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SFIN II TREI IERARHI I GEOCENTRISMUL1
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Întreaga Biseric Ortodox pr znuie te luminat la 30 ianuarie pe cei trei ierarhi i dasc li a toat
lumea (ecumena!): Vasilie cel Mare, Grigorie (de Nazianz) Cuvânt torul de Dumnezeu i Ioan Gur de
Aur. Pentru c au fost nu numai ierarhi dar i mari dasc li a toat lumea, ei sunt cinsti i în mod deosebit
în înv mântul teologic universitar.
Sinaxarul de azi spune despre ei: „Pe ace ti trei Sfin i P rin i: Vasilie cel Mare, Grigorie
Teologul i Ioan Gur de Aur, îi s rb torim ast zi laolalt , ca pe cei mai mari Înv tori i P stori ai
Bisericii, din toat istoria cre tin t ii. Via a lor sfânt i înv turile lor alc tuiesc, adic , ni te
îndreptare de ortodoxie, vrednice de toat lauda i încrederea. Este o dovad limpede c este r t cire s
nu crezi în ei.”
Prin „vrednice de toat lauda i încrederea” se în elege aceea ce se nume te cu termenul
grecesc, axiome. i, întrucât noi teologii i studen ii ortodoc i nu ne îndoim nici o clip , nu-i a a, c
ace tia sânt cu adev rat cei mai mari dasc li, i nu vrem nicidecum s c dem în r t cirea de a nu crede
în ei, s ne oprim un moment asupra unor aspecte fundamentale din înv tura lor legate de facerea
lumii. Aceasta o facem întrucât se aud, exact în mediile noastre teologice universitare unde se cinstesc
ace ti mari sfin i cu slujbe arhiere ti i slav , p reri conform c rora „în materie de cuno tin e tiin ifice
Sfin ii P rin i nu erau insufla i de Duhul Sfânt, ci vorbeau i ei în folosindu-se de cuno tin ele
tiin ifice ale vremii lor.” Desigur, aceste cuno tin e, fiind produsul min ii omene ti, ar fi supuse ca
oricare din acestea, evolu iei, rectific rii, pot fi dep ite, contrazise chiar, de c tre ultimele cercet ri,
etc.
Se vede limpede c , dac lucrurile ar sta într-adev r a a, ar fi anulat premiza de mai sus, ar
c dea axiomele, i nici nu am fi în primejdie de r t cire dac ne-am îndoi de unele din înv turile lor.
S lu m un exemplu clar, ca s limpezim cele afirmate. Se cunosc lucr rile de referin –
omiliile - legate de tâlcuirile Sfin ilor la Cartea Facerii: Hexaimeronul Sf. Vasile i Omiliile la Facere
ale Sf. Ioan Gur de Aur. În ce duh au fost date aceste omilii, ne spun în i i Sfin ii:
„Pentru ce v spun acestea? Pentru c e vorba s cercetez alc tuirea lumii i s contemplu
universul nu pe temeiul principiilor filosofiei lumii, ci pe temeiul înv turilor pe care Dumnezeu le-a
dat lui Moise, slujitorul Lui, Care i-a vorbit lui Moise aievea, nu prin enigme. De aceea trebuie
neap rat ca cei care doresc s vad aceste m re e lucruri s aib exercitat mintea lor pentru în elegerea
înv turilor ce ne stau în fa .” (Sf. Vasile cel Mare, Hexaimeron)
S vedem ce ni se spune în aceste lucr ri cu privire la p mânt i la soare, problem ce se
socote te ast zi – ca o axiom ! – ca fiind evident : p mântul se învârte te cu o dubl rota ie: una diurn
în jurul propriei axe, iar alta anual în jurul soarelui.
Iat c Sfin ii P rin i Vasile cel Mare i Ioan Gur de Aur, cei atât de vrednici de crezare, înva
cu totul dimpotriv ! Afla i în consens cu Scriptura i cu P rin ii, ei au crezut i au propov duit c
p mântul a fost f cut de la început, în prima zi a crea iei, se afl nemi cat i drept în centrul
universului, iar soarele a fost f cut în ziua a 4-a a crea iei i este o planet lumin toare ce se învârte te
el în jurul p mântului în timp de 24 de ore:
"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
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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. Deoarece corpul ceresc
ocup în în l ime cel mai îndep rtat loc, urmeaz , spun ace ti filosofi, c toate obiectele grele care cad
de sus se îndreapt din toate p r ile spre centru; i în care direc ie se îndreapt p r ile, într-acolo se
îndreapt i întregul. Dac pietrele, lemnele i toate obiectele de pe p mânt se îndreapt în jos, atunci
negre it i pentru întregul p mânt acesta îi este locul propriu i potrivit; iar dac vreun obiect u or se
ridic din centru, negre it se va îndrepta spre locurile cele mai de sus. 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; poate îns s - i schimbe locul, dac face vreo
mi care potrivnic naturii sale…
Vor fi de acord i cei ce sânt împotriva spuselor mele c pricina care face ca p mântul, care este
mai greu decât apa, s stea suspendat în mijlocul universului…”
„Acum, dup ce a fost f cut soarele, este zi când v zduhul este luminat de soare i când soarele
str luce te în emisfera de deasupra p mântului; este noapte când soarele ascunzându-se face umbr
p mântului. Atunci, la început, ziua i noaptea nu se datorau mi c rii soarelui…”
„sau pentru c învârtirea cerului de la un semn pân la acela i semn se face într-o singur zi,
încât ori de câte ori este sear i diminea în lume, potrivit învârtirii soarelui, aceast învârtire nu se
face în mai mult timp, ci atât cât se împline te durata unei zile…
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…
… atunci soarele se întoarce din p r ile de miaz noapte iar i spre p r ile de miaz zi.
Acestea sânt 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.” (Hexaimeron)
În consens cu Sf. Vasile urmeaz ceva mai târziu i Sf. Ioan Gur de Aur:
„Mai bine s înceteze soarele c l toria sa decât s înceteze citirea Psaltirii.” (Cuvânt înainte
pentru puterea psalmilor i Ce este Psaltirea)
„…tot a a nici soarele nu se arat vreodat noaptea, pentru c luna cu lumina ei e îndestul toare
s lumineze întunecimea nop ii. 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…
„Noi vedem soarele de veacuri mergând pe calea cea rânduit lui…” (Sf. Ioan Gur de Aur,
Omilii la Facere)
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Constrân i de eviden a acestor pasaje, ca i a multor pasaje din Scriptur
teologii moderni ti sânt pu i în impasul din care au dou ie iri:

i al i Sfin i P rin i,

1) îi pot socoti pe P rin i ca fiind sinceri i bine inten iona i, dar, limita i la nivelul cuno tin elor
i tehnologiei secolului IV, secol de aur al teologiei, dar, evident sub-modest din punct de vedere al
progresului cercet rilor tehnico- tiin ifice;
2) mai au la îndemân calea socotirii pasajelor scripturistice i a tâlcuirii lor ca fiind
„alegorice”, „metaforice”, „simbolice”, sau eventual cu în eles înalt duhovnicesc, i în nici un caz
literal, a a cum considera coala antiohian , i mai nou fundamentali tii neo-protestan i.
Socotim, cu smerenie, c ambele c i duc la r t cire i în elare întrucât:
- în cazul 1), cele afirmate mai sus de c tre Sfin ii P rin i au fost f cute „universul nu pe
temeiul principiilor filosofiei lumii, ci pe temeiul înv turilor pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise,
slujitorul Lui, Care i-a vorbit lui Moise aievea, nu prin enigme”. Nici pe temeiul filosofiei, dar cu
siguran , nici pe cel al tiin ei lumii acesteia c zute, pe care aceia i Sfin i i mul i al ii au comb tut-o
în repetate rânduri, i în numele i pe temeiul c reia nu i-ar fi îng duit nicicând s tâlcuiasc
Scripturile.
- în cazul 2), s nu uit m în primul rând c însu i Sf. Ioan Gur de Aur a fost cel mai sl vit reprezentant
al colii antiohiene unde s-a format i a str lucit înainte ca s ajung Arhiepiscopul Constantinopolului.
În al doilea rând, nu numai el dar i ceilal i doi mari dasc li i ierarhi au sus inut pozi ia clar i f r
nici un echivoc potrivit c reia pasajele din Cartea Facerii trebuie interpretate exact literal, cel pu in în
prima faz , urmând ca apoi s primeasc eventuale în elesuri mai înalte.
În tratatul s u Despre preo ie, Sf. Grigore de Nazianz îi dojene te pe a a-zi ii înv tori ai
vremii sale, care în numele unei înalte filosofii, nu acceptau în elegerea simpl , literal , am zice ast zi
„fundamentalist ” a relat rilor scripturistice: „Nu ne oprim de loc la litera Scripturii! Toat Scriptura
trebuie în eleas duhovnice te!”
A a stând lucrurile, ne întreb m, în calitate de teologi ortodoc i ce îi cinstesc a a cum se cuvine
pe cei mai mari dasc li ai Ortodoxiei: pe cine trebuie noi s credem în cosmologie, pe ace tia, sau pe
droaia de „savan i” ca Copernic, Bruno, Galilei, Kepler, Newton, Einstein, etc. ce cuget i ne înva cu
totul potrivnic Scripturii i tuturor P rin ilor, exact pe temeiul filosofiei, tiin ei i min ii omene ti a
lumii c zute sub prin ul întunericului?
Iubi i confra i, p rin i profesori de toate gradele, studen i ( i studente) ortodoc i! Ne e oare
cumva team sau ru ine de a m rturisi înv tura Scripturii i a P rin ilor împotriva savan ilor de azi?
Sântem cumva complexa i de „superioritatea” tiin ei lor i ignoran a noastr quasi total în materie?
Atunci, s ne îndrept m c tre o alt personalitate sl vit în facult ile de teologie: Sf. Mare Muceni
Ecaterina.
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C ci iat , despre ea citim la sinaxar c : „Asemenea, între alte pedepse, Sfânta a fost silit de
Maximian s se înfrunte cu o adunare de filosofi p gâni, ca s dovedeasc în fa a poporului,
de ert ciunea zeilor. Iar ea, ru inându-i pe to i, cu în elepciune i cu bun gr ire, i-a înduplecat pe cei o
sut cincizeci de înv a i s cread în Hristos…”
Tot a a, urmând Sfintei, pe care o cinstim în facult ile noastre teologice, s fim i noi capabili
de o fapt nu chiar atât de mare ca a aceleia – convertirea unor p gâni sau eretici la credin a cea
adev rat – ci m car de o dreapt m rturisire a cosmologiei. i, dac vom ajunge s ne înfrunt m cu
acei savan i, s facem acatistul Sfintei, zicând cu n dejde tare: „Cei mai mul i de o sut de înv a i care
st teau de fa i ascultau cuvintele prin care explicai Evanghelia lui Hristos, luminându-se de Duhul
Sfânt, s-au cre tinat…”
Noi vom explica de pild „Facerea” lui Moise, cu n dejdea c Duhul îi va lumina i pe acei
savan i i profesori, care nu risc s fie ar i pe rug ca cei din vechime, ci doar s fie eventual batjocori i
i s - i piard posturile, dar s se mântuiasc prin m rturisirea adev rului.
S ne rug m ca Dumnezeu, Sfin ii trei Ierarhi i Sfânta Ecaterina s ne ajute de a avea
cuno tin a i curajul m rturisirii, iar cinstirea noastr s le-o d m i cu inima, i cu mintea, nu numai cu
buzele. Amin.

