Tbhnoredactare

: Gilbert Gherghina, Luxina Gherghina

Copertd : Gilbert Gherghina

EMANUEL SWEDENBORG
Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romliniei

SWEDENBORG, EMANUEL
infetepciunea angelicll despre Providenfa Divini / Emanuel
Swedenborg ; trad.: Cref Octavian. - Bucuregti : Firul Ariadnei,

20t6
rsBN

978-60 6-8594-07

-l

I. Cret, Octavian (trad.)
2

INTELEPCIUNEA
ANGELICA
DESPRE

DIVINAPROVIDENTA

@Firul Ariadnei,2016
Toate drepturile asupra acestei edilii apa4in

Editurii FIRUL ARIADNEI

Cuprins
Divina Providenli este Cirmuirea Divinei Iubiri 9i a Divinei ingelepciuni
Domnului

a

,7

Propr]a prudenld este nuld - ea doar pare a exista, deoarece aga trebuie si
pari. Ins[ Divina Providengi este atotcuprinzdtoare,deoarece ea integreazd
chiar gi cele mai mici am[nunte -----------775

Divinl a Domnului are ca scop un Cer provenit din Spiga

Providenla
Omeneascl
28

795

in tot ceea ce face, Divina Providenli

a Domnului vizeazd infinitul

gi

eternitatea
43

ExistI anumite Legi

Providenga Divind ia in considerare aspectele eterne, si nu ia in considerare
aspectele temporale decit in misura in care ele concordi cu cele eterne ---

ale

Providenlei Divine care sunt negtiute de oameni --

58

Fiinga umani nu primegte acces, lluntric, la adevirul credin,tei si la binele
caritdfri,decit in mdsura in care ea poate fi menlinuti intru acestea pinl la
sfirgitul viegii sale
273

Legile ingnduinlei sunt totodati Legi ale Providenjei Divine

Este o Lege a Providengei Divine ca fiinga umanl
liberului siu arbitru gi in conformitate cu raliunea

si

aclioneze potrivit

60

235
Relele sunt ingdduite pentru un scop, care este mAntuirea

Este o Lege a Providengei Divine ca omul s[ indepirteze, aparent prin
propriile-i puteri, relele din fiinga sa externi, considerdndu-le picate; gi
atunci Domnul poate astfel, 9i nu altfel, sd indepirteze relele din fiinga sa
internd, 9i totodatd din fiinga sa externd

ProvidenEa

Providenga

Este o Lege a Providenlei Divine ca fiinga umani si nu fie deloc constrinsi
prin intermediul unor mijloace externe si gdndeasci gi si voiasci (prin
urmare, si creadi 9i sI iubeasci) lucrurile care lin de religie; ci ca fiin1a
umand si faci singuri aceste lucruri, iar uneori sd-s,i autoimpuni si le faci 173

Este o Lege a Providengei Divine ca fiinga umand si fie cllSuzitd 9i
invigati de Domnul, din Cer, prin intermediul Cuvdntului, al doctrinei gi
al predicilor bazate pe Cuvdnt, gi asta pdstrind aparenga cd fiinga umani
independent

o Lege a Providenfei Divine ca omul sI nu perceapi s,i sI nu
simt[ nimic din lucrarea Providengei Divine, dar cu toate acestea el si

Este

o cunoascd 9i sd o recunoascd
158

---------

este prezenti

in fiinta celor rIi gi in fiinga celor buni

DivinI

nu impune nimlnui rdul gi nu impune niminui binele, ci

propria pruden$ a fiingei umane face ca ea s6-9i insugeascd

riul

sau binele

327

Orice fiin1i umani poate fi transformatl spiritual, 9i nu existd nici un fel
de Predestinare

-----------

344

Domnul nu poate acliona impotriva legilor Providengei Divine, pentru ci.
a acliona impotriva acestor legi ar insemna si aclioneze impotriva Divinei
Sale Iubiri 9i impotriva Divinei Sale Inlelepciuni, deci impotriva Lui Insugi
367

138

Divini

deopotrivd
295

88

ac,tio neazd.

-----------------

277

este Cfirmuirea Divinei Iubiri
Divina Providenti
t
9i a Divinei Inqelepciuni a Domnului

1.

Pentru a intelege ce este Divina Providenfd, qi cum anume

se manifesti Cirmuirea Divinei Iubiri gi a Divinei inlelepciuni a

Domnului, este important s5 qtim ceea ce am mai spus gi am ardtat
deja in legdtur[ cu Divina Iubire gi cu Divina inlelepciune in Tratatul
nostru referitor la acestea. in special, trebuie sE re{inem urmdtoarele:
in Domnul, Divina lubire li aparfine Divinei inlelepciuni, iar Divina

inlelepciune ii aparfine Divinei Iubiri (Articolele nr. 34 la 39).
Divina Iubire gi Divina inlelepciune nu pot decOt sd fie qi sd existe
in alte lucruri, create de ele (Articolele nr. 47 la 5l). Toate cdte sunt
in Univers au fost create de Divina Iubire gi de Divina inlelepciune
a lui Dumnezeu-Omul (Articolele nr. 52, 53, 151 la 156). Toate
lucrurile din Univers sunt nigte recipiente ale Divinei Iubiri qi ale
Divinei intelepciuni ale lui Dumnezeu-Omul (Articolele nr. 55 la 60).
Domnul apare in fala ingerilor ca Soare; Cdldura care emani din El
este lubirea, iar Lumina care emani din El este inlelepciunea
(Articolele nr. 83 la 88; 89 la 92; 93 la 98; 296 la 301). Divina
Iubire qi Divina inlelepciune, care provin din Domnul, fac una
(Articolele nr.99la 102). Domnul intregii vegnicii, care este lehova,
a creat din El insuqi, gi nu din neant, Universul gi toate lucrurile
din univers (Articolele m. 282la 284;290 la 295). Aceste afirmafii
sunt demonstrate ln Tratatul intitulat inlelepciunea Angelicd despre
Divina lubire Si Divina in\elepciune.
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2.

Pebaza acestor afirma1ii, coroborate cu ceea ce a fost explicat cu

privire la Creaiie in acelagi Tratat, putem intelege, e adevdrat, ce este
Cdrmuirea Divinei Iubiri gi a Divinei inlelepciuni a Domnului, care

Divind; dar, intrucAt acolo era vorba despre
Crearea, gi nu despre Men{inerea stdrii lucrurilor dupd crea\ie, iar

este numitd Providenta

aceastl men{inere este cdrmuirea Domnului, de aceea acum vom trata
aici acest subiect. insd in acestArticol vom discuta despre mentinerea
uniunii dintre Divina Iubire qi Divina inlelepciune, sau dintre Binele

inpetepciunea ange [icd [espre
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Divin giAdevirul Divin, in lucrurile care au fost create. Vomprezenta
toate aceste aspecte in urmdtoarea ordine:

I.

Universul, impreund cu absolut toate lucrurile pe care le
conJine, a fost creat din Divina Iubire prin intermediul Divinei
tnplepciuni;

n.

Divina Iubire gi Divina intelepciune izvordsc ca un tot

unitar din Domnul;

UI. Acest tot unitar este prezeffi, ca intr-un fel de imagine, in
orice lucru creat;
IV.

Este specific Providen{ei Divine ca orice lucru creat sd fie,
atdt in aspectele sale comune cu alte lucruri, c6t qi in aspectele
sale particulaxe, un astfel de tot unitar, iar dacdnu este incl aga,
s[ devin6;

V. Binele iubirii nu este bine decdt in mdsura in care este
unit cu adevbrul intelepciunii, iar adevdrul infelepciunii nu este
adevdr dec6t in mdsura in care este unit cu binele iubirii;
VI.

Binele iubirii neunit cu adevirul in{elepciunii nu

este

binele in sine, ci este un bine aparent; iar adevdrul inJelepciunii
neunit cu binele iubirii nu este adevdrul in sine, ci este doar un
adevdr aparent;

ce se inft{igeazd vederli in lume. Ia de pildd orice obiect doreqti,
examineazd-l cu inlelepciune qi vei primi confirmarea doritd: ia un

VIII.

arbore, sau sdmdn{a sa, sau fructul sdu, sau floarea sa, sau o frunzd de-a
sa gi, adundndu-{i toati intelepciunea din tine, priveqte acest obiect cu
un microscop bun, qi vei vedea minundlii nespuse. Pbrfile interioare,
pe care nu le vezi, sunt gi mai wednice de admiratie: mediteazd asupra

Ceea ce este in bine qi in acelagi timp in adev[r este cevq
[real], iar ceea ce este in rdu qi in acelagi timp in minciund nu este

ceva

lreall;

IX.

Providenta Divinb a Domnului face ca r6ul qi in acelagi
s[ seryeascd pentru mentinerea echilibrului,
pentru stabilirea de relatii gi pentru purificare agadar, pentru
unirea binelui gi a adevdrului in al1ii.

timp minciuna

3.1. Universul, impreund cu absolut toate lucrurile pe care le conline,
fost creat din Divina Iubire prin intermediul Divinei inlelepciuni.
Faptul ci Domnul intregii veqnicii, care este Iehova, este in Esentd
Divina Iubire gi Divina intrelepciune, qi ci, din Sinele Sau, El insugi
a creat Universul gi tot ceea ce existd in univers, a fost demonstrat in

I

Dat fiind cd toate aceste aspecte existd la fiinla umand atunci cdnd
ea face ceva, cu atdt mai mult ele au existat in fiin1a lui Dumnezeu
(care este Iubirea insdgi qi inlelepciunea insdgi), atunci cdnd El a creat
qi a fbcut universul gi toate lucrurile din univers. Faptul cd Universul,
cu absolut toate cele pe care le conline, a fost creat din Divina Iubire
prin intermediul Divinei intelepciuni poate fi confirmat de tot ceea

VII.

Domnul nu tolereazd" ca ceva sI fie divizat; de aceea, orice
lucru trebuie si se afle scufundat fie in bine (gi, in acelagi timp, in
adev[r), fie in rdu (gi, in acelagi timp, in minciund);

a

Tratatul despre Divina lubire Si Divina in\elepciune; de aici rczultd
aceastd afirmatie, cd Universul, impreund cu absolut toate lucrurile pe
care le contine, a fost creat din Divina Iubire prin intermediul Divinei
inlelepciuni. in Tratatul sus-menlionat, s-a demonskat, de asemenea,
cdfardinlelepciune iubirea nu poate fbptui nimic, iar frrd iubire, nici
infelepciunea nu poate face nimic; cdci iubirea fbrb in{elepciune, sau
voinfa fbrd intelegere, nu poate gdndi nimic qi nu poate nici vedea,
nici simti nimic - totodatd, ea nu poate rosti nimic. De aceea, iubirea
fErd inlelepciune, sau voinla fbrd intelegere nu poate face nimic. Tot
astfel, intelepciunea fdrd iubire, sau intelegereaftrd voin![, nu poate
gdndi nimic Ai nu poate nici vedea, nici sim{i nimic, neputdnd, de
asemenea, rosti nimic; acesta este motivul pentru care inJelepciunea
fbrb iubire, sau inlelegerea frrL vointd, nu poate face nimic.
intr-adevdr, dac[ iubirea este eliminatd, atunci nu mai existd nici o
voin!6, prin urmare, nu se mai realizeazd nici o acliune.

ordinii subiacente conform cireia se realizeazd evolulia lui, adicd a
modului in care arborele creqte din sdmdntd pdnd la o noud sdmdnli.
Chibzuiegte daci nu cumva in orice evolu{ie secvenliali existd un
continuu efort de a merge inainte, cdci aspectul final cdtre care tinde
este sdmdnla, in care puterea sa creatoare este reinnoitd. Dacd atunci
te vei strddui sd gdndegti la modul spiritual (po!i face asta, dacd wei),
oare nu vei descoperi acolo o mare inlelepciune?

Tot astfel, dacd binevoiegti sd gdndegti la modul spiritual gi
mai in profunzime, vei vedea cd aceastd putere creatoare nu provine
de la sdm6n{d, nici de la Soarele lumii (care este pur foc), ci cd ea
a fost sdditi in s6m6n{i de Dumnezeu, Creatorul, cdruia ii aparfine

inyefepciunea angeficd [espre Aivina erovidenpd

inlelepciunea infiniti. Aceastd putere nu numai ci se afla deja acolo
atunci cdnd ea (s[mdn{a) a fost creat[, ci ea continud sd se afle acolo
de atunci incoace; c6ci mentinerea este o perpetud crea\ie,la fel cum
subzistenta este o perpetui existentd. Analogic vorbind, este ca atunci
cdnd elimini vointa din actiune: aceasta lnceteazi; sau, este ca atunci
cdnd elimini gdndireadip vorbire: aceasta incet eazd; saa,este ca atunci
cdnd elimini efortul din migcare: miqcarea inceteazd,- intr-un cuvdnt,
cdnd elimini cauza din efect, efectul piere. Aqa stau lucrurile in toate
situatiile.
Este adevdrat cd in tot ceea ce a fost creat a fost sdditd o fo4d; dar

foda nu face nimic prin ea ins6gi, ci ea actione az6la comanda celui
care a sddit-o. Privegte acum un alt subiect p6m6ntesc, de exemplu
un
vierme de mdtase, o albind sau un alt animdlut. Examineazd-t mai intai
la modul nat.oral, apoi la modul ralional, gi in cele din urmb la modur

spiritual; iar atunci, dacd poli g6ndi profund, vei fi cuprins de admiraJie
penfu tot ceea cel alcrtuiegte. Dacd lagi inlelepciunea si vorbeascd
in fiinfa ta, atunci vei rosti, plin de admiratie: ,,-irre our" ar putea sd
nu vadd in toate acestea amprenta Divinului? Totul aparfine Divinei
inlelepciuni."
Te vei minuna gi mai tare daci te vei g6ndi la folosintele tuturor
lucrurilor care au fost create, la modul in care, in ordinea loi specificd,
ele evolueazd in mod treptat p6nd la stadiul uman, iar upoi d, lu
fiinfa umani pdnd la creatorul a quo (din care provin). iei reariza
cd de unirea creatorului cu fiin{a uman6 depinde inldnfuirea tuturor
lucrurilor gi (dacd egti deschis s6 recunogti) pdstrarea tuturor lucrurilor.
vom vedea in cele ce urmeazd cd Divina Iubire a creat toate lucrurile,
dar nu a creat nimic fErd Divina inJelepciune.

4. rr. Divina lubire si Divina inyelepciune imordsc ca un tot unitar
din Domnul. Acest lucru este evident tot potrivit celor care au fost
demonstrate in Tratatul Despre Divina lubire qi Divina inlelepciune,
rezultdnd mai ales din urmitoarele Articole: in Dumnezeu--omul,
Fiinta qi Existenta sunt, ?n mod distinct, una (Articolele nr. 14la l7).
In Domnul, infiniturile sunt, in mod distinct, unul (Articoleie
nr. 17 la 22). Divina Iubire apa4ine Divinei infelepciuni, iar Divina
Intelepciune apa4ine Divinei Iubiri (Articolele nr. 34la 39).Iubirea
nu poate sd faci nimic fbrd unirea (c6srtoria) cu inlelepciunea
(Articolele nr. 401 la 4l3).Iubirea nu face nimic dec6t inconjunclie
t0
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cu infelepciunea (Articolele nr. 409, 410). Cdldura Spirituali 9i
Lumina Spirituald, izvordnd din Domnul ca Soare, fac una, aga
cum Divina Iubire qi Divina inlelepciune sunt una in Domnul
(Articolele nr.99 la 102).
Pebazacelor demonsffate ln acesteArticole, se vede clar adevirul
acestei afirmatii. insd, intrucit nu se qtie cum anume doud lucruri
distincte intre ele pot ac{iona ca un tot unitar, vom atdta in cele ce
trmeazd c5 un tot witar (unum) nu existd in absenta unei anumite
forme, ci forma insSgi face acest tot unitar. Vom ar[ta, de asemenea, cb
forma face ca un tot sb fie unitar intr-un mod cu atdt mai apropiat de
desdvdrgire cu cdt lucrurile care intrb in [componen{a] formei sunt in
mod distinct diferite, dar cu toate acestea - unite.
(Jn tot unitar nu existd in absenla unei anumite forme, ci
forma insdsi face acest tot unitar. Oricine gdndeqte cu o anumitd
strddanie mentalI poate vedea clar cd un tot unitar nu existd in absen{a
unei anumite forme, gi cd dacd el exist6, atunci este caracterizat de
o anumitd form5. intr-adevdr, tot ceea ce existd datoteazd formei
ceea ce este numit calitate, precum qi ceea ce este numit atribut; de
asemenea, ceea ce este numit schimbare de stare, precum qi ceea ce

l"

ii

este numit relalie, gi alte lucruri asemindtoare. De aceea, ceea ce nu
are o formd nu poate isca nici un sentiment, iar ceea ce nu poate isca

nici un sentiment nu aparfine nici unui lucru. Forma insiqi dd toate
acestea; qi, intrucdt toate lucrurile care au o formd - dacd forma este
perfectd - se privesc reciproc, a$a cum intr-un lan! o verigb priveqte
alti verig6, rentltd cd forma insdqi dd un tot unitar (9i, astfel, un
subiect), cdruia ii putem atribui calitd\i, stdri, categorii - prin uffnare,
ceva freal), care depinde de perfecliunea fotmei.
Constituie un astfel de tot unitar tot ceea ce vedem cu ochii in
lume; de asemenea, constituie un tot unitar gi tot ceea ce nu vedem cu
ochii, fie in natura noastrd lbuntricf,, fie in lumea spirituald' Un astfel
de tot unitar este o fiin!6 umand, iar societatea omeneascd este tot un
astfel de tot unitar; un tot unitar este qi Biserica, precum qi intregul Cer
Angelic in fa\a Domnului. fntr-un cuvdnt, intregul univers creat este
un astfel de tot unitar, nu numai in aspectele comune, ci 9i in oricare
aspect particular.

Pentru ca toate lucrurile, in general gi in particular, sd fie niqte
forme, este indispensabil ca Cel care a creat toate lucrurile sb fie
Forma ins6gi, gi ca din aceastd Formd insdqi sd provind toate lucrurile

il
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care au fost create in forme. prin urmare, tocmai aceasta am ardtat
in Tratatul Despre Divino lubire si Divina inlelepciune, de exemplu,

in urmrtoarele Articole: Divina Iubire qi Divina inlelepciune sunt o
Substan{i qi o Formd (Articolele nr. 40 la 43); Divina Iibire Divina
si
Inlelepciune sunt substanla in sine si Forma in sine, asadar ele
sunt sinele si unitatea primordiald (Articolele nr. 44 la 46); Divina
iubire si Divinq inlelepciune sunt, in Domnur, in mod disiinct, una
(Articolele nr. 14la 17; 18 la 22); Ete izvordsc din Domnul ca un tot

(Articolele nr. 99 la 102; qi in alte locuri).
20 Forma face ca un tot sd fie unitar intr-un mod cu atdt mai
apropiat de desdvdrgire cu cdt lucrurile care intrd in
[componenlaJ
formei sunt tn mod distinct dtferite, dar cu toate acestea unite. Acest
aspect este greu de sesizat cu infelegerea, dac6 aceasta nu a fost in
prealabil indrtatd, cici, aparent, forma nu poate face ca un tot sd fie
unitar decdt prin asemdndri de egalitate a lucrurilor care constituie
forma respectivd.

Am discutat de foarte multe ori acest subiect cu ingerii; ei mi-au
ci aceasta este o taini pe care intelep{ii lor o percep limpede, iar
cei care sunt mai pulin in{elep{i o percep in mod obscur Dar ingerii
mi-au spus cd adevdrul este cd forma este cu at6t mai apropiata de
desdvargire cu cdt lucrurile care o alcdtuiesc sunt in mod distinct
diferite, gi cu toate acestea - unite intr-un mod specific. Ei au adus
ca argument justificativ al afirma{iei lor obgtile ceregti (care, luate
impreund, constituie forma cerului), precum gi tngerii din fiecare
spus

obgte, ardtdnd cd cu c6t fiecare inger este in mod distinct individualizat
(agadar, liber), qi, prin urmare, cu c6t el igi iubegte mai mult semenii
ca

pe sine insugi, potrivit afinitdlilor sale, cu atdt forma acelei obgti
este
mai apropiatd de desdvdrgire.

Ingerii mi-au mai ilustrat acest aspect gi cu ajutorul unirii binelui
cu adevirul: cu cat binele gi adevdrul sunt in mod distinct dou[, cu at6t
ele pot constitui, intr-un mod mai apropiat de desdvdrgire, un tot unitar.
De asemenea, la fel stau lucrurile gi in privinla iubirii gi a intelepciunii.
Ei mi-au ardtat cd ceea ce este indistinct este confuz de unde rezultd
-

toate imperfec{iunile formei.

Insd ei mi-au oferit gi numeroase exemple prin care am pufut
inJelege modul in care niqte lucruri perfect distincte sunt unite,
constituind astfel un tot unitar. Ei s-au referit in principal la ceea ce se
afl6 in interiorul fiinJei umane, unde existd nenumdrate lucruri care sunt
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aqa (distincte dar, cu toate acestea, unite): distincte graJie inveligurilor

lor gi unite prin ligamente. La fel stau lucrurile qi in privinJa iubirii
qi a tuturor aspectelor iubirii, precum pi a inlelepciunii gi a tuturor
aspectelor intelepciunii, care nu sunt percepute ca un tot unitar. Vezi mai
multe detalii legate de acest subiect in Tratatul Despre Divina lubire Si
Divina inlelepciune (Articolele w. 14 la 22) gi in lucrarea Despre Cer
Si despre infern (Articolele nr. 56 qi a39). Am relatat aceasta deoarece
jine de in{elepciunea Angelicb.

5.IlI.

Acest tot unitar este prezent, ca tntr-unfel de imagine, tn orice
lucru creat. Faptul cd Divina Iubire gi Divina inlelepciune, care in
Domnul sunt una qi izvorisc din El ca un tot unitar, sunt prezente, ca
intr-un fel de imagine, in orice lucru creat, poate fi constatat conform
celor care au fost demonstrate pe alocuri in Tratatul Despre Divina
Iubire qi Divina inlelepciune, Simai ales dupd cele scrise in Articolele
nr. 47 la 5I; 54 la 60; 282 la 284; 290 la 295 ; 3 I 6 la 3 I 8; 3 19 la 326;
349la357.inaceste pasaje am demonstrat c5 Divinul este prezent in
orice lucru creat, pentru cd Dumnezeu Creatorul, Care este Domnul
intregii vegnicii, a produs din Sine insugi soarele Lumii Spirituale,
iar prin intermediul acestui Soare, toate lucrurile din Univers. De
asemenea, am ardtat cd, drept urmare, acest Soare, care a fost creat
de Domnul gi in care se afl6 Domnul, este nu numai prima, ci gi
unica substan{5 din care provin toate lucrurile. intrucdt el este unica
substanJS, rcntltd cd aceastd substantd este in orice lucru creat, dar cu
o infinitd vaietate, in functie de foloase.
Aqadar, de weme ce in Domnul existd Divina Iubire gi Divina
inlelepciune, iar in Soarele izvordt din Domnul existd Divinul foc Ai
Divina splendoare (iar, prin intermediul Soarelui - cbldura spirituald gi

lumina spiritualb, acestea doud frcdnd una),rezultd de aici cd acest tot
unitar este prezent ca intr-un fel de imagine in orice lucru creat.
De aceea se poate afirma cd toate lucrurile care existd in univers
se referi la Bine gi la Adevdr, ba chiar qi la conjunc{ia binelui gi a
adevdrului, sau (ceea ce este acelaqi lucru) ci toate lucrurile din univers
se referd la Iubire gi la inlelepciune, precum qi la unirea dintre iubire
gi inJelepciune - cici binele ii aparline iubirii, iar adevirul ii aparfine
infelepciunii. intr-adever, iubirea numegte bine tot ceea ce ii aparline,
iar intelepciunea numegte adevdr tot ceea ce ii apar{ine. Vom vedea in
cele ce urmeazd cd unirea lor este prezentdin orice lucru creat.

l2
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6. Mai multe fiintre umane recunosc faptul cd existe o substante unic6,
substanl5 care este totodatd ceap.rimard, din care provin toate lucrurile;
dar care este aceasfii substantrS, nu se gtie. Se crede cd ea este at6t de
simpld, incdt nu existd nimic mai simplu, qi c[ ea poate fl asimilati
punctului, caxe nu are nici o dimensiune; de asemenea, se crede cd
dintr-un numdr infinit de astfel de puncte au apdrut formele
dimensionale insd aceasta este o iluzie care-gi trage ob6rgia din
ideea de spa{iu. Potrivit acestei idei, un astfel de punct foarte mic se
prezintd conform celor scrise mai sus; cu toate acestea ins6, adevdrul
este c5, cu cdt ceva este mai simplu gi, totodatd, mai pur, cu atAt acel
ceva este mai complet gi mai apropiat de des6vArgire. Drept urmare, cu
cdt examindm lduntric mai in profunzime un obiect, cu atdt mai multe
lucruri admirabile, perfecte gi frumoase descoperim in el. Astfel, in
substan{a primard existd lucrurile cele mai wednice de admiralie, cele
mai frumoase qi desbvdrqite.

-

Lucrurile stau astfel deoarece substanJa primard provine din
Soarele spiritual, care, dupi cum s-a spus, izvordgte din Domnul gi in
care sdligluieqte Domnul. Aqadar, unica substan{d este chiar acest Soare,
care nefiind in spa{iu se afld in toate lucrurile, atdt in aspectele cele mai
mai, cdt gi in aspectele cele mai mici ale Universului creat. De weme
ce acest Soare este substan{a primard qi unic5, din care provin toate
lucrurile, renilIil cd in ea existd lucruri cu mult mai numeroase decdt
cele care pot fi vdzute in substan{ele care provin din ea, care sunt numite
subs tanliate gi apoi materii. Primele nu pot fi vdnte in acestea din urmd
datoritd faptului cd ele coboard din acest Soare prin trepte de doud feluri,
potrivit cirora descresc toate perfecliunile. Prin urmare, dupd cum am
mai spus, acesta este motivul pentru care cu cdt privim lduntric mai in
profunzime un obiect, cu atdt mai multe lucruri admirabile, perfecte gi
frumoase descoperim in el.
Am spus toate acesteapentru a continua dewoltareaideii cd Divinul
este prezent ca intr-un fel de imagine in orice lucru creat, dar c6 El este
vdzti din ce in ce mai puJin pe misurd ce cobordm treptele, gi cu atdtmai
pulin atunci cdnd treapta interioarS, separatd de feapta superioard prin
ocluziune, este astupatd de materiile terestre. Dar toate acestea nu pot
dec6t sd pard obscure dacd nu ai citit gi inteles ceea ce a fost demonstrat in
Tratatul Despre Divina Iubire qi Divina ingelepciune,referitor la Soarele
spiritual (Articolele nr. 83la 172), referitor la Trepte (Articolele nr. 773la
281) 9i referitor la Crea[ia Universului (Articolele nr.2821a357).
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7. IY. Este specffic Providenlei Divine ca orice lucru creat sd fie,
atdt in aspectele sale comune cu alte lucruri, cdt Si tn aspectele
sale particulare, un astfel de tot unitari iar dacd nu este incd aSa,
sd devind. Aceasta inseamni ci in orice lucru creat existd ceva care
(ine de Divina Iubire gi in acelagi timp de Divina inlelepciune; sau
(ceea ce este acelagi lucru) cE in orice lucru creat existi atdt binele,
cdt gi adevbrul, sau conjunclia binelui qi a adev6rului. intrucdt binele
ii aparfine iubirii, iar adevbrul ii aparfine intelepciunii (aga cum am
spus mai sus, in Articolul nr. 5), in cele ce urmeazd,, in loc de iubire
qi de infelepciune vom folosi adeseori termenii ,,bine" gi ,,adevdr", iar
in locul unirii iubirii gi a intelepciunii vom spune ,,cesdtoria binelui
gi a adevirului".

8. Potrivit Articolului precedent, este evident cd Divina Iubire gi
Divina intelepciune, care in Domnul sunt una, gi care izvordsc din
Domnul ca un tot unitar, sunt prezente ca intr-un fel de imagine in
orice lucru creat de El. Acum, vom spune cdte ceva gi despre acest
tot unitar sau despre uniunea care este numiti ,,cdsdtoria binelui gi a

adevirului":

I. Aceastd clsitorie este in Domnul insugi; cdci, aga cum s-a
mai spus, Divina Iubire gi Divina inlelepciune sunt una in El;
II.

Ea provine de la Domnul, cdci in tot ceea ce provine de la
Domnul, iubirea gi inlelepciunea sunt plenar unite; acestea doud

izvordsc din Domnul ca Soare - Divina Iubire ca qi Cdldurd, iar
Divina inlelepciune ca Lumin6;

ilI. Ele sunt primite de ingeri, este adevdrat, ca doud aspecte
distincte, dar ele sunt unite in fiin{a lor de cdtre Domnul; la fel
stau lucrurile gi in cazul oamenilor Bisericii;
IV.

Datoritd revbrsdrii iubirii gi a inlelepciunii, care izvorisc ca

un tot unitar din Domnul in fiinta ingerilor din Cer gi a oamenilor
Bisericii, precum gi datoritd prirnirii acestei iubiri gi a acestei
intelepciuni de c6tre ingeri gi de cdtre fiinfele umane, Domnul
este numit in Cuvdnt Logodnic qi Sot, iar Cerul qi Biserica sunt
numiti Logodnici 9i Sotie;

V.

Agadar, cu cdt Cerul gi Biserica in ansamblu, cdt gi ingerul
din Cer qi omul Bisericii in particular sunt mai profund integrati
in aceasti uniune, sau in cbsdtoria binelui gi a adevdrului, cu at6t
t5
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ei sunt chipul gi asemdnarea Domnului, dat fiind c6 acestea doud
(binele gi adevdrul) sunt una in Domnul, qi chiar sunt Domnul;

VI.

Iubirea qi in{elepcirurea, atdt in Cer qi in Bisericd in
ansamblu, cdt gi in ingerul din Cer qi in omul Bisericii in
particular, sunt una aflrnci cdnd Vointa qi inlelegerea, precum gi
binele gi adevdrul fac una; sau (ceea ce reprezintd acelagi lucru)
atunci cdnd caritatea gi credinfa fac una; sau (ceea cereprezintl
din nou acelaqi lucru) atunci cdnd doctrina derivatl din Cuvdnt qi
vialatrditd conform acestei doctrine fac una;

VII.

Dar modul in care acestea doud fac una in om gi in toate
aspectele omenegti a fost ardtat in Tratatul Despre Divina
Iubire qi Divina inyelepciune,Partea a Cincea, unde s-a vorbit
despre problema Credrii fiinlei umane gi, in principal, despre
Corespondenta dintre voin{d gi inlelegere, pe de o parte, qi inimd
gi pldmdni, pe de altd parte (Articolele nr. 385la 432).

f. insd vom spune in continuare, pe alocuri, in ce mod alcdfuiesc
ele un tot unitar in lucrurile care sunt mai prejos sau in afara fiintei
umane
atdt in cele din Regnul animal, c6t gi in cele din Regnul

-

vegetal. inainte insd, trebuie sd prezentdm urmitoarele trei puncte:
iN pnfUUI, RAND, faptul cd in intregul univers, precum qi in absolut
fiecare dintre lucrurile con{inute in el, care au fost create de c6tre
Domnul, s-a produs cdsdtoria binelui gi a adevdrului. iN at DOILEA
RAND, faptul c6, dupd creatie, aceastd cdsdtorie a fost desfbcutd in
microcosmosul fiinfei umane. N AI. TREILEA RAND, faptul ci Jine
de ProvidenJa

Divinb ca ceea

ce a fost despdrfit s6 devinE din nou una

iar astfel cbsdtoria binelui gi a adevdrului sd fie restauratd.
Aceste trei puncte au fost confirmate in mai multe feluri in Trataful
Despre Divina lubire Si Divina in\elepciune; deaceea, este inutil sd mai
argumentdm in ceea ce le priveqte. De asemenea, fiecare fiintd umand
poate vedea, cu ajutorul raliunii sale, cd, intrucdt cdsdtoria binelui qi
a adevdrului a fost realizatd - prin actul crea{iei in toate lucrurile
create, iar aceastd, cdsdtorie a fost apoi desfbcutd, Domnul aclioneazd,
in mod continuu pentru ca ea sr fie restauratd. prin urmare, restaurarea
sa, gi deci unirea universului creat cu Domnul prin intermediul fiinfei
umane sunt opera Providenlei Divine.
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10. Y. Binele iubirii nu este bine decdt tn mdsurq tn care este unit
cu adevdrul tnlelepciunii, iar adevdrul fnlelepciunii nu este adevdr
decdt in mdsura in care este unit cu binele iubirii. Binele gi adevdrul
datoreazd totul originii lor; binele iqi are ob6rgia in Domnul, qi la fel
gi adevdrul, pentru c6 Domnul este Binele insugi qi Adevdrul insugi,
iar acestea doud sunt una in El" Acesta este motivul pentru care binele
ingerilor din cer gi al oamenilor de pe p6mdnt nu este binele in sine
decdt in mlsura in care a fost unit cu adevdrul, iar adevirul nu este
adevdrul in sine decdt in misura in care a fost unit cu binele.
Faptul cd orice bine gi orice adevdr vin de la Domnul este
binecunoscut; aqadaE intrucAt binele este una cu adevdrul, iar adevSrul
este una cu binele, rezultd, cd, pentru ca binele sI fie binele in sine qi
pentru ca adevdrul sd fie adevSrul in sine, trebuie ca ele sd constituie un
tot unitar in recipient, care este ingerul din cer gi omul de pe pbmdnl
11. Ce-i drept, se qtie cd toate lucrurile din univers se raporteazd la
bine gi la adevdr, pentru cd prin bine se intelege ceea ce, la modul
universal, imbrdtiqeazS gi cuprinde toate aspectele iubirii, iar prin
adevir se inlelege ceea ce, la modul universal, imbrdligeazd qi
cuprinde toate aspectele inJelepciunii; insd incb nu se cunoagte faptul
cb binele nu este cevalrealf dacd nu este unit cu adevdrul, iar adevSrul
nu este ceva lrealf dacd nu este unit cu binele. La drept vorbind, se
pare cd binele ar fi ceva [real] qi in lipsa adevdrului, gi cI adevdrul ar
fi ceva [real] gi in lipsa binelui, insb nu este deloc aqa: intr-adevdr,
iubirea, ale cdrei zlmisliri sunt numite ,,bine" (de mai multe feluri),
este Fiinla lucrului, iar intelepciunea, ale cirei zdmisliri sunt numite
n,adevbruri", este Existenta lucrului prin aceastd Fiint6, dupi cum
am ardtat in Tratatul Despre Divina Iubire Si Divina inlelepciune,in
Articolele nr. 14la 16.
De aceea, la fel cum Fiinta fbrd Existenlb nu este ceva [real], gi nici
Existenta fbrd de Fiinf6, tot astfel nici binele fbrd adevdr nu este ceva
[real], qi nici adevdrul fdrl bine. Tot astfel, oare ce este binele in lipsa
unei relatii cu ceva? Putem oare sd-l numim,,bine"? Cdci el nu aparfine
nici unei categorii qi nici unei percep{ii! Aceea ce, in conjunclie cu
binele, ac\ioneazd" in exterior gi se manifestd, ldsdndu-se perceput gi
simtit, se referd la adevdr pentru cd se referd la un obiect specific al
in(elegerii - spune-i cuiva, direct aga: ,,binele", gi nu,,cutare sau cutare
cste un bine"; fatunci] este oare binele ceva [real]? insb in legdturS cu
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