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CuvAntul al XXX-lea'
La Teofanii sau la Nasterea MAntuitorului

1,. Hristos Se nagte, sldvi{i-L! Hristos din ceruri, intAmpi-
nafi-L! ,,CAntali Domnului tot pdmAntul!"2 Si, pentru ca pe
amAndoud s5le impreLLnez, am sd spun: Veselifi-vd, ceruri-
lor gi, tu, pdmAntule, bucurd-te pentru Cel ceresc, Care S-a

fdcut pdmAntesc. Hristos in trup, veselili-vd din pricina fricii
gi a bucuriei; fricd, pentru pd,cat; bucurie, pentru nddejde.
Hristos din fecioard [Se nagte]; femeilor, petrecefi in feciorie,
pentru ca mame ale lui Hristos sd devenifi. Cine nu se va
inchina Celui ce a fost dintru inceput? Cine nu-L va sl5vi
pe Cel din urmd?3.

2. Iardgi se risipegte intunericula, iardgi se aratd lumina,
iardgi Egiptul este pedepsit cu intunerics, iardgi Israel prin

l Anumili codice au titlul ,,La SfAnta Nastere a lui Hristos" satr ,,La
cea dupd trup Nagtere a Domnului Ei Dumnezeului gi MAntuitorului
nostru Iisus Hristos". Titlul de fa!5 pare astdzi oarecum ciudat deoa-
rece s-a impdmAntenit numirea de ,,Teofanie" pentru Botezul Domnu-
lui, din pricina ardtdrii in timpul acestuia a celor Trei Persoane ale
Sfintei Treimi. Insd in vechea Bisericd Rdsdriteand, Nagterea gi Botezul
Domnului se prdznuiau impreund, aga cum Ei astdzi se mai intAmpld in
Biserica Armeniei.

2 Aceastd primd parte a cuvAntdrii a constituit izvorul de inspiralie
pentru imnograful care a alcdtuit Canonul Nagterii Domnului, pe care
a folosit-o cuvAnt cu cuvAnt. Ultima frazd, ,,CAntali Domnului tot pd-
mAntul", face parte din Psalmul 95, 1.

3 Este evident cd aceste intrebdri ale SfAntului Grigorie se referd la
firea dumnezeiascd respectiv la cea omeneascd a Theantroposului.

4Prin Nasterea lui Hristos, ca qi iir momentul facerii lumii, prin crearea
luminii care a risipit intunericul ce se afla ,,peste abis" (Fc.7,2).

5C/.Ieg. 1,0,21.
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stAlp de foc este luminat". l''oporul ccl cc gcclca irr itrtuneric
qi in umbra mortii avdztt marea luminiT a cunoftinfei. ,,Cele
vechi au trecut; iat5, toate s-au fdcut noi"ti. Litera se retrage,
duhul covArEeqte, umbrele sunt l5sate in urmi, adevdrule
vine in locul lor. fTipul lui] Melchisedecl0 se implinegte; Cel
fdrd de mamd, fdri de tati Se face; fdrd de mami mai intAi,
fdrd de tat511 a doua oar5. Legile firii sunt desfiinfate.
Lumea cea de sus se plineqte. Hristos poruncegte: sd nu ne
impotrivim. ,,Toate popoarele bate{i din pa1me"12, ,,cdci Prunc
S-a ndscut noud, un Fiu S-a dat noud, a Cdrui stipAnire e pe
umdrul Lui13 (cdci dimpreund cu crucea Se inalfd) gi Se

cheamd numele L,ui: inger de mare sfat (al Tatdlui)"la. Ioan
sd strige cu glas mare: ,,Getifl calea Domnului"rs. $i eu am sd

strig despre puterea zilei acesteia: Cel fdrd de trup 5e intru-
peaz6. CuvAntul Se ingroagX-. Cel nevizut Se face vdzut.

6Cl Ie;. 73,27.
? Cf.Is.9,7.
8II Cor.5,17.
" ,,Litera" si ,,umbrele" se referd la ,,Legea" mozaicd, in vreme ce

,,duhul" gi ,,adevirul" la noua realitate care s-a ardtat in lume prin
Naqterea MAntuitorului.

10 C/ Ps. 709, 4. Melchisedec a fost unul dintre ,,tipurile" Vechiului
Testament pentru Hristos. Despre a lui Hristos preolie ,,in veac dupd
rAnduiala lui Melchisedec" se vorbegte pe larg in Epistola cdtre Evrei 5,

6 9i 10; 6,20 Ei in capitolul 7.
tt Flristos, ca Dumnezeu, nu a avut mamd, intrucAt S-a ndscut din

Tatil, in vreme ce ca om nu a avut tatd, intrucAt a fost luat in pAntecele
Fecioarei ,,fdrd de sdmAn{d", dupd cum cAnti imnograful Bisericii. Ca
Dumnezeu a fost fdrd de mamd, iar ca om fdri de tatd.

t'Ps.46,7.

'3Isaia il vede pe Hristos purtAnd pe umeri crucea, simbolul puterii
gi al biruinfei Sale asupra lui Satan, fapt pe care-l lXmuregte Teologul
cAnd spune ,,cdci dimpreund cu crucea Se inalfi".

laIs. 9, 5.

'tMt.3,3.. A se vedea utilele explicalii hristologice pe care le dezvoltd la acest
text Sfantul Maxim Mirturisitorul, in lucrarea Ambigua, cap.98, trad. de
Pr. Prof. Dumitru Stdniloae Ed. IBMBO& BucureEti, 2006,p.369 [n. tr.].

(' t tttti t t I ir r i I t t't t i.t t i it t I I

Cel de neatins Ser face pipiibil. Cel fdrd de timp incepe sub

timp. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului Se face, ,,Iisus Hristos,
ieri qi azi qi in veci, este acelagi"16. Iudeii sd se scand alizeze;
elinii idolatri sd se batjocoreasc5, ereticii si sufere durere
de limbd din pricina prea multei lor bArfiri. Atunci vor
crede, cAnd il vor vedea venind din ceruri, gi cAnd ca un

Judecdtor va qedea pe scaun.

3. Despre acestea insd mai tlrzia" Astdzi praznic este,

Teofaniile, adic| Nagterea lui Hristos, cdci amAndoud se

zic, doud cuvinte consfinfesc numirile unui singur lucru.
Cdci Dumnezeu S-a ardtat oamenilor prin naEtere. FiinfAnd
El, gi fiinfAnd vegnic qi din veci fiind EI, mai presus de

cauze pi de logos fra\iwme, (cdci nu ar putea exista o rafiune
superioard Logosului/ltafiunii), dar Care, pentru noi, mai
pe urmi S-a fdcut oln, pentru ca Cel ce ne-a dat existenla,
sd ne diruiascX qi existenfa fericitd; sau mai bine zis, pe noi,
cei ce prin rdutate am curs din existenfa fericit5, cetre aceasta

iarigi sd ne intoarcd prin intrupare. Iar aritdrii [i se dd]
numele de Teofanie, iar naqterii, Naqterea Domnului.

4. Acesta este praznicul nostru, aceasta prdznuim noi
astdzi; venirea iui Dumnezeu 9i petrecerea Lui impreund cu

oamenii, pentru ca noi impreund cu Dumnezeu si petre-
cem, sau pentru ca la El sX ne reintoarcem (cdci in acest fel
este rnai potrivit a se spune), pentru ca pe omul cel vechi
sd-l lepdddm, gi in cel nou si ne irnbrdcdm. $i precum in
Adamtt ne-am omorAt, tot aga in Hristos si viem, gi irnpre-
unA sd ne nagtem in Hristos, gi impreund cu El sd ne ristig-
nim, qi impreund si ne ingropim, si impreuni cu El sd

inviem. Cdci intoarcerea cea bune trebuie eu si pdtimesc.

$i dupd curn din cele rnai bune au venit cele intristdtoare,
tot aga prin cele intristdtoare sd ne intoarcem la cele mai

16Evr. 13, 8.
rTDin pricina neascultdrii, a ceea ce s-a numit ,,pdcat strdmogesc"

f,.1
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bune. ,,lar unde s-a inmultit picatul, a prisosit harul"'n. Si
dacd gustareale a fost osAnditd, nu cu atat mai mult Pitimi-
rea lui Hristos a indreptat [pe oameni]? Agadar, s6, pr6,z-
nuim, nu precum la sdrbdtorile de obgte, ci dumnezeiegte;
nu ir chip lumesc, ci mai presus de iume; nu cu ale noastre, ci
cu ale mele, sau mai degrabi cu ale Stdp6nului; nu cu cele ale

bolii ci cu cele ale tdmiduirii; nu cu cele ale pldsmuirii/creafiei,
ci cu cele ale repldsmuirii.

5. Cum va fi aceasta? Sd nu ne incunundm porticurile2o
casei, sd nu ne adundm pentru dansuri, sd nu impodobim
bulevardele, sd nu ne mulfumim ochii, sd nu ne desfitdm
auzul, sd nu ne feminizdm cu mirosul, sd nu ne desfrAndm cu
gustarea, sX nu-i facem pe plac pipditului, in cdile inlesnir
toare ale rdutifii gi intrdri ale pdcatului, sd nu ne molegim
prin imbrdcdmintea cea find gi bogatd, Ei care [ne aratd] cel
mai bine netrebnicia, nu cu pietre prefioase [sd ne impodo-
bim], nici cu lucruri de aur preastrdlucite, nici prin culori
megtegugite sd ne falsificdm frumusefea fireascd, si care
impotriva chipului fiui Durnnezeu] au fost izvodite; nu in
ospele Ei in befii"; pentru cd de la invdldtorii rdi fvor veni]
lecfii rele, sau mai bine zis, de ia seminlele viclene [vor
apare] roadele viclene. Sd nu ne agezdm pe divanuri inalte,
confecfionate pentru dezmierddrile stomacului. Sd nu pre-

luim vinurile cu arome de flori, gitirea cu megtegug a
bucatelor, bogd(ia mirodeniilor. Sd nu ne ddruiascd noud

18Rom.5,20.

'eSfAntul Grigorie subinlelege aici,,gustarea din fructul oprit", care
a gi adus ciderea protopdrinlilor gi a fdcut sd fie necesard (,,a indreptdlit")
Pdtimirea lui Hristos.

20 SfAntul Grigorie incepe sd enumere practicile de care trebuie sd se
indepdrteze cei ce sdrbdtoresc, pentru ca sd priznuiascd, aqa cum a zis
mai sus, in chip dumnezeiesc qi mai presus de lume. insd din aceasti
enumerare se dezvolti una dintre laturile pe care le prezentau gi atunci
cei ce sdrbdtoreau, adicd una lumeascd si negativd.

z'Yezi gi Rom. 13,73.

Ct tttti r t I ii ri 1t nr zr t i ttl c

pdm6ntul Ei marea scArna lor cea prefuiti de noi; cdci in
acest fel qtiu eu a pretui iuxul. Sd nu ne silim ca unul pe

altul sd-l biruim in neinfrAnare. NeinfrAnare este pentru
mine tot ceea ce este de prisos gi peste trebuinfS; iar acestea

[se intAmpld cAnd] allii fldmAnzesc gi se afld in nevoi, care

din acelagi pdmAnt qi din aceeaqi amestecdturd sunt fca gi

noil.
6. Dar pe acestea si le ldsdm elinilor22, qi ingArnfdrilor

elineqti, Ei sdrbdtorilor pdgAne; care si numesc dumnezei

ffdpturile] ce se bucuri de mirosul jertfelor lor, qi prin urma-
re, ei slujesc stomacului ca unui dumnezerL gi ajung sd fie ai

viclenilor demoni vicleni plismuitori, gi preofi gi credinciogi
inifiafi. insi noi, cei ce ne inchindm CuvAntului, chiar dacd

ar trebui gi a ne desfdta de ceva, sd ne desfdtdm intru cu-
vAnt, gi intru dumnezeiasca lege, qi intru limuririle privi-
toare la altele, dar 9i intru cele praznicului de fafd, pentr-u ca

si fie cuviincioasd desfdtare4 gi pentru ca si nu ne depdrtim
de Cel ce ne-a chemat si ne adundm impreund. Sau poate
voifi (cdci eu sunt cel ce vd ospdteazl pe voi) ca eu despre
acestea si vi grdiesc vouI, celor chemafi si fili hrdnili pe

cAt este cu putinli mai imbelgugat gi mai generos, pentru
ca sd vedefi cum este cu putinfd ca strdinul sd-i hrdneascd

pe localnici, fXranul pe cei de la orag, gi cel lipsit de desfd-

tdri pe cei ce se desfatd, si cel sdrac qi fdrd acoperig pe cei ce

strdlucesc de bogdfii? Voi incepe de aici gi, de dragul meu/
curdfifi-vi si mintea, qi auzul, Ei cugetarea, toli cei ce ave{i

si vi hrdnifi cu acestea (cici despre Dumnezeu, gi dumneze-
iesc este cuvAntul), pentru ca sd plecafi hrdnili cu adevdrat
cu acelea care niciodatd nu se sfArgesc. Va fi acest cuv6nt al

meu prea deplin gi in acelagi timp foarte pe scurt; astfel

2t Sub denumirea de elini se infelege, dupX cum se gtie, idolatrii,
necregtinii, cei chemali dintre ,,neamuri".
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incAt nici sd nu v5 intristeze prin scurtime, nici sd vd fie
neplecut prin greata [ce vine din prea mu]ta cuvAntarel.

7. Dumnezeu a existat dintotdeauna, $i existi, gi va
exista23; sau, mai bine zis, El este vegnic. Pentru cd,,a existat"
gi ,,va exista" sunt secfiuni ale timpului gi ale firii noastre
curgitoare; insi termenul ,,este vegnic (flin,teazd vegnic)"
exprimd eternitatea, gi prin aceste cuvinte Se numegte pe

Sine, cAnd Se descoperd lui Moise pe munteto. Ceci El are

concentratX in Sine intreaga ,,fiirft,are"., care nici nu a ince-
put vreodatS, nici nu va inceta vreodatd, precum fiinta unui
ocean fdrd de margini gi fdrd hotar, care depdqeqte orice
noliune de timp gi de fire, gi care ar putea oarecum doar in
umbri sd fie reprezentatd cu mintea. $i de cdtre aceasta

intr-un chip foarte intunecos gi modest, nu dupd ceea ce

este El in Fiinld, ci dupd acelea care sunt in jurul Siutu, ca

sd-gi formeze prin cele adunate din afard de citre imagi-
nalie o anumitd imagine a adevdrului care, inainte de a fi
refinutd, ii scapd gi inainte de a fi cuprinsd cu mintea dis-
pare. Aceasti imagine strdlucegte in mintea noastrd, iar

23Aceste cuvinte ale SfAntului Grigorie sunt copiate cuvAnt cu cuvAnt
de citre imnograful alcdtuitor al ,,Laudelor" Cincizecimii, atribuindu-le
pe acestea SfAntului Duh: ,,Duhul cel SfAnt a existat dintotdeauna, gi
existd, qi va exista...".

2nAtunci cAnd i S-a ardtat Dumnezeu lui Moise pe Muntele Horeb in
chipul rugului aprins gi l-a intrebat Moise care este numele Lui, i-a rds-
puns prin cuvintele ,,Eu sunt Cel ce sunt" (Ieg. 3, 14).

- Degi in ediliile Bibliei romAnesti s-a optat pentru traducerea ,,Eu
sunt Cel ce sunt" (Ieg. 3, 14), totugi mai aproape de etimologie, dar Ei
de demonstrafia SfAntului Grigorie ar fi traducerea ,,Eu sunt Fiinfa",
chiar daci pare oarecum mai filosoficd, intrucAt semnificatia fiinfdrii
este mai presus de existenfd, care presupune un inceput, dar gi pentru
cd ,,Fiin{a" inseamnd existen{d prin sine gi infiniti [n. tr.].

2s Poate cd acest pasaj al SfAntului Grigorie Teologul a constituit baza
de la care a pomit SfAntul Grigorie Palama pentru a expune in mod siste-
matic distinctia intre nevdzuta Fiinld dumnezeiasci (,,in Sine") Ei vdzu-
tele energii/lucriri dumnezeiegti (,,din jurul Sdu").

C ttttri t r t ii r i 
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aceasta [sc irrtArnpls], dacd este curatd, precum vederea

fulgerului care trece cu iufeali. Mie mi se pare ce se face

aceasta, pe de o parte, pentru ca [mintea] si se intindd spre

Acela Care poate deveni infeles cu mintea (pentru cd daci

ar fi cu desdvArqire de neinfeles, vom fi fdt| nXdejde 9i fird
dispozifie pentru a mai intreprinde ceva fafd de Cel de

neatins), iar pe de alta, ca Prin ceea ce este de neinfeles cu

mintea sd provoace minunarea, Prin minunare sd creeze o

mai mare dorire, prin dorire sd ne curdteasca, iar prin curelie

mintea noastre sd fie ficuti in chip dumnezeiesc (teomorfi).

Devenind in acest fel, indrdznesc sA spun cd ne afl5m cu

Dumnezeu ca intr-o relalie de inrudire. Dumnezeu Se uneqte

cu dumnezeii gi ingdduie sd fie cunoscut, dupi putinfi, la

fel de mult pe cAt ii cunoaqte El pe cei ce-L cunosc' Fdri de

margini este Dumnezeiescul qi cu anevoie de cercetat; iar

singurul lucru care poate fi infeles cu mintea despre El este

faptul cd e nemdrgtntt26, fie qi daci ar gAndi cineva cd este

Fire simpld, sau in intregirne de necuprins cu mintea, sau cu

desxvargire duhovnicesc. ceci cum ar putea fi cdutat cu st;-

ruinli Cel ce este simplu prin Firea Sa? Simplitatea, aqadar,

nu constituie Firea Aceluia, a9a cum in cele compuse firea

acelora nu se constituie doar prin faptul ci sunt compuse.

8. Deoarece nemXrginitul este considerat din doui pdrlr,

dupd inceput 9i dupi sfArqit (pentru cd tot ce depigeqte

hotarele acestea gi nu se afle intre ele este nemerginit),

cAnd mintea igi intoarce privirea spre profunzimile2T cele

de sus, neavAnd in nici un chip unde sd stea qi unde sd-9i

sprijine cele inchipuite despre Dumnezeu, atunci I1 nu-

megte nemerginit gi fdrd iegire pe Cel ce fdrd inceput apare

26 Acest pasaj a fost folosit cuvant cu cuvant de cdtre sfantul Ioan

Damaschinul in lucrarea Expunerea exsctd a credinlei ortodoxe'
ttlntr-unul dintre manuscrise apare scholia,,spre cele viitoare"' Scho-

lia rezultd in chip logic gi din cele ce urmeazd, adicd (,,cele viitoare").

57
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intr-acesteai cand se intoarce spre cele de jos qi spre cele
viitoare, il numegte nemuritor qi nestricdcios; cAnd cerce-
teazdtoatd creafi4 il numegte ve$nic. Pentru cd vegnicia nu
este nici timp, nici vreo sec{iune a timpului (pentru cd veg-
nicia nu se mdsoare). Ci, precum este pentru noi timpul,
care se mdsoard prin miqcarea soarelui28, aga este pentru
Cel vegnic vegnicia, care este coextinsd impreund cu Fiinfa
Lui, precum migcarea temporald gi intervalul [pentru fip-
turi]. Iar a filosofa acestea despre Dumnezeu, de ajuns este
acum. Deoarece nu este timp pentru acestea, cici nu ne
este rAnduit a ne indeletnici cu Teologia, ci cu lconomia2e.
Atunci cAnd spun Dumnezeu, ii inleleg pe Tatdl, pe Fiul gi pe
SfAntul Duh; nici pentru acestea nu Se imparte Dumnezei-
rea, pentru a nu fi introdusi mullime de dumnezei, nici sd
fie limitatd la unul dintre aceqtia, gi sd fim acuzalicd admi-
tem o dumnezeire sdr5citd, sau si ni se spund iudaizan{i
din pricina monarhiei in Dumnezeire, sau elenigti idoratri
din pricina politeismului. Pentru cd in ambele concepfii
existd acelagi rdu, chiar dacd ele se afld in opozifie. Agadar,
aceste Sfinte ale Sfinfilor, care nu sunt descoperite nici
serafimilor, care-L sldvesc pe Dumnezeu prin imnul intreit
sfAnt3o, se adund intr-o singurd Dumnezeire gi StdpAnie;
lucruri despre care a filosofat gi altcineva inaintea noas-
trX31, intr-un mod mai frumos gi mai inait.

28Teologul acceptd perspectiva dominantd in acea vreme a geocen-
trismului, potrivit cireia Soarele se invArte in jurul pdmAntului.

2n Planul mAntuirii omului prin intruparea CuvAntului. Acest ter-
men este folosit de cxtre sfinlii Pdrinfi pentru acea secliune a teologiei
care se referd la mAntuire, in vreme ce ,,teologia" este numitd invildtura
despre Dumnezeu in general.

30 Vezi respectiva viziune a lui Isaia (cap. 6, 2 q.u.) in care este
descrisd slujirea serafimilor citre Dumnezeu prin imnul ,,SfAnt, SfAnt,
SfAnt Domnul Savaot".

3'sfantul Grigorie se referi, dupi toate probabilitdfile, la sfantur Ata-
nasie cel Mare, care s-a ocupat cu de-amdnuntul si a filosofat,,in chip

C tttrtit t I i ri I 
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9. Deoarece nu-I era de ajuns BundtSlii32 aceasta, de a Se

migca doar in contemplalia de Sine, ci a revXrsat binele gi l-a

extins, in aga fel incAt sd devinX gi mai multe fipturile care

primesc lucrarea fdcitoare de bine (cdci acesta este indiciul

nemerginitei bundtifi), mai intAi a gAndit puterile ingeregti

gi ceregtile cete, iar ceea ce a gAndit a devenit lucrare, Pe care

a implinit-o CuvAntul gi Duhul a desdvArgit-o' $i in acest

chip au fost aduse la existenld luminile secundare, sluji-

toare ale Primei Lumini, fie ca duhuri mintale/infelegitoare,

fie ca foc, oarecum netrupesc gi nematerial, fie ca o altfel de

fire, care se poate infelege a fi oarecum foarte aproape de

cele spuse mai inainte. Doresc si spun cd acegtia nu se Pot
migca spre riu, ci au doar migcarea sPre bine, pentru ci se

afld in jurul lui Dumnezeu gi sunt primii care primesc lumi-

narea de la Dumnezeu (cdci luminarea celor pdmAntegti

constituie o luminare de ordin secund). Sunt insi nevoit sd

socotesc Ai sd spun cd nu sunt nemigcafi, ci doar anevoie de

migcat33, precum Lucifer, care se numegte astfel din pricina

strdlucirii3' sale [trecute], cel care din cauza trufiei sale a

devenit intuneric, impreund cu puterile care s-au rdzvrdtit

sub conducerea sa, creatori ai rdutdlii prin indepdrtarea de

bine, la care gi pe noi ne-au chemat a pofti.

potiivit gi foarte inalt" despre Dumnezeu in lucririle sale impotriva
arienilor.

3'Teologul il numegte pe Dumnezeu ,,Bundtate" 9i incd ,,nemdrgi-
nite", potrivit obiceiului Pdrinfilor de a folosi insuEirile lui Dumnezeu
drept numiri ale Lui.

33Spre rdu.
3n Lucifer inseamnd ,,purtitorul zorilot" , adicd al luminii' Lucifer este

numit astfel tocmai din pricina strdlucirii sale, aqa cum sPune 9i SfAntul

Grigorie. Este pomenit pentru prima dati la Isaia (74,1'2), dat s-a instd-

pAnit numele de Satan de la verbul ebraic ,,satan" (,,d se impotrivl", ,,a
alunga", in special ca osAnditor).
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10. Agadar, in acest chip qi prin cuv6ntul acesta a fost

adusd in existenf5 lumea inteligibild, ca $i eu s; filosofez
despre acestea, ca, printr-un mic cuvant lucruri mari sd fie
cercetate. De vreme ce prima a fost bun535, Dumnezeu gAn-

degte o a doua lume, materiald gi vizutd (aceastd lume este

un intreg, compus din cer qi pdmAnt gi din toate cele ce se

afli intre ele, lSudati pentru iscusinfa cu care a fost flcut
fiecare lucru in parte, dar chiar gi mai vrednicd de laudd
din pricina bunei potriviri gi a armoniei unuia cu altul qi a

tuturor impreund, aga incAt sd fie implinitd o iume armoni-
oasd), pentru a dovedi ci poate aduce in existenfi nu numai
o fire asemenea Lui insugi, ci gi una cu totul str5ind de El.

Cici firile mintale, fiind cu insuqiri asemdndtoare Dumne-
zeirii, pot fi percepute doar cu mintea; iar cele strdine [de
Dumnezeirel sunt fipturile percepute prin simfuri; dar gi

mai strdine decAt acestea sunt acelea ce sunt cu desXvArgire

neinsuflefite qi nemigcate. Dar ce finseamnd] toate acestea

pentru noi? Ar putea si spuni cineva dintre cei foarte iubi-
tori de praznic gi arzdtori [in credinfd]. Dd pinteni asinului
ca sX ajungem la capdtul36 drumului. Despre praznic sd ne

filosofezi noud, pentru care astdzi ne-am adunat. Aceasta

voi qi face, chiar dacd pentru pufin am inceput de la cele

35SfAntul Grigorie se referd la expresia ,,si avdzut Dumnezeu cd este
bund", dupd pldmddirea fiecirei fdpturi, potrivit relatdrii din Cartea
Facerea (cap. 1).

tu ,,Capdtul" era un fel de !5rug, la hipodrom, de la care porneau sau la
care soseau caii. Aceastd expresie, ,,dd pinteni asinului ca sd ajungem
la capdtul drumului", ar putea sd scandalizeze pe anumi{i credincioqi
intr-o predicd contemporand gi totusi Teologul a folosit-o. CAt de mult
ar avea de cAEtigat predica contemporand dacd s-ar intoarce la Pdrinfi,
in loc sd copieze modele strdine de tradilia ortodoxS, asa cum deseori
se intAmpld... Imaginile din viala cotidiand gi o ugoard undi de umor este
ceva ce deseori intAlnim in cuvAntdrile, nu doar ale SfAntului Grigorie,
ci gi in cele ale SfAntului Ioan Gurd de Aur qi ale altor Pdrinli.

Cttttritrliri ltrtrztticnlr 6l

mai inalte, intrucAt am fost silit spre aceasta de dorintd si

de curgerea cuvAntului.
11. Aqadar, mintea gi simfurile, care in acest fel au fost

deosebite unele de altele, au fost rAnduite 9i aqezate in
hotarele proprii firii 1or, iar in lduntrul lor a fost aqezatd' ca

dar mdrefia CuvAntului creator, fdevenind] liuddtori tdculi

gi propovdduitori cu glas pdtrunzitor ai Ficdtorului de fapte

mirefe. Nu existase incd amestec din cele dou5, nici vreo

impreunare a celor opuse, semnul celei mai inalte infelep-

ciuni gi al bogdliei fipturilor, nici nu fusese cunoscutd in-

treaga bogdlie a Bunitdfii. De aceea, exact acest lucru dorind

cuvantul megter s5 arate gi sd creeze o fire unitara din cele

doud (despre firea vizutd gi cea nevdzut5 vorbesc), il face

pe om; luAnd, aqadar, trupul din materia care venise deja

in existenld, iar de la Sine insuqi agezAnd suflare (pe care

cuvAntul. o cunoagte a fi sufletul mintal gi chipul lui Dum-

nezeu), il aqazd, pe pdmAnt ca pe o altd lume, mare in cea

micd, ca pe un alt fel de inger, inchindtor cu fire ameste-

catd, vdzdtor al creafiei celei vizute 9i introdus in tainele

ceiei inteligibile, impdrat al celor de pe pdmAnt, dar de cele

de sus impdrdfit, pimAntesc qi ceresc, vremelnic ai nemuri-

tor, vdzut gi mintal (voou;.revov), la mijloc aflAndu-se intre

mirelie gi smerenie; unul gi acelaqi din duh gi din carne, duh

datoritd harului, iar trup pentru indlfare; unul ca sd rhmAnd

gi pe Fdcdtorul de bine sd-L sldveasce, iar altul ca sd p[ti-
measc6, iar prin pdtimire sd-gi aminteascd 9i si fie Povepit,
atunci cAnd spre trufie se va indlfa; existenfd iconomisit5 a

fi in cele pimAntegti, dar rAnduitd spre a fi mutatd in altd

lume, gi, ca sfArgit al tainei, sd fie indumnezeit prin tinderea

sa spre Dumnezeu. Agadar, dupd' mine, in acesta [in om]

este aEezatd lumina cea de mijloc a adevdrului care se aratd

-A 
se inlelege aici Cartea Facerea; mai exact primele doud capitole

ale acesteia [n. tr.].


