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P�mântul: locul �i starea sa 
 

                                                 
1 Alc�tuit de Robert Sungenis �i Pr. Dan B�dulescu. Vezi �i: 
http://www.hexaimeron.ro/Hexaimeron/Consensul_Sfinilor_Parinti_si_Scriitori_bisericeti_asupra_geocentrismu
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 Sfântul Clement Romanul (sec. I) : „Ziditorul, îndelung r�bd�torul, mult milostivul, �iitorul, 
binef�c�torul, de oameni iubitorul, înv���torul cur��iei, cel f�r� de moarte �i care d�ruie�te via�a 
ve�nic�, neasem�natul, care se s�l��luie�te în sufletele celor buni, care nu poate fi cuprins �i totu�i este 
cuprins, care a �intuit marea lume2 ca un centru în spa�iu, care a împr��tiat cerurile �i a înt�rit 
P�mântul.”3 

 

 
  

Sfântul Grigorie Taumaturgul (sec. III): „�i toate cele ce au fost f�cute de Dumnezeu pentru 
om r�mân credincioase în acela�i fel: dac�, de pild�, omul este f�cut din ��rân� �i în ��rân� se întoarce; 
c� P�mântul însu�i r�mâne statornic...”4 
 

                                                 
2 P�mântul 
3 Omilia II, XLV. 
4 Despre Ecclesiastul, 1, 2. 
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 Sfântul Atanasie cel Mare (sec. IV): „Dar P�mântul nu st� pe el însu�i, ci este întemeiat pe 
ape, �i iar��i, este �inut la locul s�u, fiind �intuit în centrul cosmosului.”5 „...mun�ii se înal��, marea se 
zbucium� de valuri, vie�uitoarele ei cresc, iar p�mântul r�mâne nemi�cat...”6 

 
 

 
 
 Eusebiu de Cezareea (sec. IV): „P�mântului i-a p�strat locul de la mijloc, dându-i rostul unui 
centru �i înconjurându-1 cu apele oceanului, ca spre a-i spori frumuse�ea prin albastrul straielor, iar mai 
apoi, f�cându-l s� fie vatra, maica �i manca7 tuturor vie�uitoarelor de pe cuprinsul lui, udându-l cu 
roura ploilor �i a susurelor de ap� �i rost dându-i s� rodeasc� prin p�durile lui �i prin minunatele lui 
flori, întru sporirea bucuriei vie�ii...”8 
 

                                                 
5 Împotriva p�gânilor, partea 1, 27. 
6 Împotriva p�gânilor, cartea 1, III, 44. 
7 Hr�nitoarea, doica. 
8 Via�a Sfântului Constantin cel Mare 
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Sfântul Grigorie de Nyssa (sec. IV): „"Aceasta e cartea facerii cerului �i a p�mântului", zice 

Scriptura9. 
Dup� ce au fost create toate câte se v�d �i fiecare lucru a fost pus la locul lui deosebit, în a�a fel 

încât corpurile cere�ti îmbr��i�eaz� de jur-împrejur întregul univers, iar cele mai grele dintre ele �i care 
au tendin�a s� cad� în jos, cum sunt p�mântul �i apa s-au statornicit laolalt�, în mijloc, atunci �i-au luat 
locul în firea lucrurilor sub forma unei leg�turi �i înt�riri a tuturor f�pturilor în�elepciunea �i puterea 
dumnezeiasc�, singurele în stare s� cârmuiasc� totul printr-o îndoit� lucrare: aceea a st�rii �i a 
mi�c�rii... c�ci nici uscatul nu-�i p�r�se�te starea sa fix� �i nici cerul nu-�i r�re�te vreodat� viteza 
mi�c�rii sale circulare.”10 
 �i ce îl face pe P�mântul cel de jos s� fie temelia întregului, �i ce îl �ine statornic în locul s�u? 
Ce anume îi supravegheaz� tendin�a de c�dere? Dac� cineva ne-ar întreba despre acestea �i cele 
asemenea lor, va fi cineva atât de îndr�zne� ca s� f�g�duiasc� vreo explica�ie de acest fel? Nu! Ci 
singurul r�spuns ce poate fi dat de c�tre oameni de bun sim� este acesta: c� numai Cel care a f�cut toate 
cele cu în�elepciune poate s� dea r�spuns despre crea�ia Sa.  Iar noi „cu credin�� socotim s� se fi 
întemeiat veacurile, cu graiul lui Dumnezeu,”11 cum a spus Apostolul.”12 
 
 

                                                 
9 Facere II, 1. 
10 Despre facerea omului, 30, 1, 1. 
11 Evrei XI, 3 
12 R�spuns la Cartea a doua a lui Eunomiu. 
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Sfântul Ambrozie cel Mare (sec. IV): „...La ce folose�te s� chibzuim dac� (p�mântul) atârn� în 
v�zduh sau pe ap�, ca de aici s� se i�te gâlceav�, cum de poate firea cea u�oar� �i str�vezie a 
v�zduhului s� �in� povara p�mântului sau, dac� atârn� peste ape, cum de nu se afund� în ap� greaua 
pr�v�lire a p�mântului? Sau cum de nu se pleac� înaintea lui unda m�rii �i nu se revars� de-o parte �i de 
alta, urnit� din locul s�u? Înc� mul�i au spus c� p�mântul este la mijlocul v�zduhului �i c� r�mâne 
nemi�cat cu greutatea sa... Despre aceasta socotim îndeajuns ceea ce Domnul a gr�it c�tre Iov, sluga Sa, 
când i-a gr�it prin nor: «Unde erai tu, când am întemeiat p�mântul? Arat�-Mi, dac� ai pricepere! Cine a 
pus m�sura lui, dac� �tii? Sau Cine este Cela Ce a întins asupr�-i m�sura? Sau peste ce s-au a�ezat 
cercurile sale?» (Iov 38, 1; 4-6) Au nu a ar�tat prealimpede Dumnezeu c� toate cu puterea Sa stau, �i nu 
prin mul�imea, greutatea sau m�rimea lor? C�ci legea n-a dat-o zidirea, ci ea a primit-o �i primind-o, 
sluje�te ei. Deci p�mântul nu st� în mijloc pentru c� ar atârna într-o cump�n� dreapt�, ci pentru c� 
m�re�ia voii lui Dumnezeu îl �ine în frâu prin legea Sa, astfel ca ceea ce este �ov�ielnic �i gol s� 
r�mân� necl�tinat, precum �i proorocul David m�rturise�te, zicând: «întemeiat-a p�mântul pe t�ria lui 
�i nu se va pleca în veacul veacului» (Psalm 103, 5). De bun� seam�, Dumnezeu nu este propov�duit 
aici numai ca Me�ter13, ci ca Cel Atotputernic, Care... întru t�ria legii Lui...  nu-i îng�duie (p�mântului) 
a se cl�tina... �i nici când citim: «Eu am înt�rit stâlpii lui», (Psalm 74, 3) nu putem socoti cum c� 
p�mântul s-a sprijinit cu adev�rat pe stâlpi, ci pe puterea care �ine �i reazem� firea p�mântului. �i în ce 
chip st� a�ezarea p�mântului în puterea lui Dumnezeu, cunoa�te �i dintr-aceasta, c�ci scris este: «Cel ce 
caut� spre p�mânt �i-l face pe el de se cutremur�» (Psalm 103, 32) �i într-alt loc: «Înc� o dat� Eu clatin 
p�mântul» (Agheu II, 7). Deci nu r�mâne nemi�cat în strânsorile lui, ci este zguduit adesea la semnul �i 
porunca lui Dumnezeu (Iov 9, 6), precum �i Iov zice c� «Domnul îl zguduie din temelii, iar stâlpii lui se 
clatin�». (Iov 26, 6-8)... Cu voia lui Dumnezeu r�mâne, dar, necl�tinat p�mântul �i «st� în veacul 
veacului» (Eclesiastul I, 4), precum spune Biserica, �i dup� voia lui Dumnezeu se mi�c� �i se clatin�. 
Drept aceea, p�mântul nu st� sprijinit pe temeliile lui �i nici nu r�mâne necl�tinat pe reazemul s�u, ci 
Domnul îl face s� stea �i îl cuprinde cu t�ria voii Sale, «c� în mâna Lui sunt toate marginile 
p�mântului». (Psalm 94, 4) �i simplitatea aceasta a credin�ei biruie�te toate m�rturiile... 
 C�ci în ce chip p�mântul st� atârnat în gol �i r�mâne nemi�cat din pricina greut��ii sale 
cump�nite din toate p�r�ile...”14 

                                                 
13 artifex-me�ter, artist, creator, autor (n. trad.) 
14 Hexaimeron 
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 Sfântul Chiril al Ierusalimului (sec. IV): „P�mântul are aceea�i propor�ie fa�� de cer ca �i 
centrul fa�� de întreaga circumferin�� a unei ro�i, c�ci P�mântul nu este mai mult decât aceasta în 
compara�ie cu cerul: pricepe c� primul cer pe care îl vezi15 este mai mic decât al doilea, �i al doilea 
decât al treilea, c�ci a�a le-a numit Scriptura...”16 
 

  
  

Sfântul Vasile cel Mare (sec. IV): „Unii filosofi ai naturii spun, cu cuvinte elegante, c� 
p�mântul st� nemi�cat din anumite pricini: din pricina locului pe care îl ocup� în centrul universului �i 
din pricina distan�ei, totdeauna egal� cu marginile universului; de aceea nu poate s� se încline în vreo 
parte; a�a c� r�mâne neap�rat nemi�cat, pentru c� distan�a egal�, pe care o are din toate p�r�ile de jur 
împrejurul lui, îi face cu neputin�� înclinarea în vreo parte. Locul acesta din centrul universului, pe 
care p�mântul îl ocup�, nu l-a dobândit nici ca o mo�tenire, nici prin sine însu�i, ci este locul lui firesc 
�i necesar… Deci corpurilor grele le este proprie mi�carea înspre jos; iar josul, a�a cum s-a ar�tat, este 
centrul. S� nu te minunezi, dar, dac� p�mântul nu cade în nici o parte; nu cade, pentru c� ocup�, 
potrivit naturii lui, locul din mijloc. Trebuie deci neap�rat ca p�mântul s� r�mân� la locul s�u… 

                                                 
15 Al Lunii. 
16 Cateheze baptismale, VI, 3. 
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 Vor fi de acord �i cei ce sunt împotriva spuselor mele c� pricina care face ca p�mântul, care este 
mai greu decât apa, s� stea suspendat în mijlocul universului…” 17 
 „Dar nici, pentru c� cei care au scris despre p�mânt au vorbit multe despre formele p�mântului, 
spunând c� p�mântul este asem�n�tor unei sfere… rotunjit egal din toate p�r�ile… -, da, nici pentru 
aceasta nu voi ajunge s� spun c� facerea lumii, a�a cum ne-o relateaz� Scriptura, este de mai pu�in pre�, 
pe motiv c� Moise, slujitorul lui Dumnezeu, n-a spus nimic despre forma pe care o are p�mântul, n-a 
spus c� perimetrul p�mântului are 180.000 de stadii (o stadie = 147-192 metri), n-a m�surat cât de mult 
se întinde umbra pe care o las� p�mântul...” 18 
 „În mijlocul Sfintei, unde le era îng�duit preo�ilor s� intre, se g�sea altarul t�mâierii, simbolul 
P�mântului aflat în mijlocul acestui cosmos; �i de acolo veneau aburii t�mâii.”19 
 
 

 
   
 Sfântul Ioan Gur� de Aur (sec. IV-V): „C�ci cei nebuni î�i închipuie c� nimic nu st� pe loc, 
dar aceasta li se pare nu din obiectele v�zute, ci din ochii care v�d. Deoarece ei sunt nestatornici �i 
buimaci, ei cred c� P�mântul se rote�te cu ei, dar el nu face asta ci st� nemi�cat. Tulburarea este chiar 
starea lor, �i nu vreo schimbare a stihiei.”20 
 „Cerul, de pild�, a r�mas nemi�cat21, dup� cum spune proorocul: „Întinzând cerul ca o piele”22  
Dar, pe de alt� parte soarele �i cu restul astrelor î�i fac crugul lor zilnic. �i iar��i, p�mântul este 
nemi�cat, dar apele în mi�care necurmat�; �i nu numai apele, ci �i norii �i furtunile dese �i succesive 
care se fac în anotimpul lor cuvenit.”23 
 

                                                 
17 Hexaemeron, 10. 
18 Omilii, IX. 
19 În�elesul mistic al Cortului m�rturiei, cartea V, VI; Sfântul Clement Romanul, Stromata, V. 
20 Omilia la Tit, III. 
21 Adic� a r�mas în limitele sale, f�r� nici o dilatare. 
22 Psalm 103, 3 
23 Homilies to Antioch, Homily XII, PG 49, 128 
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Fericitul Augustin (Sec. IV-V): „Atunci, fie ca filosofii s� nu cuteze a ne tulbura credin�a cu 
argumente legate de greutatea corpurilor; c�ci nu m� ostenesc s� cercetez de ce ei nu pot crede c� un 
trup p�mântesc poate s� fie în ceruri, în vreme ce întregul P�mânt nu atârn� de nimic.  C�ci pesemne 
c� lumea24 î�i p�streaz� locul din centru prin aceea�i lege c�tre atrage la centrul ei toate corpurile 
grele.”25 
 
 

 
  

Sfântul Grigore Palama (sec. XIV): „Ci precum p�mântul dup� a lui fire st� �i apa, când ia 
deci întoarcerea cea de jos?... 

...�i p�mântului celui nemi�cat i-a rânduit împrejur, ca unui centru, un cerc foarte sus a�ezat, �i 
în chip iscusit foarte a legat cerul cel în ve�nic� mi�care prin cele ce se afl� la mijloc, pentru ca lumea 

                                                 
24 Adic� P�mântul. 
25 Cetatea lui Dumnezeu, XIII, 18. 
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s� r�mân� �i statornic�, �i mi�c�toare; c�ci corpurile în ve�nic� �i repede mi�care sunt a�ezat în cerc, 
iar ceea ce este nemi�cat a primit în mod necesar locul din mijloc, având drept contra greutate pentru 
mi�carea sa nemi�carea, ca s� nu se mi�te din loc, în felul unui cilindru, sfera universului.”26  

„Iar în�elep�ii elinilor zic, cum c� cerul se întoarce cu firea sufletului celui lumesc, �i aceasta zic 
ei cum c� înva�� drept �i cu cuvânt… Ci precum p�mântul dup� a lui fire st� �i apa, când ia deci 
întoarcerea cea de jos?”27  

 
 Sfântul Atanasie de Paros (sec XIX): „�i oarecare cuprindere împrejur este cerul a tuturor 

zidirilor celor v�zute �i nev�zute. C� înl�untrul lui se cuprind �i puterile îngerilor cele în�eleg�toare �i 
toate cele sim�ite, stelele �i toate celelalte, împreun� cu care �i însu�i p�mântul, care este ca un punct �i 
centru c�tre toat� lumea. …C�ci cu adev�rat, sau sfer�, sau în chipul sferei, întru care se zice c� este �i 
petrecerea ferici�ilor. A c�ruia partea cea mai de sus este rotocolul lui cel despre toate p�r�ile, iar cea 
mai de jos este mijlocul, unde cum c� �i p�mântul ca un centru �ade nemi�cat, �i în�elep�ii cei de afar� 
de demult înva�� �i dumnezeiasca Scriptur� de asemenea.”28  
 

Lumin�torii: pozi�ia �i mi�carea lor 
 

 
 

                                                 
26 Omilii 
27 150 de capete fire�ti, teologhice�ti, n�ravnice �i practice 
28 Dogmatica 
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 Sfântul Irineu de Lugdunum (sec. II): „De asemeni soarele, care alearg� în crugul s�u 12 
luni, �i apoi se întoarce la acela�i punct de pe cerc.”29 

 
Sfântul Clement Romanul: „Soarele �i luna, înso�i�i de toate stelele, se rotesc în armonie 

dup� porunca Sa, cu m�rginirile lor prescrise, �i f�r� nici o abatere.”30 
Pentru c� este v�dit atât celor necredincio�i cât �i celor nepricepu�i, c� mergerea soarelui, care 

este de folos �i de trebuin�� lumii, �i care este purtat de pronie, se face totdeauna în rânduial�; dar 
mersurile lunii, fa�� de cel al soarelui, par celui nepriceput a fi în neorânduial� �i nestatornicie în 
cre�terile �i descre�terile ei. C�ci soarele se mi�c� în perioade statornice �i orânduite: de la el sunt 
orele, de la el ziua când r�sare, de la el noaptea când apune; de la el se num�r� lunile �i anii, de la el se 
fac schimb�rile anotimpurilor; când se înal�� spre regiunile de sus31 domole�te prim�vara; dar când se 
înal�� în t�ria cerului32 dogore�te vara: iar��i, în coborâre, el d� cump�nirea toamnei; iar când ajunge la 
cercul cel mai de jos33, deger� cu frigul iernii din t�ria înghe�at� a cerului.”34 

 
Sfântul Grigorie Taumaturgul: „�i via�a oamenilor se curge zi dup� zi, �i în perioade de ore �i 

ani, �i dup� crugurile statornice ale soarelui, unii vin �i al�ii pleac�. Iar materia este ca �i mersul 
izvoarelor când se arunc� în adâncul cel de nep�truns al m�rii cu zgomot puternic. �i toate cele ce au 
fost f�cute de Dumnezeu pentru om r�mân credincioase în acela�i fel: dac�, de pild�, omul este f�cut 
din ��rân� �i în ��rân� se întoarce; c� P�mântul însu�i r�mâne statornic; c� soarele î�i face drumul s�u 
des�vâr�it, �i se rostogole�te din nou pe acelea�i t�râmuri; �i c� vânturile, a�i�derea, �i râurile puternice 
ce se scurg în mare, �i vânturile ce bat peste ea, toate lucreaz� f�r� a se sfor�a s�-�i întreac� hotarele, �i 
f�r� ca ele însele s�-�i calce legile poruncite.”35 

 
 

                                                 
29 Împotriva ereziilor, cartea I, XVII, 1. 
30 Întâia Epistol� c�tre corinteni, XX. 
31 La ecuator. 
32 La tropicul Racului. 
33 Tropicul Capricornului. 
34 Pseudo-Clementine, cartea VIII, XLV 
35 Despre Ecclesiastul, 1, 2. 
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 Sfântul Ipolit Romanul (sec. III): „C�ci ce frumuse�e mai împodobit� poate fi decât cea a 
crugului cerului? �i ce form� de splendoare înfloritoare decât cea a fe�ei P�mântului? �i ce este mai lin 
în mersul s�u decât carul soarelui? �i ce mers e mai ginga� decât crugul lunii? �i ce lucrare mai 
minunat� decât mozaicul adunat al stelelor? �i ce e mai d�t�tor de provizii decât vânturile 
anotimpurilor? �i ce oglind� e mai f�r� pat� decât lumina zilei? �i ce zidire mai presus decât omul?”36 

 
Sfântul Atanasie cel Mare: „C�ci soarele este purtat de jur împrejur, �i este cuprins în cerul 

întreg, �i nicicând nu poate s� ias� din orbita sa, în timp ce luna �i celelalte stele m�rturisesc lucrarea 
acestuia asupra lor…”37 
 „C�ci cine este acela ce v�zând înconjurul cerului �i al soarelui �i al lunii, �i pozi�iile �i 
mi�c�rile celorlalte stele38, cum se petrec ele în direc�ii opuse �i diferite, dar în acela�i timp p�streaz� o 
rânduial� neab�tut�, poate s� se împotriveasc� adeveririi c� acestea nu sunt orânduite de sine, ci au un 
F�c�tor deosebit de ele care le rânduie�te? Sau cine v�zând soarele r�s�rind ziua �i luna str�lucind 
noaptea, �i crescând �i mic�orându-se f�r� abatere în acela�i num�r de zile, �i unele dintre stele39, 
alergând în crugurile lor cu diferite �i multe orbite, în timp ce altele se mi�c� f�r� a r�t�ci40, poate s� 
nu priceap� c� ele au negre�it un F�c�tor care s� le conduc�?”41  
 „C�ci prin mila �i puterea Cuvântului dumnezeiesc al Tat�lui care st�pâne�te peste toate �i le 
cârmuie�te, cerul se rote�te, stelele se mi�c�, soarele str�luce�te, luna î�i face crugul s�u, aerul 
prime�te lumina soarelui eterul c�ldura aceluia, �i vânturile sufl�: mun�ii se înal��, marea se zbucium� 
de valuri, vie�uitoarele ei cresc, iar p�mântul r�mâne nemi�cat...”42 
 

Sfântul Ambrozie cel Mare: „Dar ei spun c� despre soare se poate spune c� este singur, c�ci 
nu se mai afl� un al doilea. Dar soarele însu�i are multe în comun cu stelele, c�ci �i el c�l�tore�te prin 

                                                 
36 Cuvânt la Sfânta Teofanie, 1. 
37 Împotriva p�gânilor, partea 1, 27. 
38 Aici �i în celelalte citate patristice în sensul de planete! Formularea „stele” include la modul general �i 
planetele, în�elegându-se acest lucru din context �i din defini�ia pe care o aveau clar� cei din vechime: planet�) 
corp r�t�citor, ce î�i schimb� în cursul s�u pozi�ia pe banda oblic� zodiacal� (în sens oscilant pe vertical�). De 
asemenea, corp ce are „cerul” s�u propriu �i traiectorie �i vitez� proprie.  Stea=corp ceresc sta�ionar, nu î�i 
schimb� pozi�ia ci se rote�te odat� cu cerul al 8-lea. Desigur aici nu se încadreaz� cometele �i stelele c�z�toare. 
39 Vezi nota 35. 
40 Aci sunt chiar stelele. 
41 Împotriva p�gânilor, cartea 1, III, 35. 
42 Împotriva p�gânilor, cartea 1, III, 44. 
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cer, este alc�tuit din acea substan�� eteric� �i cereasc�, este o creatur�, �i se socote�te printre lucr�rile 
lui Dumnezeu. El sluje�te lui Dumnezeu laolalt� cu toate celelalte, Îl binecuvânteaz� cu ele, Îl laud� cu 
ele. De aceea nu poate fi numit cu adev�rat unic, c�ci nu se deosebe�te într-atât de celelalte.”43 
 Dac� soarele acesta este atât de iute, c� pe toate lumineaz� în rotirea sa grabnic� de o zi �i o 
noapte, cu cât mai vârtos Acela Care de-a pururi pretutindenea este �i pe toate le umple de slava Sa 
(Psalm 71, 22)! Dac� este minunat cel c�ruia i se porunce�te s� r�sar�, cu cât mai presus de minune este 
Cela Ce «porunce�te soarelui �i nu r�sare» (Iov 9, 7), precum citim! Dac� este mare acela care prin 
curgerea ceasurilor se apropie �i se dep�rteaz� de p�mânt în fiece zi, cu cât mai vârtos Cela Ce, �i 
atunci când «S-a de�ertat pe Sine» (Filipeni II, 7) spre a-L putea vedea, «era Lumina cea adev�rat�, 
Care lumineaz� pe tot omul ce vine în lumea aceasta» (Ioan I, 9)!”44 

 
Eusebiu de Cezareea: „Soarele, atotstr�lucitorul, care str�bate prin vremi, numai pe El Îl �tie 

de st�pân, �i, plecat în fa�a voii Lui, nu se încumet� s� se abat� din cale. Luna – cu lumina ei mai 
palid� decât a soarelui – supus� rânduielilor lui Dumnezeu, în unele r�spasuri se împu�ineaz�, ca apoi 
s� creasc� iar la loc. Cerul în frumuse�ea sa, scânteind în noianul s�u de stele (care-l str�bat în pâlcuri �i 
în bun� rânduial�, pe acela�i neab�tut drum), d� �i el de �tire despre d�ruitorul a toat� lumina. A�adar, 
to�i lumin�torii cere�ti, la semnul �i la cuvântul Lui se supun împreun� aceleia�i armonii, gonind de-a 
lungul imenselor lor cruguri pe pista din înaltul v�zduhului.. 

„...Pe el l-a înzestrat cu puterea cunoa�terii, ca s� poat� îmbr��i�a toate �tiin�ele, dându-i spre 
contemplare pân� �i alc�tuirea cerurilor, înv��ându-l ciclurile soarelui, fazele lunii, orbitele planetelor 
�i pozi�iile stelelor fixe.”45 

 

 
 

Sfântul Efrem Sirul (sec. IV): Soarele în mersul s�u te înva�� când s� te opre�ti din lucru.46 
 

Sfântul Vasile cel Mare: „Dac� soarele, care este supus stric�ciunii, este atât de frumos �i atât de 
mare, dac� este iute în mi�care �i-�i face cu atât regularitate mi�c�rile sale de revolu�ie, dac� are o 
m�rime cu dreapt� m�sur� în univers, încât nu dep��e�te m�sura fa�� de întregul univers, iar prin 
frumuse�ea lui este ca un ochi str�lucitor a�a cum se cuvine crea�iei…”47 

                                                 
43 Expunere a credin�ei cre�tine, cartea V, cap. II. 
44 Hexaimeron 
45 Via�a Sfântului Constantin cel Mare 
46 Despre certare �i poc�in��. 
47 Hexaemeron. 
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 „Cu toate acestea, noi vedem în�elepciunea Celui ce cârmuie�te universul, c� mut� soarele din 
unele p�r�i ale lumii în alte p�r�i, pentru ca nu cumva, r�mânând deasupra acelora�i p�r�i, s� distrug� 
frumuse�ea lumii de prea mult� c�ldur�; când îl duce în p�r�ile de miaz�zi la solsti�iul de iarn�, când îl 
mut� la semnele care arat� ziua egal� cu noaptea; �i de aici îl mut� iar��i spre p�r�ile de nord la 
solsti�iul de var�, încât prin mutarea lui încetul cu încetul în jurul p�mântului se p�streaz� buna 
întocmire a v�zduhului… 

«S� fie spre semne �i spre vremi �i spre zile �i spre ani». 
Despre semne am vorbit. Când Scriptura spune «spre vremi», socot c� vorbe�te despre 

schimb�rile anotimpurilor: de iarn�, de prim�var�, de var� �i de toamn�, a c�ror revenire regulat� ne-
o d� mi�carea pe care Dumnezeu a rânduit-o acestor lumin�tori. Se face iarn� când soarele st� mai 
mult în p�r�ile de miaz�zi �i prelunge�te îndelung umbra nop�ii peste locurile pe care noi le locuim, 
încât se r�ce�te cerul din jurul p�mântului, iar to�i aburii umezi strân�i în jurul nostru dau na�tere la ploi 
- mari, înghe�uri �i mult� z�pad�. Când soarele se întoarce iar��i din �inuturile de la miaz�zi �i ajunge 
pe la mijloc, încât s� împart� egal timpul între noapte �i zi, atunci, cu cât st� mai mult în locurile cele 
de deasupra p�mântului, cu atât mai mult readuce vremea cea bun� �i se face prim�var�, încep�toarea 
înfrunzirii tuturor verde�urilor, face de reînvie cea mai mare parte dintre arbori �i tuturor viet��ilor de 
pe uscat �i din ap� le p�streaz� neamul prin na�terea unora din altele. De acolo soarele o ia la goan� 
spre solsti�iul de var� �i spre p�r�ile de miaz�noapte, când se fac cele mai lungi zile. �i din pricin� c� 
st� cea mai mult� vreme în v�zduh, înfierbânt� aerul de deasupra capetelor noastre, usuc� tot p�mântul, 
�i prin asta ajut� la cre�terea semin�elor �i gr�be�te coacerea fructelor pomilor; iar când soarele este 
foarte arz�tor, face la amiaz� pu�in� umbr�…                    

…soarele se îndreapt� spre partea de miaz�noapte. Din toate acestea putem presupune cât este 
de mare c�ldura l�sat� de razele soarelui în aer �i ce rezultate d�. 

Dup� var� ne vine anotimpul toamnei, care sfarm� covâr�itoarea n�du�eal�, mic�oreaz� pu�in 
câte pu�in c�ldura �i ne apropie de iarn� nev�t�ma�i, cu ajutorul unei temperaturi moderate; atunci 
soarele se întoarce din p�r�ile de miaz�noapte iar��i spre p�r�ile de miaz�zi.  

Acestea sunt rota�iile anotimpurilor, care, fiind o urmare a mi�c�rilor soarelui, ne rânduiesc 
via�a noastr�… 
 Anul solar, la rândul lui, este timpul cât îl face soarele, prin mi�carea sa, întorcându-se la 
acela�i semn de la care a plecat.”48 
 „...n-a m�surat cât de mult se întinde umbra pe care o las� p�mântul când soarele în mi�carea 
lui se afl�, a�a-zicând sub p�mânt, �i nici n-a spus c� umbra p�mântului pe lun� d� na�tere eclipselor.” 
49 

„S� nu-�i închipui, omule, c� cele ce le vezi sunt f�r� început �i nici, pentru c� cele ce se mi�c� 
pe cer alearg� împrejurul t�u în cerc �i pentru c� începutul cercului scap� sim�urilor noastre, s� 
socote�ti c� natura celor ce se mi�c� în cerc este f�r� început.”50 

 

                                                 
48 Hexaemeron. 
49 Omilii, IX. 
50 Hexaemeron 
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Sfântul Grigorie de Nazianz (sec. IV): „Dar cine i-a dat mi�carea la început? �i ce îl mi�c� în 
crugul s�u, de�i ca fire este statornic �i nemi�cat, cu adev�rat neostenit, �i d�t�torul �i p�str�torul 
vie�ii,�i toate celelalte numiri pe care poe�ii cu dreptate îl cânt�, niciodat� oprindu-se din mers sau din 
binefaceri? Cum se face c� el e d�t�torul zilei când e deasupra P�mântului, �i al nop�ii când e 
dedesubtul lui ? Sau care ar fi cuvintele mai nimerite când contempl�m soarele?”51 
 Soarele este m�rit de David pentru frumuse�ea �i m�re�ia sa, mersul s�u dulce, puterea sa, 
frumos ca un ginere, m�re� ca un uria�; c�ci, prin întinderea crugului s�u, el are a�a o putere încât î�i 
trimite deopotriv� lumina dintr-un col� al cerului la cel�lalt, iar c�ldura nu este cu nici un chip 
mic�orat� de distan��.”52 

 „De unde sie�i aprinde soarele lumina pentru toat� lumea �i pentru toate vederile, întocmai ca 
un corifeu al unui cor, acoperind cu str�lucirea sa pe celelalte astre, mai mult ca unele dintre acestea 
pe altele la rândul lor? Iar dovada este: acestea str�lucesc în fa�a lui, iar el str�luce�te mai presus de ele 
�i nu las� s� se cunoasc� nici c� se ridic� odat� cu el frumos ca un mire, iute �i mare ca un uria� (c�ci 
nu suport s�-l sl�vesc cu alte cuvinte, decât cu ale mele); atât de mare în putere, încât de la un cap�t la 
altul al lumii el le cuprinde pe toate cu c�ldura lui �i nimic nu scap� de sim�irea lui �i umple �i tot 
ochiul de lumin� �i toat� natura corporal� de c�ldur�, de o c�ldur� care înc�lze�te, nu care arde, 
gra�ie blânde�ii temperaturii �i ordinei mi�c�rii lui, ca �i când st� de fa�� lâng� toate �i le cuprinde pe 
toate cu o egal� m�sur�.”53  
 

Sfântul Grigorie de Nyssa: „Prin ele a fost adus la via�� ceea ce nu existase pân� atunci �i a 
fost pus în mi�care ceea ce a fost statornicit de acum, fixând ca pe o ax� bolta cereasc�, rânduind-o ca 
pe o roat� în drumul ei neîntrerupt, asigurându-le astfel pe amândou� printr-o leg�tur� de nezdruncinat 
ca �i cum ar fi strâns cu o sfoar� în jurul p�mântului materia care se învârto�a mereu în urma învârtirii 
ei circulare, iar pe de alt� parte �inând mereu în tensiune corpurile vârtoase �i neml�dioase pe baza 
aceleia�i mi�c�ri circulare neîntrerupte.”54 

„…întrucât [luna] se mi�c� mai repede în spa�iul s�u de mi�care, ea str�bate de dou�sprezece ori 
orbita sa pân� când soarele a parcurs o singur� dat� drumul s�u. �i iat� de ce luna nu este totdeauna 
                                                 
51 Cuvânt�ri, XXVIII, XXX. 
52 Cuvânt la moartea Sfântului Vasile cel Mare, 66. 
53 Cuvântarea a doua despre Dumnezeu XXIX 
54 Despre facerea omului, 30, 1, 1. 
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luminat� în întregime: din pricina desei învârtiri pe cercul s�u, ea nu r�mâne tot timpul fa�� în fa�� cu 
soarele, c�ci acesta face înconjurul drumului s�u într-un timp mai lung…  
  �i a�a cum, când soarele str�luce�te deasupra p�mântului, umbra se întoarce pe partea de 
dedesubt, fiindc� forma sferic� face ca razele aruncate de soare s� nu poat� lumina în acela�i timp 
pretutindeni, ci orice parte a p�mântului ar lumina soarele, îndreptat c�tre un punct mijlociu de pe glob, 
pe punctul diametral opus� va fi întuneric, tot a�a o dat� cu rota�ia soarelui, întunericul va alerga 
mereu pe partea opus� razei perpendiculare, a�a c� deopotriv� spa�iul cuprins deasupra sau dedesubtul 
p�mântului, devine când luminos, când întunecat.”55 

 „Dar, fiindc� ei pretind c� �tiu toate cele, s� ne spun� mai întâi despre cele mai simple; ce cred 
ei despre corpul cerului, despre motorul care le mân� pe stele56 în mersul lor ve�nic, sau de sfera în 
care se mi�c�; c�ci oricât de departe s-ar întinde specula�ia, când ajunge la cele nesigure �i de neîn�eles 
trebuie s� se opreasc�. C�ci de�i oricine spune c� vreun alt corp, asemenea (acelui corp din ceruri), care 
se potrive�te în forma sa circular�, îi calculeaz� repeziciunea, astfel încât rotindu-se mereu în crugul 
s�u, se rote�te ca �i acela, fiind oprit de o for�� care îl împiedic� de a zbura tangen�ial, deci cum poate el 
pretinde c� aceste corpuri vor r�mânea neatinse de frecarea lor constant� unul cu cel�lalt? �i iar��i, 
cum este produs� mi�carea în cazul a dou� corpuri a�i�derea supuse, când unul r�mâne nemi�cat (c�ci 
corpul din interior, am crede, fiind �inut ca într-o menghin� de nemi�carea a ceea ce-l cuprinde, nu are 
putin�a de a se mi�ca); �i ce este ceea ce p�streaz� corpul înconjur�tor în statornicia sa, astfel încât s� 
r�mân� nezdruncinat �i neatins de mi�carea celuia pe care îl cuprinde?”57 

 
Sfântul Ioan Gur� de Aur: „Nu vezi cum Dumnezeu este hulit �i batjocorit în fiecare zi de 

credincio�i �i necredincio�i, atât în cuvinte cât �i în fapte? �i atunci? A stins El din pricina aceasta 
soarele sau a oprit mi�carea lunii? A sf�râmat cerurile �i scos P�mântul din �â�âni? A uscat el marea? A 
închis el izvoarele apelor, sau a învârto�at v�zduhul? Nu, ci dimpotriv�, El face ca soarele s� r�sar�, 
ploaia s� coboare, d� fructele P�mântului la vremea lor, �i astfel d� hrana de toate zilele hulitorilor, 
împietri�ilor, necura�ilor, prigonitorilor; �i nu o zi sau dou�, ci toat� via�a lor. �i atunci face�i întocmai 
ca El, atâta cât îng�duie puterile omene�ti. Pute�i s� face�i s� r�sar� soarele?”58 
 „�i iar��i David a spus despre soare c� “el ca un ginere ie�ind din c�mara lui. Bucura-se-va ca 
un uria� s� alerge cale.” Vezi cum î�i a�terne dinainte frumuse�ea acestei stele,59 slava ei? C�ci 
întocmai cum un ginere se ive�te dintr-o înc�pere de cinste, a�a �i soarele î�i trimite razele c�tre r�s�rit; 
�i împodobind cerul ca �i cu un v�l de �afran, �i f�când norii ca trandafirii, �i alergând f�r� împiedicare 
ziua întreag�; nu întâmpin� nici o piedic� în calea sa. Atunci, po�i contempla tu frumuse�ea lui?”60 
 „C�ci El nu numai c� l-a f�cut, dar i-a dat la facere putin�a de a lucra a�a cum se cuvenea; ne 
îng�duind s� fie cu totul nemi�cat, �i nici poruncind s� fie tot timpul în mi�care. Cerul, de pild�, a 
r�mas nemi�cat, dup� cum a spus proorocul: „Întinzând cerul ca o piele”. Dar pe de alt� parte, soarele 
�i restul stelelor61, î�i parcurg crugul în fiecare zi.”62 
 „Tot a�a de nesocotit �i înc� mai mult este acela care t�g�duie�te pronia �i ocârmuirea cea 
dumnezeiasc� a lumii. Desigur soarele nu poate s� luceasc� a�a luminos, precum str�luce�te pronia cea 
dumnezeiasc� pretutindeni! Noi vedem soarele de veacuri mergând pe calea cea rânduit� lui, cum 
a�ezarea stelelor p�ze�te rânduiala hot�rât� lor �i cursul lumii niciodat� nu se întrerupe, vedem cum 

                                                 
55 Despre suflet �i înviere. 
56 Vezi nota 35. 
57 R�spuns la Cartea a doua a lui Eunomiu. 
58 Omilii la 1 Timotei, Omilia VI. 
59 Vezi nota 7. 
60 Omilii la Epistola c�tre antiohieni, Omilia X. 
61 �i planetelor, vezi nota 7. 
62 Omilii la Epistola c�tre antiohieni, Omilia XII. 
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ziua �i noaptea urmeaz� una dup� alta întocmai, �i toate atât cele de sus cât, �i cele de jos, ca într-un 
dans armonios p�streaz� locul s�u �i pozi�ia sa, f�r� a trece peste hotarele ce le-a însemnat Dumnezeu 
de la început….  

 «�i i-a pus pe ei în t�ria cerului». 
-  Ce înseamn�: «i-a pus»? C� ar putea spune cineva c� i-a fixat!  
- Doamne fere�te! C�-i vedem într-o clipit� de vreme mergând mult� cale, c� nu stau niciodat� 

într-un singur loc, ci-�i îndeplinesc drumul care li s-a poruncit de c�tre St�pân s�-l fac�.  
- Atunci ce înseamn� «i-a pus»? 
- Cuvintele acestea sunt în locul cuvintelor: «Le-a poruncit s� fie în cer». �i ai s� vezi mai 

departe în Scriptur� c� spune: «�i a pus pe Adam în rai» (Facere II, 8); asta nu înseamn� c� l-a fixat în 
rai, ci c� a poruncit s� fie în rai. În acela�i timp putem spune �i despre stele, c� Dumnezeu a poruncit s� 
fie în t�ria cerului, ca s� trimit� lumina lor pe p�mânt… Dup� cum nu po�i vedea ziua stelele mergând 
pe cer – c� lumina soarelui prin marea sa  str�lucire, le acoper� rostul lor… Fiecare dintre stihii î�i 
p�streaz� drumul s�u �i nu-�i dep��e�te propria m�sur�; ascult� de porunca St�pânului �i-�i împline�te 
lucrarea ei.”63  

 „Mai bine s� înceteze soarele c�l�toria sa decât s� înceteze citirea Psaltirii.”64 
  

Fericitul Augustin: „C�ci a avut loc �i o eclips� de soare; aceasta a fost atribuit� divinei 
puteri a lui Romulus de c�tre mul�imea ne�tiutoare, ce nu �tia c� ea se datora legilor statornice ale 
mi�c�rii soarelui.”65 
 „Acestea le-a spus fie despre acele lucruri despre care tocmai vorbise, urmarea neamurilor, 
orbita soarelui, cursul râurilor, sau despre toate f�pturile ce se nasc �i mor.”66 
 „Ce mai este a�a de potrivit de F�c�torul firii cerului �i P�mântului ca mersul rânduit al 
stelelor? Ce se mai afl� a�a de orânduit de ni�te porunci a�a de stra�nice �i neschimb�toare? �i totu�i, 
când a binepl�cut Aceluia care pe toate pe care le-a f�cut le cârmuie�te atotst�pânitor �i atotputernic, o 
stea67 mai presus de celelalte în m�rime �i slav� �i-a schimbat culoarea, forma �i, cel mai minunat 
dintre toate, rânduiala �i legea mersului s�u! Cu siguran�� acest fenomen a r�v��it canoanele 
astronomilor, dac� erau pe vremea aceea, prin care ei însemnau, prin socotire f�r� de gre�eal�, trecutele 
�i viitoarele mi�c�ri ale stelelor, astfel încât s�-�i atribuie afirma�ia c� ceea ce s-a întâmplat 
Luceaf�rului de diminea�� (Venus) nu a mai fost pân� atunci �i nici de atunci încoace.”68 
 „A�adar, eu doresc s� �tiu puterea �i natura timpului cu care m�sur�m mi�c�rile corpurilor �i 
zicem, de pild�, c� acea mi�care este de dou� ori mai lung� decât aceasta. Nu cercetez faptul c� o zi se 
nume�te nu numai r�mânerea soarelui deasupra p�mântului, a�a precum altceva este ziua �i altceva este 
noaptea, dar chiar mi�carea lui în cerc de la r�s�rit la apus, a�a cum zicem: «Atâtea zile au trecut» – 
c�ci cu nop�ile lor se numesc atâtea zile �i nu sunt socotite izolat spa�iile nop�ilor -, a�adar dat fiindc� o 
zi se împline�te prin mi�carea în cerc a soarelui de la r�s�rit la apus, întreb, oare mi�carea îns��i este o 
zi sau întârzierea îns��i în care se face mi�carea, sau �i una �i alta? C�ci dac� ziua ar fi prima 
schimbare, atunci nu ar mai exista ziua, chiar dac� soarele ar fi f�cut acea curs� în atâta spa�iu de timp 
cât este durata unei ore. Dac� este a doua schimbare, atunci nu ar mai exista ziua, dac� durata de la 
r�s�ritul soarelui pân� la cel�lalt r�s�rit ar fi atât de scurt� cât de scurt� este durata unei ore, atunci 
soarele ar face ocolul de dou�zeci �i patru de ori, ca s� se împlineasc� o zi. Dac� este, îns�, �i una �i 
cealalt� nu s-ar mai numi zi dac� soarele ar face tot înconjurul circuitului s�u în interval de o or�, nu s-

                                                 
63 Omilii la Facere 
64 Cuvânt înainte pentru puterea psalmilor 
65 Cetatea lui Dumnezeu, III, 15. 
66 Cetatea lui Dumnezeu, XII, 13. 
67 Vezi nota 7. 
68 Cetatea lui Dumnezeu, XXI, 8. 
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ar mai numi zi nici aceea dac� soarele ar înceta �i ar trece atâta timp cât pune de obicei soarele ca s� 
fac� tot înconjurul de la o diminea�� pân� la cealalt� diminea��. 

A�adar, eu nu întreb ce este realitatea care se cheam� zi, �i ce este timpul, pe care, m�surând 
circuitul soarelui, am putea spune c� el l-a f�cut în jum�tate de spa�iu a timpului trecut, mai pu�in decât 
de obicei, dac� ar fi trecut într-un atât de mare spa�iu de timp, cât trec dou�sprezece ore. Dac� am 
compara ambele timpuri, l-am numi pe acela simplu, pe acesta dublu, chiar dac� uneori soarele, de la 
r�s�rit pân� la r�s�rit, ar face circuitul când în acela simplu, când în acesta dublu.”69  
 
  

 
  

Fericitul Ieronim (sec. IV-V): „Luna s-ar putea prici asupra eclipselor ei �i caznei f�r de 
sfâr�it, �i s� întrebe de trebuie s� treac� în fiecare lun� peste orbita anual� a soarelui. Soarele se poate 
plânge �i s� vrea s� afle din ce pricin� c�l�tore�te mai încet decât luna.”70 

 
 

                                                 
69 Confesiuni, Cartea XI, XXIII, 30. 
70 Împotriva pelagianilor, cartea I, 1, 9. 
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 Sfântul Ioan Damaschin (sec. VIII): „Au spus c� sunt �apte planete: Soarele, Luna, Jupiter, 

Mercur, Marte, Venus �i Saturn… Le-au numit pe acestea «planete», pentruc� se mi�c� contrar 
mi�c�rii cerului: cerul �i celelalte stele se mi�c� dela r�s�rit la apus, dar numai acestea se mi�c� dela 
apus la r�s�rit. �i acest lucru îl vom observa la mersul lunii, care în fiecare sear� d� pu�in înd�r�t… 

Ei spun c� cerul înconjur� p�mântul în form� de sfer� �i trage împreun� cu el, prin mi�carea lui 
foarte iute, soarele, luna �i stelele… 
 …Înv��a�ii spun c� printre ace�ti lumin�tori sunt �apte planete [care] au o mi�care contrar� 
cerului. Din pricina aceasta le-au numit planete. Ei spun c� cerul se mi�c� dela r�s�rit la apus, iar 
planetele dela apus la r�s�rit; iar cerul le trage împreun� cu el pe cele �apte planete prin mi�carea lui, 
pentru c� este mai iute... 
 Noaptea este timpul în care soarele este dedesubtul p�mântului, iar durata nop�ii este drumul 
soarelui pe sub p�mânt dela apus la r�s�rit. Prin urmare luna �i stelele au fost orânduite ca s� lumineze 
noaptea; asta nu înseamn� c� ele sunt în timpul zilei mereu dedesubtul p�mântului, c�ci sunt stele pe 
cer deasupra p�mântului �i în timpul zilei, ci c� soarele, prin str�lucirea lui mai puternic�, ascunde atât 
stelele cât �i luna �i nu le îng�duie s� se vad�.... 

 Dar, când soarele se pogoar� spre partea cea mai mic� �i cea mai de jos, adic� spre partea de 
miaz�zi a locului de unde r�sare soarele, vine anotimpul iernii…  

 În chipul acesta soarele face anotimpurile �i prin ele anul, �i zilele �i nop�ile…” (Sfântul Ioan 
Damaschin Dogmatica )”71 

 
 Sfântul Grigore Palama: „Iar în�elep�ii elinilor zic, cum c� cerul se întoarce cu firea sufletului 

celui lumesc, �i aceasta zic ei cum c� înva�� drept �i cu cuvânt… Întru acest chip �i cerul întru a lui fire 
totdeauna se mi�c� �i mi�cându-se înconjoar�, �inând locul cel de sus… 

  Cum dar, dac� nu este nici o împiedicare, de ce nu înainteaz� spre cele de sus mi�carea 
cerescului trup, ci se întoarce înapoi întru sine�i �i se mi�c� împrejur? Pentru c� cu adev�rat, de vreme 
ce este mai sus decât orice trup, ca un mai sub�ire decât toate trupurile cuprinz�tor, decât tot trupul este 
mai sus �i mai mi�c�tor. Pentru c� dup� cum tina (materia) este mai grea �i mai deas� �i mai de jos, a�a 
�i cele u�oare sunt mai de sus �i mai mi�c�toare… 

                                                 
71 Dogmatica 
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Sunt cu atât mai sus fa�� de centru, cu cât, adunate de jur-împrejur, s� poat�, pe de o parte, s� 
îmblânzeasc� multa r�ceal� de la marginile superioare, �i, pe de alt� parte, s� le �i �in� pe loc pe acelea, 
prin rotirea lor în sens contrar.”72  

 

 
 
Sfântul Nicodim Aghioritul (sec. XVIII-XIX): „De vreme ce, când Domnul nostru S-a 

r�stignit, amiaz� era de prim�var�, adic� de dou�sprezece ceasuri ziua, �i dou�sprezece ceasuri 
noaptea, dup� a�ez�mânturile Sfin�ilor Apostoli, �i dup� gr�itorii pentru Pascalie. �i fiindc� soarele nu 
de la sine�i s-a întunecat, precum Origen a socotit, ci luna �i cu toate c� a fost lun� plin� �i de 
patrusprezece zile, dup� dumnezeiasca Scriptur�, viind sub soare �i împreun� mergând, 1-a întunecat 
pe el, precum dumnezeiescul Dionisie Areopagitul a �i v�zut cu ochii s�i împreun� c�l�toria aceasta �i 
întunecarea, aflându-se în Heliopolis al Egiptului împreun� cu Apolofan, �i învederat scrie pentru 
aceasta în trimiterea cea c�tre Policarp. Acestea zic, a�a mai-nainte fiind cunoscute, vezi câte minuni au 
urmat �i câte legi ale firii s-au schimbat întru aceast� lipsire mai presus de fire. 

- C� dup� legile firii, în vreme când este lun� plin�, cu neputin�� este a c�l�tori soarele 
împreun� cu luna, fiindc� atunci se afl� amândoi lumin�torii dup� potrivire, adic�, dac� soarele se afl� 
la amiaz�zi cea deasupra p�mântului �i la cel despre vârf mijlociu semn al cerului ce se nume�te zenit, 
luna se afl� drept dup� potrivire la cel de sub p�mânt mijlociu semn al cerului ce se nume�te nadir. �i 
altfel. Asemenea �i dac� soarele se afl� la apus, luna se afl� la r�s�rit. Îns� la R�stignirea Domnului, 
legile acestea fire�ti s-au schimbat �i s-au f�cut împreun� c�l�toria soarelui �i a lunii mai presus de fire 
�i preasl�vit�.  

 

                                                 
72 150 de capete fire�ti, teologhice�ti, n�ravnice �i practice 
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- C�, luna a p��it înainte �i într-un minut a luat dou�sprezece ceasuri întregi. C� în minutul 

acela întru care se c�dea s� se afle la semnul cel de sub p�mânt nadir, ea s-a aflat la semnul cel mai 
deasupra p�mântului zenit fiindc� alergând cu nespus� �i mai neîn�eleas� gr�bnicie, pe dedesubt de 
mijlocul emisferei celei de sub p�mânt, pân� la cealalt� emisfer� mai presus de p�mânt, a ajuns pe 
soare la mijlocul cerului, întru al  �aselea ceas al zilei întru care S-a r�stignit Domnul, �i a�a au c�l�torit 
împreun� cu dânsul… 

…�i amiaz�zi cea luminat� a Vinerii celei mari s-a f�cut  prea adânc miez de noapte. �i cu 
urmare, întunecarea aceasta s-a f�cut peste toat� lumea �i peste tot locul… Pentru aceasta a zis cu glas 
împreun� �i câte trei evangheli�tii. Matei (XXVII, 46), Marcu, (XV, 33), �i Luca (XXIII, 44): «�i 
întuneric se f�cu preste tot p�mântul.»  

- C�, luna dup� ce a acoperit tot discul soarelui, a urmat împreun� cu dânsul c�tre apus, 
acoperindu-1 pe el trei ceasuri întregi, pân� la al nou�lea ceas (ora 15 - 3) dup� cum dumnezeie�tii 
evangheli�ti zic: Matei, XXVII, 45, Marcu, XV, 33 �i Luca XXIII, 44. Adic�, nu câte pu�in acoperindu-
l pe el, sau descoperindu-1, precum urmeaz� la lipsirile cele fire�ti, ci întocmai tot pe dânsul 
acoperindu-l întru aceste trei ceasuri – 12 -15. Care este mai presus de fire �i preasl�vit. 

- C�, dup� ce luna trei ceasuri a acoperit pe soare, iar��i l-a descoperit, îns� împotriva rânduielii 
celei fire�ti. C�ci când se face împreun� c�l�torie fireasc� �i întunecare a soarelui, partea adic� cea 
dintâi a soarelui ce se va întuneca, aceia iar��i întâi se lumineaz�. Îns� atunci partea adic� cea întâi a 
soarelui ce s-a întunecat aceea pe urm� s-a luminat, �i iar��i partea cea de pe urm� ce s-a întunecat 
aceea întâi s-a luminat. Pentru aceea scria c�tre Policarp acest dumnezeiesc Dionisie pentru aceasta 
zicând: «�i iar��i nu dintru aceia�i �i c�derea �i cur��irea f�cându-se, ci din cea împotriv� dup� 
potrivire.» 

- C�, dup� ce luna a urmat împreun� cu soarele c�tre apus, acoperindu-1 pe el trei ceasuri pân� 
la al nou�lea ceas (3) din zi, nu i-a urmat mai mult, nici n-a apus împreun� cu dânsul, nu: Ci, l�sîndu-1 
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pe el acolo la locul cerului al ceasului al nou�lea, ea s-a întors înapoi la r�s�rit. �i pân� s� treac� 
soarele dep�rtarea cerului a celor trei ceasuri, ce au r�mas pân� s� se s�vâr�easc� ziua �i s� apuie, luna 
a gr�bit �i cele nou� ceasuri le-a trecut în trei ceasuri, �i a�a când soarele s-a aflat la marginea apusului, 
luna s-a aflat dup� potrivire în cealalt� margine a r�s�ritului �i a�a s-au a�ezat iar��i amândoi 
lumin�torii �i s-au ar�tat în rânduiala lor cea fireasc�. Pentru care �i pentru aceasta scria lui Policarp, 
pas�rea cerului  Dionisie: «�i iar��i pe dânsa (adic� pe lun�) o vedem, de la al nou�lea ceas (3) pân� 
seara la potrivirea soarelui stând cu preasl�vire. Adu-i aminte înc� �i altceva lui (adic� lui Apolofan) 
c�ci �tie c� �i c�derea aceasta de la r�s�rituri am v�zut-o începându-se, �i pân� la marginea soarelui 
venind, apoi împotrivindu-se înapoi.» 

Încât ca s� semuim toate cele mai-nainte zise la R�stignirea Domnului, luna: 15 cincisprezece 
ceasuri a p��it înainte, adic� a mers înainte din drumul cel firesc �i din locul s�u, 12 dou�sprezece 
adic�, pân� ce a venit din jos de semnul cerului de miaz�noapte, �i a ajuns pe soare la semnul de 
miaz�zi al acestuia�i cer, �i 3 (trei) ceasuri întru care a urmat soarelui c�tre apusuri, acoperindu-1 pe el, 
�i 9 ceasuri aceast� lun� a mers înapoi, întorcându-se înapoi la r�s�rit. �i de aici luna o noapte �i o zi a 
ei a f�cut atunci în 42 (patruzeci �i dou�) de ceasuri întregi. �ase adic� ceasuri, pe care le avea luate de 
la apusul ei cel firesc, pân� ce a venit la mijlocul emisferei celei de sub p�mânt, iar 24 
(dou�zeci�ipatru), p��ind înainte, precum am zis, �i iar��i întorcându-se înapoi, iar 12 (dou�sprezece) 
ceasuri, mergând de la r�s�rituri pân� la cel�lalt apus al ei �i împlinind lungimea nop�ii, dup� fireasca 
sa rânduial� �i mi�care. 

V�zut-ai frate, câte minuni cuprinde întru sine�i o singur� minune a lipsirii soarelui, care s-a 
f�cut în vremea R�stignirii Domnului? Sl�ve�te de aici pe Hristos Cel ce S-a r�stignit, care de�i cu 
Trupul spânzurat pe Cruce, dar cu dumnezeirea era Atotputernic �i lucra ni�te minuni ca acestea, dup� 
cum zice acest Dionisie; în Trimiterea c�tre Policarp: «Atâtea sunt cele mai presus de fire ale vremii 
celei de atuncea �i lui singur Hristos Celui a toate pricinuitor putincioase, care fac mari �i preasl�vite 
ale c�rora nu este num�r. Aceast� minune mult minunat� a lipsirii soarelui, cu de-am�nuntul cercându-
se a st�tut de-ajuns a lui Dionisie, �i lui Apolofan, greci fiind s� cunoasc� dumnezeirea lui Iisus Hristos. 
C� dumnezeiescul Dionisie aceasta privind-o mai-nainte a ghicit �i a zis: «Un Dumnezeu ne�tiut cu 
Trupul p�time�te, pentru care totul s-a întunecat �i s-a cl�tit.» (Mihail Singhelul, în cuvântul de laud� 
cel c�tre dânsul). Iar Apolofan cel ce a r�mas grec73, mai-nainte a ghicit �i el, �i i-a zic dumnezeiescului 
Dionisie: «Acestea o bunule Dionisie, sunt schimb�ri ale dumnezeie�tilor lucruri.» Adic� acestea sunt 
schimb�ri ale dumnezeie�tilor lucruri, dup� Pahimer. C� se va schimba în�el�ciunea întru adev�r, 
întunericul în lumin�, moartea în via��, omul se va face Dumnezeu �i cele asemenea acestora. Lipsirea 
aceasta o arat� �i din greci Flegon scriitorul de ani, în 13 al cronografilor. �i din cei vechi dintru ai 
no�tri, African în 5 al cronografilor. �i Eusebiu Pamfil. �i din cei de pe urm� dumnezeiescul Maxim 
Pahimerul, Ghenadie Scolarul, Nichifor Teotoche �i Corderie Iezuitul în c�r�ile cele de curând date la 
iveal� în dou� volume ale Sfântului Dionisie. Îns� nu a�a de limpede aceasta au spus-o. Iar Domnului 
nostru Iisus Hristos, Celui ce prin o minune ca aceasta �i-a f�cut cunoscut� dumnezeirea Sa �i a 
încredin�at-o, fie-I slav� �i st�pânire în veci. Amin.”74  

 
  
 

                                                 
73 Elin, adic� p�gân. 
74 R�zboiul nev�zut 


