toate п с preface rea; de 
aceea 1 se zice şi mai presus dc fiinţă, dar nu de aceea 
чиш iifc hir yi îl caracterizează, Z ice câ prin înţelegerea  
lui ca Cel ce e cauză, se punte spune că toate sunt ale lui 
Dumnezeu sau sunt cugetate în El. Căci aceasta и înţeleg 
filosofii spunând с â II caracterizează f к а Т 1]уир £1 СГ0 а и .  
Dar El însuşi n u c  nume din toate cele a căror cauză este. 
pentru faptul dc-a fi şi de a suprafi. Dc aceea şi negaţiile 
ату ta aceasta, ca do exem plu ftir a fon  mi şi făta frumuseţe

cele asem enea. Iar socoti rea lui ca toată forma şi iot 
lupul, ii arată fiind cauzatorul a tul chipul şi forma, cum  

trebuie înţelese şi chipurile; la aceeaşi; cum spunând mai 
sus - nici nu era. nici nu este. nu 1 nu x-a făcui, nici nu sc 
fin e. niLt na se va fiice, spune aici; despre El sc poate 
spune şi este şi vn fi şi s-a făcut şi se face şi se va face'■ 
Cum îl lăudaţi aşa? Oare se contrazice pc si ne sfântul 
Diumsie? Să nu fiel Mai sus I-a numit Creator a toată 
existenţă, iposiasuL fiinţă, firea şi timpul; deci în mod  
potriva a spus despre El că era şi celelalte, ca s.i înţelegi 
ca D um nezeu nu a început mei din timp, njci în timp, nici 
după timp. ci că este mai presus şl  de existenţa însăşi; căci 
iu Eh a spus. este existenţa; iar uiei. deoarece a spus câ 
El este şi sc înmulţeşte după toată cugetarea, cu dreptate 
a dt-vlarui. că El era şi ru f i  şi cete următoare, ta  atunci 
când cu geţi vremea sau timpul, să afh acolo pe D um 
nezeu şi mai presus de cele cc  suru şi înainte existent şi 
Lauzatur şi creator al celor cc sunt şi nim ic din cele ce  
sunt. precum zicem  câ nu e nim ic din cele ce suni, dar 
este in toate.

Sr nimic din toate. Arc pe lângă toată forma, lipsa 
de lonnă, pentru că este peste lipsa de corp şi pe sec 
nemaieriaJjLdte, ne formând u-sc spre ceva di 11 d c . Şi pe 
lângă chipul tuf ura r are lipsa de frumuseţe. lat ne frumos 
îl numeşte ca pe Cel care vine din toată frumuseţea; tar 
El tund mai presus de frumuseţe: Scriptura zice: Şi Eam 
 izat pe El şi nu avea mei chip. nici frumuseţe (Îs, 53,2):■ ׳1
şi cele următoare.

Căci dacă soarele nostru. Mai jo s, la sfârşitul cuvân
tul ui următor, adică al capitol ului VII, se arată că soarele 
nu Iace nimic de la sine, ci din cauza şi începutul (obârşia) 
tuturor, сап; este Dum nezeu; dar de la soare a indicat 
frumos ceea cc se înţelege despre D um nezeu, Căci pre
cum soarele însuşi fiind unul. toate le lace roditoare şi le 
1! răneşte si le creşte şi Ic preface, adică le face dai mici 
пищ şi din sămânţă planiâ. sau pomul ce răsare şi creşte. 
V osie în toate ce lc  văzute, nefiind mmic din ele însele - 
aşa şi D um nezeu carc с şi EJ soare şi cauzatorul tuturor, 
al celor sensibile şi in teligibile ş! înţelegătoare, nu este 
nimic din cele ce sunt şi este in toate; căci de El se 
împărtăşesc toate; de aceea şi Scriptura îl numeşte pe EJ 
Soarele drepLâţii (Mal. 3 ,20).

Modelele M odelele pe care Je numeşte şl idei, le am
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cu neputinţă o soluţie, am declarai înainic stabilitatea 
facere, iar m işcare, schim barea sau prefacerea. Deci 
Dum nezeu este facerea tuturor; căci pururea le aduce pc 
acestea la existenţă; deci D um nezeu stă. Dar iarăşi se 
mişcă, pentru câ tuturor le preface forma şi Ie schimba 
spre ceva mai bun: căci prin El devenim  mai buni; dc 
aceea şi despre El a spus cu puţin înainte dum nezeiescul 
D io ni sic. câ esîc începutul şi sfârşitul existenţelor. Căci 
Cel ce nici nu stă. nici nu se mişcă, face să rămână în Ei 
ceea cc iese din El şi. ieşind la tonte, transmite tuturor 
fiinţelor întregimea fintegritatea) proprie; şi, conform  
ceior spuse este neschim bat şi nepre făcut: Iar Tu acelaşi 
eşti (Ps. 101,28) D eci D um nezeu şi iese şi rămâne in 
Sine.

(Vici în vreuna din existenţe. A spus că nu e în 
vreuna; pentru câ c  în toate; şi e  in Loate nesupus relaţiei־, 
căci spune c i  fiinţele mai presus dc lume există veşnic, 
pentru c i  au fost făcute înainte de firea timpului (dar şi 
tu ele fiin ţe  îngereşti au fost create, cum se vede de aici, 
n. irad.); căci timpul se numără de la facerea cerului şi a 
pământului

.iau  diri cele ce subzistă temporal. S -a  spus şi mai sus
câ veşnic se num eşte în sens propriu nu veacul Însuşi, 
ci îm pirtâştrea de veac. Şr i se potriveşte ceva trebuie 
în ţeles câ după fiinţă. Dar notează că suni unele din 
existenţe f^i existenţele sunt create, n. irad,) veşnice, 
Că de pildă îngerii (deci ntet îngerii nu sunt prin fiinţă  
veşnic!. u  se împărtăşesc numai de veşnicie Sfântul 
Maxim face deosebire între eternitatea lui Dumnezeu 
şi cele ce sunt create în \eac şi pentru veci, intr-a 
supraternpiiralilate. produs al gândirii tui Dumnezeu, 
n. trad); şi câ ceea  ce e veşn ic, nu e  şi fără început; în 
capitolu t urm ăior. chiar la început se foloseşte de cuvân
tul reia־ şi pentru Dumnezeu,

Şi măsurile celor ce sunt. M ăsurile celor existente 
sunr veacurile celor inteligibile şi timpul celor sensibile 
şi măsura ca măsura veacului, deci se numesc şi cele 
măsurate potrivi! cu veacul ce le măsoară; căci se declară 
şi îngerii veşnici; aşa e şi eu ce le  sensibile; căci cele 
măsurate cu timpul au acelaşi nume cu timpurile, precum 
şi mişcarea stelelor şi a soarelui şi vieţilc■ pământeşti; căci 
cele  măsurate cu timpul se num esc temporale.

Capitolul VI 

§1

Cauza  - susţinătoare. A nu m it-o  susţinătoare  
(au vox iK T jv ) ca pe cea care nu num ai creează viaţa 
din ce!e cc nu există, ci o şi susţine ca să dureze.

Din ea - ţ i  sufletele. După viaţ ;!îngeri lor. aşeăzâcă  
urmare pe cea a sulletclor noastre, ca unora ce sunt şi 
raţionale şi au şi nemurirea; iar după sufletele raţionale, 
adaugi viaţa sufletului simţitor şi hrănitor şi pc cea 
vegetală, adică a animalelor neraţionalc şi a plantelor, pe 
care le numeşte şi ultimul ecou, fapt pe care l-am tâkuK 
de ttluite ori înainte. Jur vieţile animalelor n ecu v â n tă to a re  
şi ale plantelor nu sunt dum nezeieşti, ci ale căldurii şi 
suflării; numai despre aceste vieţuitoare din urmă spune 
că a z is  David: Lua-vei duhul lor şi \or pieri şi se vor 
întoarce in ţărâna lor Trimite-vei duhul Tău şt sc vtw 
ztdi şi vei înnoi faţa pământ ut ut (Ps. 103.30-31). Câci

se prcocupâ numai de contemplarea sa, ci se revarsă şi 
porneşte şi face să subziste celc cc suni.

Pe toate in Sine. Spune că Dum nezeu sc bucură dc 
toate cele ce există, potrivii cuvântului din Psalmi: Ve- 
seli'Se-va Domnul de lucrările sule (Ps, 103.32) ji din 
Priite: Eu eram cea care bucura (JlpOOE^Oiipe) Iar 
Яро£)£Е1 se spune aici în loc de a rânduit de mai înainte 
inpofoptOE) şi a cunoscut de mai înainte ( /IpOEÎXî*!^).

Toată dualitatea. Fiindcă unii declarau ideile şi 
m odelele subzistând de sine. îi loveşte aici pe Elini şi 
zice: dacă ideile nu sunt In Dum nezeu In mod simplu şi 
unitar, ca înţelesuri su prăsi mp le aie foi D um nezeu cel 
supra simplu şi supraunit, Dum nezeu va fi F.I însuşi com 
pus din m odele, ceea ce e numii dualitate; iar cuvântul 
se bucură, corespunde cu spusa fui David: Veseli-se-va 
Domnul şi cele următoare.

Precum şi glasul - unul Notează Că glasul fiind 
neutipe.se şi unul e  auzit la fol de cei mulţi şi nu se pierde 
pentru ei (cei mulţi), Aceasta arată unicitatea lui: în mod 
asemănător, nici credinţa mi se pierde pnn împâriire.

§ 1 0

Ca Cel care. Mai sus, în capitolul dinainte, am spus 
definind deplin cauza finală, câ ea este cea pentru care se 
face ceva.

Marginea tuturor. Prin marginea tuturor se înţelege 
nemărginirea iar Dum nezeu с marginea tuturor, căci 
nimic nu Lrece de providenţa şi stăpânirea foi; şi este 
nemărginirea, deoarece, după dum nezeiasca Scriptura: 
înţelepciunea lui ntt are număr (Priceperea lui nu are 
hotar) (Ps. \4b.5) şi împărăţia lui nu va avea margine 
i sfârşit) (1-uc. 1,33), ca fiind necuprins şi nemărginit; 
căci acestea te are Dumnezeu în mod supraemineni şi ca 
Cel ce e mai presus de Leale şi e marginea a ţoală 
marginea; în El îşi au toate sfârşitul şi este mărginirea a 
toată nemărginirea. Chiar dacă se numeşte şi materia 
nemărginire, ca una cc-şi schimbă pururea form ele şi 
mereu se preface în alic chipuri, dar ате sfârşim l în 
Dum nezeu, deşi fiind nestabilă şi nedefinită с muiată 
mereu de Dum nezeu in această schimbare de chipuri, şi 
în mod cuvenit, Dumnezeu e marginea unei astfel dc 
nemărginiri şi e nemărginit marginilor exigenţelor, ca Cel 
ce a produs şi materia din cele ce nu sunt; căci zice Scrip
tura: Din Ei şt prin CA şi spre El sunt toate (Rom. 11.36)

Căci într-unuf, cum s-a spus de multe ori. Marginea 
e opusă nemărginirii prin negaţie şi afirmare, ca  muri
torul şi nemuritorul. Bine Ic prezintă deci ca opuse. Căci 
nu sc opun una alleia în mod propriu. ca prin desprindere 
şi lipsă, e i cum s-a spus, prin negare şi afirmare

Prezent f/i toate. Căci fiind pretutindeni, este în fie
care in parte şi în toate deodată şi !a lei. Şi se spune câ 
Dum nezeu este stabil pnn faptul câ sc contem plă ca 
ne.schimbârtdu-se in Sine intru nimic; dar şl m işe ilor  prin 
faptu[ câ susţine şi păstrează existenţele; şi acestea mai 
presus de orice închipuire; de aceea a şi adaus că nic i nu 
sul. nici nu se mişcă.

Şi stă şi se mişcă. Cele spuse par opuse: că rrd şt se 
mişcă şi nici nu stă. ntti nu se mişcă. Căci cum e acelaşi 
lucru ca s i i  şi sc m işcă sau nici siâ. nici tiu se m işe i f Mai 
îniâi nu trebuie înţelese cele dum nezeieşti din cele sensi
bile. sau de-a lua chipurile din acestea; ca sa nu socotim
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S fâ n tu l  P a ve l şi co n tem p o ra n  cu Sirntm M agul.  n. trad ). 
Iar cei cc au vorbii împotriva tui Simon şj ii combat in 
acestea este Irineu. Origen, Ipolit şi Hpifanie, Dar marele 
Dionisic־ dizolvă dumnezeieşte spusa lui Snnnn câ in- 
\ ierea trupurilor e contrară firii, căci lui Dumnezeu nefl- 
mdu-i nimic opus. cum i-ar fi ceva  contrar fini? Iar a 
socoti cineva câ din acestea văzute şi sensibile poate 
scoate dovezi împotriva cauzei necuprinse şi tuturor 
nevăzute, adică împotriva lui Dum nezeu,  e un lucru cu 
adevărat contrar firii; căci cum va răsturna cclc gândite 
şi inteligibile ceea ce e mai presus dc tuaiă simţirea şi 
înţelegerea?

V ădită  sim ţirii. Zice câ nu trebuie, pentru cete sesj- 
zate pnn simţire, să nu credem raţiunilor despre Dum-  
ne zeu. care este .. au zu nevăzută a tuturor. Aceasta  
înseamnă propriu-zis a spune ceva  contrar firii: a ne^a 
cele  mai presus de simţire pentru ceca cc c cunoscut prin 
simţun.

S a u  r a ţ i o n a t ă  s a u  s i m ţ i t o a r e  s a u  n u t r i to a r e .
Notează cum împarte pe cele cu viaţa participată; căci 
num eşte  sufletul nostru un fel de început al vieţii; dc 
accca c şi sjmţiLor; căci sufletele sunt începuturi ale 
vieţii impurilor carc încep să se mişte prin ele; iar 
Puterile inteligibile şi sunete le  noastre sunt fiinţe ale 
vieţii, căci au fiinţa care e viaţă, ca pc o substanţă  
oarecare şi ca  suport şi ca forma însăşi,  care există  
contrei;  de aceea su ile ie lc  şi v iv if icâ  trupurile, cum am 
spus; deci D um nezeu  csie  începutul luturor ca Cel ce  e 
cauza şi împlinirea vieţii noastre, ca Cel cc Ic susţine  
şi le împarte, ea Cel ce a rânduit deosebirile  întregii 
v ie ţ i ,  ale c e lo r  i n t e l i g i b i l e ,  r a ţ io n a le ,  s e n s ib i l e ,  
crescuiourc: deci. fiindcă a spus mai sus câ şi soarele  
dă viaţă şi hrăneşte toate, să nu înţe legi  c a d e  la .sine are 
el aceasta. ci din obârşia şi cauza lututor.

Capitolul VII

׳1 §

M m  p re su s  de  toată în ţe lep c iu n e a .  Sunt unii dintre
filosofii străini de realitate care ne spun câ  dacă voiţi să 
dec laraţi pe Dumnezeu nun presus de toată înţelepciunea 
şi înţelegerea. îl faceţi neînţelcpt şi neînţelegător. Lor 
trebuie să !1 se spună: Dumnezeul nostru este mai presus 
de toate cele înţelese şi existente; deci 1 ie că e cugetat de 
 înţelepciune, fie înţelegere, fie viaţă, Me ipusias. fie ויזרו
existenţă concretă, fie Junţâ. este mai presus de [oaie 
acestea, nu ca nepărtaş de acestea (fiindcă acesta e un 
lucru lipsit de înţeles, căci cauzatorul tuturor cum n-jr fi 
părtaş de acestea?), ci pentru că toate, provenind din HI. 
surit părtaşe la întregimea lui. eăci totul la care .se pai- 
(icipâ e mat vechi decăi cele din c!־. de aceea se numeşte 
şi existen t  şi 1 r u t  în sens principal, şi tim p. ca  Cel cc ;י 
făcut şi veacuiile  şl timpurile; uşa trebuie spus deci şi 
despre înţelepciune şi viaţă, pentru că esic şi Creatorul 
lor; cât 1 dacă am spune că acestea sunt alifei, Dumnezeu  
s-ui aflu înţeleptul şi înţelegătorul de pc urmă. ceea ce 
este u îndrăzneală נ  lor nu a noastră, Să nu tic!

S o a re le  - şi a l  în v ă ţă to ru lu i .  Notează câ numeşte

numai despre sufletul simţitor şi despre viaţa vegetală  
înţelege aceste cuvinte marele Dionisic. Nu le înţelege  
acestea despre viaţa ce lor  inteligibile şi de.spie cea j 
noastră: cuci creând Dumnezeu \ iaţa aceasta în mod  
fiinţial spre nemurire pentru cele inteligibile şl pentru 
sufletele noastre, nu le mai ia lor însuşirea de-a vieţui; dar 
fiindcă acelea nu vot tl fiinţe, ci animale reînnoite din 
pământ. D av id  vorbeşte luci despre ele. nu despre  
acestea:; Iar despre viaţa celor ce  an devenit cu voia  lor 
demoni, adaugă cu ea va dura nepieritoare.. Dumnezeu  
Cel cc i-a creat voind aceasta, chiar dacă ci s-au depanat 
de HI: câci lut D u m n e ze u ,  carc i-a făcui de Iu început 
nemuritori, nu-t p u re  rău  de darurile  salt;; iar ca uliim, 
numeşte cea mai obscură participare la viaţă, care e. aşa 
zicând, şi ea împărtăşire de putere de viaţă.

D e se re tra g  d in  aceasta . Cuvântul din psalm despre 
oameni şi despre învierea cea de pe urmă şl obştească, 
spune ceea ce a spus înainte mai lamurii Părintele; dar aici 
aminteşte spusa, vorbind despre toate cele ce au de vicţuil 
in oarecare fel, arătând că trebuie văzute altfel decât ca viaţa 
,! lot de la Dumnezeu; iar a se retrage* se spune in loc de a 
se despărţi, precum tntfnjr.se e folosii in loc dc participante: 
şj zice câ acestea slăbesc în participare (la viaţa aceasta), 
pentru cit nu au de la ele viaţa, ci fiecare e dobândită dc la 
Dumnezeu: cuci cele ce nu sc văd vieţuind de la ele. ci 
primesc aceasta prin alipirea la Dumnezeu, inir-un fel revin 
la viaţa şi, cum zice el, iarăşi devin  uni/nule*

§ 2

f u c o m p u ş i .  Minunat învaţă toate dogm ele  ce le  
drepte; căci predând acum modul învierii, ne declara 
muritori, ca pe unii ce suntem din suflet nemuritor şi din 
trup muritor, iar de viaţa fimţialâ a sufletului spune ea e 
mai mică decât a fiinţeloi îngereşti: fi indcă deşi o
numeşte de chip îngeresc f d y y c X o f  t^rfi, n-o numeşte  
îngereasca, adică nu propriu îngerească, ci apropiată; şi 
de noi spune că suntem în pane suflete raţionale, dar de 
mu întregi care fund dm suflet şi din trup. spune ca 
Irupurilc noastre se vor face nemuritoare la înviere. II 
spune că dogm a despre înviere eia necrezută de antichi
tate, înţelcgăndu-o accasia despre opinia necugetată a 
Elinilor, pentru faptul ca nemurirea csie conirară firii 
materiei; iar spunând antichitate, spune neînţelegere; căci  
faptul învierii este mai p r e s u s  de fire, udată ce viaţa se 
prezintă supusă trebuinţei de mâncare, durerilor şi 
bolilor; dar pentru Dumnezeu nimic nu e contrar firii, nici 
mat presus dc lire, deoarece El este cauza a toată viaţa.

Ş i  tr u p u r i  un ite .  Cuvântul lui Dumnezeu voieşte ca 
>! trupurile noastre s a s e  împărtăşească de nemurire, după 
uni spune Apostolul; C .׳ ă i i  trebuie < u at est ti up m u t inn 
<ă u Îm ׳ brace în n e m u r i te {  t Cor. 15.53)

M a i p re su s  de f i r e .  O spune aceasta pentru că numai  
Uu Dumnezeu ii este propriu să fio \ tu dună lire şi să dea 
V laţăj.

Trata te le  - lu i S im o n ,  co n tra re  Zice că Tratatele iui 
Siniun sunt contrare dogm ei noastre care spune că tiupul 
nostru va fi inv iat şi făcut nemuritor. întrucât acest lucru 
o contrar firet (se vede că era a tiud iţie  ■ u Sm iott M a g u l  
a lăsat * tr ier i ' tu care susţineţi p a n te ism u l sun  n î  nu e 
un D um nezeu  /n a ip r e su s  de  liane, t a r a ă  învie u uput tir  
pr in  a ie a s ta  a u u n v l  se p rez in tă  u a ă \ j  ca m enii a l

211



Despre Numirile Dumnezeieşti

căci mintea e simplă şi fără părţi, iar înţelesurile faune 
rtiulie şi împrăştiate şi ca nişte chipuri ale minţii; pentru 
aceasta cele înţelegătoare (m  voE pa), adică cugetătoare, 
sunt mai m ici decât cele  inteligibile ÎTtov v o r ţifo v ) sau 
cugetate. Iar unire a nunţii numeşte, cum  o  spune în cele 
următoare mai dar, cea pnn care se extinde la ce le  de 
dincolo  dc ca, adică intră in vederea lui Dum nezeu prin 
ieşirea din toate e d e  sensibile şi inteligibile, ba încă şi 
din m işcarea  proprie, ca să prim ească astfel raza 
cunoştinţei dumnezeieşti.

Această (înţelepciune) neraţionulâ A ici lămureşte 
m ai deplin  cum  nebunia tui D um nezeu e mărimea 
nec li prinderii {neînţelegerii) lui Dumnezeu; căci spune 
câ atâta timp cât suntem închişi în cele sensibile, auzind 
de dogm a despre nc mate nulitatea şi stiprafiinţialitateaiui 
D um nezeu, rătăcim; astfel, ascultând unit învăţătura 
despre Treimea singură închinată şi auzind unii despre 
îrurcirca ipostaticâ neîmpârţită şi nedespărţită. îndată se 
îndoiesc, luând seama la corpuri care au nevoie dc spaţiu 
şi de distanţe, zicând: cum  sunt trei ipostastiri de sine şi 
sunt nedespărţite? Ei nu ştiu că e o prostie să speculeze 
despre D um nezeu, despre cele  dum nezeieşti şi despre 
alte multe lucrări, pe LemeiuJ celor sensibile; către ci zice 
Domnul: Dacă voim spus cele pământeşti şi nu credeţi, 
cum veţi crede de vd vw  spune id e  cereşti? (loan 3,12). 
Şi dum nezeiescul Pavel zice câ: Omul firesc t sufletesc) 
nu primeşte cele ale Duhului. Căci pentru el sunt nebunie 
(J Cor 2 .14) Deci ceea ce e pentru oameni nebunia lui 
D um nezeu sunt cele duhovniceşti care irebuic urmărite; 
căci a numit înţelepciunea nebunie prin faptul câ nici o 
înţelepciune nu o poate înţelege, ea e  şi neraţionalâ şi fără 
minte, neexistând o  raţiune sau o  m inte care să o explice 
sau să u cuprindă.

§ 2

Din ea - (puterile) inteligibile Notează câ şi în uite 
locuri Puterile suni inteligibile şi înţelegătoare; şi e drept 
câ acelea suni şi inteligibile şi înţelegătoare; acestea sum 
ordinele dc sus; eie sunt inteligibile Întrucât sunt înţelese 
de cele  inferioare; iar înţelegătoare, întrucât sunt şi altele 
mai înalte şt tind sa înţeleagă pe Dumnezeu Cel mai 
presus de toate, pe cât Ic e cu putinţă. Hrănite de sus, 
hrănesc cu înţelegerea pe cei ce înţeleg la un grad inferior. 
S u f le te le  noastre  suni n um ai în ţe le g ă to a r e  căci ,־
înţelegând spre cunoaştere pe cât pot pe celc superioare, 
nu au după ele pe cineva înţelegător, ca să Re şi înţelese; 
câ sufletul de după noi (cel animalic, n. trad.). e iăfâ 
raţiune şi liră  minte; dar înţelegerile minţilor dum
nezeieşti laie îngerilor!, nu coboară prin cugetări ca ale 
noastre la cele la carc (urcă) mintea noastră, din cete 
împărţite, adică din cuvinte sensibile şi desfăşurate sau 
dc la chipuri şi mulţim e, ceea ce înseamnă câ (mintea 
noastru! adună din cele mate riale înţelesuri nemateriale. 
privmdu-jc (contem plânda-Ic) pc toate in cel simplu.

Inteligibile (VOT|TCM ) inţelcge-le în raport cu noi: \& 
înţelegătoare (v o t p f f i ! în raport cu D um nezeu,

5<iu din împărţiri, N oi suntem in împărţin, adicâ îrt 
simţuri; eâci altceva e auzul şi altceva vederea şi la fol 
celelalte; şi primim cunoştinţa celor cc suni din cele 
.sensibile împărţite pnn simţuri sau din noţiuni îm p ă r ţi

soare al său şi al SE lerolci pc apostolul Pavel. Mai 
notează cum a înţeles Părintele spusa A postolului. Căci 
Gură de Aur şi ceilalţi Părinţi au înţeles-o aceasta despre
CrUL'C.

Ci este un obicei uf teologilor. Spusa că e  un ob icei 
al teolog ilor să declare lipsurile, contrare lui D u m 
nezeu, să o înţelegem  astfel: voind aceia .să prezinte pc  
cât с lu  p u tin ţă  lu m in a  d u m n e z e ia sc ă , pentru că  
c s ic  n ciiprop iată  şi n ev ă zu tă  ş i cu ea nu sc p oate  
com p ara  n im ic , n ic i n cm a ter ia l. n ic i s e n s ib il ,  au 
n u m it-o  în tu net ic , l j :  Şi ■a p u s  în tunericu l a c o p e 
răm ânt iP s . 1 7 .1 3 ) , с cea  ce A p o sto lu l redă prin: 
Cel cc locu ieşte  in lum ina neupt opiată  (1 T im  
6 ,1 6 ) ;  căci de ceea  cc nu se p oate a p to p ia  c in e v a ,  
e ste  a se m e n e a  cu în tu n er icu l în  sen s  de d ep ăşire;  
şi iarăşi Minunată s-d făcui сшит \ te rea Ta din partea 
mea; ,w/ întărit foarte, nu pat (privi) ta ea (Ps. 138,6); 
dacă cunoştinţa necuprinsa şi neînţeleasă a lui Dum nezeu  
e  asem ăn ătoare n ec u n o a şte r ii cc  d ep ă şeşte  toată  
cunoştinţa din cele create, recunoştinţa despre Duim  
nezeu nu este lipsă dc învăţătură a înţelepţilor cu privire 
la cele dum nezeieşti, ci cunoştinţa ce cunoaşte prin tăcere 
că Dum nezeu e necunoscut; la fel numesc ei întruparea 
lui D um nezeu Cuvântul chenoză deşi с plină, mai bine 
zis mai mult decât plină, dc înţelepciune şi putere şi 
mântuire; dar numesc şi biruinţa pnn cruce slăbiciune a 
lui D um nezeu deoarece puterile rele şi nevăzute ale 
diavolu lu i au fost destrămate prin moarte şi in locul 
m orţii s-a introdus în v ierea  m orţilor şi îm părăţia  
cerurilor; in accsi mod şj înţelegerea Lui D um nezeu, 
care inireec toată înţelepciunea şi ştiinţa oam enilor s-a 
numit .şi nebunie a lui D um nezeu, ai putea înţelege  
cineva spusa aceasta, cugetând la eretici şi îm preună cu 
ci şi la Elini, care i>i închipuie câ dovedesc prin raţiona
m ente luate de la celc sensib ile câ întruparea lui D um 
nezeu, care a mers până la moarte în ic o n o m ia d , a fosi 
im posibilă. Cugetând la ei. preadum ne zeiescul Pavel a 
strigai plin dc uimire: O, adâncul bogăţiei şi al înţelep
ciunii ha Dumnezeu, cât de necetcetate sunt judecăţile 
iui! (Rom  11. 33). deci ceea ce întrece toată puterea 
în ţelepciun ii create, nu e egală cu cuvintele învăţate de 
la D um nezeu despre nebunia lui? Fiindcă dacă nu 
precede credinţa, taina nu poate fi explicată prin cu 
vinte sau prin dem onsiraţii luate de la cele sensibile.

La Dumnezeu suferind contrariul Cuvântul su fe
rind contrariul (dvTtnCftOvOoTtoc) arată o răsturnare; 
căci pnn negaţiile care arată privaţiuni se indică depăşirea 
lor in Dumnezeu: e ceea ce a spus în alt Loc câ с înţelesul 
depâşitor ui negaţiei,

Ceea cp se arată în ea contrar raţiunii. Dl fapt 
patima de pe cruce şi spusa că Dum nezeu u pătimii cu 
trupul pare şi contrarmţi unii şi absurd, dur aceasta a arătat 
adevărul real. Notează cum  înţelege Părintele spusa 
Apostolului: dur Gură de Aur şi ceilalţi Părinţi au învăţa! 
aceasLa despre cruce.

Le închidem, gr e v £ i \ o  -Uri£vot. în alte locuri, întor־
cându-le, adică invaluindurie. Pnn aceasta arau cu nu 
irebme asemănate cele dum nezeieşti cu cele  omeneşti.

Are puterea. A m  spus şi mai sus câ minica voind să 
înţeleagă, iese din sine. coborând la înţelesuri; căci înţele 
şurile sunt mai jos decât cei cc înţelege, ca cugetate şi 
cuprinse, cu o imprăştierc şi împărţire a unităţii minţii lut:
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că are tn calitate de cauză şi relele în sine în mod anticipat 
sau să conchidă din aceasta că e cauzatorul lor; căci nu 
despre acestea este cuvântul Părintelui, câci el a arătat 
mai înainte câ râul nu e nici existent, nici în ce le  ce sunt; 
ci cuvântul lui este despre cele cc suru în fiinţa, ca îngerii 
şi celelalte creaturi, precum a spus şi înainte, a căror 
cunoştinţă nu o are din faptul câ Ic învaţă cum  sunt; 
aceasta a arătat-o zicând Nu aflând ( ele t e sunt de la cele 
ce sunt, şi: nu privind în mod special pe fiecare, ci ca  
Făcător al lor, arc mai înainte cunoştinţa lucrurilor sale. 
ştiind cum Ic va aduce la existenţă şi pentru ce ţinte; şi câ  
abaterea dc la acestea şi lipsa sau neim plinirca lor şi 
neputinţa proprie le va aduce râul, pe cared face lipsa a 
ceea cc e  conform  firii sau contrarul fin i; în acest scop a 
dat pilda luminii; căci pnn lipsa acesteia se face prezent 
întunericul, care are tirepL cauză absenţa firii luminii, 
precum şi deprinderile lipsurilor care îl întăresc pc acesta 
şi care sunt, cum ar zice cineva, cauzele mai accentuate 
ale lui. Părintele vorbeşte deci aici despre ce le  făcute de 
D um nezeu spre aducerea lucrurilor la existenţă şi despre 
firea fiecăruia din acestea, ba spune câ au şi preexistat în 
D um nezeu prin pre.ştijnţa lui şi prin faptul câ le-a hotărât 
de mai înainte.

Are de mai înainte - fiinţa. Cunoaşterea are de mai 
înainte şi a conceput de mai înainte fiinţa.

Precum şi lumina. E o comparaţie potrivită; câci 
precum dacă cineva ar presupune lumina aceasta văzută 
câ arc minte şi raţiune, apoi am întreba-o pe ea de 
cunoaşte întunericul, ea ar spune că ÎI cunoaşte dinainte 
de-a se fi făcut întunericul, dar II cunoaşte nu din exp e
rienţă (câci cum  ar cunoaşte lum ina întunericul? Fiindcă 
dc e lumină, nu va fi întuneric), ci îl cunoaşte întrucât c 
lumină, de aceea şi ştie că de şi va retrage propria lumină, 
nim eni nu va vedea - aşa şi Dum nezeu are în Sine, în 
calitate dc cauză, cunoştin ţa  tuturor, nccâşligând-o  
aceasta prin experienţă, pretinzându-sc astfel câ la 
această cunoştinţă D um nezeu ajunge mai Lârztu sau că 
Înainte nu cunoştea. Dar notează câ întunericul este 
cauzal, apărând din lipsa luminii, ceea cc este contrar 
Manichcitor.

Despre întuneric întunericul nu se cunoaşte din 
altceva ci din lumină.

Şi nu  - din cele ce sunt. Observă cum zice câ Dumnezeu 
cunoaşte cele ce sunt nu din cunoaşterea tuturor. ci din a sa, 
precum lumina cunoaşte ale întunericului deşi nu are nimic 
din întuneric in sine însăşi. Acestea s-au spus in multe teluri 
în capitolul V: cum  D um nezeu  cun oscân d u -se  sau 
înţelegându -se pc Sine. înţelege sau cunoaşte ce le  ce sunt 
ca din m odele.

Deci nu (are) Dumnezeu. în D um nezeu nu e nimic 
indoît, fiind cu totul simplu şi mai presus de lot cc e 
simplu.

C lici ־ î i  îngerii. Căci îngerii ştiu cele de pe pământ 
nu înrălnindu-se prin simţuri cu cele sensibile, ca noi, ci 
pnn puterea înţelegerii prin care se înţeleg pe ei, cum se  
poate vedea din Scriptură, de pildă de la Tahtt\ unde 
arată că dum nezeiescul Rataci a spus fiului lui lo b ie  să 
ungă cu fierea peştelui prins albeaţa ochilor tatălui său 
ivită ftn c i) din găinaţul unor păsări; câcin-ar putea socoti 
c in eva  câ îngerul a învăţat medicina cu osteneală, dar şi 
îngerul din Judecători, scoţând pemru G hedeon foc din 
piatra, nu a ştiut prin simţuri, ca noi. despre foc câ e

prin acelea ca părţi; şi din învăţături împărţite sau din e d e  
înţelese, sau uneori şi prin raţiuni desfăşurate se face clar 
şi explicat conţinutul lor, far firile inteligibile arătând în 
chip înţeles toate în acestea, se lum inează printr-o 
înţelegere unitară şi cunoştinţă simplă a adevărului.

E întipărită. Spune că îngerii au puterea şi lucrarea 
venită din înţelepciunea mai presus dc fire a lui Dumnezeu; 
căci dumnezeieştii îngeri au. prin participare, puterea Iu- 
L f lini înţelegătoare, prin care se înţeleg pe ei înşişi şi cele ce 
sunt; şt Înţelegând înţelesurile în mod văzător, au spus câ 
sunt înţelesuri ale lui Dumnezeu, Doct au această lucrare 
înţelegătoare adăugată lor dc la Dumnezeu. Cauzatorul, şi 
înţeleg cele cc sunt în mod superior sufletelor, dacă su
fletele înţeleg existenţele dat existenţele insele şi st* întâl
nesc cu chipurile pc carc le cugetă în mod desfăşurat şi sc 
mişcă în cerc în jurul tuturor. Dimpotrivă. îngerii înţeleg in 
mod unitar mulţimea existenţelor (a celor ce sunt) din 
chipul dumnezeiesc sâdiL în ei şi nu sc împârţese in (con
formitate cu) împrâşLîerea variată a existenţelor sau în 
cele sensibile, ca sufletele raţionale; dar sufletele se în 
vrednicesc întrucâtva de m odul înţelegerii îngereşti, 
imitând pe îngeri, când. adunând înţelesul celor multe 
înti-unul, au totodată toate distincte între ele în mod 
neconfundat; au şi sufletele, capacitatea ajutată din afară, 
de-a înţelege, asem enea îngerilor, dar aceştia înţeleg din 
et înşişi şi în ei înşişi, ca urii ce sunt asemenea lut 
Dumnezeu (y  îngerii şi sufletele au dc la Dumnezeu 
capacitatea dc u înţelege existenţele dur îngerii le 
înţeleg din ei înşişi, pe când sufletele ieşind prin simţuri 
In ele, n, trad.), A cestea despre cele inteligibile. Iar despre 
Dumnezeu, cum înţelege E3. ai flămuriri) şi aici ş l  mai 
sus. în al cincilea capitol, spre sfârşit; iar cele spu.se 
despre suflete că asem enea îngerilor adună intr-un 
înţeles cele  m ulte, se vor îm plin i cel mai mult şi 
desăvârşit la înviere, când ajunse iarăşi în im punlc pro
prii vor primi cunoştinţa desăvârşită a existenţelor. Iar 
aceasta o vu avea. în m od d esăvârşit. după cum am spus, 
învierea drepţilor. Şi aşa, vom f i  pururea cu Demnul (1 
Tcs. 4,1 7). Acum vedem ca in oglinda şi ghiciturâ. iar 
atunci faţa cu (re fa tă  î l  C or. IC I 2 ), vom  primi 
cunoştinţa celor ce sunt.

in  chip desfăşurat şi - în cerc. S-a spus ce se înţelege 
pnn ir! dup desfăşurat în  chip desfăşurat (Sif.ţofttKtîx;) 
şi în cerc (K6 xX.cU). adică sufletul om־ enesc nu înţelege 
prmtr-o întâlnire totală a minţii cunoştinţa dumnezeiască, 
ci pi unind adevărata înţelegere a lucrurilor trecând dc Ea 
o parte la alta, pnn carc, d eşte  lipsit de vederea îngerească 
ii lui Dum nezeu, adună înţelegerea despre cauza cea 
unită a celor privite in mod variat şi se învredniceşte 
astfel de înţelesurile îngerilor.

( Vu) dobândeşte ceea ce doreşte Mintea demonică 
doreşte din iraţionali Late egalitatea lu  Dum nezeu, dar nu 
şue cum îi este cu putinţă sâ dobândească aceasta, 
nepâiimtnd prin fire neştiinţa, ci alegând cu vota ceea ce 
contrar firii. Dor e de notat e '-■־ i  dem onii. întrucât au 
ni iute. nu dobândit-o aceasta de la Cel Bun: dar lăcându- 
re neraţionati şi ne vrând să rămână ceea ce erau. au suferit 
o cădere din înţelepciune.

Prin depăşire C ele spuse despre D um nezeu ca 
privaţiuni, ca şi cele contrare, sc înţeleg prin depăşire 

Şi toate cele tal te (ştiirtdu-le) dinlăuntru  Nimeni să 
nu fle dus de acestea la cugetări absurde, încât sa spună
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acolo, acum spune că şi prin cele  negate acolo se cunoaşte 
Dum nezeu, dar nu Fiinţa lui; şi iarăşi că nim ic nu are El 
din acestea spre înţelegerea lui; deci în calitate de cauză 
a tuturor se cunoaşte din cele din El; darea Cel ce nu t  
nimic din cele din FI. rămâne necunoscut din toate; dar 
cum se cunoaşte şi prin neştiinţă, и spune şi aici şi 
spus şi mai sus. în capitolul II.

D arnicinu se înţelege. Căci prin cele create înţelegem, 
ne atingem de ştiinţa Iuj, ştim că există Dumnezeu. Dar cine 
este Dumnezeu sau cum чаи cât de таге , nici nu înţelegem  
mei nu 1 numim, mei nu cuprindem prin minte sau simţire. 
Asemenea acesteia este şi spusa: Dumnezeu este în toate şi 
nu este In nimic din toate.

intr-o unire mai presus de minte. Notează c i  prui 
cele spuse a indicat vederea (contemplarea) lui Dumnezeu 
cea mai presus de minte,

C ă d  ea este după Scriptură. Aceasta se spune şi în 
înţelepciunea tui Solomon, unde se zice că înţelepciunea 
este meştera fhtcrălattrea) tuturor (înţel. 7,21); şi în 
Pilde, unde se spune do către înţelepciune: E u eram îa 
Dânsul cea care tocmeam  (Pild. 8.30); şi la David: Toate 
le-ai făcut întru înţelepciune (Ps. 103,25 ),

§4

Dumnezeu Cuvântul Despre Dum nezeu Cuvântul; 
şi pentru ce se spune Cuvânt şi ce însemnează această 
numire; aici se araiâ o singură cauză penau саге se 
numeşte Cuvânt: pentru că are în Sine cauzele tuturor 
celor ce sunt: căci raţiunile întregii fui sunt în EL ca Cel 
ce e cauza întregii creaţiuni; fiindcă prin El sunt toate: 
căci ideile şi m odelele din El nu sunt altele în altul, ci 
înţelesuri şi raţiuni eterne ce fac toate; şi firea e raţiune, 
având o cauza in ea, и dată ce nu in deşert şi degeaba sunt 
firile existenţelor. îl numeşte pe El Cuvânt (Raţiune) şi 
ca pe Cel ce se m işcă in toate in m od neîmpiedicat şi 
străbate prm roarc până ta cele  din urma, cum se spune in 
Epistola către Evrei: Căci viu este Cuvântul şt lucrător 
şi celelalte (Evr, 4.12).

Acest Cuvânt- este. D um nezeu Cuvântul, fiind însuşi 
şi în m od real adevărul, pe drept cuvânt este şi cunoştinţa 
simplă a celor ce sunt.

Căci dacă ştiinţa uneşte . Lămurind cunoştinţa 
adevărată, sed e în ea pe însuşi Dum nezeu C u vân tu l, 
ilr istos lisus; şt spune ca cunoştinţa uneşte cu adevărat 
pe cei ce cunosc şi cclc cunoscute. Şt Eu cunosc oile Mele 
şi sunt cunoscut de ele. precum Mă cunoaşte pe Mine 
Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl (Ioan 10,14-15). C ă ci pre
cum cunoştinţa, cunoscând ceea ce a voit să cunoască, se 
uneşte cu ceea ce cunoaşte, ne mai având o  în d o ia lă  
despre aceasta şi ne mai fiind sfâşiată in alte şi alte păreri 
şi nestatornică şi devenită de aceea neştiinţă, fiindcă nu 
s -ц convins că cunoaşte, la  fel credincioşii uniţi pnn  
credinţă cu Hristos cel cunoscut, cure este D u m n e z e u  
Cuvântul, şi având credinţa in El. au credinţa ato(stabili 
şi neclintită în cclc  cunoscute, anume c j  au c u n o sc u t  pe 
Dum nezeu şi au fost cunoscuţi de Dumnezeu; Şi aşa au 
ieşit din neştiinţă, care am spus că dezbină şi rupe şi mişcâ 
spre alte şi alte îndoieli, ca necunoseând ce trebuie să 
cunoască; ci se află în siguranţă .încredinţaţi prin credinţi 
că au cunoscut şi s-au unit prin aceasta cu Cel cu n o scu t. 
Dar cel ce se află în întunericul neştnnţei, după Apostol♦

arzător, c i din ceea ce i s-a arătat de sus; aşa şt celelalte; 
iar dacă ar întreba cineva; şi cum vor simţi diavolul şi 
îngerii lui focul veşnic, i sc va spune la locul potrivit. Dar 
şi [a Daniel, In capitolul despre Raltazar, îngerul care 
sene ştie litere, fără să fi învăţat, D eci notează că nu prin 
sim ţireîc  vine îngerilor cunoştinţa ceîor sens!bile. nici nu 
se folosesc ei de organele simţurilor, c i de puterea şi firea 
minţii.

§3

Pe lângă acestea trebuie cercetat D iscută cum  
cunoaştem pe Dumnezeu; şi spune cu drepLate că firea lui 
Dum nezeu, ca ceea ce este. n-a fost cunoscută vreodată 
de careva dintre creaturi, nici prin cunoaştere, nici pnn  
vedere; căci pnn acestea ne apropiem de cele necorpo- 
raJe; dar D um nezeu se cunoaşte din rând ui ala creaturilor, 
căci dacă, după Apostol, frumuseţea creaturilor vesteşte 
pc Creatorul adică pe Făcătorul, din creaţie, pe drept 
cuvânt ordinea existenţelor oferă cunoaşterea Celui ce 
le-a rânduit; căci ce le  ce  sunt, adică chipurile lor, şi 
făpturile tuturor in parte, ca cetele îngereşti şi toate cele 
sensibile, suni chipuri şi asemănări ale raţiunilor (ideilor) 
dumnezeieşti: sau m odelele tor sunt înţelesuri eterne ale 
lui D um nezeu, pentru cure şi după care au fost toate in 
bl. ne fiind altceva decât El; şi au fost aduse de El la 
existenţă; căci zice şi în Apocafipsâ pre adun т е  zeiescul 
loan .câu n u l din îngerii cei mai vechi i a  spus lui că toate 
erau şi s-au făcut, numind prin aceasta ideile (raţiunile), 
fiindcă erau. dar şi chipurile ş i asemănările raţiunilor sau 
ale m o d e le lo r , care . toate, s-au făcut. C ăci c e le  
înţelegătoare sunt chipuri ale eelor inteligibile, precum  
cele inferioare ale celor superioare. D eci D um nezeu se 
cunoaşte pnn înlăturarea tuturor în sensul depăşirii lor 
(Dumnezeu e scos din cele ce sunt, nefiind titrate din cele 
create de EI. vi fiind deasupra tuturor în mod negrăit, n. 
trad).

Din firea lui. N otează ceea ce с potrivit pentru 
apărarea dreptei credinţe.

Şi и vând chipurile. A ici trebuie înţelese prin modele 
celc mai înainte hotărâte de Dum nezeu, ale căror chipuri 
sunt rezultatele creaţiei. Iar cele mai înainte, rânduite. 
Apostolul le-a numit hoLărân de mai înainte. spunând în 
Epistola către Efeseni'. După hotărârea (sfatul) mai 
înainte de veacuri (Ef. 3 .1 1 > D eci Dum nezeu sc cunoaşte 
tn toate făpiurile, ca meşterul în cele m eşteşugite. Dar e 
despărţit prin Fiinţă cu totul de toate; şi dc aceea, fiind 
necunoscut în cele m eşteşugite, se cunoaşte din această' 
necunoaştere, precum şi din înţelegerea cunoscătoare şi 
din ştiinţa făpturilor Reluând acestea, a adăugat la ele 
e d e  următoare. D eci şi id e ile  an im alelor  sunt în D u m 
n ezeu , ca şi ale tuturor ce lor  după lire în general; 
căci ce le  de a ici sunt ca n işte sim ulacre şi asem ănări 
parţiale ale ce lo r  de aco lo ; fiindcă toate ce le  dc aici 
sunt sim ulacre ale ce lo r  de aco lo ; pentru ca su fle tu l 
e şi ch ip  şi asem ănare a ideii.

Şi Dumnezeu - pnn  cunoştinţă. Cum se cunoaşte 
D um nezeu pnn cele contrare şi prin afirmări şi negaţii, o 
arată pnn explicarea lor. Căci dacă a spus şi mai sus, în 
primul capitol, că nim ic nu redă fiinţa iui D um nezeu, nici 
înţelegerea, nici atingerea, nici închipuirea, nici opinia, 
mc! câte te-a spus acolo şi aici, pe care le -а т  şi explicat
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toarc; ţi c e lc mai multe suni fragile, iar altele lari şi dure 
ca diamantul, Ş i altfel: num eşte slăbiciune împuternicită 
în acestea, pe cele mai slabe dintre animale, întrucât au 
puterea tfr-a fi cu adevărat; sau irebuie socotită slăbiciune 
firea neînsufleţită şi cu totul nemişcată, care a primit de 
la Dum nezeu puterea fiinţială. adică puterea de a fi in 
general.

53

Şi de e îngăduit. Adică nu era cu putinţă de a fi ceva  
în general, de nu are ca suport puterea dum nezeiască.

Puterea de a fi o are. înţelege prin putere nu numai 
tăiia dc-a subzista; ci indică prin ea şi capacitatea de-a fi 
un anumit fel de putere. Iar răspândire a puterii numeşte 
ieşirea proniei lui Dum nezeu şi a bunătăţii lui la cele  
din afară spre cele ce sunt, pentru a aduce cclc ce sunt la 
existenţă. Şi indică prima putere a celor ce sunt; acestea 
suni existenţele inteligibile şi neim peşli, ca nemuritoare; 
dar împreună cu cclc inteligibile trebuie socotite şi cele  
înţelegătoare, numite acum sufleteşti şi raţionale; căci 
raţională este mintea, datorită căreia sufletul prin con
cesie e numit după îngen Apoi inferioară sufletului e 
numită puterea simţitoare, a necuvântătoarelor însu
fleţite; apoi cea vitală şi vegetală, a tuturor ierburilor şi 
plantelor, pnn care înfloreşte viaţa vegetală; după toate, 
e puterea fimţială (de-a f i  în generai, n. trad), adică a 
celor neînsufleţite, cum sunt metalele, cele pământeşti, 
care. dând subzistenţă, face să şi dureze în existenţă şi dă 
puterea însuşirilor calde sau reci sau amestecate; pc cea 
doa fi de fo los sau de un anumit folos. Şi puterile 
doritoare, de-a putea voi pururea (celc raţionale) şi de-a 
pofti, tot Dum nezeu le dăruieşte; şi El le împuterniceşte 
pc ce le  unite prin afecţiune şi comunicare; şi seminţele 
tuturor sau elem entele caic se m işcă spre întâlnire prin 
potriveala dintre cic şi spre amestecare şi spre blânda 
apropiere; astfel le duce pc cele sensibile identice spre 
naştere, De la El au puterea acestei uniri şi a a m e s te c ii t, 
cclc ce se unesc pnn afecţiune, precum am spus; dc la El 
e şi puterea elem entelor ce se m işcă spre diferenţiere şi 
despărţire, ca astfel distincte să se mişte spre naşterile 
animalelor, plantelor şi celor ca ele; această putere a 
distincţiei sau a despărţirii o prim esc dc la Dumnezeu  
spre a exista şi a se naşte spre existenţă cele  dc chipuri 
dcosebUe. A arătat deci asemănările, distincţiile, unirile 
şi afecţiunile şi a numit unirile chipuri confundate şi 
neam estecate prin distincţie. Notează că şi dorinţa însăşi 
o au puterile îngercşEi de la Dum nezeu.

§4

Şi - ,rd f poată) f i  acestea. Firea celor ce sunt cere 
existenţa nu prin proprie alegere״ ci din necesitatea şi 
folosul existenţei, şi aceasta o  spune zicând că puterea de 
a cere existenţa în mod necesar e de la fiinţa dum neze
iască şi atotputernica.

55

Hunele direcţii gr. etiGryiooOvot^, Direcţii bune 
numeşte aşezările şi rânduielile drepte şi frumoase ale 
creaţiunii dar şi ale unităţilor şi simplităţi lor îngereşti;

clătinat de rătăcire, e  purtat de orice vânt al itestatorniciei 
om eneşti, ca cei rostogoliţi de valurile mării (căci şi 
aceasta o spune A postolul, cf. Ef. 4 ,14 ) şi îi socoteşte pe 
cei ce cunosc stăpâniţi de nebunie, cum a spus şi Fesl lui 
Pavcl care binevestea cunoştinţa dumnezeiască: Eşti ne
bun. Pavele (Fapt. 26.21). Cel cunoscător şi cu adevărat 
creştin, ca unul ce  a cunosc ui pe Hrisios şi prin El a 
câştigai cunoştinţa lui D um nezeu, adică cunoştinţa uni 
iară a adevărului (căci cunoştinţa simplă şi necom pusă e 
unitară), a ieşit din lum e. nem alfiind in părerea şi 
rătăcirea lumească; ci se cunoaşte pe sine treaz şieliberuL 
de necredinţa mult rătăcită: de aceea şi moare în fiecare 
zi pentru adevăr, nu numai primejduindu-se de fiecare 
dată până la moarte pentru adevăr, ci şi murind neştiinţei, 
dar vieţuind cunoştinţei şi mart uri sin du-se creştin.

Cauza - Împărţirii. A numii cauză a împărţirii 
(δ ία ιρ έ σ εω ς ) părerile neîntemeiate şi mult împărţite.

Locaşul, gr. ε σ τ ία ς .  Casă. locuinţă,
(Cunoştinţei) unitare - a - creştinilor. A declarat 

imitată ( έ ν ία ία ν )  credinţa noastră, ea fiind cunoştinţa 
simplă şi cu adevărat nerăEâcită a existenţei.

Capitolul VIII

51

Ca putere. în cc sens se zice de Dumnezeu că e putere.
Şi dom nia  Ca Dttmnul Puterilor, acesta este 

împăratul slavei (Ps. 23.10); şi: Domnul Puterilor e cu 
noi, ajutorul neutru Dumnezeul iui Iac oh (Ps. 4 3 ,1 1).

D e o se b in d -o  de P u te r ile .  D e o s e b in d - o  
(ά φ ο ρ ίζο ιχ τ α ). adică distingând-o şi despârţirtd-o.

52

Prin puterea neclintită, gr. κ α τ ά  δ ύ ν α μ ιν  ά κ λ ί-  
XOV. A numit-o neclintită ίά κ λ ίτ ο ν ) ,  adică necoborâtă 
din vârful ei; căci nu clim indu-se Dumnezeu dm putere 
creează, ci fiind nemişcat şi neîncovoiat în rână lui pro
duce existenţele; poate ii spune neclintit (άκλί.ΊΤ0 ν )  şi 
ca neinchis (μ ή  κ λ ε ιό μ ε ν ο ν ι ;  şi adaugă şi nemărginit 
(α π ε ρ ιό ρ ισ τ ο ν ) ;  căci nu se Închide, ca neputincios în 
ceva; ci sc deschide pururea in puterea lui, puterea lui 
Dumnezeu fâcându-le toate.

întăreşte f i  slăbiciunea Slăbiciune numeşte trupu
rile acestea materia Ic şi pământeşti, pc care le numeşte şi 
ultimele ecouri, cum am spus de multe ori mai sus. peniru 
împărtăşirea, în chip obscur şi după capacitatea lor, dc 
puterea lui Dumnezeu, Şi despre trupurile noastre a spus: 
l ■>ate le pot in Cel ce mă întăreşte pe nune. adică in 
Hns]a,\. (Filip, 4.13); aceasta se poate vedea însă şi in 
celelalte animale, ca in ţânţari şt ir muşte şi in cele ca ele, 
tniruc ăi şt aceste animale atât de slabe şi repede pieri (oare 
pot fi ţari pnn acele lor, fiind împuternicite de Dumnezeu  
care Ic-a făcut; de aceea Dum nezeu zice şi pnn dum 
nezeiescul prooroc foii despre lăcustă şi gândac şi nmidâ: 
Puterea mea cea mare: căci atotputernicia lui Dumnezeu  
ajunge până la aceste chipuri minunate şi prea adevărate. 
Dar aceasta o vei afla şi in cele neînsufleţite* pnvm d in 
ierburi şi plante şi metale puterile odrâslnoaic şi fulnsi-
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să treacă in non-cxislenţâ. lucru care uneşte imposibilul 
cu blasfemia; cum deci se va zice Celui ce  este că mi este? 
D eci D um nezeu nu poate aceasta, adică este dc necugetat 
că El nu este sau nu se poate admite că El nu este; deci a 
nu putea fi Dum nezeu, nu с cu putinţă; căci precum 
lumina, ca lumină, nu poale fi întuneric, aşa şi acestea 
sunt cu neputinţă lui D um nezeu, pentru adevărul de 
ncdispreţu ii; a stfel d eci D u m n ezeu  nu poale, prin 
privaţiune, să nu se ştie pe El sau să nu fi experiat ceva. 
Ceea ce este nu ştie ce este aceea de-a nu şti, sau de a 
ignora E! nu ştie să nu ştie pnn privaţiune; căci neştiinţa 
e privaţiune, nu ceva ce subzistă, ci e în afara fiinţei; căci 
с o lipsă a ceea ce trebuie să fie. D eci e lipsii Dumnezeu 
de neştiinţă şi nicjoduLă nu ştie să nu ştie. Dar dacă am 
spune câ Dumnezeu nu cunoaşte neştiinţa prin privaţiune, 
neştiinţa ar ţine dc fiinţa lui, neştiinţa lui ar fi fiinţială; şi 
Dumnezeu ar fi întuneric, căci neştiinţa este întuneric; aşa 
vei înţelege in mod înalt şi cuvântul: nu poate să mimă 
Dumnezeu; şi: nu poate face Fiul nimic de 1a Sine, dacă nu 
vede pe TuiâJ făcând; aceasta e asemenea cu a zice: e cu 
neputinţă să voiascâ allcic Tatăl şi altele Fiul, Căci una este 
voinţa Treimii închinate după dumnezeire; nici nu ignorăm 
câ Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu, Unul, din preuÎâudaia 
şi preaneprihâmia Treime, făcându״se om. a luat voinţa 
omcncaâcă naturală şi fără dc păcat,

Şi a tiu fi nu este Negaţia pusă contra negaţiei esie 
afirmaţie, D ccicct ce  zice  că a nu fi nu este in Dumnezeu, 
deduce existenţa iui. A stfel deci zice  că nu poate să nu 
poară ş l  la fel. nu şlic să nu ştie, din саге se deduce câ El 
în mod sigur ştie şi poate; dar bine a adaus aici: prin 
privaţiune, căci nu sc zic prin depăşire, ci prin privaţiune 
с ă-flif poate şi nu ştie.

s?

Este socotit ia ni şi dreptate Prm ce este Dumnezeu 
dreptare? Definiţia dreptăţii e  virtutea care împarte după 
vrednicie sau lucrarea pm pne a părţilor sufletului sau 
măsura (media) intre prea mult şi prea puţin sau deprinderea 
de a înfăptui a egalităţii sau deprinderea alegerii folosului 
comun sau ştiinţa celor ce trebuie şi nu trebuie distribuite 
sau a amândurora.

De faimă. Despre cei ce grăiesc nedreptate împotriva lui 
Dumnezeu, cum zice Psahnistuf (Ps. 74,5), spune ceea ce 
se potriveşte aici. arătând aiureala cuvintelor Ion câci 
văzând unui câ ne mişcăm pnn noi. adică lilw i. şi nu ne 
stăpânim pornirile proprii, pentru ce. zice. am fost făcuţi 
liberi şi nu suntem mai degrabă împiedicaţi prin lip*» dc 
voinţă sa păcătuim, ei ignoră c i  prin aceasta vor să fie pietre 
mişcare de alţu: şi având noi trupuri pământeşti- de ce, zic* 
nu rămânem identici, adică neschimbaţi, iiind nemuritori, 
chiar dacă ne folosim de celc materiale şi trecătoare; aceasta 
e propriu celor ce nu cunosc fitea celor sensibile şi inicligij 
bile şi bolesc de multă !raţionalitate; căci impui nostru fiind 
material şi schimbâcin^ în mod cuvenii avea nevoie de cete 
asemenea, adică de cele trecătoare şi materiale: iar sufletul 
fiind creat ncmatcrial şi nemuritor. în mod cuvenit are 
libcruue din pricina asemănării cu Dumnezeu; a tes ta  
ncînţelegandu-le. bârfesc providenţa dumnezeiască ^  
amândouă privinţele, deşi vâd această mare şi bună roii 
duiolă; aceasta orală ca atribuie celc ale unora altora.

sau numeşte unităţi (tSdtfiOtţ) simpltiâţilc fiinţelor lor. 
netrupeşti şi nem atenole, Notează câ spune şi de stele 
că sunt pentru veci.

Ş i rânduielile neschimbate. F ־  iin ţe le  cereşti 
neschimbate să nu ic înţelegi aşa. pentru câ sunt eterne; 
căci d e  sunt după cum  s-a sen s. duhuri slujitoare ( Evr. 
1,14): ci înţelege n esc hi m bort1 a ca păzirea marginilor 
im puse lor Iar înaintare a timpului num eşte lungim ea 
acestuia şi mişcarea lui înainte: tar distincţie înseamnă 
revenirea timpului sau orelor la aceleaşi: de aceea a numit 
şi cin limxdufte  ισυνελίξπς) mişcarea timpului sau 
progresele temporale, m işc ăi de stelelor şi planetelor care 
sc efectuează in intervalele dintre douăsprezece aşa nu
mite case Iar restabiliriι αποκαταστάσεις), revenirile 
lă un punct după plecarea de la el; dc pildă soarele se 
m işcă străbătând imr-un an distanţa dc la aşa zisul ber
bece până (revine) Ia acelaşi, jar luna u face aceasta vrem e 
de o lună şi celelalte cinci în alt timp; căci din acestea se 
măsoară timpurile

Ş i puterile focu ־  lu i Adică ale eterului V orbeşte 
despre cele  patru clem ente şi spune că pământul nu stă 
pe nici o temelie; tar Scriptura zice câ s-a întem eiat pe 
ape (Ps. 23 .2).

(Puterile) fiinţiate. Poate ftinţialc se zic şi toate cele 
neînsufleţite şi nesimţitoare sau se numesc aşa dc Iau  fi.

Şi ־ îndumnezeirea, gr. θ ε ω σ ιν , Sc indum nezeiesc 
drepţii şi îngerii după cuvântul: Eu atu zis: dumnezei 
s a ! i ţ e a  (Ps .  8 1,6).

Vreo afirmare Num eşte afirmare iO cotV) aducerea 
la existenţă. Cel nepârtaşdc puîcie nu esie nici În creaţie.

56

Dur spune rnagttl Elîma  Se vede de aici vecldm ca 
acestui sfânt bărbat, Căci cunoaşte cele ce  ic-a spus magul 
Efima, care s - j  opus SI". Pavcl "in Cipru şi de care amintesc 
Eaptele Sfinţilor Apostoli (Fapt, 13,8). Totuşi Ara hi a are 
mulţi asem enea lui Ei inia, (.־arc spun către noi zicând ca 
lisus lîn s îo s . D um nezeu Cuvântul, a pătimit cu trupul 
pentru noi, dor nu cu dumnezeirea: dacă nu primiţi că El 
a pătimit cu dumnezeirea, cu ηι a voit, faceţi pe D um 
nezeu neputincios, zicând că mu putut sâ pătimească cu 
dumnezeirea, deşi a voit; către accşLia trebuie spus câ 
D um nezeu n-a voit aceasta, având în ce să pătimească, 
fiind contrar firii sa pătimească dumnezeirea, care este 
prin fire nepărtinitoare, Observă cum explică spusa apos
tolică: NU poate Dumnezeu să se nege pe Sine însuşi ( Π 
Tim. 2,1 3),

Căci negarea sa. Ceea ce spune Eîima, magul, râzând 
de dum nezeiescul Pavcl. care a spus câ Dum nezeu nu sc 
poate nega pe Sine însuşi şi (crezând) că e cu neputinţă 
ca Pavcl să arate ca D um nezeu poate ceea ce voieşte, 
adică să se nege pe Sine, marele Dtonisie o rezolvă foarte 
filosofic . Căci zice că Dum nezeu este adevărul; iar 
adevărul este ceea cccste; iar minciuna, ca nesubzisicntâ. 
nu indică ceva ce este; ducă deci Dumnezeu se va nega  
pe Sine. adevărul fiind minţit, devine ceva ce  nu este. dar 
cum se poate întâmpla aceasta? D eci nepiampi de a se 
nega. atribuită lui D um nezeu este semnul puterii n e 
grăite Căci a zice că se poate nega e asem enea cu a zice 
că D um nezeu se poate face pe El să nu fie D um nezeu, ci
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pnn ispite.

(Cauza) lucrării sale - în toate. gr. xrţ£ e v  ToTc 
б А о ц  {бшлрсгупас, A  numit Făptuire proprie f iS io i  
ttpcr/LOtV) mişcarea proprie a fiecăreia dintre existenţe, 
potrivit firii; căci nu este cu putinţă oam enilor a face e d e  
ale înger!loj־ sau apei celc ale focului şi invers.

De cele rele Să nu înţelegi aici cele rele ca vreunele 
din creaturi, răci nimic in acestea nu erâu: ci păcatul, care 
se iveşte din alegerea noastră prin privarea de bine. Dar 
D um nezeu ne atrage din acesta, dacă alergăm Li El.

Neclintiţi îti ei înşişi - de rele A cestea socotim  că le 
spune despre celc  sensibile şi aliate în creaţie, întrucât îc 
păzeşte pe toate în buna lor randuialâ; căci n ici una din 
ele nu s-a schimbai, ci au rămas aşa cum au fost create. 
Aceasta arată că sunt neschim bate (сх р £ т |}Х г]т а ) sau 
neaplccatc spre cele rele sau că le-a făcut pe ele vrednice 
dc ales, sau că  nici una dintre ele n-a ieşit d'm starea ci. 
sau nu s-a mutat spre cele inferioare. Căci ceru! şi pămân
tul şi ce le  din ele  au rămas la fel: iar lucrarea străină a 
eliminat-(· şi păzeşte neschimbate însuşirile fiecăreia; 
căci elem entele rămân contrare - şi căldura şi răceala şi 
umezeala şi uscăciunea şi fiecare din ele rămâne în prop
ria integritate şi nu.se mută in contrarul; căci niciodată 
focul nu se face apă, nici нра foc. [ar dacă sc întâlnesc 
după porunca C reatorului, fiecare din e le  rămâne 
pâsirând ideniitaica sa.

Măsurile, gr, т с ц  d v a A o y io ^ . N um eşte m âsun  
armoniile şr simetriile fiecărei firi.

Air - de scopul Adică nu în afară de scopul Sfintei 
Scripturi.

întărind, gr 1>яерегбо\>аа. Sprijinind.
De - rănile, gr t fa v  AcAtoPrţjarvrov. D c lovituri ce  

provoacă rană şi înrăutăţire.
Depărtează unită inegalitatea Nu zice simplu câ 

scoate inegalitatea, ci pe cea din fiecare, adică face să nu 
rămână in mod egal şi la fel fiecare dintre creaturi în 
identitatea cca după fire; de aceea a adăugat şi prin 
privaţiune, deoarece inegalitatea nu se elimină prin faptul 
câ, creaturile nu sunt diferite şi ncegale.

Egalitatea tuturor Ştiind с â sunt două moduri încarc 
se vorbeşte de inegalitate, le lămureşte pe amândouă şî 
zice că dreptatea în  acestea este D um nezeu. întrucât 
măsoară şi egalitatea tuiuror. dar elim ină şi inegalitatea 
tuturor. Inegalitate numeşte acum pe cea care se întâmplă 
prin privaţiunea egalităţii, adică pnn lăcom ie. Căci a 
împărţi luturor lit mod egal cete după vrednicie, susţine 
şi salvează toate. După ce a spus aceasta, adaugă şi 
celălalt m od în carc se vorbeşte dc inegalitate. Căci ştie 
pe unii, numind egalitate şi identitate chipurile inteligi
bile şi netrupeşti şi primele începuturi ale celor cc sunt. 
adică creaţia nemuritoare sau unităţile, adică fiinţele sim 
ple: iar cele  sensibile, carc sunt şi împărţite şi în prefacere 
şi în curs dc-д se deosebi, ca aflându-se altfel în altele. Ic 
numeşte inegaiiijie ea diversitate. Spune deci câ. chiar 
dacă лг cugeta cineva la această inegalitate a celor sensi
bile dc forme deosebite. în carc au loc naştenle ani
m ale lor , ale p lan telor şi ale celor urm ătoare, lot 
D um nezeu trebuie văzut ca păzitorul şi pâslrăloruJ

Celor ce se mişcă de sine, gr, auTOKivfyCOli;- Adică 
celor liberi.

§8

Dar ar putea spune cineva. Către cei ce zic. cum nu 
e nedrept Dum nezeu, îngăduind celor netrebnici să facă 
rau celor drepţi?

Altfel. Aici ne da o obiecţie a altuia; căci zice: a r  
putea spune cineva şi celelalte, şi rezolvă problema in 
ch ipeş Iavion şi cu iubire de D um nezeu, căci arată pentru 
care cauză îngăduie D um nezeu, drept fiind, să tic ne־ 
dreptâţiţi oam enii ev lav io şid e  către cei nedrepţi şl lacomi 
rtăci vedem  mulţi drepţi suportând pagube, fie in bani, 
fie iri lucruri, de la ce i nedrepţi şi lacomi); şi răspunde in 
chip drept; căci spune ea c e i cuvioşi să nu se supere 
pentru cele pământeşti şi trecătoare; fiindcă în acest caz 
nu mai sunt ctivioşi; Întâi trebuie să caute cele cu adevărat 
v red n ice  dc iubii şt dum nezeieşti; căci iubind banii, nu 
mai sunt cuvioşi. Şi s - j  dezlegat întrebarea; aceasta o  
spune dum nezeiescul Pavel: De ее и a suferiţi mai hi ne 
ui jiu nedreptăţi{( [I Cor, 6 ,7), cerând să nu nc necăjim 
pentm cele lumeşti; şi iarăşi vorbind dc iubirea de Dumnezeu, 
pentru caic nu poate lin iei nedreptate.nici lăcomie, zice: Cine 
ne va Jesfhiip pe sud de iubirea lui № â /o  7 Vreun necaz sau 
vrea strâmtorare (Rom. 8,35)? .şi celc următoare. Iar îm - 
pâiim iţi n u m eşte  pe ce i a lip iţi dc ce le  m ateriale  
< ttjToariAi.mc) şi preocupaţi de cele pământeşti; trebuie 
>;.! alegem i Д арГ оК1|ЛГ ic־»15 O a i)  ceea CC pure mai puţin 
imponunt.

De virtuţile îngereşti. Bine vorbeşte şi de virtutea 
îngerilor, ca şi de a lui Dum nezeu, după cuvântul: a 
acoperit cerurile virtutea lui: şt dum nezeiasca providenţa 
laşa v l fie nedreptăţiţi cei cuvioşi în privinţa lucrurilor 
materiale·, obişnuindu-i pc ei cu dorinţa celor mai dum 
nezeieşti

Dc împătimireu de cele materiale. Observa cum  
spune câ ,i nu se impăliim de lucrurile materiale indică 
bărbăţia; traci cei ce se robesc patimilor lum eşti şi trupeşii 
>e numesc In mod cuvenit afemciaţt. Şi dreptatea dum 
nezeiască nu voieşte să nc dc/m ierdc şi să slăbească 
cineva pnn acestea, ci ne obişnuieşte cu dispreţuirea lor. 
după :*pusa: Pe cel ie-l iubeşte Domnul, îl ceartă şi 
bn uneşte pe Tot fiu l pe i are-l primeşte (Evr, I 2.6 ); deci, 
со '1 Cei ce au bogăţie. nu sunt iubiţi dc D um nezeu.’ Vei 
spune câ în primul rând nu bogăţia in sine este rea, ci 
impăumireu dc ea şi reaua ei folosire; apoi cunoaşte 
Dumnezeu pe cei slabi dimrc noi şi voind sâ-i duca spre 
mântuire, le da şi bani şi slavă, neignorând ce suni; cact 
 ̂um i ui ignora Cel ce ştie toate înainte ele-a sc face? Dar 

tace ca să nu avem ״  nici o  apărare, după Apostol: De 
*neea eşti fără apfn are (cuvânt de nispunsh omule 
(Rotn. 2 .J к şi iarăşi: A i-да! tohiereu tu are. putând să 
sufere cu tuч in slâbu umile noastre (Evr. 4,15),

Sd nud  (lase să se) moleşească, gr t o  |Ltf) GcAyElV. 
V i m oleşi îndeamnă a-i amăgi prin plăceri Dar sc 
înţelege şi simplu a i îndulci.

De celc mai bune, D c cele dorite.
\'eslâbiţu statornicie. N um eşte ueslâbită statornicie 

,^ E tA lk T O V  a i d t o i v )  rezistenţa hotărâtă faţă dc 
dulceţile pământeşti şi neîneovoierea spre cele materiale
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(Ps. 17.12); şi iarăşi: Venin să nepogorâm, să amestecăm 
limbile lor (Fac. Li .7) şi: A aplecat cerurile şt s-a pogorât 
(II Reg. 22 ,10) Şi acestea care s-uu descoperii în particu
lar. vor fi lămurite cât va fi de trebuinţă.

Această mărime este şi nesfârşita. D eoarece D um 
nezeu este marginea desăvârşită a tuturor şi este mai 
presus de desăvârşire şi suprainfinii căci împărăţia iui 
nu are margine fşfdt şir) (Lut. 1,33), ci este mai presus 
de orice număr. C ăci deşi se spune că D um nezeu este 
Unul şi una. este mai presus de una; căci Domnul, deşi 
indica o  relaţie cu numerele ce le  multe ce ies din Ei şi 
pare oarecum tnceputuI muIţimi i numereIor, totuşi numai 
pnn bunăvoinţă a primit să fie în calitate dc Unul faţă de 
cclc ieşite din El, deoarece ca Unul in Sine este simplu şi 
n e im p ă r ţ it  D ar a s t f e l ,  s -a  ş i s u p r a u n if it a t  
(iJJiepriVoycotu mai presus de Unul. De aceea s־u spus: 
Şt înţelegerit lui nu este mtmăi {hotar) (Ps, 146,5),

53

Deci aşa trebuie înţeles că Dumnezeu e mic. Căci
toate existenţele, şi cclc Toane m an, şi cele foarte mici. 
sc împărtăşesc de Cel mic; fiindcă nici una din existenţe  
nu scapa de-a fi mică în toate sau cele aflate în creştere 
înaintează dc la a fi mici la a fi m ai mari; aceasta o spune 
Părintele sau că în ceea ce e mai mare sc vede ceea ce e 
mic şi nu in cel mic se află ceca ce e mai mare. în ceea ce 
c prin sine mai mare.

Şi pătrunzând. In aceasta se arată supraiuţimea 
mişcării lui D um nezeu spre cele  nctrupcşii. Căci a 
pătrunde până la despărţirea sufletul ui şi duhului pare a 
avea acest sens, aceasta o declară pentru câ şt unitatea 
nccorporulâ a sufletului poale fi îm părţit! D e aceea 
D um nezeu cu getă  şi în ţelesurile pe care Ic cugetă 
mişcându-se şi lucrând. înţelesuri atât de necorporalc şi 
neîmpărţite şi ele (căci ce este ta m ijloc între minte şi 
înţeles sau cugetare?). Dum nezeu intră in mijloc, precum 
s-a spus: Tu tti înţeles gândurile mele de departe (Ps, 
138,3); dar Dum nezeu pătrunde şi intre suflet şi minte şi 
duh, adicâ unde avem simţurile stabile, prin care sufletul 
sc în tâ lneşte  şi cu ce le  sen sib ile  şi avem  puterea 
cugetătoare a gândurilor. Iar acest duh. înţelepţii Elinilor 
îi numesc şi ca un fel dc al doilea suflet simţitor al 
stiUdului; deci acest sufiet simţitur este cel ce pătrunde 
până la măduvă şi la vine şi artere şi oase şi în trupul 
în treg.

§4

Ne micşorat, nenăscut. Notează în câte feluri înţelege 
sensul renaşterii, sau ceca ce nu e  încă născut, dar se va 
naşte, cum a zis Sara: frică nu nu s-a f â a t ! \ *au ca 
neterminat, ca tumul din Huluni: sau ca fiind de la cineva, 
ca Pavei: nu de la oameni, sau cu Iu stres, unul din cei 
doisprezece; sau ca ncfllnd nicăieri nicidecum , cum îşi 
închipuie Elinii Scylia şi Himera şi cele asemenea; dar în 
mod propriu şi absolut însuşirea de nefăcut sc atribuie lui 
Dum nezeu. In acelaşi sens, spunând câ Dumnezeu este 
nefăcui, îl fereşte dc explicările nepotrivite ale numelui 
Im la scama să nu înţelegi acest cuvânt in sensul cA 
D um nezeu a lost făcui (născut), ca şi când Dumnezeu ar 
avea pc cm c va mai presus de El. ca să se fi făcut (născut)

acestei inegalităţi, nelăsând pe celc contrare s i  se am es
tece şi sa ajungă împreună prin amestecare la corupţie. 
Căci precum le a adus pe !oale la existenţă, aşa le şi 
susţine, ca să fie cum au provenit din obârşie.

Căci inegalitatea. Notează câ afirmă şi inegalitatea 
şi deosebirea tuturor în totul şi că această inegalitate o  
menţine dreptatea lui Dumnezeu, Deci notează că există  
şi o inegalitate naturală.

Capitolul IX 

§ i

Acestor numiri dumnezeieşti. Prea înţelept spune: 
statui ale numirilor dum nezeieşti, mutând ude de la Elini 
la adevăr: căci aceia le făceau ca un fel de statui, care nu 
aveau nici mâini, nici picioare şi pe care le numeau  
Hermes. ei făceau nişte turnuleţe de zid. cu porţi goale, 
far înaintea lor puneau statui, pe care le venerau ca zei, pe 
când pe cele din afară le numeau Hermes; aceşti Hermes 
opăreau deci modeşti, dar Iniâuntrul lor aveau podoabele 
zeilor. Astfel vei înţelege şi aici numinie din Scriptură 
numai despre Dumnezeu Cel ce este şl e Dumnezeul 
adevărat, ca fiind spuse in mod nevrednic despre D um 
nezeu. cu mic şi со şezând şi cele următoare. Dar aceste 
nume explicate şi înfăţişate ea vrednice de Dumnezeu, se 
descoperă având mlâiimru statuile şi chipurile dum 
nezeieşti aie slavei lui Dumnezeu.

Dumnezeu e lăudat ca mare în Scripturi. Z ice câ 
Dumnezeu e mare nu în comparaţie cu altceva, precum  
boul e mai marc ca oaia sau lumea ca o parte a ei ,c i pentru 
câ nu sc poate compara şi pentru că mărimea dum neze
iasca e cu adevărat necuprinsă; aceasta a înţeles-o in
dicând ceea ce e propriu (TÔ ÎftÎCOÇ) sau specific lui 
Dumnezeu.

52

Dumnezeu se numeşte deci mure. D eşi talcuieşte 
numirile um bulelor tiu D um nezeu, e  necesar să Ic înte
meieze acestea pe mărturiile din Scripturi. Deci s-a spus 
câ e mare, unde s a scris: Mare e Domnul nostru şi mare 
e tăria ha (Ps, I4b ,5) şi cate se spun ca acestea In 
Scriptură; iar câ este şi mic, se arată In cartea a fi l-a a 
Regilor, unde spune proorocul Ilie: fată sunet de vânt 
subţire, şi acolo e Domnul (III Reg, 19.12). Căci îl arată 
pc el cuprins de o undă, ceea ce înseam nă subţm m e, lor 
că El este totdeauna ta fel. o  ai în acest cuvânt; Eu sunt 
şt nu nui schimb (Mal. 3,6); dar câ e şi altfel, o vedem  
când se arată lui lezechicl ca om  din ioc şi chihlimbar 
(lez. 1,26-27): !ar în alt Joc; Ochii lut ca făcliile de foc. 
şi Celelalte |D an. 10,6); turJuon în Apocalips!) spune: Ca 
chipul aramei şt al cuptorului, dare numit şi asemănătt»r. 
când spune că a creat pe om după asemănarea lui (Fac. 
1,26); tar neasemânâtor. se declară în isaia. când zice: 
Cu Line Mă veţi asenulihi, zice Domnul ( h  40 ,25). ca Cel 
ce nu are nim ic asemene□ 1щ; şi stând şi nemişcat, când 
spune lui M oise despre piatră: Au i am stat Eu înainte 
de a ft ш şi cele  asemenea; şi şezând se arata unde spune 
Baruch: 7 « şezi tn veac şi noi pierim în veut (Bar. 3,3); şi 
iarăşi: Cel ce şadepe Heruvimi < Ps 98, 1 ); iar mişcându- 
se se aratâ când zice: Şt s a suit pe Heruvimi şi a zburat
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identic: adică prui Faptul că e monadă e neamestec atâ cu 
nici una din toate şi simplă şi pnn Faptul că e acelaşi 
( m x ă  to  x a u io v )  este în acelaşi la Fel (dxsaiim oq); 
căci nu e nici o deosebire intre a-i spune m onadă 
(JiOVaŞa) Şt de un Fel unic ( ( lo v o a S e g  şi acelaşi 
U a in o v)  sau dc acelaşi Fel F x a m o e iftcc ), căci acelaşi 
lucru înseamnă. Dar D um nezeu transmite şi făpturilor 
Faptul de-a Fi acelaşi; de aceea toate sum aceleaşi şi la Fel, 
precum au fost Făcute, rămânând intr-o împretină-suflare 
şi mântuire şi împrcurtă-pălimire {compătimire); ş! prin 
aceasta pot să se împărtăşească de El; asllei ie line în Sine 
(mântuite şi) împreună adunate şi pe celelalte adică 
procesiunile deosebite ale creaturilor; în acelaşi timp. 
pâslrându-şi identitatea şt nescJumbându-sc spre diversi
tate sau contradicţie, ţine la un loc şi celc contrare in cele 
sensibile.

§5

Deoarece - în toate în m od providenţial. Compoziţia 
creaţiei trebuie socutiiă (otiţTCOV) ca având rostul dc a 
se depăşi, pentru că trebuie socotită având un scop. 
Fiindcă D um nezeu csLe prezent în toate in mod provi
denţa! şl cele următoare, {creaţia nu poate fi cugetară 
itentişcxtiidtt'Se spre un scop mui presus de ea. n. trad,).

Căci precum dacă ־ sufletul. Observă cum  e propriu 
sulleiului să fie înţeles trupeşte şi cum  se înţeleg trupeşte 
părţile sufleiului: şi Ic exprimă acestea frumos prin cu 
vânt.

Neimpârţirea. .Sufletul c neîmpârţii, nu în mod sim 
plu. l î  în raport cu  trupul; căci num eşte părţi ale suflet ulm 
şi puterile tui, sub chipul cărora sunt înţelese uneori 
pârţde Irupului.

Desfăşurări. Numeşte desfăşurare (râ v d /lT ,U^lV) , 
extinderea sau lămurirea înţelesului ascuns în cuvânt, iar 
purificarea iavotK aG aipcaO cd) este eliberarea celui 
contemplat de cele trupeşti.

Cete trei dimensiuni a te im purilor  Vr orbeşte de cele 
trei dim ensiuni ale trupurilor, cum lămureşte îndată; dc 
aici vei înţelege bine ceea ce se spune de Apostol; Cu să 
i,uimostep ce e iirfancimen şi ce c fiuVţintea (Ef. 3 .18> şi 
cele următoare; ceea ce unii au înţeles drept crucea 
mâniuitoare. Notează ce c lungim ea şt adâncimea şi 
lăţimea la Dumnezeu.

Dar acum - (înţelegerea lui) Dumnezeu. Cei vechi 
au nunm unitatea, identuaiea, egalitatea şi asemănarea, 
cauza afecţiunii tuuiror şi a providenţei şi a mântuirii; dc 
aceea l-au numit fpc Dum nezeu) şi Unul; iar prin calitatea 
dc altul şi prin neasemânare au înţeles providenţa crea
toare ce se arată în cele îm p ă r ţ i  şi schimbătoare şi 
sensibile şi în cele  existente sau inteligibile. înţelegând În 
chip asemănător şi numirile, precum uit! spus şi mai sus 
în mod di Ferit; alţii au înţeles identităţile şi deosebirile 
sau au înţeles chipul identic şi în acelaşi timp altul, ea 
privaţiune Iar alţii au vorbit de marginea şi nemărginirea 
lui; Teologia simbolică le vesteşte ca îmbinate, Iar ca 
înmulţire unitară văd pe D um nezeu iamânând in sim pli
tatea proprie în producerea Formelor com plexe şi de toi 
felul ale creaţiei; iar procesiune (ttpooftov) numeşte 
mişcarea şi pornirea spre creare.

din acela creator sau bun sau duh sau foc sau ceva  de 
Felul acesta; dar să nu-l înţelegi nici în parte nenâscui, 
11 ici fiind deplin născut, nici în Facere, nici altceva: cum  
trebuie înţeles № făcw, o  spune în următoarele. A cestea  
le spune conira Arienilor şi Eunumicnilor. care huleau pe 
Dumnezeu spunând că se com pune din Făcut şi ncfâciu.

Ci ca Cel lotai nefacut, Deoarece cere să Fie socotii 
Dumnezeu ca tund mai presus dc toi ce e nenăscut şi să 
spunem că Ы este prin aceasta nenăscut după Sfânta 
Treime, vino sil lămurim ceea ce יי rea sâ ‘indice. Şi e clar 
lă  dum nezeiescul D ionisic, dc la început, Fiindcă pe 
atunci erau activ! în Kfcs 1Ίloso llî şi se afirma şi ftJnsofla 
ion tei. pe când T im olei era episcop acolo, se silea să mu te 
таге afirmaţiile greşite ale acelora spre adevăr. Deci şiia 
că e o dogm a a unora din aceia, teoria că toate cete 
imeligLbile suni şi nemuritoare şi toa!e celc înţelegătoare 
чиш născute şi nenâscufc; că sunt născute ca subzistând 
din D um nezeu cauzatorul pnntr-o procesiune a ilu- 
minării: dar ncnăscute, întrucât au provenii nu în timp. ci 
in mod veşnic, adică în veci (era un panteism ffqiş, care 
confunda Facerea tutuită şi naşterea cu Refacerea şi 
mnaşterea, n, trad.)

Dar noi am spus mai sus că celc sensibile au 1 im put. 
iar cele irircligibite veacul, din care pricină se spun şi 
veşnice. D eci zic acestea ca luminând din procesiune şi 
l  a ne Făcute.

Dar iaraşi ştia pe alţii care spuneau că şi această lume 
văzută e şi tăcută şt ncfâcută. Făcuţi. întrucât în ca с totul: 
sau с dui unul care înaintează spre multe, ceea ce în- 
seamnâ spre naşterile speciilor de animale şi ale plantelor 
şi ale altora. sau din celc multe spre unul. ceea ce în- 
se ап т а  ca înaintează spre corupere sau spre des Facere a 
elementelor. Iar ne fac и ia sau eternă, declarau aceeaşi 
lume. întrucât după ei niciodată nu sc ivesc (şi nu se 
 mişcările spre naştere (Iacere} şi spre restabilirea (׳о!esc׳!
celor ce ajung Iu corupere. Deci spune marele DUinixie 
,oricând se aminteşte dc nefacut, fie сил! am spus noi ־ .11
Iic cum spun Elinii, să nu se cugete aceasta despre 
Dumnezeu, căci celelalte se spun nefâcuie în chip cauza! 
(n it 1 au fost în cauiete tiu , n. trad. ); Dumnezeu insă este 
irefăcut) in chip nccauzaî şi algolul; cuci саге e cauza tui 
Dumnezeu, care pur şi simplu e mai presus dc toate?

In tnod unitar şi în aceiaşi mod. gr, μονοί: ιδω ς m i  
т о т  toc ιδ ω ς. A spus in mod unitar (μ οτΌ αδω ς) pentru 
desăvăişita ne4  hîmbarc a firii dumnezeieşti. Iar în acelaşi׳
mod ίτ α ύ τ ο π δ ω ς )  pentru neschimbarea şi nepretăeerea 
Iliî Jur distinct (ά φ Ο ρ ίζ φ ίν Ώ ν )  pentru că se arată prin 
definire (όρ ίζενν) deosebit şi despărţit de al pi

Şi - acelaşi, Calitatea de acelaşi şi ta fel se vede mimai 
in cauza făcătoare a tuturor, din care s-a dăruit şi fâp 
turilor să rămână in identitatea lor şi In îmbinarea celor 
ontrarc sau care sunt altfel între ele. D .׳ e a  tonte in acelaşi 
fel. dar şt de lire ne identică In Dum nezeu sc observa, Iar 
Dumnezeu este acelaşi (τ α ύ τ ω ς )  sau asem enea. în ca ii׳ 
tute de cauzator al tuturor.

Cea una şi unică. А 11 pururea la fel şi neschimbat, 
ceea ce înseamnă acelaşi, e propriu lui Dumnezeu. Şi Ei 
nu e mărginit dc altceva, nici nu are limită, ci toate se 
termin Λ in El; şt Dum nezeu este acelaşi pururea, fund ca 
monadă cu adevărat acelaşi şi hotar lui însuşi; sau hotarul 
distinct al tuturor şi ridicat peste toate în mod unitar şi
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ce e anin udul. Aşa spune C lem ent Ia începutul celui de 
al cincilea capitol din Sirnmate, deci dacă sunt asemenea 
celc dc aceeaşi treaptă- dc ce n ar ii ud ev anii şi că nu xunţ 
asem enea e d e  contrare ?

Asemănării, gr. cri>TOOfLOiQTr|iQq, Este obiceiul 
marelui Diorusie sa spună ca Dum nezeu cslc ir cefe 
cauzate existenţa ca atare şi suportul existenţei ca atare; 
şi câ EJ este viaţa de sine şi iposlasul vieţii dc sine (al 
autovicţi ij: aşa este şi acum asemănarea dc suie şi supor
tul asemănării dc sine. Dar o spune aceasta, nu zicând că 
alta c viaţa şi altul faptul dc a li produs viaţa inrudiiă, ca 
pe una care n-are ca suport pe Dum nezeu, dar Ea care 
participă cefe ce participă la viaţă; ci precum se explică  
pc sine In capitolul XL D um nezeu este numii viaţa de 
sine şi puterea de sine şi asemănarea de sine şi celc ca 
acestea, ca Fund lin m od) începător şi dum nezeiesc şi 
cauzator; căci este şi aceslora E3 însuşi cu adevârăi izvor; 
iar vieţii du sine şi asemănării dc sine şi celor Ju fel fe este 
suport, ca Cel ce dăruieşte celor ce suni aduse în cxisicnţă 
să participe la acest dar; c ă a  toate participă ta acestea 
potrivit lor; cule dintâi şi mai înalte creaturi ale celor 
inteligibile, In mod începător şi superior, iar ce le  ur
mătoare în mod inferior. Despre asemănare am spus şi 
mai sus câ c forma tfe unitate a tuturor; că ii ea arată că 
tot ce este participă potrivii sieşi intr-o împreună suflare, 
împărtăşindu-sc de prima cauză; dar s-a spus câ nu e 
de săvârşi ii .  nici întreagă imităreo.

57

Faptuf de a nu avea. gr. TO ditu«5rov Prin ceea c e

fe lipseşte.

Dur ce (vom spune) şi despre sturea  - dum neze
iască? Starea şi şederea au acelaşi înţeles; căci uu numii 
stare, nu a se face drept din încovoierea pc scaun, ci 
neclintirea şi ne schimbarea sigură a lui Dum nezeu, pre
cum  a şedea e  a avea împărăţia mai sus numilă şi a se 
odihni continuu în mod necuprins: în Scriptură s-a vorbit 
de scularea din şedere, ea in cuvântul: Scocdil, Doamne, 
tmămpinâ-i pe ei i Ps. I h. 13); şi iarăşi irecând dc la stare 
la şedere, zice: Că vei u n a  pe caii tăi şi ie vei sut în cuiele 
ude de hit uinpi (Avac. 3.8) şi: S-a suit pe Heruvimi şi a 
zburat (Ps. 17,12); dar mai ales spusa. Şezut aii pe tron. 
cel ce judeci cir dreptate [Ps. 9 .4) şi: Dumnezeu a şezut 
pe tronul cel sfânt al lut (Ps. 46 .8 ), Iar acestea nu se spuiî 
trupeşte, ci dum nezeieşte.

§9

Merge - spre toate. Se vorbeşte despre Dumnezeu ca 
mei gând şi mişrandu-!re spre toate, ca  in lercmia; Eu 
sunt Dumnezeu aproape şi nu departe (Ier 23223); 51 
iarăşi: Cel în tacite şt pi m trate  (Ei. 4.6); şi mai ales: De 
m ă voi sui ia cer. fu  acolo  eşti şi cele următoare (Ps- 
138 ,8). lai despre arătările d u m n eze ie ş ti A pleatâ  
cerurile fale şi ■pogotiră-№ ic f . Ps 17.11). Şi; Suitu-s-ă 
D om nul in sti igân  de veselie (Ps. 46,5).

A n pnn mutare sau schimbare. Explicând cu evlavie 
cele spuse despre D um nezeu, zice: auzind câ DumfiCZ^

Dumrtezpu (este) asemenea cu Sine. Despre noi nu 
sc poate spune asemenea (OjlOlOV); căci trupul nosiru se 
com pune din cele asemenea [Cţ6 jă.oiopicp(0 V) şi nctise- 
menea (0(VO|iOtO|4i'fXOV). cum  aruiâ şi A risiote] !a 
începutul scrierii Despre naşterea animaleit*r\ iar D um 
nezeu, în ccca cc csic. csie deplin asem enea, fiindcă şi 
dum nezeiasca Scriptură zice câ H! fiind pururea neschim 
bat, e luiuroi ne asemenea, când spune: Carr dintre zei 
este aserneneoŢir. Duatnnc ׳ [ Ps. 85,7 ), şi iarăşi: Cit cine 
mă veri asemăna, z k e  Domnul (îs. 40 ,25) şi. Eu am 
înmtdpt vederile i i  m-am asemănat in mâinile prooro
cilor (O i, 1 2 ,1 ! ), adică: Eu suni acelaşi cu nune însumit 
cum  spune Inneu în Ctmtnt ereziilor

Prin imitarea după putere  Trebuie înţeleasă atei 
inii taica lui Dumnezeu dc către firea înţelegătoare şi 
raţională întoarsă spre El. Jupa cuvântul: Fiţi desăvârşiţi 
şi faceţi-\â m ilnsiivt, ca Tattil vostru ce] ceresc (Luc. 
6,36); acestea sunt la Dum nezeu în m od propriu şi mai 
presus de tot hotarul şi cuvântul, dai în făpturi, după 
puterea fiecăruia, pe măsura firii; iar pnn imitare trebuie 
înţeleasă aici şi împărtăşirea văzută de Dum nezeu cel mai 
presus dc fiinţă. împărtăşire pc care ceJecreale au primi
t-o pe lângă facere, ca să fie părtaşe şi dc celelalte, pe care 
fe-am expus în cete precedenic. iar spusa despre cele  
asem enea lui D um nezeu după chip nu anulează ceea cc 
s a apus despre om , ci a extins cuvântul despre îm 
părtăşire şi 1 j celelalte

Chip (şiasemănare a) fui Spune cum  trebuie înţeles 
după i hipul şi asemănarea nu după formă, ci după 
întoarcerea spre Dum nezeu şi prin faptul de-a avea m in
tea rniinsă spre D um nezeu. Cauzatorul existenţei şi at 
existenţei bune: c coca ce alţii au înţeles ca libertate, 
deoarece Dum nezeu nu c după fiinţă asem enea celor 
raţionale; şi nici noi nu suntem asem enea cu chipurile 
noastre de ceară şi dc aramă, care sunt dc altă substanţă, 
deşi in oarecare măsură asemenea: căci se aseamănă 
unele cu altele, pe temeiul chipului anticipai, ce le  dc 
aceeaşi treapta, adică de o treapiă şi de o fiinţă, ca 
Heruvimii şi Serafim ii şi celelalte trepte; acesi chip esie  
in celc  inicligibiic (îngeri), ca un fel de substanţă nema- 
Icrială care c viaţa: şi fiecare din cefe inteligibile este chip. 
Dar Dum nezeu nu e aşa faţă de ce le  din EJ; căci Cauza
torul nu este asem enea cu cci cauzaţi; iarceca ce am spus 
despre cclc inteligibile, cugel-o  şi despre sufletele noastre 
înţelegătoare

Căci num ai celor de aceeaşi treaptă. Numeşte de 
aceeaşi treaptă (0)40Xaytov) pc cefe dc aceeaşi lire. intre 
care se întoarce (se. inversează) asemănarea, cum e Petru 
asem enea lui Pavc] după fire şt invers, Pavcl c asem enea  
lui Petru. Dar oare nu are şi chipul lor aceeaşi raţiune? 
Căci oare nu e în amândouă raţiunea aceleiaşi fiinţe, cum  
e logic? Dar de om se spune şi altfel, ca nu e asem enea  
chipului propriu: pentru că chipul s-a făcu[ după asem ă
narea om ului şi nu om ul după a acesteia; aşa şi în privinţa 
Lauzaiorulm şi a celor din EI: nu e o inversare re c ip ro că  

intre d c  Dar este o inversare fâvTLO Tpapeiv) care 
poale II spusă şi despre ce i cc mânu iese la fel cuvântu] în 
m od invers, dc pilda, cum  se spune că animalul c cuca ce 
e stomacul, se poale spune şi invers, că stomacul e ceea
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născu L
Ş i ditpă imită egalitatea inteligibilă, E de ştim că prin 

aceasra sc înţelege ivoTycovî a nu cădea în simţire, nici 
a avea puterea înţelegerii în sine însuşi, ca puterile 
sufletului şi ale simţurilor; inteligibil (v o ep o v ) înseamnă 
a avea înţelesurile simple şi absolute, ca îngerii; iar 
puterea raţională (XoytKOV) e cea care primeşte prin 
raţiune şt vedere cunoştinţele celor ce sunt. ca mintea 
om enească; iar puterea simţitoare înseamnă a sta sub 
simţire (simţuri), ca părţile lum ii care se împart in fiinţiale 
(pur existente) şi vegetale, adică existenţe cu iotul 
nem işcate şi nesimţitoare şi care pot fi m işcate spre orice; 
căci definesc firea ca început al mişcării. Iar egalitatea 
voită este cca aleasă; nu ignor că pnm a extindere se arată 
şi in sufletul om ulu ica  o putere înţelegătoare şi raţională.

Puterii-făcătoare a toată egalitatea. Este o egalitate 
în firi dc la Dumnezeu, făcătorul tuturor: şi este o egali
tate voită, pe care o realizează cu voia şi prin alegere cei 
ce practică dreptatea şi egalitatea în viaţă; dar şi această 
egalitate şi-a luat existenţa dc la D um nezeu, D eci toată 
egalitatea şi dreptatea o are D um nezeu în Sine însuşi în 
mod simplu şi neîmpârţit, ca Cel ce le are de mai înainte 
în idei şi m odele în gândirea lui sau o cuprinde în eaT ca 
sa vorbim mai propriu.

Capitolul X  

§1

C aAtotţiitonil şi ca Cel vechi. D um nezeu s-a arătat 
lui Daniel ca Vechi, având capul a lb ea  lâna, peniru care 
s-a numii şl Vechi de. zile (Dan, 7,9); dar şi mai tânăr decât 
un bătrân căruia îi albeşte părul, când s-a arătat lui 
Avraam cu îngerii; şi încă mai tânăr; acestea gând in du-Ic. 
le-a explicat autorul aici: e bătrân, întrucât toate ex is
tenţele sunt din D um nezeu şi după El; de aceea sunt şi 
mai tinere ca El: dar c tânăr, ca Cel ce c pururea în 
vigoare, in fericire statornică; dar prin aceastae învechit: 
iar dacă ar spune că c amândouă, adică bătrân şi totodată 
tânăr, aceasta arată că durează veşnic, de la început până 
la sfârşit; trecând prin toate şi fiind de mai înainte, 
durează veşnic până la sfârşit; acest sfârşit este mai tânăr 
ca începutul; şi aceasta are şi ea o raţiune; apoi adaugă şi 
părerea dum nezeiescului Icrotei; şi dă şi spusa acestui 
învăţător, deseopcrindu-l ca propriul învăţător al sau.

§ 2

Şi ca bătrân şi ca tânăr, Cum uneori Domnul e 
descris că este vechi, alteori tânăr; dă pilda: lisus Hristas 
teri şi azi şi in veci acelaşi (E vr  13,8); azi c mai nou ca 
ieri.

Fiindcă unitatea. Deoarece aritmetica a dus la capăt 
mulţim ea c e c  împărţită în numere; unitatea pune începu
tul a tot numărul; doim ea arată pc ce i egali, iar numerele 
următoare înaintează la o  mărime, adică la o mulţime; 
aceasta e creaţia, care este din Dum nezeu; iar numărul 
apiieându-sc mulţimii, pe drepi cuvânt ccJ mat nou c 
numit şi c  arătat prin număr; căci mulţimea care c şi 
numărată a fost adusă la existenţă în mod negrăit după 
Dumnezeu şi de Dumnezeu; dar unitatea este. precum am

sc m işcă, să tui înţelegi mişcarea spre rapturile cugetate 
şi mai ales sensibile; căci cele materiale sc mişcă prin 
mutare (Κατά φοράν]; iar mutarea este schimbarea 
totală a tocului şi rnai ales cea care nu se poate opri când 
vuieşte; un mişcarea cslc şi cca prin schimbare (Κ ατά  
ά λ λ ο ίω σ ιν ) :  căci schimbarea în acest caz apare, când 
cel sensibil rămânând pc loc. se preface in pătimiri con
trare sau se face între cele contrare şi necontrarc: de pildă, 
trupul e când sănătos, când bolnav; D fel şi arama, când 
e rotundă, când colţuroasă; iar prefacerea de lot, arc luc 
când un lucru sensibil nu rămâne acelaşi, ca aceaşi tem e
lie, ci devine de pildă din tot pământul sânge şi din apă 
uer. sau din tot aerul apă, sau Loiagui lui Moi se şarpe, sau 
apa sânge; aceasta с şi prefacere şi naştere şi corupere, 
prin schim barea celor de mai înainte; dar este şi o  
mişcare, care face ceva Γη ceva neasem enea şi dîntr-o 
culoare in alta. Şi iarăşi esie o mişcare spaţială, ca m u
tarea Jintr un loc în altul, această mişcare че face prin 
mutarea fie in linie dreaptă, fie în cerc, cum sc m işcă  
roata, iar după unu şi cerul, sau prin combinaţie între linia 
dreaptă şi circulară, ca mutarea prin spirală, cum  e cea a 
şerpilor. Este şi o mişcare inteligibilă, prin care lucrează 
mintea şi m inţile dumnezeieşti (îngerii). înţeleg ex is
tenţele. Este şi o mişcare sufletească prin care sufletul sc 
mişcă spre înţelesuri şi m işcă simţurile: mai este şi o 
mişcare a plantei, care m işcă capacitatea ci de a creşte şi 
dc а че hrăni. D um nezeu nu se mişcă deci prin vreuna din 
acestea, ci mişcarea Celui nemişcat şi pururea ia fel se 
numeşte voinţa lui spre crearea existenţelor şi ieşirea 
providenţei lui spre toate.

Nici in ambele feluri Vorbeşte dc mişcarea ce sc 
muia. pe care o numeşte şi în spirală; nesupusă relaţiei 
(ά σ χ έ τ φ ) , numeşte pe cea absolută, dar în legătură cu 
cele create

D a r-şi mişcările lui Dumnezeu. Vorbind de mişcări 
la Dum nezeu, lămureşte cum  trebuie înţeleasă în mod 
dum nezeiesc mişcarea la D um nezeu,explicând mişcările 
sensibile din lume in mod anagogic !cu sens înalt).

Şi prin (mişcare) dreaptă. Cum se înţelege mişcarea 
circulară şi cea în linie dreaptă şi cea în spirală la Dumnezeu, 
citeşte în capitolul I \ \  dupa puţine pagini de la începutul 
capitolului; şi vei afla cum sc Înţeleg acestea laingeri.lasu flete 
şi h! impuri.

Pe cele de la mijloc şi pe cele extrem e . Cele superioare 
au totdeauna în legătura cu ele pc celc inferioare; extreme 
numeşte Puterile dc sus şi apropiate de Dumnezeu. Mijlocii, 
pe cele dc după acelea, superioare tuturor celor sensibile. 
Celc mai înalte cuprind pe cele  m ijlocii, iar ecie m ijlocii 
pe cete sensibile; dc aceea a vorbit şi Sf. Scriptură de 
treptele îngerilor în ceruri, Dumnezeu le cuprinde pe 
toate, ca cercul pe toate ce le  dinlăunirul lut şi se întorc 
spre мне ca spre cauza lor.

Da! notează ce înseamnă Ia D um nezeu cuvintele 
aceiaşi şi dreptate şi egal.

№

Mişcarea E o  mişcare asemănătoare inlreolaliă şi in 
clemente; căci aceeaşi îmbinare a acestora şi ncoscilarca  
în cu produce naşterile din cosm os; fiindcă daca 
prisoseşte vreunul din elem ente, sc corupe ceea cc s-a
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se numeşte veşnic veacul însuşi, ci se numesc veşnice  
cele ce participă la veac; deci cele inteligibile propriu-zjs 
(îngerii* n trad ) şi făcute ea existenţe nemuritoare, tre
buie numite şi veşnice, ca cele ce rămân fără sfârşit prin 
voinţa lui Dumnezeu, pentru câ sunt şi aduse la existenţă 
dc Dumnezeu necxistând mai înainte. Vorbind şi mai 
propriu, e e k  ventrale de l i losoln  Elini, Ie mula în mod 
sigur la dreapta credinţă: deci spune ca Puterile fără 
trupuri creuie de Dumnezeu suni existenţe şi veşnice dar 
nu troeieme cu Dumnezeu, cum aiureau Elin ii, care îndată 
ce spuneau Dumnezeu, spuneau Loate (,va tt t e m  astfe l de  
la  pan te ism , la D u m n eze u  C r  ar tur uf şt la  in g a  i, n. Lrad,); 
dar există, zice. şi aceste trupuri pământeşti făcute, pe 
caic Ic vede supuse facerii, care au materia ca bază şi suni 
aduse toate ia existenţă deplină după tuni Iar unele sunt 
Ja mijloc, mire cele veşnice şi născute, cu înveliş un 
groase şi pământeşti, făcute şi născute după aceea; trupu
rile cc se nasc şi se corup, sun! ia mijloc, căci se îm
părtăşesc in parte dc veac şi în parte dc timp. Iar la mijloc 
suni şi cerul şi loaie stelele; câci sunt şi acestea corpuri, 
deşi mai subţiri şt mai curate, cum zice  Apostolul: Tru
p u r i  cereşti şi trupuri p ă m â n teş ti  tl  Cor. 15.40); apoi 
lămurind cum sunt acestea, adaugă: A lta  r s lava  so a ie  (ut 
.yr eîfoi a lum i şi alta slava stelelor (I Cor. 15,41), Deci 
cerul şi pământul de mai sus au fost făcute în veacuri. 
Caci s-au creat înainte dc lumina creată, care s-a numit şi 
ziua. cum zice Mtuse; luna şi stelele s-au creat la di-sianţe 
temporale, fiind corpuri în timp; căci sunt şi tangibile şi 
căzute; toluşi \n r  fi veşnice. întrucât vor participa şi ele 
ta veac ca şi irupurite noastre prefăcute in nestricic ioase; 
aceasta o arată şi Apostolul,  zicând că \ a  trece chipul  
lum ii in e s le ia  ! I Cor 7.3 J h nu. lumea însăşi.

De aceea ţi despre aceste corpuri mijlocii s-a spus in 
Psalm i: P ttsu-le-a  p r  ele iu vetiL şi in  veacu l veacului, 
p o ru n c ă  îj p u s  ş i nu vai trece  (Ps, 148.6).  Notează deci 
că stelele şt soarele şi luna şj cerul sunt corpuri, dar mai 
subţiri, ăi sii au devenit nemurito am prin voia lui Dumnezeu, 
cum se vor face şi trupurile noastre dupa înviere. Altfel dai 3  

spu s ca s luu  şi sc iac iu mijloc şi îngerii şi sufletele, participând 
in parte la veac. pentru nestricăciunea şi nemurirea lor. în pune 
Jă timp. pentnt ca sc văd iu facere: dc aceea le numeşte pe 
acestea temporale şj v eşrucc; căci 3  spus mai înainte că cele 
ce se numesc că sun! in juml Jiu Dumnezeu se arată 
ră m â n â n d  fu veac; iar celc ce se nasc. i/t t im p ; iar cele 
veşnice şi cele temporale nu trebuie înţelese simplu as t 
fel. ci după modurile împreună cunoscute în ele, adică 
crezute cu claritate

Capitolul XI 

§ 1

P acea  - ca o b â rş ia  îm p ă că r i i  tu tu ro r .  Notează câ a 
numii pe Dumnezeu obârşia adunăm sau concilierii; rar 
prin mulţimea împărţită înţelege pe ce le  sensibile.

U nita te  in tegra lă  Prin unitatea inlreagă au înţeles  
unii cauza simpla şi neîmpirţEă a existenţelor, spre care 
st  întorc toate, ca subzistând in ea; iar alţii armonia  
universului. îmbinată din elemente de firi clivcise: de 
aceea a nunul şi război intern opoziţ ia  dintre calităţile lor. 
a căldurii faţă de răceală şi a umezelii  faţă de uscăciune 
ţi a aliora la fel, care s-au uni! spre completarea unui uni1-'

spus, cauza începătoare şi a acesiui număr mai nou sau а 
numerelor şi are oarecare relaţie cu celc mulie, pomiLe 
din ea. Deci Dumnezeu, care e şi Cauzatorul acestora, 
având şi sensul de unitate e mai lânăr (mai la început),  
după înţelegerea spusă, decât cele din El; dar sunt şt unii 
caic au numii trupurile număr.

§3

A b s o lu t  n e fă cu te .  Mai sus. in а! V-lea capitol, am 
vorbit pe larg despre veac şi timp; acum trebuie lămurite 
cele afirmate; câci zice câ Scriptura nu numeşte numai 
vc.şniL pe Dumnezeu când zice Dumnezeu cel veşnic,  
carc a pregătii înălţimile pământului; căci numeşte pc 
Dumnezeu în mod absolut ncnâscut in ep t o\ entt w  sens  
larg .  n. trad.), când il arată ca exislând in mod necauzat:  
cj numeşte veac şt pe cele ce  participa ia nestricăciune şi 
sunt neschimbate in fiinţă, fie câ sunt îngeri. Iie cerul dc 
mai sus. ca dc pildă. Pusu-le-ti p e  ele iu veac şi hi veacul  
veacu lu i  i Ps. 148,6); şi: C ele  ce na se văd  sun t veşnice  
îl! C o r  4.1 ti), Si spune câ vor rămâne neschimbate
ţα ν α λ λ ο ί ω τ α ) ,  cum  au fost făcute Şi numeşte porţi 
veşnice Ec cerurile, fie îngerii cc stau in ele. ca port ari; 
Jar şi pe ce le  vechi Ic numeşte veşnice, cade  pildă. M i-am  
am in tit  aniii cei ι eşn ici  (Ps. 7 6.5j; dar şi timpul nostru îl 
numeşte veac, ca dc pildă: Pa tu! la sfârşitu l v ra cu lu i  
(Mat 28,20); şt: (Гг/ sâ ne scoa tă  pc noi clin acest ceai 
rău Jcc/Ltirn (Gal. l,4j; şi Eu aşi numeşte veacul timp. dc 
pildă Tu ii voi învia p r  E I in zum  !.ea d in  arm ă  (Ioan 
6.54): căci sunt veac. nu zi, celc de ia înviere; şi Iarăşi: în  
< u te  D am nez!  uf i ra cu lu i  ui e s t ta a a  at hit minţii»■ n e a  ed  
im  iaşi far  II C-oi 4.4!; şi [,impui îl numeşte veac» ca de,׳ 
pildă: /M ele  ι n u  u lui Mal. T4 j şi: M ׳  nahîţii  şi A n  tâ m p i  
/·и с״ ! t iun t în t asa  D o m n u lu i pâini fit a l  ze ie tea  neam  
in veai ( Deuier. 2 3 . 3 1 Numeşte cele zece generaţii veac, 
D ec i  nu lreL>uiL־. zice, ca acolo unde Scriptura spune veac, 
să înţelegem numaidecât veac dumnezeiesc; caci acesta
este cu iotul absolut ( π ά ν ι η  κ α ί  ά π ο λ ύ τ ω ς ) ,  adică in 
tot sensul nenăsL-ui şi etern; ci se indică şi îngerii cu acest 
cuvânt, ca cei cc au calitatea sâ rumân a in identitate.

Vcuc  p r in  p a r tic ip a re .  îşi accsi Părinte înţelege  
veacul ca Grigorie Teologul,  ca indicarea permanenţei,  
sau a existenţei de-a pururi.

V orbeşte  - s i  de  u n  veac tem pora l.  Veac temporal e 
ccl din P s a lm i S .׳ -a  osten it in ι t-a* şi va к ăi p â n ă  la sfârşit  
ι Ps. 4 8 ,9j. Iar de limp s c^nic se s orbeşte Iu Apostol,  de 
pildă, huiiriie de tim puri veşnice  (Tit. l , 2 l  şi: Tăcute  
( tău  m n e l  din nm pitt t veşnice  (Rom. 16,25); şi la Moise;  
Ii vai avea in veac Notează câ veacul viitor \ a fi incorup- 
iibil şi pururea la Ici,

D eşi ş tim  p n n  ei Adică prin sfinţi; dar nutcazâ câ 
numeşte inteligibile cele ce sunt. care au legătură cu 
veuL uî: uu־ pe cele sensibile le numeşte născute şi intre 
însuşirile Soi este şi timpul; acestea ic ui in mod deplin in 
capitol ul V.

\ u  - s im p lu  co e te rn c  cu  î iu r n n e ze u .  în mod prea 
inţckpl asigura pe и uzi torul in dreaptă credinţă spunând 
 ̂ а пц uebuie  cele numite vcşmcc. socotite prin aceasta şi 

coc teme cu Dumnezeu ccl dinainte de veacuri [iJwnnezeu  
l deasttpiit  l rşuiciei, f i ind  înainte de veacuri D in tre  cele  
(eiiLfiotale. uncie sunt şi veşnice Intre tem poral şt veşti ii 
u ite  a m u  adu  ţie* n Irad.l Căci am spus mat inainie ca nu
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cunzim ca sa şi o părăseşte.
inteligibile şi exprimabile la ea. N um eşte inteligibile  

şi exprim abile toate panici pâri le pe care spune Scriptura 
că Ic dorim.

Prin unirea lor necanfundată. Numeşte unire 
fCVCOOW) şi adunarea celor ce  intră în com poziţie, chiar 
de sunt neascmcnca; arată ce este război u| lăuntric de care 
am vorbit înainte

Neslăbit. D eşi elem entele au, zice , îmbinarea şi com 
poziţia întreolaltâ neîmpârjitâ. totuşi însuşirile lor nu 
pierd extremitatea lor. cum e căldura, uscăciunea, şi 
celelalte în unirea diversităţii lor, văzute în întreg.

Pritt amestecarea cu cete contrare. Am estecare 
num eşte aici nu subţierea prin um ezeală, care d es
fiinţează lucrurile, d  consimţirea şi reciproca depen
denţă, carc păstrează cele existente in armonic; sunt 
înţelese şi cele sensibile, adică cele care se nasc şt cele 
potrivnice pe care le împacă una cu alfa. cu pământul şi 
apa, de care pământul fiind învăluit, nu se topeşte; şi nici 
cerul prin api, precum nici eterul nu topeşte cerul: acesta 
e războiul lăuntric i natural), pe care Creatorul nu numai 
l-a invcniat, dar care şi duce toate Ja afecţiune şi armonie 
prin înseşi elem entele simple, potrivji spusei: Tu ai făcut 
vara şi primdvara (P,s. 7 3 ,1S),

Şi - nea mestecată A .spus neam cstecati şi după 
înţelesul de mai înainte.

Datorită acestei (unităţi) - minţile dumnezeieşti 
unite Am spus şi mai sus că minţile dumnezeieşti se 
înţeleg şi pe ele însele şi pe cele superioare şi inferioare: 
şi rămân în ele însele când lucrează ale lor unite cu 
înţelesurile lor: şi par că înaintează spre cclc  exterioare, 
când se cugetă la cele inferioare şi la cele superioare; şl 
aşa urcă, pe cât se poate, şt la înţelegerea Cauzatorului 
tuturor; aşa înţelegând m inţile dum nezeieşti, se unesc In 
chip conştient cu ce le  înţelese; căci înţelegând prin 
cunoştinţă, se unesc cu cel cunoscut şi înţeles, precum  
cele ce ignoră sc dezbină, neînţeîegând ccca ce ignoră. 
Deci înţelegând o astfel de minte (de înger , n. irad.h se 
înconvoiiie spre sine, ncrisipindu-se în afara sa. ci 
unind Lhsc cu sine. prin cele ce s-au întors spre sine însuşi 
Dar alia este unirea spirituală a sufletului decât cea a 
sfintelor minţi; căci acestea sunt inteligibile, iar sufletul 
este înţelegător, fund infenor tuturor îngerilor, t i  este 
numai înţelegător, pentru cauzele ce  le-am spus mai sus, 
unde am vorbit mai pe larg despre cclc spuse aici, în 
capitolul prim.

Prin (înţelegerea) nematerială şi tteîmpărţită. Deci 
şi in sutleiclc noastre se poate spune că se află o înţelegere 
nermpârţuă şt ne mate na li, când ad un iloate gândurile lor 
imr-o puritate înţclegiloare: căci alunei înaintează şi în 
unirea mai presus de înţelegerea pe o  calc propnc lor 

în  conglăsuircu )i în acordul - desăvârşit Numeşte 
pace dc!*ăvârşită pacea deplină a tuturor bunătăţilor, adieă 
pe Dumnezeu

ţ i  unind extremele Extreme num eşte Puterile de 
.sus şi de jo s şi cele  m ijlociu  precum au spus înainte, pe 
cele  din materia cca mai curată, ca cerurile şi stelele şi 
celelalte extrem e, cele  de pe pământ şi păm ânteşii, 
extrem ele de sus faţă de cele  de jos suni in !eligib ile

cosm os
Conlocuire unitară, Sa nu socoteşti ca Mani cheii că  

materia dezbinată în ea însăşi a născut aceste fenom ene 
dem onice, e i  um ezealae prin Ere in război cu uscăciunea 
şi răceala cu căldura; căci Dum nezeu uneşrc şi pe cele ce  
sunt astfel înrr-o afecţiune şj mtr-o com poziţie a univer
sului. războiul lăuntric înţelcgc-l deci ca firesc.

Cete mai vechi Puteri u l i i  vechi nu numeşte simplu 
ordinea Serafimilor, ci Iaptul de-a uni cu iluminările dum 
nezeieşti pe cele ce le au. fiindcă accsica au π întaietute; căci 
ele primesc primă arătare dumnezeiască irr nuni ne împărţit, 
adică nu in unele in p;urtc. ci neimpărţit in toate.

Sâ se reverse în nesfârşire. Respinge acum mari 
rătăciri ale filosofilor clin i şi le mută spre drEapta 
credinţă; căci m ulţi dinLre aceia dez bl nandu-se, unii de
clară ca din opoziţie se naşte tot războiul prin ceartă şi 
luptă, iar alţii că numai din afecţiune şi acord sunt pro
duse toate, neajungăndu-se după vrednicie la Dumnezeu; 
ucesia (Diom.sie) mutând numirile inventate de aceia la 
înţelesul drept, a văzut pe Dum nezeu Făcător şi con cili
ator, înţelegând prin războiul lăuntric al tuturor ne- 
eonglăsuirea naturală a celor necorpoiale şi nem aienale  
şi înţelegătoare cu trupurile şi cu cele materiale şi sensi
bile; O i Ci trupul pofteşte împotriva duhului şi duhul 
împotriva trupului [Gal. 5,17); dar nu numai aceasta, ci 
şi toate cete sensibile sau corpurile, cărora unu le spun 
nesfârşite şi care se corup la nesfârşit; şi ea fiind un 
amestec ul tuturor, căruia ii spun nesfârşire, se preface 
prin deosebire şi despărţire in părţi ce sc disting şi se 
despart spre naşteri; şi această distanţă spaţială creşte iot 
mai mult şl nu numai cele amestecate se cur iţesc  de 
dezacorduri şi înstrăinare, t i  mate π a duee şi J a tăiere şi la 
descom punere pe cele ajunse la com poziţie, dueându-Ic 
pe toate la ne asemăn arc şi la desfacere; astfel se descom 
pun şi se strică toate, afară dc cele simple sau de elem ente; 
şi zic război acestui fenom en care opreşte pe toaie să se 
unească. M arele D ion iste , fiind iubitor de adevăr, 
numeşte acest fenom en cum  am spus. război natural; 
(natural ÎE numeşte sau ε μ φ ύ λ ιο ν  şi σ ύ μ φ υ λ ο ν  care este 
dc aceeaşi natură): prin aceasta socoicşie şi pe D um 
nezeu dc acord eu el, adică cu un război sădit m fire, prin 
care aduce in fire pacea şi armonia şi .simfonia universu
lui. prin el Dum nezeu adună ;oaie în sine şi impaca cele  
l creşti cu cele pământeşti, cum zice Apostolul Îcf. Col, 
1.2 0 ), prin aceasta uneşic puterile aşezate in toate; căci 
ele si rabat in chip slujitor la ce le  inferioare şi prin ric le 
imoarce pe toate la Sine, carmuind şi susţinând loate.

Pe cure sfântul lusfus o numeşte ne glăsuitoare 
Notează despre lustus c i  num eşte pacea dum nezeiască  
iteglăsujre şi nem işcare. D e acest sfânt lustus am intesc  
Faptele SftttpUn Apas/alt care spun că el se num ea şi 
losil îcf; Fapt. 1.23); mai mult, acesta a şi scris ceva. 
deşi s-a fo losit de învăţături nescrise Aceasta arată 
idiâşi vechim ea Si. Di uni sie şi ca a convieţuit cu A p os
tolii şi cu bărbaţii apostol ici. N otează că acei hărbaţi
dum nezeieşti se foloseau de cuvinte filo so fice , numind 
pa c c  n lu i D u in ne zeu  n e g lă s u ir e  ş i n e m iş c a r e  
(ά φ θ ε γ ξ ία ν  κ α ί α κ ι ν η σ ί α ν )

Părăseşte unitatea c i  Unitaie (CVCOCSTV) nu moşie aici 
simplitatea şi unicitatea sau neîniplrţirea.

Răm׳ ânând întreagă intăuntru  Adică iese din as-
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ta tea fiecăreia din existenţe.
Căci ceea ce fe) cu iotul tic sta bit Minunai d es

f i in ţ e a z ă  o p in i i l e  E l in i lo r  şi a le  u n or e r e t ic i  
asem anaton. ea a V alentianilur şi M anicheilnr, care 
presupun materia ca arătând in sine cele  contrare celor 
ale lui D um nezeu; căci au atribuii materiei nestabiH- 
tatcii şi m işcarea circulară şi nesfârşirea şi nedefm irea  
şi loaie acestea neîncetate, ccca ce se arată cu adevărat 
şi cu desăvârşire m incinos; căci nim ic nu este şi nu a 
fost care sâ nu f] fost creat de El cu un chip şj sA nu Hc 
cu adevărat ca ccca ce a fost creai şi să nu sc bucure de 
providenţa lui D um nezeu

Dc idolii Întunecaţi. în  loc dc prin  închipuiri 
întunecate; căci d oresc p lăcerea pătim aşă de ce le  
curgâLoare şi sir icâ c io a sc  şi unirea cu ele, alegând să 
privească neîncetat spre ete sau să se îm părtăşească de 
ele . fiind tulburaţi pemru că acestea nu aduc pacea in 
minte.

£ i prin aceasta rămân. A firma spusa aceasta pentru 
că şi iubitorii de ceartă şi nestatornici, ca şi închinătorii 
la idoli sunt stăpâniţi de iubirea dc pace; căci tulburaţi dc 
patimi, voi esc sâ stăruie in paijmL socotindu-le prin 
neştiinţă ca hune şi părându-Jc că doresc pacea, când 
poftesc in mod necuvenit sâ se bucure de cele trecătoare 
şi dc paiinulc rele; ei sunt supăraţi când nu reuşesc sâ se 
bucure de cele ce pur bune, dar de fapL suni rele. Deci in 
general trebuie socotiţi că, dorind pacea se tulbură când 
nu reuşesc in patimile lor sa ajungă la ceeea ce li se pare 
pace pnn satisfacerea patimilor lor. Aşa înţelege că toţi 
doresc pacea, adică binele.

Dar ce va spune cineva despre (pacea) ־ lui Hristosl 
Ai ată că lisus 1 Iristos e pacea noastră şi a îngerilor, care 
a fâctn să înceteze războiul şl a înlăiurdt peretele din 
mijloc al despărţituri( (Ei. 2 .14) şi a stabilit pacea între 
noi şi a făcut din ce le  două una, cum zice dum nezeiescul 
A postol către Efeseni.

Prin ea învăţam sâ nu mai luptăm. A cela este cel ce 
nu mai luptă cu sine, care a supus raţiunii mânia şi pofta. 
Iar în pace cu oamenii este cel care a dobândit o  unică 
părere cu toţi oamenii; iar cel ce şi-a făcui mintea as
cultătoare şi de cele mişcate prin îngeri, acela a dobândii 
pacea şi cu îngerii.

Ci ~ tmpreun ă cu ei cele du in neze ieşti. Adică ud ucem 
aceeaşi adorare şi închinare lui Dumnezeu împreună cu ci.

in  în vă ţă tu r ile  teologice. Notează că are şi o lucrare 
despre învăţaturile ίύ ί ίο τ υ π ίό σ ε ω ν )  teologice; aceasta 
o spune şi la începutul primului capitol.

56

M-ai întrebat - prin Epistolă. A întrebat cum  înţelege
pc Dum nezeu ca viaţă dc Sine şi ca suport al vieţii de sine 
şi cele asemenea. Bine o spune aceasta şi in Epistole, mai 
ales în a doua N otează că D um nezeu se numeşte din cele 
ce sunt şt din Sine. ca Cel ce c cauza lot,

Din cele ce suni intâile. C ele dintâi *ocolesc câ zice 
că sunt firile mai presus de lume. ca participante la cele  
d im ii şi in mod curai la darurile dum nezeieşti ale vieţii 
şi ale celorlalte. Deci din cele ce sunt ίέκ  τ ω ν  ο ν τ ω ν )  
adică din cele văzute între existenţe, se spune c4 Dum
nezeu este suportul ş! Creatorul vieţii dc sine sau al ci; 
căci trebuie să ne înţelegem  ea fiind la fel diwr-unuK noi

(îngerii); iar extrem ele dc jo s faţă de cele  dc sus sunt cele  
păm ânteşti, care se unesc cu cele  din m ijloc. De acelaşi 
neam (d ftd y v ta ) suni e d e  inrudjic şi provenite din 
Cauzatorul tuturor.

Şi dc ultimele. U ltim ele margini ale universului sunt 
numite fiinţe neînsufleţite, adică cele in care nu sc vede 
nici o mişcare dc creştere şi de hrănire sau altfel. Dt׳ 
acelaşi neam id p o y v tco  Şl din aceleaşi clem ente suni 
cele trupeşti; şi se deosebeşte unitatea ft-VOrr^) de unire 
(CvcbOEl) ; Linuaiea arată ccca cc c special şi neamestecul 
fiecărei firi; iar unirea c îmbinarea cu altele sau simpla 
împărtăşire.

întreagă, cu sine întreagă. Şi acum păzeşte exacti
tatea sa: căci vorbind dc aceeaşi fire, ii .spune înrudita şi 
de acelaşi neam (OjâOyvta). fiindcă Loţî suni ai lui D um 
nezeu ce le dă naştere tuturor, după cuvântul folosit de 
Apostol; Căci al lui neam şi suntem  / Fapt. 17.28); dar 
spune şi cauza pentru care suntem toţi de un neam; şi zice 
că pe c e le  in te lig ib ile  care sunt una cu unităţile  
(EVQTrjai), prin simplitatea şi necom poziţia fiinţelor şi 
prin nemurire, pc care cei ce au vorbit despre ele le-au 
numii identice fxott>t()TT]Xa), ie face D um nezeu înru
dite şi de acelaşi clem ent, La fel cele sensibile formate 
din diferite unu i sau îmbinări ale diferitelor elem ente şi 
care sunt astfel amestecate prin naştere şi reciprocităţi, 
sunt alcătuite şi ele ca înrudite.

& '

Dar ar putea zice cineva. Răspuns celor ce spun că 
nu doresc tnaic pacea; şi ce esie a fi altul sau altceva  
t^TQŢOTrp.

însuşirea dintre existenţe. Notează că (fiecăreia) ־   
spune ca c însuşirea proprie sâ fie fiecare cum e prin fire 
şi aşa cum a fost făcui. Acestea sc spun îm potriva A ce
falilor care nu ştiau ce este însuşirea proprie (l5 tOTr]q) 
a Urii; explică in plus termenul însuşire, lâmurindu-l.

Şi pe aceasta (o socotim) o dorinţă ti păcii. Aceasta 
c rezolvarea; din ele ÎEomTOJV), în loc de: din însuşirile 
lor k5iiiă |ia tti)V )

Nemişcării Nem işcare ÎaK tV q aÎav) numeşte fap
tul de-a nu cădea din firea şi mişcarea proprie.

§4

Şi dacă toate cele ce se mişcă Bine a spus c i  toate se 
m işcă nu p n n u -o  unică m işcare, ci fiecare printr-o 
mişcare proprie şi potrivită ei; altfel cele inteligibile şi 
în ţelegătoare spre înţelegere iar cclc sensib ile spre 
naştere, *au fiecare se m işcă pnntr-o anumită mişcare, 
despre care. am vorbit mai deplin in capitolul IX

Identitatea tuturor celor ce se mişcă Identitatea e  
păzîlă de viaţa mişcătoare a fiecăruia,

§5

Iar dacă - de căderea Faţă dc ce! ce spun ca 
diversitatea vine din căderea dm pace şi de ac cea afirmă 
că im tuturor le e  pacea iu bilă. N otează două diversităţi: 
una e cea prin căderea din pace şi alta cea prin idenu-
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parca celor vrednici la darurile cc li se dau. (je arată 
deosebirea între Dumnezeu fi cete ce participă, n. tradj; 
iar în al treilea rând aceste daruri sunt parţiale, Unele se 
împărtăşesc numai dc vivificare, aliclc şi dc îndum- 
nezcire, tar altele şt dc toate împreună cu acestea, ca celc 
mai înalte Puteri inteligibile.

Ca părţi. Numeşte părţi succesiunile generaţiilor.
Al bunătăţii de rine. Cel suprabun şi supradunmcze- 

iese este şi supon al bunătăţii dc sine. Notează deci că 
acestea nu sunt fiinţa lui Dumnezeu (se face o deosebire 
între bunătatea de sine. viaţa de sine şi suportul lor; ele 
suni bunătatea fi viaţa ce se dau creaturilor în comun; 
ele au ca suport creator pe Dumnezeu, n. trad,). Citeşte 
despre acestea în a doua Epistolă către Gaius.

La providenţă şi bunătate. Numeşte providenţă şi 
bunătate (Tlpovoiac şi dryaOoi; rjxctg actele de prod uccre 
a fiinţei, a vieţii, a bunătăţii, frumuseţii şi a oclor asemenea.

Din Dumnezeu cel neparticipahi/. Cu puţin înainte 
am spus că Dumnezeu e participabil, acum ca na e 
pnrficipabil Dumnezeu c participabil prin iubirea clc-a 
transmite daruri; e participabil prin faptul că e Cauzator 
şi are această calitate în mod propriuşi mai presusde toate 
şi dc aceste daruri sc împărtăşesc toate potrivit lor; 
aceasta e asemenea cu ceea ce am spus mai sus, în 
capitolul V, că e Cel ce este şi este în cele ce sunt şi nu c 
rtimic din toate; se spune eâc în toate pentru câ Ic susţine, 
le viviftcâ şi Ic păstrează pc toate; dar nu c nimic din 
cclc cc sunt, întrucât c Cauzatorul creării tuturor, fără să 
fie şi o cauză dintre cele cauzate; aşa şi aici, Dumnezeu 
c participabil, întrucât toate existenţele sc împărtăşesc de 
fii şi subzistă prin Ei; căci ceea cc nu sc împărtăşeşte dc 
El. nici nu estc, nici nu va fi, nici n-a fost. Şi e iarăşi 
ncparticipabil, fiindcă nici una din existenţe nu sc îm
părtăşeşte de fiinţa lui, căci Dumnezeu este mai presus 
de existenţe după propria fire.

Capitolul XH  

51

Prin îndoirea numirilor îndoirea numirilor numeşţe 
adaosul Ut numirea simplă, ca Sfântul sfinţilor, Domnul 
domnilor, Dumnezeul dumnezeilor şi împăiatul îm
păraţilor şi cclc asemenea acestora.

§2

De act ca domnia. Ace stea le spun cei doi Griporie: 
Teologul şi al Nyssei.

53

lăudăm - în mod absolut. în mod absolut 
(QtTIoXuTtoţ), adică ru într־o privinţă da, iar în alta nu 
sau în raport cu ceva diferit, ci în înţelesul simplu, adică 
în mod propriu.

N regalitatea. Unitatea este cca a egalităţii şi identităţii; 
clei aceasta este cauza consimţirii şi a compătimirii şi a 
mântuirii UiUiror, căci raţiunea unităţii constă în a fi la fel 
şi în a fi numit în mod corespunzător, fiindcă unitatea în 
păiţi este astfel: Unul e Unul în părţi şi e cauza primă a 
consimţirii prin participare, Dupâ acea stă raţiune şi Domn ui

şi cclc la fel. bir când Dumnezeu sc zice viaţa de sine şi 
celc asemenea, sc zice ca fiind acestea mai presus dc toată 
firea, adică mai presus şi de îngeri şi de luată fiinţa 
înţelegătoare. Cclc dintâi existenţe (ίψώτως ο ντα )  
zice câ sunt firile înţelegătoare şi netru peşti .adică îngerii. 
Înseamnă că sunt primele ţxo άρχηγικως), pentru că 
au venii la existenţă primele; dar Dumnezeu e cel mai 
presus de fiinţă (τό  υπερούσιον); căci с unicul Făcător 
al ccîor inteligibile şi sensibile. Fiindcă nu trebuie as
cultaţi cei ce zic că puterile creatoare ale lui Dumnezeu 
sunt ele însele dumnezei; acesta с un lucru fals; numai 
Dumnezeu с sic Creator. Notează deci că singur Dumnezeu 
с Făcătorul nmiTOT celor inteligibile şi sensibile.

Sucit, gr. αγκύλον. Strâmb,
Dumnezei din existente. îngerii nu sunt dumnezei 

sau creatori, nici altceva fără Dumnezeu.
Cu adexărat şj propriu. Notează că nici acest bărbat 

dumnezeiesc л-а văzut o deosebire între propriu şi 
adevărat (κυρίως şi αληθώς).

Făcătoare de fiinţă prin sine. A dat în acestea mai 
clar o rezolvare întrebării cum trebuie înţeles că uneori 
sc zice câ Dumnezeu şi cclc împreună cu El este viaţa dc 
sine, iar alteori suport al acestora sau Ctri ce с la baza lor. 
Că FI, în caiiUite dc cauzator şi început al lor şi mai presus 
dc începui, se zice acestea, iar existenţele participând la 
acestea, sc numesc din ele şi existenţe şi îndumnezeite. 
Sc zice Ц  Dumnezeu Ic-a făcut vii şi fiinţă, în loc dc a le 
fi dat El subzistenţă celor cc sunt. întâi înţelegem acest 
lucru, apoi înţelesul lui general; sau întâi viaţa şi apoi 
fiinţa contemplată în general; apoi înţelegem cele parţiale 
sau chipul fiecăruia* ca al vieţii îngereşti sau omeneşti şi 
al celorlalte dc care с legată şi amintirea celor cc participă. 
Adăugând apoi pe toate cele ce se împărtăşesc, a arătat 
că nu toate se împărtăşesc de toate; căci unele se îm 
părtăşesc numai dc fiinţa, altoie şi de viaţa, altek şi dc 
înţelegere sau dc puterea înţelegătoare, iar altele, pe. lângă 
acestea şi de înduninczeire.

La care (participă) existenţele în mod propriu tor. 
Ceea cc pare mai puţin clar, lămureşte astfel. Dumnezeu 
având în Sine de mai înainte toate cele spre mântuire în 
mod supraunit şi neoompus şi ca obârşie izvorâta ai г 
pentru covârşitoarea lui iubire şi comuni cându-lt şi celor 
ce subzistă din El prin creaţie, ca pe nişte raze, transmite, 
rămânând în întregime în Sine. prin parii ei parc fiecăruia 
in mod propriu, din marile lui bunătăţi. Dc aceea ilu 
minările transmise în forn!a prima din bunătăţile unite alt׳ 
Iui, se numesc şi existenţă de sine şt autovivificări şi 
indumnezctri de suie şi toate câte sunt dc felul acesta prin 
imitarea obârşiilor, adică ale celor ее sunt ale lui Dum
nezeu, anume ale automdumnezcirii şi autobunâtiţri 
Ыитпиадш! dc sine şi bunătăţii de sine) şi amovicţii 
■ vieţii dc sine); (mi se poate despărţi viaţa de sine a lut 
Dumnezeu di* viaţa creaturi lor; de aceea se poate numi 
si viaţa acestora viaţă de sine, căci însăşi viaţa de sine a 
lui Dumnezeu susţine viaţa creaturilor; e accentuată 
ur!rea înrre puterile lut Dumnezeu şi existenţa crea- 
urilor, întrucât nu poate fi ultima fără prima, şi totuşi 

nit se afumă prtn aceasta panteismul, aceasta se vede 
din fraza următoare, n, traci.); în al doilea rând se spune 
şi de acestora câ subzistă, prin fiinţele făcute subzistente 
de EI, fiind vieţi existente fiinţial şi dăruite prin partid-
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hotărnicită de viaţa acestora, ca a oarnenilor. ci îngerii im 
fost creaţi nemuritori. Iar D um nezeu se ho llm iceştc  
stând Tn ciemiîarca sa mai presus de veacuri.

§ -

ţEste) L nul. fiindcă (este) toate Sunt multe Ia 
număr, dar una la chip, m onezile şi arginţi! şi banii; iar 
chipul este unul, fte că acestea sunt de aramă sau dc aiu
rau de argint; sunt multe in puten, ca jcrbiariie, dar una 
La chip, căci toate sunt iarbă; şi sunt multe chipuri, cum  
e calul, houl, om ul şi cele inteligibile (îngerii), dar una în 
neam. pentru c i  sunt vieţuitoare; iar creaturile sunt multe 
in manifestări, dar ura in obârşie; căci Dum nezeu c cauza 
tuturor

Ci precum tot numărul· Bine dovedeşte ceea ce  
voieşte; căci scopul acestui bărbat dum nezeiesc c să 
susţină a k  lui şi prin aritmetică. Deci zice că nu e nici una 
din existenţe nepărtaşâ de Unul. adică de Dumnezeu; 
deoarece tot numărul participă la unitate (monadă); căci 
dacă din două începe careva, doim ea numără pe prima: 
şi in zece la Fel. se pot vedea mai multe, aceasta pentru 
că din cele  spuse careva s-a înmulţit; dar şi jumătate 
implică pe Unul; însă şi al treilea şi al zecelea şi aşa mai 
departe, încât nu este număr care nu participă La Unul sau 
la monadă; şi chiar de aminteşte de o parte, vei gândi la 
Unul; şi sc mai spune o doim e, o zecim e. întrucât şi 
acestea pornesc din unitate.

Cauzu tuturor. Cnut. Scopul e clar; cel numit Unul 
este Dum nezeu 51 nu seamănă cu un ul între numere. Căci 
Dumnezeu este Unul, întrucât e simplu şi fără părţi şi 
lipsii dc deosebirea după chip şi străin de toate pasivităţile 
{pătimirile; şi accidentele; i se spune Unul şi ca început 
cugetat al viitoarelor elem ente. Iar acelaşi sau altul sau 
mai ni are sau mai m k , ha şi suficient sau prisositor sau 
egal sau neegal+ ceea ce se observă in numiri n-ar vorbi 
cineva hinecredincios. dacă vorbind de început, le-ar face 
pe ele începui; căci astfel de patimi şi accidente sunt din 
necesitate. Deci sfârşitul m ulţim ii împărţirilor în numere, 
duce la unitate; iar începutul în fiecare neam este alotsim- 
piu; şi deci in existenţe fie că unul este multe, fie că cele 
multe suni una sau există un începui şi un element 
atorsimplu şi un Unul care c tuturor netmpârtâşibil, din 
care, ca dintr-un m odel şi o  idee e  şi in existenţe Unul; 
de pildă, chiar d a c i lumina sensibilă este m ulţi în părţi, 
ca in toate stelele, dar văzută ca întreg este o unică 
lumină; şi e multă in accidente, ca într-o sinteză; dar 
având şi galbenul şi negrul şi albul. în trup este una: aşa 
trebuie înţelese şi cele următoare.

Dar nu e undeva vreo mulţime. Aici dovedeşte din 
aritmetică ceea ce a spus. Notează că şi de Dumnezeu 
spune pe drept cuvânt că e  înainte de unul, fiindcă este 
Creator sau producător al tuturor, deci şi al numărului-

Ci cele multe. Trebuie auzii în plus despre fiecare şi 
că există. ea să fie ceea ce se spune astfel, că există în 
părţi multe, că unul este in întreg; cum e trupul, aşa şi 
celelalte isuntj una in suport sau in fiinţă; dar multe în 
accidente, cum e om ul Iar dintre accidente, uncie pot fi 
despărţite, ca a şedea, a se plimba şi cele  asemenea; iar 
altele sunt nedespărţite ca albastrul sau rotundul şi cielc 
asemenea; şi iarăşi unul este chipul, cum  e calul sau boul, 
dar multe sunt în număr (în existenţă); căci suni mulţi cai

sc roagă pentru ucenici ca .să fie unu şi ei. Ut fe l cum şi Nm  
unu suntem şi ca să fie desăvârşiţi în untme doan 17T11+23); 
aceasta arată sfinţenia sau împărăţia; şi Dumnezeu se bu
cură fydwVpTai) sau se veseleşte de făpturile sale. după 
cuvântul din Psalmi: Bucura-se-va Domnul de lucrurile 
sale iP x 10 3 Д 2 ), ceea cc arată domnia lui.

§4

Cauzatorul - neimpărtăşibi1. D um nezeu e neîm - 
pârtăşibil după raţiunea firii.

E lăudat ca S fântul Sfinţilor. A lămurii m inunai 
cum e D um nezeu Sfântul sfinţilor şi cum  с lăudat ca 
atare; şi spune cum  se deosebeşte firea curată şi cauza  
însuşirilor şi a celor cauzate; căci acesta este Cei ce este 
faţă de ceea ce nu există  in mod propriu; şi pe cât 
participă la A cesta  ceea  ce  participă, într-atât sc 
deosebeşte D um nezeu cel indicat ca A cesta de cele  ce 
au ceea ce au prin împărtăşire; căci toate acestea se zic 
şi le au din D um nezeu; iar D um nezeu este din nim ic. 
Pentru aceasta sc zice Sfântul sfinţilor şi Inipămtii] 
îm păraţilor şi D om nul dom nilor şi D um nezeul dum 
nezeilor.

Sfinţi ţ i  împăraţi. învredm cindu-se acest fericii dc 
inspiraţie dum nezeiască, mută tainic şi la dreapta credinţă 
şi le explică pnn iubire de Dum nezeu pe cele căzute în 
unii în politeism; şi începuturile văzute 111 ce le  inferioare, 
spune că trebuie numite prin excelenţă .sfinţi şi împăraţi 
şi domni, precum şi intre oam eni sc numesc astfel cei mai 
înalţi ca şi cei ridicaţi între noi prin virtute ca învăţători, 
Întrucât au în suflet virtutea concentrată tn mod unitar. 
Iar Lransmiţând prin învăţătură altora virtutea de la ei. 
după deosebirea mulţimii celor predate prin învăţătură, 
se înmulţeşte şi virtutea transmisă de ei, ceea ce se vede 
intr-un mod mai întării şt mai dum nezeiesc la ectclc 
ncirupeşti; şi prin ccic mai înalte şi mai apropiate de 
Dum nezeu, cetele inferioare participă Ia darurile lui 
Dumnezeu; şi ca prinir-un pahar ce se revarsă şi iz- 
voreşte. vasele mai apropiate se umplu cele dintâi, 
primind ceea ce ic vuic lor; apoi debordând şi ele. varsă 
la alte vase inferioare, după mulţimea ce lor ce primesc şi 
du pă deosebirea între c c k  m ici şi mari, cum varsă paharul 
vaselor prime având după unitatea plinătăţii lor prima 
revărsare din pahar; aşa trebuie înţeles, printrto raţiune 
mai îngroşată, că se revarsă belşugul dărniciei darurilor 
dumnezeieşti la toate prin cele dintâi cete, Şi A postolul 
este numit !,״ .г al alegerii (Fapt. 9.13j. Notează: acum  
z k e  că D um nezeu cslc neparticipabil după raţiunea fini.

Inrnu Iţind * după deosebirile. Adică Jc arată mai 
m uite; căci cu cât sunt mai deosebite cele ce se împărtăşesc, 
eu atât şi darurile se deosebesc în mai multe Teluri.

Capitolul XIII 

Ы

Deosebit prin Sine - in mod unic. Dumnezeu este şi 
hotarul şi locul său şt nimic nu se extinde peste Dumnezeu; 
ci El trece şi peste cele nesfârşite; căci FI întrece şi veacurile 
care sunt nesfârşite (căci nu au margine), prin mărimea 
nesfârşită a lui, cuprinzându-le prin multa sa nesfârşire şi 
ţoală ne hotărnicirea vieţii celor inteligibile: caci nu e



Despre N um ir i le  D um nezeieş t i

ca început în sine şi întâiul faţade dl ţii introduce înţelesul 
celor multe din el. Dar acestea nu se potrivesc lui D u m 
nezeu. Acest  Ici de U nul  fiind num л  Cel ce este, este cu 
tutui nepasiv şi ne.impârţit şi cu toiul suficient sieşi, căci 
nu se împleteşte prin i'irca iui cu altele, ca unul dintre 
numere; căci e străin de mulţime şi de orice compoziţie  
şi împărţire, aces; Unu propriu şi anterior oricărui unu; 
fiindcă acesta nu sc număra nici ca mic, njci ca mijlueiu, 
bn, trebuie să îndrăznim, nu e nici frumos, nici bun; căci 
acestea sunt pasivităţi, cum sunt şi relaţiile şi accidentele; 
dar Linul însuşi este  cugetat  deasupra  tuturor; iar 
pasivităţile, ca nuc şi mijlociu şi cele cugetate împreună  
cu ăitccva» nu suni simple, nici elementare. Deci Unul, 
cum s-a spus, carc e simplu şi nepasiv, nea vând cele  
spuse,  nu irebuie socotit nici ca un neam dinuc existenţe; 
iar neamurile se împart numaidecâi în chipuri; dar nu с 
mei chip sau monada in sens propriu; căci acestea au 
relaţii cu altele. Iar LI este atiHsimpiu şi nu are nici o 
împărţire, câci nu are nici vreo mişcare sau stare, ca 
linişte; dat acest Unu nu trebuie cugetat nici ca existent, 
ci ca obârşie şi sămânţă a existenţei; iar celui existent ii 
urmează cu necesitate mulţimea şi mulţimii se adaugă
existenţa, ceea ce nu e la Dumnezeu; câci ceea  ce  este  < IO
o v i  e f i i  щ и  (ofia iot)  de la и  ţ i  ( E Î v m ) ;  iar Dumnezeu  
este mai presus de fiinţă şi mai presus de ceea cc  este şi
unic i EVlktDC) in lot dc fără asemănare, Câci Dumnezeu  
esrc toate şi mar presus de toate. Deci bine a  explicat firea 
numerelor; şi fie c i  e lăudat ca Treime, fie ca monadă  
(unitate). dumnezeirea mai presus de toate, nu с nici 
treime, nici monadă cunoscută de noi sau de alţii prin 
numere; ci Dumnezeu с şi se numeşte mai presus de orice 
minte şi dc este. Spunând deci c e e a c e  nu este, înţelegem  
ce  este Dumnezeu.

D e fin e ş te  şi pc ce l ce  este u n u l  în s u ş i  Dumnezeu с 
mai presus şi de existenţă, ca fiind toate şi fiind făcătorul 
şi creatorul numărului,

(S ă  d ev in ă )  n u m ă r  Notează câ ccl cc с intre numere
(ccl ce s t  numără, EV'âpt0 |iOV), indică numărul; deci in 
ce le  ce  sunt, adică intre creaturi, unul arată numărul pus 
contra numărului.

N u  este - riu i ■ u n i ta te  (m o n a d ă ) .  Sâ nu auzi simplu  
că nu  es te  m o n a d ă ,  n ic i tre im e ,  ci pune înainte de
cuvântul c u rw sc u iâ  (5 1СyVTOOţiC-VT]) . cuvântul nu  
este; câci nu trebuie desfiinţată această mărturisire; 
Cu vântul vo ieşte  sâ o cugetâm  de nepătruns.

C u  a d evă ra t  - rodnic ш  d u m n e ze ia sc ă .  Spune că dm  
numirea Treimii se arată rodnicia dumnezeiască» Caci 
s-a cugetat numărul ca sâ se prezinte existenţa înch i
nată л negrăitelor ipostasuri, cu m  spun Vasile  şi dum 
nezeieşti i  Grigorie Dar a numit pe Tatăl rodnic în mod  
abuziv, ca Tatăl Fiului închinat şi ca izvor al Prea 
Sfântului Duft. împreună Închinat cu ei. Căci rodnicia 
ia u  allâ numire din ce le  cunoscute oam enilor  sau chiar 
Puterilor inteligibile (îngereşti),  nu ic p r ezintâ clar cele 
ale lui Dum nezeu,  ascunse luturor. câci cum  ar fi cu 
putinţă sâ sc num ească din ceva  ale ce lor (create) 
existente  Dum nezeu,  carc nu e ceva existent din toate, 
ci с mai presus dc loate cele ce  sunt?

■Vii ex is tă  n ic i n u m e  a l  e i  Acest dumnezeiesc bărbat 
spune cărui exista nici nume al ei, n ic icus  ănt. ci eridicâlă 
m e d e  neapropiate; nu în locuri neapropiate (sâ tiu fie’ h

şi mulţi boi; dar şi mulLe pnn puterile naturale; şl turâşi 
sunt multe chipurile, ca omul. calul, câinele şi celclahc,  
dar sunt una in neam (.specie). căci sunt. vietăţi» fiecare 
din acestea; aşa şi ce le  ce suni inulre prin manifestări
i ЛЕрю 6 о!С) sim prin ce le  voite sau în fapte sunt. una in 
obârş ic.

P e  toate ş i  în tr e g i . p e  toate  Toate sc zic când sunt 
chipuri şi părţi şi deosebiri şt împărţiri Iar întreg, când,  
adunate, părţile formează un întreg sau chipurile un neam  
sau celc contrare şt opuse sc liniştesc imr-o consimţire şi 
Împreună pătimire, ca apa şi pământul şi aerul şi stelele 
arzătoare şj cerul; de aceea toate acestea sc zic cosm os  
ι podoabă j,

Ş i  fă ră  u n u l  Deoarece u n u i  are legătură cu numărul, 
fără unul nu poate fi mulţime: caci sunt o siniezâ a unităţii 
numerele ce exprimă o mulţime; с ceea ec am spus mai 
sus, că D u m n e ze u  se înm ulţeşte ,  ca înţeles din aritmetică; 
iar unul subzistă şi este pnn sine.

Ş i  d a ca  - toa te  (u n ite i  cu toate  Există o presupunere
ί ύ π ο Ο ο ΐ τ ό  τ ι ς  sau ки.0  ύ / ι ό θ ε σ ι ν )  pc care cineva  
n-.1T Jua-o ca existând real in lucrun, ci e presupusa doar 
de raţiune: aici însă nu Lrehuie Înţeles astfel, ci trebuie 
înţeleasă ca impusă dc raţiune, pnn faptul că totul s-a 
creat in identitate şi totul e împărţit in părţi şi in întreg 
sunt părţile.

53

D u p ă  ( c h i p u l ) său  m a i  în a in te  g â n d it  Daca nu s-ar 
fi gândit înainte chipul omului,  nu ar putea spune cineva  
că oamenii  sunt uniţi între ei, evident după însăşi raţiunea 
lini.

Ş i  d a că  d es fi in ţe z i  p e  С  nu l.  Aşa trebuie înţeleasă 
spusa, câ s-a unit fiecare din cele mai înainte gândite ca 
unite pnn chip cu fiecare: câci am spus înainte câ chipu  
rile şi multele elemente suni imprimate prin obârşie de o  
unitate■ fiind ridicate la un neam, ale cărui chipuri suni; 
fiindcă acestea. Iluid unite chiar pnn chip. cum с calul, 
boul şi cele următoare, sun! conduse spre un neam.  
π urnind ir se vieţuitoare.

în tr e a g a  d u m n e z e ia s c ă  o b â r ş ie . întreaga obârşie
dumnezeiască ( θ λ η  θ Ε α ρ χ ΐα )  este Prea Sfânta şi Închi
nata 1 reime; iar pentru negrăita unitate a 11!ii. Ccl l nul 
csie şi una.

fSe re feră) - la ea  şi (se a tr ibu ie)  p u te r i i  ei. Pnn ca
UKp ή ς )  se arată exisienţa ( Ш Т 1 ) şi din ca ί έ ξ  ή ς )
compoziţia ί σ υ ν τ έ τ α κ τ α ί ) :  prin cj ( δ ι ’ ής.) rămân
!J-iCVEl) şi in ea n v׳  rj) se susţin sau se păstrează
! σ υ ν έ χ ε τ α ι  к şi spre ea (ε ις  ή ν )  arată câ se întorc
ι π ί σ  L p t iE t m ) ;  deşi Tai al a spus in special şi a rânduit 

cuvintele; şi ton te  suni dc la Ceea cc are (Treimea)  
comun. Dai bine a spus că  daca desfiinţezi pe Unul. nu 
va mat !1 nici întregime, m ei mulţime dc părţi, nici alicei  a 
nimic; câci acestea le-a insinuat înainte şi mai sus 
spunând, ca şt jumătatea с unul şi ai treilea şi al zecelea,  
adică şi părţile panici pa la I :nul

U n u l  c a u z a to r  a l  tu tu r o r  N-au fost aduse la ex is  
lenţi  pnn orice unul, ci numai prin acel Unul, prin care 
se laudă .şi sc numcşLcca Unul, Dumnezeu cel Urmi; iac i  
numai pnn acest Unul suni existenţele, ί ^ i cel cc spune 
acest nume dc L ׳7׳. i>/. arată că neagă mulţimea; căci Unul
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zicând: Şi uşa t arde a una ram fi î u Domnul i l Tes. 4 J  7); 
ţi iarăşi: Acum vedem în ghici/ură şi in oglindii, dai 
alunei vom vedea faţă către faţa îl C o r  13.12).

Cel mai venerat dintre num e  E dc notat câ cel mai 
venerat dintre nume este bunătatea; dc aceea se şi atribuie 
ca cel dintâi lui Dumnezeu.

Din cele fam iliare Ini- Fam iliare ( σ υ μ φ ύ λ ί ο ν !  
numeşte pc cele de o fire şi cunoscute şi proprii creaţiei.

A ceasta (ar spune-o) ( u adevărat şi îngerii. Şi inge- 
rilor le sunt necuprinse cele ale lui Dumnezeu; dar şi cel 
mai dc jos dintre îngeri vede mai mult decât toţi teologii 
din Biserică deci şi decât A postolii

Şi dacă (lipseşte! ceru din cete de aceeaşi putere. 
Chiar dacă s-ar afla in Scriptură şi alte numiri dum 
nezeieşti. trebuie sâ le auzim  şi pe acestea prin aceleaşi 
metode revelatoare.

Şi vouă şi altor sfinţi bărbaţi Nu trebuie iran *mise 
tuturor, lării alegere, cele ■uiniec. ci numai bărbaţilor 
capabili şi sfinţi: c ceea ce scrie şi dum nezeiescul Pavel 
acestui sfânt bărbat Ti mo tei.

(Suntem) şi noi în stare xâ spunem  Acestea le spune 
cu m odestie Păruitele; la lei şt celc următoare.

La T eologia  sim b o lică  Vorbeşte de Teologia Sim
bolicii din care nu citează, ca şi in alL capitol; dar de 
voiuşti s.i cunoşti deosebirea intre Teologia simbolică 
( τ η ς  σ υ μ β ο λ ι κ ή ς  Θεολ ογ ία ς !  şi învăţătura teologică 
( τ η ς  Ο εο λ ο γ ι κ η ς  ύ / ιοτυποχίΓίος*,  citeşte al treilea 
capii ol a] tratatului despre Teologia mistică

ci în raţiune şi gânduri. Căci cuvântul despre D um nezeu  
c ncapropiai oricărei minţi şi gândiri. Iar iaptul câ nu 
există nici nume al lui. înţeJcgc-1 bine şi in mod cuvenit: 
căci toate celc ce suni se indică prin numiri şi lucrări 
cunoscute. Dor cc nume sau lucrare se poate atribui lui 
Dumnezeu celui ridicai peste toate existenţele şi Făcătoru
lui şi Cauzatorului tuturor ׳ De aceea nici bunătatea însăşi 
sau frumuseţea, spune acest dumnezeiesc D ionisie, nu ! se 
potriveşte in mod propriu Im Dumnezeu, deoarece acestea 
se aflu şi iu existenţe (in creaiun); şi \e i alia şi în e d e  dc 
mai sus că aceste pasivităţi şi accidente sc socotesc în 
existenţe fin creaturi ), ccea ce nu este la Dumnezeu, care e 
ndicai mai presus de toitic.

Ci din dorinţa de-a înţelege. Noicazâ ce Inimos 
spune că pentru a înţelege şi spune in general ceva despre 
Dum nezeu, stăpâniţi de. dorinţa lui. teologii i-ati jLnbuil 
lut Dumnezeu num ele bunătăţii, deoarece Dum nezeu  
este in mod principul şi suprabun şi mai presus de fiinţa. 
Iar bunătatea, cum zice acesta, e num ele cel mai rcspecial 
dintre toate, iar expresiile apolinice iCiJKXpaan^) sau 
negaţiile şi privaţiunile despre F-l nu s-uu spus în mod 
simplu de teologi, < aci nu sc înţeleg aşa cum se spun ci 
se cugetă prin ridicarea peste toate; etici nenutruor. 
ne văzui, in c o ru p tib il . fără vreo n e n  ie de t evtt. 
nepdCfitos. nu le înţelege nim eni, de e  părtaş de înţelep
ciune. in mod obişnuit; nici cele asem enea acestora ca Le 
sc spun despre Dum nezeu, ci ieşind din cele indicate, sc 
urcă la înţelesuri tăcute şi mai dumnezeieşti: dc aceea 
htne le numeşte mai departe pc acestea numiri mai durii■ 
iiczcicşii Căci ieşind sufletul din toute simţirile trupeşti 
şi lumeşti, le-a Îâcui pe acestea sieşi simboaJe; aşa se 
uneşte in m od curat cu cunoştinţa lut D um nezeu, pe cât 
evu  putinţă lirii om eneşti, cum da de înţeles şi Apostolul
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la

NUMIRILE DUMNEZEIEŞTI

1 2 6 . Pc dc o parte cunoscându־l pe Dumnezeu ca 
pe Creator, pc dc alta neînţe legând u-1 niciodată deplin, 
cunoaşterea lui de către noi e unită cu simţirea tainei sau 
ascunsului lui. Cel mai mulr îl cunosc pe Dumnezeu ca 
atare minţile supraiumeşu sau îngereşti, ncavându-1 
acoperit de materialitatea simbolică л lumii.

1 2 7 . De aceea, minţile omeneşti învaţă şi dc la 
minţile pure ale îngerilor să înainteze m cunoaşterea lui 
Dumnezeu. Mai ales învaţă dc la acelea că Dumnezeu e 
cauza şi începutul şi fiinţa şi viaţa în Sine a tuturor.

1 2 8 . Dar, dacă toată v:u־ietatea celor create nu poate 
fi decât din obârşia unică a Creatorului, prin toate urcâm 
la cunoaşterea unităţii lui. Iar aceasta ne ajută şi pe noi să 
ne unificăm în EL Лее asta întăreşte experienţa noastră că 
suntem legaţi unul cu altul, că fiecare suntem legaţi cu 
toţi şi cu toate. Toţi suntem într-un sens ״ obiecte״ 
făcute. Nici unul şi nici una nu suntem prin noi înşine, nu 
suntem ultima realitate.

1 2 9 . Dar unitatea aceasta dcsăvâtştîă, superioară 
oricărei uniri dintre noi. deci neînţe leasă desăvârşii de 
nui, o vedem în acelaşi timp c i Treime.

1 3 0 . Căci puterea ci creatoare dovedeşte că arc în 
Sine din veci o fecunditate prin fiinţă, nu prin putere. 
Aceasta îl arată pe Dumnezeu Tatăl din ved. Şi aceasta 
explică toată fecunditatea sau paternitatea din creaţie, ca 
şi faptul naşterii din unele creaturi a altor creaturi. Cauza 
a toată paternitatea şi filiaţia din lume nu poate fi decât 
în existenţa mai presus de fiinţă, prin Sine.

1 3 1 . Iar în aceasta se arată bunătatea de fiinţă 
făcătoare, fără sfârşit, a acelei existenţe, Dar această 
unitate trei mică a supremei fiinţe с şi baza armonizării în 
unitate neconfundată a tuturor celor create. Aceasta este 
n urmare a iubirii unităţii neconfundate a celor trei Per
soane ale Treimii, care o şi furma supremă şi de Sine 
existentă şi veşnică a iubirii.

1 3 2 . Dar tot universul multiplu şi unitar există 
pentru oameni. De aceea. în creaţia lumii şi în susţi
nerea ci sc arată, cu deosebire, iubirea lui Dumnezeu 
faţă dc oameni, ca făpturi conştiente şi însetate dc iot mai 
multă iubire. Căci bunătatea nu se poale manifesta ca 
adevărată decât, unor fiinţe conştiente. Dumnezeu Face şi 
o lume de obiecte din bunătate. Dar nu pentru a-şi arăta 
această bunătate ei, ci prin ca persoanelor umane. Aces
tora le arată iubirea sa, dar le-o arată şi prin darul bogat

Capi toiul I

1 2 0 . Ciiiar Taptul că avem simţirea căcxistă ceva mai 
presus dc putinţa noastră dc cunoaştere ne dă asigurarea 
că acel ceva există. Jaspers a vorbit de ştiinţa ce o avem 
câ există ceva dincolo de cunoaşterea noastră. ״ E de 
cugetat câ există ceva cc nu se poate înţelege ״ ״( Es ist 
denkbar, das es gibt was nicht dcnkhar ist׳‘ ; Phitosaphie, 
Bd. UI,Mctaphysik, Berlin, 1932, p. 39).

1 2 1  . Dumnezeu cel mai presus de fiinţa celor create 
coboară, din bunătate, la măsura cunoaşterii lor că El 
există, dar nu se poate face încăput *le înţelegerea lor. Nu 
ie-ariTUti putea da, în acest caz, simţirea câ Ele mai presus 
de ele.

122, Tot cel ce Face ceva c mai presus de înţelegerea 
celui făcut. Fiinţa creatoare c mai presus de înţelegerea 
celui creat. Unitatea făcătoare de unitate c mai presus de 
înţelegerea unităţii create. Cel ce face binele c mai presus 
dc înţelegerea celui căruia i se face. Nimic dm acestea 
n-au In ele puterea creatoare a celor cc le creează,

1 2 3 . Toate cclc create, experiate de nui, cei creaţi, 
aparţin fiinţei. Dar Dumnezeu Creatorul e mai presus de 
ele ca fiinţe. Pe d e  le cunoaştem ca existente, ca pe cele 
ce sunt Creatorul e mai presus de ceea cc este în sensul 
cunoscut dc noi.

1 24 , Cel ce creează toate, întrucât prin aceasta Ie 
mărgineşte cu puterea luj, este nemărginit. Cel ce face 
toate din nimic nu c mărginit de nimic. Totuşi, Întrucât 
le aduce pe toatr la existenţă din bunătate şi nu din 
necesitate, căci aceasta bar mărgini, se poale spune că 
bunătatea lui nu e ne comuni eabilâ nici uncia din cele cc 
sunt prin El. Prin aceasta le şi atrage pe toate spre îm
părtăşirea de EL Bunătatea, coborâtă la ele, lasă să fie 
văzută din ea. de creaturile conştiente, o anumită lummiL 
Dar nu prin ele însele au urcat b  vederea acestei lumini.

1 2 5 . Creaturile conştiente văd din fiinţa creatoare 
mai presus de fiinţa tuturor celor create o lumină şi acest 
fapt le face şi pe ele să sc bucure dc această lumină 
coborâtoare la dc şi să urce şi dc  b  mai mulia vedere a 
ci, Pe de altă parte, faptul că Duranezeu face lumea din 
huniiaie ÎI arată ca mterpersonal din veci. Căci bunătatea 
nu poate fi decât a persoanei şi nu se poale adresa decât 
altei persoane.
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legilor creaţiei Şi. întrucât se întâmplă adeseori de nu ic 
împlineşte, cerc ier tarea gre şutelor (a datoriilor neîm
plinite). obligamdu-se să ierte şi el datoriile neîmplinite 
faţă de D um nezeu şi de legile date de El sau pe cclc 
neîmplinite faţă dc el dc către semenii Iul. Aceasta ajută 
şi ca la restabilirea iubirii sau a împărăţiei lui Dumnezeu 
intre oameni.

134. Conform cu cele spuse, autorul afirmă în con
firmare câ Dumnezeu a mers cu iubirea lui faţă de oameni 
până la a se împărtăşi de ale noastre, ca şi noi să ne 
împărtăşim de ale lui. El, Cel simplu, s-a compus cu 
creatura ca s-o ridice la unitatea cu EE ca Persoană, Cei 
veşnic s a făcut temporal ca să dea valoare veşnică fap* 
ie lor noastre din timp; s-a făcui interior firii noastre 
mărginite şi fragile ca să-i dea bogăţia sa infinită şi 
eternitatea. Prin aceasta a rămas şi Dumnezeu, dar s-a 
făcut şi om care împlineşte deplin poruncile date omului

Omul obişnuit vine ta existenţă şi trăieşte atât ea 
subiect partener al lui Dumnezeu şi al altor oameni, cât 
şi ca obiect al altora. Fiul lui Dumnezeu vine el însuşi ta 
existenţă şi ca om, dar ia şi legile omului, însă în mod 
liber, şi Ic foloseşte in libertate ca să le împlinească deplin 
şi să ajute semenilor săi să Ic împlinească. Chiar In modul 
venirii la existenţă acceptă şi unele din legile venirii la 
existenţă ide omului, dar nu toate, nu şi pe cete strâmbate 
care au făcut greu împlinirea voii lui Dumnezeu de către 
el Fiul lui Dumnezeu se naşte ca om cl însuşi din 
Fecioară, făcându-se conceput din trupul ei curat şi 
nâscăndu-se curat din ea. Cum a putui face pe Adam şi 
pe Eva mai presus de legile obişnuite, aşa s-a putut face 
pe Sine om în parte mat presus de legile obişnuite. El se 
face, şi ca om. Subiect ce vine de la Sine ca existenţă, nu 
ca un subiect deosebit de Sine, E suprema înălţare a 
omului Ja treapta de Subiect dumnezeiesc, rămânând însă 
şi Subiect omenesc şi realizând astfel calitatea dc Subiect 
partener atât al lui Dumnezeu, cât şi al celorlalţi oameni, 
Aceasta arata că în Dumnezeu însuşi, mai precis în Fiul 
lui Dumnezeu, c dată putinţa, dar nu necesitatea, de-a se 
face şi om, dar nu numai om ca toţi oamenii ci partener 
al lor ca om. rămânând şi Dumnezeu,

135. L-am cunoscut astfel ca Subiect Intre noi pc 
Unul din Subiectele Treimii şi prin acesta nc-a venit în 
maximi apropiere Sfanta Treime, dar prin perdelele sini- 
bontelor umane, care şi ele sunt moduri ale iubirii lui dc 
oameni.

136. Iar in viaţa viitoare aceste perdele materiale se 
vor face total străvezii. Materia sc va face total Lumuio&sA 
şi incoruptibilă; trupul nostru sc va umple de lumina 
trupului Jui Hristos pe Tubor. Trupurile celor ce au 
crescut duhovniceşti: pe pământ în comunicare cu El 
sc vor face atât de străvezii, ea vor li ca nişte imitări 
ale îngerilor. Aceasta va produce o supremă unire 
cu Dumnezeu cei Unul care a luat Lrupul nostru şi 
transfigura tot universul, ridicându-l peste legile 
gravitaţiei şi compoziţiei, fără a le anula.

137. Această unire a celor sfinţiţi şi a u n iv ersu lu i 
prin care sunt legaţi cu Hristos în lumina lu i va c o in c id e  
cu o ״odihnă‘ a lucrărilor minţii noastre care cunoaşte 
cele ale lumii, separându-le de Dumnezeu şi între e le  şi 
deci mârginindude prin despărţire Toţi şi toate vor fi 
văzute uniic în Hristos - Dumnezeu Cei Unul în lumină

al lucrurilor lumii, fapt care le dă şi lor putinţa sâ-şi arate 
iubirea unele faţă de altele.

Iar ca izvor al unei atât dc întinse iubiri faţă de oamen i 
nenumăraţi, arătată printr-un univers atât dc întins şi în 
relaţie şi eu nenumărate persoane îngereşti de trepte 
superioare. Dumnezeu se arată şi nesupus unor legi care 
i-ar mărgini puterea. El este întreg iubire nesupusă unor 
legi care l-ar mărgini şi dă tuturor celor create legile 
iubirii, făcându-lc deci libere să poată folosi aceste legi 
spre menţinerea şi întărirea iubirii sau unităţii dintre toate.

133. Numai făcând oameni care pot răspunde liber 
iubirii lui, Dumnezeu sc arată ca iubitor nu Tăcând lucruri 
sau obiecte. Dar făcând lucruri cc pot fi folosite dc 
oameni pentru iubirea intre ei. îşi arată in mod deosebit 
iubirea faţă de ci. Sau se arată că face lumea de obiecte 
pentru iubirea faţă dc ei. De aceea sc numeşte de oameni 
iubitor, nu de lucruri iubitor.

Omul este prin aceasta după chipul Jui Dumnezeu. El 
îşi dă seama câ Dumnezeu e o fiinţă iubitoare, dur e atât 
de iubitoare, că n arc nimic dc obiect în Ei. câ nu c intru 
nimic supus unor legi, pe când omul e pe de o parte liber, 
pe de alta supus unor legi care îi arată câ nu e prin sine. 
Oamenii poL folosi până la un loc liber legile, dar nu pol 
ieşi c u tonii din ele Oamenii sunt făcuţi, dar sunt şi supuşi 
unor legi, cu o condiţie a afirmării iubirii. De aceea, omul 
poate iubi liber şi pc Dumnezeu ca Creator şi Dumnezeu 
se poate face şj om, penLru a Întări iubirea lor faţă dc Sine 
şi intre ei prin unirea sa ca Subiect suprem iubitor cu ei. 
Aceasta arată însă câ şi umanitatea poate fi ridicata la 
ireapta unei subiecţivitâţi care depăşeşte toate legile im
puse omului ea obiect creat Fiul lui Dumnezeu făcându- 
se în mod liber om supus legilor lui, ca să le depăşească, 
împlineşte numai rostul lor dc condiţij puse făpturii pen
tru iubire.

Omul vede şi în aceasta că există un factor care este 
exclusiv Subiect superior legilor şi Creator prin aceasta 
al unei lumi supuse unor legi prin care să slujească iubirii. 
Lumea supusă legilor ca obiect nu poate fi dc la sine şi 
nici omul care este supus in parte legilor, dar în pane 
conştient de ele şi capabil să le folosească cum voieşte, 
fiind insă chemat să le folosească in mod liber pentru 
iubire şi prin aceasta să se ridice la unirea cu Dumnezeu, 
fara a pierde umanitatea şi calitatea de creatură.

Aceasta a fost posibil pentru câ omul nu c numai 
supus unor legi. ci şi dator să le împlinească conştient şi 
liber, văzând în de voia Lui Dumnezeu. Dc aceea, pentru 
oameni Dumnezeu este nu numai Stăpân şi împărat care 
da legi, ci şi Tată care le dâ natura supusă, organizată prin 
legi, pentru a realiza pnn ea iubirea înue ei şi ascultarea 
iubitoare de El. Astfel, omul e nu numai obiect supus 
unor legi. ct şi subiect capabil şi dator să împlinească 
legile sau voia lui Dumnezeu cu iubire, căci acestea sunt 
legi ale iubirii şl prin împlinirea lor se realizează în creaţie 
Împărăţia lui Dumnezeu ca Tată. în această dublă calitate 
ne învaţă Hristos să vedem pe Dumnezeu în rugăciunea 
Tutâl nostru, care e şi programul adevărat pentru viaţa 
oamenilor, având să-l iubească oaTatâ iubitor cerând lui 
Dumnezeu ajutor să-l împlinească.

De aceea sc spune in această rugăciune câ omul e nu 
numai obiect, ci şi subiect dator sa împlinească legile 
creaţiei sau voia lut Dumnezeu, Această dublă calitate a 
omului e presupusă de caracterul dcporunti pentru el al
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scoate prin jertfă dc sub robia diavolului care pro- 
movează egoismul în noi, e sfinţenia, întrucât umple firea 
noastră de curăţia lui Dumnezeu. Autorul vede impor- 
tanţa lui iisus Hristos, nu vede numai ил Dumnezeu ca 
unitate absolută, mat presus dc viaţa noastră 51 lipsit de 
iubirea prin care vrea să ne mântuiască.

145. El e în adierea subţire (simţiLâ de proorocul 
Ше). pentru că trebuie o simţire deosebit de subţire, de 
spirituală pentru a-l simţi.

146. El e toate cele ce sunt. pentru câ prin El sunt 
toate, dare temelia lor. mai presus de ele.

147 . El e şi marginea tuturor, ca marginea absoluta, 
fără El neputând Г1 nici una din existenţe. Dar e margmea 
nemărginită. Nu e altă margine dincolo de El.

148. E casa, locaşul în care sunt toate. Nu e supus 
nici unei relaţii, dar toate, fiind în relaţie cu toate, sun: 
prin aceasta dependente de El, in afară de această depem 
denţă neputând fi nimic. Pe toate le Îacc si se întoarcă 
spre Sine în mod unitar, dar cele ce sunt ţinute în legătură 
cu El fără voia lor nu se bucură de bunătatea lui, de 
fericirea, dc bucuria dată de El.

Capitolul î î

149 . Once numire dumnezeiască sc atribuie întregii 
dumnezeiri, adică tuturor celor trei Persoane dum
nezeieşti.

Căci, prin dumnezeirea întreagă, autorul înţelege nu 
fiinţa în Sine a lui Dumnezeu, ci fiinţa purtată de cele rrei 
ipostasuri. Toate celc trei ipostasuri au în comun toate 
însuşirile sau numirile dumnezeieşti. Dionisie nu 
gândeşte ia Dumnezeu ca la o unitate uniformă, ci ca la 
Dumnezeu cel m Treime, deşi pe de altă parte loate cele 
dumnezeieşti te sunt comune celor trei ipostasun.

150. Dar tocmai pentru că autorul înţelege prin 
dumnezeirea întreagă dumnezeirea purtată de trei 
Persoane, el accentuează iot aşa de mult şi distincţia 
lor in Dumnezeu.

151. Ccic comune întregii dumnezeiri sau tuturor 
celor trei ipostasuri, nu le numeşte autorul simplu: fiinţa, 
bunătatea, dumnezeirea, viaţa, înţelepciunea, ci supra- 
fiinţa, suprabunătatea ele. Adausul de supra arată celc 
proprii lui Dumnezeu, deosebite de cele fără acest adaos, 
înrudirea, dar şi deosebirea sc explică din faptul câ cele 
ale lumii sunt create de un Creator care prin aceasta e şi 
deosebit şi înrudit cu ele. Dumnezeu ca nccrcai şi Creator 
are aceste însuşiri intr-un fel superior, neînţeles de noi, 
pentru câ depăşeşte experienţa noastră. Cele create sunt 
cauzale, deci şi însuşirile lor Dumnezeu şi însuşirile lui 
sunt necauzale şi pur cauzatoare. Aceasta înseamnă că 
Dumnezeu c lipsii de orice pasivitate. El nu e şi obiect 
sau şi pasiv, ci exclusiv Subiect. Nu stă sub puterea nici 
unei Jegi sau puteri superioare, ci e deasupra tuturor. Şi 
trebuie să cugetăm câ există o realitate nesupusă deloc 
alteia superioare, deci exclusiv ca Subieci pur activ şi 
atotputernic, adică o realitate care c inalţarâ de suprema 
putere, ncavând în ea nici o pasivitate supusă alteia, 
ultimă, putând crea şi fund cauzatoare a toaîe cele deose
bite dc Sine din nimic, nedepinzând de nimic în puterea 
ei asupra tuturor, chiar în crearea lor.

revărsată din El. Prin aceasta vor fi văzute Loate intr-un 
fel mai presus de cunoştinţă, căci vor fi văzute în Cel ce 
e mai presus de toată fiinţa celor separate, printr-o 
cunoştinţă nvai presus de cunoştinţă.

138. Căci El însuşi, ca Cei ce e Cauzatorul şi Sus- 
ţinâiurul tuturor intr-un mod unit. mai presus de felul 
cum le vede legate în viaţa pământească, le cunoaşte în 
mod mai presus dc cum le cunoaştem noi. despârţindu-le 
şi mârginindu-le. Cunoaşterea lui e mai presus dc raţiune, 
de cuvânt, de atingere, de părere. Şi de aceea El însuşi e 
ni ai presus dc toate acestea.

139. Dar Dumnezeu fiind iubirea sau Binele prin 
Sine, pe dc o parte El este o unitate treiiniei, pentru că 
iubirea sau binele nu poate exista decât intre Persoane. 
Cu cât e mai mare ca Bine. cu atât e mai vădit ca relaţie 
intre Persoane, dar ş! în cea mai desăvârşiLă unitate. Dar 
acest lapt e şi mai presus dc înţelegere.

140. Dc aceea, neînţelese şi negrăite sunt şi duhurile 
îngereşti care sunt pe dc o parte rezultate ale actelor de 
bunătate ce iradiază din Cel mai presus dc tot ce 
cunoaştem noi ca existent, ca fiinţă, şi pe de alta, pri
mirea acestor acte dc duhurile cereşti. Pe acestea le imită 
şi oamenii, ca creaturi spiritual-corporalc conştiente, 
atunci când se ridică peste lucrurile ce le văd despărţite 
şi compuse

141. Pe de altă parte, prin ridicarea aceasta 
ncanulând celc cc sunt în jurul nostru, ele ne fac să 
lăudăm Adevărul mai presus de adevărul lor. drept 
cauza, fimţâ, vjaţâ, unire a lor. vâzându-l ca mai presus 
de fiinţă, de viaţă, de existenţa lor. de orice nume, ca 
pronie şi bunătate, ca obârşie şi suportul tuturor. îi dăm 
toate numele celor bune create de El, dar cugetăm aceste 
nume inai presus de toaie numirile celor create.

Văzându-le cauzate, din această calitate a lor, îl 
lăudăm ea pe cauza lor. Folosim mereu paradoxul prin 
care ti atnbuim toate cele bune ce Ic cunoaştem, dar in 
acelaşi timp i le negăm pe toate, fiind în calitate de cauză 
ultimă, cum nu pot fi ele. mai presus de toate.

142. Lui Dumnezeu i se cuvine şi numele Slăpâni- 
torul şi împăratul împăraţilor sau Domnul domnilor, 
pentru câ nu e Stăpân. împărat şi Domn numai peste 
unele existenţe, ci peste toate; chiar peste cci cc au o 
relativă poziţie de împăraţi, de stăpâni, de domni peste 
luci un şi oameni. Căci şi ei sunt supuşi unor legi. Dum
nezeu însă nu e supus nici unei existenţe, nici unei legi. 
El e Subiectul stăpânilor peste toţi şi toate, fiind din veci 
prin Sine şi fiind Creatorul şi Susţinătorul tuturor. Nu se 
poate să nu cugetăm o astfel dc Fiinţa, stăpână peste toate 
şi nesupusă nici unei puien sau legi mai presus dc tot cc 
este prin faptul câ nu este în relaţie ne vrută cu altele şi 
supusă altora.

143. FJ e Ccî Vechi de zile. Cel fără început şi Cel 
ce nu îmbătrâneşte. N-urc început, pentru câ n-are pe 
nimeni care l-ar fi creai. Nu îmbătrâneşte, pemru câ nu e 
supus nici unei legi care l-ar corupe sau l-ar îmbătrâni, E 
neschimbabil, nefiind supus unor legi care schimbă toate.

144. E mântuirea, dreptatea prin excelenţă. Se dau 
aici toate electclc întru păru şi jertfei ca om a Fiului Iui 
Dumnezeu: El e mântuirea noastră, întrucât scapă firea 
noastră de moarte, c dreptatea, întrucât ne ridica la îm
plinirea voii lui Dumnezeu, răscumpărarea. întrucât ne
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nimic, prin Dumnezeu a primit capacitatea de-a tnu 
Dunmezen ale sale in e le  sau de ;1 le  cuprinde in infim-
i.aiea sa ş! de-a le face particip utile lă У1пе..

D um nezeu  Cuvântul л Fil ul li rea omeneasca ffiediu 
capabil Jc с aprindere a universului întreg, pentru câ ea e  
mijlocul _jcapei având o relaţie conşi ien iăcu  uiiaTii p rin 
spirit şi с и ordinea materială» Dumnezeu Cuvântul poate 
uni prin firea nnicnească toata eftMţia ir! Sjne, о  рань? 
în dumnezei mireatţă.

m al uni I!.־ urând, tacându-ie спи. îşi menţine calitatea 
dc f u şi pnn naşterea din Umanitare; putând face şt p־1 e  

oameni Ш ai Jui י !?umnezeu ş! pnn ei pune in relaţie filială 
to a i i  creaţia cu fatal ş i  и poaţg umple in mod filial dc 
Duhul SfâtfJ. El sc pr.Mte face şi Fiu а] ол;и!и( şi prin 
aceasta face şj pe oameni fii ;nTaiâfeii Relaţia de Tată şi 
1 iu iu creaţie 4c reflecia numai rti umanitate în pfamtl 
biologic ş1 ve i crai. înmulţirea prig sămânţă nu reflectam ,׳  
mod■ spiritual! relaţia п а к т а - fi] 1aiâ. Li îngeri naşterea nu 
exktâ  deloc l i mira în relaţia filialii eu 7'־  ara] prin Unirci 
. u  iHtmenii» ca şi natura.

111 al treilea rand numai omul a căzut in moarte prin 
păcat, având limp material. îngerii despărţiţi de Creator 
n-au căzut în  шоапеи с il trupul, ei imr-□ moarte spinu^  
ala» ui aşa lei. câ F iul Tatălui пи 4 ? putea naşte şi dmir-im 
:1stlei de înger căzut ca sâ-j scape dc moarte.

In legătură cu !ccstca, accentuăm totuşi т р е п а л  ţa 
inheritor. D a c a n ai fi Uimea Joi. creaţia văzutăarii  opaca 
ş, oarbă, cifei n-ar avea r tic נ oamenii  sul fete cure sunt in 
legătura eu rngefii cât suni pe pământ şi Ajung in cojnu- 
rum te muma cu c.j după moarte. Iar irupuriic îtiwaiL ce lc 
vor ради m 11 י tin־ cu I îrixlos vor 11 aşa de transparente» ea 
nu ־■ a despărţi [h? oomcEii de îngeri şi totuniversul văzut v. 
căpăta n stare Iran■-p;tremă, luminoasă, în care îngerii şi 
n am orii! vor păstra acea 4 0  intimi Late.

îngerii dau astfel şi י נ  sens lumii Ei sunt o scară între 
oam eni ii  lumea noastră, in general, şj DufttţŞczru, cum 
■a־ arătă iu viziunea patriarhului lacuh

Fi ne conv jng despre^visicpţa sufletelor noastre, dar 
şi despre Dumnezeu, fiind mtr-.0 сошишеоге mai simţită 
cu noi (ea îngeri bum şi răi: Fi ne orală insă pnn  
 urne terpl for spiritt! 1' legat de lumea noastră şi putinţa י
■. а I ml Im Dumnezeu insuş[ să sc facă om. luând trup 
umerse-i■!.■, deşi e Spiritul suprem.

1 6 5 4  R e p e r â n d  oiitp'rul . 1 in c e l e  d u m n e z e i e ş t i  în 
disuneut 4c picnţLTi şi unirile duium■ zeieşti, afirmă ea. 
dăruindu se in m od superior, Dumnezeu se d i  stinge in 
m o d  Ш11ШГ, ■■■ ţh/7iSjfi־.Vie ifi n m j  ШПШ/ f i l ă  ■.,:j h m ;  Jiu■ 
s t a i  e a  fe С п и  J. A c e o s ţŞ  fum n u  c j  D u m n e z e u *  lliind în  

tn od  mai p r e s u s  de f iinţă ,  p r o d u c ;  4,0 0  mulţime; unitară  
lu m e a ,  p en i i  и י. a uu c s i e  m t n f e  l .irc sa nu - l  a ibă  Ja t e m e l ia  
ra pc C c l  т а !  p i c  s ă i  ■ie י e c u  е е  e s te .  FI f i ind  in toaie» с  
1 nul. care nu с nici pane .1, mulţimii, nici un înger dat 
p.irţi F.J nu  part ic ipa  1:1 un U m il su p er io r  iui.  c i  luate  
part ic ipă  la I l A r c  ţn Stric c a p a c i ta te a  d c  ă  10 d ,1 put in ţa  
tuturor s 1 !■arbi !pe la el, l , l  !unitate carv pu există pru י! 
particjpurea la vteo unitele superioară Orice unitate ■c 
owaie împărţi cu п ^ и !  d e -a >c desfiinţa. El nu se puaie 
ii ! penir и !.a ■ul se [1: rate riic t desfiinţa ־ [î 1 . י׳ 11

bl este unul prin S emc iui pnn participare la Umil 
superioi

 ̂ F lpturiJc p r im ssc  c e l e  d n m n c ze i t4 !Tr пита־  pr in 
impart ire. Dar  de f i in |a  durrmezeiosci i oflaia la t c m c l io  
lot nu s c  ppt impariti^t. A c ea s ia  in v ra m n a  ей e te  sc  
i mp ana  ̂  esc  n u m a i d c  pule! i к c־c vin din flirt d u u m e z e -  
iasca чаи de p u ter ik  indLinini?zcitoarc. Ассгама arota 
и г л у  l .l, dlipi.ii autor, lum ea с cieuia .  r.u i  diu fiinpi
d ! ] n in e / c ia i‘i:a c u m  a и s o c o m  unit L.Kv.indu \ trrllucnfc&t
ie nanlL.-i'.ntuI pi■ Hirturn־:

1 6 0  » Nun tai F iu [ g 13!״thill У font its fin dumrkzeiiea  
I'aGJuL Щ rti^te ml jditc1 sau fiori, d.efi чип: de zeeea^i 
hinpi cu Ff

1 6 1 .  D:!r t 'ap lu l  l u  D u m n e z e L i  C r e j E ^ u j  
Sus|iniUDnil  fctur д е ч с и п  Tata, llh I jugji nn Duh Sf.un,  
i m p r f h n  ч  f iptur iUif  Un eaivickT p a ie m .  FiljoJ le face  
■ i le semenL־, dra Fi r.!m:in in f^icmitatca-.^l f i lfeita ! ir 
ни firm dr'ptsjfc.■־1  d c a su p r a  cc  lor din rapiun. into■ t i e  j ill 
rasra nici и i־ r m d ir c .  »i.-jU c u m  nu esira.djiLUv ecte  сайгак■ 

ь: ■. .iti/.L liar. (_Vk ь-.гаг.агс tu c h ip  и ri le  aLtzclor. dar■־,) 
— Litztde Iritele мин ш:п presus  dc c c le  catrzLLic !ar dac;i 
D u m n e z e u  е ч с  гциищ С айга ,  n e a v a n d  n im ic  c. iuzal in 
Sine s tui in c c c a c e  lace ,  E k r c z a z . i  celecaijfcale iiin itiniic,  
Caci tlHfel r!-ar 11 ret i Jl canfcjj pttrJu Fap! url It: sunt,  in 
venire .l lor la exjstcn;a·, e x c f u s i v  с аи / .а к ,  c h u i  d a e i  Mini 
.!J use  la ех]Чеп(и с а ч,! <c c a u z e z c  in paite  .!! p e  ctic 
iiiireolaltii, ae;lnd in л ес а м  a t m . Ar/ al I Hi Durrmezeu.  Сел
iill- m arc pflsibili tate de-а fi si eaiiza irii'-un let vojtj fl·׳ 
■ain:. l3׳c а Г! dec !  ncvauzate .  n an nu m ai  fapturile create  
. a Vomti1 bbera ( ingeri i  l̂ тигпегщ! A c e tb ta  pentru ca 
mi tr Lreau: ea sa retilizezL׳ и !egaturu i1e iubiro inm.־ eJi ־ ־ *j 
.:i D u n m e z c u .  core  are nev ou :  si d e  о  libera.

1 6 2 .  Dai ' ׳ ■eii !-.и pr гг! I a pm I va mate I apuinle vin la 
vtileniLi prin Gtuza pura, l־Jc S me ex Lstenia. ele preexist j

"»чгешШ re! posjb i l i ta ie  in fijnja [ill D u n m e z e u .  prin  
׳ ׳ 11  it a lut, Ailiea D u m n e z c u  prestje tiesjiii! ttie. inauiTO 

■ I. u le  ere.i Dae   ̂ n-arave»4 aceasta  p r e e x i s t e n t  in vninpi  
Iul D u n i n e z c u ,  L! n-a i  It uu Ercittor a t o t p u t im ic  yi 
׳־ 1 :;■ v»sгtjL, e l а г р т а п а orbe^ie  din EJ» fitrS v o i : ! ^  pre^uutia
I jj dpxprc .dt!. El e C r ea to n i l  v o n  al lor. peniru ea  e 
f .̂־r Sl.UI.1 I.

1 6 . G  A tec ■iC [Hine in ri.tiiel Lai па unirti f in i  o m e n e j t i  
in־ lusix a rfupulai  tji - cu  1|>ljs!j4ll] ! J tin me zo ic  ■re al )ui 

it ■u . MilMos l· о  [ a i m  tje nm'n|ek's.

1 6 4 . 1 ;  a r I. l I :;lz a I a j д e i untrii lui D  li г i n e z е д L li v u л t u 1
Lt tiroa o m e n e j i '  a sta tain a l . !1 asa d e  гггаге ea □ ! ф щ е / е и  

LiLvdnttli a pulUL l'TcJ llrra шпепСД^Са cu calireile i !־l dc  
,1t.'diu posihtl ] l lutTOfiI׳■  ,e r s (т л е !  Iщ ргш ем. E  т а г е . !  
itLriiiiu■ j  11ni огпеш^п care vine to[ dm pUlema lit!

Ltnriezeu D׳ 1 u m t l c z e u  I 'u v im u i]  a nm m ifcsm t prin  
! a-;ie putrngt dc-u . .ирип.к lolll! tn Smc т .! inireg de »t

II C. cl ■Joplin ii. r d e  ·-,e ■a jievnri lIc ccfc care le pot 
I ’ Lv î-T А .-л  11 lc!  лап.■! л mu׳ ui in celc пШ иШ с, dar 

.!riz.ind s p r c c c l e  tie^frasunite, | PI lc·,! t»k u] p־ e r o a l c c a C c I
e pot:[c да t ׳ o n n a  luturor eeltu i rirri tumia.  PrtjtlД׳^[е pc 
eele carora le-n rlat Ецца, v׳ia[a in Sine, ca  C d  ce  e  hull 
pre-sits ■ie Iiin(:! ijj ч .ца  Mtruuica L- l а .! putUE ib-u ЕЕ ел 
D-j.iiliiczcLi . e l с »не lumiJiii I tc.jruJu eom ure  uu noi 

.,le ak поамге tiira '■a so mresorezc in suprqplmatatea 
h LI I fa иди ■ Jesus de lire tn cofe .Ue !jrti noasLrc, fnai 
presiLs dc Гил!!! in ccle ale llinici ntrasLrc Dar aceasta 
!IliI.i L.a Ill| !LlIг l omei|.M.-.L a l̂ iu kgjlLLra eu ca Uimk li 

irdreagaj dcsj (асша dm n trine, рпл еа insayi cstc

N ote  la Numii: Ic Dum nezeieş t i

uniţi fără л incefa sa 1 ie distincţi. Numai lată] are pru■ 
pne[ateadc-a  naşte рс l .iul־  Darîn naşterea Fiu lui trăieşte 
şi pe Fiul ca  pc c d  pe care-1 naşte »cum va spune autorul 
ce v a  mai d с [.rar te. Sunt unire f i  i Ii sunete Unii fit  fit de  ah a

în faptul и  Dumnezeu e ] atâ c:irc trăieşte în $ щ с şj 
simţirea Fiului, e implicam nu numai distincţia in iposia- 
stm, ci şi deofiinţimcj. Duc!) n-ar avea Fiul fimtaTaiâluj, 
п-аг simţi ficeure din eî pc ce lă la l t  Dacă Tatăl n-ar m ea  
un Idu de fiinţă Iu!, n-nr avea pc cine iubi c a  desăvârşit 
unii cu El. Fitil, ]ubtnd pe Tatăl, arc aceeaşi putere 
nemirgLnită ;n iubirea lui ca Tatăl. Numai pentru câ sunt 
deosebiţi ca Faii  şi Fiu, pot trăi .tceeaşi iubire nemăr
ginită, deşi in moduri deosebite.

La oameni, nu e intre toţi relaţia de taiâ şi fiu» deci 
trăirea l'iecanjia de căi re fiecare in aceasta caliţaie. Dârei  
se simţ uniţi pentru câ au aceeaşi jjiţclegere a existenţei,  
aceleaşi dureri şi buc urii, dur fiecare le irâicste ca ipostas 
apune tsi unire с и ălţk in mod actual sau arte putinţă 
virtuală du a trăi aceleaşi stări* ca cci ce sunt de o fiinţa, 
dar deosebiţi ret persoane. Trăiesc şi oamenii  aceeaşi 
liinţa în mod unitar, dar în mod deosebit ca peisuane 
deosebite. Deosebirea in persoană и li  exrâtidc trăirea 
unităţii dc fiinţă şi u.nit;ttcu de fiinţă nu exclude trăirea c! 
in moduri personale deosebite .  D im potrivă ,  numai 
aceasta |e dă viaţa reală.

1 5 6 .  D»!r mai csie şi o dritmepe intre fiinţa !ui 
D u m n ezeu  care rămâne una în nccoiminicarea ci :! 
pii-Kcsiumlc ei. din Imnul ak ,  spre făpturi, ceea ce  ne l'acc 
st! trăim pc Dumnezeu , ,multiplicat11 , dar nedespăiţit i״ 
JÎCcarc din darurile lin. Гзсхаге făptură prtmoştc pc Dum
nezeul unii, uiai în cele trei Persoane л е Й п  funda te, cât şt 
în piczcnţa fiinţei îrnrcgi а lor. E ea ua punct din centrul 
certului, care e prezent m toate punctele dc pe periferie, 
Dumnezeu sc ui !părtaşe,şte prin acestea* dar e şt neiîm
părtăşii Suprauniuica dum nezeiască  sc  tnuU ipittă 
p o tr iv it  Ji,w!i;\ iici ţ lg / i in eze f i iH in dtiritrile nesdiimhtftc  
între ele ! ) fia r  ca tm , ШШ&п с elin  de care se Ш- 
p u r f i f t  i aeirnpiirtâşthil c e f e p d /t ic ip ţ t te  In nici un Lbr 
nu sc împărtăşesc с reuniri le numai de o parte din dum 
rtezcirc, ct dc dumnezeirea mircăgâ şi ca fAmâne totuşi ş! 
nici una uu se împărtăşeşte dc inircuga fiinţă Lluiiineze- 
шлеа»

1 5 7 . !  .ц obiecţia cc s-ur j־-utea ftice că fiecare araţi in 
sine ahâ îi:tipărire !. dunmczclrii. deci nu ar primi pecetea 
întregii Jlimnc/eiri auu rul răspundec â n ce a s tă v а п еш е  
л întipări! il׳ u nu <kpindcdedim inczc,ire1 Li de copaci \Ш Щ  

de o sc Ей ta a ficcâre! !unturi dc-a pnmi  întipări rea dum- 
nezeini Cetei unice. Făpturile lijjsiic l1c nunic sc îm- 
piitiăşcsc num ai dc i ul rărea producătoare dc fiinţa, nu şi 
Jc ca JălalOLire de inţckgcrc.

I5X.  Dar Dumnezeu Glisantul s-a făcut disfinci In 
legătura lui с li oamenii faţă de I atal şi dc Duhul bfâni. 
jir in faptul că numiti Fl lu^rc uza asupra foi pnn unmni־ 
tatea sa. Dar C’::l cc lucrează pnn umanitatea sa с totuşi 
1Ши cu Tatăl şt cu Duhul şi sunt simţiţi ş! aceştia in 
Lucrarea lui HnsiGs» toUişt П ш т х  e vLEiiţit şi În ntod 
disbiur ca FiijE carc ş i-j  însuşit ipustafic modul omenesc  
dc a fiicră asupra noastră. Se s im te  d ist inel* dar 
nedespărţit d.־ Eătăl şi de Duhul Sfânt. Căci E ud râmaiur 
chior л! к castă luoj ire prjrî umanitate.! v»! ncsebiuibo! сд 
Duniiuvcii Cal ce lucrează prin ea,

D ar  chior  realii aiea carc  с p u r  Sub iec t  şi a t o ip u tc m k ă  
nu poale fi un Suhicc! lipsii de  iubire, câci accosia ar fi o  
mare sărăcie  a lui. în pu te rea  lui Lrebuie să fie o  bogăţie 
şi o fericire nem ărgin ită ,  [ar această fericire şi bogăţie nu 
poare li lipsi!â dc co m u n iu n ea  iubirii. Aceas ta  in seam na  
[v? dc o parte c â  Dumnezeu este o existenţă uitcrpersona!ăT 
pc dc alta câ aceasta bogăţie şi fencire şi plenitudine fără 
lipsuri nu orc nevoie de nici o schimbare» lîici aceasta ar 
p resupune  o slăbiciune prin  с orc cade mai jos  sau lin de 
■̂ pro o îmbogăLire» sp re  o înnoire.

1 5 2 . R e v e n iftd la a d a o s u l  de supta, atribuit 
îilsuşiiilor şi numirilor dumnezeieşti, :uuorul nunteşte 
între alteEc unitatea dumnezeirit triper sonate nuii presus 
de o n ec  unitâte in cTCotun. Căci cu c־ temeiul creator .şi 
■Misţtliălor ai oncârci uniiâţ! şi identităţi Acesta с de fapt 
necunoscut» fiind altfel decât toate cele cunoscute dc noi, 
ca uueie ce sonL cauzate. Dai licruuoaştereu şi neputinţa 
охри mării lui sunt o antcccdcruâ a oricărei cunoaşteri.

1 5 3 .  l.a fel, lui Dum nezeu e se poate aplica şi afir
marea si negarea, pen! ru că с >i deasupra Jnr Eutem spune 
câ este. dai fii că nu csie. Dar ultima o putem spune ca 
depăşire li .ifirmâiii care l-ttr arăLadependent de ecsa .  Pc 
dc alTă parte, Fl !■ mai presus şi de nnce negare Trebuie  
să depăşim şi afirmarea şi negorta când vorbim dc El. 
Depăşim âlinirarej tare îl dcfînegtc, dc exemplu, că с  
fiinţa .. .'I с buriătute. inţeiepeiunc dai şt negora-j tor ,! .îl i 
nu рекде fi fipMt dc nimfe bun,

1 5 4 .  Despre ipostusunle lui se poate spune că sunt 
Unul in 0 lu1 aşa tle mut!,  ̂ j sunt supra-umte, nmi unite 
ca  orice unire înrre ipostusurile create* dor şt neconfun  
г1лтс Un exemplu palid îl avem între oameni, carc cu  cât 
sunt mai inter iurt unul ol· и tu. cu a!ai sc simt mai nan 11 
lujcuroşi de елрепегцо unuia [!rin aliul sau eu atat simte 
unul mai mult reiiiitatea celuilalt. Dar persoanele umare  
simi mereu că mai au un drum de făcut pâna a se aven in 
întreg mie tina pc aha, cum nu simt Persoanele d lim
itez e ies! i

1 5 5 .  C u m  putem în ţe le g e  ca f iecare  P ersoană  
d u m n eze ia sca  are toată f i inţa d u m nezcu isca .  dar in 
m od dist inct  u ii a fotă dc a lta7  Cum putem spatie  că
0 P erso a n ă  are toata fi inţa şi c e le  ale fiinţei craTuia,  
iai aJta ca  Fiu } Prin ec se distinge o Persoană de alia, 
având UHUŞ! licean? toată fiinţa 4Ai\ suprafimţâ diyfco?  
Părinţii au dat moi multe ex e m p le  din pianul fizic. (D e  
exemplu Sfântul Vasfie s p im e c â  Petru ore pârul negru,  
iar loan parul blond da! fiecare Lire pâr ca şi eclalalt, j 
Nu se progresase ineâ suficiorii în înţelegerea dense  
b in lo r  sp ir ituale  intre p ers o a n e ,  inc luzând totuşi  
posesiv de câtre t i c i ore. toată fiinţă. O oarecare »ipro- 
piere de precizarea oecsiui fapt w  dai prîfi (ermemil 
p u n lioreză. eorc ai puica fi Iradus prin rm erforitore׳ 
r t a p t f K ă  Ргоргш-zD, accâM.i da sensul adevăr uf of 
■-ипшпитм iriire persoanele cc-ş i  dc.vjn in ten oare tara 
să sie io n lu n i ic ,  Mure reo!r/aiâ ca intidct suprem în 
Si uiUl 11cinic. Aecsto i! putem Е1исг]׳־ге1а matraimpkt  
spunând, de exemnlu . că Tatăl, trâindu se cu Tata, 
mc!ude şi trăirea libaţiei Fiului, dar nu cu Fiu. ei L\t
1 jt.־t. С h u r  un r.iro om enesc  ■raieşte ir simiîrco lui dc  
talj >i ·.аса ec trăieşte fiu! ia  fiu, fiind as t f e l  cinat pnn  
.iL-.--.Ee proprie[aii personale ş! dimineţi şi uniţi» Sunt



Note la Numirile Dumnezeieşti

mai marc înălţime urci spre Dumnezeu. Astfel, toate 
reprezintă o scară unitară desăvârşitoarc în veci, cu 
izvorul bunătăţii nesfârşite în Dumnezeu. Chiar 
animalele, plantele, natura întreagă este ţinută într-o 
unitate şi servesc omului pentru bunătatea ce Ic-a 
sădit-o Dumnezeu Dorinţa după o bunitate şi o 
unire tot mai mare cu Dumnezeu şi între ele întreţine 
şi voinţa dc înţelegere în minţile create,

173 . Dar, dacă Dumnezeu dă pnn bunătate existenţă 
şi fiinţă. El e mai presus de existenţă şi dc fiinţă, mai 
presus dc viaţă şi de înţelepciunea ce Ic dă. Astfel, lui nu 
i se mai potrivesc aceste nume care au un început şi o 
cauză, fiind fără început ş! cauză. Dar El le dă tuturor 
chipurile dc fiinţă, de existenţă, de hunătate, de viaţă, 
fiind el însuşi mai presus de ele. Avem aici teologia 
negativă, care e totodată mai presus dc tot ce cunoaştem 
noi ca pozitiv; ele în realitate nu au un fundament pozifiv 
în ele insele

174. Expresie contrară panteismului neoplatonic
175. D um nezeu a creat şi universul întreg într-o 

arm onic, care e şj ea o bunătate peniru viaţa şi 
înţelegerea om ului. Şi le susţine pc LoaLe în această 
unitate arm onioasă şi în stare să fie înţeleasă dc om. 
strâbâiându-le cu lum ina sa, asem enea soarelui văzu l 
Toate sunt hune intre e le  şi pentru om  prin această 
arm onie In ele se arată bunătatea lui D um nezeu. Numai 
în sensul acesta se poate spune şi despre ele că sunt bune; 
câ servesc vieţii şi progresului spiritual al oamenilor şi 
unităţii dintre ei; nu suni. cele create, bune unde altora şi 
omului, cum suni persoanele dumnezeieşti. Dar armonia 
lorc o condiţie pentru bunătatea între oam eni şi ei trebuie 
să le menţină şi pe ele bune, în acest sens de capacitate 
dc slujire a lui.

176. Autorul trece acum la identificarea binelui cu 
lumina. Armonia tuturor, carc foloseşte omului ca 
hunătate. este totodată o lumină Chiar bunătatea făpturii 
conştiente faţă de altă făptură conştientă e un□ cu 
înţelegerea reciprocă, dar şi cu înţelegerea ca iuminâ a 
universului atât de folositor prin armonia lui. Astfel, 
bunătatea arc în ea şi cunoştinţa adevărată sau o curăţie 
dc întunericul neştiinţei. Dumnezeu fiind bunătatea su
premă, izvorâtoare dc lumină, e şi lumina supremă, 
izvorâtoare de lumină

177. Lumina izvorâtă ca bunătate din Dumnezeu se 
arată şi în faptul câ produce nu simple existenţe, ci mai 
presus de toate existenţe înţelegătoare ale ]ui şi ale lumii 
create de El. Existenţele celc mai de sus, create de 
Dumnezeu, sunt nu numai înţelegătoare, ci şi inteligi
bile pentru cele înţelegătoare mai de jos Toate tind spre 
lumina supremă, spre înţelegerea ci. carc rămâne însă în 
veci reepuizată în înţelegere, ascunsă în mister.

178. De aceea se şi num eşte frumuseţe atractivă.
179. Dar binele e identificai nu numai cu lumina, ci 

şi cu frumosul E frumos, pentru c i  c armonios. Iar binele 
suprem sau lumina supremă, niciodată deplin primită 
sau înţeleasă deplin, c şi un frumos din care izvorăsc loaie 
frumuseţile, ca armonii dintr-un izvor mai presus de toate 
armoniile. Această izvorâtoare armonie din El e un nou 
motiv pentru a fi iubit. Dar acest frumos e  iubit şi pentru 
că c identic cu binele. Există o  frumuseţe a binelui care 
nu c deosebită de armonie, pentru că cel bun caută să fie

166. Ca să în ţelegem  în oarecare măsură darurile 
bunătăţii Iui D um nezeu, trebuie să ne înălţăm prin 
rugăciune spre Sfânta Treim e, obârşia bunătăţii, ca 
structură iubirii prin Sine. Prin rugăciune urcăm spre 
Dum nezeu, deşi ni se pare câ  El se coboară !anoi, T otuşi, 
D um nezeu mălţându-ne. se face mai apropiat de noi. 
D um nezeu este intr-un fel pretutindeni, dar prin rugă
ciune noi ne deschidem  lui sau El ne ajută să i ne 
deschidem .

167. Se accen tu ează  im portanţa presb iţerilur , în 
care se in c lu d  ş i e p is c o p ii , care au o anum ită  
bătrâneţe în ţeleap tă , prin care au prim it în văţă tu rile  
în m od su cces iv  dc la A p o sto li şi te pot şi sunt datori 
să Ic predea altora. Ele sunt învăţate d intr-o  tradiţie  
ce vine dc la A p o sto li.

Capitolul IV

168. Mai presus dc lucrările îndumnezetioare.
169. Existenţa este identică cu binele. Căci bunătatea 

e o existenţă doritoare să se dăruiască din prisosinţa ei. 
Binele desăvârşit este existenţa desăvârşită. Dumnezeu  
este binele desăvârşit, pentru câ nu e nici o  lipsă în El. El 
e binele prin însăşi fiinţa sau existenţa iui. Dar binele e 
totodată hunătate. Ş i bunătatea se inunde şi altora şi prin 
aceasta şi existenţa. Dar la această întindere nu poate 
înainta, căci nu poate înainta de la nedesăvârşire la 
desăvârşire. Dum nezeu trebuie să-şi dea existenţa sau 
bunătatea sa desăvârşite din veci şi altora şi ca atare nu 
poale fi decât o Persoană, bucuroasă de bunătatea ei şi de 
întinderea ci şi către alţii. Şi cei cărora ic întinde această 
bunătate sau existenţă desăvârşită trebuie sa se  poală bucura 
şi ei de ca. Din bunătatea Im Dumnezeu rezultă dec! 
Treimea tui. Bunătatea supremă face o F’ersoană să sc 
dăruiască altora total sau să-şi dăruiască însăşi existenţa  
sa celorlalte, dar fără să sc confunde cu ele, deci au 
aceeaşi fiinţă în trei Persoane. Şi aşa c D um nezeu din 
veci.

1 7 0 .  D e aceste două grade vorbeşte şi S i  M axun în 
Ambiiţuuv capitolul VII

171. Dar bunătatea desăvârşita este pentru D um 
nezeu să creeze şi minţile netrupeşti şi pe cele  om eneşii 
în trupuri, capabile să cunoască bunătatea lui şi sâ-i arate 
recunoştinţa. întipărite de bunătatea lui. minţile supe
rioare nclrupeşri le-o arată şi celor inferioare netrupeşti 
şi acestea minţilor omeneşti în trupuri, iar cele  inferioare 
şi cele în trupuri o urată Tn forme de recunoştinţă către 
cele superioare. Iar existenţa lor e pc măsura bunătăţii cc 
li sc da ca făpturi create, mărginite. Ele nu sunt emanaţii 
ale lui D um nezeu şi unele din altele, căci aceasta n-ar mai 
fi un act aJ bunătăţii voite. Bunătatea ce le-□ arătat-o 
Dum nezeu crcându-le Ic-a arătat-o şi în faptul că le-a 
creat pentru veşnicie şi revarsă mereu asupra lor ca nişte 
raze darurile sale, ca nişte dovezi ale iubirii neîncetate, 
cum  revarsă şi cele mai înalţe darurile lor asupra celor  
mut de jos Bunătatea lui Dumnezeu ic uneşic pe toate,

I 7 2 .  Treptele mai de sus îşi arată bunătatea spre cele  
nuu de jos şi le ajută să urce spre ele. iar cele  de la cea
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184. Dumnezeu e eros şi iubire, ca Cel cc creează şi 
susţine, iar îndrăgit şi iubi! ca Cel ce atrage cele  create 
spre EL arătându-se Frumos şi bun. Prin prima numire se 
m işcă în Sine în iubirea î ara început şi sfârşit, prin a doua 
m işcă cele create, intoreându-le spre Sine.

185. Erosul, fie dum nezeiesc, fie îngeresc, fie su
fletesc, fie ca mişcare inconştientă în toate, e o putere 
unificatoare, mişcând pc cele superioare spre purtarea de 
grijă a celor inferioare, pc cele  inferioare spre înţelegerea 
celor mai înalte şi pc toate spre unitate neconfundalâ.

186. Toate sunt ţinute prin cros în relaţie, nici una 
nu poate propăşi in bine fără celelalte. D um nezeu  
izvorul binelui. e nesupus relaţiei, fiind d incolo  de 
toate, dar făcându-le pe toate să tindă spre El şi unele 
spre altele. Prin aceasta arată că e întreg în toate, întrucât 
aceeaşi unică putere le ţine în unire pc toate şi le face să 
sporească in această unire identici, ncconfundându-le. 
căci le dă tuturor forme diferite ce caută a sc întregi şi a 
se armoniza. D eosebirea între D um nezeu, ca nesupus 
relaţiei, şi loate celelalte, ca supuse relaţiei sau necesităţii 
de a se aduna. îl arată pe izvorul binelui ca necreat şi 
Creator, iar pe loate celelalte create, în panteism toate 
sunt supuse relaţiei.

187. Dar autorul ia dc la unii întrebarea: dacă toate 
iLtid spre izvorul cel unul al binelui, cum  mulţimea de
m onilor a căzut din dorinţa binelui şi se face cauza tuturor 
relelor? Cum rămânând dem onii în existenţă - care e un 
bine - au împreună cu binele şi râul în ei?

Şi pe baza acestei întrebări aude şi altele: ce este ceea  
ce face in ei răul? Ş i, in general, ce este râul? Cum, dată  
esLc în ci existenţa ca bine. poate produce râul? Sau dacă 
râul e din altă cauză, care e acea altă cauză? Şi cum  
doreşte ceva din cele ce sunt răul, deosebii de bine?

In răspunsul la aceste întrebări autorul dezvoltă pe 
larg explicarea râului.

188 . Mat întâi răspunde câ răul nu este din hi ne. Căci 
nici răceala nu este din Foc, Firea binelui e să aducă la 
existenţă şi să mântuiască, iar a răului sâ strice. Dar răul 
are ca suport existenţa, nefiind decât în ceea ce există. Ş i. 
dacă e aşa. răul nu este cu ttriul rău, ci are ceva dtn bine. 
Pe lângă aceasta, toate cele pe care te face răul. te face  
pentru cei i se par bune. Râul nu c dc sine şi. deci. nici nu 
ţine de existenţă. Dar atunci cttnt va fi răul în cefe ce 
sunt sau dorind binele, adică existenţa? Dacă ar fi cu totul 
rău, ar fi neexistent. Binele c simplu existent, pe când râul 
e şi in cele ce sunt şi în cele  ce nu sunt. Răul I uptâ contra 
existenţei ca bine, dar n-o poate desfiinţa loial, căci in 
acest caz n-ar mai fi nici el, N im icul nu poate lupta cu  
.existentul sau cu binele prin el însuşi, c i are lipsă de 
existenţă sau de bine, ca să lupte contra existenţei sau 
bmelui-

Râul îşi ta puterea din existenţă sau din bine ca să 
lupte contra existenţei sau a binelui, dar eu părerea că 
luptă pentru existenţă sau pentru bine.

E contrar existenţei şi totuşi are nevoie de existenţă 
ca suport. Dat aiunei este râul de la D um nezeu care e 
izvorul existenţei şi al binelui? Şi totuşi râul nu e pentru 
câ îi vrea Dumnezeu şi pentru câ tinde spre Dumnezeu.

De aceea râul nu e totuşi din Dum nezeu şi nici pentru 
Dumnezeu, El nu poate fi explicat cugetând izvorul lui 
ca o  esenţă identică cu esenţa hinelui El nu poale fi

în armonie cu toţi şi cu toate Toate frumuseţile din lume 
suni iradieri din Frumosul unic, care c cauza lor mai 
presus ele m ulţim ea tuturor armoniilor. Frumuseţile din 
creaţie sunt participante. Frumosul, cauză supremă, e 
participat Nu c identitate de fiinţă între FI şi ele ca ir  
panteism. F.l nu c numai izvorul frumuseţilor din creaţie, 
ci întreţine şi o s£te după frumos, ca bine, sau exercită o 
putere atractivă asupra lor, fiind şi prin aceasta cauză a 
unităţii tuturor El e pururea frumos, din veci şi până în 
veci. E şi el un semn al bogăţiei nemărginite a existenţei. 
Ca frumos ce întreţine în toate setea după el şi între ele. 
e şi El o cauză a unirii tuturor cu El şi intre ele. El întreţine 
şi comunicarea între roate, dar şi pe fiecare, pentru ca din 
unirea varietăţilor lor arm onioase să se nască şi să se 
întreţină frumuseţea.

180. M işcarea fără sfârşi ta minţi lor (duh urilor) te l or 
mai înalte spre bunătatea şi lumina dum nezeiască şi 
voinţa dc primire şi de com unicare a bunătăţii şi luminii 
primite celor mai dc jos e şi în Urne dreaptă şi circulară. 
Căci pe de o parte ies dm ele spre ceea ce privesc şt dau. 
pe de alta sc întorc spre ele cu ceea ce primesc şi cu 
bunătatea sporită cu care se aleg din dăruirea ei. Şi, 
întrucât ea c şi un urcuş, are şi forma unei spirale.

181 . Toate tind spre D um nezeu ca bun şi frumos, ca 
spre bine şi frumos pnn însuşi faptul câ există. Căci nu 
pot fi in afara lui. Dar fiind în E l+ sunt intr-un fel printr-o 
putere mai presus de a lor, deci intr-un mod niui presus 
de fiinţa. Nu e nim ic fără să-şi aibă uit una susţinere în 
Cel mai presus de fiinţă şi fără să participe la această 
calitate a lui Din cauză câ toate suni în El, toate îl iubesc 
pc El şi se iubesc Intre ele. unele în mod conştient, altele 
pnn firea lor, fără să-şi dea scama. Din pricina aceasta se 
susţin toate, căci in această susţinere reciprocă sc m ani
festă puterea susţinătoare a Binelui în care sunt. Pentru 
bunătatea lui supremă te iubeşte pe toate, le atrage pe 
toate. Ic desăvârşeşte pc toate.

182. Autorul pledează pentru tdenfiiaiea de înţeles a 
cuvintelor etos şi agape împotriva unora care dădeau 
cuvântului cros un înţeles inferior. în timpul mai nou se 
face o deosebire între aceşti doi termeni. Unii teo log i 
moderni fN ygren , Eros und Agape) socotesc câ erosul 
c iubirea om en ească  faţă de D um nezeu, plină de elan  
spre infinit, tar agape c iubirea blândă, ocrotitoare a Im 
D um nezeu laţă de oam eni. Dar. in general, azi se 
fo loseşte  aproape num ai cuvântul agape atât pentru 
iubirea iui D um nezeu faţă de oam eni, cât şi pentru a 
oam enilor faţă de D um nezeu,

183. Autorul consideră că unii văd in dragostea de 
D um nezeu extazul (ieşirea din sine) omului, produs în 
el de misterul infinit al Im Dumnezeu Dai el susţine câ 
şi D um nezeu trăieşte o  ieşire dm Sine în dragostea laţă 
de oam eni pentru covârşitoarea tui iubire faţă de ei. E 
un extaz coborâtor al lui D um nezeu uirând de mărimea 
sa pnn mărimea mbirii sale de oam eni şi dm gnja faţă 
de ci. Erosul acesta extatic şi-l arată D um nezeu şi in 
râvna lui de-a face ca ei, pentru a câştiga şi râvna iubi ni 
oam enilor. E o  ieşire a lui D um nezeu la oam eni, fără 
să se Facă totuşi deplin  arăiai lor N -ar putea fi încălziţi 
oam enii de erosul nesfârşit faţă de D um nezeu, dacă 
n ar fi pătrunşi dc erosul lui.
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I ruge re a lui loială: folosirea forţelor naturii eon тгаг ex is 
tenţei lor ca oameni şi comuniunii dintre ei.

Fiecare făptură conştientă sau unealtă din lume e 
făcuta deplin buna. in sensul l л îşi poare împlini rostul 
ei. Coruperea ei de către rău înseamnă o slăbuţ! a binelui 
reprezentat dc ca. tui in sensul c.i e făcuta mai puţin bună. 
Caci mc! o creatura nu с bună in gradul mllnil ea izvorul 
binelui şi uu с făcută u  una cc  nu poate înainta sau slăbi 
in bine. Numai Dumnezeu este binele nesfârşit fi, ca  
atare, indefinit In această bogăţie nesfârşită a lui e 
puterea prin care־ da lui urm chipul lor definit sau binele 
deplin pentru rostul lor

Spre d e o s e b ir e  dc râul care nu с în sine fi pentru ·sine 
sau str icăciune totul a în sine binele ÎJt c e l e  in сиге с deplin 
l ikc celc d e p l in e  şi ne a mestec a ie şi in în treg im e  bune. 
С and răul apare sau с p rotim in ele. face binele nedeplin 
pentru lipsa adusă in bine.

Bunătatea desăvârşită a lui Dumnezeu se dăruieşte şi 
ea gradat făpturilor, pc măsura efortului lor. aflăndu-se 
in unele din ele in grad. m.ixicn. iar în altele în mod mai 
redus. până Iu ultimul grad. Dai d c  sc îmbină spre 
armonia mi regn croaţii, folosiri du-se unele de altele, ude  
mat de sus purtând gri jă do colo mai dc jos. celc mai dc 
jt! înaintând spre ,.rinele celor mai dc sus

Orice existenţa e părtaşă la bine pnn tapiul ca există. 
Şi aceasta sc arata în vreuna sau alta dm însuşiri. O  
existenţa fara nici o  însuşire nu e nimic, deci n-arc nici o 
parLăsie la bine.

Chiar cel ec sc mişcă spre rele arc in aceasta mişcare 
lc■ a din bute. căci soc !Me sie ca sc mişca spre mai multa 
v i.tţa Chiar in pofta lui este o  pane din bine. deşi poftind 
ceea lc o numai în aparenţă bun. dru nu с bun de fapt. 
slăbeşte viaţa sa şi a altora, deci măreşte lipsa'binelui sa a 
. ׳ ־ xiMenţe.! Dacă l intre j  ч-ar în rai totul, n-ar mai exista* 
deci n ar ntai fi nici râu Răul rural, care nu vrea nici 
existenţa sa, nu există- Dacă n-ai participa deloc la pur
tarea jxistenţ ■i Iul Dum nezeu,  nit i n ar fi.

Răul nu poate desfiinţa ( .evatimil .câci in a c c s i c z /n u  
nun o nici cl Dera întrucât face >i el ceva. aniiâ câ  el 
participă roiuşL la bine. D e exemplu în boală nu dispare 
toata orgam/urea trupului, caci în acest ·.ar n-ar subzista 
m u  boala Fa csie un amestec de organizare <i dezordine 
in trup. Raul este amestecat cu binele, nu e niciodată 
Mimai rău. Un râu căzut cu totul din htne, nu va linie i el.

Autorul a dezvoltai m u tiuilt idcca neputinţei râului 
de-a li exclusiv pr ui sine, fără bine. Dar aceasta nu 
înseamnă l;î existenţa nu simte a deseori nefericirea răului 
tn■ :־îl unu lua de binele existenţei . Existenta demonilor  
suferii la e.xirem de râul uitrodus dc .־! in ca, cum poale 
şuieri >1 existenţa celor cc  sc Limi cuceriţi dc demoni. 
Idcca с ca suferinţa râului nu o poate !rai decât ceea.ce  
există sau cel ce  există. O existenţa desfiinţată cu toi ui de 
rău &U mai suferă. în dctzasLa sc arată, am spune, Ц 
с.цгасierul pozitiv al negaţiei pc caic nuri il aduce in 
existenţă.

Dai aceasta ne tei ic! re a amestecării cu raul o îrăieşte 
numai existenţa creata. Insă şi in aceasta se vede plata pe 
care licbuie să o dea pentru Folosirea libertăţii contrai lui 
Dumnezeu. Dai aceasta nefericire sia şi într o cumpănă  
cu amăgirea in care lautaiea, sau egoismul şi mândnă  
alese liber, socotesc ca şi întăresc existenţa şi găsesc* o

explicat pnn panteism în acest caz. nu sc mai poate face
0 deosebire reala intre bine şi râu Acesi  caracter ambiguu  
a] râului nu se poate explica decât din faptul ca in lata lui 
Dumnezeu apare prin creaţie o existenţă dotată eu lihcr- 
lutea dc ■a folosi  existenţa şi contrar ei sau de-a lupta 
împotriva izvorului adevărat al ci fi, deci. al binelui, cu 
părere a la lupta pentru el Dar, întrucât creatura nu-l 
recunoaşte pe Dumnezeu ca izvor al existenţei sau al 
binelui, ci crede ca arc in ea însăşi, ca existenţă izolata, 
puterea de a ii şj :.ie j spori, acest fapt o face să scadă.

Re de и porte răul nu arc o obârşie proprie, deosebită  
dc o b â r ş i a  existenţei. pc dc alto poate soeott existenţa 
pi unita de la Dumnezeu ca .ivând-o prin sine iu ceea cc 
este şi Irr ceea ce poare deveni.  Râul n are, deci. o e x i s 
tenţă proprie, ci apare din existenţa dat ! ul׳ Dumnezeu,  
dar folosii:'! !.и :׳Mstcriţa ncvcriită ׳ 1!־  I i Dumnezeu şi tara 
re! unoaştcrca că ea poate creşte пиши! in legătură eu 
Dumnezeu, ca i /чог nestârsii ai ei şi în comuniune cu 
toată creaţia t arc e dc Ia Dunutozcu şi in carc Dumnezeu  
j pu^ioatiJ existenţa creată, penii и acreşte unitar în Fl şi 
im Fi. Gând l e ►crutiea tapliirii conştiente îşi rupe c.ras 

ten ţa sa de izvorul ei  thrmrtczenrei; şi dc toi universul, ca 
slăbeşte şi po.uLe sbîbi şi existenţa pârtilor universului e־u 
cure js i l  ir) Icuaturâ. diu'n j c d e a  ли î ־!e opun.

Г ara ItheMataa unor I «piu!! creare.\ k \  i mărginite rau! 
n ar putea exista Dar Dumnezeu n a dat fapiuriltn 
!ceasta I!be itate ca o  sămânţă necesara a râului şi în леем 
sens raul nu e de la Dumnezeu Dar Dumnezeu m u  n a 
c r e a i  toi!TC fSBIUflJc făta libertate şi Fără conştiinţă. CâCţ 
în accs! caz n-ar avea iu с Ic chipul lui Dumnezeu; ş! n ar 
р не 1 fi bune neaviind voinţa pnn carc [iot li rele. r.-ur 
pui ea uibt pc Dumnezeu Ccl bun şi nurilor. dâra n-ar 
pute*, şi, sa nu-l iubească S-ar sădea iarăşi mir un pan 
rctsm lipsit de bunătate. Jc iubire, de sen--.

1 N 9 .  T'1 ir. dat a râul nu e decât f czemaţ pc existenţa 
dat,׳ (II־ Dumnezeu. el nu exista cu o fiinţa propui., cum 
: u  e i loaie formele de existenţa, na i ! a iposias propriu־
FI apar în fiinţele <au iposta>unlc ex is lcm c  de ia 
Dum nezeu acestea din urma folosind contrar firii lor 
nu ieri! ׳ l . li л-.ш dat spre în :■u marea m binele ide varul, 
м и  in Dumr!cze«i ca izvor al existentei lor pentru 
sţuiruca acesteia Hulit ţ t t  rău nu a h  fiinţă ir, îi  
ciV( t . - fi» i t,I rifunui d e ib in u  Ut u iu r r  sj ihshitsltt celui
a  ■uni Chiar dc se mişLJ şi el. prin mişcare:! !tu iu i  

dc/roUă pozitiv ״ e k  cc sunt, ci Ic шгире. HI n-ore nici 
fiinţa, mei putere proprie, ci se foloscfic de puterea 
fiinţelor corKretizaite in ipostasuri, dar pentiu coruperea
1 uliţelor. t ă i ,■ a Ll puica distruge-,■căci D u m n ez eu lu i  lasă 
fiinţele .! fie d is t ruse  -. ct slubindu ■k. cum  sta! d i c  ■>i 
puterea lor. I·j Iu 4iiiii -и s trâm b D u m n ez e u ,  -lâna tap־, 
lurilor fiinţa i puterea lor. Ic a dut prin aceasta i puterea 
ic и к> кы  aceste pa te r i  си: и vracse pruni un efort al Iu; 
In pute . . j J j L i o e  D u m n e z e u  c implic ată şi t rebuin ţa  un ui 
d r e i  al *lii . lai şi putinţa dc  a Ic IfiftM tic spre ctuşterca 
гг O rfiinczL u, a puterii  dale lot de la î )u m n e z eu  fie spre 
fiubirca acestei puie! i J V aici paradoxul ca iu s a 1 !rşirera 
răului e vi o putere,  d a r  şl o slăbiciune, mai ales c a  г Lkz ul tal 
al fo losim  puici ii lor. ujrUrru lini Pnr. libertate oamenii  
sîălKSC .s.lli tac tel·.־ sau lac mai gleU ic foi и 1■ut şi natura 
ч uc  !! s-a dat spre c reş te rea  lor în înţelegerea Iu! D u m  
nezeu şi in com uni  unea m.irenl.ilta D e  aici sc explica şi 
acest sens al răului t u  împuţinare  a binelui, ta ra dis
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exis tenţă ,  sjl! s ir d:־ is t ruge pe ei înşişi Sau  dacă ar fi răj_ 
prin fire. şi-ar n imici  însăşi ex is ten ţa  lor. Ei sunt rai p n n  
Ispsircл a Ceva din bine le  existenţei  lor în general acesta. 
es te  râu], un bine din care lipseşte ceva. sau care aduce o  
iteorâruJuia[;! în orânduLala celui ee-l face şi и al tora dm  
ere a lun  - dar m! in D u m n ez e u ,  izvora! nesfârş i t  ai bine Im. 
D a c a  diavolu l  ar fi cu  iolu! h e p ă m ş  la bine, mei Ei-at־־ 
e x i s ta  D acă  dem onii  ar fi rai prin fire, ar fi. fost pururea 
rai. Dar râul e s c h im b â r to ţ ,  с  nes ta torn ic ,  Dc aceete 
dem onii  n u  suni dc La încep u i  rai, căci au  primii fiinţa 
b u n ă  din D u m n ez e u  Sau d ac a  ar ii fost pu ru rea  răi, r w r  
fi rai

1 9 1 *  Nici sufletul om enesc  nu e  rău prin fiinţă. Căci 
când  с rău, e din lip.sa în fiinţa lui I ăo u â  bună» prin 
căderea din slăbit:! Line. Şi in d e m o n l ţt in suileie,  rad e 
o lipsa a depliruUâţU binelui

i 9 2 ,  Răul nu vine nici din trupuri.. Căci in acest caz 
n-i-н fi şt duhuri rele

1 9 3 .  Râul nu e nici una cu iirăteria Căci şi ea face 
parte din lume, în care cmc o raţionalitate şi o frumuseţe 
Fi i sc poUivcsi, toate formele frumoase Insa i Ic dă ч  
Dumnezeu şi în parte omul Dacă toate ale lumii sumdjn  
bine şi sc completează uncie pe altele este şi ea  i materia)
0 opera a lui Dumnezeii , principiul binelui şi numai al 
hunei u! Daca luatcriae necesari  pen tru  în t reg im ea  lumii, 
са nu с rea prin sine. Căci iaul mi e o necesitate. Cum ar 
fi materia ca necesară fiamii, necesară binelui? Materia 
naşte s! hrăneşte. Dar aceasta nu с  propriu râului, care 
numai corupe. Faptul câ materia atrage spre ea, n u n  lace 
rea, m m  zic unii, căci atragerea ci nu t  irezisiihilă, 
Trebuie înfrânată numai o atracţie exagerată spre ca.

Dai !■mul u imrodtis şi rn materie raul prtn pucand 
lui tă u  sa a f.tcă ca ts>t!jI rea Cum  se va vedea din unele 
texte citate dm Sf» Si mior! Noul T eo log ,  tmr-n notă la o 
scolii.' a S !'. M axim  !'Capitolul IV §3.1). maicna a fuM 
tăcută la începui cu lumină incoruptibilă, in care aveau 
să se vadă oamenii  ijiireei, şj Dumnezeu. S â j i e  lumină 
a zis la început Dumnezeu ЕЗлг având in vedere c i  omul 
va slăbi le Etani г a t u  Dumnezeu şj se va apleca mai mult 
spre acesi meri iu, Dumnezeu a jpus în ea şi posibili Laie.i 
dc ă deveni opacă şi itHodaîă supusă legilor carc и fac 
necesară hranei omului şi с о т р и  hi la. Dar prin aceasta 
maicria nu devine cu totul rea. Ea a rămas Folositoare 
vieţii omului şi poate câştigau Lr an* pa ron ţă tot mai marc 
peniru oamenii с uraţi. Jn viaţa v ikoarcea va fi, pentru ccl 
apropiaţi deplin !.Ic Dumnezeu, cu iotul luminoasă Poate  
acest  lucru e spus ca o p rev e d e re  şi in avertism entu l  
dat om ulu i  de D u m n e z e u C ׳ â n d  ve ţi  m â n a i  thn  
p o m u l  c u n o ş t in ţe i  b in e lu i  .j'f r ă n im ,  t a  m o a r te a  ve p  
tnui t. N aiura v a deveni penii u el у  bună şi rea, in sensul 
■» ă chiar in folosirea ei s.i тЛпслге, nu devine ntiniţii rea 
ci l im a n c  şi burta dar şi in sensul câ prin experienţa 
dureroasă ce o  va Face omul prin materia devenită corup
tibila d e u  şi prin irupul lu i  supus morţii» vy spori într-o 
spiritualizare luminoasă .t maicric! şi in viaţii viitoare ca 
vti redeveni cu talul lum ini ,  cu m  ti zice poporul român 
comikiviLiu hi m e -  lumină. In capitolul despic îngeri.
1 fiomsie spune v :! chiar şi îngerii de pe trcptclfi inferioare 
.ilj o legătură cu materia, putând aparca în  turmă de 
impuri niatenale şi folosind sunetul ei şi în vorbire. Dar 
nu num.iiiri se folosesc de materia asilel devenita, ci ş! 
demonii .

.mângâiere" in aceasta» Dar ţ i  aceasta с o  falsa folosire  
a năzuinţei spre bine.

Dar neferiefeeape care o poate aduce râul în existenţă,
ii.ik'Simlu se chiar de puterile ci. umtă câ uceste puteri nu 
.иni dm fiinţa necritaiăa Im,־ (5шnue/cu. Căci ir, acesl caz 
posibilitate a !auIu! ar ti dată chiar in D un mereu Aceste  
pnkri мл!! create din пищ . Si lâpţli ru în să şi e  cteutu din  
т и п е  P^ntcîsnnii nu poate explic־:! ra.il Făptura creată 
poate folosi prtn libertate puterile create date ei dc  
D um nezeu  contrar rostului Inr. pentru ca ли sunt de 
esenţă di ■■ ina şi prin libert alea cu  елге -este ci ostii ă 
poate su [o Ic! se ase a aceste  pul eu  chiar ram rar lui 
I hunm -zeu  - a m ă g in d lt se cu ideea câ ел însăş i  ите 
in s ine  izvorul ex is tenţe i  infin ite  sau cu idee;! că
linul arc caracterul unei realităţi carc sc mişcă între 
емМгпр'. şi rum ■ xixienţa, Iară nit*( Un sens. De гли e 
I rata iu şi puania făpturii raţionale mari;mite de  a-şi 
Tt tunet־.! raţiunea. fa.crand־o să admită uu поп-sens in 
ff.MSţcnţă,

Uuorul a f i r m â n d ». ă i ăul nu se  p o a le  rezema d e c ă i  pe
ish.i л.ксл uu с 4»-л Lk-!*llJ o p u s e i  -а mutic» neaga puânţa 

Cu el să aibă un izvor propriu. Nimiq^l n-arc nici и putere 
ui ci Apoi cum s -лг li înţeles doua obârşii capabile sâ 
producă do u i  rorţe contrare, care M uşi  s i  îmbine?  
Râul nu iiL: o diLirşie proprie Dar nu poate fi nici din 
D iiruLuzeu C.t־m  eftfisi n t i !  a ifintt -un pr in  i ipta sâ ia s â  
 tţ&ferţi t a hăul ti intrare* Deci nu se poate admite mei ,'׳,.
m dualism de esenţe in explicarea răului, nici o pro venire 

a râului din izvorul exist^nţet, cure nu poate fi mârginn 
le o tbrţă . murară. I z w f e l  ® S ta n ţe i  nu poate ti im părţii, 

nit i nu se poate sch im b^  fiind viind aşa. când atticl. Răul 
tui poate fi explicat decât daca abuuri de Dumnezeu ccl 
nvetear ţ i  creator există şe o realitate creată dar libero, 
[■ Ji.iniiu-se fol ori dc existenţă ca dfcuiâ. ntarginită şi 
'  eră Numai relaţia i'nue un □ишпе.геи personal׳ 1
u־:!! .  SiSianţă pcisonala creată poate־. <! a; >e nrciitnr şi׳
v  plicii biEivlc şl raul. O  esenţa unita din earg ar ieşi Luate 
tşa cum suni, nu poate explica dfi®№bîrcă între bine fii 
:ău ţ. n Dumnezeii  iпрег^олaJ este identic cu binele pur 
■ i l и izv-tirul binelui. Dur un :j-akd dc Diurnie/uu crciaid 

din bunătate pxîslcnţe mărginite şi libere, ciirc sâ răs
pund :! iubirii lui. po ite explica - prin Jibcr'iucat'e le-o dă 
!cc icra pemru dezvot latea lor spre El sun еоЫгшг lui - şi 

râul Dai acest răţi rn.i l poale a t ing i  în bunătaica Lui 
.niarginitit:■־1

1 9 0 .  Dar nu nuitiai în Dumnezeu este hiuclc, ci şi în
ceti filat aprupi iie lăp! ar i L unşiierie şr libere de El Căci  
i i au migdteă în El fi pi ime-c dc  la El toi mai mari daruri 
ijl'i:reale ă k  iubirii lui DL.u־ unu din ara.'şti ingen au putut 

idea du: bunătatea curfţkl rtevuind să recunoască pc 
l ■ишпе/:м : a tzvor .!I existenţei l w  ■\cc7;tia devut j ăi uu 

uu fiinţa, ci p!in Hhertate, Dar intrucâi rămân in e x i s -
о. !ц a. răjnân in и и [\ a me si ec  de b in e  şi de râu 
I tepariăt]Jn sc de Ditnătezcu. ci şuiera răul şt ca o 
p:de ipsa j lui I ÎLînmeze.j Dar aceasta arataeă poate h şt 
altcevii cc apare ■»a гаи. Jar ui realuaic с un bXjiC! carc i u i  
пилю fi iei с ijmaniearCtu j־,iul pcinm că vie ■ să re\nhu& 
j ־ ׳J 1- e | ■:ii prin Mul [H׳(k־p'-ci. la bine Astfel şi te l  buiT,m 
gi»ta suprem *au ncmărgt^rţ ■e poate lolosi  de un r.m 
ap-.irenl spre hme

D e m o n i i  nu su n t  rai prin Fire:. c.u_i m a ce s t  caz ar fi răi 
p c m r u  :.a D u m n e z e u  i u tacu l  a ş a . slui o ar !;!■»e parte d in
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trebui de cc alunei celc raţionale şi îngerii, care suni 
numai minţi pure. suni mai aproape dc Dum nezeu, decât 
cele sensibile, sau chiarnesensîbiJe? Autorul răspunde câ  
viaţa, raţiunea, mm iea Tace o crcaiură mai aproape dc 
Dumnezeu, pentru ea în aceste însuşiri e un plus de 
existenţă. Altfel e trăită existenţa dc cel cc vieţuieşte şi 
mai intens, dc ccl raţional şi de m inţile pure ale îngerilor.

202. Sc vede şi tic aici că autorul nu c panteist.
Existenţa cu adevărat existentă, mai presus de ex is

tenţă, care c numai din dar, sau din participare, sc 
deosebeşte de această prin faptul câ nu c creată, ci crea
toare în toaLe form ele dc existenţe. E o deosebire dc fiinţă 
intre ele, nu numai dc grad. Deci autorul e străin de 
panteismul care confundă în fiinţă pe acestea două. Ceea 
ce face pe Cel mai presus de fiinţă Creator, e bunătatea. 
Iar bunătatea im plică libertatea. Dum nezeu nu e o esenţă 
din care emană fără voie existenţele. Nu e o  existenţă 
asem enea lor. I iind suprafiinţial. sau mai presus de a fi, 
această supraexistenţă implică în ea şi bunătatea nemăr
ginită şi loial liberă.

Fiind Ccl cc face toate, e însăşi puterea acestei faceri־, 
fiind Creatorul şi susţinătorul veacurilor, e insăşi puterea 
lor; fiind Creatorul timpului, o însăşi puterea timpului. 
Toate îl au pe El ca putere susţinătoare. Ş i totuşi El e 
deosebii de toate. El e chiar existenţa celor ce sunt. etici 
El le-o dă. Şi lotuşi e mai presus de existenţa lor, Celc 
create sunt, întrucât au o definiţie. Dar şi mişcându~set EI 
e puterea stabilităţii şi m işcării lor. dar e  mai presus de 
siabiliLaiea şi mişcarea lor. El a fost deci înainte de toate, 
d a c i le-a creat şi va fi pururea d ac i le susţine,

203. El preexistă tuturor şi de aceea toate sunt din 
El. care le gândeşte înainte de existenţa lor şi arc puterea 
de-a le aduce la existenţă. De aceea în El sc constituie şi 
se menţin toate.

204. D in Dum nezeu este existenţă ca atare, viaţa ca 
atare, raţiunea ca atare, astfel că acestea, în generalitatea 
lor. se fac începuturi ale celor ce subzistă concret: încâl 
pe de u pune ultim ele există prin participarea h cele 
generale. care sunt tot atâtea începuturi, dar prin acestea 
participă şi la Dumnezeu care este începutul celor generale. 
Dar cele generale nu există concret, ci le vedem în cele ce 
există concret. Flecare persoană participă lă fiinţa umană 
ca la un început, dar aceasta participi la lucrarea lui 
Dum nezeu, făcătoare a fiinţei umane. Prin existenţa de 
sine, prin viaţa de sine, autorul înţelege fiinţele sau 
însuşirile generale. Dar acestea sunt încadrate în relaţii, 
pe când lucrările lui D um nezeu ca începuturi, nu sunt 
stăpânire de vreo relaţie. A ici se arată iarăşi că autorul nu 
gândeşte pe Dum nezeu ca o esenţă de care se împărtăşesc 
toate fără voinţa iui.

2 0 5 .  Toate formele de existenţă au in Dumnezeu  
începuturile - în lucrările lui Dunm ezeu care sunt in El o  
unitate, dar pe măsură ce se realizează chipurile lor+ se 
arată in ele deosebite, cum  sc araLâ şi produsele lor. Sunt 
ca liniile care pornind dm centrul cercului, se disting între 
ele şi se distanţează tot mai mult, pe măsură cc  sunt mai 
depărtare de centrul lor dum nezeiesc.

Sufletul estq un chip al lui Dum ״206 nezeu, cu centru 
dm a cărui unitate de puteri pornesc puterile ca mod 
distinct, când sufletul vrea să realizeze un lucru sau altul. 
Si aşa cum sufletul c întreg in lucrare distinctă. aşa c şi

Dar aşa cum pentru cei ce  se vor uni prin înviere cu 
Hrîstos materia va redeveni lumină, aşa pentru cc! pentru 
care materia a devenit opacă, sau socotită ca singura 
realitate, folosită numai pentru trebuutţele materiale, 
pentru cei cc vor fi despărţiţi cu totul dc Hristos în viaţa 
viitoare ea va deveni un întuneric extrem. Ea va fi în 
tunericul iadului lipsit de sens, căci nu va mai avea nici 
măcar rostul de a-i hrăni.

194. Răul с o lipsă în bine, sau în existenţă. Căci o 
lipsă totală nu poate lupta cu ceea ce este

1 9 5 .  Răul e din lucrarea liberă, nu din fiinţa făp
turilor, sau din Autorul lor. E din lucrarea liberă a tor, 
care are In ca pe dc o parte puterea dată de D um nezeu, 
pe dc alta folosirea cum nu trebuie a ei, prin libertatea 
făpturilor conştiente,

1 9 6 începutul binelui e ״  unul. Dar relele au multe 
începui un. însă au începuturile în cele  multe bune ce vin 
de la Dumnezeu iar sfârşitul lor e tot binele. Căci und 
toate spre bine. dar unele spre Lin bine care li se pai e bine. 
Râul e contrar firii, contrar începutului şi sfârşitului 
adevărat at lucrurilor, contrar binelui şi scopului real al 
tuturor. El reuşeşte să strice cât de multe, dar nu reuşeşte 
să distrugă total nim ic, ci numai să dezordoneze şi să 
urâţcascâ.

) 9 7 .  Cum se împacă râul cu Providenţa care se 
îngrijeşte de toate? Daca răul e  in existenţe, şi nici una 
din ele n u c  lipsită cu toiul de bine, în toate cele ce există 
se află Providenţa, susţinându-ie. Ea îndreaptă şi cele cc  
se fac râu spre folosul celor ce le fac. sau al celor către 
care se îndreaptă râul făcut Dumnezeu voieşte pnn  
Providenţă ca toţi să fie mântuiţi. Dar nu le impune 
mântuirea cu sila celor ce nu voiesc. însă ii menţine pe 
toţi in existenţa veşnică,

198. Unii spun că dacă răul e din slăbiciune, cl 
trebuie iertai. Dar slăbiciunea arătată in râu nu e lipsită 
de voinţa. Cei ce face râul se împacă cu slăbiciunea cu 
care îl face Nu luptă împotriva ci.

Capitolul V

199. Autorul se va ocupa nu cu explicarea ex is
tenţei mai presus de existenţă a lui D um nezeu, ci cu 
i e ş ir i le  lu i a c t iv e ,  c r e a to a r e  a le  c e lo r  e r e a lc ,  
susţinătoare ale lor şi înălţătoare spre Sine, Autorul 
num eşte continuu pe Dum nezeu ituu presus de fiinţă, 
adică mai presus de existenţă, dat fiind că fiinţa vine de 
la a fi. V om  vedea mai încolo ce înţelege prin existenţă 
sau pnn cete ce sunt. Chiar a fi sau existenţa aşa cum o 
trăim noi este o taină. Nu ştim ce înseamnă şi cum  se 
produce. Sim ţim  numai că nu e prin ea. ci pnn Cineva 
mai presus de a fi, sau de fiinţa în sensul irâit de noi.

2 0 0 . T oate acţiu n ile  creatoare, susţinătoare şi 
înălţătoare ale lui Dun mezeu cel mai presus de fiinţă, sum 
cuprinse în num ele dc Providenţă. Ea e cauza tuturor 
celor create, fiind una şi în acelaşi timp multiplă in 
lucrările ei producătoare şi susţinătoare ale tuturor for
melor de existenţă, aşa cum şi persoana umană este una 
în lucrările cl, dar lucrările sunt multe.

2 0 1  . Afirmând că existenţa e primul şi cel mai шаге 
dar, de care sc împărtăşesc creaturile, unii ar putea în-
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comun! Ea nu e despărţită de iposiaxurjfe in care se 
manifest! dar prin cugetare îţi dai seama că e ea un fel 
de izvor din care sorh top. Dar deasupra ei este izvorul 
suprem, care nu se mai numeşte viaţa de sine. sau viaţa 
generală, ci supra-viaţâ (ir/tepÎ^of)), căci nu e 
condiţionată dc ceva mai înalt, Deci ipostasurile care 
participă la viaţa generală ca atare, ]a viaţa de sine, viaţa 
in sine, participă prin ea ia supra viaţă. Sunt două trepie 
dc participări.

Aşa s-a vorbit şi în eapiiolţil anterior de existenţa  
însăşi sau în sine (a u t o e T v a i) ,  şi de supraexisienţă 
( im ep  t o  F i v o u ), sau de supralîinţâ (TăTicpOLOÎct), care 
nu participă la nici o altă existenţă superioară, cum  par
ticipă existenţa în sine şi cum participă !postavurile din 
uhiniiL D in Dumnezeu cel supraexisteni, care e  dincolo  
de existenţă, pentru câ nu are nici o cauză a existenţei, 
provine viaţa în suie şi la aceasta participă !postasurile. 
D eci viaţa în sine nu se poate explica  pnn ca însăşi. Ea 
are pe Dumnezeu cel supracxisicnt drept cauză a Facerii 
şi susţinerii ei. Ea nu poate Fi fără Cel mai presus de fiinţa, 
sau de existenţă şi dc viaţă, dc înţelepciune etc.

Autorul a pâtriins ca nimeni altul relaţia între 
Dumnezeu ccl stiprafiinţial şi creaţia compusă din 
suporturi ce se împărtăşesc din existenţa şi viaţa 
generala creată şi susţinută de EL Ultima nici nu se 
confundă cu El în sens panteist, nici nu e despărţită dc El 
E o discontinuitate între El ca Cel ce nu c cauzat, ci c 
exclusiv cauza, dar şi o continuitate între El şi cefe ce au 
existenţă, viaţă, înţelepciune, etc. - cauzate, deci radical 
deosebite pnn aceasta de El, avându-l pe el cauza loială, 
deci creatoare a existenţei şi vieţii lor

217. In experienţa şi din viaţa creată generală se 
cuprind potenţial toate treptele de existenţă şi dc viaţă, 
dar şi loaie Turmele individuale ale celor cc aparţin 
aceleiaşi fiinţe comune. în fiinţa umană sc cuprind 
toate formele personale umane. Aşa se explică şi faptul 
câ fiecare persoană arc nevoie de alta şi toate sc întregesc,

îngerilor, ca minţi pure, li s׳a dat nu o existenţă şi 
viaţă trecătoare, ci una veşnică şi nemuritoare. Căci dc 
existenţa lor e legată şt gândirea şi dorirea de înălţare 
nesfârşită în Dumnezeu. Căci bunătatea iui Dumnezeu 
l'aţâ dc ele e nesfârşită şi vrea să sc bucure la nesi'ărşil de 
ca şi Făpturile conştiente.

De aceea şi demunii vor dura veşnic, căci ca existenţă 
şi gândire şi viaţi nu put avea altă cauză. Ei au fost îngeri 
bun i dar au devenit demoni prin voia lor. Căci Dumnezeu 
a făcut făpturile conştiente peomi a se bucura de iubirea 
lui şi deci şi El de iubirea lor. Dar o iubire fără voie libera 
nu c iubire.

218. Dumnezeu a făcut pentru înviere şi nemurirea 
de după aceea şi trupurile oameni lor umplute de su
fletele care prin raţiune şi înţelegere tind la a îm
bogăţire nesfârşită in Dumnezeu şi la manifestare□ ei 
prin trupim Filosofilor panteişti care afirmau câ cele 
sensibile fiind coruptibile, nu pot fi nemuritoare, căci 
aceasta e contrar fini lorr autorul Ic răspunde că atol- 
puterniciei Iui Dumnezeu nu-i este ni nuc contrar fini.

Dumnezeu întreg în orice luci arc a lui şi operă a acestor 
lucrări,

207. Existenţa esre a tu! Dumnezeu şi nu El al 
existenţei. Sc accentuează prin aceasta caracterul luj de 
Persoana. Desigur existenţa sau fiinţa nu c despărţită de 
Persoanele dumnezeieşti, ca cele cc au fiinţa De aceea sc 
spune şi inversul. Dar in Persoane se manifestă conştiinţa 
dispunerii libere de fiinţă sau de existenţă. Uberc nu în 
sensul câ ar putea tace prin ea orice, face numai cefe 
bune. Dar ie face cu hbcnaie, nu se fac fără voie,

208. E o reciprocitate inirc Subiect din veci şi 
existenţa lui; nu este EE fără ea. nici invers.

209. Sc exprimă aici raportul între Cel existent fără 
început şi cele ce au existenţa din EL

2 1 0 . Dumnezeu a fâeul, i'aec şi »׳a face.
2 1 1 . Dumnezeu c mai presus dc toate şi in aed aşi 

timp Cauzatorul tuturor, Faptul că e mai presus de toate 
nul ţine în necum unicarc cu toate, Dc aceea in El suni 
toate, ca Cel ce e cauza luturnr. dar întrucât nu ?uni în 
formele lor distincte, acestea sc pot nega lui. El c fără 
formă, dar c cauza tuturor formelor.

212. Raţiunile lui Dumnezeu despre toate, unite în 
El, se numesc modele sau predeterminări. Dar ele devin 
predeterminări distincte numai când Dumnezeu hotărăşte 
prin voinţă să creeze făpturile şi să le conducă conform 
lor. Prin aceasta autoriiI arată iarăşi pc Dumnezeu ca 
Persoană, sau comuniune treimicâ dc Persoane.

213. Dumnezeu c începutul şi sfârşitul tuturor. Căci 
prin cugetarea şi voia Iu! seenează şi se conduc loate.dar 
’te crează şi sc conduc ca să înainteze spre El, ea să devină 
şt prin ele toi mai asemenea lui în bunătate. Dar in această 
calitate Dumnezeu e şi marginea Luturor celor create, 
întrucât toate sunt făcute să inainteze spre Ei, ca margine 
nemărginită Nu poate fi o margine dincolo de El, mai 
presus de El. Numai spre El cti existenţă >i bunătate 
nesfârşită pot înainta toate în mod pozitiv. El c începutul 
tuturor ca Cel cc e cauza lor şi e sfârşitul tuturor, ca Ccl 
ce e ţinta lor. Dar chiar in calitate de cauză le creazâ spre 
a înainta spre El. El e cauza lor final!

214. El e marginea nemărginită, dincolo dc cane nu 
sc poale trece.

215 . Dumnezeu este astfel şi Cel ce iese din Sine şi 
Cel ce rămâne In Sine; este şi sratom te în Sine şi mişcător 
al tui ui or spre Sine, Aici c originea deosebirii între fiinţa 
Juj Dumnezeu şi lucrările luj necreate. învăţătură preluată 
de Sf. Maxim Mărturisitorul şi 5f, Grigonc PiiJama. 
despre ttn Dumnezeu prezent tn lume şi activ m ea, 
prinţilor al tuturor, tiu un Dumnezeu exclusiv fiinţă inac
cesibil! care lasă lumea nepârtaşâ dc El. ca în Oi cident.

Capitolul VI

216 . Autorul nunteşte itueun viaţa însăşi sau în sine 
(a\!TÔ O)f|). nu vfeţă dumnezeiască, ci v iaţa generală de 
care se împărtăşesc toate jpostasurile ei (îngereşti, 
omeneşti, anmiale. plante). Când priveşti mulţimea de 
oameni dimr-un sat. simţi că lo[i ?e hrănesc dintr-o viaţi
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adevărată, sau socotirea lor ca despărţite de Dumnc/сц 
Cuvântul, ii dezbină pe oameni, fiecare căutând atu 
explicare a lucrurilor. Dar cunoaşterea lui Dumnezeu 
Cuvântul din cunoaşterea luiuror e unită cu credinţa in 
El, cari El e mai presus de înţelegerea deplină n lui de 
către noi.

Copiatul VIII

228. Puterea duninczeiască с deosebită de Puterile 
supraccrejli sau îngereşti. Autorul se gândeşte aici la 
Ctml aştrilor. în tonte celc ce sunt e o putere, şi la baza 
puterii lor e puterea dumnezeiască. Se depăşeşte iarăşi 
atât despărţirea intre lumea creată ş! Dumnezeu, dit şi 
confundarea punieisiă u lor Oriunde e ceva, с o putere şî 
puterea ac cu sta e produsă şi susţinută de puterea dum
nezeiască.

229 . Sunt date caracterizări ale puterii dumnezeieşti 
care П arată pe Dumnezeu deosebit de toata creaţia. E3 e 
mai pre.su.s de Lnt ce putem noi experta ţi gândi ca putere. 
Căci e Cauzatorul tuturor formelor de putere şi. fiind moi 
presus de ele, h| are puterea creatoare de l.t Sme. Dacă 
nu există existenţă fără putere şt putere fără existenţii, 
daca însăşi existenţa с putere şi puterea existenţa, Dum
nezeu fund mai presus de а II f suprafjinţjal), с mai 
presus şi de orice putere. supraputernu־- El are puterea 
creatoare de ia Sine Toate puterile create - începând de 
la cele îngereşti şi până la cea a■ mutenei - sunr depen
dente. deci mărginite. A lui Dumnezeu este inde
pendenta. deci cu adevărut El e nemărginit. Orice 
creatură, cât de puternică ;u fi. st־ simte dependentă dc 
puterea superioara j altora şi in ultimă analiză a lui 
Dumnezeu Stm( in aceasta o slăbiciune a lor Dumnezeu 
nu simte puterea Im dependentă de nimic.

Chiar in sentimentul de dependenţa al celor 
cunşitenle. sau în faptul constatat al dependenţei celor 
inconştiente, с implicată existenţa unui izvor al puterii 
supreme, independente şt cauzatoare a tuturor puterilor.

Toate cele inconştiente dm lume nn-şi au, pe â<t altă 
parte, rostul decăi pentru tun, iar omuJ trăieşte necesitatea 
de-a creşte la nesfârşit pentru existenţa supremă, ca să 
dureze la nesfârşit în ea, aşa cum doreşte şi cum nu poate 
dura in sine, de-a dura in existenţă cure urc !oatâ 
mulţumirea in ea însăşi Toate simt dc la acea existenţă şi 
dureu/â prin ea.

în puterea cc к с data stă şi existenţa loi Simpla 
existenţă a materiei, fără nimic în plus (viaţă, simţire, 
conştiinţă), urata că şi eu este de la Dumnezeu Du ni' 
nezeu, creând dHorite grade dc existenţă, a creat 
diferite grade de putere. Dar cele interioare sunt 
şi с Ic necesare celor superioare şi cele superioare к 
dau un rost celor inferioare şi Fulusindude, к ridica 
la l> pârtietpare ta formele lut de cxiîtcnţâ şi putere 
superioară, fără materie n-ar exista trupurile, prin 
care sc cxperiuzâ tot eiul mult forme te vieţii spiritu
ale. Nu numai omul ridică materia, spiriiujIizfiniTo 
prin trup. ei şi materia ajuta 1j îmbogăţirea spirituală a 
omului, de sc opărind prin trup multele energii aflate îtf 
materie şi fulosindudc pentru creşterea lui spiriluuJâ* 
Oamenii, ia rândul lor. sc udicâ prin experienţele djn 
trupurile lor E,i simţurea legăturii cu irigeui. deci şi

1 19. Aici înţelege pnn înţelepciunea însăşi sau in 
sine. pe cea dumnezeiască, nu pe cea generală, produsă 
dc ca. Şi e posibilă aceasfâ alternare, pentru că şi 
Înţelepciunea creară sc Naşte şi sc menţine din iradierea 
culci dumnezeieşti. De aceea şi continuă spunând câ 
Dumnezeu с mai presus de ţoală înţelepciunea.

220. Se afuma din nou sensul pozitiv al negaţiilor 
atnbuiie lui Dumnezeu. Dumnezeu n-are înţelepciune şt 
raţiune, pentru că e mai presus de înţelepciunea şi 
raţiunea noasrrâ Cele negate in legătură cu Dumnezeu 
trebuie înţelese тп sens contrar, deci с a pozitive, mai 
bine zis ca superioare atribuţiilor pozitive aplicare crea- 
uirilor.

221. Minţile îngereşti nu cunosc !ה mod împărţiL şi 
succesiv înţelesurile dumnezeieşti, ci in mod unitar, pe 
când raţiunea suri et el or omeneşti, cunoscând prin mi puri 
şi prin cele despărţite sensibile, cunosc înţelesurile lor în 
mud despărţit, dai le pol aduna cu şi minţile îngereşti. în 
înţelesuri unitare.

222. Din El ca început.
223. Nu ie dă nu.mai forma, conform panteismului, 

ci fiinţa însăşi.
224 . Dumnezeu le ştie т л е  nu pnn privirea Ia ck , 

ct având и Ic in iii ne înainte de ■a Ic crea în mod unitar, 
□л Jupa ce Je face. le.cunoaşte pe toate ca pe cclс Iacute 
dc El şi le vede îti unitatea ce-o au în ele înainte de-a fi 
făcute. El cu nou ş le deci în Sine m mod nematerial cete 
materiale şi in mod ne împărţit cele im părţile. Căci le face 
rnaienak. împărţi le şi sensibile pentru ele, ca pe unele ce 
sunt mârgimîe.deci create dm nimic, deci nu ea emanând 
iltn EJ, Câcj in acest caz n-ar avea atotputernicia, ci ar 
rămâne de fapt în El însuşi. Dur făcând unde făpturi 
conştiente. împărţite şi unite ea trupurile, prin legătura 
ce-o menţine cu ele. к dă puicrca să se adune şi ele in 
unitatea lui lâu sa se confunde, deci să sc anuleze că 
creaturi

225. Dur cum cunoaştem noi. oamenii, pe 
Dumnezeu cel simplu, din cele compuse/ Din 
ordinea lor, Aceasta Je da o unitate. Aceasta le 
araLă ca provenind [pale din unitatea lui. loate îşi 
an modelele virtuale in eugmrea lor dc către El ea o 
unitare. De aceea 11 cunoaştem pc Dumnezeu dm тле. 
dai şi ca Ccl cc .־ altfel şi în afară dc toate, Adică pc de 
o parte i! cunoaştem, dar pc de alia пи-l cunoaştem 
Căci Ic are toate în Sine ca modele, dar с mai presus de 
loate. E roate in loate şi nimic din loate.

226. Dat peste .uceasu cunoaştere a lui Dumnezeu 
 lin toate. ca Cel ce e cauza lor, Jar nu e ca ele, exista şi ו
o cunoaştere a Iul Dumnezeu de către noi prin depăşirea 
lor şl ridicarea noasuă in unitatea lui mai presus dc uunlca 
prin с are cunoaştem lumea creată in împărţirea ei.

227. In mod special Dumnezeu le creează pe mate 
 Cuvântul său. care e Raţiunea unitară în care se תחין
cu prind raţiunile tuturor. Dc aceea, ccl cc se alipeşte prin 
credinţa de Cuvântul lui Dumnezeu le cunoaşte pe toate 
с4 unite, in unire cu toţi Cunoaşterea aecuslii, саге cui- 
minează tn cunoaşterea Cuvântul и 1 dumnezeiesc cel וזו- 
trupai, fi uneşte pe toţi, precum necunoaşterea }от

Capitolul VII
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real. ci ca Cel ce este mai presus de existenţa dependentă 
şi mărginită a creaturilor.

231 . Strâns unită cu  repartizarea gradelor şi formelor 
de putere dăruite dc D um nezeu creaturilor, stă dreptatea 
lui. A făcut-o aceasta spre folosul tuturor, cum  am arătat 
înainte. Căci cele  mai mici sunt încadrate în celc m ai mari 
şi toate îşi sunt de lo los reciproc. La obiecţia unora c i  
Dum nezeu nu x-a arătat drept făcând pc unele raţionale, 
pe altele nerationalc, pc unele picritoarc şi pe altele 
nemuritoare, se răspunde că cele  materiale şi aparent 
pieritoare sunt şi ele făcute pentru a li spiritualizate şi 
făcute nemuritoare, ajutând şi e le  la creşterea spirituală a 
primelor. Materia e făcută şi ea să devină lum ina de la 
început, sau mai sus dc ea, prin spiritul om enesc umplut 
dc dumnezeire. Dreptatea lui D um nezeu se arată astfel în 
faptul dc-a susţine pe fiecare In rolul cuvenit lui în 
dezvoltarea întregului univers.

232. Sc răspunde unei alte obiecţii la afirmarea 
dreptăţii lui Dumnezeu: pentru ce tolerează ca ce i drepţi 
şi buni să fie făcuţi să sufere de ce i răi? Răspunsul arată 
că nu prin alipirea la cele materiale şi trecătoare sporesc 
cei drepţi în putere şi în Fericire. Ei găsesc o fericire 
supenoară in sporirea în puterile spirituale şi se pregătesc 
pentru o astfel de fericire după viaţa pământească. Ei mai 
contribuie prin aceasta să nu crească răul între oam eni.

233. Ajutând D um nezeu, prin dreptatea lui. făpturile 
să se menţină în rânduiala com ună ce li s-a dat, neeon- 
fundându-se şi nedezbinalc prin afirmarea egoistă, lu
crează prin această rânduialâ la însăşi mântuirea şi 
fericirea lor v e şn ic !  Le ajută prin aceasta să rămână 
intr-o egalitate a importanţei lor. chiar dacă e le  sunt 
inegale prin fiinţa ]or şi D um nezeu le păzeşte in acelaşi 
timp această inegalitate, nepromovând un am estec al 
form elor lor.

Capitolul IX

234. Lui D um nezeu i se dau în Scriptură numiri 
opuse, dar toate sunt încadrate în bine. Nu se spune că e 
şi hun şi rău, ci numai că e şi mare şi m ic. şi acelaşi şi 
altul şi asem enea cu creaturile şi neusem enea. C ăci toată 
varietatea ere ai uri lor îl au pc El cauză, deci pentru această 
varietate are o tem elie în El, sau mai bine zis în voinţa 
iui. Căci produce o  creaţie bogată, variată, dar în care 
toate se întregesc reciproc, El c mare, pentru câ există  o  
creaţie uriaşa şi com ponente mari în eu, dar c şi mic. 
pentru câ c Creatorul com ponentelor m ici, H asem enea  
cu toate, pentru că toate sunt din lucrarea lui. dar şi 
neasem enea cu ele, fiind infinit mai presus de ele . Este 
acelaşi în toate, dai in fiecare lucrează ca altul.

235. Dumnezeu sc arată niare nu numai pentru că 
universul creat e  mare, ci pentru câ El e simţit ca nesfârşit 
mai mare ca universul. El dă mereu alte şi aJte daruri 
creaturilor şi o va face aceasta în veci, arătând mărimea 
sa nesfârşită.

236. D um nezeu se face în acelaşi timp m ic, sau îşi 
face mică puterea lui pe măsura com ponentelor ultrainici 
ale universului, Câct nu vrea să le copleşească prin 
mărimea iui Dar încadrând pe cele m ici în mărimea  
universului, se arată ca mare chiar in m icim ea lui. E o 
m icim e nestăpânită, nemărginită- Se extinde din ce le  în

îngerii îşi imprimă prin oameni în materie viaţa lor spiri
tuală. Faptul câ toate sunt create pentru o unitate, arată şi 
el câ toate au un Creator unic şi toate sunt susţinute de Et 
şi ajutate să se ridice la trăiri tot mai bogate ale vieţii şi 
puterii spirituale a lui Dumnezeu.

în puterile dale creaturilor sc afla şi mişcarea lor. Şi 
aceste mişcări tind in mod firesc spre un bine mai mare, 
din întărirea legăturii cu Dumnezeu, care e izvorul a tot 
binele. Chiar dorinţa lor spre bine e o putere imprimată 
in ele de Dumnezeu. Dar creaţia materială şt animată 
se foloseşte spre înaintarea et şi a lor în bine de crea
turile conştiente, in special deom. care e la mijloc între 
îngeri şi creaturile inconştiente şi deci între acestea şi 
Dumnezeu. Astfel puterea nu e numai una cu existenţa, 
ci şi cu bunătatea, O slăbire în urmărirea conştientă a 
binelui, e o slăbire în putere şi existenţă.

Se scoate in relief unitatea intre toate formele univer
sului creat, o anumită afecţiune conştientă sau iti- 
corişlieniă între ele, conlucrarea lor fără să se confunde. 
Căci fiecare formă îşi are importanţa ei. Numai rămânând 
toate în legătură între ele şi cu Dumnezeu, izvorul unitar 
dc puteri al tuturor, cresc şi ele în putere, iu afirmarea 
egoistă a cuiva, stă slăbirea lui,

Râul vine din acţiunea liberă a omului împotriva 
acestei unităţi, condus de egoismul caro socoteşte că 
lucrează pentru hinc, Autorul spune că materia e simplă 
existenţă [de la a f l,  EL vai). Aceasta era mentalitatea în 
timpul lui şi al lui Maxim. Materia.se socoteşte o existenţă 
informă, pasivă; se socotea că Dumnezeu şi omul îi 
adaugă nişte Forme. Dar ştiinţa a descoperit câ în materie 
sunt puteri (energii) uriaşe. Dacă ele sunt lăsate şi Folosite 
in armonia lor, sunt Folositoare oamenilor. Dacă se 
descompun şi sc folosesc unele puteri împotriva altor! 
râul produs astfel, mai ales de ceoismelc colective, în
seamnă nu numai dezordine în natură, ci şi suferinţe in 
viaţa oamenilor. Sc produce o corupere generală In 
natură, dar şi în trupul omenesc, core-1 duce până la 
moarte. Dar aceasta nu distruge puterile materiei, căci ele 
sc combină după coruperea unor forme in forme identice 
sau deosebite. Moartea trupului, ca descompunere a lui, 
adusă de slăbirea spiritului care nu mai ţine natura lui şi 
a lumtt in unitate, când e primită însă de om din forţa 
spirt luai! între care credinţa în Dumnezeu şi iubirea 
aproapelui, poale fi învinsă prin recompunerea elemen
telor trupului personal, Dar forţa aceasta n-a avui-o ca om 
decât Dumnezeu Cuvântul, care o comunică şi celor ce 
se unesc cu El.

Învierea va înalţa trupurile şi în general materia la 
starea de lumină, ta care ar îî dus-o omul dacă n-ar Fi 
intervenit păcatul; el însă a dus-o la opacitate şi corupere, 
căutând in ea plăceri nespiriLuale

230, Se răspunde la întrebarea cum e Dumnezeu 
atotputernic, dacă nu se poate nega pe Sine. Se arată că 
aceasta ar fi una cu neputinţa. Et nu c slăbit în putere prin 
privaţiune, căci aceasta n-ar mai fl putere; nici nu poate 
ignora ceva prin privaţiune. Ei se poate cobori la nivelul 
slăbiciunii omeneşti, ca să comunice cu oamenii, dor o 
face aceasta cu voia şi rămâne de aceea. în acelaşi timp, 
îrt atotputernicia sa. Dumnezeu se poate exprima prin 
negaţiuni. dar nu ca unul ce ar fi lipsit in mod real dc ceea 
ce i se neagă, ci ca Cel ce e mai presus tic toate atributele 
existenţei create. El nu este. nu ea Cel ce nu este în mod
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Celui nemişcat in sensul amintit, nemişcat din Sine spre 
crearea existenţelor deosebite de El şi spre creşterea lor, 
mişcare împărţită, variată şi micşorată pe măsura crea- 
turjlor care so pol mişca astfel şi ele Ir mod mărginit, dar 
şi mereu sporit.

Trebuie accentuat că mişcarea între Persoanele dum
nezeieşti şi cea între făpturi şi între ele şi Dumnezeu, nu 
poate fi decât iubirea Iar iubirea este una cu binele. De 
aceea spune 5f, Maxim că omul с făcut să înainteze de Ja 
existenţă, sau dc la a fl, la existenţa bună sau la tifi bun.

Mişcarea spre bine. sau spre unitate între efe e proprie 
componentelor existenţei. Binele e propriu existenţei şi 
in ea e implicată creşterea în bine, pentru că existenţa e 
de la Dumnezeu, De aceea a Fi e cea mai mare taină, 
pcntoi că e de la Dumnezeu, care e existenţa prin definiţie 
(0 (bvj, sau supracxisicnţa prin Sine. Şi de aceea exis
tenta venită de la El nu mai e nimicită, chiar când e rău 
folosita, ca în demoni, Chiar înţelegerea ca mişcare re
ciprocă între persoane slujeşte iubirii, căci afirma în 
Dumnezeu intimitatea fără margini a Persoanelor dum
nezeieşti şi urmăreşte în făpturi apropierea între ele şi 
Dumnezeu.

Dumnezeu le susţine pe toate ca aJrelc, apărând şi Ei 
în ele ca altul şi altul, tocmai pentru a le atrage pe unele 
spre altele ca demne de-a fi iubite. Ele se susţin ca 
asemenea şi neasemenea pentru ca si aspire să lîe tot mai 
asemenea între ele şi cu El.

Capitolul X

244. Prin durerile dulci sc face voia lui Dumnezeu  
cei iubii, câlcându-sc peste egoismul care promite plăceri 
amăgitoare.

245. Dumnezeu e cel mai bătrân sau Cel mai vechi, 
liind inilnii înainte dc toate. Dar с şi Cel mai lânăr. căci 
niciodată nu îmbătrâneşte şi e ţinta spre care înaintează 
toate. Căci ceea ce e ţinta noastră, с mai tânăr ca noi. care 
înaintăm spre ea. El nu îmbătrâneşte, pentru câ nu se 
mişcă, ei rămâne mereu în îs inc la fel. E cel mai bătrân, 
ca începutul mişcării tuturor, dar şi cel mai tânăr, fiind 
ţinta neschimbată spre care se mişcă loatc.

246. Ca atare. Dumnezeu este nu numai etern. ci. şi 
veacul în carc sc mişcă cele ce vot dura veşnic. însă şi 
(impui sau baza timpului ui саге se mişcă. El se mişcă 
născânda ■le pc toate, dar rămâne în Sine nemişca(. Dc 
aceea e şi eternitatea în Sin! dar şi timpul în care se mişcă 
toate şi veşnicia spre care se mişcă, Fiind originea celor 
cc sunt aduse la existenţă şi susţinute in mişcare fără 
sfârşit e totodată deasupra timpului şi veşniciei.

247. Dor întrucât cele create sunt făcute pentru a 
înainta în El In veci, primesc şi ele numirea dc veşnice, 
deşi înaintează spre Ei sau în El în timp. Ele sum deci 
veşnice prin împărtăşire de veşnicia lui, nu prin ele cum 
este El. El e în sens propriu veşnic pentru că durează prin 
El în veci şi le face şi pe cele create să dureze in veci. El 
este Cauzatorul veşniciei. Mai bine zis El esie elem. căci 
nu e numai fără sfârşit, ei şi fără început. Creaturile nu 
sunt prin ele incoruptibile, cum este Dumnezeu, ci prin 
împărtăşirea voită de Et. Sunt incoruptibile întrucât sum 
ţinute în această stare prin legătura cu EL Ele suntînsăşi 
temporale. Numai în timp înaintează în veşnicia căci

care apare arătând câ e în toate. In m icim ea lui e  o  
adâncime nesfârşită, pusă în valoare când voieşte şi după 
cum voieşte.

237. E A celaşi şi la fel in eternitate, nescăzut, n e 
schimbat. Căci are In Sine toate în mod neschimbat, deşi 
contrare. Căci în El formează o  unitate mai presus de 
orice unitate dependentă de El. E A celaşi ca Cel cc  nu 
creşte, căci c d incolo de tot ce ar putea să i se adauge. E 
într-o identitate mai presus dc orice identitate, pentru că 
nici nu i se adaugă ceva, nici nu poate pierde ceva din ea.

238. Având o identitate care Ic cuprinde pe toate. El 
sc află în toaic. oricât de variate, dar c şi mai presus dc 
formele lor, care prezintă definiri ale lor cuprinse din veci 
în El. în infinitatea lui mai presus de orice formă. Fiind 
în toate cele variate El apare şl ca altul.

239. Toate fiind din puterea lui. El este asem enea lor 
şi le dăruieşte o  tot mai marc asemănare cu Sine, dar 
numai dacă se întorc spre El cu voia lor. Ln acelaşi timp  
râmane infinit mai presus dc asemănarea cu ele.

Cele cauzate sunt asem enea cauzei ultime, dar cauza  
fără cauză este totdeauna profund neasem enea cu ele. 
Fiind asemenea tuturor şi făcându-le pe toate să crească 
în această asemănare. El este şi Cel cc le susţine şi le 
sporeşte în unitate.

240. E>eci toate sunt şi asem enea şi neasem enea lui. 
Fiind asemenea pot spori în imitarea lui. Dar Et fiind 
nesfârşit, nu pol ajunge niciodată la asemănarea deplină 
cu El.

241. Dumnezeu este şi Cel ce stă şi şade. El stă ca 
Cel ce-şi păstrează identitatea în mod neclintit şi lucrează 
ta fel spre binele tuturor. Dc aceea este şi cauza stabilităţii 
formelor şi a mişcării lor statornice spre El. N eieşind din 
Sine, nu se m icşorează prin darurile ce le dă.

242. Dar D um nezeu e şi Cel ce se mişcă. Dar 
mişcarea nud face să sc schim be sau micşoreze. El e 
Nemişcatul mişcător. Nu se poate spune că Et c numai 
nemişcat, căci are o iubire faţă de toate şi dăruieşte din 
Sine atâta cât pot primi creaturile nesfârşit de m ici. 
deosebite faţă de El. Teza lui Aristotel despre nemişcatul 
mişcător devine înţeleasă prin iuLiire.

243. Dumnezeu este şi egal cu Sine nu numai ca Cel 
ce rămâne în nesfârşirea sa, ci şi ca Cel ce le dă tuturor o  
egalitate prin interesul Iui pentru toate şi o importanţă 
egală pentru realizarea creaţiei ca întreg.

Dumnezeu t i u  este numai izvorul existenţei, ca Cel 
ce este. ci şi al m işcării, pentru celc  cc nu pot fi făcute 
desăvârşite şi infinite ca El. ci au să înainteze spre 
desăvârşire, cu ajutorul lui. Se vede şi aici concepţia  
nepanLcistăa Lui D ionisie, D e altfel existenţa adevărată 
nu poate fi o ex istenţă  încrem enită. Chiar în S ine. 
D um nezeu cel în Treim e ore m işcarea iubirii inire ce le  
trei Persoane. Dar aceasta c o mişcare neschim bată, 
pentru câ este o  iubire infinită, carc nu creşte şi nu 
scade. Mişcarea aceasta stâ la baza mişcărilor sale spre 
creaţie şi a mişcărilor din creaturi. Căci şi acestea simt o  
mişcare între ele  şi spre D um nezeu, ca dovadă a uni Laţii 
tor şi cu Dum nezeu, a voinţei de-a spori această unitate. 
Numai râul face mişcarea lor m ijloc de dezbinare-

Această mişcare desăvârşită a iubirii intre Persoanele 
SfinLei Treimi îl face pe Dum nezeu nemişcat prin ea spre 
ceva deosebit de El. Dar tot ea face p osib ili mişcarea
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făcut om, care va face şi pe Tatăl ş i pc Duhul Sfânt să  
realizeze cu preţuire transfigurarea celor ce au fost trăite 
cu iubire în timp. D impotrivă, acestea vor chinui în veci 
pe ce i s-au imprimat cu încăpăţânare. în trăirea lor în 
spirit, de duşmănie şi de egoism .

Capitolul XI

248. Pacea nu poate fi decât între mai multe. Şi e 
pace intre ele  când caută să se întindă fiecare la nesfârşit. 
E un paradox faptul de-a rămâne toate în graniţele lor şi 
totuşi dc a avea o pace, o  armonie între ele, având fiecare 
nevoie de celelalte. E pe de o parte o  despărţire între ele, 
pe dc alta, ceva ce le uneşte sau o necesitate a fiecăreia 
de celelalte. Cel ce  le uneşte c D um nezeu,

249. Pacea e tăcută. Nu e gălăgioasă. în pace nu-şi 
strigă fiecare voinţa de-a se întinde peste altele. Deci 
pacea e linişte

250. Pacea între coate, care rămân totuşi m ulte, nu 
se bazează numai pe o înrudire lăuntrică între ele, ci pe 
faptul câ ele  sunt produsul unor procesiuni ale lui 
D um nezeu, care în Sine rămâne Unul. Prin unitatea 
manifestată în toate actele deosebite prin care creează şi 
susţine toate, le susţine şi Ic aduce şi pe cele create şi 
susţinute dc multele procesiuni ale lui D um nezeu, în 
unitatea sa. fără să Ic confunde. A ceastă unitate mai 
presus dc orice unitate dm lum e n-o putem înţelege şi 
exprima, dar putem cunoaşte varietatea participărilor 
creaturilor la procesiun ile sau lucrările creatoare şi 
.susţinătoare variate, ce pornesc din participări care le 
uneşte, fără să le confunde.

251. Unitatea izvorului dum nezeiesc al procesi
unilor creatoare şi susţinătoare ale tuturor, susţine intre 
acestea o legătură. care în cele conştiente ia şi caracterul 
unei afecţiuni. Toate se bucură dc toate, căci toate se 
întregesc şi sc îm bogăţesc din bogăţia nesfârşită şi bună 
a lui Dum nezeu care se revarsă în  toate. Căci însăşi 
unitatea dumnezeiască străbate prin toate, prin Lucrările 
pornite din ea. Cel mai mult sc îm bogăţesc dc darurile 
dum nezeieşti îngerii, ca minţi pure care tind prin fire să 
înţeleagă pe Dumnezeu Cel Unu) şi să răspundă prin 
aceasta iubirii lui. Intre ele şi D um nezeu se realizează o 
unitate ncconfundatâ, căci ceea cc  înţelegi mai mult. 
iubeşti mai mult, sau voinţa de înţelegere e animală de 
iubirea celui pc care voieşti sâ-l înţelegi. Prin înţelegere 
se realizează o anumită unire între cel ce  înţelege şi cel 
înţeles. Dar iubirea face pe ce i ce  înţeleg mai mult pnn 
su p er io r ita tea  lor să c o m u n ic e  şi c e lo r  in fer ior i 
înţelegerea lor şi prin aceasta să-i apropie dc ei.

Unii obiectează că dacă fiecare vrea să rămână el 
însuşi şi să se afirme pc sine. cum  mai doreşte pacea cu 
altele? Autorul răspunde câ prin faptul însuşi câ fiecare 
vrea să rămână In ideniilatea sa, nu voieşte nici să se 
am estece cu altele, nici sa se dezbine de ele. căci in 
amândouă cazurile sc păgubesc în identitatea lor. Pnn 
pace toate sunt pe de o parte nem işcate din identitatea lor, 
pc de alta se m işcă spre înălţarea lor in D um nezeu şi spre 
îm bogăţirea lor în legătură cu altele. Prin pace sunt şi 
mişcate şi nem işcate in identitatea lor şi se bucură ca şi 
celelalte să fie la iei.

cresc spre ea. Ele au o  neschimbare. întrucât rămân în 
această mişcare în Ei, pe când El este neschimbat nu 
printr-o mişcare spre o  ţintă mai presus de El. Din acestea 
încă sc vede deosebirea de fiinţă între D um nezeu şi 
celelalte, adică o  concepţie nepanteistâ.

C reaturile unesc în e le  tim pul cu v e şn ic ia , in 
trucat rămân şi d ev in  v e şn ice  prin neoprirea în a in 
tă r ii în  D u m n e z e u , C e l e te r n  p rin  E l în s u ş i .  
D um nezeu insă este pur etern sau veşn ic prin Sine. 
V eacul este un întreg al tim pului, un timp cu o ţintă ca 
sens; sau este o întâlnire între eternitatea lui D um nezeu  
şi limp. V eacul este mai mult sau mai puţin timpul 
având drept ţintă eternitatea sau fiind mai mult sau mai 
puţin copleşit dc eternitatea iui D um nezeu. V eacurile  
sunt şi înireguri tem porale gândite dc D um nezeu cu 
voia, înainte de-a le da fiinţă, sau carc au primit fiinţă 
de la El, sau carc s-au umplut de eternitatea lui D u m 
nezeu după ce s-au creat dc EL A stfel, D um nezeu  
CuvânLul s-a născut înainte dc toţi vecii. Dar put fi şi 
intreguri tem porale preştiute de D um nezeu în curgerea  
tor sau care au ajuns la un sfârşit care nu e o unire cu 
D um nezeu, Dar ajung şi Ia unirea cu El când dialogul 
cu El e temporal şi veşn ic sau tot mai veşn ic, pe măsura 
sporim  dialogulu i Dar e şi o  veşn ic ie  a m on ologu lu i 
nesfârşit al om ului cu sine însuşi, sau a falsului dialog  
cu dem onii şi cu duşm anii săi, socotit de el ca supremul 
dialog.

Lum ea îngerilor este mai veşn ică  In sens bun decât 
cea a oam enilor, pentru că este în sens mai propriu, 
îngerii nu cresc cu tim pul, în timp. Făpturile umane 
fiind suflete îm brăcate în trupuri irccâloarc şi corupti
bile. m ai ales după păcat, au un mai mare grad dc  
tem poralitalc. Dar şi ele simt destinate să ajungă şi cu 
trupurile, ba chiar cu universul văzut cu care sunt 
legate, în veşn icie. Dar la covârşirea tim pului prin 
veşn ic ie , făpturile um ane şi universul material vor 
ajunge numai prin înviere, A tunci toată materia univer
sului cu care e legată şi cea  a trupului, va redeveni 
lum ină, cum  avea să devină dacă nu intervenea păcatul. 
U niversul nu va mai avea nici o  opacitate şi întunecim e  
in relaţie cu D um nezeu, D um nezeu, izvorul lum inii sau 
a! sensului nesfârşit şi al iubirii nem ărginite, se va 
vedea şi sim ţi prin toţi oam enii şi pnn tot universul. 
Toate vor trăi unitatea deplină cu D um nezeu şi între 
ele. D im p otrivă , pentru c e i cc  au cu ltivat dezb in area  
eg o is tă  şi duşm ănia, un iversu l va d ev en i cu totul 
întunecai.. Dar întunericul acesta va 11 sporit de în 
tunecim ea feţelor duşm ănoase. Se vor trăi toate ca 
întuneric şi In acelaşi tim p într-o chinuitoare sin 
gurătate, V or trai şi ele o incoruptibilitate în sensul câ 
nu vor putea fi n im icite dc răutatea dintre ele. Căci 
D um nezeu nu-şi rencagă creaţia, chiar daeâ o  lasă s i  se 
simtă străină de F.I şi în suferinţa duşm ăniei şi d ezor
dinii,

împărăţia lui D um nezeu care va dura în vecii vecilor, 
va fi o împărăţie care va reprezenta apropierea m axim ă a 
Lui D um nezeu ca împărat Tată şi a Fiului ca împărat 
Frate, de oameni şi a oam enilor intre ei

Prin Hristos. Dumnezeu a coborât şi el la trăirea 
timpului şi amintirea ci o va păstra transfigurată în vecii 
vecilor adică în eternitatea în care a adunat tot cc s-a trăit 
ca drum spre veşn icie  dc oameni şi de Fiul lui D um nezeu
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259. Fiind Unul cure le cuprinde potenţial pe toate, 
din El sum toate. D e aceea nici o  existenţă nu c nupânaşă 
de El. Toate sunt din puterea şi pnn puterea luj. Toate au 
fost gândite în prealabil dc Ei şi suni menite să se adune 
în El El este unicul Unul, dar şi Cel capabil să le cuprindă 
pe toate,

260. Toate sunt părtaşe de El ca Unul. precum toate 
numerele sunt părtaşe de Unul. Orice numéro tare trebuie 
să Înceapă de ta unul şi oricâte sunt cele numărate, 
formează împreună o unitate. Doi formează o unitate, 
zece, o grupa unitară Iar de sunt mai mulţi, formează 
împreună o grupare unitară: suni legaţi toţi între ci prin 
ceva. O jumătate a ceva. e legată şi ea de unul, din care 
face parte.

261. Dar toate din univers, oricât de multe ar fi. nu 
sunt numai o unitate in tre e le , ci provin şi din Unul mai 
presus dc ele. Căci acel Unul e mai înainte dc orice unul. 
sau de inia iul lum esc şi de orice unitate a tuturor.

Orice unul creat se aflu fără să vrea în relaţie cu altele, 
deci nu e unul absolut, independent de orice şi suficient 
sieşi. Dacă toate din lum e sunt dependente una dc alta. 
lumea întreagă trebuie să Fié şi ea dependenta dc Unul 
independent, absolut, nesupus relaţiilor, care deci are 
toate în Sine. Lumea cu unităţile com puse sau dependente 
este astfel u dovadă pentru existenţa sau suproexistenţa 
unui Unu absolut, independent, care arc totul în Sine. E 
un Unu desăvârşit, un Unu pnn Sine, Numai Ei poate 
explica unitatea lum ii, com pusă din unităţile ei, sau în 
carc toate unităţile au n evoie  uncie dc altele.

Toate unităţile create suni pasive, supuse, iar unele şi 
pătimaşe. Unul suprem e numai activ. EI û desăvârşit 
liber, deci atotputernic. Căci o libertate slăbită înseamnă  
o putere împuţinată. Iar libertatea adevărată lucrează 
totdeauna binele. D eci în D um nezeu nu e nici o pasivitate 
sau patima. Sc vede şi din aceasta deosebirea de Fiinţă 
între Dumnezeu şi lume, contrar oricărui panteism. Şi 
numai o libertate desăvârşită poate fi la originea lumii. 
Căci ceea ce e lipsit dc putere în el însuşi, nu poate avea 
originea în el.

C ele multe sunt una în trun  întreg, sau pnn legăturile 
dintre ele. Căci nim ic nu stă do sine. Ş i roate din univers 
sunt Îmi-o unitate, iar această unitate îşi are originea în 
Cel Linul mai presus de ca A cei Unul este în toate prin 
lucrările lui care în F.l sunj una.

Pc toate le-a avut in gândirea sa Cel Unul. D acă n-ar 
Fi El ca Unul nesfârşit, n-ar li cete multe şi legătura dintre 
ele. Cel Unul este cauza tuturor,

262. Dar D um nezeu este Unul şi totuşi rodnic şi în 
Sine însuşi. E Unul cu Tatăl Fiului, care c şi El Unul 
pentru că în actul rodniciei saleTatăl e infinit. Şi amândoi 
sunt una, f .a fel e  Unuî in Sine şi una cu Tatăl şi cu Fiul, 
Duhul Sfâm.

Dum nezeu e Unul care nu exclude faptul de-a fi 
îmreit, E pnn aceasta mai presus de unitate şi mulţime. E 
Unul şi totuşi Trei. Sau suni Trei şi totuşi Unul. Fiul e 
chipul Tatălui despre Sine însuşi, nedespărţit de Sine. 
Tatăl sc cugetă pc Sine, şi chipul cugetat al său însuşi c 
Fiul. Dar El îşi şi iubeşte chipul său. adică simte bucuria 
de El; dar pentru aceasta şi Fiul irebuie să-l iubească. Şi 
simţirea nedespărţită de Sine e Duhul Sfânt, Tatăl e 
nuntea cc se cugetă şi sc bucură dc Sine. sau se simte pe

252. Chiar dacă unele sc afirmă pe ele împotriva 
altora, nu voiesc să cadă cu totul din identitatea lor. adică 
din unirea lor lăuntrică şi să devină nestabtlc. Iar stabili
tatea in e le  însele nu o pot avea decât în legătură cu 
celelalte, deci prinir-o anumită pace cu ele. lntr-un fel 
sunt şi ei doritori de pace, deşi sc înşală socotind că sc 
menţin prin alipirea la cele trecătoare şi pnn dezbinare.

253. Cel mai mult ne ajură să păstrăm pacea în noi. 
intre noi şi cu D um nezeu. lisus Hristos. El ne-a împăcat 
ca om cu Sine şi prin Sine, ca Fiul lui D um nezeu, cu 
Tatăl. Ei ne-а adus. ca D um nezeu, pacea dinainte de veci 
între Sine şi Tatăl

254. E pusă şi aici problema existenţei şi creşterii in 
D um nezeu prin participare, noţiune care n-a fost deplin 
clarificată în scrisul vechi bisericesc Ideca dc participare 
o foloseşte şi Sf. Aianasie. Creaturile există şi cresc 
spiritual prin participare la puterile dum nezeieşti. Ele 
sunt nu numai subiecte ale existenţei şi puterilor create 
din nimic, ci şi ale puterilor dum nezeieşti, carc le susţin 
pe primele. D eosebirea Iot dc Dum nezeu e că  Dumnezeu  
Ic arc prin fiinţa, pc când ele le primesc ea raze de la 
Dumnezeu. E le  nu sunt p n n  aceasta m ei una cu 
D u m n ezeu , nici separate de El. Nu e n ici p anteism , 
nici separatism  intre lum e şi D um n ezeu . Dumnezeu  
e deosebit de creaturi prin fiinţă, sau prin faptul eâ El e 
mai presus de fiinţa sau de existenţa (truOtOt. de la 
f . îv t t i )  creaturilor, pe care ele o au de ta Et drept cauză, 
pe când El o arc necauzală şi cauzatoare, fn această 
cuJitaie Dum nezeu ca fiinţă este şi ncparticipabil

Capitolul XII

255. Dacă exisiă o  sfinţenie în lum e, dacă există o 
domnie în lume. trehuie să existe un izvor al lor mai 
presus de ele. E un izvor nesfârşit al lor. căci conduce pe 
cei sfinţi şi pe cei cu o autoritate spirituală in lume spre 
o lo i mai înaltă autoritate. Autoritatea adev armă însă nu 
e cea care se impune cu sila. Fiecare om are o  autoritate 
asupra naturii. îngerii au o  autoritate asupra oamenilor, 
dar o  autoritate iubită. Adevărata autoritate e unită cu 
sfinţenia, care e una cu curăţia şi iubirea. Dumnezeu are 
o sfinţenie ce se revarsă generos ca iubire curată, neego- 
istă, în îngeri şi în oameni.

256. D um nezeu nu e numai desăvârşit sau nemăr
ginit. cum sunt desăvârşite şi se pot întinde nemărginit тп 
El cele create (îngerii, oam enii), ci e  s □prade săvârşit. El 
с marginea nemărginită a oricărei făpturi, a oricărei 
nemărginiri in care se pot întinde făpturile Din această 
supranem ărginire vin darurile în veci nem ărginite, ne
sfârşite în toate creaturile.

Capitolul XIII

257. A vem  mereu în aceste scrieri deosebirea intre 
fiinţa împărtăşită şi lucrările ei ce vin în toate. învăţătură 
afirmată d!e Sfântului Grigorie ?alama.

258. Este Unul. pentru câ este toate şi mai presus de 
toate. Le cuprinde pe mate şi e mai mult decuL toate, Dacă 
nu le-аг cuprinde pe toate şi n-ar fi toate din El, n ar fi 
unicul Unul.
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ce с cauza tuturor. Nu se poate opri existenţa într-ил gol״ 
nu ponte fi prin sine; nici nu poate П ca însăşi, în nepu
tinţele ei, nemărginită. Ea trăieşte ea mărginită in nemăr
ginirea lui. relativitatea ei in absolutul lui

Fiind cauzatorul luLuror care, ea multe, se numără. El 
produce şi pe unul general al creaţiei, dar şi orice unul 
care reprezintă liri, specii, neamuri Orice unul dm creaţie־ 
şi toate numerele din creaţie se împărtăşesc dc El ea Unul 
mai presus dc ele. şi cauzatorul lor Ele au fiinţa sau 
existenţa pnn împărtăşire, pe când Unul mai presus de 
numere e Unul prin Sine. El hotărniceşte tot numărul şi 
pe fiecare din numere. Nu se poate înainta la infinit prin 
numărare. Dar Unul Cuuzzuor al luturor numerelor este 
infinit. Cele create dc El sunt numărate pentru că primesc 
existenţa şi tui sunt Unul infinit cu el însuşi, ci sunt 
mărginite. Numerele reprezintă mărginirea celor create 
şi de аил faptul câ cele numărate nu există prin c!c.

fiind mai presus de existenţă sau de existenţa cauzata 
şi deci compusa din componente mărginite. Dumnezeu e 
mai presus şi de număr Când spunem câ e Unul în fiinţă 
şi întreit în Persoane, nu înţelegem pcUnul şi pc Trei cum 
înţelegem pe unul şi pe trei create. Aceste numere mau 
în Dumnezeu sensul mărginit ca în celc create. Dc aceea 
lut Dumnezeu nu i sc potriveşte nici vreo numire. Căci 
numirile indică deosebirea unora de altele, deci o măr
ginire a lor, chiar dacă există între ele o legătură care le 
uneşte, dar nu într-o unitate infinită. Noi îi dăm lui 
Dumnezeu numirile noastre care exprimă mârgmiîul sau. 
un mărginit în care iradiază din întregimea lui infinită. 
De aceea pc de o pune nu i se potrivesc numirile luate dc 
la creaturi, dar pe dc aha întrucât proprietăţile lor vin de 
la Eh li sc potriveşte şi lor un sens dumnezeiesc al acestor 
numiri J.i se poate spune şi unor oameni care cresc în 
legătură cu El. dumnezeieşti sau dumnezei sau îndum
nezeiţi, ca subiecte prin participare ale unor lucrări şi 
însuşiri cărora Dumnezeu le este Subiect prin fiinţă. Dar 
Dumnezeu însuşi ca Unui şi izvor al unităţii prin Sine e 
mai presus de toate aceste numiri. Lui i se potriveşte mai 
bine negarea oricărui nume. Dar aceasta nu ca lipsit de 
ceea ce neagă ele. ci ca fiind mai presus de aceasta.

Sine. Dumnezeu e minte, care se cugetă şi se voieşte 
simţind bucuria dc Sine sau de chipul său şi dc simţirea 
sa. Astfel c Unul şi totuşi întreit Tatăl cugetându-se şi 
cunoscandu-.se c«i chip al său. sc vede în chipul său şi ca 
putând cuprinde umanitatea pe tare voieşte să o creeze 
pentru a-şi extinde iubirea sa, De aceea riul. caehîp, este 
Ccl ce asumă cu voia Tatălui umanitatea, pentru ea Tatăl 
să se vadă în chipul său ca putând crea şi subiecte 
iubitoare create din nimic.

Omul este şi el un chip al Treimii nu numai ca cd ce 
se împlineşte pnn altul şi se bucură de acela prin al treilea, 
ci şi ea cel cc arc 51 el un chip ăl său şi sc bucură de el. 
Responsabilitatea mea faţă de mine, mă arata ca doime şi 
in acelaşi timp ca uniine, Bucuria mea faţa dc chipul meu 
mă arată ca treime şi totuşi ca unime. Dar aceasta presu
pune o Treime supremă. Fără această responsabilitate cad 
in grosolănie. în nesimţire. Această grosolănie şi ne
simţire e produsă dc orice panteism care anulează 
valoarea persoanei.

Poate chiar in rugăciunea inimii in care mintea 
priveşte spre inimă şi se trăieşte unită eu ea, bu- 
curându-se de ea ca de chipul iubit şi iubitor al său, 
se trăieşte legătură cu Dumnezeu Cel Unul şt întreit.

linul suprem nu sc poale irâi ca Unul pustiu, singur. 
N ici omul când e singur cu sine nu trăieşte această uni tate 
ca o singurătate.

263, Toate creaturile sunt gândite dinainte de veci in 
unitatea treimii şi se adună în ea, Faptul câ sunt mulţi, nu 
Je  împiedică de-a  f i  unu. cum şi Dumnezeu pe de o parte 
e Unul. pc dc alta pane o Treime ne von fundata. Din FJ 
şi spre El sunL Laiiie. în El se mântuiesc şi se desăvârşesc 
în fericirea unităţii.

Cel Unul c dinainte dcioi unui creat de toată mulţimea 
unitară. El cuprinde în Sine părţile şi imregurile, pentru 
ca e Unul mat presus dc once unitate. El cuprinde ho- 
îarclc şi nehotamicia sa, marginile şi nemărginirea sa. 
Şau hotarele şi marginile nu mai sunL deplin hotare şi 
margini Lare separă, ci disting şi unesc, El c marginea 
nemărginită a existenţei însăşi, sau a creaţiunn întregi. 
Aceasta există numai pentru cacstcElcel nemărginit, cd
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TEOLOGIA MISTICĂ

C a p i t o l u l  I 

Către Timotei

ce le  ce  suni, ci socotesc  că ştiu prin cunoştinţa  
lor pe Cei c e  a pus întunericul acoperământ־
ai iui (Ps. 17 ,13). Iar dacă mai presus de 
aceştia  sunt* dum nezeieştilc lum ini tainice, 
ce ar spune cineva  despre ce i străini de taine 
{ τ ω ν  μ ά λ λ ο ν  ά μ ύ σ τ ω ν ) ,  care caracte
rizează cauza aşezaLă mai presus de toate ce le  
din urmă ale existentelor şi spun că ea nu e 
intru nim ic m ai presus de form ele văzute de 
e i, ca fiind  fără D u m n ezeu  şi de m ulte  
feluri 2t,î7 Faţă de aceasta trebuie să se atribuie 
lui D um nezeu, C elui ce e C auza tuturor, toate 
afirm aţiile care trebuie să se vadă la ea* şi mai 
principal toate negaţiile , ca  Fiind mai presus 
de toate şi să nu socotească  că negaţiile sunt 
opuse* afirm aţiilor, c i mai degrabă că ea este 
mai presus de toate privaţiunile şi de Loatâ 
negaţia şi afirmaţia .

§3

De aceea dumnezeiescul Baitolomeu* spune 
că leoiogia (învăţătura despre D um nezeu ־ 
Scriptura) e s te  m u h ă  şi foarte puţină şi 
E vanghelia  este  largă şi mare, şi iarăşi foarte 
concentrată. M ie mi se pare că el a în ţeles în 
m od mai presus de fire faptul că buna cauză 
a tuturor este mult grăitoare* şi scurt grăitoare 
şi totodată negrăitoare, ca una ce nu are nici 
cuvânt*, nici înţeles, deoarece se află în m od  
suprafiinţial, mai presus de toate şi e d esco 
perită şi cu adevărat arătată numai celor ce  
străbat toate ce le  sfinte şi curate şi au depăşit

§1

T reim e mai presus de fiinţă, Supradum- 
nczeule, Susţinătorul înţelepciunii dumnezeieşti 
a creştinilor, îndrepleazâ-ne spre vârful m ai pre~ 
sus de cunoaştere şi de exprim are şi cu lm i
nant al raţiunilor unde m isterele sim ple* , 
frum oase, absolute şi neschim bate ale teo lo 
giei sunt acoperite în chip supralum inos în  
în tu n ericu l Lainic ascu n s, supralum in ând  
supraarătarea lor în cel mai mare întuneric şi 
umplând m inţile fără vedere* în chip cu Lotul 
nearătat şi nevăzut de sLrâlucirilc suprafru- 
m oaşe. A ceasta o doresc eu. Iar tu, iubite  
T im otei, prin ocuparea intensă cu  vederile 
la in ice , părăseşte  sim ţu rile*  ş i lu c r ă r ile  
înţelegătoare şi toate cele sensib ile şi in te lig i
bile şi toate c c le c e  nu sunt şi sunt ־ şi tinde în 
chip neştiut, pe cât e cu putinţă, spre unirea 
cu  C e l m a i p r e su s  de to a tă  f i in ţa *  şi 
cunoştinţa. Căci prin ieşirea curata din tine şi 
dm toate, nesupusă relaţiei cu  ele, şi abso^ 
Iută*, vei fi înălţat la strălucirea întunericu
lui* dum n ezeiesc , înlăturând toate şi ieşind  
din toate. Dar aceasta înseam nă că n egaţiile  
cu privire la El nu se opun afirm aţiilor .

§2

Dar ia seam a ca nim eni din cei neiniţiaţi*  
în taine să nu audă acestea. Iar aceştia  sunt 
sLâpâniţi de ce le  ex istente şi-şi închipuie câ  
nu e nim ic în m od suprafiinţial mai presus de
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culm inante dintre ce le  văzute şi în ţelese sunt 
nişte raţiuni supuse* şi subordonate (prin pre
supunere) C elu i ce  e m ai presus de toate, prin 
care se arată prezenţa Iui mai presus de orice  
în ţelegere în vârfurile in te lig ib ile , în care se 
află ca în nişte locuri proprii; era o prezenţă  
care se afla în cc lc  văzute şi în cei ce  văd; şi 
atunci Mo isc s-a eliberat de ele şi de e i* , 
urmând să pătrundă în întunericul neşiiinţei 
la Cel cu adevărat tainic, inLrarc prin care 
părăseşte toate percepţiile cun oscute, ca să 
ajungă în Cel cu  totul nearâtat şi nevăzut, 
fiind întreg d incolo  de toate, nem aiaflându-se  
in nim ic, nici în al său, nici în al altuia. Căci 
era unit desăvârşit cu  C el necunoscu t în sens 
bun prin nelucrarea oricărei cunoaşteri* şi 
cunoscând mai presus de m inte, prin faptul că  
nu cunoştea n im ic67־.

tot urcuşul tuturor cu lm ilor sfinte şi toate 
lu m in ile  d u m n eze ieşti şi au părăsit toaLe 
ecourile*  şi cu vin tele  cereşti şi au pătruns în 
întunericul unde este cu adevărat, cum  zic  
Scripturile, Cel ce c d incolo  de toate. Căci 
dum nezeiescu l M oi se* nu prim eşte sim plu  
porunca să se curăţească întâi el însuşi şi să 
se despartă de ce le  ne asem ănătoare, ca  să 
audă după toată curăţirea trâmbiţele puternic 
sunătoare şi să vadă, sub m ulte lum ini, razele 
curate şi bogat revărsate ce fulgerau din ele; 
şi după aceea s-a despărţit dc cele  multe şi cu 
cei mai de frunte dintre preoţi a ajuns la 
culm ea urcuşurilor dum nezeieşti. Dar nici 
prin acestea nu se întâlneşte cu D um nezeu  
însuşi şi nti-1 vede pe El (căci c nevăzut), ci 
locul unde a stat*. Tar aceasta socotesc  că  
înseam nă că ce le  mai dum nezeieşti şi m ai

C a p i t o l u l  II

Cum trebuie a ne uni cu Cauzatorul tuturor 
şi mai presus de toate şi a-i închina laude

so co te sc , să lăudăm  n e g a ţiile * , co n trar  
afirm aţiilor. C ă c i începând dc la cele mai 
dintâi, ajungem la acelea (de la  afirm aţii la  
n egaţii), coborând prin cele din m ijloc la cele 
din urină. Iar apoi, făcând din nou urcuşul de 
la cele din urmă la cele mai de la început, 
negăm toate, ca să cunoaştem în mod desco
perit acea necunoşLinţă care e acoperită de 
Loate cele cunoscute în cele existente* şi să 
vedem acel întuneric mai presus de fiinţă, 
care e acoperit de toaLâ lum ina din cele exis- 
tenLe6־H.

în acest întuneric supralum inos (m ai pre
sus de lum ină) dorim  noi* să ajungem  şi să 
vedem  şi să cu n oaştem  prin n eved ere  şi 
neştiinţă ceea  ce c mai presus de vedere şi 
cunoşunţă, neputând fi văzui, n ici cunoscut. 
C ăci aceasta  esLe a vedea şi cunoaşte cu  
adevărat; şi a lăuda în mod mai presus de 
fiinţă pc C el mai presus de fiinţă, prin im  
lâturarea tuturor celor ce sunt*. E aşa cum  cei 
ce fac o staLuie naturală, înlăturând loate 
acoperăm intele adause veden i curate a c e lu i 
ascuns, descoperă, prin depărtarea aceasta, 
ceea  ce e ascuns în  el însuşi. Dar trebuie, cum

C a p i t o l u l  III

Care sunt învăţăturile catafatice (afirmative) 
şi care sunt cele apofatice (negative) despre Dumnezeu

ce vrea să însemne Leologia D uhulu i; cum, 
din binele nemalerial şi neîmpărţit, au iradiat 
lum inile din inim ă; şi cum  au rămas, cu toată 
iradierea coelem â, neieşite din stăruinţa în El 
şi în Ei* şi între E i; cum  lisu sc c l mai presus

in învăţăturile teologiceT am arătat care 
sunt num irile ce le  mai proprii ale teo log iei 
cuta fa lite  sau cum  firii dum nezeieşti şi bune*  
i se  z ic e  u n ică  şi cum  treim icâ; care e 
părinţimea şi filiaţia de care se vorbeşte în ea;
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ce le  in telig ib ile* . D e aceea ş i acum , pătrun
zând în întunericul mai presus de m inte, vom  
afla nu o vorbire scurtă, c i o nevorbire şi o 
neînţelegere totală*. Iar de aco lo  pogorând  
cuvântul, ca de la  ce le  de sus* spre ce le  din 
urmă, pe măsura pogorârii s-a lărgit într״o 
lăţim e asem ănătoare. Iar acum  urcând, pe 
măsura urcuşului se scurtează şî după tot 
urcuşul se va face întreg fără grai şi se va  uni 
întreg cu cel inexprim abil270. Dar pentru ce  
spun în general că, pornind de la afirm aţiile 
d u m n e z e ie ş t i ,  a ju n g em  la n e g a ţia  dum- 
n ezeiească  a celor din urmă? F iin dcă  vrem să 
vedem  pe Cel m ai presus de orice afirm aţie 
din ceea  ce îi este mai înrudit, trebuie să 
pornim  de Ia ce lc  dintâi* afirmaţii de bază, 
Dar pornind de la ceea  ce  e  m ai presus de toată 
negaţia*, adică de la afirmaţia de bază*, tre
buie să negăm  ce le  care sunt ce le  mai străine 
de E l27i. Sau oare nu e mai mult viaţa şi 
bunătatea decât aerul şi piatra*? Sau nu se 
supără şi nu se m ânie m ai m ult, sau nu spune  
şi nu se în ţe leg e  m ai m ult272?

de fiin ţă *  s - a  fă c u t  f i in ţ ă 269 p l in ă  d e  
adevărurile naturii om eneşti; şi Loatc cele la lte  
câte s-au spus de Scripturi, Iar în scrierea  
D espre num irile  dum nezeieşti, c u m  s e  
num eşte bun*, cum  e Cel ce este, cum  e viaţă, 
în ţelepciune şi putere şi câte alte exprim ate de 
n u m irile  d u m n eze ie şti in te lig ib ile . Iar în 
Teologia simbolică  am arătat care sunt trece
rile de la num irile celor sen sib ile  la cele  d u m 
nezeieşti, care chipurile dum nezeieşti, care 
m etaforele dum nezeieşti şi părţile şi m ădu
larele, care locurile dum nezeieşti şi podoabele, 
care mâniile şi doririle şi supărările, beţiile şi 
irezviile, care jurăm intele, care b lestem ele, 
care stările de som n. care vegherile şi câte alte 
forme figurate cu  sfin ţen ie ale chipurilor s im 
bolice, Ş i soco tesc  că tu ai văzut cum  cele  din 
urmă sunt m ai m ult grăitoare decât ce le  d in 
tâi. Şi de fapt au fost necesare* şi învăţăturile 
Teologice pentru o exp licare mai concentrată  
a num irilor dum nezeieşti din Teologia sim 
bolică*. C ăci, cu  cât urcăm mai sus, cu atât 
sunt mai concentrate raţiunile celor văzute în

C a p i t o l u l  I V

Cauzatorul, care e mai presus de tot ce e sensibil, 
nu e nimic din cele sensibile

nim ic neordonat, nici tulburare; nu e supărat 
nici de patim i m ateriale. Nu e nici fără putere, 
nici supus unor slăbiciuni. Nu e n ic i lip sii de 
lum ină şi nu e supus n ic i schim bării, nici 
c o r u p e r ii ,  n ic i  îm p ă r ţ ir ii ,  n ic i  vreu n or  
privaţiuni sau curgerii. N u este şi nu are nici 
altceva din cele  sen s ib ile273.

D eci spunem  că Cel ce e cauza tuturor, 
fiind mai presus de toate, nu e nici lipsit de  
fiinţă, nici lipsit de viaţă, căci lipsit de raţiune, 
nici lipsit de m inte, dar nu e nici Lrup. N u are 
nici formă, n ici ch ip , n ici calitate sau cantitate 
sau volum . N u e n ici într-un loc*, n ici nu se 
vede, nu poale fi nici atins în m od sensib il. 
N ici nu se sim te, nici nu e sensib il. Nu are

C a p i t o l u l  V

Cauza tonii care depăşeşte tot ce este inteligibil, 
nu e nimic din cele inteligibile

nici ordine, nici m ărim e, n ici m icim e, nici 
egalitate, nici inegalitate, n ici asem ănare, n ici 
neasem ănare; n ici nu stă, n ici nu se  m işcă, nu 
are nici linişte. Nu e n ici putere, n ici lum ină. 
N ici nu vieţu ieşte, n ici nu e viaţă. N u e  nici

Iarăşi urcând, spunem  că dum nezeirea nu 
; n ic i su flet, n ici m inte* şi nu are n ic i  
înch ipu ire, n ici o p in ie , n ici raţiune, n ic i 
înţeles. Şi nu e nici raţiune, n ici înţeles. N ici 
iu  se spune, nici nu se în ţelege. Nu e n ici och i,
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n u m e , n ic i  c u n o ş t in ţ ă .  N u  e n ic i  î n 
tu n e r ic , n ic i  lu m in ă , n ic i  r ă tă c ir e , n ic i  
a d ev ă r . N ic i  nu e s t e  o a fir m a r e  a e i ,  n ic i  
n e g a r e . Ci făcân d  a fir m a ţiile  şi n ega ţiile  
ce lo r  de după e le , n ici nu o afirm ăm , n ici nu  
o n egăm  pe ea. F iin d că  este  m ai presus de 
toată afirm area, ca cea  care e cau za  un ică a 
tuturor; şi m ai presus de toată n egaţia , ca 
cea  care le d ep ăşeşte  pe toate, care e sim p lu  
d ezleg a tă  de toate şi d in c o lo  de toate74־ .

fiinţă, n ici veac, n ici timp, n ici nu ex istă  
atingere spirituală a eî. Nu e n ici ştiinţă, n ic i 
adevăr, n ici îm părăţie, nici înţelepciune. Nu e 
nici unul, nici unitate*, nici dumnezeire, n ic i  
bunătate*, n ici D uh, cum  11 cu n oaştem  noi. 
N ic i fiim e, n ici p ărinţim e, n ici a ltceva  din  
ale noastre sau ale a ltcu iva  dintre e x is 
ten ţele  cu n oscu te . N u e n ic i c e v a  din c e le  
ce nu sunt. n ic i c e v a  d in  c e le  c e  sunt, n ic i  
nu o c u n o sc  pe ea  e x is te n ţe le * , ca  e x i s 
tenţă . N u e s te  n ic i cu v â n t pentru ea , n ic i



S C O L I I L E  S f â n t u l u i  M A X I M  M Ă R T U R I S I T O R U L

D e s p r e  

T E O L O G I A  M I S T I C Ă

acestea le-a spus despre ce i ce au crezut în numele tui 
H risros. carc nu au ajuns la cea  m ai desăvârşită  
cunoştinţă, ci măsoară adevărul cu părerea lor şi nu 
cunosc deosebirea celor ce sunt în mod propriu şi sunt 
prin nume identice; căci sunt şi e le  ale Celui mai presus 
dc e d e  cc sune care însă e şi mai presus de fiinţă; deci 
ce i dc felul acesta, ca neintroduşi în taine (αμύητοι). 
(sunt creştini neprogresati în cunoaşterea tainelorr spre 
deosebire de cei ce refuză creştinismul> n. trad.), 
cotesc că e d e  mai in ai te sunt cu adevărat un întuneric 
nc! uminat, această umbră care acoperă pe Dum nezeu şi־| 
ascunde pc El de vederea tuturor; de această idee bolesc 
cu adevărat şi mulţi dintre noi, ca unii ce nu cunoaştem  
lumina prisositoare care întunecă toată vederea. Dacă 
deci sunt, zice , un ii ca aceştia între noi, ce  să zicem  despre 
idololatrii carc sunt eu iotul nepărtaşi de loaie cele tainice 
şi se închină celor străine'.׳ D eci existenţe (ο ν τ α )  în mod 
propriu sunt celc inteligibile (spirituale); dar eelc sensi
bile au aceleaşi numiri; iar peste aceştia sunt credincioşii 
cc sc află în e d e  coruptibile.

Trebuie (să se vadă) la ea. Totul este în mod potrivit 
lui Dum nezeu şi nim ic în mod mai presus dc fiinţă; 
aceasta este şi afirmaţie şi negaţie, fiindcă amândouă 
arată m m od propriu mărirea dum nezeiască. Dar ce suni 
înlăturările negaţiilor şi menţinerile afirmaţiilor şi cc sunt 
privările, se lămureşte şi aici şi mai ales în al treilea 
capitol; dar le-am expus în mod deosebit şi pe larg şt în 
scrierea Despre numirile dumnezeieşti.

Sunt apuse. În D um nezeu negaţiile nu sunt opuse 
afirmaţiilor; căci D um nezeu este mai presus de toată 
negaţia şi afirmaţia. Citeşte aceasta şi in scrierea Despre 
ierarhia cerească, puţin după început.

53

De aceea dumnezeiescul Bartidomeu. Notează şi dc 
aici că nu sunt închipuiri aceste învăţături dumnezeieşti 
ale marelui Dionisie; căci pc lângâ faptul că a amintit în 
scrierile dinainte dc unele afirmaţii ale unora care au 
convieţuit cu A postolii, acum ad uceo  afirmaţie apropiată 
a dum nezeiescului Bartolomeu arătată prin ceea cc  spune 
f i o  φ η σ ίν ) ;  căci dacă n-ar fi învăţat aceasta în mod 
nescris, n-ar fi zis: a spus (εφη). Dar notează că aduce de 
la eJ şi afirmaţia c i  teologia e multă şt foanc puţină.

M ult grăitoare, gr. π ο λ ύ λ ο γ ο ς .  Cel ce grăieşte 
multe ί π ο λ ύ λ ο γ ο ς ) ,  pune accentul pe penultimele; dar

Capitolul I 

§1

Unde (misterele) simple. Sim ple şi absolute sunt 
cele înţelese şi contem plate fără sim boale, aşa cum  sunt, 
nu prin parabole. Iar absolute a numit pe celc nesupuse 
prin dezvoltarea numirilor sau sim boalelor. ci toate cele  
existente prin încetarea şi înlăturarea înţelesurilor a nu
m it-o in ce le  dinainte nelucrare a sfintei mişcări, iar aici 
întuneric ătottenebros (CTKOTHVOTaTOV yvotpov) şi 
nevăzut, după Psalmi st: Nour şi întuneric în jurul lut 
(Ps. 96.2); şi: A pus întunericul acoperământ al tui 
(Ps. 17,13).

M inţile fă ră  vedere. C ăci nu sunt pline de ochi 
simţitori, ci fiinţa lor, ca minte vieţuitoare, с  ochi atot- 
ascuţit; de aceea se num esc in Scriptură cu ochi mulţi.

Părăseşte simţurile. Arată acelaşi lucru în mod 
paralel; căci cele sensibile cei vechi le num esc neexis
tente, ca părtaşe la toată prefacerea şi nefiind pururea 
aceleaşi; iar celor inteligibile le spune existente, ca unele 
ce sunt nemuritoare prin voia Celui cc le-a făcut şi nu şi 
schimbă fiinţa. Acestea le-am expus de multe ori în 
senerea Despre numirile dumnezeieşti.

M ai presus de toata fiinţa. Dc simplitate şi mai 
presus dc toară unitatea. Cum se întinde cineva spre 
D um nezeu, am expus şi In capitolul V din scrierea 
Despre numirile dumnezeieşti şi vei afla şi aici după 
puţin.

Nesupusă relaţiei - şi absolută. Socoteşte nesupus 
relaţiei extazul, cure e  despărţirea de orice relaţie sau 
nesiăpânirea dc nici o  relaţie, nici faţă de vreuna din 
creaturi.

Strălucirea întunericului Şi aici a numii întuneric 
totala necuprinderc fneînţelegere),

52

N im eni din cei neiniţiaţi N otează că ne iniţiaţi 
(арллг|тои<;) numeşte pe ce i nepânaşi dc taine. învăluiţi 
in cele sensibile şi care nrnşi închipuicsc nim ic mai 
presus dc cc le cc  sunt. Despre cei neiniţiaţi vorbeşte 
îndată mai jos, şi notează că socoteşte ca alţii pe cei 
nemiţiaţi şi ca alţii pe străinii de tăine
iâ|ii)OTCiUC) sau neintroduşi în ele.

Iar ducă mai presus de aceştia sunt Cele dinainte de
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Luneneul inţcles cu neeunoştinţa lui Dumnezeu l-a tâJcuit 
ca mai dumnezeiesc şi în Epistolele lui. Iar deplin scrie 
despre el în Epistola a c ins. ea.

Nelucrarea oricărei cunoaşteri. N otează că prin nelu
crarea oricărei cunoaşteri ne unim cu Cel recunoscui״

C a p i ta lu l  II

în  acest (întuneric) - noi Şi aici se vorbeşte despre 
întunericul d u m nezeiesc şi despre !recunoştinţă. Şi 
notează că a ajunge sub întunericul dum nezeiesc în
seamnă a vedea şi cunoaşte prin !revedere şi necunoştinţâ 
pe Cel mai presus dc vedere şi cunoştinţă, chiar prin a nu 
vedea, nici a cunoaşte; căci aceasta este. zice. a vedea şi 
cunoaşte cu adevărat. Dar nicăieri nu explică astfel 
cunoştinţa prin recunoştinţă; dar citeşte şt Epistolă a V a  
cât re Dor otel.

Prin (înlăturarea) tuturor celor ce sunt A dică prin 
a nu l ugeta ca fiindu־i connaiural ceva din cele existente; 
num eşte aceasta înlăturare (ά φ α (ρ ε σ ν ν ) . Iar statuia 
naturală e cea făcută in materia ncpreluvrată, ca în piatra 
întreagă aşa cum este, când sculptează cineva vreo vieţui
toare, cum arată şi Euripîde în Andromedai de pildă;

Chipul vreunei fecioare
Aşezată în form a ei proprie in zidurile statornice
Lucrare u unei mâini pricepute

A numit statuie naturala forma proprie a ei din piatră 
(α ύ τ ό μ ο ρ φ ο ν  α γ α λ μ α  τ η ς  π έ τ ρ α ς )  Dar şi când sc 
sculptează dintr-o parte a unui copac cc se înalţă şi 
înfloreşte, făcându-sc din ea o  parte a unui paL precum 
zice Hom er în Odiseea, că a făcut U lysse; sau că a 
sculptat intr-un astfel dc copac un sem n iii victoriei. Dar 
vorbesc şi de piese din pietre preţioase, ca de pildă când 
smaraldul c curăţit de pământul pe-l acoperă. făcându-J o 
s ta tu ie  (α γ α λ μ α )  v ă z u tă , a d ic ă  s tr ă lu c ito a r e  
f α γ λ ά ισ μ α ) .  Mat ales la aceasta s-a gândit când a spus 
cele dc faţă, ca poetul D ioitiste in cartea a doua & Liricelor

(Λ ιθ ίκ ω ν ):

Din asp idt i 11 iflt u ind n t îi ι i ι m tu du i o ni et is t r
Λ făcut o statuie de porfir, un iac int negru ca sângele.

Toate acestea arată multa învăţătură a acestui bărbat.
[iar trebuie, cum socotesc} (să lăudăm) negaţiile. 

Textul de faţă 11 explică Părintele însuşi în cele următoare. 
Afirm aţiile 'θ έ σ η ς )  se atribuie în mod propriu lui Dum
nezeu (fiindcăeste); aşa sunt de pildă: Cel cc este, viaţă, 
lumină ţi celelalte; iar negaţiile ι ά φ α ι ρ ε σ ε ι ς ) . câte se 
neagă ca străine lui D um nezeu, ca de pildă c â Dum nezeu  
nu e trup sau suflet, nici ceva din cele cunoscute X3U 
contem plate prin înţelegere. Sau ceea ce sunt afirmaţiile 
ιθ ε σ π ς )  şi negaţiile (α φ α ιρ έ σ ε ις )  am cunoscut în mod 
diferit în sc rierea D espre numirile dumnezeieşti.

în  cele existente C unoştinţele despre cele  ce sunt 
nu acoperă, zice. ne! unoştinţa lui D um nezeu, ci îl aduc 
la arătare, (cunoştinţele lut Dumnezeu din făpturi mai 
degrabă scot lu iveală necunoaşterea tui Dumnezeu* n.

şi cel ce are nevoie de multe cuvinte (π ο λ ύ λ ο γ ο ς ) ,  
trebuie să pună accentul pc antepenullima, precum şi 
primul născut ( π ρ ω τ ό τ ο κ ο ς )  e !uitepenultim; iar fe 
m eia care naşte prima dară ( π ρ ω τ ο τ ό κ ο ς )  este penul
tima, cum zice Homer: Cinyra. t are a născut prima. n-a 
jrdji ut înainte de a şti.

Nici cu vânt. Cuvânt cc reprezintă firea propne în cele  
externe, Aşa cugetă şi despre înţeles.

Toate luminile dumnezeieşti şi ־ ecourile Ecouri şi 
cu'■ inte cereşti numeşte ce le spuse în Scripturi despre Dum 
nezeu. ca spuse nu după înţelesul omenesc şi pământesc, ci 
spuse şi predate după înţelesul dumnezeiesc.

Dumnezeiescul Λ/o r ie . Notează că explică cele despre 
Metise. că, urcând în munte şi tnuănd in îniurtent 4 văzut, 
pe cât c cu putinţă omului, |>c Dumnezeu. Notează şi 
ordinea celor săv âzşiie cu M oisc înainte de a .se învrednici 
să intre In întunericul dumnezeiesc,

Ci locui unde a stat. Care e locul în carc a stat 
Dum nezeu înăintc de M oisc şt cc este culm ea celor  
înţelese şi u celor văzute, am explicai la sfârşitul primului 
capitol din scrierea Despre ierarhia cerească.

Supuse. Raţiuni supuse ( υ π ο θ ε τ ι κ ο ύ ς  λό γ ο υ ς )  
numeşte pe ce lc  ce descriu sau prin care se contem plă  
existenţele, care a spus că suni subordonate isupuse) lui 
Dumnezeu; căci prin ele sau prin persistenţa şi păstrarea 
lor, învăţăm că El este prezent luLuror, nu prin schimbare, 
ci prin providenţă; iar culm i inteligibile num eşte Îlinţele 
cereşti şi înţelegătoare ce st' află în jurul lui D um nezeu, 
pe care Ic-a nunul şt locu ii preasfinlc ale tui D um nezeu, 
faţă de larc este dc asem enea mai presus sau liber, 
nea vând nimic propriu tor

£1 atunci ־ ι -u eliberat de ele şi de ei Explicare 
concentrată a spusei, pe carc înţelege-o aşa: M oisc, după 
cc a văzut locul unde stătea Dumnezeu. >-j desfăcut dc cele 
văzute, adică dc toate cele sensibile şi de cei ce văd, adicu 
dc iuţi cei raţionali sau de fiinţele inteligibile (îngeri) şi 
înţelegătoare, între cure sunt şi sufletele noastre, şi atunci a 
intrat in întuneric, adică în necunoaştereii Iui Dumnezeu, 
unde părăsind toate înţelesurile cunoscătoare, a ajuns in 
mintea neatinsă şi necunoscuta dincolo de toate înţelesurile 
cunoscătoare ale lui Dumnezeu, unmdu-sc cu cl in acest 
mod prin neştiinţă şi ne lucrare; nu vorbesc de nelucrarea 
privitoare Iu sine a minţii proprii, nici dc nelucrarea privi 
toare la allul. prin faptul de-α nu nui cugeta nici la sine. 
nici la altul, ci de faptul că. unit cu Cei cu desăvârşire 
necunoscut, a cunoscut dincolo dc toată cunoştinţa totul 
prin necunoaşterea C elui de dincolo de toate. Iar cum  se 
cunoaşte D um nezeu prin necunoaştere, o spune si aici şi 
ani expus-o şi in capitolul II din scrierea Despre numirile 
dumnezeieşti. Dar trebuie ştiut c i  în Exod. unde s-a sens  
că M oisc a intrat in întunericul unde era D um nezeu. în 
evreieşte se spune a rufei, ceea ce cci 70 (Septitngintii) şi 
A chila şi T codotion au redat prin întuneric ( γνόφον) .  
Sim ach alâlcuit ara/el prin ceaţă (ο μ ίχ λ η ν ) .  Iar Evreul 
spune churafetenum ele tăriei, La ea a ajuns M oisc. Căci 
spun că sunt şapte tării, cărora le dau şi numele a şapte 
ceruri, care nu c nevoie să Ic spunem acum Am citii 
despre aceste şapte ceruri şi tn discuţia dintre Papi se us şi 
Jason descrisă de Ariston Pclleov de care sene Clement 
din Alexandria în canea a şaptea a Invăţătui iioi teologice 
(H \pniypozelor) unde vorbeşte Sfanţul Luca, Totuşi, in-

252



Despre Teologia Mistică

sc însoţesc cu cele care pol fi împărţite şi despărţite 
(divizibile şi separahile) ţi se înmulţesc împreuna cu ele 
spre împărţirea şi despărţirea (divizarea) celor sensibile. La 
cele din itrmch adică de la învăţătura teologică.

De la cele dintâi. N um eşte cea dintâi pe cea mai 
propriu sâ-i ajute înţelegerea, pentru că Dum nezeu însuşi 
a fost Cel ce s-a numit pe Sine Cel ce este ίό  έάν).

M ai presus de toată (negaţia} Arată cum să ne 
folosim  dc afirmaţii şi negaţii cu referire la Dumnezeu şt 
că afirmaţiile le facem pomjnd de la cca dintâi şi mai 
înrudită Iui Dumnezeu; iar negaţiile, pornind de la cele  
din u n u i şi mai depănate de FJ.

Afirmaţia de bază. Afirmaţia este un cuvânt carc 
enunţă lîc  ceva contestat, fie ceva im plicai, ftc împreună 
legal, dc pilda D um nezeu este. D um nezeu este bunătate. 
Căci cuvântul enunţâror (υποθετική) arată fie gen e
ralul. fie ceva contestat, tîe  ceva implicat. Deci e  o  
declaraţie enunţătoare (υποθετική κατάφ ασις) sau de 
bază despre D um nezeu, că El este viaţa sau bunătatea mai 
mult decât acrul sau piatra; iar înlăturările se fac prin 
negaţie contrară afirmaţiei; afirmaţia, prin enunţare, cum  
s-a spus, e  o declaraţie pozitivă, pentru că Dum nezeu e 
viaţă sau aer; iar înlăturarea care neagă nu -1 supără pe 
Dum nezeu, nu-l mânie; în afirmaţii începem  de la cele 
mai înrudite; căci c mai proprie lui Dum nezeu viaţa şi 
bunătatea decât aerul şi piatra. Iar în înlăturări urcăm dc 
la cele din urmă, dc pildă că nu se indică Dum nezeu pnn  
cuvânt şi nu se în ţelege ceva mai propriu lui Dumnezeu  
decât a nu se înfuria şi a nu se mânia; şi în general 
începem  dc la a doua din negaţii, de pildă spunând mai 
Eiiuh că Dum nezeu nu se mânie, nu se înfurie, decât că 
nu vorbeşte şi că nu sc mânie decât că nu înţelege. Urgia 
t κραί π ά λ η )  este o supărare marc şi aspră, pentru că furia 
(κ α ρ α π ά λ η )  tulbură capul (׳τό  κάρα) şi-l m işcă mult 
( π ά λ λ ο υ σ α ) ; iar mânia (μήνις) nu este furia scurtă, 
ci stăruitoare. Deci urcând de la ce le  sensibile spre cete 
inteligibile, toate aceste negaţii să nu fie înţelese în mod 
coborât, ci trebuie la fiecare din cele spuse să auzim ceea  
ce a spus fericitul D ionisie; căci D um nezeu nu e nimic 
din cete auzite, cunoscute sau înţelese de noi; dar nici 
din cele ce  cunosc toate Puterile inteligibile (îngereşti). 
C ăci toate cclc  spuse sunt de la D um nezeu şi daruri ale 
lui; dar cum  este El care providenţiazâ în mod prcpnu 
prin ele? Dar toate le-am  explicat in  m od deosebii în 
scrierea Despre numirile dumnezeieşti, Căci ioa:e acestea 
sunt accidente şi se află în fiinţele de după Dum nezeu; 
iar D um nezeu este mai presus şi de fiinţă şi Cauzatorul 
acestora, deci mai presus de ele. Sau altfel: viaţa şi 
bunătatea, acestea sunt afirmări sau însuşiri pozitive, nu 
furia, nici mânia; acestea sunt negaţii sau stări ce trebuie 
înlăturate tdc la Dum nezeu),

Decât aerul şi piatra. Aerul, după cele  spuse in cărţile 
Regilor, este unda subţire. Iar piatra a văzut-o proorocul 
Viaţa şi buna fu tea sunt afirmaţii şt indicaţii proprii 
despre Dumnezeu Iar dintre negaţii, dim potrivă, sunt şi 
străine şi departe de D um nezeu furia  şi mâma\ iar a nu 
le spune e  mai potrivit lui Dum nezeu şi mai propriu, 
deoarece c mai presus de orice minte şi cuviinţă.

trad,). Căci lum ina din ex istenţe trebu ieconsideratăcao  
cunoaştere a celor ce ex istă , ca ex isten ţe {dei r deosebire 
de Dumnezeu* n. trad,). precum aflăm şi în ce le  ur
mătoare.

Capitolul UI

Cum firii dumnezeieşti fi bune  Arată ce cuprinde 

scrierea Învăţăturifoi i&dagice ίΘ εολα γίΚ ίΟ ν υπο
τυπώ σεω ν) T em ele şi m otivele teologiei referindu-se 
la toată cunoştinţa dum nezeiască şi luminată a dreptei 
credinţe - să se ştie cum  c unică llrea dum nezeiască, pe 
care Părinţii mai noi au num it-o det* fiinţa (ό μ ο ο ύ σ ιο ν ):  
şi cum  ştiin d o׳   în treită , c eea  ce în seam nă întreit 
iposwtică iτ ρ ι σ υ π ό σ τ α τ ο v ). au vo it să arate pro
prietăţile P ersoan elor  şi ce  spun  e le . ca de p ildă  
pârinţimea şi filiaţia şi care este puterea sfinţii oare şi 
leologia Duhului dum nezeiesc; şi cum s-a zis: Cuvânt 
hun a rostit inimu mea (Ps, 4 4 . 1 >; şi cum s-a vorbit despre 
Duhul închinat, care de Ia Tatăl purcede şt cum este Piui 
în Tatăl şi Duhul în ci şi în comunicarea lor. şi cum sunt 
Fiu! şj Duhul în mod ooetem  şi nedespărţit şi neîmpărţit 
intre ei şi cu Tatăl. într-o unitate dm carc nu ies. Dar 
trebuie ştiut că persistenţa (μ ο ν ή )  şi starea (σ τ ά σ ις)  
suni acelaşi lut ru; însă mişcarea c altceva decât persis
tenţa. D eci spunem  că şi în llrea dum nezeiască, carc e 
in p ersisten ţa  ci n em işca tă , sc araiâ ip o sta su r ile  
m işcându-se în  locuirea m utuală între ele.

în  HI şr în Hi. Înţelesul celor spuse c acesta: existenţa  
Sfintei Treimi este coetem â şi nu alllcl a existat şi altfel 
s-a constituit după aceasta; nici n-a fost în Ea vreo  
despărţire sau prefacere; ci deodată şi împreună este f iu l  
din Tatăl şi D uhul Sfânt şi nu după F.l.

Cum lisus cel mai presus de fiinţă. Notează aceasta 
contra N esionenilor şi Acefalilor.

Cum {se numeşte) bun. E ceea ce se cuprinde în 
scrierea Despre numirile dumnezeieşti.

De fapt au fost necesare, Pentru ce învăţaturile
( Υποτυπώσεις) şi scrierea Despre numirile dum 
ne: ei eşti sunt mut scurte decât Teologia simbolică.

Simbolică. Spune că întâi a fost necesară Teologia 
sim bolicii

{R aţiun ile) celor văzute în cele inteligibile, A
nuntit ved eri ale celor in te lig ib ile  co n tem p la ţiile  
potrivite  sim p lită ţii lor n em ateria le . Iar în vălu irea  
{ π ε ρ ι σ τ έ λ λ ο ν τ α ι )  a p u s -o  în  lo c  de r e d u cere  
f συστέλλονται t.

Ci o ne vorbire  - totală. N e vorbire ίά λ ο γ ία ν )  
num eşte neputinţa de a exprima pnn cuvânt cele mai 
presus dc cuvânt; şi neînţelegere { α ν ο η σ ία ν } , neînţele
sul şi ceea ce nu poate Înţelege cineva mat presus dc 
minte.

Iar de acolo , - cu dc la cele de m .v fiind că  cele  
inteligibile ( τ ά  ν ο η τ ά )  şi mai presus de minte ale lui 
Dum nezeu suni unităţi şi Dum nezeu este Unul, ba mai 
degrabă mai presus de Unut. tu  dreptate s-au concentrat 
ca ncimpârţite şi neînm ulţite, iar cele  dc după Dumnezeu, 
cu căi coboară mai mult spre cclc sensibile, cu aiâi mai mult
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cinevGtdccâiFiul (Mat. 1 1 .27); şi marele Diunisie adaugă 
şi zice ( c i  nimeni nu cunoaşte pe Dumnezeu ca ceea ce 
este), nici Dunmczcu însuşi nu cunoaşte existenţele ca ceea 
ce există, adică nu ştie sâ sc atingă de cele sensibile în mod 
sensibil sau de fiinţe ca fiinţă; căci aceasta c  impropriu lui 
Dumnezeu; fiindcă noi oamenii înţelegem cele sen sih ik ce  
sunt fie ptiu vedere, fie prin gustare, fie prin atingere; iar 
cele inteligibile (spirituale) le cunoaştem fie din învăţătură 
sau instruire sau luminare: iar Dum nezeu nu cunoaşte prin 
nk i unul din aceste moduri e d e  ce suni, ci are cunoştinţa 
cuvenită lud aceasta o  dă de înţeles Daniel, zicând: Cel ce 
cunoaşte tonte înainte de fa  cerea lor, ceea ce înseamnă că nu 
prin raţiunea potrivită cdor existente le cunoaşte Dumnezeu 
(care este cunoaşterea sensibila), ci prin ait mod al cunoaşterii. 
Iar îngerii te cunosc pe ele în mod spiritual şi nematerial, nu 
in mod sensibil, ca noi: astfel deci şi Dumnezeu fund incom
parabil mai presus, nu atingându-sc prin fiinţă cunoaşte cele 
cc sunt. Altfel: cele ce  su n  (xot o v r a )  sau făpturile nu se pot 
întinde peste firea for în înţelesurile lor. Deci privind la eie 
însele, nu cunosc firea dumnezeiască, aşa cum  este c î l  Deci 
aşa şi firea dumnezeiască, privind la ea. nu cunoaşte cele ce 
sunt ca fiind în Sine după raţiunea fiinţei for. aceasta a arârat־o 
supunând: întrucât suni existenţe - fiindcă este mai presus de 
toate cele existente şi are însăşi existenţa în mod nuii presus 
dc fiinţă: căci altfel n-ar spune cineva că nu cunoaşte 
Dumnezeu creaturile lui. Privitor la aceeaşi; pentru c l  
nim eni nu cunoaşte neprihănita Treime, în ceea cc este ea 
sau nu este în Ea nimic în aşa fel. ca să o  cunoască pe Ea 
cum  este Ea; căci noi cunoaştem ccexie omenitatea. fiindcă 
suntem oameni; dar existenţa neprihănitei Treimi nu 
cunoaştem ce este; cari nu suntem din fiinţa Hi: astfel nici 
Dumnezeu nu cunoaşte cele existente în cele ce suni, ea noi: 
căci nu esie ceva din cele ce suni sau din ele însele. Căci 
deşi Dumnezeu însuşi esie Duh şi s-a numit astfel Sfântul 
Duh, dar nu este Duh cunoscut dc noi sau de îngeri. Dar de 
ce spunând mai sus, că nu & lumină, nici adevăr, coborând 
iarăşi, zice că nu e întuneric, nici lumină, nici rătăcire, mei 
adevăr? Deci c  cu putinţă să căutăm a spune c i  întâi 
vorbeşte despre lumină în mod absolut şi că nu e în ea nici 
o  rătăcire posibilă ca în fiinţele îngerilor, ci e adevăr absolut 
prin sine şi adevăr necauzat. Iar de cele următoare, că nu 
sunt nici din cele spre ceva, cum  e lumina cc se preface din 
întuneric, schimbându-se din lumina virtuală în lumina 
actuală, din relaţiile între lumină şt !numeric; căci nu e nici 
întuneric, nici lumină; dc aceea nici nu se preface prin 
opoziţie din ceea ce e virtual rătăcii' în adevăr actual, Căci 
toate acestea sunt cele  dc al doilea faţă dc EJ \ posterioare 
lui), provenind în mod providenţial din EJ; deci nu cslc 
nimic din cele (care să fie) de la EL

Nu e nici fntr-un toc. În mod necesar Părintele a 
asigurai prin arestea pe ascultător ca nu cumva prin 
negaţiile următoare să creadă că dumnezeirea nu există 
în general; ci prin aceste afirmaţii arată că o  presupune 
existând; Iar prin acelea (prin negaţiik că nu e nim ic din 
cele existente, ci e mai presus de fiinţă.

Capitolul V

Nu e nici suflet, nici minte. Căci acestea sunt deose- 
bile între d c .  (cum  s-a arătat mai sus); nu e n ici 
închipuire, opinie, raţiune, înţeles, care să se contem ple  
cu mintea. Mai trebuie auzit că nu are raţiune ca raţiunea 
noastră: nici înţelegere ca în creaturile înţelegătoare. Şi 
la fel trebuie cugetate ce le  următoare: şi ia acestea trebuie 
adăugat: aşa cum  le ştim  noi; mai spune că face 
afirmaţiile c d o r  de după ea. adică de după firea dum 
nezeiască. sau ale creaturilor. când zice că d e  sunt viaţă 
sau lumină pnn cele  văzute în cele făcute, din care 
înţelegem  pe cele  ce le-a dat subzistenţa acestora şi prin 
ele nu introducem vreo afirmaţie a firii lui dum nezeieşti; 
şi iarăşi facem  negaţia spunând că dumnezeirea nu c 
nim ic din acestea.

Nici unul, nici unitate. Unul şi unita tea se deosebesc  
între ele; primul arată pe Cel aflat deasupra tuturor, a 
doua calitatea, ca alb şi albime. bun şi bunătate. Notează 
că nici dumnezeirea nu e fiinţa lui D um nezeu, precum  
nici vreuna din cele spuse dc ei, nici din cele opuse lor; 
n u c  nici una din ele fiinţa lui D um nezeu, Căci acestea 
nu sunt fiinţa lui, ci opinii despre EJ, D e aceea şi Sextus, 
filosoful bisericesc, şi Grigorie Teologul, în al treilea 
Cuvânt teologic al lui. nu indică nici dumnezeirea, n ici 
renaşterea, n ici pănnţjmea ca fiinţă a lui D um nezeu.

Nici dumnezeire, nici bunătate. Notează că nu e nici 
Duh. cum îl ştim noi, nici filme, nici părinţime: şi (expresia) 
cum ştim noi (TO ebţ Tţjicu: £Î6 c v a i)  se referă la negarea 
celor prezente Căci araiâ ceea ce ştim nai.

Nici nu o cunosc pe ea existenţele Să nu te tulbure 
acest capitol şi sa socoteşti că acest bărbai huleşte pe 
Dumnezeu; căci scopul lui este să arate pe Dumnezeu 
nefitmi nimic din cele ce sunt. ci mai presus de cele ce suni; 
căci dacă El a produs toate creându le, cum poate fi socotit 
ceva din cele ce sunt? Căci a spus că nici cele ce sunt nu 
cunosc pc Dumnezeu Cauzatorul tuturor, pe de altă parte, 
e pierzanie sigură a nu cunoaşte pe Dumnezeu; de aceea a 
lămurit repede, spunând in calitate dc ce este El; adică nici 
una din existenţe nu cunoaşte pe Dumnezeu aşa cum este 
₪; adică fiinţa lui este neînţeleasă şi mai presus de fiinţă 
sau de existenţa aşa cum există ca; căci s-a zis: Nimeni nu 
cunoaşte pe Fiul decât Tatăl, nici pe Ttnâl nud cunoaşte

Capitolul IV
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întuneric supral l i  m iros: în aceasta întâlnire se trăieşte 
D um nezeu în modul cel mai intens şi mai convingător 
Această trăire c pe de o parte o despărţire de toate cele 
ale lumii, pe dc alta experienţa fulgerării unei lumini 
o rb itoare, inexplicabile, ba chiar a tinor puteri carc 
zguduie fiinţa om ului asem enea sunetului copleşitor ai 
unor trâmbiţe. Această experienţă e culm ea cunoaşterii 
lui D um nezeu, la care poate ajunge cel carc se desprinde 
de toate cunoştinţele iui Dum nezeu câştigate din lume ca 
operă a lui. Cu cât îşi dă cineva m ai mult seama de măreţia 
şi com plexitatea lumii şi a om ului şi a relaţiilor lui cu 
lum ea şi cu se m en ii, cu  atât poate  e x p e n a , p n n  
despărţirea dc ele, mai intens întâlnirea cu Dumnezeu. 
N um ai cei ce nu cunosc in profunzim e lumea ş l  pe om 
sunt incapabili şi de experienţa tainei lui Dum nezeu, carc 
e infinit mai presus de toate ale lumii.

Capitolul 11

26 8 . Cunoştinţele câştigate din cele create mai mult 
acoperă necunoşrinţa lui D um nezeu, echivalentă cu 
conştiinţa misterului lui. Ele ne dau mai m ult iluzia câ 
cunoaştem  pe Dum nezeu, acoperind de fapt m area lui 
taină, care este cu totul altfel decât lumea. Ele nu ne 
perm it să vedem întunericul care acoperi pe Dumnezeu 
şi caro, în mod paradoxal, ne spune mai mull ccca ce este 
El. decât cunoştinţele pozitive câştigate din lume.

Capitolul III

269. Cuvântul col mai presus de fiinţă s-a făcu! şi 
fiinţă xau Ere omenească creată.

2 7 0 . Cu cal vrem să cunoaştem  pe Dumnezeu mai 
mult din creaturi, cu atât trebuie să folosim mai multe 
înţelesuri şi cuvinte în cunoaşterea şi exprim area lui. 
Pentru că in crearea şi susţinerea lor s-a folosit El însuşi 
de iradierile lui ramificate Şi, cu cât vrem să ne ridicăm 
de la creaturi mai aproape de El, ca Cel Unu! şi mai presus 
de toate, cu atât ne folosim  de mai puţine înţelesuri şi 
cuvinte, până ce în unirea cea mai accentuată cu El 
renunţăm  la vorbire şi la înţelesuri, pentru că El este în 
unitatea lui mai presus de ele.

Capitolul î

2 6 4 .  Dumnezeu e mai presus de cunoaştere in ceea 
ce este în Sine, pentru că este mai presus de existenţa 
cauzată, limitată, posibil de cuprins, aşa cum cunoaştem  
noi. D ar ştim că există, deoarece caracterul dependent al 
lumii arată că trebuie să fie o  cauză independentă, nelim ij 
tuli în conţinutul şi puterea ci Existenţa lui e prin aceasta 
mai presus de orice îndoială, deci e supralum inoasă, dar 
ce esie în Sine e acoperit dc întuneric pentru putinţa 
noastră de cunoaştere.

2 6 5 . Deosebiţi de cei ce recunosc pe Dum nezeu ca 
Cel de care depinde lumea care nu poate fi prin ea, sunt 
două categorii dc oameni: ai cei ce cred că, cunoscând pe 
D um nezeu ca CeJ de care depind loate. ştiu toiul despre 
El; ci nu recunosc misterul care acoperă pe D um nezeu ca 
un întuneric; b) cei ce socotesc că nu există nimic afară 
de lumea aceasta văzută: gândirea nici unora nu merge 
până la capăt,

266 . Faţă de am ândouă categoriile de mai sus, gândi
rea adevărată admite c i  despre Dumnezeu se poate 
alîrm a pe dc o parte că arc toate cele ce Ic are I urnea, dar 
pe de alia trehuic să i se nege câ  le are aşa cum le are 
lumea, pentru că în El Lotul este necauzat, independent, 
nesupus relaţiei, că Eî este in calitate de cauzator altfel 
decât roate: conciliere între afirmaţii >i negaţii. mai 
presus şi dc unele şi de altele. Oricât am mări însuşirile 
pozitive ce j le acordăm  iui D um nezeu, El e deasupra 
acestora. Iar negaţiile nu înseam nă simpla negare a acelor 
însuşiri, ci indică faptul că  El c mai presus şi dc ele. Căci 
ii negăm însuşirile privite in lume, ca pe unele ce sunt 
insuficiente în a-l exprima, cl fiind infinit mai presus de 
ele, dar avându-!e intr-un fel cu totul deosebii de cum le 
are lumea,

267 . De aceea, teologia nu numai că poate spune 
multe despre Dum nezeu fatribuindu-i Loate Tnsuşiriie 
lumii bogate şi com plexe) sau puţine, m ulţum indu-se să 
spună doar că este, nu cum  este, ci poate şi să nu spună 
nimic, căcj chiar a spune că este nu arată că in ţdegc  pe 
aces! este al lui Dar există un alt drum spre Dumnezeu: 
tră irea  în tâln irii cu El, depăşind  toate în ţe lesu rile  
afirm aţiilor şi negaţiilor cu privire la El E o în Ll Ini re cu 
Ei in întunericul lipsei de înţelesuri şi de cuvinte, dar un
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presus dc raţiune, DacA în capitolul anterior s-a spus că 
nu e lipsit de v iaţi, de lumină, de ordine, acum se spune 
că nu c nici viaţă* nici lumină, nici ordine, fiind viată* 
lumină, ordine mai presus de viaţa, lum ina, ordinea 
creată, in calitate de cauză a lor, lipsite de m ărginirea a 
e e e a c e e  cauzat. Mai uim itoare e declaraţi a că Dumnezeu 
nu e nici unul, nici adevăr, nici bunătaie* nu arc nici 
caracter m ărginit ţi cauzat, a ţa  cum cunoaştem  noi: nici 
cunoştinţă cum e cunoştinţa noaslră. Şi mai îndrăzneţ se 
spune că  nu c nici Duh sau Tală sau Fiu, cum  cugetăm 
noi. Toate se neagă, nu pentru c i  nu sunt la Ei, ci pentru 
că nu sunt a ţa  cum le cugetăm  noi Negaţiile referitoare 
la El sun; maj presus de afirm aţiile cugetate de noi în 
gradul suprem . Nu se poate spune că D um nezeu nu e 
toate acestea, ci le negăm  doar Forma şi gradul în care Ic 
cunoaştem  noi. mărginirea* caracterul supus înţelegerii 
noastre. Când pornim  în cunoaşterea lui de la afirmaţii, 
trebuie să negăm cele ce suni străine de El sau însuşirile 
lumii văzute şi mărginite. Când voim însă să ne ridicăm 
la cea mai marc înălţime a lui Dumnezeu* trebuie să 
pornim  chiar dc ia negarea celei m ai de bază afirmaţii, 
renunţând a vorbi chiar de existenţa lui. Dar, în general, 
e mai uşor a-i nega lui D um nezeu însuşirile ne spirituale, 
decât pc cele spirituale.

2 7 1 . Mai presus dc toată negaţia este afirmaţia că 
Dumnezeu este Cel ce este.

2 7 2 . Pornim  dc hi afirmaţia lui Dumnezeu însuşi ca 
f.v/f, pentru a-t nega louLe celelalte luaîc de la creaturile
de jos.

Capitolul IV

27 3 . Se indică ccca ce se poate afirma despre D um 
nezeu şi ceea ce trebuie să i se nege, ca existentă spiritu
ală, Dar şi afirm aţiile referitoare la Dumnezeii au un 
caracter mai presus de înţelegere. Nu e in El nici o 
tulburare, nu se poate ivi în El nici o neorânduială, nu e 
supus nici unei pali mi sau pasivi tăp- E absolut liber. Nu 
e supus nici unei schimbări, fiind desăvârşirea fără nici o 
lipsi.

Capitolul V

2 7 4 .  D acă  în c a p ito lu l a m e r io r  s -a  sp u s  că 
D u m n ezeu  nu e iipsiL de m in te , n ie i de r a ţiu n e , 
aici se sp u n e  c ă  nu  e n ic i m in te , n ic i ra ţiu n e , 
P e n tru  că  m in te a  şi raţiunea lui nu poL fi înţelese de 
creatură. E mime mai presus de minte, c răpune mai
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EPISTOLE

E p i s t o l a  I 

Căfre Gains* terapeu

D um nezeu , a în ţeles ceea  ce  a văzut, nu l-a 
văzui pe El, ci cev a  din ex isten ţe le  (creaturile) 
lui* şi cele  cunoscute. Iar E l, rămânând aşezat 
mai presus de m inte şi m ai presus de Fiinţă (de 
existenţă), prin însuşi faptul ca în general* nu 
se cunosc şi nu suni (cele  create), se cunoaşte  
în mod superior că este m ai presus de minte. 
Şi necunoştinţa deplină este , în sens mai înalt, 
cunoştinţa a Celui ce  este mai presus de ce le  
cu n oscu te75־.

întunericul e făcut să dispară de lum ină şi 
mai a les de multa lum ină. C unoştin ţele şi mai 
a le s  m u lte le  c u n o ş t in ţe  fac  să d isp a r ă  
necunoşLinţa. A cestea . în ţclegându -le  în m od  
superior şi nu ca privaţiune*, declară în m od  
supraadevărat că  cei cc au lum ina adevărată  
şi cunoştinţa ex isten ţelor (lucrurilor) rămân 
fără necunoaşterea lui D um nezeu  şi a în 
tunericului lui m ai presus de cunoaşterea lor 
şi se acoperă de loaLâ lum ina, care ascunde 
toată cunoştinţa lui. Ş i dacă c ineva , văzând pc

E p i s t o l a  I I

Către acelaşi Gains terapeutul (monahul)

ce lo r  îndum nezeiţi şi deveniţi buni. Cel ce e 
m ai presus dc începuLul a tot începutul şi al 
aşa-num itei îndum nezeiri şi bunătăţi este din
co lo  de obârşia (de începutul) dum nezeiască şi 
de obârşia bunătăţii deoarece, fiind de neim i- 
tai şi nesupus relaţiei* , e mai presus de imitări 
şi de relaţii, si de ce lc  im ila ie şi de ce i ce  se 
îm părtăşesc2™.

Cel ce este dincolo de toate* este mai presus 
şi de obârşia d u m n ezeia sca  şi de obârşia  
bunătăţii, dacă în ţeleg i prin dum nezeire şi 
bunătate* darul binefăcător şi îndum nezeilor şi 
unitatea de neschim bat a Supradumnezeuîui şi 
Suprabunului. pnn care ne Îndum nezeiţii şi ne 
facem buni. D e fapt, dacă aceasla  se face  
în cep u tu l în d u m n e z e ir ii  şi al im h u n ârii

E p i s t o l a  III

Către acelaşi Gaius terapeutul (monahul) 
Ce înţeles are îndată şi ce înţeles are aplicat întrupării

îndată înseam nă că, contrar nădejdii*, din o dă de înţeles Scriptura (cf. MaL3,L), că Cel
nearătarea de până aici scoale la lumină iubirea mai presus de fiinţă a ieşit din ascunzim ea sa la
de oam eni cea  prin Hristos. Socotesc că aceasta arătare, luând fiinţă în mod om enesc. Dar este
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ascuns* şi dupâ arătare sau, ca să spun mai înţeleasă nici unei raţiuni şi nici unei minţi, ci
dumnezeieşte* şi în arătare. Şi prin aceasta taina chiar spusă rămâne negrăită şi chiar înţeleasă.
Iui H ristos a rămas ascunsă, nefăcându-se rămâne necunoscută27^

Epistole

E p i s t o l a  I V  

Către acelaşi Gaius terapeutul (monahul)

nesiâtâlbare suportând greutatea picioarelor  
m a ter ia le  şi p ă m â n teşti şi necedând* ci 
ţinându-Î printr-o putere mai presus de fire 
n escu l undat (efi Mat. 14*25j. Dar cine ar 
puiea am inti dc toate cele la lte , atât de multe* 
prin care ce l ce priveşte în mod d u m n ezeiesc  
va cunoaşte mai presus de minte ce le  ce se 
afirmă despre iubirea de oam eni a lui lisus* 
care au în ele* prin depăşire* o putere* expri
mată prin negaţie? D e fapt, ca să vorbim  
rezumativ* nu era nici om , nu ca nefiind  om , 
ci ca  fiind din oameni* era d in co lo  de oam eni 
şi făcut cu adevărat om  m ai presus de om . 
A s t fe l ,  n e lu crâ n d  c e le  d u m n e z e ie ş t i  ca  
D um nezeu** n ic i  c e le  o m e n e ş t i  ca om* c i  
D u m n e z e u  în o m e n it  c o n v je ţ u ia  cu noi*  
îm p l i n in d  o o a r e c a r e  lu c r a r e  n o u ă *  
L eandricâ278.

Cum zici că lisu s* . Cel d incolo  de toate* 
s a aşezat fiin־ ţia l în acela şi plan cu  toţi 
oam enii? C ăci, nu se  zice  aici 0111 ca Cel ce e 
cauzatorul oam enilor* , ci ca Cel c e  El însuşi 
eslc cu adevărat om* dupâ fiinţa întreagă. Dar 
noi nu-I separăm pe lisu s*  în m od om en esc. 
Căci nici nu este numai om , fiindcă nu e n ici 
mai presus de fiinţă, numai ca om . Ci iubi
torul de oam eni prin excelen ţă  s-a făcut om  
cu adevărat, Cel m ai presus de fiinţă făcând u- 
se din fiinţa omenească* fiinţă mai presus de 
oam eni* şi ca oam enii. Dar Cel pururea mai 
presus de fiinţă este  nu mai puţin supraplin de 
suprafiinţialitate, din bogăţia ei prisositoure. 
Şi venind la fiinţă cu adevărat* s-a făcut fiinţă  
mai presus de fiinţă* şi lucra cele ale om ului 
mai presus de o m Şi a arătat F *״5 ecioara  
zăm islind  în m od mai presus de fire* iar apa

E p i s t o l a  V  

Către Dorotei liturgul (diaconul)

cunoştinţa Ta de către m ine , înrârim-s-a şi nu 
pot să o ajung  (Ps. 138,6), E ceea  ce spune  
şi d u m n eze iescu l P avel. că a cu n o scu t pe 
D u m n ezeu , cu n oscân d u -l ca  fiin d  m ai pre
su s de toată în ţe legerea  şi cu n oştin ţa . De 
a c e e a  su n t necer cerate judecăţile  Liti şi 
nepătrunse căile Lui (Rom. 1 1 *33) şi de nedes- 
crix darurile Lui şi pacea Lui. care e mai presus 
de toată mintea fFilip* 4.7). C ăci h a  aflat pe 
C el ce e m ai presus de toate şi l-a cu n oscu t  
pe Cel c e  e mat presus de în ţe leg ere , fiin d că  
este  d in co lo  de toate, fiind C auzatorul tu
turor-™.

în tu n er icu l d u m n e z e ie sc  e s te  lumina 
neapropiatâ  în care se spune că locuieşte 
D um nezeu (cf. I T im . 6*16). Şi fiindcă este  
nevăzută, ca una ce întrece putinţa vederii, şi 
tot ea e neapropiatâ pentru revărsarea dc iu  ̂
mină covârşitoare mai presus de fiinţă. în el 
ajunge* tot cel ce  e învrednicit să cunoască şi 
să vadă pe D um nezeu , prin însuşi laptul că  
nu ! vede* nici nu-1 cunoaşte. Căci ajungând  
cu adevărat in C el m ai presus de vedere şi de 
cunoaşterc. cunoaşte chiar prin aceasta că cs le  
din co lo  de Loaie ce le  sensib ile şi in telig ib ile . 
De aceea zic cu proorocul: Minunată s-a fă cu t
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Epistola VI

Cane Sosi pa nu lirurgul (diaconul)

socoti n ici câ, dacă ceva  nu e roşu, e nu
m aidecât alb; n ici daca ceva  nu e cal, e nu
ni aidecât om . D e v e i face aşa. ascultând dc 
m ine. vei reuşi să vorbeşti îm potriva altuia, 
dar pentru adevăr*, încât ce le  spuse de line să 
nu poată fi respinse.

Nu socoti biruinţă, sfinţite Sosipatre, a 
înjura credinţa sau opin ia care nu se arată 
bună; n ici făptui că respingi cu dreaptă ju d e
cată ce le  bune ale lui Sosipatru, Căci e p o si
bil* să se ascundă ţie şi acelora în m ulte 
falsuri şi aparenţe C el unul şi ascuns. N u

Epistola VII

Către ierarhul Policarp*

către el că E linii nu se fo lo sesc  în m od cinstit 
de c e le  d u m n e z e ie ş t i pentru  c e le  dum - 
n ezeieşti. încercând să alunge adorarea lui 
D um nezeu prin în ţelepciunea lui D um nezeu, 
Şi nu vorbesc de cea  a celor m ulţi*, care 
rămân lipiţi în chip material şi pătimaş de 
miturile ce le  ale poeţilor şi se închină crea- 
Lurii în locul Creatorului, când nici însuşi 
A pollofane nu se fo lo seşte  în m od cu v io s de 
ce le  dum nezeieşti pentru ce le  d um nezeieşti. 
Căci adevăraţii filo so fi trebuie să se înalţe 
prin cunoştinţa ex isten ţelor (lucrurilor ere- 
ate)*, bine numită şi de d u m nezeiescu l Pavel 
în ţelepciune a lui D um nezeu  (cf. 1 Cor. 2 ,7 ), 
spre Cauzatorul atât al ex istenţelor, cât şi al 
cunoştinţelor. Ş i, ca  să nu i se  pară lui 
A p o ilo fa n e  că eu r e sp in g , cum  nu se  cu- 
v in e , o p in ia  a ltora  ş i a lu i, ar trebui să 
ş t ie * , d acă  ar fi în ţe le p t , că nu s-ar putea  
s c h im b a  v r e o d a tă  o r d in e a  şi m işc a r e a  
c e r e a sc ă , dacă nu l ar avea־  pe Cel ce e 
susţinătorul şi C auzatorul e i, care o m işcă pe 
aceasta (cf. Dan 2 .21); şi e Făcătorul LuLutw 
şi D esâvârşitorul lor după Sfânta Scriptură2*1. 
Cum , deci, nu trebuie să-l venerăm  pe Cel pe 
саге-l cunoaştem  şi din aceasta şi să nu -1 
adm irăm  pentru puterea lui. a toate cauza- 
loare şi supranegrâitâ? Cum să nud admir 
când soarele şi luna sunt m işcate de E l*  într-o 
putere şi stabilitate mai presus dc fire (cf. Iosua 
10,12-14), împreună cu nem işcarea neschim - 
bală a universului* în toate şi loate rămân ca 
măsură a z ile i întregi pentru Loate sau mai 
m ult decât aceasta? C um  să nu-1 admir, când

§1

Eu nu ştiu, când vorbesc căi re Elini sau 
către alţii, dacă mă pol încrede în m ine ca om  
dc bine şi dacă pot cunoaşte şi spune adevărul 
însuşi ca atare, aşa cum  este în realitate. Căci 
acesta d oved indu-se în chip drept ca atare 
prin legea  adevărului şi arâtându-se clar, lot 
ce este  a lt fe l, dar im ită  adevăru l, se  va  
doved i*  că e mai degrabă altceva decât ceea  
ce  este  cu adevărat şi neasem enea cu el. D ec i 
c de prisos ca susţinătorul adevărului să c o m 
bată pe aceştia  sau pe aceia. Căci Fiecare 
afirmă că el are m oneda îm părăţiei, când  
poate are vreun ido l al vreunei părţi din 
adevăr. Ş i, dacă îl vei respinge pe celălalt, 
altul şi apoi îndată altul se va sfădi pentru el. 
Iar d acă  va fi recu n oscu tă  în  ch ip  drept 
raţiunea şi va răm âne neresp in să  dc toţi 
ceila lţi, se  va respinge tot ce nu se va arăta de 
la sine în toate, ca  ad evăru l real prin p e r s is 
tenţa lu i n e c lin tită . D ec i. cunoscând , pre
cum  so co tesc , bine aceasta, nu m -am  grâbiL 
să grăiesc către Elini sau către alţii. C i îm i 
a ju n g e  să -m i d ea  D u m n ezeu  să c u n o sc  
în tâ i a d ev ă ru l, ap o i ş t iin d u-l. să vorb esc  
despre e l cum  treb u ie^ *1.

§2

Tu însă spm  că sofistul A p oilo fan e*  m ă  
bârfeşte şi mă num eşte paricid, ca pe unul ce  
nu mă fo lo sesc  în m od cu v io s  de ale EliniloT  
contra E linilor. Dar e mai drept să spunem  noi
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Epistole

mai presus de fiecare de la ora a noua până 
seara, în faţa soarelui. Dar mai adu-i aminte 
acelu ia şi de altceva: căc i a vâzut apariţia ei 
de la răsăritul şi m ergând până la apusul 
soarelui, apoi dispărând şi iarăşi nici atunci 
dispărând cu toiu l, ci arâtându־se  la diametrul 
lui. U nele lucruri mai presus de fire ca acestea  
s-au petrecut în acelaşi timp, fiind posib ile  de 
făcut de Hristos, atoalecauzatorul care face 
ce le  mari şi m inunate, cc nu au număr.

§3

A cestea , de-ţi este îngăduit, spune־m i־le 
m ie, A pollo fan e şi, de poţi, respinge-m â pe 
m ine, cel care am fost şi aLunci de faţă cu line 
şi le-am  vâzut îm preună cu tine şi le-am  jude
cai îm preună, fiind înălţaţi îm preună. Dar nu 
ştiu de unde a început aLunci A pollofane să le 
în ţeleagă  şi a spus către m ine, exp licând  cele  
întâmplate; Acesteaw o , bunule Dianisie, sunt 
răsplăţi le faptelor dumnezeieşti. Atâtea fie 
spuse de noi în Epistola. Iar tu, care eşti 
capabil să întregeşti ce le  ce lip sesc , să aduci 
deplin la D um nezeu pc bărbatul care e mult 
înţelcpL, dar poate neînstare să înveţe cu 
blândeţe adevărul supraînţelept al credinţei 
noastre'*2.

toate ce le  mari şi cuprinzătoare, astfel purtate, 
nu am estecă ce le  cuprinse de ele? Ş i, în vrem e 
ce în ce le  de jo s  o zi din ce le  su ccesive  
aproape se în lreieşte*  {cf. IV R eg, 2 0 ,11 ), 
mergând până la aproape douăzeci de ore 
(s ic ) ,p f  când de altfel tot acest tim p* se arată 
in stări contrare şi întoarce prin astfel de 
contraste mai presus de fire  in cele ale firii de 
jos. Sau când soarele pe drumul lui* scurtează  
jaraşi m işcarea lui de peste zi, readucând în 
m od minunat calea  lui nouă întreagă la mai 
puţin de zece  orc? E ceea ce i־a uimiL pe drept 
cuvânt şi pe Babilonieni şi i־a supus lui Ezechia 
fără luptă, ca unuia egal cu Dum nezeu şi mai 
presus de oameni (cf, II R eg. 20 J  I}, Şi nu m ai 
vorbesc de m arile fapte din Egipt sau de alte 
sem ne ale lui D um nezeu săvârşite în alte 
părţi, ci de ce le  com u n e şi cereşti, sărbătorite 
pretutindeni şi de toţi. Dar A pollofane z ice  că  
acestea nu sunt adevărate, că e le  se povestesc  
în cercurile (sacre)* persane şi le sărbătoresc 
doar în c ă  m agii în  am in tir ile  în tre itu lu i 
Mitra*. Dar sâ־i fie îngăduit lui să rămână în 
acestea pentru neştiinţa sau neexperienţa lui 
din lipsa credinţei. D eci spune-i lui: ce spui 
despre eclip sa  arătată în timpul crucii m ântui
toare? A m ândouă s-au văzut prezente: luna 
arătându-se cu soarele în H eliopole*  în m od  
minunat (paradoxal)* (căci nu era timp de 
conjuncţie). Şi iarăşi, aceasta* rămâne în m od

E p i s t o l a  V I I I

Către Demofil* terapeutul (monahul)

to ţi p rooroc ii de v ed erea  iu i D u m n ezeu  
(c f . N um , 12 ,6-8).

Dar şi când unii lipsiţi de ruşine se luptau 
îm potriva lui şi a lui A aron pentru preoţie şi 
pentru posturi în conducerea poporului, se 
ridica deasupra a toată iubirea de slavă* şi de 
stăpânire şi preda ocrotirea poporului celui 
a les de D um nezeu (cf. N um . 16 ,16). Iar când 
s-au conjurat îm potriva lui şi osândindu -1 
pentru hotărârile d inainte îl am en in ţau .şi 
aproape se revoltau, blândul M oise striga pe 
Cel bun spre mântuire şi îşi m anifesta în 
drăzneala, dar cu m ultă blândeţe, ca  să nu fie 
cauzatorul nici unor rele celor conduşi. Căci 
ştia că cel ce  vorbeşte cu D um nezeu  cel bun 
trebuie să se întipărească de o cât mai mare

§1

Istoriile E vreilor spun, o , bravule De- 
mo fi le, şi că  acel sfani M oise s-a învrednicit, 
pentru m ulta lui blândeţe, de arătarea lui 
D um nezeu {cf. N um . 12,3.8). Şi, dacă îl d e
scriu o dată şi ca lipsit* de vederea lui D um 
nezeu, nu îl arată despărţit de D um nezeu , 
decât când era lipsit de blândeţe. Căci spun că  
D om nul se supăra pe el cu m ânie când era 
foarte îndrăzneţ şi se opunea voilor dum 
nezeieşti. Dar când îl prezintă neopus cererilor 
hotărâte ale lui D um nezeu, îl laudă pentru im i
tarea deosebită* a bunătăţii lui Dumnezeu. De 
fapt era foane blând şi pentru aceasta e numit 
slujitorul lui D u m n ezeu  şi m ai vrednic decât
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bâtoare şi pofteşte pe prieteni, adică pe cei 
buni*, ca să fie locaşul tuturor celor ce se 
bucură (cf. Luc. 15,24). Iar D em ofiL  şi ori
care altul ce  se opune celor bune şi e certai cu 
d rep ta te , a în v ă ţa t c e le  b u n e şi se  îm 
bunătăţeşte. C ăci, cum  n-ar trebui, z ice , să se  
bucure ce l bun de mântuirea celor pierduţi şi 
de viaţa celor om orâţi? {cf. Luc. 15,32). Ba, 
ia şi pe um erii Săi pe cel ce  de abia s-a întors 
de la rătăcire şi m işcă pe îngerii buni spre 
bucurie. Şi e bun cu ce i nem ulţum itori şi 
răsare soarele său peste ră i şi buni (cf. Mat. 
5 ,4 5 ) şi însuşi sufletul său şi-1 pune pentru cei 
ce fug de E l·8־ (cf. loan 1 0 ,11).

Iar tu, care le-ai pornit îm potriva preotului 
sfinţit, cum  arată scrisorile tale*, nu  ştiu cum  
ai respins pe ce l ce  z ic i câ  e necred incios şi 
păcătos şi i-ai îm p in s făcând un lucru contrar 
ţie. A poi, acela ntgându-se şi mărturisind că 
a venit pentru vindecarea relelor, iu nu te-ai 
tem ut, ci şi pe preotul ce l bun l־ai certat cu 
îndrăzneală câ a fost m ilostiv  cu  ce l ce  s-a 
pocăit şi a iertat pe cel Lipsii de ev lav ie . Şi la 
sfârşit ai zis preotului: Ieşi! şi ai intrat cu  
asem en ea  (vorb e), fără să fie  în găd u it, în 
altar, şi ai sustras S fin te le  S fin ţilo r* , şi ne 
scrii nouă câ pe ce l ce  avea să în tineze cele  
sfin te l-ai depărtat din purtare de grijă şi le-ai 
păstrat neîntinate.

D eci, acum  ascultă c e le  ale noastre. N u e 
îngădu it să în v in u ieşti pe preotul* care li- 
tu rgh iseşte  c e le  m ai presus de tine sau pe 
m onahii d e-o  treaptă cu  tine, ch iar dacă  
pare să fi arătat lip să  de e v la v ie  faţă de c e le  
d u m n eze ieşti, ch iar dacă s-ar d oved i că a 
fâcut ceva  din ce le  oprite. C ăci, ch iardacâ  s-a 
făcut cev a  nectivenit şi fără rânduiaîă în ce le  
dum nezeieşti şi în ce le  rânduite şi legiuite, 
aceasta nu e un m otiv să se răstoarne chipurile 
pentru D um nezeu , ordinea predaniei dum 
nezeieşti. C ăci nu s-a îm părţit D u m n ezeu  în 
S in e. Pentru câ, în acest caz , cum  răm âne 
stab ilă  îm părăţia Iul? (c f . M al. 1 2 ,2 5 ). Şi 
ju d eca ta  e ste , cum  z ic e  Scrip tura , a lui 
D u m n ezeu , iar preoţii sunt vestitorii*  şi 
tâlcuitorii judecăţilor dum nezeieşti după ie
rarhi (cf. Mal. 2 ,7 ), iar de la aceştia  se dă şi 
ţie să înveţi ce le  d u m nezeieşti prin m ijlocirea  
liturgilor (d iaconilor)* când e vrem ea, odată  
ce prin ei te-ai învrednicit să fii* m onah. Sau 
oare nu spun aceasta şi sfin tele sim boale?  
C ăci nu s-au înălţat deodată S fin tele  Sfinţilor  
pentru toţi. Ci de e le  se apropie mai întâi

asem ănare cu Ei. pe cât e cu putinţă, şi să 
d e v in ă  c o n ş t ie n t  de lu cră r ile  lu i b in e 
făcătoare.

D ar c e  l ־ a fă c u t pe p ă r in te le  d u m 
n e z e ie s c *  D a v id  iu b it  d e  D u m n e z e u ?  
F ap tu l câ  era  bun  ş i bun cu d u ş m a n ii .  
A fia t-a m , z ic e  C el suprahun şi iu b itor  de  
b in e . bărbat după in im a M ea (cf. Ps. 8 8 ,20 ). 
D e aceea l-a şi dăruit cu o stăpânire* bună, ca 
să aibă grijă şi de duşm anii subjugaţi (cf. le ş . 
23, 4-5). Şi lui Iov i s-a făcut dreptate, fiind  
lipsit de răutate ( c f  Iov 42 ,1 0 ). Şi lo s if  nu s-a 
răzbunat pe fraţii uneliilori (c f  Fac. 50,21). Şi 
A vei fa  însoţit simplu şi fără bănuială pe 
ucigătorul de frate ( c f  Fac. 4 ,8 ). Şi Scriptura 
îi laudă pe toţi cei buni, care nu se gândeau de 
mai înainte la ce le  rele, nu se prefăceau, dar 
nici nu se  m ulau  de la b in e  din pricina  
răutăţilor altora, ci dim potrivă, îm bunând în  
chip dum nezeiesc şi făcând desch işi pe cei 
răi, revărsau spre ei multa lor bunătate şi-i 
c h e m a u  cu  b lâ n d e ţe  sp re  o p u rta re  
asemănătoare.

Dar sâ urcăm m ai sus* şi să nu vestim  
numai blândeţea bărbaţilor sfinţi, nici numai 
bunătatea îngerilor de oam eni iubitori, care se 
m iluesc de neam uri şi se roagă peste măsură 
pentru b inele lor (cf. Zah. 1,12) şi ceartă 
m ulţim ile  pierzătoare şi râu făcătoare {cf. 
Zah. 3 ,2 ) şi le duc spre rele (cf. Is. 32 ,7 ), în 
vrem e ce se bucură de mântuirea celor ce  .se 
lasă rechem aţi la ce le  bune ( c f  Luc. 15,4), 
nici toate ce le la lte  câte le predă Scriptura 
despre îngerii binefăcători, ci prim ind razele  
binefăcătoare ale lui H n stos Cel cu adevărat 
bun* şi suprabun, sâ ne lăsăm  conduşi în chip  
lum in os de e le  spre dum nezeieştile lucrări 
binefăcătoare ale lui. C ăci, oare, nu e propriu 
bunătăţii negrăite şi mai presus de în ţelegere, 
câ face făpturile sâ fie şi câ pe toate acestea  
le-a adus Ia ex istenţă  şi că vo ieşte  ca toaLe 
acestea sâ fie pururea* aproape de El şi pe 
fiecare părtaşă de El, după capacitatea ei pro
prie? Ş i. oare. nu le are In iubire şi pe ce le  ce  
se depărtează de El şi râvneşte* şi ţine sâ nu 
se facă neb inevoitor faţă dc cclc  iubite care se 
frâng* pentru El şi rabdă pe cei c e  îl bârfesc 
în zadar şi se apără? Ba, făgăduieşte sâ־i v in 
dece şi când se ţin Ia distanţă de El. Ş i, când  
se apropie de El, v ine spre e i*  şi-i întâmpină  
ş[־i îm brăţişează întreg pe ei întregi, uniL cu 
ei, şi nu-i în v in u ieşte  pentru celc  dinainte, ci 
iubeşte ce le  de acum  şi face pentru ei o sar-
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şi libertatea de toate ce lc  rele, vor primi în 
veacul pururea fiilor bunătăţile atotfericite şi 
vor fi pururea îm preună cu D um nezeu , ca ree  
cea  mai mare dintre toate bunătăţile*. Iar ce i 
din urmă vor căd ea  deod ată  din pacea d u m 
n eze ia scă  şi a lor şi a ic i şi după m oarte* şi 
vor fi îm preună cu d em o n ii n eîm b lân ziţi. 
Pentru aceasta  ne dăm  toată silin ţa  să fim  
cu  D u m n ezeu  ce l bun şi cu  D om n u l tuturor 
şi să  nu fim  despărţiţi prin ce i răi de dreptul 
D u m n ezeu , suferind de la  n o i în ş in e  după 
vred n ic ie  ceea  ce  ne p rod u ce cea  m ai m are 
team ă. Şi de aceea mă rog să fiu lipsit de 
părtăşia cu  toate relele. Şi de vo ieşti, îţi vo i 
aminti * de vederea dum nezeiască  a unui sfânt 
bărbat. Şi să nu râziT căci spun adevărul2*4.

A juns cândva* în Creta, m -a prim it Carp 
(cf. II T im . 4 ,13  ), bărbat sfânt ca nici un altul, 
învrednicii pentru curăţia m inţii de vederea 
lui D um nezeu. D e fapt, nu vo ia  nici să se 
apropie de S fin tele T aine dacă nu i se arăta în 
v rem ea  s f in te lo r  ru găciu n i p red esâvârji- 
toare* o vedere b inevoitoare. El zicea  că, 
odată ce l-a întristat un necred incios (iar în 
tâmplarea a fost că  acela  a atras pe cm eva clin 
B iserică la rătăcirea necredinţei în D um nezeu  
în timpul unor z ile  v ese le* ), trebuie să se 
roage pentru amândoi cu bunătate, ca primind 
ajutorul M ântuitorului, D um nezeu  pe unu] 
sâ-l întoarcă, iar pe celălalt să-l învingă cu 
bunătatea. Şi n-a încetat să-i sfătuiască viaţa 
întreagă* p â n ă  a s t ă z i  ş i  s ă - i  a d u c ă  la  
cu n oştin ţa  d u m n eze ia scă , încât şi ce i ce  
aveau o judecată în doieln ică , asem enea lor, şi 
o îndrăzneală fârâ m inte au fost siliţi să se 
cum inţească printr-o dreaptă judecată. Dar 
înainte de a i se întâm pla aceasta, sim ţind în 
sine, nu ştiu cum , m ulta duşm ănie şi amără
ciun e, a adormit. Iar îm uneeându-se, {că era 
seară), în vrem e ce era în această indispoziţie, 
pe la m iezul nopţii (fiindcă obişnuia în acea  
vrem e* să se trezească pentru cântările dum 
n ezeieşti), încă dinainte d e-a  se  trezi bine din 
som n , căci era o b o sii, întrerupând m ereu  
som nul, nu s-a sim ţit în afara tulburării*. Iar 
stând la dum nezeiasca rugăciune, nu avea 
toată lin işlea , ci se sim ţea în câap âsa i, zicând  
că nu e drept să trăiască oam enii care sunt fără 
credinţa în D um nezeu  şi care se  abat de Ia

împreună slujitorului său (M ai, 18 ,34) şi nu 
transmite m ăcar în parte din bunătatea foarte 
mare dăruită lui. Dar îl îndreptăţeşte să se  
bucure de darurile sale* pe cel ce  face aceasta, 
ceea ce trebuie să respect şi eu şi D em ofil. 
Căci şi celor ce n-au crezut în El* în vrem ea 
patimii sale le-a  adus iertarea de la Tatăl, dar 
i־a certat şi pe ucenici pemru că i-au cerut fără 
milă să fie osândiţi Samaritenji ce  l-au alun
gat (L uc. 9 ,54 ). AceasLa este bogăţia  în 
drăzneaţă a ep isto lei tale, în care repeţi sus şi 
tare că nu pe line, c i pe D um nezeu îl răzbuni. 
Dar spune-m i: răzbuni pe Cel bun prin rău
tate?

§5

D eci să nu facem  aceasta. Căci nu avem* 
arhiereu care tut poate  j'â pătimească împre
ună cu noi în slăbiciunile noastre (E v r  4 ,1 5 ), 
ci este lipsit de răutate şi m ilostiv . Căci nu va 
certa, nici va striga (M at. 12,19). Ş i El este  
blând (cf, Mat. 11 ,29) şi jertfă de împăcare 
pentru păcatele noastre (I loan 2 ,2 ), D eci nu 
primim pornirile tale nerâvnitoare, nici dacă  
vei im ita d cm ii de ori pe F in ea s(c f. N um . 25, 
1-13) şi pe Ilie (cf. III R eg. 18,40), Chiar dacă  
auzind pe Ii sus spunând acestea, nu le-au  
plăcui ucenicilor nepărtaşi alunei de Duhul 
blând şi bun (cf, Luc. 9 ,54), Căci şi preudum- 
nezeiescu l*  nostru învăţător în cele sfinte 
învaţă pe cei opuşi învăţăturii lui D um nezeu  
că nu trebuie să p ed epsească* pe cei neştiu
tori, precum  nu pedepsim  nici pe orbi, ci-t 
călăuzim . Dar tu şi om ului care începe să-şi 
deschidă pupila ochiului lum inii te opui şi pe 
cel ce  cu m ultă sfia lă  se apropie de ea îl 
respingi (şi acesta  e un lucru vrednic de  
osândă), uitând că e om ul care, bun fiind, 
după ce  a rătăcit pe m unţi fcf. Mat. 18,12). îl 
cam ă Hristos şi după cc a fugit îl cheam ă şi 
A cesta afidndu-L îndată îl nd icâ  pe umeri 
(cf. Luc. 15,5). Nu mă rog să nu gândim  râu 
despre noi înşine, n ici să nu îm pingem  suliţa 
şi spre noi (cf. Mat. 26 ,52 ). Cei ce  caută* să 
nedreptăţească* pe unii sau, dim potrivă, să le 
facă bine, nu le-au făcut acelora ceea  ce au 
voit ei, ci însuşindu-şi îm plinirea bunătăţii 
sau răuLăţii se vor um plea ei înşişi de virtuţile 
dum nezeieşti sau de patim ile opuse. Şi ce i 
dintâi ca urmaşi ai îngerilor buni şi îm preună  
călători cu e iT şi aici şi acolo* în toată pacea
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ei şi îm pingându-i, şi lov indu-i. şi trăgându-i. 
Iar ei păreau că suni gata să cadă, pe de o pane  
vrând, pe de alta ne vrând, siliţi ireplaL de 
răul* din ei. deci şi din convin gere. Iar Carp 
zicea  că avea plăcere să privească în jo s şi să 
uite de ce le  de sus. Şi era supărat şi n e
m ulţum it câ aceia n-au cazu l încă şi ajuta spre 
aceasta de m ulte ori, dar neputând, sc supăra 
şi se tulbura. Şi stlindu-se cu greu să vadă  
iarăşi, cum  văzuse şi înainte, văzu pe iisus  
privind cu m ila la ceea  ce se întâm pla şi ieşind  
din tronul lui şi pogorând până la aceia şi 
dându-Ie m âna sa cea  bună*, având pc îngeri 
în jurul sau, apucând pe fiecare din cei doi 
bărbaţi din altă parte şi zicând li sus lui Carp; 
Ai întins m âna* sa m â loveşti. Dar sunt gata  
să pătim esc iarăşi pentru oam eni ca sări m ân
ui iese şi îm i esLe placul aceasta, să nu pâcătu- 
iască  alţi oam en i* . D eci ia seam a că e bine 
pentru Line să vezi schim bându-se vieţuirea  
cu  şerpii în prăpastie în vieţuirea cu D um 
nezeu  şi cu îngerii ce i buni şi de oam eni 
iubitori*.

A ceasta  este ceea  ce auzind eu, cred că e 
adevărat28־'’.

căile drepte ale D om nului. Şi zicând acestea, 
se ruga lui D um nezeu  să le pună iară m ilă  
capăt vieţii amândurora ca printr-un fulger*. 
Dar zicând acestea, spune câ i se părea câ vede  
deodată casa în  care se afla, crâpandu-se mai 
întâi şi apoi despărţită prin m ijloc în două, 
începând de la vârf şt o oarecare liacără  
foarte lum inoasă în faţa lui, coborând din cer 
până ia el (căci locu l i se părea lum inat ca  
ziua). Iar cerul îl vedea desch is şi in spatele 
cerului pe lisus, având în jurul lui îngeri 
nenumăraţi cu chip  om en esc* . Şi acestea se 
arătau de sus şi il um pleau de uim ire. Iar 
Carp, aplec ându-se în jo s . spunea câ  v ed ea  
p ă m â n tu l d e s p ic â n d u - se  ca  o a d â n c ă  
prăpastie în tu n ecoasă  şi pe bărbaţii aceia , 
care îl supăraseră, stând în a in tea  lui la gura  
p răp astie i, trem urând, în fricaţi. ca ce i ce  
vor căd ea  in prăpastia de sub p ic io a re le  
lor*, iar mai de jo s , din adânc*, se ridicau  
şerpi ce  se  m işcau  în jurul p ic ioarelor  lor. 
uneori târându-sc împrejur, dar şi apăsându-i 
şi atrâgându-i. alteori m uşcându-i cu dinţii 
sau cu ghim pii sau storcându-t şi căutând prin 
roate sâ-î arunce in adânc. Dar erau şi unii 
oam eni în m ijlocu l şerpilor, repezindu-se la

E p i s t o l a  I X  

Câne l i t * ierarhul

Care a întrebat printr-o epistola ce e casa înţelepciunii şi ce e paharul 
şi ce sunt mâncările şi băuturile lui

cunoaştem  numai prin sim boalele  sensib ile, 
apropiate lor. Dar trebuie ca, privindu-le. sa 
le vedem  pe e le  în e le  în sele , ajunse dezvelite  
şi curate. Căci privindu-le astfel, vom  cunoaşte 
cu veneraţie* izvorul vieţii şi-l vom  vedea ca pe 
unul ce se revarsă din El însuşi şi ştiind de Sine 
ca unul prin putere, sim plu, de sine mişcător, de 
sine lucrător, nepârâsmdu-se pe sine, ci liind  
cunoştin ţa  tuturor cunoştinţelor şi pururea 
privm du-se pe S ine pnn  S ine.

A m  socotit câ e de trebuinţă atât lui cât şi 
altora să Li se e  *.plice, p e câ tecu  putinţă, lorm ele 
de tot felul ale sfintelor chipuri despre Duni 
nezeu. Căci ce Ic din afară* se arată cât de mult 
sunt o simbolizare nepotrivită, improbabilă şi 
fantezistă. Ea prezintă, de pildă, naşterea dum-

Sfântul T im u iei o , bunule Tit, nu ştiu 
dacă a p lecat fără să audă vreunul dintre sim - 
b oalele teo log ice  (scripturisiicc) netâlcuite de 
m ine. Dar în Te* ·loviţi simbt ilica* i-am tâlc uit 
toate ce le  ale Scripturilor despre D um nezeu , 
care par multora eâ  sunt cuvinte ciudate. Căci 
în c e i  n ed e  să v â rşi ţi cu  s u n e te le  se în 
tipăreşte* o urâtă a iu rea lă  când P ărin ţii 
în ţelep ciun ii negrăite descoperă prin uncie 
g h ic itu r i a scu n se  şi îndrăzneţe adevăru l 
du m n ezeiesc  şi tainic, de neînţeles celor în
tinaţi. D e  aceea ce i m ulţi nu credem  cu v in 
te lo r  d e sp r e  ta in e le  d u m n e z e ie ş t i .  L e



Epistole

a C elui negrăit şi nevăzut, căci ce le  atotsfîn^  
nu sunt m anevrabile de cei neiniţian Ele , 
descoperă num ai adevăratei iubiri a cel^T 
ev lav io şi, capabili şi în stare să se  ridice peste 
toată tantezta cop ilărească la ce le  dezbrăcate 
de stim ele sm ib oale  şi să treacă prin sini 
pliiâp le  potrivite m inţii Şl prin capacitatea 
puterii contem plative spre adevărul simplu 
mai presus de fire şi aflat d in co lo  de sim boale’ 

Pe lângă aceea, trebuie să se înţeleagă şi 
aceea că predania învăţătorilor despre D um 
nezeu  (teo log ilor) este  îndoita: una e n e
grăită1*' şi ta in ică , iar alta arătată şi mai 
cunoscută; şi una s im b o lică *  ş i m anifestată  
in acte slin ţitoare , alta adresată iubirii de 
în ţe lep c iu n e  şi d oved itoare; şi că negrăiiu l 
s-a îm p letit cu  graiu l. Şi că pe de o parte 
co n v in g e  şi teugă* adevărul cu ce le  spuse, pe 
de alta acţionează şi ridică în D um nezeu prin 
iniţieri n eîn v lţa te . Şi, de fapt, nici în preasfin- 
lele acte desăvârşiioare ale Tainelor, sfin ţi 
iniţiatori ai noştri sau ai tradiţiei legii* , nu se 
reţin de Iu sim boalele* potrivite lui Dum nezeu, 
ci vedem  şi pe atoisfinţii îngeri, adueându־ne 
prin gh icituri*  în ch ip  ta in ic  c e le  d um 
n e z e ie ş t i ,  Şi p e  J isu s în s u ş i  îl v ed em  
învăţându ne despre D um nezeu  in parabole şi 
predându-ne T a in e le  lucrătoare ale ce lor  
dum nezeieşti prin chipul celor de pe masă*. 
C ăci se cuvenea  să se păstreze neîntinate de 
cei mulţi nu numai S fin tele  Sfinţilor, ci şi 
însuşi viaţa om ulu i* , care este în acelaşi timp 
n eîm p ărţită  şi îm părţită , să fie  lum inată  
pairi vii ei de cunoştin ţele dum nezeieşti; şi 
partea nepătim itoarc a su fletu lu i*  să fie ridi
cată ia ce le  sim ple şi alo !lăuntrice ale ch ipu
rilor dum nezeieşti, iar cea  pătim itoarea lui să 
fie vindecată şi să urce prin unitatea de natură 
spre ce le  a totdum ne zeieşti prin chipurile sim 
bolice pregătite anterior. Căci acestea sunt ca 
nişte  perdele înrud iie  şi arată pe cei ce . 
înţelegând fărâ acop erim  in te, în  m od clar 
învăţătura despre D u m n ezeu  (Scriptura)*, 
produc in ei înşişi un ch ip  oarecare capabil 
să-i con d u că  spre în ţe legerea*  m inunatei 
învăţături (a Scripturii),

§2

Şi însăşi creaţia lum ii şi lucrarea în ea e 
arătarea întreagă a celor nevăzute ale lui 
D u m n ezeu , precum  z ic e  d u m n eze ieşte  şi

nezeiască mai presus dc fiinţă, închipuind un 
pântece al lui D um nezeu  născând trupeşte* 
fcf, Ps. 109,3) un D um nezeu şi proiectând în 
aer un cuvânt pornit dintr-o inimă de om  (cf, 
Ps, 44 .1). iar pe Duhul îl descriu ca o suflare 
pornită din gură (cf. Ps. 32,6). Ea prezintă 
naşterea Fiului: ca com pletând sânul lui D u m 
nezeu de D um nezeu născător, aducând u-i o 
laudă trupească sau închipuindu le pe acestea  
în mod natural sau în formă dc pom i sau de 
plante sau de fiori ce  apar una din alta sau ca  
ţâşniri de ape* sau ca nişte străluciri lu m i
noase producătoare de raze sau ca alte sfinte 
c h ip u r i  t â l c u i i o a r e  a le  în v ă ţ ă t u r i lo r  
d e s p r e  D u m n e z e u  c c l  m ai p r e s u s  de  
fiin ţă . Iar in ce p r iv e ş te  p ro m iîe  in t e l ig i 
b ile*  ale lu i D u m n ezeu  sau daru rile  sau  
arătările sau p u lerea  sau unirea sau sco p u l 
sliu s t a b i l i t a t e a  sau  p r o c e s iu n i l e  sau  
d e o se b ir ile  ş i u n ir ile  îl închipuie pe D u m 
nezeu om en eşte  sau in forma multiplă a fiare
lor. a altor anim ale şi plante şi pieLre, şi-l 
îmbracă în podoabe fem eieşti sau în urme 
hurbare şi-î învălu ie  în smirnă, in piese de 
aramă şi fildeş, topite ca într-o operă de artă: 
şi -l prezintă ca pe un m eşter făurar sau îl aşază 
pe cai sau pe care sau pe tronuri sau îl arală la 
ospeţe* clj mâncăruri pregătite şi bând şi îm - 
băiându-se sau adorm ind şi în stare de beţie. 
Dar ce  s-ar putea spune despre fu riile . în 
tristările, ju răm in tele  de tot felu l despre  
părerile de rău, despre b les tem ele , despre  
m âniile  dc m ulte feluri şi ind irecte* , despre  
n eîm p lin irea  făgăd u in ţe lor , d esp re  lupta  
cu g ig a n ţ ii  d in  F a cere , d esp re  care se  
spune că D u m n ezeu  a u n ellil-o  cu bărbaţii 
aceia  nu ca să nedrcpl;iţească pe vreunii, ci 
peniru salvarea Jor(cf, Fac. 11 ,1-9); despre  
sfatul ce s-a făcut în cer pentru v ic len ia  şi 
rătăcirea Iu! Ahab (cf. 1IJ Reg. 22 .19-38); 
despre Câni arcade dragoste pentru cei iru peşti 
(Cânt, 4 şi 3) şi despre îndrăzneala peniru 
toate ce le la lte  sfinţite form e com p u se*  şi 
arătate ale celor ascunse, chipuri îm părţite ale 
celor unite şi neîm părţite, chipuri figurate şi 
m ultiform e ale celor fără formă şi lipsite de 
chip, a căror m ăreţie ascunsă înlâuntruî lor 
dacă ar putea-o  vedea c in ev a , le-ar g ăsi pe 
toate pline de taină şi d u m n eze ieşti şi p line  
de m ultă lum ină  a cu n o ştin ţe i de D u m 
nezeu  Câcj să tiu soco tim  arătările acestor  
co m p o z iţii ca  chipuri formate mai presus de 
noi şi proiectate spre ce i mulţi ca o cunoştinţă
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C u  d r e p t a t e ,  d e c i .  e l ă u d a t a  d e  c ă t r e  S c r i p 
t u r i  î n ţ e l e p c i u n e a  b u n ă  şi m a i  p r e s u s  d e  
î n ţ e l e p c i u n e ,  i n f ă ţ i ş â n d - o  c a  p a h a r  l a i n i c  şi 
i u b i n d  s f â n t a  lui  b ă u t u r ă ,  i a r  m a i  î n a i n t e  d e  
a c e a s t a  o f e r i n d  c u  g l a s  î n a l t  h r a n a  t a re  c e l o r  
c e  o  d o r e s c  d i n  n e v o i a  c e a  b u n ă  d e  e a  
( c f .  P i k L  9 , 2 , 4 ) .  D e c i  î n ţ e l e p c i u n e a  d u m 
n e z e i a s c ă  î m b i e  la h r a n a  î n d o i t ă :  la  c e a  t a r e  şi 
d u r a b i l ă  şi  l a  c e a  l i c h i d ă *  şi c u r g ă t o a r e ;  şi 
o f e r ă  şi p r o c u r ă  d i n  p a h a r  b u n ă t ă ţ i l e  e i  p r o v i 
d e n ţ i a l e .  P a h a r u l ,  f i i n d  r o t u n d *  ş i  l a r g  
d e s c h i s ,  e s t e  s i m b o l  a l  p r o v i d e n ţ e i  f ă r ă  
î n c e p u t  şi f ă r ă  s f â r ş i t *  v e n i n d  p e s t e  t o a t e  şi 
c u p r i n z ă t o a r e  a  t u t u r o r .  P e  l â n g ă  a c e e a ,  
d e o a r e c e  î n d r e p t â n d u - s e  s p r e  t o a t e ,  r ă m â n e  în  
s i n e  î n s ă ş i  şi î n  i d e n t i t a t e a  n e m i ş c a t ă ;  s a u  
r ă m â n e  t o t o d a t ă  c u  d e s ă v â r ş i r e  f i x a t ă  f ă r ă  
i e ş i r e  d e  s i n e ,  p a h a r u l  r ă m â n e  şi el s t a t o r n i c  
şi n e g o l i t .  S e  m a i  s p u n e  c ă  înţelepciunea şi-a 
zichr sieşi casă* şi  in  e a  d ă r u i e ş t e  ş i  m â n c ă r i l e  
l ar i  şi b ă u t u r i l e  şi p a h a r u l  ( c f .  P i l d .  9 , 1 - 6 ) .  c a  
să  f ie t u t u r o r  c e l o r  c e  se  a d u n ă  î n  c h i p  d u m 
n e z e i e s c  la c e l e  d u m n e z e i e ş t i  v ă d i t  c a  C e l  c e  
e  C u u z a L o r u l  e x i s t e n ţ e i  şi al  b u n e i  e x i s t e n ţ e  şi 
p r o v i d e n ţ a  d e s ă v â r ş i t ă  ş i  i e s e  la  t o a t e  şi esLe 
in toaLe* şi  c u p r i n d e  t o a t e :  şi i a r ă ş i  c ă  e s t e  în  
S i n e  p r i n  d e p ă ş i r e a *  t u t u r o r  şi n u  e  n i m i c  in 
n i m i c  p r in  n i m i c ;  c i  e  r i d i c a t  ( s c o s )  d in  t o a t e ,  
f i i n d  A c e l a ş i  în  S i n e  l a  f el  şi e t e r n  ş i  s t â n d *  şi 
r ă m â n â n d  şi f i i n d  p u r u r e a  în  a c e l a ş i  şi l a  fel 
şi n e i e ş i n d  n i c i d e c u m  în  a f a r ă  d e  S i n e * ,  n i c i  
d i n  S c a u n u l  s ă u  ş i  n e p ă r ă s i n d  s t ă r u i r e a  în  
l o c a ş u l  s ă u  n e m i ş c a t .  D a r  şi i n  a c e a s t a  se  a f l ă  
l u c r â n d  t o a t e  c e l e  b u n e  şi î m p l i n i n d  p u r t ă r i l e  
d e  g r i j ă  d e s ă v â r ş i t e .  Ş i  î n d r e p t â n d u ־ se  s p r e  
Loate,  r ă m â n e  în  S i n e .  şi s t â n d  p u r u r e a  şi 
m i ş c â r u i u - s e ,  n i c i  n u  s tă ,  n i c i  n u  se  m i ş c ă ,  ci  
c u m  a r  z i c e  c i n e v a ,  a v â n d  l u c r ă r i l e  p r o v i 
d e n ţ i a l e  în  p e r s e v e r e n ţ ă  şi p e r s e v e r e n ţ a  în 
p r o v i d e n ţ ă ,  in m o d  c o n  a iu ra i  cu  to a te  şi t o t o d a t ă  
m a i  p r e s u s  d e  f i r eZKS,

§ 4

D a r  care e hrana Lare şi  care cea lichidă?  
C ă c i  acestea s u n t  lăudate ca d ă r u i t e  şi  p r o v i 
denţiale de înţelepciunea cea bună.

[ f r a n a  t a r e *  s o c o t e s c  c ă  e  m i j l o c u l  
d e s ă v â r ş i r i i  ş i  i d e n t i t ă ţ i i  î n ţ e l e g ă t o a r e  şi 
d u r a b i l e ,  p r i n  c a r o  c e l e  d u m n e z e i e ş t i  s e  î m -

§3P u v e l *  şi r a ţ i u n e a  a d e v ă r a t ă .  D e  a c e e a ,  t e o l o 
g i i*  ( a u t o r i i  S c r i p t u r i i )  le  p r i v e s c  p e  u n e l e  in 
m o d  p o t r i v i t  c e t ă ţ i i *  şi d u p ă  l e g i l e  lor ,  i a r  p e  
a l t e l e  c u  c u r ă ţ i e  şi n e î n t i n a r e ;  şi p e  u n e l e  în 
c h i p  o m e n e s c  şi m i j io c i L o r .  i a r  p e  a l t e l e  î n  
c h i p  s u p r a l u m e s c  şi î n  l u c r a r e  d e s ă v â r ş i t e  a r e ;  
si u n e o r i  le  v ă d  d i n  l e g i l e  a r ă t a t e ,  a l t e o r i  d i n  
r â n d u i e l i l e  n e v ă z u t e ,  d u p ă  c u m  l e - a u  c u g e t a t  
a u t o r i i  S f i n t e l o r  S c r i p t u r i  şi  s c  p o t r i v e s c  
m i n ţ i l o r  ( î n g e r e ş i i )  şi s u f l e t e l o r  C ă c i  to t  c u 
v â n t u l  d e s p r e  t o a t e  c e  s t a u  în  f a ţ ă  c u p r i n d e  
n u o  i s t o r i e  s i m p l ă * ,  c i  o p u t e r e  d e  d e s ă v â r ş i r e  
a v ie ţ i i .  D e c i  Lrebu ie  c a  şi n o i ,  î n  l o c  d e - a  l e  
g â n d i  c a  n o r o d u l  o b i ş n u i t ,  s ă  v e n i m  în  m o d  
s f i n ţ u *  î n a i n t e a  s f i n t e l o r  s i m b o a l e  şi s â  n u  le  
n e c i n s t i m ,  o d a t ă  c c  s u n i  r o d u r i  şi f o n  n e  a l e  
t r ă s ă t u r i l o r  d u m n e z e i e ş t i  şi c h i p u r i  a r ă t a t e  a l e  
v e d e r i l o r  n e g r ă i t e  şi m a i  p r e s u s  d e  f i r e 286. 
C ă c i .  d e  f a p t ,  n u  n u m a i  l u m i n i l e  m a i  p r e s u s  
d e  f i i n ţ ă *  şi c e l e  i n t e l i g i b i l e  şi s i m p l u  c e  ic 
d u m n e z e i e ş t i  s e  a r a t ă  d i f e r e n ţ i a t e  î n  s i m b o a l e  
f i g u r a t e , c u m  se  s p u n e  d e  p i l d ă  lui  D u m n e z e u  
ce l  m a i  p r e s u s  d c  f i i n ţ ă  f o c  şi d e  c u v i n t e l e  
i n t e l i g i b i l e  a l e  lu i  D u m n e z e u  a r z ă t o a r e  
(cf .  D e u L  4 , 3 3 ) ,  c i  şi  o r d i n e l e  d e  c h i p  d u m 
n e z e i e s c  a l e  î n g e r i l o r  i n t e l i g i b i l i  şi î n  a c e l a ş i  
t i m p  î n ţ e l e g ă t o r i  s e  d e s c r i u  în  f o r m e  v a r i a t e  
şi d e  m u h e  f e lu r i  şi î n  c h i p u r i  a r z ă t o a r e .  Ş!  
a c e l a ş i  c h i p  a l  f o c u l u i  t r e b u i e  î n ţ e l e s  a l t f e l  
c â n d  e s p u s  d e s p r e  D u m n e z e u  c e l  m a i  p r e 
s u s  d e  î n ţ e l e g e r e  şi a l t f e l  c â n d  se  s p u n e  
d e s p r e  p r o n i i l e  s a u  c u v i n t e l e  lu i  i n t e l i g i 
b i l e * :  şi  a l t f e l  c â n d  e s p u s  d e s p r e  î n g e r i .  Ş i  
a l t f e l  e  î n ţ e l e s  c â n d  e x p r i m ă  c a u z a * ,  a l t f e l  
c â n d  e x p r i m ă  e x i s t e n ţ a ,  a l t f e l  c â n d  e x p r i m ă  
î m p ă r t ă ş i r e a  şi a l t f e l  c â n d  e x p r i m ă  a l t e l e ,  p r e -  
c u m  şi î n ţ e l e g e r e a  a c e s t o r a *  şi felul  c u n o a ş t e r i i  
l o r e  d e o s e b i i .  Şi  n u  t r e b u i e  a m e s t e c a t e  s i l n 
i c i e  s i m b o a l e ,  c i  e x p l i c a t e  p o t r i v i t  c a u z e l o r  
s a u  e x i s t e n ţ e l o r  s a u  p u t e r i l o r  s a u  t r e p t e l o r ,  
s a u  d e m n i t ă ţ i l o r ,  a l e  c ă r o r  f o r m e  r e v e l a t o a r e  
s u n L  Ş i ,  c a  s ă  n u  t r e c e m  î n  e p i s t o l ă  d i n c o l o  
d c  c e l e  c u v e n i t e ,  s ă  n e  î n d r e p t ă m  s p r e  c e r 
c e t a r e a  c e l o r  p r o p u s e  m a i  î n a i n t e  d e  v o i * .  Ş i  
s ă  s p u n e m  c ă  t o a t ă  h r a n a  d e s ă v â r ş e ş t e  p e  
c e i  h r ă n i ţ i ,  l â m ă d u i n d  n e d e s ă v â r ş i r e a  şi  i m  
p l i n i n d  n e v o i a  l o r  ş i  v i n d e c â n d  s l ă b i c i u n e a  
şi p â / m d  v i a ţ a  l o r  şi f â c â n d - o  să  î n f l o r e a s c ă  
şi s ă  se  r c î n v j o r e z e  ş i  d â r u i n d u - i e  l o r  o  b u n ă  
s i m ţ i r e  v i e ,  a d u c â n d u - l e  s c ă p a r e a  d e  i r i s t e ţ e  
şi d e  n e d e s ă v â r ş i r e  şi p r o c u r â n d  u d e  b u c u r i a  
şi d e s ă v â r ş i r e a 2 7.
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într-o depăşire a toată lipsa de măsură şi tot
odată aşezai în afară şi d in co lo  de toate.

Pornind dc la acestea, ne vom  îm pănaşi în 
acelaşi m od* şi de o sp eţe  le drepţilor din 
îm părăţia lui D um nezeu. C ăci venind, z ice, 
însuşi împărţind ii va aşeza şi le va sluji 
(L uc. 12 ,37 ). A cestea  arată o îm părtăşire 
com ună şi în bună în ţelegere a Sfinţilor de 
bunătăţile dum nezeieşti şi B iserica  celor întâi 
născuţi înscrişi în ceruri şi duhurile drepţilor 
desăvârşite şi umplute de toată bunătăţile. Şi 
aşezarea* lor socotim  câ c odihna dc multe 
osteneli şi viaţa lin iştită şi vieţuirea în d u m 
nezeită în lum ina şi ţara celor v ii, plină de 
toată sim ţirea  sfântă  şi îm părtăşirea  îm 
belşugată de bunătăţile fericite, prin carc s-au 
umplut dc toată bucuria. A ceasta  înseam nă  
veselia*  ce le-o  dăruieşte Iisus şi poftirea lor 
Ia osp ă\ Şi slujirea lu i şi od ihna veşn ică  
d ăru ită  dc El şi d ăru irea  şi rev ă rsa rea  
bunătăţilor dc care Ie va face El parte^10.

§ 6

Ştiu bine câ vei cere să-ţi exp licăm  şi 
cuvântul despre som nul în sens bun* al Iui 
D um nezeu.'C ând vorbim  de el. în ţe legem  că 
som nul dum nezeiesc este ridicarea lui D um 
nezeu peste cei providenţiali şi faptul de-a nu 
avea n im ic com un cu e i - LJ[. Iar vegherea e 
atenţia şi grija lui de ce i ce  au nevoie  de 
creşterea şi mântuirea lor. spre ari ridica la 
alte sim boale dum nezeieşti. D e aceea so co 
tim de prisos să repetăm  aceleaşi lucruri 
aceloraşi, părând câ spunem  altele, conştienţi 
câ voiţi să înaintaţi în ce le  bune. încetăm  cele  
spuse după ce am înfăţişat, cum  socotesc , în 
ep isto la  noastră cu  prisosinţă ce le  daiorare 
scrisorii voastre. Vă trim item  toată această 
teo log ie  sim bolică*  a noastră. în care veţi afla 
îm preună cu casa în ţelepciun ii şi cei şapte 
stâlpi exp licaţi şj hrana ei tare, împărţită în 
jertfe şi pâini; şi ce este am estecul vinului şi 
iarăşi ce  e vese lia  lui D um nezeu  din beţia lui 
şi înseşi c e le  spuse acum . exp licate în ca mai 
pe larg. Ea esLe, precum soco tesc , buna tal- 
cuitoare a tuturor sim boalelor, în acord cu 
sfin tele tradiţii şi adevăruri ale Scripturilor.

p ă r tâ ş e s c  -  ca  o cu n oştin ţă  statorn ică, 
puternica, unitară* şi neîm părţită- acelor sim 
ţiri înţelegătoare prin care preadumnezeiescul 
Pavel, după ce a primit-o de la înţelepciune, o 
predă ca hrană cu adevărat tare fcf. Evr. 5,14). 
Iar cea lichidă e cea carc se varsă şi se îndreaptă 
spre toate prinlr-o curgere grăbită şi prin 
m ulte, variate şi îm părţite* forme călăuzind*  
pe cei ce o primesc potrivit lor spre bunătatea şi 
cunoştinţa de Dumnezeu cea simplă şi ncclâli- 
nată. De aceea Scripturile dumnezeieşti asea
mănă cele dumnezeieşti şi inteligibile şi cu roita 
şi cu apa şi cu laptele şi cu vinul şi cu m ierea, 
pentru puterea lor de viaţă născătoare ca prin 
apă şi crescătoare ca prin lapte, de viaţă în- 
lânloare ca prin vin şi curăţitoare şi păzitoare 
ca prin m iere. C ăci a ce stea  le d ăru ieşte  
în ţe le p c iu n e a  d u m n e z e ia sc ă  cu im b c lşu -  
gare c e lo r  ce se a p ro p ie* , p roeu rân d u -li-  
se şi re vărsând u -U -se  prin lr-o  b o g ă ţie  de 
o sp e ţe  fără lip su r i. C ăci aceasta  în se a m n ă  
a se o sp ă ta  cu adevărat* . Şi de aceea e 
lăudată ca făcătoare dc viaţă şi hrănitoare de 
copu* şi înnoitoare şi desăvârşhoarê־  (cf. 
Pild. 9 ,5 .1 1 ).

§5

In acest înţeles de sfânt ospăţ se spune că  
şi în s u ş i  D u m n e z e u  c a u za to ru l tuturor  
bunurilor se îm bată* pentru ospăţul supraplin 
şi mai presus de în ţelegere sau. m ai propriu 
v o r b in d , p en tru  o b iş n u ita  b ună lucrare  
desăvârşită şi negrăită şi mai presus de orice  
măsură a sa. Căci, precum la noi beţia e o 
plinătate nemăsurată şi o ieşire din m inte şi 
cugetare în sens râu, aşa la D um nezeu  beţia 
trebuie înţeleasă nu ca altceva, decât ca o lipsă  
de m ăsură în sens bun a supraplinătăţii tuturor 
bunătăţilor, prezentă în EI ca în cauza lor. Dar 
ieşirea f extazu l) din cugeLare ce urm ează  
beţiei trebuie socotită drept starea ridicaLâ a 
lui D u m n ezeu  pesLe înţelegere, prin carc fiind  
înălţat cu  cugetarea peste cugetare şi peste  
putinţa d e  a fi în ţeles*  şi peste însuşi faptul 
de-a fi ş i sim plu peste toate câte sunt bune. 
D u m n ezeu  este îmbătat şi totodată* ieşit din 
El fin ex ta z) şi din ;oate şi totodată supraplin.

268
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E p i s t o l a  X *  

Către loan Teologul. Apostolul şi Evanghelistul, 
care şi-a încheiat vieţuirea în insula Patmos

de Loate cele la lte  bunuri.
far pe voi nu sun! atât de fără m inie ca să 

vă socotesc  pătim ind ceva. C i, cred că şi 
patim ile trupului le  sim ţiţi num ai ca să le 
judecaţi. Iar pe cei cc vă nedreptăţesc şi so 
co tesc  să vă strâm toreze, fără sâ-i învinu iesc  
că nu văd în chip drept soarele E vanghelie i* , 
doresc să-i văd lăsându-se de acestea carc 
lucrează îm potriva lor, ca să se întoarcă spre 
bine, iar pe voi apropiindu-vâ de ei, ca sâ se 
îm părtăşească de lum ină. Iar pe noi nim ic  
contrar* să nu ne lipsească de lum ina aiot- 
strălucitoare a lui loan; acum  ne întâlnim  în 
m e m o r ie  şi în  în n o ir e  cu  t e o lo g ia  la  
adevărată, iar peste puţin ne vom  uni cu voi 
în şivă  (o spun aceasta, deşi e un lucru în
drăzneţ). Căci sunL neînd oieln ic  vrednic dc 
crezare când, aflând şi spunând ce le  mai 
înainte cunoscute dc line de la D um nezeu , 
socotesc  că  vei părăsi închisoarea din F aim os, 
şi vei reveni în A sia . şi vei Face lucratoare 
acolo  im itarea de către tine a bunătăţilor lui 
D um nezeu , şi vei preda predaniile ce lor  de 
după tine.

M ă adresez sfântului tău suflet, iubite, 
pentru că îmi eşti mai fam iliar decât mulţi. 
Bucura-tc cu  adevărat, iubite, foarte iubit 
Celui cu adevărat drag şi dorit şi iubit. Ce 
m inunat lucru este  adevărul spus de H ristos 
că atunci când cei nedrepţi ii a lungă pc 
u cen ici din cetăţi (cf. M at. 2 3 ,3 4 ). ei îşi 
prim esc ce le  vrednice de ei şi cei răi sunt 
despărţiţi de cei sfinţi şi se depărtează de ei. 
Cu adevărat, ce le  văzute sunt chipuri ale celor  
nevăzute. C ăci, n ici in veacurile* ce vor veni 
nu D um nezeu va fi cauza despărţirilor drepte 
dc EL ci coi ce se vor despărţi pe ei în şişi în 
T7tod deplin, aşa cum  îi vedem  pe cei buni 
ajunşi la unirea cu D um nezeu . A ceasta, 
d eo a rece  fiin d  iub itori ai ad evăru lu i, se  
depărtează de îm pâtim irea de ce le  m ateriale  
şi. în libertatea totală de toate relele şi în 
dragostea  d u m n eze ia scă  de toate c e le  bune, 
iu b e s c  d r e p t a t e a  ş i s f i n ţ e n i a :  ş i ,
despârţindu-se de viaţa prezentă, o în cep  în 
chip  în g eresc  pe cea  v iitoare, vieţu ind în 
m ijlocu l oam enilor cu toată nepâtim irea şi în 
num ele lui D um nezeu*, în bunătate şi plini
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prin acestea ce le  existente  şi cunoscute, Iar rtw Sli№ s-a 
adus. il indcă este  sc referi ia cele ce  suri (create); iai 
Dumnezeu este şi mai presus dc fire, pentru că este 
r cere al.

Epistola îi

C e t  - d in co lo  de toate . Aceasta у spus-o do multe 
un, :11 mod deosebii şi in scrierea D e s p r e  numirile dum  
nezeteşii־; prin excelerţj | a explicat aceste:! însă iu capi
tolul ГХ al acelei scrieri, spre sfârşii spunând cum  
Cauzatoruj tuturor este <i dumnezeire şi bunătate şt su
pun ai J и m ne zei ni şi mai presus de uuesieu Dur uehutc 
citite asîfi:׳I jic întrebam cum e Dumnezeu obârşia duiti■ 
nez.eim׳:' D e  înţelegi că dumnezeirea este darul din Dum-  
rrezeu ptiu ţarc tic :ndum ne/t im .  deci nu Dumnezeu  
însuşi, ai răspunsul: !lat Dumnezeu însuşi spun c ă  eşt i  şl 
f i i^ a  mai presus de fiinţă, care t? şj mai presus de obârşia 
dumnezeiască dăruită şi hărăzii л de EU adică de îndum  
nezeire; şt la fe] despre celelalte Apoi argumentează  
zicând 1.Я dacâ duru] din D um nezeu  se face început al 
!iidumrezeini noastre, с vădii că Cel ce e Cauzatorul 
ortcaiui început fund şi începu; sau, !nai degrabă, njai 
presus de începui este dincolo şi dc zisa dumnezeire sau 
obârşia dumnezeiască. Căci D um nezeu  ţiu câştiga pnn 
relaţie cti noi femele, ci il arc în afhni relaţiei. noi insă prin 
relaţie, căci suntem schimbători, pe când El este nesch im 
bător.

D a că  - prin  d u m n e ze ire  şi bu n ă ta te .  Nu vorbi. / lcc .  
dc dumnezeirea şi bunâiaica prin fiinţă, ci  de darul bÎnc- 
făcător şi în dumnezei Lor al lui Dum nezeu cel adevărat şi 
bun C ăi i  acest a cs:c începutul şi. cauza îndumnezeirii şl 
mbunâlâţirii şi in acesi sens se spune câ D um nezeu  este 
mai presus ric obârşia dumnezeiasca şl obârşia bunătăţii: 
şi aşa trebuie inţe leasă. Dar notează şi d i  mei că diun 
ne/circa şi Ьимаикмпи sunt însăşi fiinţa lui Dumnezeu;  
ea Dumnezeu e  şi d incolo  dc acestea s-a spus în capitolul 
XI al челещ O e sp re  num tui? dum nezeieşfi

D i netmiUiţ vr n ׳ esu p u s  re la ţie i  I )umnezeu e C d  ce 
mt are ce v a  pnn religie, căci luci urile sunt din ш тагеи  
lut şi în reiate cu El. inipâriaşiiidu-sc şi imitându-l in ceea  
ce fac Iar dc Dumnezeu a spus că este de ncinntat şi 
nesupus relaţiei, fiindcă cu citi înaintează rine т а Ё mult 
in mukirea Jui Dumnezeu şi in rektţiâ *.u El, cu  aiâl 
înţelege mai mult că D um nezeu  răi năuc dc neatins pnri

Epistola f

Gtiius. Presupun câ acesi Gitius e.sle cel căruia j-a 
scris dumnezeiescul Evanghelist ioan a trei a E pisto lă ,  
văzând şi in aceasta o mărturie despre c ţ i  cu care a 
convieţuit Jupj  Apostoli acest dumnezeiesc  bărb;!!. Iar 
terapeuţi a spus în capilolui VI al le turliţe i b ise ti i  eşti că 
sc numeau monahii, unde >pune şi cum. s-an constituit 
ne fiind dericL dar renşj mai sus dc popor Pe accşua se 
araiâ c â -1 admiră Filon iudeul, in scrierea D esp re  viu [ti 
1 -1fi icffip !(jth'il .,mit D f i  pre r (t ;sr!i tor i , n urnirid 11 i tera p e u \ i. 
unde descrie ׳י itţujrea lor puţin mu in te de slârşiiul cărţii 
acesteia Dar l ueşte cuvintele insei׳.׳ ale lui Ei iun.

>\u ca  p r iv a ţiu n e  Sa nu înţelegi, zice. ucesiea. după 
înţelesurile comune, fiindcă pretam flituncricui c des- 
fiinjăl de lumină, şi mai ales de mullă lumină, sau precum 
ne'cunnştiriţii,care este şi eu întuneric. se opreşte l ând vin 
cu n o şt in ţe le  şi măi ;-tlcs multele  cunoşt in ţe ,  uşa şi 
c u n o ş t i n ţ a  CLire se a m ână .  p r e c u m  am s p u s .  cu  
recunoştinţă din neînvăţătură; dar cu cât se luminează  
Line va ma! mult. in privinţă lui Dumnezeu,, şi adună cât 
mai multă cunoştinţa j existenţelor (creaturilor), adu.a a 
celor inteligibile şi înţelegătoare, cu atât mai mult. ui când 
in cunpşlinţa despre Dumnezeu, va cunoaşte necupnn-  
de rea sau recunoştinţa despre El. cârc sunt W a  şi 
cunoştinţa mai presus de toate cele cunoscute, şi ca 
unu are cinsteşte cu tăcerea negrâirea despre Dumnezeu.  
Deci nu prin privaţiunea curoşi 11 iţei se vorbeşte despre  
ntCLijioştinţa Iul Dumnezeu, ci □rin depăşi re a şi mire- 
cerea a ttmLi ijunoştmta, adică fundcă a cunoscut cineva  
pc Gel necunoscut ş! necuprins de loţi şi de rine însuşi. 
Acesiea s-an i p u s ş i  in capitul li! I din mixtfi-â şi
în capitolul II al scrierii D e s p r e  tm m tţÎ e  d iim titze ţeşfi

C ) ceva fim ex is  ten te le  (creaturile) tui C u  căi are 
cineva, zice. m;u nţuJtft cunoştinţa a ex is ten ţ i lor  !.! 
creaturilor)  şi luminii e x M e n i ă ,  adică în ţe legerea  
adevărului . cu atât va vedea mat muii ce le  necurioSLUte 
ale lui D u m n eze u  t'âc! acestea p.u sc arată Iu numi sau 
cunoştinţei  prin lumina sau cunoştinţă, ci mai degrabă  
se ascund posesorilor 101׳; şi sporirea şi creşterea in 
acestea, adică in Im li mă şi cunoştinţă, arată pe Duru 
ne zeu nevăzui şi necuuo.scuî: pentiu c i  ce! ce  a văzui 
pe D um nezeu  şi j înţeles ceea ce ,1 va /u i  nu l-a văzui 
pe El, ci c e v a  din ex is lp n ^ k  Îcreaiurile} lui cunoscute ,

Fritl în s u ţ i  f a p tu l  că in g e n e r a t  Trebuie subînţeles
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Epistole

Dumnezeu, se w rbeşte de o m gaţie prm depăşire. n, 
trad.). Dar ce este afirmaţia am spus mai sus, în capitolul 
III i\\ Teologiei mistu r  Însă cum  in D om nul ilustru lisus 
Hristos afirmaţiile au un înţeles dc negaţie prin depăşire, 
o explică cele om eneşti. Căci deşi afirmăm despre Hns- 
lo's, spunând ca c om  şi e din Fecioara după fiinţa noastră, 
dar faptul din urmă are Înţelesul ascuns şi mai presus de 
nume al negaţiei. Căci va spune cel ce aude aceasta că nu 
c om, fiindcă e din Fecioară, ei mai presus de om, deşi 
după cd eia lte  e om . Şi o explică şi aceasta, zicând că a 
spune că esre om Γη m od afirm aii v arată că nu este om în 
sens negativ, ci mai presus de om. prin minunile făcu le 
de FI.

Nelucrănd cele dumnezeieşti ca Dumnezeu. Z ice ca 
D um nezeu nu lucra cele  dumnezeieşti ea Dum nezeu, 
fiindcă le lucra prin trup şi nu prin dumnezeirea goală. 
Totuşi erau dum nezeieşti; nici cele  om eneşti ea om; căci 
le lucra când veda, eu putere dum nezeiasca dând timp 
rrupului să lucreze ale lui; dar erau lotuşi om eneşti־ iar 
cuvântul ?nome nil ii unt hi întrupat. Iar lucrarea teanrinea 
înseamnă dum nezeiască şi om enească {despre lucrare# 
tetmdricâ Vorbeşte ■Sfântul Maxim mai nul? in partea 
întâi din A m bigua, care e <t doua din pun a  de vedere 
cn-$rwlngu\ n. trad.). Căci aşa a uonvjcţuil cu noi, adică 
pentru noi, pe pământ, lucrând, cum ş ia  propus, cele  
dum nezeieşti şi cele om eneşti. Dar notează unirea mai 
presus de fire şi negrăită a D om nului, pentru că nu lucra 
cele dum nezeieşti ca Dum nezeu (fiindcă era. om ), nici 
cele om eneşti Ca om  (căci era şi Dum nezeu). De aceea 
dum nezeiescul G ngorie T eologul vorbeşte minunai de 
un Tel dc îmbinare a firilor, deci şi de o împreunare a 
numirilor şi În mod pcrihurctic (piin întrepătrundere) 
Între eEc, prin raţiunea coexistenţei. Dar cum nu făcea 
faptele dum nezeieşti ca D um nezeu, o arată şi umblarea 
in mod trupesc pe mure cu picioarele; căci e în puterea 
lui Dumnezeu să întărească apele, dar nu e propriu lui 
D um nezeu să umble cu picioarele trupeşii. N ici nu sunt 
ale dumnezeirii trupul, picioarele şi oasele. Şi e iarăşi in 
puterea lui D um nezeu să facă Fecioara să zămislească; 
dar nu e propriu dum nezei rii să ia chip pentru vedere şi 
pentru celelalte mădulare om eneşti. La fol sunt valabile 
şi cclc contrare pentru acestea; căci n-a făcui ea om cele  
om eneşti. Fiindcă era om  din Fecioară, dur nu era această 
prin om. Căci ce om e clin Fecioară? Şi iarăşi este'propriu 
omului să umble cu picioarele, dar a umbla pe ape nu e 
propriu om ului, căci care om a făcui aceasta?

O oarecare (lucrare) nouă. Nimeni să nu declare, 
adoptând o vorbire Itebună, pe D om nul Lisus Leandrii 
ίθ Ε α νδ ρ ίτ η ν): căci n-a spus !candrii (Ο εα ν δ ρ ιτ ικ ή γ )  
de la Β εα ν δ ρ ΐτ η ς , ci lucrare t candrie a (0 ε α ν 5 ρ ικ ή ν ) .  
adică « lucrare împletită a lui Dum nezeu şi ti om ului, Dc 
aceea spune că D um nezeu s-a înom enil iâvfipto9£vTot), 
şi nu că Dumnezeu s-a făcut o u l  A numit num ai lucrarea 
îmbinaţii L&amdric.ă: căci a lucrai numai ca D um nezeu, 
când ricfltnd de faţă. a vindeca! pe sluga suiaşului: şi 
numai ca unu deşi era şi Dum nezeu, când mânca şi se 
imrisia. Dar a lucrat în  mod îmbinat m inunile, vindecând  
ochii orbilor prin ungem şi oprind curgerea celei cc-i 
curgea sânge, prin a ungere.

imitaţie şi relaţie.

Epistola III

îndată ttîseurrtrtă că. contrar nădejdii. Socotesc că 
Gijius a întrebat despre acea proorocire a proorocului 
Muleahi, care spune: Şi îndată va reni in trmphd său (în 
Biserica sa] Domnul pe ca ir  voi ii căutaţi si îngerul 
Icgămân/ufiti. pe care. roi fl doriţi (M al. 3.1)- Crede că.a 
întrebai aceasta din faptul că adaugti: Aceasta socotesc că
0 da dc înţeles Scriptura; şi tâlcuieşic alei in mod minunai 
Scriptura ca refermdu-sc la Domnul Tjsus Hristos, Dar 
notează şi cum explică cuvântul îndată ieŞ ca  ipvrţqj; şi 
notează şi .spusa că 1 Îrisîos s״a făcui fiinţă în mod om e
nesc,

Dar este ascuns, Ascuns spune de mu (ic ori în loc de 
Dumnezeu şi ascunzime în toc de dumnezeire, ca in 
cuvintele de mai sus. D eci ascuns a spus aici'in loc de 
Dumnezeu, ca nevăzut.

Epistola P/

Cu/n zici că lisus  întrebi, zice, cum e aceasta? 
Notează că întrebarea t  cum  se în tâmplă aceasta în icuno- 
m ie (în urma întrupării), deoarece şi fără aceasta se zice  
om  ca cel ce e Cauzator şi Făcător al omului.

Căci nu  - om ca Cel (ce e) Cauzatorul oamenilor 
Aceasta o spune şi africanul in Corn agrafe* căci se zice  
Dumnezeu tuturor celor din FI. deoarece este in roţi. Dar 
in iconoim c (în urma inTrupării) i se zice om Celui cc s-a 
făcut lunţâ după toată fiinţa, precum s-a spus: Intru care 
locu ieşti׳ fantă  p iitiăţateci d u m n eze ir ii trupeşte  
(Col, 2,9); dar ia seama la toate cu vin iele Epistolei, căci 
e contrară oricărei erezii. mui vechi şi mai noi.

Dar noi (rtu-l separăm) pe lisus, Nu definim , zice, 
pc llr is io sc a  uman, adică nu vorbim despre om ca străin, 
pentru raţiunea fiinţei, dcspăqind com uni Laie a firilor, ci 
in mod vădit pentru raţiunea dunmczciril, Căci a adăugat: 
Căci nu e numai om, ci şi D um nezeu. Căci deşi a asumat 
inireuga fiinţă a om ului, riti-l despărţim pe El de dum 
nezeire: fiindcă adaugă; căci nu c mimai om; apoi,
1 pun and aeeu_s ta, ad aug â; N ici fiu n i ti i m ai p ic sus d e lii nţă, 
întrucât c şi om.

Mai presus de uumeni. Mai presus de oam eni, pentru 
că e dm Fecioara Maria; dar ca oam enii, pentru timpul 
petrecut în pântece, sau după legile creaţiei. Şi din fiinţa 
oamenilor, pentru că precum a spus Sfântul Părinte, 
siuniu] trup al lui Hristos este din sângele Fecioarei.

S-a  făcui fiinţă m ai presus de fiinţă. A  numit şi după 
întrupare dumnezeirea suprdfiinţiaJUale, Iar suprafiinţa 
acesteia constă in faptul că e mai presus de fiinţă*de  
înţelepciune şi putere,

Şi - mai presus de om  E cu adevărat om, pentru că 
o propriu voinţei ״ omeneşti să fie din fem eie; dar mai 
presus de om , fiindcă a fost din Fecioară- Si notează că 
trupul J ui Hristos e pământesc şi nu ceresc, cum au sdcoiit 
unii.

Prin depăşire* o putere, lată cum  vorbeşte şi aiei de 
depăşire, in opoziţie cu cele ■înţelese c ii privaţiuni; (curul 
tz neagă lui Dumnezeu mărginirea. e a ne£111 ic prin 
privaţiune; când se afirmă o piti ere necuprinsă ă Ut?



Epistole

ute). A numii, e im pş t l t i ţa  e t l p r  cc suni .  o b se rv a re a  
m tş c ă i^  c e ru r i lur şi privirea celorlalte părţi 43c1 creaţiei, 
după  no rm a cea una  a înţelepciunii , .caro cerc  sâ sc 
с utioascâ exis tenţe le  к t с л cele ce'־те;ши ik־  sun L existenţe 
ferea !uri). Câţi glasul A posto lu lu i  a spus in E p i s t o l a  î  

i 'ă u e  Cr и intern ( 1.2 1 ): U ra u  rece intrtt in (e iepc1untut Щ  
i j î tn u !e : tn  lum ea  n-a cttnc׳s a t !  p n n  in jtd ep c iu n e  pe  
D u m n e ze u ,  el a  înţeles prin aceasta armortîd şi o rd inea  
araLatâ in creaţie. Deci notează: cjunpştj j fe exis tenţe lor  pi 
lucrurilor} se nunteş te  filosofic. şi ca c deosebii  â de ceea 
cc nun teş te  A posto lu l  in E p is to la  I către C rn r iie n !  
în ţe lepciunea  lui D um n ez eu .  (Cuci a spus D început 
scopul  pentru  cure n a .sL'ris mei îrnpuirivu Н Ь т к т ,  п м  
a altora, j

A p o l lo fa n e  - a r  tre b u i ştie »ל   Din т и п и п м г е л  dc 
c.Lire Elini ll ordinii  ЩГцгог luciuri lor ,  conch ide  ca D um  
nezeu с cauza a lor. zicând: dm  acea st :1, щ  а din faptul־
^â ! ioarde şi luna menţin  hoiarc le  orânduite  ale zdei şi c ă  
toi ciclul е е ш к п  sc învârteşte in jur, adică J e  la răsări! la 
apus.  !rebuie sâ cu noască  pe D u m n e z e u  urâiiduitorul 
tu turor.  F en irn  câ. dacă n-ar  fi p u n  ute eu cerul ca re  le 
cup r inde ,  soarele şi luna  şi s le ra  ncabăto lă  a  ste teim 
nem işcare vâj וונ  i indu ■se sic la răsărit la apus, soarcic şi 
luna ar avea o mişcare con ira iâ  m tu io r  celor ce se in- 
v â r tc s c d c  la răsurii la apus: astfel se с un na şk şi se adm ׳ iră  
cu drepta te  D u m n ez e u  ea  fiind Creatorul şi orânduiiorul 
universului .  Acestea fc-ttŞXplicat îm potr iva  lui ApoJlo  
lane,  с arc spune ca cerul nu s-a consulul!  îm p reu n ă  с 11 
soarele, i D espre  o rd inea  persis tenta  ă stelelor prin vfiia 
li 1 D-׳ um nezeu ,  care tutuşi e sc lncnbaia când  voieşte  EL a 
se vedea la hsits  :Wtvt şi l e z a  la el A

C â n d  s tm re ie  - de E l  în aceste;! sc înfăţişează cele 
aie lui Iisus Navi şi se spun de istoria 101׳ S lăutului 
РЫкагр! cîăSă Ic spună lui ApolJokine Deci zice S pune  ■1 
lui; înv aţa с uni D u m n e z e u  a aşeza t  soare le  ş: l im a  la o 
d istanţa una de aii л şl dur-a ce a apus  dc ,spurc: sp u n e  câ  
a a.şezaL tuniinătoi ii la locul lor. dăm; и I:. o stabili late 
oarecare  p n n  pŢlibreu nevâzutâ  a iu! D um nezeu ,  Cauza- 
io fu) lor Şi A făcut universul  n e m işc a t  cu cei dm lu 
mi nat o ti: căci  nici  ce ru t ,  i u n  ce le la l te  stele nu se 
învârtesc,  ei stau nem işca te  сц cci doi luminători ,  Şl nu 
m im ai p e n t ru  puţin  s-u opri! d ru m u l  un iversu lu i  şl 
nuşLărca iui. ci ziua iiureagâ, c u m  s-л tăcui in căzut lui 
Iisus Navi ziua dub la  t|e 24 de  orc. сиги ס spune clar 
aceasta Li sus ai Iu! Si 1 aii in cân tarea  Părin ţ i lor  A po i  
adăuga ,  iar duca ar spune A pollofane t ' r i i  tiepnansâ. c ţţ f t  
и и ·,-а и prii tciafă cu vei dai lunnn.ăfnn  ! e tu l  şt 1 rle la ltr  

(! ace lea  se piişi a u  s\ ace.Ma n-a .aut, i reba ic  sa i 
s c  r ă s p u n d ă aceas ־ ta  N־c b n 1e sa te  în toarcă  pc line şi uiul 
iiiuIl la Dumnezeu, şi J л с п л о т и т . !  Im. care a mişcai ce ml 
Care cupru n.le,1 liimi.nâtr1r iir Jar  ţinea nemişcat!  lumii:■.li o- 
ril cupr inş i  dC.ccr. С  aci aceasta aram o mai mare pul.  re 
a Ini D u m n ez e u  care. .mişcând и-se cerul şi celelalte, siele, 
a ו avu t soarele şt tu Па sa stea nemişcate  şi sa uu Ilc duse 
dc aeeeiişţ mişcare a un iversu lu i ,  cu  care suni ţinuţi 
pururea în niişeiue.

S t a b i l i t a t e  m a i  p r e s u s  d e  f i r e  î m p r e u n ă  cir 
{n em işca rea )  - t tn iversu iti i .  S pune  ca  oda tă  c4 t polul 
r ăm as  nem işca i  fciici aşa a n u m it  Lini vei sul}. ל -a produŞ 
şi starea pe I0 l  a  soarelui  şi ;1 lunii. Sau. mai bine zis, 
spune,  a fost cu mult  mai m inunai  lueru c a  în v jem c ce 
polul sc jnvărteâ  A a indicul fie а с tis la vorb ind  d e  tau te.

Epistnla V

In  e l  a ju n g e :  C e e a  cc  sp u n e  ujei 1-Yiriii ie le ,  
în ie lege-o  din pilda ochiului irupesc Câei cceu ce Dec  
a b sen ţa  l u m i n i : ,  p r o d u c â n d  n e lucrarea  p u ter i lo r  
visătoare, aceasta o face şl privirea directă Ja soare in 
amiaza zilei.

E p h io h  Vf

C âei e p o s ib i l  Se poate,  z u e .  ca c ineva  inirc alte 
:imite, respingând ,, imneuiuâ Văd ită .el însuşi să se uhuta 
dc la adevăr,  care este urnii; c ă c i  unul este adevărul,  da r  
e ascuns pciuru taina d o g m e lo r  şi ace nevoie  de m ulia  
cerce lare unită c u ] iar ul dum ne  zeiesc: de pildă N est orie, 
resp ingând  l ele a le  lui A r te  şj A poli in arie, situ alţii ca  el. 
ale ăl tora asemăna ion. au căzui în alte Erezii aiurite. Dur 
n m ie n i, sa mi sc simţii îndem nat  prin aceasta sâ Freno 
c o t e a z ă  s e n e n je  Părinţilor  imjxmiv.j  eteojLÎoeşiior, nu 
aceas iao  spune cceaud să nu resp ingă  şi r ă o n a m e  npinii le 
c e lo r  n e c r e d i n c i o ş i  !căc i  c u m  ăt  a pare  a ei în suş i  
resp ingând  m scriere!׳ i & s p r r  num irile dnn:t\e:ete.->a 
opinii le lui Hjinia'.'j; ci câ, po tr iv i i  cuvântu lu i  de mai 
mairue, eili irehiiie sâ se m u l ţu m ea scă  cmc va Je a grăi 
inipoitpyj a i;L׳ra, ei de a ex p u n e  in l h ip exaci şi spre 
fin aţaniră eLiv;mtiil adevâ! iilnt, b.ili.Kindu-se după  impre- 
jui .u i du  ̂ omb.iierea razvraiiru itecreiltiieioşilo[ Alt lei: 
ii Li iiebuLC l OLiibariitc opinii le altora, ci iritanta învăţătura 
prL>pne; mei iu! trebuie sâ se sc i ic  Im potriva une i  cred mie 
sau ppiilii c.iie liU âpoie huna, ei periun adevăr,  şii Lum 
trebuie tăcui ,avasla ,  o l â w p t ^ t e  \n Iîp!.^r<du unnaMiire 

P e n tr u  adevăr  Noţează peniru  ce trctitije să se >.erte 
numai pentru ad ev ă r  şi tu! î inpoir iva  allLmt.

Epis tifla Vil 

î l

Policarp , SlârUul a c e s u  PoJicarp a fost ep iscop  al 
Smirnei d:n \si.i şi ucenic ,U SI.ini ul ui loan Ev ;.itighdia■ 
;ul. ciliii spune irineu in ! Ireia carie Imp(i tnva $m }zei c;t 
mm.te n u n a  nas; dl a m uri i  ca  m a rn e  p n n  foc. Acetuşt 
dumnezeiesL Policarp, arc şi EptŞUdţţ c ă t r e  F i i  ! p e r u .  

Această E p ist ·iti a  IcrLCUul ii Dibr ib ie  dă şi mnlie miuu-  
njLl1 şi u in^roaie  da te  i teapic cl’lipsa de  soare im âm pla ia  
în !impui crucii Ilu H r i ă s s

S e  va doved i Se va ii avem  îndeobşte; cuci aşa cere 
I ra /a  i sc pune  pită  in toc de iftuiatie),

ţ l

S a j is tu i  A p o l in fn n c  E > orb  a de sofistul A p r  Noiane, 
cure fusese prietenul maro lai D iom sic  şi iH.xul'cu p& t i  
peniru câ  se I ucu se creştin şi grăia irnp&frîVă 12.EÎ ni Uor 
<, p o lu a t  Im n. (rad. :■. !("aci şi în ţe lepciunea om enească  e 
de 3a D u m n e z e u .\

Ş i n u  (vorbesc) de  cea a ce i a r  m u lţi .  Spusa  irehnie 
tnţcleasâ uşa ce ׳şt nu vorlteşe de părerea cel oi ׳  rămân 
lipiţi in ch ip  material şi păl im aş de cu vin iele ^au p a 
lul iile poeţi lor,

C ăci - pritt cu n oştin ţa  ex is ten ţe lo r  ( lu cru rilor  cre-
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EpUusJe

mult tţ№p după aceea, au cugetat t i  soarele însuşi ŞE-a 
oprit razele trei ore pâră In nonă: aici s-j  indicai şi un 
mod ininiinataJ eclipsei, Căci, zice, dc Ja răsărit fiind ora 
14 (căci nu era un timp ai conjuncţiei}, a cazul o putere 
deasupra soarelui şi a împins înapoi spre răsurii Ji.scuJ 
solar. Dc aceea a venii luna şi s -a  aşezat in locul Im, 
acoperindu-i până ce  a venii înapoi desenI lui Deci  
trebuia, dacă ar b lost o  eclipsa obişnuita, din aceeaşi 
parte s |  sc producă şi eclipsa şi dispariţia ei. de pildă când 
luna trece prin cursul ci dc sub soare, sa se arate dc Ea 
răsuni prima parte a discului solar* cea râsâiileana, care 
a şi inceput sa Tec acopenla: deci de acolo, din partea de 
ras ani. începe să se descopere di seu f solar, iu na trecând 
spre iipils şi descoperind prima parte a soarelui, prin 
pâră .si re a şi 1 rece ne a peste soare, descoperind prima Jlu 
parte, adică cea dc la răsărit, Dar iu timpul patimii mân 
umoare nu s-a întâmplat aşa, t i  dimpotrivă- CĂCÎ venind 
luna de la răsariL a acoperit soarele ş! a ascuns întreg 
discul UiŞ up oi n-a mai !recul spre apus. qi s-a întors iarăşi 
spre răsări( şi a dezgolii prima pane de câne  apus a 
discului solar: caci s-a mişca; înapoi, p p d îamctruLcontrar 
al soarelui, spre răsărit; deci nu s-a tăcut acoperirea şi 
descoperirea din aceeaşi parte. A anumit ş i r i e g o n . croni
carul elin, in a ireisprezecea cane  a Crf>nogrufd№ţ iui, în 
a treia Olimpiadă, dc eclipsa aceasta, spunând ca ca s-a 
produs contra obiceiidui: darn-a descris modul ci Dar şi 
Africanul nostru in a cirrcca parte a Cronograful?*!■ şi 
Eusebie al lui P am fii e pomenit ui aeeteaşi ca scriind de 
aceeaşi eclipsă,

Epistola VIII 

Î l

D e m o j i l  A c  c i l  Dcniofii  era monah, Cum spune şi 
titlul: căci numeau pc monahî terapeuţi Certând pe pres- 
ftîtentl im şi revoiuindu-sc câ a primit la pocăinţă pe 
careva Jtnire păcătoşi, l-a fu gătit pe ccl ce  se poc ăia 
lovLhdti !, iar pe presbiLcr I-a alungai şi s-a aşezai în Locul 
Iu! ca p resbiter liiroloiusit prin sine. Notează deci câ relele 
ăciîsLttt erau şi in vremea aceea. D eci  cu dreptate zice: O, 
viteazule Lh’mnfjl, osândind loria lui necuvenitâ şi nu 
evlav ia damneze laică şi pr in aceasta criiicănd pc  rtionîh

Şi Mapă f ii d e se n  io a dală  | i  ca  lipsit Adică alunei 
când Scripturile zic câ El s-a revoltei Împotriva iui Dum■ 
nezeu şi s- a iniors de la faţa lut. Dar înainte, zice. rl urata 
pe el ajuns Lt! afară blândeţei şi apoi suferind ,căzut dc la 
vederea lui □ u m n ez e u .

D eosebiră  Notează că Meu se era deosebit in. imitarea 
lui Dumnezeu peniru blândeţea pentru care ve numea 
slujuo] al lui Dumnezeu.

Iu b ire a  de s lă râ . Iubirea dc .slava înseamnă a iubi şi 
a dori l irs>Lire a.. Nu accsuudes dc jud ecau  lui Dumnezeu
(BrOKpÎ Cluj să conducă, c i  cel judecai dc Dumnezeu apt 
pentru aceasta.

D u r  c e  ( l - d  f ă c u t ) p e  p ă r in te l e  d u m n e z e i e s c  
Numeşte  pe David părinte dumnezeiesc, pentru Hrisios. 
Caci zice  dumnezeiescul Pa vel: C h em at la E ianu beh n  
pe care a fă g ă d u it -a m ai înainte în Sfintele Scrip tdfi  
despre  Fiul .ton. născut din săm ân ţa  lui D a v id  după trup 
(Rom. 1,1-3). Deci  cu dreptele e numit David părinte al 
lui Dumnezeu.

dc e f l e n m i  înalte  şi i'ttprfftzdtattref  soarele şi luna (caci 
acestea sunt cete cuprinde) nu erau învârtite cu cei ul 
cu prmzator.

(() zi) din  ceie s n e c e s i te  t ip m a p e  se în treieşie. A
ud aug ai a p n  щp e , deoarece ziua aceea n-a deveni! prin 
Uimulţiro întreită !de re de o rc} dc lu răsaru pană la lotul 
dc unde s-a du! semnul, lîind zece de la răsărit şi 
douăsprezece: pana la ultimul apus. De aceeaşi iunnă a 
aivaniuEuL s-u folosii şj aiCţ, pentru că polul însuşi îm
preuna cu soarele şi-a făcut inconiiirui acela mai presus 
dc Bre in intervalul а 24 de ore; sau numai soarele.

D e  a ltfe l  tot acest tim p  .Spusa sc inţeiege obişnuit 
astlei: universul ] n toarce aceste mişcări conirare,  
reluând după atâta distanţa de limp aceleaşi poziţii 
Acestea sp arata şj in canea a fV a a R־ f l i t l f r  şi mai ales 
tn ediţia Jui Simoch fi in еапеа l i -a a Purahpom cnclor.

Son - soare le  pe  d n ttn it l  lui. Mişcarea anuaJă a 
s o a r e l u i  f a c e  c m c  i i ju u a rc er i :  u r c u ş u l  ti in spre  
miazănoapte, adică de la eciiinoctiul de primăvara pănii 
la solsriţiul de vuiă şi coborârea spre miazănoapte de la 
soKtiţiu păru la eeJiinoqEi.il tie toamna şi coborârea dc la 
miazăzi sau de la acest echinoepu spre solsitţiuJ de iama 
şj de ia el iarăş! urcuşu! spre miazăzi spre echuuueţiu; şi 
al cineite*, ecl conlrur ÎEilregului curs Deci indicând 
mişcarea dc direcţie inc in tetă, a indicat mişcarea cunos
cută şi obişnuită a soarelui. Iar ceea ее spune Părintele 
prin acestea, să Je înţelegem astfel: să presupunem ca 
soarele a fost in ziua aceea la ora răsăritului în pi inia pane  
a Berbecului, când nil avea minute; deci in altă pane el mi 
putea reveni, рфшги ca nu implmise mişcarea dinamic 
în e incită. pnn cete 365 de zile şt prui patrii anolimpLiii. Deci 
se ciesiaşui.i in 1 0  orc, de la I 2 în care era până la locul în 
cort־-■}! făcea răsăritul Ini. adică la prima рапе a Berbecul lu. 
refăcând ш eainişcareaineincilă, adicit împlinind perioada 
unu! an: şi in ulle 1 0  ore n^em nd prin întoarcere la locul 
unde era când s-a dat semnul. Lt împlinii, ca sâ vorbim prin 
presupunere, in prima parte ş! jumătateâ a Bobocului,  
aceeaşi mişcare ine in cită pnn desprinderea а сеел ее а 
numii m mod unalihc; căci nu era cu putinţă să fie el iarăşi 
in pariea aceasta a Berbecului, odată ce s-a despărţit de ea, 
decâţ prin zilele anului, precum s-a spus.

S e  p o ve s te sc  îtt c e rcu r ile  ( s a c r e f  In ioc tic în 
istoriile.

L t sărbă toresc  - (in am in tir ile  în treitu lui) M itra  
Perşii numesc soarele Mura. Dec! inufidercsţ î i l c t  iucbi- 
nate Im o socoteau minute. Mai iu seama pe lângă aceasta 
şi L întunericul care s-.î lisai dc к! о т  л şasea până la ora 
j noua pesie iol pământul, in vremea răsugnijLL D o m n u 
lui. dc ca re vorbeşte Părintele.

în  H rtw p o tc .  Poate vorbeşte de Heiiopoie dm Egipt; 
С ie i  exifcta încă in vremea aceea acolo.

In m o d  m in u n a t (puru dvsa l) .  Căci spun ca nu se 
producea altfel eclipsa, dec ăi prin act !реп rea soarelui de 
eutre lună.

Si iarăşi a ceasia  Notează aici soluţia tainei descrise 
de Ev angliei isiul Luca. Căci Eiimeni n-a istorisit taina 
modului şi. a minunii,  decât numai ei. Căci dumnezeies
cul Luca spunând că de la ora и şasea s -а produs 
întuneric prin erucea Domnului,  soarele ed ipsandu-se .  
loţi ч л! îndoit pentru ее s-a nuntit această eclipsă, funa 
лЯându-.se în j N -a  zi, deci nccxisiănd o Întâlnire intre 
soare şj lună, Aproape toţi exegeţii de mai târziu, trăind
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Epistole

trebuie să eî Iac i aceasta prin ei, chiar de suni monahi, ci 
prin mijlocirea diaconilor şi aceasta când va fi vremea 
potrivită,

Trin ei - să f i i  Precum am spus mai sus, în Ierarhia 
bisericeasca, in capitolul despre sfinţirea monahala, 
monahilor li se dă schima monahală prin preot.

Treapta. Despre treptele bisericeşti şi care e slujirea 
monahilor. Cuci pe ci ii numeşte terapeuţi. Acestea le 
spune în Ie ra rh ia  hi vers ceaşcă .

Porţile altarului. Căci t crape ud lor li s-a încredinţai 
p uzi re a p o r ţ ilo r  b is e r ic i i ,  cu m  z ic e  in  ie ra rh ia  
hi seri ceaşcă  în capitolul despre sluji iile sfinţiiaimi, puţin 
după începutul capitolului

Sfintelor perdele. Şt atunci existau perdele în jurul 
Sfintei Mese.

Nici nu ui ceea din cete cuvenite Notează câ cel ce 
se apropie fără rândul al ii şi contrar sfintelor canoane de 
cele slim e nu e crezut, nici că vede. nici câ aude, nici câ 
are ceva din ele, deşi se atinge cu mâinile de ele.

/I îndrăznit Ь pedepsit in general cu dreptate,
Când făcând  cineva cete mai presus de treapta Iui 

Chiar de face eclc cuvenite, ducă nu ţin de treapta şi 
demnitatea lui, trece peste ceea ce i este îngăduit.

Demonii - când recunoşteau (pe lisux) cu adevărat, 
Despre denumii саге recunoşteau pe Ii sus ca Dumnezeu,

D are de respins. E respins (FXKfjpUivTQC] ca martor 
al învăţăturii despre Dum nezeu tot cci străin de episcopat.

Şt Mariani s-a umplut de lepră. N olea/д  cauza pen- 
iru care s-a umplut dc lepră Manum, sora lui M oise.

Şi* asupra f\ilortu iSchevu  D em onii au sărit asupra 
fiilor lui Şchev a pentru câ. necrozând în Hristos şi nc fiind 
hirotoniţi (Fapt. 19,14), i-au exorcizat, ccca ce nu le este 
îngăduit decât numai exorciştilor. Aceasta se spune in 
I aptele apostolili#.

Nici cele drepte cit nevrednicie. Notează ce spune. 
Cu drepiatc se săvârşeşte ceea ее с drept, cum  zice M oise 
( c f  Deut. ! £1,20); şi nu e îngăduit a săvârşi ceea ce e drcpl 
fără vrednicie. Vei citi despre aceasta şi in cel с următoare. 
Mai pe larg le arată acestea Origcn In capitolul X al 
Plânge? Hat lui Ieremitn

Deci cum zici Un cuvânt spus cu din partea lut 
D em ofil cum nu trebuie învinuiţi preoţii necvlavioşi,

Eu  ffi voi răspunde Răspuns, la obiecţia despre 
lucrările preotului.

Şi să nu (în(elegi) - în chip spaţial Pogorârile şi 
treptele îngereşti nu trebuie înţelese spaţial sau că se 
apropie spaţial de D um nezeu , c i după capacitatea 
fiecăruia; căci D um nezeu m ie în spaţiu; deci nici Puterile 
inteligibile (îngereşti).

Pritt num ele  Iu i H ris to s* sim boalclor. Adică 
săvârşirea Tainelor. Sunt în chipul Lui Hristos, pentru câ 
preoţii, fol ״ sui d li - se de daruri sau de s i m boale,. uu treapta 
lui Hristos.

§3

Dar nu - lui Demafil Căci mi с permis, zice. Ini 
De mo fii, care с re га pe ut, sa aducă învinuiri acestor 
păcate.

De aceea Ta i i  (dăruit) cu o stăpânire. S a scris in 
lege ca să ridice ş! pe duşmanul căzut subjug.

Dar (să urcăm) mai virs. La ceea ce e mai înali. 
Notează iubirea dc oameni a îngerii or, .cane se roagă 
pentru neamurile lui D um nezeu şi pedepsesc puterile 
a post asiste, adică pe demoni,

Cel cw adevărat hun. Despre bunătatea Domnului 
nostru lîsus Hristos, adevăratul Dum nezeu (care în reali
tate face să fie, adică menţine în permanenţă).

Şj - i'cirrşii׳ i ii toate acestea să fie pururea. Fiindcă 
ă spus toate, iai în toate .sunt şi c.clc neînsufleţite şi 
ncraţionale, adaugă după captn itafea lor, moderând 
pun opoziţie ceea ce a spus.

Şi rdivieşYc. Cum iubeşte Hristos toate şi nc în
deamnă .să nu cădem din El, de aceea nc aude şi ne ujuiă 
şi Mângâietorul.

Se frâng  A se frânge e a se zdrobi. Sc foloseşte 
cuvântul şi pentru cei morţi care. văzând amânată întâl
nirea cu cci cc-i iubesc, se folosesc dc accasLă frângere 
trupească. Dc aceea se înţelege şi pentru al Le lucruri 
asemănătoare

(  and se apropie (de EI), t ine (spre ei). Se presupune 
in uceslcu cele uie parabolei din Evanghelia despre llul 
risipitor; şi cele asemenea. Minunat spune şi întreg pe 
tnncgi. ruşinând pe etericii de aninej. cure spuneau că o 
mântuit de D um nezeu numai sufletul· nu şi trupul. Deci 
zice că imreg Dom nul, care a luat suflet şi trup, ne-a 
mântuit pe noi întregi, cui din suflet şi trup. Extstati atunci 
nişte eretici ai lui Simori, cum arată Irineu şi Ipolit. Şt cei 
ai lui D rigen  cu getă  d ogm atizân d  a ce lea şi U n it 
(JiEpiţp־uq) cu ei sau îmbinat (TţEpiJrXocKCi;־) cu ci.

Adică pe cei huni, N otează de cute spune că sunt 
prietenii chemaţi; după puţin arată că înţelege pnn ei pe 
îngerii buni. Observă şi cuvântul: Ca să fie- locaşul fu 
tiiror vet or ce rtT hucură.

ţar ni - cum urată scrisorile tale Tu, zice, o. De- 
m ofik־. ai înjurai pe preot, care a spus că trebuie miluit, 
adică e v r e d n i c  dc milă cel care. f i i n d  l ipsiL de evlavie, 
s-a pocăit. Socotesc câ D cm ofil a înjurat presbitcrul; căci 
se obişnuieşte ea preoţii sa fie numiţi presbiteri. cum s-a 
arătat în lena lua hisenccasah  Dar şj aici, puţin mai 
departe, voi urăiu ceea ce am spus. Propoziţia spune în 
l re cere; Ouârâşh pe preotul care. a iertat; ş i 1 Cel ncevla- 
vios merită sa tic miluit sau vrednic de milă,

Ai sustras Sfintele Sfinţilor. L e-ai sustras, în loc de 
le-ai umilit şi le-ui micşorat, sau nu aceasta, u  ai sustras 
în loc de Io-ai hiat, cum  s-a spus, sau ţi le-ai însuşii de pe 
altar şl le-ai pariat, deşi aceasta c permis numai presbL  
letilor şi diaconilor, căci legea zice: Preoţii vor acoperi 
Sfintele şi cele spuse în pagina urmâtouie.

Nu e îngăduit (să învinuieşti) pe preotul No trebuie 
si! lîc învinuit presbiierul dc diacon sau de monah chiar 
dc păcătuieşte. cu mâl mai puţin de laici. în afară de 
erezie, căci e deasupra trepLei monahilor sau a 1 Murgilor, 
adică u diaconilor. Şi cu mult mai mult nu c îngăduit să 
fie acuzat episcopul de cineva.

Iar preoţii sunt vestitorii. Notează că şi preoţii sunt 
vestitori şi tâlc miori, ad ic â învăţători ui judecăţilor dum 
nezeieşti. după ierarhi; şi de aici s־c arată că Epistolii s-a 
sens despre preotul alungat şi ocara! de monah.

Prin mijlocirea liîurgilor (diaconilor). Notează că 
cci ec  cer să alic dc la presbiteri ce le  dumnezeieşti nu
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cum  Şpunc Doiniiii! г â)re ci: Nit ştiţi ai cărui duh sunteţi'} 
(Luc. 9 .  Poale a spus-o aceasta arătând căruţ har au ,(י,ר.
ales să i slujească; dar pualo şt Părintele. privind la ucesi 
dar desăvârşit pe care ]־au primiL după înviere, a spus 
aceasta, pentr и că s-а sens: CVin ш1:н tut елo Du lud Sfânt, 
pentru vă Ii.sus încă tui fusese* slăvit floan 7,39), [ar 
învăţător in cele s linte il num eşte pe Apostolul Pnvel, 
întrucât l-a hirotonii intru arhiereu al Bisericii din Atena, 
cum s - li sens in stim e tu CtmsFititţii apostol icc-.

j■Vm trebuie să pedepsească. Noieazâ cuvântul fi nmos 
$! folositor că trebuie sa fie învăţaţi şi nu pedepsiţi cei 
neştiutori, precum conducem  şi pe orbi. m i i  pedepsim  
Ear prin к а ш  KQppi'iţ unii în ţeles tâmpla fKpoTaipov. 
partea lateralii n fn tnfti n. trad.'f ai Iii obrazul iar alţii o 
parte 11 capului (pupila, n traci), Şi e preferabil sa 5c 
spună xripprjv d ecât Kp6 ra<p0 V, caci şi Но т е г  o 
numeşte KOpCTŢV (Î7! dialect t'tlm/ăi si atic vevlu, n, [rad.), 
în  această parte a capului a lovii D em olll pe,cel ce sc 
pocâia,

С ei с r ca ură. \r a 1 i  с â u d  с с а и ale s s a ne drep t â{ саяс ă , 
să Iacă bine, nu aii ţi făcut, cum  au voit. Г: vădit că unele 
din faptele bune пи чип: voite, iar altele din cele ce  
nedreptăţesc sc fac din ne puii n \ ă.

Să nedreptăţească Notează eă unii v o ie5c .să urmeze 
celor ce nedreptăţesc, alţii celor ce fac bine. chiar dacă nu 
1 rec în Idptă cele ce le-au voii

Şi aiti şi acolo, Drepţii sunt urmaşii sau următorii 
îngerilor şi împreună călători cu ei nu numai in veacul 
viitor, ci ■şl in viaţă de acum.

Cea mai mare dintre toate bunătăţile. Cea mai mare 
dintre toate bunătăţile e  a fi pururea cu Dumnezeu.

Şi nici şi după moarte. Păruit!şi 1 se pedepsesc şi în 
viaţa aceasta şi in cea viitoare* fiind osândiţi împreună cu 
dem onii de către patimile proprii pe care Ic-־au ales.

Iţi voi aminti. N01 cază că с vorba de vederea Sfântu- 
lui Carp. plina de toată frica şi mângâierea.

Ajuns cândva O povestire injm oasa. că nu trebuie 
blestemaţi păcătoşii, chiar dacă păcătuiesc împotriva lui 
D um nezeu. Ia seama deci la istoria care desene mila 
negrăită a Domnului nostru lisus Hrislos şi despre с ci ce 
se pocăiesc. V orbeşte insă şi de sfinţenia dum nezdescu- 
lui Carp. Acest Carp e cel de cure am inteşte Apostolul în 
a du и a Epistolă către Timotei (4  13).

In vremea (sfintelor) rugăciuni predesăvărşitoare. 
Prcde săvârşite  are fЯроТГA t i a ţ )  num eau A tem en ii 
ru g iiciim ile  nunţilor după jertfe: căci num eau nunta 
sfârşitul fteA o ^ î. ca desăvârşind ce le  ale vieţii; aceasta 
se arată din multe piese de teatru ale poeţilor Decj 
aveau nunta ca taină. Şi ziceau că rugăciunile sunt 
anterioare desăvârşirii şi iniţierii (rtpOTeAlţ,£(î0 Crt şi 
Я рортА слаФ сц) şi oarecum  curâţind spre pregătirea  
pentru taina, cum  z ice  C ra lin os în drama Pytea. Mai 
ales numeau taine sfârşiturile şt cerem oniile (nunţile) 
(TEAvţ şi teA et& ^ ) vreunora din zeii lor m in cin o şi, 
ca desăvârşind şi ducând la d esăvârşire pe cci ce le 
prim eau. Deci marele D ionisie, nuntind ceea ce se nu■ 
mea in chip necredincios la Elini taină a adevărului, a

far cele drepte Ce este a transmite in mod drept cele  
drepte şt ca îngerilor b s-a încredinţai ceea ce e.drcpt.

D ea Dernnfil - prin cuvânt. Adică Dcmufi! sa-şi 
pedepsească ncraţiGnaliUtea, mânia şi pofta iubirii lui de 
stăpânire. Dar notează că in toate existenţele se transmit 
prin cele dintâi celor de al doilea cele ale demnităţii lor,

Sil stăpânească Să stăpânească, zice, raţiunea mânia 
şi pofta; căci acestea .sunt cele inferioare; căci in reţinerea 
for se arată stăpânirea şi puterea raţională, ca să nu se 
folosească simplu de ele, ei spre ceva folositor.

Legiuitor de la !)anw ew u. Num eşte pe dum nezeies
cul Pa vel.׳.

Vii aprobă - {infruntea) Bisericii. Din Epistolei către 
Ti nunei

§4

Hntăreşte ■ după vrednicie Notează ordinea vred
nică de laudă a Bisericii, cu diaconii să îndrepte pe 
monahi şl pe diaconi preshiterii ş! pe presbiteri episcopii: 
ia! pe episcopi apostolii şi urmaşii acestora. Iar corectarea 
in urmaşii apostolilor o  lac cei de aceeaşi treaptă.

Şi ierarhilor apostolii* N otează că ap osto lii şi 
uttuuşjl apostolilor sunt mai mari ca episcopii; şi că 
fiecare trebuie să fie îndreptai de cel mai înalt. Iar urmaşii 
jpeMotiEur socotesc că suni patriarhii de ac lui i.

Vri ştiu cum să plâng. Notează amărăciunea sau mai 
degrabă compătimirea Părintelui

De fapt oare nu (socoteşti cai - (ai iui Dumnezeu) 
Celui bun De lapi de nu socoteşti că eşti pus de noi 
terapeut al celui bun. cu siguranţă că cş;i străin şi nouă, 
şi întregii Biserici. Dor noteaza că in parohia marelui 
D ioni sie s-a greşit şi ca el insuşi ba făcut pe D em ofîl 
monah j! Bisericii.

Păcatul Îndoit, Notează că numeşte pacat îndoit când 
pucatuiml, cineva ignoră că a păcătuit. Această o spune 
teremia, cum Uimumşte în cele următoare: Fiindcă tri 
păcătuit de două arit părosindu-Sîă pe Mine, izvorul 
vietă (Ier. 2 J 3 )  şi cete următoare.

Că Dernojll (nu.) socoteşte. Multă şi mare este 
mângâierea compătimii nare pentru păcătoşi.

Dar săvârşită m l Începător al sfinte mei Arată pe 
Domnul că nu porunceşte cele asem enea celor făcute de 
Demolll-

Pnn aceasta de cei păcătoşi Căci păcat ti-u făcut, 
nici nu s-n aflai vicleşug in gura lui׳, o spune aceasta 
Apostolul îl Petru 2.22), Cu aceasta consună; Despărţit 
de cei păcătoşi fiin d  şt mai înalt decât cerut iIc 
(Evr. 7.2b).

î i  îndreptăţeşte sâ se bucure de fdarurile) sale
Adică de iubirea să de oameni şi nu de întuneric şi 
pedeapsă.

Câci şi celor ce \ n-ait erec.ut) in bit Aceasta se află 
in Evanghelia dupa Luca,

Sâ

Decisă nu facem  aceasta. Căci nu avem. Să ai multe 
bunătăţi, Pănnie mult compătimitor,

Căci şi preadumnezeicstul. .Notează că îtumeşte pc 
ucenicit Dom nului nepârtăşi de Duhul Sfânt când cer sâ 
ardă cu foc pe Samâriteni. cum aflăm in Evanghelie. Dar
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adică diavolul, cum li se parc M anie hei lor şi M etali
cii dor. ci cu făptuirea răului din supunere, mutic ât dăm  
loc in noi înşelătorului care nc umâgeşie continuu şi care 
ia putere din noi îm potriva noastră; căci, daca nu re-am  
supune, n-ar avea putere împotriva noastră, pentru can e  
csie aproape ajutorul lui D um nezeu, care ne sprijină, cum  
uraiâ ecle următoare.

Dându-te mâna (sa) cea buna Ohsei־vă negrăita mila 
a Domnului.

A i întins mâna. A dică mâna lui Carp 
Stί /iiî (păcâtuiască) alţi (oameni). A d ică  să i! 

răstignească; Domnul vorbeşte dc Carp.
Buni jr de oameni iubitori. Observ a că şi Domnul 

declară pe îngeri buni şi de oameni iubitori.

Epistola IX 

§1

Tit. A ce sl S i ani T i l este un ucenic al Apostolului, care 
l-a pus şi episcop al Cretei, cum  spune Epistola dum 
nezeiescului Pavcl scrisă Către Tit

lu Teologia simbolică, Arată ce cuprinde Teologia 
simbolică a marelui D ionisie,

Se întipăreşte. Ia forma ίά π ομ όρ ξα οβ α ΐ).ρ «Γ Μ ίΐτ^  
(έ ν α ί ίο μ ά ξ α σ θ α ι  κ α ί έ μ β α λ ε ϊ ν )  ceva în  mintea lui 
din lucrarea pictorilor cure, luând scama la adevăr, 
zugrăvesc icoanele. Iar părinţi ai înţelepciunii negrăite 
numeşte pe prooroci.

Câci privindU'le astfel, rom cunoaşte cu veneraţie 
Vom cunoaşte cu veneraţie in loc de ni-t vom însuşi cu 
evlavie, îl vom  cinsti, îl vom  admira, vom fi uimiţi, Notează 
referitor Ia Sfânta şi închin ala Treime aH mi 5 rea: Izvorul 
vieţii t erarsat în Ei însuşi şi stat tund in Sine însuşi׳, căci se 
arată prin aceasiă şi de-o fiinţimeu şi monada înaintând în 
Treimea ce stă în Ea; aşa spune şi Grigoric Teologul ui 
pruna scriere despre Fiul şi în a doua despre Pace. Dar 
notează şi spusa; Pururea privi ndu-se pe Sine', o spune şi 
aceasta despre Sfânta Treime.

Câci cete din afară. Adică ale închipuiţii sim bolice. 
Iare uvântul t iîr i0 7 i0 a r ^ )e  în to cd erW ; (τ ιολλη ς): iar 
înţelesul lui in afară se deduce din sensul cuvântului, 

Vn pântece al lui Dumnezeu* născând trupeşte. 
Din pântecele lui Dum nezeu se referă lu: Din pântece 
înainte de luceafăr fPs. 109. 3). Iar cuvântul în aer se 
referă la Cuvânt hun scos-a inima mea fPs, 44.1). Su
flarea respirată t suflată) se referă !a: Şi cu du hui (su
flarea) gurii lui (Ps. 32.fi}. iur sânul, la: Unul Născut, 
care este în sânul Tă fii tui (Io an ί . 1 &}. în  formă de μ lamă 
sau după chipul plantelor se referă Ia pomul vieţii t A poc.
2,7). Din rădăcina c pentru spusa; Ca o rădăcină Te-ai 
ridicai. Fiul Meu (cf. Is. 53 .2). Pan spusa: Va înflori şi 
odrăsii lacoh (cf. la. 27.fi) se înţelege Hristos, al cărui 
rod mântuitor a umplut pământul şi cele asemenea. 
Notează deci cum s-a spus despre Dum nezeu pântece şi 
rostirea cuvântului şi cele asem enea.

Sau ca ţâşniri de ape Izvoare de ape după spusa; La 
Tine este izvor ui vieţii (Ps, 35,9) sau: M a u  părăsit pe 
Mine, izvorul apei vieţii (Ier. 2.13): şi altele ea uccsiea. 
Iar sirâlucirc i se spune penlru că este strălucirea slavei 
(Evr. 1.3 ) şi: Doamne, întru lumina Ta vom vedea lumină

numit rugăciuni anterioare desăvârşirii (JlpOcrXcicyuc; 
C oxaq) cele săvârşite înainte dc taina de viaţă Jucătoare 
pentru curăţirea şi împărtăşirea neosândilă de darul atol- 
desăvârşit şi desăvârşi tor. Iar primit ( c£,l״ va ycd y por) 
spune tn toc dc rn-ti primit ca rut.spete.

In rimpui unor zile vesele Erau unele zile ale

închinătorilor D idoli, pe carc le numeau vesele ( iXapÎCt^J. 
Dar unele zile erau vesele in mod particular, ca cele in care 
cineva sc căsătorea sau dobândea un fiu, iar altele erau 
vesele ir. mod comun şi public, ca cele în care se proclama

un împărat, ceea ce provoca veselii (1!XapÎQ[^) publice. Şi 
in ele nu era voie sa se poarte doliu, dai se săvârşeau şj 
spectacole şi jertfe publice in flecare zi şi cei cc jeleau 
încetau şi vedeau spectacolele şi petreceau חז ospeţe

neîncetate În anumite zile din cele vesele f i  C ap tate i l.a

Romani eru o astfel de 71 veselă f'IX apÎaiţ) o sărbătoare 
specială în cinsica muicii zeilor lor. mai bine z!s a de- 
monilor. cum zice Demofll în scrierea Despre jertfele şi 
sărbătorile ta cri vechi.

\ iaţu întreagă Adică până sa dura viaţa prezentă 
Dc notat câ tubiinrii dc Dum nezeu trebuie să sfătuiască 
loaiâ viaţa pe cei rătăciţi şj sări atragă la cunoaşterea  
adevărului. Decj e de notat şi aceasta; căci unii spun din 
neînvâţâlLirâ contrarul, Îolosindu-se de spusa Apostolu- 
lui. care zice Pe omul ere fit după prima şi a doua 
sfătuite acoteşic i [Tu 3 .I0); ei nu înţeleg sensul celor 
spuse, lămurit mai ales din spusele următoare. Căci nu- 
mai atunci e binevenită ocolirea, după întâia şi a duua 
sfâiuire. când cel ce  învaţă se hotărăşte să-l ocolească pe 
vreunul, ştiind că acela se menţine con Uar; dar o ascunde 
aceasta, judec and u se pe sine însuşi. Căci e  vădit că 
sfinţilor învăţători li se descoperă şi starea celor ce vin la 
ei. Iar alţii, după întâia şi a thnia sfătuise, an înţeles e  â־
aşa arată învăţătură Vechiului şi Noului Tesiament.

fiindcă  obişnuia în acea (vreme). Noteaz ă că iradiţia 
apostolică a predat canoanele psa! m edierilor dc noapte.

în  afara tulburării. Particula negau vă nu trebuie 
combinată cu spusa in afara tulburării, pentru câ nici 
somnul n-a fost mult. fluide a î! întrerupea mereu, met nu 
era in afara tulhurării, pentru câ se întrerupea somnul.

Se ntga lui Dumnezeu  - ca printr-un fulger. Tul- 
gerul este o mişcare de sus în jos în spirală a acru iui 
înfocat. Acesta arde, de aceea se zice şi câ consumă.

Nenumăraţi cu chip omenesc. Notează 1 â îngerii 
apar şi cu chip om enesc.

De sub picioarele lor Notează nestotm nit in r/c sub 
picioarele lor, ceea ce arată uşurăiatca vuuiţei; căci dacă 
n-ar fi voit, n-ar iî căzut.

Din adune Notează cum diavolul aruncă pe oam eni 
in întunericul cel mai din afară, pe care aici il numeşte 
adânc, adică groapă fără fund, fie rătăcindu-i. fie 
im pingându-i pe cei ce ascultă dc el. Se întâmplă uneori 
câ ia şi oameni neinfrânaţi ca împreună Lucrători cu el in 
rălâcirea altora, ca şi pe închinătorul la idoli pertuu cel 
înşelai de care e  vorba aici. De aceea vede şi oameni intre 
şerpi, adică demoni atrăgând pe cei biruiţi de ei. de care 
ne v a elibera Domnul

De răul Noleazâ eâ c vorba de rău , adică de păcat, 
pe care ii vedem născut in mod principal din libertate. Iar 
fără voie şi siliţi nu trebuie înţelese ca o putere ce -i sileşte.
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Гас în mod sim bolic mai presus de ele însele. mai presus 
de a fi înţelese aşa cum apar şi suni prezentate simplu In 
scris; căci nu se dau drept chipuri ci numai acoperământ 
şi chip al înţelesurilor şi vederilor mai adânci. Dar aceasta 
o spune pentru că sim boalcle nu au fost înţelese de cei 
incapabili ca forme com puse Lainice mai presus de ele 
însele; o spune, ca să nu se considere ce le  din faţa lor 
demne de dispreţuit.

Una - negrăită E înţeleasă prin ea tradiţia negrăită 
şi tainică a Scripturii, com unicată sim bolic, ca una ce se 
exprimă prin simboale; dar ca e şi săvărşituarc a simţirii 
(TEAEcmKfjv). ca una ce predă actele simţitoare ale 
Tainelor pnnir-o tradiţie simţitoare A cest conţinui ne
grii i e împletit cu cuvuntul, carc pnn simbolul exprimabil 
e unit cu conţinutul negrăit şi tainic. Căci în simbol îşi 
găseşte o umbră adevărul necunoscut public, ca în pasca 
legii. Pasca adevărată, precum s-a spus: Pastele nostru 
Hristos. sat jertfit pentru nai (I Cor. 5 ,7).

Iar o  altă parte a tradiţiei teologice (seripturistice) este 
arătată şi cunoscuta nu prin sim boale; pe aceasta o 
numeşte şi iubitoare dc înţelepciune şi doveditoare. Ea 
este cea carc nc predă învăţăturile morale naturale şi e d e  
de făptuit ale creaţiei Aceasta are o putere convingătoare 
mai vădită şi un adevăr mai sEtâns legai cu cele ce le spun: 
prin aceasta este mai doveditoare. Latura simbolică nu 
are puterea de-a convinge, ci o  lucrare nevăzută şi e fi
cientă carc întăreşte sufletele tainice şi contem plative 
prin ghicituri tainice sau sim bolice şi le întemeiază în 
Hristos pnn tainele învăţate nu prin cuvânt, ci prin Lâccre 
şi prin ele luminează mintea prin descoperirea unor ilu
minări ale lui Dumnezeu spre înţelegerea tainelor ne
grăite. Deci notează că tradiţia teologică (a Scripturilor) 
este îndoită (dublă) şi ia seama cum şi care este.

Şi una simbolică. Sim bolică şi săvârşit oare de sfinţire 
e cea care se săvârşeşte pnn sim boale, ca cele  ale cultului 
din Lege şi ca Tainele sfim d or lucrări tainice aie noastre; 
dar ale noastre sunt mai înalte şi mai duhovniceşti. Iar cca  
iubitoare de înţelepciune şi doveditoare prin înţelegerea 
făpturilor şi a unor tconom ii dum nezeieşti şi a tâkuirii 
contem plative a celor spuse despre D um nezeu, sc spune 
direct în Scripturi.

C onvinge şi leagă. C o n v in g e  şi leagă punând  
adevărul ca o legătură şi p ecete  pe ce le  spuse şi îl face  
crezut ce lo r  ce ascultă. Iar prezentarea sim b o lică  îi 
face pe ce i cred in cioşi fam iliari lui D um nezeu prin 
ce le  săvârşite, prin deprinderea făptuitoare şi prin 
ch ip u ri, pc care le-a  num it şi in iţieri n eîn vâţate  
id5i6dKxo\)C ţiboxar'psyictţ).

Sau ai tradiţiei legii- Nu numai tradiţia legii, ci şt 
săvârşirea sfintelor Taine a fost legată de simboale. Şi 
nu e de пшате, odată ce şi îngerii ne aduc tainele dum 
n ezeieşti prin ghicituri Ş i în su şi D om nul se arată 
învăţându-ne despre D um nezeu în parabole.

Din tradiţia învăţăturilor despre Dumnezeu: una este 
negrăita si la in ici, carc e sim bolică şi simţitoare şi Iu- 
crâioaie; iar alta e  arătată şi cunoscută, carc e  iubitoare 
de înţelepciune şi doveditoare şi convingătoare.

De ta simboatete. Pruna lucrează ргш sim bolică  
naturală, a doua ne-a predat învăţăturile neprihănite în 
Scripturi.

Prin ghicituri Prin ghicituri, cum face îngerul din 
Zahariu (cf. Zah. 3). care dă chipul lui lisus losedcc şi

(P s .3 5 ,9 )  şi cele apropiate.
în  ce priveşte (proniile) inteligibile Ele arată premi

ile, ca de exemplu: Ca un vultur va acoperi cuibul sân 
(DeuL 32 ,11) şi celelalte. Sau darurile, dc exemplu: Tu 
deschizi mâna Ta (Ps. !4 4 ,1 6) şi: Cel ce dă hrană Ia tai 
trupul(Ps. 135.25); căci aceasta este şi mai mult un semn 
al providenţei. Sau: arătările. pentru că s-a făcut văzut 
în chip de om sfinţilor din Vechiul Testament (Fac. 18) 
şi ca Duhul Sfânt în chip de porumb. Dar prowdenţa se 
araLă şi in pedepsirea celor necredincioşi: câci $־a spus 
pnn prooroc: f i  va f i  lor ca pantera şt ca par do sul (O sca
13,7). tar puterile lui ie reprezintă ochii şi num ele altor 
mădulare trupeşti. Iar între cele proprii (lui Dum nezeii) 
csie şi ne îmblânzire a. cum  se spune la Amos (Amns, 7). 
Căci e propriu Urii dum nezeieşti a nu pătimi şi a nu se 
îmblânzi, după cum şi a pierde deprinderile rele. precum  
s-a zis: Dumnezeul nostru este foc pierzător {mistuitor} 
(Deut. 4,24). Iar celelalte înţelesuri ale celor spuse sunt 
vădite celor iubitori de osteneală. Şi înţelegerea mai în ai tâ 
şi alegorică a lor nu c nepotrivită cu cîc. Dur se pot 
în ţelege prin e le  şi scopurile şi stabilităţi le, ca ncschini- 
barca şi ncprcfacerea firii dumnezeieşti, care se închipu- 
icsc prin pietrele de la tem elie. Iar procesiunile şi 
deosebirile arată răspândirea bunătăţilor existente in nmd 
firesc în El. ca în pilda crinului ce răspândeşte buna 
mireasmă, din care pricină i sc şi spune floarea câmpului 
şi crinul văilor (Chni. 2 J  ). Iar unirile trebuie înţelese ca 
întoarcerea spre El şi legătura cu El a făpturilor, motiv 
pentru carc e indicat şi ca piatra din capul unghiului. Iar 
podoabele fem inine, pom enite la lsaia. descriu bogăţia 
atot felurită a prov idenţei dum nezeieşti (cf. îs. 3 ,18-24), 
Iar smirna, arama şi fildeşul trebuie înţelese ca providenţă 
care reface sau ca puterea deosebitoare şi purificatoare. 
Dar se descriu şi cele  pnn care se înarmează cineva. Iar 
ele închtpuiesc puterea carc piprde şi desfiinţează cele  
contrare. Iar la armătura puternică se referă poate şi 
spusa: In veşmânt aurii (Ps. 44 ,11} şi: încinge sabia Ta 
peste mijlocul Tău, Puternice (Ps. 44 ,4). Căci sabia e 
arma aspră, cum  istoriseşte Filarh. La fel este un meşter 
făurar tot cel ce lucrează prin loc.

/.a ospeţe. Sunt ospeţe ca în Evanghelic (cf. Luc.15). 
când se taie viţelul cel gras şi celelalte pentru fiul risipitor.

De multe fe lu ri şi indirecte. Vorbeşte despre neîm - 
plinirea făgăduinţelor, întrucât cele prezise nu se vad 
duse la ţintă; dc pilda, ca să arătăm puţine din celc multe, 
spusa către lacob: Fa te domn al fratelui tău (Fac. 27 .29 )  
şt cele  despic rămânerea la împărăţie a sămânţii tui 
David. prezicere care numai la arătare nu s-a împlinit* dar 
nicidecum in înţelesul ei adevărat. Căci ceea ce s-a 
făgăduit Iu! lacob despre dom nia lui şi a celor din 
sămânţa lui s-a îm plinit în sens înalt în Hristos, ca şi 
lâgăduinţcie către Avraam despre stăpânirea pământului 
şi despre binecuvântarea neamurilor în el. Iar făgăduinţa 
către David se referă numai la Hristos La fel şi cele ce  
par spuse despre Solom nn in Psalmul 44. Deci lâgă- 
dum ţde acestea, având înţelesuli diferite, le-a numit dc 
multe feluri, dar nu ca pe unele menite să sc abată de la 
adevăr, ci ca cete ce vor descoperi ccca cc se aştepta cu 
adevărat. (Despre Cântarea Cântărilor. câ e sfântă după 
uccşii sfinţi: căci Teodor de M opsuesiia a cidomniat-u 
foarte nebuneşte).

Forme compuse. Forme com puse numeşte celc cc sc
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nevăzute, ale lui* veşnica lut putere. în făpturi se văd 
(R om . 1.20). Iar Hristos (căci pe acesta îl num eşte 
Cuvântul adevarat). zice: Dacă v-am spus vota1 cele 
primari ieşit şt mt le credeţi, cum veţi crede de vă vai spune 
vouă cele cereşti? ( loan 3 .12) şi toate cele ca acestea.

De aceea teologii. In mod cuvenit şi legiuit arată câ 
priveşte bucuria celor ce fac cele bune şi chinul şi osânda 
celor ce păcătuiesc. Iar sfaturile şi îndemnurile ce feresc 
de relele viitoare Ic numeşte purificatoare şi neprihănite. 
Iar om eneşti şi m ijlocii. întrebările interesate, cad e  pilda: 
Unde este fratele rău l (Fitc. 4.9): şi: Pogorând voi vedea 
!1Гас. 18,21); şi: Domnul cercetează pe cel drept şt pe tel 
necredincios (Ps. IU.5). A cestea sunt la m ijloc între cele  
ce îi convin lui Dumnezeu şi între cele  cc  apar cu totul 
nccuvcnite. adică asem enea fiarelor şi maLeriilor neînsu
f le ţite . [ar făcute m ai presu s de lum e şi în chip  
desăvârşite г. numeşte pe cele  făcute în chip desăvârşitor. 
potrivit cuvântului şi singurei voinţe a iui Dumnezeu. 
Legi văzute, ca cca care scuza o  fecioară violată în pustie 
şi cete asemenea. Iar rânduieli nevăzute ca cea care 
spune. D am  iubii pe locob. iurpeEsm i l-am urat şi altele 
ca aceasta (Rom 9Д З ) Părintele le-a prezentai în muhe 
feluri, pentru că pe unele Scripturaje-a predat în mod 
sim bolic, pe altele în chip neprihănit şi mai presus dc 
lume.

/  n m od potrivit cetăţii. O parte a filo sofiei este practică, 
o alta contemplativă. Ş i o pane a celei practice (făptuitoare) 
este obştească, care se numeşte şi socială {cetăţenească), ca 
cea legiuitoare, iar alta individuală, ca cca e t ic i  Iar la 
mijlocul celei practice este ce a economică; iar o  parte a celei 
contemplative este cea naturală, care cunoaşte prin cclc 
sensibile şi scltimbâioare. care esie şi cosm ologică; iar cea 
văzătoare (intuiLivă) şi teologică contemplă cele inteligibile 
şi eterne. Iar la mijlocul celei contemplative este cea care 
cunoaşte cele eteme şi sensibile, care este astronomică şi 
matematică. De aceasta nu vorbeşte Scriptura, iar Evreii o 
au în Deutemnom.

Na o istorie simplă Cele spuse in Scriptură în mod 
simbolic sau istoric nu descriu o istorie simplă, ci o  desăvârşire 
a vieţii. Iar desăvârşire a vieţii zice că este scopul sfinţilor, care 
este ca pnn Scripturi să se desăvârşească cei ce sunt învăţaţi 
spre viaţa veşnică. Iar aceasta o urmăreşte în mod necesar 
înţelesul înalt şi alegoric al c l

Să venim în mod sfinţit. Scrie a trccc (SlOtpaÎVElV). 
în loc de a pătrunde (S tap d A A f IV). Aceasta înseamnă a 
pătrunde şi a intra sau a ajunge înlâumrul lucrului. Aşa 
zice şi Diogenian

Luminile mai presus de fiinţă. Lumini mai presus de 
Fiinţa, inteligibile şi dum nezeieşti numeşte pe atomepri- 
hâniiu şi Preasfânta Treime. Iar inteligibili. îngerii supe
riori. Deosebirea acestora am arătat-o deplin în scrierea 
Despre numirile dumnezeieşti.

Despre proniile - lui inteligibile Despre providenţe 
vorbeşte ca în Evanghelii: Fac am venit sâ arunc pe 
pământ (Lue. 12.49). Despre cuvinte, ca ta leremia; Nu 
suntem  in t ele Mele aşa ca fo tu f zice Domnul (Ier. 23.29) 
Chipul focului trebuie înţeles deci altfel referitor la Dum  
nozeu şi altfel referitor ia cele  inteligibile, la îngeri adica 
şi la providenţcle şi cuvintele lui Dumnezeu.

Când (exprimă) cauza Chipul focului în sens de 
cauză se referă la cuvintele Domnului; iar în sens de 
existenţă, la Dumnezeu; iar in sens de împărtăşire, la

îmbrăcămintea lui şi vorbeşte despre El; şi Gavriil la 
Daniel care istoriseşte cele despre Hristos. spunând cele  
tainice referitoare la El; şi altele ca acestea, [ar lucrătoare 
ale celor dum nezeieşti numeşte sau pe cclc  ce  fac pe omul 
cc se împărtăşeşte de ele D um nezeu sau pc cele lucrate 
de Dumnezeu.

Prin chipul celor de pe masă Pnn cele  ale m esei 
: TpailEÎ/OfflV) num eşte T ainele săvârşite pc Sfânta 
Masă pnn binecuvântarea pâinii şi a potirului. Dar 
notează ca şi Vechiul Testam ent şi cel Nou ne predă 
multe prin sim boale; şi pentru cc.

Viaţa omului. Socotesc că d  a numit viaţa omului 
ndmpârţiia întâi pentru lucrarea corporală a sufletului, 
al doilea pentru com plexitatea şi multele părţi ale trupu
lui P liveşte cât dc minunat redă cele  ale sufletului. 
Vorbind de neîmpârţirea sunetului, o  numeşte partea 
nepătimitoare: iar aceasta este ceea ее с mai subţire in 
suflet şi, cum  ur zice cineva, floarea lui, care este mintea, 
din care răsare şi puterea raţională; pnn minte sufletul с 
şi înţelegător; in minte se văd în mod cunoscător tainele 
sim ple şi oarecum  dezvelite, fără simboale. Iar partea 
împărţită a lui este ceea cc numeşte şi partea pâiimitoarc 
(pasivă şi pătimaşă), iar această putere a su fletu lu ie unim  
cu simţurile prin duhul, care e la m ijlocul sufletului şi 
trupului; in duh au tem elia  puterile sim ţirii şi ale 
înţelegerilor cunoscătoare pnn gândire. Aceasta este 
partea pătimitoarc a sufletului. întrucât sufletul с mânat 
prin sim ţire spre îm pătim i re a lui de cc lc  sensib ile. 
Această pane a sufletului, putem spune câ nu e curată ca 
mintea, nici nu poate contem pla cele dum nezeieşti şi cele  
ştiute şi inteligibile in mod nem ijlocit, ci are nevoie de 
ceva mai îngroşat, de o călăuză spre cele sim ple şi ne- 
t rupe şti, lucru pe care îl îm plinesc simbo alele ce conduc 
pnn cele împărţite, adică prin cele sensibile şi văzute

.Şi partea  nepă tim itoare  a su fle tu lu i.  ParLeu 
nepărtinitoare a sufletului este cea înţelegătoare, nu total 
nepârLiişa de pătimire (de pasivitate), ci neavând pornirile 
în afara pătimirii, întrucât trupul cade sub multe înrâuriri 
rele, pe carc sufletul nu le suportă fără propria voire. 
Punea pâum itoaie a sufletului e cca care percepe celc  din 
afară prin sim ţ un; erau spuscâ s-au predat în mod trupesc 
prin sim boale cele  dum nezeieşti, prtn care suntem ridicaţi 
la v ederea celor ne mate riale.

In mod clar învăţătura despre Dumnezeu (Scrip
tura) Ş l cei ce aud învăţătura clară şi goala de acope
ră minte despre D um nezeu îşi întipăresc in ei unele 
chipuri spre înţelegere, călăuzind prin ele pe ascultători. 
Altfel· teologia clară e. de pildă: S-a arătat Domnul lui 
Avruam sau lu iM o iseşi: A :tsDomnul (leş. 7): şi: A /c i f 
cuvântul Domnului t ritreprooroc  (Ier. 47 .1 ) şi cele  ase
menea, Iar clară e cand nu se arată Domnul prin simboale 
Figurate, iar formă figurată e vederea evlavioasă pe care 
o primim pnn astfel de spuse, potrivite firii dumnezeieşti

Un chip oarecare ־ spre înţelegerea. Precum prin 
puitu dum nezeiescul Atanasie înfăţişează iposiasurtle 
închinatei Tretmi şi ceilalţi sfinţi din altele. Dar şi creaţia 
lumii a fost produsa ca un fel de sim boale ale celor 
nevăzute ale lut Dumnezeu.

§2

Precum zice - Pavel. A postolul zice aşa: Cete
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Hrana tare e desăvârşirea durabila.
Puternicat unitară. Spune ca cunoştinţa unitară şi 

netmpărţită despre D um nezeu nu împarie în cuvintele e i 
mintea în înţelesurile materiale, ci Γ1 face să cugete intr-un 
mod unitar firea dum nezeiască mai presus de Ore şi de 
neaprnpiaL - pe cel ce  arc simţurile omului lăuntric de
prinse pentru aceasta

Şi împărţite. Socotesc că in general aceasta implică  
în sine curgerea şi cele următoare

Călăuzind. Căci nu într-un singur fel, ci In m ulic şi 
variate feluri ştim sa conducem  pe cei pe care Îi învăţăm 
spre desăvârşirea cunoştinţei lui Dum nezeu. (A dică pen
tru ce aseamănă cele  dum nezeieşti cu rouă, cu apa, cu  
laptele, cu vinul şi mierea)

Le dăruieşte - celor ce ie  apropie. Spune ce arată 
simboalele.

Λ se ospăta cu adevărat. N otează că Părintele deriva 
numele crucesc de ospăţ (ε ύ ω χ ία ς }  de Iu bine (etj) şi a 
fi (Ε χ«;ν).

Făcătoare de viaţă şi hrănitoare de co p ii . Λ hrăni 
Lincrii buni Aceasta <Γκ ο υ ρ ο τ ρ ό φ ο ς ) c  din Homer, căci 
κ όρος înseamnă tânăr iar prin adăugarea fui υ  devine 
κ ούρ ος; de aceea se spune κ ο υ ρ ο τ ρ ό φ ο ς . hrănitoare 
de copii

5 5

Se spune că - Dumnezeu ii- îmbată ־   Notează cum  
se spune că D um nezeu sc îmbată şi de Ja cine vine beţia 
noastră: şi în ce sens vorbeşte despre extaz (ieşire) ta 
Dumnezeu.

Fiind - peste putinţa de a f i  înţeles. Dumnezeu e  
mai presus dc-a înţelege şi de-u ti înţeles, ca şi deasupra 
lui a fi.

Îmbătat şi totodată Notează cum se spune în mod 
concentrat ca de D um nezeu se zice că e Îmbătat şi ieşit 
din sine rin extaz).

Ne vom împărtăşi în acelaşi mod  Arată care sunt 
cinele sau o speţele in împărăţia cerurilor.

Aşezarea Arată că aşezarea in împărăţia cerurilor 
este odihna şi viaţa fără lipsuri şi cele următoare.

Veselia. P rin  v e s e l i e  sau  b u n ă  c u g e ta r e  
(Εΐΐχρρονει v; căci aceasta este veselia: Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η ), se 
înţelege cu adevărat lisus.

56

Som nul în sens hun  Arată cum  4  în ţeles după 
D um nezeu, somnul şi privegherea.

Teologie simbolică N otează cc cuprinde Tetdnşia 
simbolică. In ea s-a tratat mai pe larg despre aceste 
chipuri.

E p is to la  X

Epistola. Epistola este demnă de vechim ea sfântă şi 
de u cen icu l pe care îl iubea lisu s , m ăriurism du-i 
mulţumirea, Se poate deduce din ea şi din Epistola Vil 
către Pfdiittrp, că atunci când a sen s-o  marele D ionisic 
avea în jurul a 90  de ani. Căci în Epistola către sfântul 
Politarp  spune că aflându-se în cetatea H eliopoiis din

îngeri. Iar în sens de cauză e  deosebit de cel în sens de 
împărtăşire; primul arată fiinţa care este prin ea însăşi, 
având adaos chipul dum nezeiesc, care este al îngerilor. 
Iar ceea cc există este cuvântul dum nezeiesc, ce  provine 
din Dumnezeu.

Precum şi înţelegerea acestora Chipurile sc referă 
la subiecte (substanţe), chiar dacă suni identice.

Cercetarea (celor propuse) - de voi. A  venit spre 
cercetare şi Lema din Proverbe despre înţelesul hranei.

53

La cea lichidă. Noieazâ că a numit hrană şi băutură 
lichidă.

Paharul - rotund. înţelesul paharului şi al roLunjimii
iui,

Fără început şi fă ră  sfârşit. Declară providenţa lui 
Dum nezeu fără început, nu pentru că le-a precugeiai 
începând s i  existe deodată cu lucrurile, după acei lipsiţi 
de minte care spun: o  dală cu D um nezeu sunt toine; ci 
pentru că şi înainte de-a fi fost fâcuLe lucrurile de către 
D um nezeu, (ex isten ţe le), au fost ideile sau m odelele lor 
adică ciem ele lor înţelesuri (de caic am spus în scrierea 
Despre numinie dumnezeieşti câ dum nezeiescul Pavcl 
le-a numit predeterminări) şi câ în ideile şi înţelesurile 
acestea ale lui D um nezeu erau prefigurate ce le  ce  vor 
fi aduse ia ex isten ţă ; şi câ providenţa lui D u m n ezeu  
a preexistat fără de început întregii creaţiuni. C ăci a 
aparţinut p ron ie i lui D um nezeu  sau cu getării lui 
anterioare să v o ia scâ  să producă creaţia, ca îm plinire  
a bunătăţii lui inainLe cugeLaioarc (pro ni al oare). Ca 
urmare, providenţa (pronta) c declarată şi fără sfârşit, ca 
cea care va fi cu îngerii nemuritori şi cu noi. care vom  fi 
lăcuţi nemuritori, şi va fi toate cefe bune pentru noi.

înţelepciunea  vi-o zidit sieşi casă. A raU ce în 
seamnă câ înţelepciunea şi-a zidit sieşi casă şi in ea 
pregăteşte cele ce  Ie-a spus şi sunt în afara ei şi în ca.

Este in toate. Despre aceasta s׳ a vorbit în scrierea 
Despre numirile dumnezeieşte cum stă şi se m işcă. Dar 
lîotează câ numeşte propriuzis pe Dumnezeu.

In Sine prin depăşirea. Ş i In acestea se arată prin 
depăşire câ nu trebuie să înţelegem  ceea cc se spune ca 
o privaţiune şi inexistenţă.

Şi stând A ici mi sc pare câ explică ce este casa  
(COILOt), adică rămânerea cum este; căci in greceşte casă 
(ECTTia) este de ta stând fE cra),

Nicidecum in afară de S ine . Deoarece a Înţeles prin 
cuvântul stând p erseveren ţa  in n esch im b a rc , iar 
mişcondu-Se cu referire la p rov id en ţă , treb u ie să 
adăugăm în întregime, ca să se înţeleagă cum  se cuvine 
Căci nici nu sta in întregime, ca şi când nu s-ar mişca prin 
providenţă, nici nu sc m işca în întregime, ca şi când s-ar 
muta dtn perseverenţa sa. Altfel·, a spune c;i Dum nezeu  
şi stâ, ţi se si nu.stă pururea, arătând lucrarea lui provi
denţială în perseverenţă. Sau chiar a spune că  nici tiu stă, 
nici nu se mişcă arată perseverenţa lui în providenţă, 
Toate cefe de aici te a explicat dc multe ori în scrierea 
Despre numirile dumnezeieşti.

§4

Hrana (are. Lare e  hrana tare şi care cca lichidă.
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Şi ţrt numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu 
înseam nă sau a face ei totdeauna toate în num ele lui 
Dum nezeu, sau c i  cei ce se num esc din Dumnezeu sau 
din Hristos, vieţuind asem enea lui. se num esc ţi  ei dum  ׳
ne zel.

Soarele Evangheliei. N u m e le  cu dreptate soare al 
Evangheliei pe at est dum nezeiesc loan. Deci zice: C ă 
cu m vinuindu-i şi ocărăndu-i pe cei ce ic-au închis pe 
Linen soarele Evangheliei intr-un loc, m ă rog sa te vadă 
ţi  să alerge Ja tine. ea sa se m ânm iascâ lum inându-se. 
Căci precum  ţi-a  pierdut m in tea  cei ce socoteşte să 
înch idă soarele acesta m ir-un loc, aşa şi aceştia ţi-au 
p ie rd u t m in te a  su c o iin d  să m ă rg in e a sc ă  lu m in a  
Evangheliei îm preună cu tine In insula Patmos.

far pe noi nintit contrar, [n loc dc nici fiind tu 
departe. D ar notează că m arele D iom sic a ţi proorocii, 
spunând clar că D um nezeu i-a descoperit ca şi sfântului 
loan că în scurt tim p va H eliberat din exilul în Patm ost 
ceea ce s-a şi în tâm plat. Căci precum  ani spus. in scun  
tim p d u p ă  aceea, în  u ltim u l an al îm p ără ţie i Iui 
D om cţian  a fost a lungat din Palm e*, po m in d u -se  
prigoana lui D om eţian: apoi în ju ru l m orţii îm păratu 
lui. loan, cel mat mare Evanghelist, vede dum nezeiasca 
Apocalipsâ,

Egipt, a văzut o eclipsă a soarelui în vremea crucii lui 
Hrisius« care a avui loc în al l Î - le a  an al îm părăţiei lui 
T ibcriu; eâci in al 15■ tea an şi-a început p ropovă
d u i t a  Dom nul iisus. cum  se arată In Evanghelia după 
J.uca. Şi propovăduind trei ani şi puţine luni. Donului şi 
D u m n ezeu l nostru pătimeşte de bună voie. deci în al 
Ifi-lea ar al lui Tjberiu Iar Tibcriu a îm părăţii 23 de ani. 
incăt de la patima m ântuitoare până J a moartea Iui Tibcriu 
au trecut cinci ani. Iar sfântul Evanghelist loan a fost 
exilai în insula Patm os. una din insulele Cvclude, în 
ultim ul an al îm părăţiei lui Domiţian. Iar acesta a îm 
părăţii 15 ani şi 5 luni. Deci de la anul 1H al lui T ibcriu, 
când a fost eclipsa, până la m oartea lui D om iţian suni 
64 de ani şi 7 luni. Şj presupunem  că dum nezeiescul 
Lhomsie, când a văzut cete din vrem ea crucii Dom nului 
avea 25 de ani. încâi socotesc că toţi arin ce-i avea până 
la scrisoarea câire Policarp au putut ii 9 0 . Dc exilul 
preasfântului Io an în vremea lui Dumiţian pomeneşie şi 
Irineu In cartea ÎII şi V. a scrierii Cnntrtt ereziilor, unde 
a însemnai şi timpul Dar şi Clem ent al Alexandriei în 
scrierea: Care baga! se va m ântui!

Căci nici in veacurile. Noieazâ că nu Dumnezeu e 
cauza separării păcătoşilor în latura de-a stânga, ci 
păcătoşii înşişi suni cauzele despărţirii, despârţindu-se cu 
desăvârşire pe ei dc Dumnezeu,
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Epistola //}

277. Dum nezeu rămâne mister şi după îmruparc 
Dar pc de uita parte sc face şi cunoscut ca D um nezeu. De 
aceea poate spune despre Sine cine eslc şi poL spune şi 
oamenii, dar de pe altă pane rămâne dc negrăit. Precum  
in întâlnirea cu D um nezeu ce l neînirupăL trăim aiul 
prezenţii, cât şt taina lui, aşa se întâmplă şi cu !7iul lui cel 
întrupat. Pe de o parte sc face mai cunoscut, dar aceasta 
nu epuizează t Bina lui Cutti se poate face ipo stasul [7iui ui, 
i posta* al firii om eneşti? Cum priveşte Dum nezeu pi in 
ochi om eneşti şi cum  ÎJ vedeau prin ochii lui omeneşti 
Apostolii şi ca om apropiat şi ca Dumnezeu mai presus de 
înţelegere? Cum grăia Dumnezeu prin cuvinte omeneşti, 
dar se sim ţea în cuvântul lui puterea dum nezeiască  
necuprinsa? Se arată în aceasta că omul e creat de D um 
nezeu, câ nu c pnn fiinţă contrar lui Dumnezeu, câ poale fi 
făcut în modul col mai intim chip de taină ăl lui E şi omul 
o taină, deşi u trăim în imediata intimitate. Pc dc altă parte, 
deşi mărginit, umanul o făcut să înainteze sau sâ crească in 
Dumnezeu Ia infinit.

Epistola IV

278. Fiul lui D um nezeu fiind mai presus de fiinţă

sau de existenţă (fiinţă dc la gr. e ly u D  s-a făcut fiinţă, 
deci existenţă cauzali, mărginită, creată* rămânând şi 
Cauzatorul ei Coi mai presus dc fiinţă- Dar s-a făcut lotuşi 
fiinţă mai presus dc fiinţă, pentru că nu şi a luat firea 
umană ca noi din legătura dintre bărbat şi fem eie, ci a 
luat-o din Fecioara, punând in ca in lucrare puterea lui 
mai presus de lucrarea om enească. Dar firea lui om e
nească. deşi e făcută fiinţă mai presus dc fiinţă - cum  zice  
in Scolii Sfântul M axim  - a fost totuşi şi fire om enească  
E şi j ic i o îmbinare de afirmaţie ş l  negaţie Căci este om  
ca noi. dar rn acelaşi timp c  om  mai presus de noi. cum  
nu se poate constitui prin legea firii. Avem şi aici nu o 
negaţie simplă, ci o negaţie în sensul de depăşire w ceea  
ce se petrece in creaţie prin leg ile  date ei - Ne lucrând cele  
om eneşti numai ca om . nici cele dum nezeieşti numai ca 
D um nezeu, lucrările lui sunt leandrice E un termen 
introdus de D iom sie Areupagiiul A l casta n u c  oam este- 
care par teistă între uman şi divin. Căci D ionisie nu 
vorbeşte de o fiinţă teandrică. ci numai dc o lucrare

Epistola I

275 , Lumina cunoştinţei lucrurilor create ne ascunde 
întunericul sau m kicrul in care nc întâlnim cu D um 
nezeu. Lumina aceasta ne privează dc trăirea experienţei 
necunoaşterii lut Dumnezeu. întunericul lam ei iui supra- 
luniinbasce acoperit de lumina cunoaşterii lucrurilor. Cu 
cât cunuaştem  mai puţin lucrurile sau nc dam seama de 
neexistenţa lor reali* ca cele ce au o  existenţă nesigură, 
lipsită de fermitate, cu ;nai cunoaştem mai mult pe Cel cc  
este cu adevărat, susţin ându le pe acestea. Pc D um nezeu  
îl cunoaştem când nc dăm scama că c mai presus de cele  
cunoscute.

Epistola U

276. Se face o deosebire între D um nezeu în Sine 
şi lucrările lui făcătoare dc bine şt vndumnozeitoare. 
D um nezeu în Suie e mai presus de D um nezeu ca obârşie 
sau ca început al bunătăţii şi a\ îndumnezeirii. Darurile 
ce ni le com unică ne ajută să imitam pe C el de neimitat 
iu S in eşj să ne în dam neze iru, dar E! ca obârşie a acestor 
dam i i rămâne de neiniilăi şi ca Supradumnezcu. căci nu 
putem deveni obârşie a binelui şi a îndum nezeiţii cum 
esLc El. N oi ne îndum nezeim  şi devenim  buni prin îm 
părtăşire de darurile ce ni le comunică; El însă este prin 
S ire D um nezeu şi bun, deci de o buruitaie şi dum nezeire 
deosebită prin fiinţă dc cea dobândită de noL Noi ne 
facem huni şi ne îndum nezeim  prin relaţie cu E3, pnn  
daruri le benevole ale Iul El este D um nezeu şt hun nu prin 
relaţia cu ceva sau cu cineva deosebit Je El. Şi trebuie s i  
fie cineva care are bunătatea şi e D um nezeu prin Sine. ca 
început al bunătăţii şi rndtimnczdrii dăruite nouă. Nu e 
mei o autoritate deosebită de F.l suli superioara carc-l 
îndeam nă !a bine El e  binele prin Sine. El e  binele 
nendafiv, A vem  aici o deosebire radicală, ne pan le ista 
între D um nezeu şi crcaţiune trebuie să existe un astfel 
de început fără dc început al bunătăţii, iubirii, putorii şi 
unităţii tuturor. Trebuie să fie o existenţă prm sine. deci 
atotputernică, L'are c binele prin sine. nemărginit de nici 
n autoritate. E sporit ane narea fericita şi absolut liberă a 
binelui, nemărginită şi ne micşorată de ruci o dependenţă. 
Puterea aceasta, nemărginită a unui bine in Sine, explică  
şi orice bine in alic existenţe, în relaţia cu El.
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dc ele, care nu mai depinde de nimic superior lui. Pe de 
o  pane lumea este o  ordine minunată. pe de alta se simte, 
în realitatea com ponentelor ci. că nu e  dc ta ca. Deci 
trebuie să fie de la un Creator atotinţeiept şi atotputernic.

Dar lum ea văzută se arată dependentă dc un spirit 
suprem şi prin faptul câ c maleabilii până la un anumit 
grad chiar de spiritul uman, care se simte e! însuşi de
pendent de toate împrejurările, dar mai ales de o putere 
supremă.

Om ul c mişcat dc aspiraţia lui spre o:existenţă veşnică  
şt fericită şi lum ea e făcută să pcaLi fi mişcată şi ea de 
către el, in folosul acestui scop. A ceasia mişcare spre o 
ţinlă finală desăvârşită nu poate să vm â omului şi lumii 
decât de la Creatorul ci. care uneşte pe de o parte menţi
nerea lor înLr-o ordine minunată, pe dc alta îi face să sc 
m işte spre o desăvârşire pe care nu o  au încă.

282. Puterea suprem i a Im D um nezeu asupra lumii 
sc vede nu numai in ordinea ci minunată şi statornică, dar 
in acelaşi Limp dependentă de an factor superior şi stând 
la dispoziţia om ului în aspiraţia lui spre o  fericire deplină 
şi eterni, ci şt în faptul că uneori m aleabililatea lumii în 
raport cu Dum nezeu sc arată şi în m inunile săvârşite de 
D um nezeu în lume. în acest fo los al om ului făcând ca 
unele să se săvârşească în m od deosebii de cele  ale ordinii 
generale. în cadrul lor. Dum nezeu poate produce astfel 
de fenom ene, aducând in anumite com ponente ale lumii 
o putere superioară pcmru un moment sau timp oarecare, 
care însă nu strică ordinea generală a universului.

Dacă om ul poate pune. în  anumite lucrări folosite dc 
el. puteri noi din spiritul său. cum  n-ar putea pune D um 
nezeu astfel de puteri noi, cu mult mai mari. în anumite 
părţi aJe materiei, pentru scurt timp? Prin acte de sfinţire 
a tuturor lucrurilor şi actelor om eneşti. Dum nezeu aduce 
noi puteri în ordinea lumii ş i a vieţii om eneşti. Omul 
însuşi poale deveni sfanl şj dumnezeu prin eforturile sale 
ajutat de puterile lui D um nezeu. El nu sc poate împăca 
cu  gândul că scum pn decedaţi au dispărui de tot. 
Conştiinţa unei vieţi limitate la cea din lum ea aceasta ar 
fi pentru om  un chin. chiar dacă ca  ar dura la nesfârşit. El 
are astfel expenenţa mărginirii lumii. Ş i el nu se poate 
împăca cu posibilităţile şi orizonturile m ărginite şi m ono
tonia pe care i Ic dă lum ea aceasta. De aceea, el trebuie 
să trăiască o pregustare a veşniciei reale, pnn gândire şi 
experienţă. încă în cursul vieţii pământeşti. A ceastă 
deschidere spre veşnicie, încă de pc pământ, e temelia 
crcdmţci. Ş i plictiseala, im posibil de suportat la nesfârşit 
cu viaţa în lumea aceasta, face pentru el moartea nu 
numai un evenim ent al tristeţii, ci şi al nădejdii şi al 
eliberării

Dacă p a n  trupul înv iar al lui Hrisots şi prin Duhul 
Sfânt care din El sc com unică în Taine credincioşilor, 
întărind spiritul lor, materia dcvm e un m ediu de întâl
nire cu D um nezeu şi cosm osu l întreg înaintează spre 
transfigurare şi desăvârşire in viaţa viitoare (căreia 
m inunile îi sunt o anticipare), prin considerarea lumii 
ca unica realitate, fără alt rost decât a satisface p o fid e  
trupeşti ale om ului ca (m ateria) devine pe de o  parte 
o p a că , în tu n ecată , cum  d ev in e  în tu n ecată  şi faţa 
oam enilor care nu caută decât aceste plăceri şi se 
duşm ănesc între ei luptând pentru ele; pe de alta face 
ca ştiinţa să nu vadă în arm onia tainică a naturii trans
parenţa ei pentru D um nezeu , ci să dezlănţuie energiile

tcandrică, tn care sub icciu fic unic, dar firile două. El 
uneşte lucrările lor într una, fără să le confunde, dar nu 
şi finle. Dacă fiinţele rămân distincte, ca izvoare ale unor 
lucrăn distincte, lucrările unite dc ipostas rămân şi ele 
neconfundate. E le pot fi unite prin !poştaşul lor unic. dur 
nu şi fiinţele sule. Cele două fiinţe rămân necom puse  
intr-unu. ca două surse de lucrări diferite, pc care 
iposta.Mil cel unul. com pus. Ic uneşte intr-o lucrare unită. 
rTprin noutatea modurilor“ sau nouă. fără să le confunde. 
Această învăţătură a dezvoltat-o Sfântul M axim  în Am 
bigua, capitolul 5d ;T a in a îco n o m ie i lui Hristos ״ a salvai 
deodată atât deosebirea lucrăn lor. cai şi unirea lor, cea 
dintâi pm ându-se contem pla în chip nedespărţit in 
raţiunea naturală a celor unite, cea de a doua eunoscân- 
d u -se în  ch ip  n econ top it în m odul unitar al ce lor  
săvârşite’4 (ed. rom., p, 5 8 1. A ceasia pentru câ ipostasul 
ecl Unu! al Cuvântului s-a făcut ״ compus" prin asu
marea trupului (ed. cit., p, 48 ). dar firile lui au rămas 
două. nereuiizăndu-se o fire compusă. Căci în acest caz 
n-ar mai fi fost nici D um nezeu, nici om. H nstos nu umbla 
pe apă nescufundat, nici ca om ul obişnuit, nici ca D um 
nezeu. Dat umbla cum  numai om ul putea umbla şi nu se 
scufunda cum numai D um nezeu nu se poale scufunda. 
Era autentic uman şi autentic dum nezeiesc in fapta 
aceasta, dar ca rezulta ca  o lucrare nouă şi pentru om şi 
pentru Dumnezeu. E ccv a  analog cu privirea omului prin 
ochi Ea nu c pur trupească, nici pur sufletească, dar e  şi 
autentic trupeasca şi autentic sufletească. E o lucrare nouă 
l a ţa de amândouă.

Epistola V

279. Precum lumina prea marc a soarelui ia ochiului 
om enesc puterea vederii, dar om ul îşi dă seama câ această 
nevedere e produsă de lum ina orbitoare, aşa şi o prea 
mare apropiere de D um nezeu duce la totala neînţelegere 
a lui. Cu cât eşti mai apropiat sufleteşte de cineva, cu atâ! 
îţi dai mat muli seam a de taina lui. E prea mare lumina 
soarelui pentru ochiul om enesc pentru a o  cuprinde în- 
Lreagă. deşi e făcut pentru a privi lucrurile pnn ea. Cu utăt 
mai mare trebuie să fit lumina dumnezeiască pentru om, 
deşi e făcui pentru a o cunoaşte.

A cesta c sensul pozitiv a! întunericului dum nezeiesc. 
Cu căi îl iraicşti cu mai mare intensitate, cu atât îl înţelegi 
mai puţin şi îţi este mat greu să ] exprimi. Acesta e 
întunericul supraluminos. Când unirea cu aliul e foarte 
mare, nu-ţi m ii dai seama de ceea ce este el în inod 
distinct. Dar fericirea ce o  irâieşli nu aduce o  pierdere a 
conştiinţei de line şt de el.

Epistola V II

280. Ceea ce stăruie pururea în conşUinţa oamenilor 
ca adevăr, deci conform  cu dreapta raţiune, aceea este 
adevărul. Iar aceasia este conform  cu raţiunea ce ne vine 
de la D um nezeu şi-L reflectă pe El.

281. Dar de raţiunea dată dc D um nezeu, cei cc nu-l 
recunosc pe D um nezeu se fo losesc în chip strâmb de ea. 
Acera socotesc câ num ai lum ea sesizată şi trăită cu  
simţurile reprezintă adevărul. Dar lucrurile sc dovedesc  
că nu sunt de I a ele, ci sunt create de un Creator mai presus
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rânduialâ în Biserică, N a s c  poate răsturna în num ele lut 
Dum nezeu această rândulală, nu se poale critica un preot 
prin m otivul că se apără prin aceasta cauza lui D u m 
nezeu. Aceasta ar însemna câ Dumnezeu însuşi admite 
să se răstoarne rânduiala aşezată dc El. Nu trebuie să se  
ridice o  treaptă inferioară iinpoLriva celor superioare

284. Concentrări du-ne în mod deosebit asupra da״ 
ton e i preotului de-a ierta pe cred incioşii ce se pocăiesc, 
iar ce i inferiori preotului ide a îena) relele sau părutelc 
greşeli ale lui, autorul observă că nu se puaţe răzbună 
D um nezeu Cel Bun prin răutate. Preotul trebuie să 
com pătim ească pe cc i ce  au greşit şi s i  i sfătuiască־
toată viaţa prin Învăţătură şi pilda lui. Jar ce i ce greşesc  
să vină la conştiin ţa  că au greşit, să se pocâiascâ, pentru 
că altfel îş i în d o iesc  păcatul. Epistola cuprinde o 
m ulţim e de fine analize ale stărilor sufleteşti ale celor 
ce păcătuiesc şi ale celor ce au datoria sări ierte, dar şi 
*ă-i îndrepte, analize întem eiate pe exem p le din Sfânta 
Scriptură şi mai ales pe pilde din viaţa lui lisu s H ristos.

285. Ea se încheie cu o vedenie a unui preot sfanţ 
(Carp din Cipru) care, supărat pe un necredincios care a 
atras la necred inţă pe un credincios, pe care de asem enea  
s-a supărat, vede pe lisus Hristos coborând din cer şl 
ridicând pe cci doi dc la marginea prăpastie! iadului. 
H ristos însuşi com pătim eşte m ai departe eu cci păcătoşi, 
adică suferă crucea pentru ei, cum  suferă şi de îa cei ce  
nu-i iartă pc aceia, ca un fel do noi lovituri date lui însuşi.

Epistola IX

2 8 6 .  A ceastă Epistolă e dedicată relaţiei intre sim 
plitatea infinit de bogată a lui Dum nezeu şi chipurile sau 
sim boaJde create, com puse, prin care e cunoscut Tainele 
Jui D um nezeu le cunoaştem  mai mult prin stmboalele 
apropiate lui şi mai puţin în înţelesurile lor ncînvelitc în 
sim boale. Dar există o  apropiere între sim boatclc văzute 
şi înţelesurile dum nezeieşti nevăzute. C ăci şi cele văzute 
sunt toate de ta Dum nezeu. EJ însuşi ie-a gândit şi pe cele  
văzute, ca să fie legate cu înţelesurile lui nevăzute şi 
având o oarecare potrivire cu ele. Apa care susţine viaţa 
b io log ica  c potrivită ca chip sau ca sim bol al apei 
d u m n ezeieşti care sporeşte viaţa noastră spirituală. 
A poi şi apa văzută e  creată dc D um nezeu şi susţinută  
dc El şi e x is tă  d a to r ită  p u ter ii Iui crea to a re  şi 
susţinătoare. între cele  văzute şi materiale şi ce le  spiri
tuale şi dum nezeieşti există  o legătură. Ordinea celor  
m ateriale, b io log ice , um ane şi a Iu mii îngereşti, este un 
întreg care nu stă dc sine. despărţit de D um nezeu. Pe 
lângă aceea, puterile lui D um nezeu pot f i chem ate să 
um ple unele din actele şi lucrările văzute şi intr-un mod 
deosebit, p rin tro  sfinţire a lor. A tunci sunt făcute 
s im b o a le  litu rg ice  com u n ican te  ale acelor  puteri, 
deoseb ite  de ce le  creatoare şi susţinătoare alo creaţiei 
în generai.

Dar sunt destui care nu văd prin cete văzute cele  
nevăzute şi pe Dum nezeu însuşi ca susţinător al lor.

C ei cc văd prin cele  văzute şi m ateriale, mai ales 
prin sim b oale le  sfinţite dc D um nezeu. îl văd şi ca pe 
C el ce stă In Sm e însuşi, dar se şi revarsă In S ine, prin 
iubirea între Persoanele trcinijce. Ca Cel ce are iubirea 
în Sine sau se m işcă în S ine şi sc priveşte pe S ine, nu

elem entelor descom puse, pentru satisfacerea exclusivă a 
poftelor mereu sporite ale trupului. Aceasta a adus coru
perea în natură şi moartea trupului om enesc.

D ar trupul în v ia t al lui H ristos ş i p e r sp e c t iv a  
tran sfigu răr ii c o s m o s u lu i şi o d a tă  cu  acea sta  în - 
franarea  ş i  iu h irca  în tre o a m e n i, un ită  cu iertarea  
şi cu  co m p ă tim irea , va fa ce  în treagă  crea ţia  lu m i
n o a să . tran sp aren tă , cum  în c e p e  s i  se facă lu m i
n o a să  fa ţa  o m u lu i bun în că  de a ic i: în  starea  
t r a n s f ig u r a u  a v ie ţ i i  In H r is to s . toată  m ateria  va 
d e v e n i lu m in ă , vu m  e s te  ca  in Fond. p lin ă  dc  
lu m in a  p erso a n e lo r  um an e iu b ito a re , având  ca  
iz v o r  al în tr e g ii lu m in i pe H r isto s  cu un ad evărat 
soare sp ir itu a l u n iv er sa l A lu n e i nu va m ai li o 
m are d e o se b ir e  în tre în g er i şi o a m en i. N u se va 
m ai p u tea  d is t in g e  in tre un u n iv ers m ateria l şi 
p erso a n e le  lu m in o a se  în  unirea între ele şi între ele şi 
Hristos.

Dar cci ce г -au dezvoltat în ei in lumea aceasta decât 
poftele trupeşti şi duşmănia vor emana din ci numai 
întuneric şi vor fi Învăluiţi într-un univers întunecat״ 
întărit dc dem oni cu surse personale ale întunericului.

D iunisie vorbeşte şi dc o prelungire u luminii solare 
în anumite m om ente ale istoriei poporului lui Israil. Era 
o lumină care pe de o parte se ini Arca din D um nezeu, pc 
de alta din credinţa oam enilor în care sporea lumina 
spiritului.

Toate acestea araiâ cât de mult lumea materială e 
legată de D um nezeu.

Interesante i с flexiuni despre aceasta se pot vedea în 
articolul patriarhului [gnutie dc A niioh ia , Ortlwdoxie 
ât Mttvegar de dc kt Ltettiîon (,.E piskcpsis" .G en ev a , 
nr 4 1 5, din 15 martie 1988). R egret că n am avut la 
d isp o z iţie  şi con ferin ţa  D r  G eorgc Sussmart, Die 
Grunzeiг der Weît im Kleinen and Grossen in der Sicht 
det Phisikers, ţinută la A cadem ia din Freihurg im Br,, 
mai 1988, unde începe in cadrul temei Nn tur und GaiL

Din afirmarea acestora, se vede că D ionisie respinge 
panteismul filo so fici eline, nefiind influenţat în acest sens 
dc neoplatonism , cum  au afirmat unii din comentatorii 
lui.

Epistola VIU

283. Daca în Episttdu VII s-a tratat Lem a relaţiei 
lui D um nezeu cu natura. în Epistola VIU *e tratează 
tem a datoriei om ului dc-a ierta pe sem enii săi şi mai 
ales datoria preotului d e -a ierta pe cci ce se pocăiesc dc 
păcatele lor, precum şi tem a respectului pe care treptele 
inferioare din B iserică ii datorează treptelor superioare.

Cei mai înalţi în trepte nu trebuie criticaţi de cei din 
treptele inferioare dar şi cei mai înalţi în trepte au o 
răspundere in faţa lui D u m n ezeu  pentru a ridica  
d u h o v n k e şr c  pe c c i d in  trep tele  in fer ioare , prin 
învăţătură, bunătate şi iertare. Prin aceasta, cei din L re p -  

td e  superioare arată câ sunt mai apropiaţi dc D um nezeu, 
care c bunătatea suprema.

Un preot nu poate fi judecat dc un monah sau dc un 
laic. ci de ep iscop , care c  superior lui şi mai aproape de 
D um nezeu prin răspunderea mai marc pentru cei in fe 
riori lui. A ceasta e nn m ijloc prin care se m enţine o
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de o parte puterile iui cp o  băuturi, pe de alta rămâne 
neepuizat in Sine, E sim bolul providenţei sau al lui 
D um nezeu, având în el providenţa sau pe D um nezeu, 
Căci paharul oferă b iu  tuni tuturor, dar rămâne şi plin 
de ea. asem enea lui Dum nezeu. Prin băutura oferită. 
Dum nezeu iese din Sine. dar rămâne prin infinitatea ei 
totodată tn Sine. D um nezeu rămâne în Sine va Cel ce c 
cauza necadzatâ a tuturor. deasupra tuturor celor cauzate. 
Bl este etern şi stă nemişcat în Sine. dar întrucât lucrează 
în  toa te , c r eâ n d u -le , su s ţin â n d u -lc , s f in ţin d ii le, 
arrâgându-le spre S ire. se şi mişcă, Propriu-zis nici nu 
stă, nici nu se mişcă, în sensul în care stau şi se mişcă 
făpturile, silite şi La una şi la alia de Creatorul necauzat al 
lor,

289 . Hrana utre e hrana celor sporiţi duhovnieeşle. 
care ti ţine statornici în cunoştinţa lui Dumnezeu şi 
trăirea tui. fiind ea însăşi o cunoştinţă adâncă şi unitară. 
Iar hrana Lichidă e cea trecătoare, care nu se întipăreşte 
adânc şi permanent in suflet. Ea produce plăcere mo 
mertanâ, ca mierea, ca laptele, dar efectul ele mai puţin 
adânc şi durabil E bine când puterile ş! înţelesurile 
dumne/ejeşLi se dau prm amândoua felurile de hrană, 
ca la nişte ospeţe îmbelşugate.

290, Ospăţul acesta spiritual îmbată pc om de 
entuziasm, dar îl face şi să iasă din sine. nemai.şuind 
decât Je Dumnezeu, intr-un adevărat extaz. Dar nu 
numai omul se îmbată de bucurie adâncă ce i-o dă 
experienţa iui Dumnezeu, ci şi Dumnezeu însuşi se 
arata ca îmbătat şi ieşit din Sine in om, datorită 
bucuriei ce i-o dă omul buc urând u-se de El sau 
faptului că numai bucuria lui Dumnezeu de om *;au 
dărnicia de Sine a iui, plină de bucurie. îl umple şi 
pe om de bucurie.

De un astfel de ospăţ, dar veşnic şi cu mult mai bogat 
ne va face Dum nezeu parte în viaţa viitoare. Această 
participare la ospăţul veşnic va fi totodată o odihnă de 
tuaie ostenelile. împărtăşirea de bunătăţile fără sTârşil şi 
f ir i  eforturile spre ele, eforturi care suni proprii vieţii 
noastre de pe pământ. Spre acest ospăţ ne cheamă 
Hrîstus sa ne pregătim, prin haina de nuntă.

291. Som nu l lui D u m n ezeu  dc care vorbeşte  
Scriptura arată şi eE starea rid icata a lui D um nezeu  
tntr-o od ihnă peste toată odihna la care p oate fi 
înălţat om u l. E od ihna in fer ic irea  proprie o iubirii 
între P ersoan ele  trei n u ce . Dar odată cc ne-a creat. 
D um n ezeu  sc a iiă nu num ai in od ihna fericirii pro
prii, cj şi in vegherea acordată nouă. ca sa ne rid ice  
şi pe noi la o od ihn ă fericim , carc-ş i are puterea in 
odihna tui lăuntrică.

se mişcă spre creaturi şi nu se împărtăşeşte acestora. El 
se priveşte pcSine. Dartocmai aceasta îl arată ca putând 
să se mi ̂ tecu voiaşi spre cele create, fără să iasă din Sine. 
Dar viaţa în Sine a lui e atât de deosebiră dccclc create, 
care prin IcgtJc lor naturale sau prin puteri sflnţiioare 
deosebite sunt simboale ale vieţii lui. încât pot părea câ 
prezintă acea viaţâmLr-un mod fantezist. Aşa prezintă în 
mod funtezist naşterea in eclc create, naşterea din Dum
nezeu, când o aseamănă pe cea din urmă cu prim a.

Dar nu numai viaţa imemă a lui Dumnezeu e prezoii״ 
tată prin imagini sau simboale, carii sunt departe de a-l 
reda aşa cum este. ci şi cele care prezintă lucrările lui 
Dumnezeu in otcaţiune. lucrări providenţiala are şt 
sfinţitourc, Căci acestEa î! prezintă pe Dumnezeu ade
seori în chipul unor animale (mielul, pardosul) sau în- 
tristându-se şi tmbătându'se dc bucune pemru creaturi. 
Şi. în general, toate simboutete sunt chipuri împărţite ale 
Celui neîmpârţit, prezintă în Turme pe Cel Tără forme, dar 
care arc în Sine în mod virtual toate cele împărţite şi luate 
formele creaţiei.

De aceea nu trebuie să socotun accstc chipuri şi 
simboale compuse ea chipuri formale în Dumnezeu 
însuşi, proiectate spre noi. Dar numai cei induhuvniciţj 
pol vedea prin formele împărţite şi compuse, descripti- 
bilc. pc Cel neîmpârpt, fără formă, indescriptibil, negrăit. 
Cei lipsiţi de credinţă şi îniuiaţi de picate nu văd de aceea 
pc Cel nevăzut, neîmpârţit, negrăit, prin cete compuse, 
împărţite, grăite. Cei înduhovnieiţi. cei cu spiritul sporit 
trec prin simboale La simplu. Căci ci îşi descoperi însăşi 
mintea lor ca simplă, negrăită şi I ară formă. Dar întrucât 
nu are in Unitatea Lui Dumnezeu, arc nevoie sa urce la 
unitatea lui simplă prin bogăţia de forme şi de înţelesuri 
ale lumii şi ale trupului făcut pentru a sesiza această 
mulţime a formelor lumii, ca prin ea miniea să contemple 
pe Creatorul şi Susţinătorul cel Unul şi întâiul al tuturor.

287. Dar cei înzestraţi dc Dumnezeu să comunice 
altora cunuşlmţa lui au primit de la Dumnezeu nu numai 
Turma de c unoaştere a lui prin simbuate, t ! şi prin cuvinte. 
Prin Simboale ca taine lucrează Dumnezeu asupra omu
lui spre sfinţirea lui, ajutându-l sâ-l experieze ca taină 
activa, dar puţin înţeleasă. Prin cuvintele proorocilor 51 
învăţătorilor. Dumnezeu se adresează mai mult iubirii dc 
înţelepciune, de înţelegere a omului. ea îndemnaţi prin 
aceasta oamenii să împlinească voia lui prin faptele caie 
îi apropie de Ei,

288. Modul comunicării dc către Dumnezeu a 
puterilor lui simţitoare şi întăritoare, dar şi a învăţăturii 
lui prin cuvinte, c închipuit şi prin paharul ra!c pc de 
o parte ne oferă băutura care ne susţine şi întăreşte, pc 
dc alta rămâne nesecat. El reprezintă însămi providenţa 
lui Dumnezeu sau pc Dumnezeu însuşi care ne oferă pe
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