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Omilia a VI-aLa versetul „{i a fost `n anul `n care a muritregele Ozia” [i despre poc\in]\1. Cu greu am r\zb\tut prin oceanul celor privitoare la
Ozia, cu greu l-am traversat, nu din pricina lungimii drumului,
ci din pricina sârguin]ei voastre spre `nv\]\tur\, a celor care
a]i plutit `mpreun\ cu mine. A[a [i cârmaciul care are la bord
c\l\tori deosebi]i, ner\bd\tori s\ vad\ ora[e `ncânt\toare, nu
`ncheie c\l\toria `ntr-o singur\ zi, chiar dac\ distan]a ar fi nu-
mai de o zi, ci este silit s\ petreac\ mai mult timp, ancorând
corabia `n fiecare port, `ng\duind debarcarea `n fiecare ora[,
astfel `ncât s\ `mplineasc\ orice dorin]\ a c\l\torilor. Acest
lucru l-am f\cut [i noi, nu plutind `n jurul insulelor, nici ar\-
tându-v\ golfuri, porturi [i ora[e, ci virtutea unor b\rba]i de
isprav\ [i lenevirea celor c\zu]i, neru[inarea regilor [i `n-
dr\znirea preo]ilor, mânia lui Dumnezeu [i iubirea Lui de
oameni, ambele fiind pentru `ndreptarea noastr\. Dar odat\
ajun[i `n cetatea imperial\, s\ nu z\bovim, ci, p\strând t\cerea,
ca [i cum am fi pe punctul de a intra `n cetate, a[a s\ urc\m `n
metropola cea de sus, Ierusalimul, zic, maica noastr\, cea li-
ber\172, acolo unde sunt serafimii, acolo unde sunt heruvimii,
acolo unde sunt mii de arhangheli, acolo unde sunt zeci de mii
de `ngeri, acolo unde este tronul `mp\r\tesc. Nimeni, a[adar,
s\ nu fie profan, nici spurcat – c\ci urmeaz\ s\ abord\m is-
torisiri de tain\ –, nimeni deci s\ nu fie necurat [i nevrednic
a auzi asemenea lucruri. Sau mai degrab\ fie de fa]\ orice
profan [i orice spurcat, dar, lep\dând afar\ toat\ necur\]ia [i

172  Gal. 4, 26; Evr. 12, 22. 
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viclenia, a[a s\ intre. C\ci [i pe cel care avea haine murdare,
de aceea l-a izgonit afar\ din c\mara de nunt\ Tat\l Mirelui,
nu fiindc\ avea haine murdare, ci fiindc\, avându-le pe aces-
tea, a[a a intrat. Nici nu l-a `ntrebat pentru ce nu ai haine de
nunt\, ci: Pentru ce ai intrat astfel, neavând haine de nunt\173.
Tu st\teai la r\spântii [i cer[eai, zice, [i Eu nu m-am ru[inat
de s\r\cia ta, nici nu M-am scârbit de `ntin\ciunea ta, ci
schimbându-te din toat\ josnicia aceea, te-am adus `n c\mara
de nunt\ cea sfânt\ [i de cin\ `mp\r\teasc\ te-am `nvred-
nicit [i am adus la cea mai `nalt\ cinste pe cel vrednic de cea
mai de pe urm\ osând\. Dar tu nici `n urma acestor bine-
faceri nu ai devenit mai bun, ci ai r\mas la obi[nuita ta r\utate
insultând nunta, `ntinând c\mara de nunt\. Pleac\, deci, [i
pl\te[te pedeapsa datorat\ unei asemenea neru[in\ri. S\ se
cerceteze pe sine fiecare dintre noi ca nu cumva s\ auzim acest
glas [i noi [i, lep\dând orice cuget nevrednic de `nv\]\tura
duhovniceasc\, astfel s\ ne `mp\rt\[im de sfânta mas\. „{i
a fost, zice, `n anul `n care a murit regele Ozia, v\zut-am pe
Domnul [ezând pe un tron `nalt [i prea`n\l]at”174. Cum L-a
v\zut, eu nu [tiu. C\ L-a v\zut, a spus-o, dar felul `n care L-a
v\zut, l-a trecut sub t\cere. Primesc cele spuse, nu m\ amestec
`n cele trecute sub t\cere. Cuget la cele descoperite, nu scrutez
cu curiozitate cele ascunse. C\ci de aceea [i sunt t\inuite. V\l
de aur este istorisirea Sfintelor Scripturi: firul – de aur, ur-
zeala – de aur. Dar eu nu-i pot ]ese pânze de p\ianjen din
sl\biciunea cugetelor mele. „Nu muta hotarele pe care le-au
`ntemeiat p\rin]ii t\i”175. A muta hotarele p\rin]ilor nu este
sigur. Atunci cum s\ mut\m limitele pe care ni le-a pus nou\
Dumnezeu? Vrei s\ afli cum L-a v\zut pe Dumnezeu? Atunci
fii tu `nsu]i profet! {i cum este cu putin]\ aceasta, zice, so]ie
având [i copii de crescut? Este cu putin]\, iubite, dac\ vrei.

173  Mt. 22, 12.
174  Is. 6, 1.
175  Pilde 22, 28. 
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C\ci [i Isaia `nsu[i avea so]ie [i era tat\l a doi prunci, dar acest
lucru nu l-a `mpiedicat cu nimic. C\ci nu este piedic\ nunta
pentru sui[ul la cer. C\ci dac\ femeia ar fi fost piedic\ [i dac\
ar fi uneltit `mpotriva noastr\, nu ar fi numit-o Dumnezeu
„ajutor” la `nceput, când a creat-o176. 

Voiam s\ spun ce ̀ nseamn\ c\ Dumnezeu st\? C\ci aceasta
este o pozi]ie pe care o iau trupurile, dar ceea ce este dumne-
zeiesc este netrupesc.2. Voiam apoi s\ spun ce `nseamn\ tronul lui Dumnezeu.
C\ci Dumnezeu nu poate fi cuprins de vreun tron. C\ci ceea
ce este dumnezeiesc este necircumscris. Dar m\ tem ca nu
cumva, z\bovind asupra `nv\]\turii cu privire la acestea, s\
nu fiu distras de la a-mi pl\ti datoria. C\ci v\ v\d pe to]i
c\scând ochii la serafimi [i nu numai ast\zi, ci chiar din prima
zi. De aceea, a[a cum ai t\ia drum printr-o mul]ime de oa-
meni, cuvântul meu `[i croie[te, n\valnic, drum prin mul]imea
de gânduri care-mi vin `n minte, zorind c\tre interpretarea
aceea. „{i serafimi st\teau `n jurul Lui”177, zice. Iat\ serafimii
pe care to]i dorea]i mai ieri s\-i vede]i. Privi]i-i, a[adar, [i `m-
plini]i-v\ dorin]a, dar nu cu tulburare, nici cu vânzoleal\ cum
se `ntâmpl\ de obicei la intr\rile [i ie[irile `mp\ratului. C\ci
acolo pe bun\ dreptate se `ntâmpl\ aceasta. Acolo str\jerii nu
a[teapt\ privirile spectatorilor, ci mai `nainte de a se vedea
totul bine `i silesc s\ treac\ repede. Dar aici nu este la fel. Ci
cuvântul a[teapt\ spectacolul pân\ ce ajunge]i s\ vede]i tot ce
se poate vedea. „{i serafimii st\teau `n jurul Lui”178. Mai `na-
inte de a ne `nv\]a despre firea lor, profetul ne `nva]\ vred-
nicia lor de la apropierea de tron. C\ci nu ne spune mai
`ntâi ce erau serafimii, ci ne spune unde st\teau. C\ci aceast\
vrednicie este mai mare decât cea care vine de la firea lor. Cum
a[a? Fiindc\ nu atât faptul c\ sunt serafimi le arat\ pe acele

176  Fc. 2, 18.
177  Is. 6, 2.
178  Is. 6, 2. 


