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CĂTRE DREPTCREDINCIOSUL CITITOR. 
 

Cînd preasfinţitul stăpîn episcopul Argeşului kir Iosif a tipărit Paraklitiki, a fost 
poruncit celui acum dus către Domnul cinstitul meu stareţ şi duhovnicesc părinte Gherontie, 
de a tălmăcit Tîlcuirea Antifoanelor pe scurt din cea pe larg a lui Nichifor Calist Xantopulul1, 
cu scopos ca să o puie la Paraklitiki. Şi fiindcă atuncea din pricina care preasfinţia-sa arată la 
Predoslovia numitei cărţi, a rămas, urnindu-se tipărirea mai pe urmă, a binevoit Dumnezeu 
acum cu voia preasfinţiei-sale, prin rîvna şi osîrdia preacinstitului părintelui nostru stareţ şi 
arhimandrit kir Silvestru, a se tipări aicea în Sfînta Monastire, deosebi ca o cărticică, care era 
de ajuns ca să fie şi singură, de nu din Blaj oarecarele deşert de socoteală şi plin de fumuri (că 
pe numele lui, una ca să nu mînzolesc această sfîntă carte, iară alta ca să nu se pară că a făcut 
vreun lucru vrednic de pomenire, îl tac aicea,) s-ar fi turbat asupra noastră, şi turbîndu-se 
nebuneşte lîngă alte  bîrfeale s-ar fi ispitit să arate şi din Antifoane spre amăgirea norodului 
celui prost, cum că şi noi credem că Duhul Sfînt se purcede din Tatăl şi din Fiul. Dar fiindcă 
acesta aşa arătat, şi pe noi fără de ruşine ne năpăstuieşte, prihănindu-ne şi cu cuvinte fără de 
socoteală de ţărani şi de proşti, el fiind aşa, şi în dogme fără de sfială vicleneşte, pentru 
aceasta s-au adus lîngă Tîlcuirea antifoanelor şi Răspunsul preasfinţitului patriarh Ghermano 
ce l-a făcut către Papa Grigorie, şi Capete oarecare bogosloveşti, din care se arată 
necuviinţele ce răsar din dogma apusenească, şi Vorba fericitului Ioan Furni pentru 
purcederea Preasfîntului Duh. Ca după ce va citi norodul cel dreptcredincios al neamului 
nostru Tîlcuirea Antifoanelor, şi va cunoaşte înţelegerea lor, să vadă din Răspunsul 
preasfinţitului patriarh, năpăstuirea cea mincinoasă, şi din Capetele cele bogosloveşti, hulele 
cele mari ce urmează din adăogirea latinilor în Sfîntul Simbol, şi aşa întru dreapta credinţă a 
sfintei soborniceşti şi apostoleşti Biserici a Răsăritului să se întărească, avînd la aceasta mult 
ajutătoare şi doveditoare şi pe vorba fericitului Ioan Furni. Căci care iubitor de adevăr bărbat, 
şi al Adevărului Hristos slujitor adevărat, după ce va vedea despre o parte mărturiile cele tari 
ale purtătorilor de Dumnezeu Părinţi pentru purcederea cea numai din Tatăl, iară despre alta 
necuviinţele cele cumplite ce urmează din purcederea cea după latini din Tatăl şi din Fiul, va 
suferi a se adaoge în partea cea de a doua, a căreia începutul este scornire omenească, iară 
sfîrşitul pierzarea sufletului. Fără numai de va fi preaiubitor de minciună, şi va pofti mai mult 
slava oamenilor decît slava lui Dumnezeu, precum este scriitorul al acelei de Dumnezeu urîte 
cărţulii, pentru care ca pentru cel ce este, de nu se va pocăi, departe de la Dumnezeu, şi 
împreună moştenitor tatălui minciunii, nu ne este mai mult cuvîntul, şi mai vîrtos că şi pentru 
toate celelalte ce el a mai bîrfit, de ajuns în Teologia Sfîntului Ioan Damaschin, şi în Arătarea 
cea pe scurt a dumnezeieştilor dogme s-au zis, care amîndouă româneşte sînt tipărite. Iară 
pentru cărţile cinstitului vlădicăi de Făgăraş Ioan Bob care şi acestea sînt împotriva Sfintei 
Biserici a Răsăritului, a zice din noi cineva ceva este de prisosit, fiindcă precum în Istoria cea 
pentru neamul românesc tipărită în Buda foaia 336, se aduce, au apucat mai înainte un 
profesor papistăşesc şi a zis: Că în cîtă vreme a întors Ioan Bob pe cărţile lui Torneli în 
românie, mai bine ar fi făcut nişte roate. Mărturie aceasta dintru ai lor prea de ajuns spre 

                                                 
1 Acesta după Bisericeasca Istorie a lui Meletie al Atenelor, a fost la veacul al 13. A alcătuit 
Bisericeasca Istorie în 23 de cărţi, din care numai 18 se află. A lăsat încă şi alte oarecare cărţi 
folositoare Bisericii. 
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arătarea netrebniciei teologhiilor celor din Blaj. Că ceea ce a zis acel profesor pentru cărţile 
lui Torneli, aceea se înţelege şi pentru toate celelalte. Că de lucra cu adevărat la roate, poate 
ajutînd ceva omenirii, îşi lua vreo răsplătire vremelnică de la Dumnezeu, iară acum cu acelea 
şi lui şi celor ce vor primi teologhiile lui mai mult au adaos munca cea veşnică. Pentru aceea 
trebuie precum de alte cărţi străine şi credinţei noastre potrivnice, aşa şi de acelea să ne ferim. 
Căci fiindcă cărţile cele alcătuite de dascălii Sfintei Biserici a Răsăritului, sau din cuvintele 
cele dumnezeieşti şi sfinte adeverirea primesc, sau de la Soboarele cele cu voia lui Dumnezeu 
adunate se întăresc, sau din cele ce în cărţile Sfinţilor Părinţi se cuprind, oarecum se 
legiuiesc, sau din Predania Bisericii cea nescrisă, şi de la cei ce au fost singuri văzători şi 
slujitori Cuvîntului nouă dată se încredinţează, pentru aceasta trebuie şi să le îmbrăţişăm şi 
întru citirea lor ziua şi noaptea să ne îndeletnicim, pentru că de cunoştinţa cea adevărată 
pentru Dumnezeu şi cele dumnezeieşti sînt învăţătoare, şi de mîntuirea cea veşnică 
pricinuitoare. Iară de cărţile cele ce de cei ce au fost cu noi, şi acum dezbinîndu-se partea lor 
cu latinii şi-o au pus, şi pentru aceea şi uniţi se numesc, de acestea zic care de ei pentru 
dumnezeieştile dogme sau din limba latinească se tîlmăcesc, sau de iznoavă se alcătuiesc, 
fiindcă împotriva cuvintelor celor sfinte a dogmaticii se ispitesc, şi asupra Sfinţilor Părinţi, şi 
dumnezeieştilor Soboare, şi apostoleştilor predanii se semeţesc, în tot chipul trebuie să ne 
ferim, ca de cele ce sînt de Dumnezeu urîte, şi pre sufletele celor ce le ascultă depărtîndu-le 
de la Ziditorul în pierzarea cea veşnică le aruncă. Încă şi de cele bisericeşti, care de ei se 
tipăresc, să ne păzim, că precum lucru a arătat şi pe acelea le strică, că aşa au făcut în 
Trioade, aşa în Liturghii, aşa în Molitvelnice şi în altele, că şchiopătînd ei întru amîndouă 
gleznele, ca popii ruşinii, nici papistaşi curaţi sînt, nici răsăriteni nestricaţi. Că se ţin şi de 
cele ale Papei pentru părut oarecum ceva bine lumesc, şi de Biserica Răsăritului în oarecare 
rînduieli, pentru obiceiul cel părintesc, numindu-se pe eişi că sînt de credinţa grecească cea 
veche, ca cum altă credinţă au avut Biserica Răsăritului mai înainte, şi alta acum, o înşelare! 
Şi pentru aceasta ca cei ce sînt ca cum de credinţa grecească primesc cărţile Bisericii 
Răsăritului, iară ca cei ce părtinesc latinilor, întru cele ce sînt împotriva lor le strică, amăgind 
şi amăgindu-se, şi în prăpăstiile pierzării ducîndu-se, întru care ca şi pe alţii să arunce, acestea 
stricări meşteşugesc. Şi acestea adică pentru uniţi şi cărţile uniţilor, pentru care şi s-au adaos 
acestea ce s-au adaos aicea lîngă Antifoane. Iară noi căutînd la Iconomia proniei celei 
dumnezeieşti, care în veacul acesta prin rîvna cea fierbinte a preaosfinţitului nostru stăpîn şi 
al Moldaviei mitropolit, a îmbogăţit neamul nostru cu atîtea cărţi, cu cîte nu în altul, precum 
şi cu aceasta, că mulţumim lui Dumnezeu cîntînd şi binecuvîntîndu-L pe El întru dînsele, şi 
rugîndu-L ca să nu-Și întoarcă faţa Sa de la sluga Sa neamul acesta pînă în sfîrşit.  
 

        Cel întru ascultare împreună cu tălmăcitorul petrecător Grigorie. 
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TÎLCUIRE 
PE SCURT DIN CEA PE LARG 

A LUI 
NICHIFOR   CALIST 

XANTOPULUL 
LA ANTIFOANELE CELOR OPT 

GLASURI. 
 

1. Oare cine este făcătorul acestora;  
2. De unde se numesc trepte; 
3. Pentru care pricină Duminicile s-au rînduit a se cînta; 
4. Carele este cuvîntul de a făcut făcătorul la fieştecarele glas antifoane trei, iară trepte nouă; 
5. Pentru ce le-au numit Antifoane şi nu Tropare; 
6. Pentru ce celelalte glasuri au cîte trei Antifoane, iară glasul 8 patru, şi trepte douăsprezece; 
7. Pentru ce, şi cu care cuvînt totdeauna pe Antifonul cel de pe urmă îl dă Preasfîntului Duh; 
 

TĂLCUIRE A ÎNTREBĂRII CELEI  1. 
Oare cine este făcătorul acestora; 

 
Cum că acestea nu s-au făcut de înţeleptul cîntăreţ Ioan cel din Damasc, arătat este şi 

din altele multe, iară mai ales din însăşi alcătuirea şi întocmirea. Deci povestirea a dat, cum 
că născător al acestora a fost Teodor cel mult întru fapta bună şi întru cuvinte, carele a fost 
povăţuitor Monastirii Studiţilor, şi s-a încununat cu cununa mărturisirii. Iară unii de dau pe 
acestea şi fratelui lui, sfinţitului Iosif, carele şi el studit s-a numit, şi Bisericii Tesalonicenilor 
păstor s-a arătat. Iară pricina facerii lor acest fel de cuvînt se poartă să fi fost, cum că ivindu-
se dumnezeiescul acesta părinte oarecînd de pe zidurile cetăţii, a văzut oarecare muieri lîngă 
mare cu poalele ridicate pînă la genunchi, spălînd nişte haine acolo, şi dintru aceasta s-a 
mişcat gîndul lui, şi a gîndit nişte gînduri necuviincioase, apoi întru sine venind, acestea a 
aşezat, suire precum ar fi zis cinevaşi şi aşezare la starea cea dintîi.  Şi deci cuvînt este, cum 
că mai întîi de toate pe această treaptă a făcut: “Din tinereţele mele vrăşmaşul mă ispiteşte”. 
Aceasta ori aşa, ori în alt fel se află, alţii să o zică, că noi de la cei mai dinainte lunîdu-o o 
zicem. Dară mie mi se pare că alta este pricina, care şi tuturor, ştiu bine, că zicîndu-se le va 
plăcea, măcar oricăruia din amîndoi aceştia vom da că sînt lucru treptele. Deci cum că toate 
cele de supt Lege sînt închipuiri ale Darului, fieştecarele şi nevrînd va mărturisi. Şi ale altora 
sînt chipuri altele, iară ale aşezării noastre la starea cea dintîi, este fugirea evreilor din Egipt 
în Palestina, şi trecerea prin Marea Roşie, şi întoarcerea iarăşi a lor de la Asirieni şi Babilon. 
Şi deci pentru fugirea cea din Egipt nu ne este nouă acum cuvîntul, ci pentru cea din Babilon. 
Căci ştiind Duhul Sfînt cum că neamul iudaicesc iarăşi va călca Legea, şi se va lipi de idoli, şi 
pentru aceasta şi neamurilor celor fără de lege se va da, şi iarăşi de întoarcere se va 
învrednici, a mişcat limba cea dulce glăsuitoare a Prorocului şi Împăratului David, şi a 
prorocit cele ce erau să fie, cum că vor fi duşi în Babilon, şi lîngă rîu în sălcii vor spînzura 
organele lor cele de cîntare, şi necăjindu-se vor striga către Domnul şi vor fi auziţi, şi iarăşi 
vor locui Ierusalimul, care cu adevărat semne prea arătate erau ale aşezării şi întoarcerii 
noastre, iarăşi de către păcatul cel tulburător la Ierusalimul cel de sus, cel slobod şi maică a 
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celor întîi născuţi, la rai zic. Căci ca nişte trepte pre suişurile cele întru fapta bună uneltind 
noi, ajungem la Ierusalim, carele se tîlcuieşte vedere a păcii. Că cela ce s-a suit la vîrful faptei 
bune, petrece viaţă paşnică şi netulburată despre patimi. 
 

TÎLCUIRE A ÎNTREBĂRII CELEI DE A DOUA 
De unde se numesc trepte; 

       
Deci trepte chiar pentru aceasta s-au zis de dumnezeiescul David, fiindcă însemnează 

pre suirea cea din Babilon a lui Israil la Ierusalim, şi a noastră iarăși de la păcat la rai. 
 

TÎLCUIRE A ÎNTREBĂRII CELEI DE A TREIA 
Pentru care pricină Duminicile s-au rînduit să se cînte. 

 
Iară s-au rînduit precum socotesc, numai Duminicile să se cînte pentru aceasta, căci prin 

Înviere am plecat către călătoria cea de sus, şi ne-am suit. Iară adevărul pricinii acesteia este 
arătat. Că dumnezeieştii Părinţi au poruncit ca şi în toate serile treptele cele din Psaltire să se 
cînte, care se numesc şi Cele către Domnul, măcar deşi acum cei mulţi le trec cu vederea, dar 
însă nelipsit pe acestea le cîntă în Postul cel mare, şi arătat că pentru Învierea Mîntuitorului 
cu adevărat cea minunată ce va să fie, carele ne-a suit pe noi din Babilonul cel întunecos şi 
înnegurat al iadului, din păcat adică. Dar Duminicile nu cîntăm treptele cele din Psaltire: că 
sosind Adevărul, închipuirea se strică, însă pomenirea de ele pe cît se poate iarăşi facem prin 
acestea, una adică, văzînd închipuirea ieşită la sfîrşit, iară alta, însemnînd arătat săvîrşirea 
Învierii pentru care s-au scris ele de David. Pentru că Treaptă şi Înviere aceeaşi negreşit 
socotesc a fi, sau puţin a se deosebi, poate şi pentru închipuirea. Ştiu însă şi aceasta, că unii le 
aduc pe acestea la scara lui Iacob. Încă trepte s-au numit şi pentru cele cincisprezece trepte 
ale Bisericii, pe care stînd faţă către faţă cei ce începeau cîntarea, le cînta pe acestea cu viers, 
fiindcă poruncise David prin fiul său Solomon, care mai înainte văzuse ceea ce era să fie. 
Deci de se potrivesc şi acestea la pricina aceasta de faţă, lăsăm să socotească cei ce vor voi. 
 

TÎLCUIRE A ÎNTREBĂRII A PATRA 
Care este cuvîntul de a făcut făcătorul la fieştecarele glas Antifoane trei, iară trepte 

nouă 
 

Deci trei Antifoane (adică cum am fi zis româneşte împotrivă-glasnice, că aceasta 
însemnează cuvîntul elinesc, şi se zic aşa, pentru că se glăsuiesc, şi se cîntă împotrivă şi de o 
parte şi de alta) la fieştecarele au pus făcătorul acestora, spre închipuirea Sfintei Treimi cu 
adevărat, şi a laudei celei îngereşti, care este: Sfînt, Sfînt, Sfînt. Iară nouă trepte iarăşi, pentru 
cîntarea cea neîncetată, şi între dînsele împotrivă glăsuitoare, a celor nouă cete cereşti. 
 

TÎLCUIRE A ÎNTREBĂRII  CELEI DE A CINCEA 
Pentru ce le-au numit Antifoane şi nu Tropare 

 
Iară Antifoanele s-au aflat mai întîi de sfinţitul purtătorul de Dumnezeu şi mucenicul 

Ignatie, carele a fost întru uimire, şi a văzut aşa pre cetele cele cereşti înălţînd lui Dumnezeu 
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cîntări împotrivă-glăsuitoare: Iară mai pe urmă şi Gura cea de aur Ioan mai mult pe acestea 
le-a lăţit împotriva luptătorilor de Dumnezeu eretici, ce mulţi atuncea răsăreau între cei ce 
voiau să aibă socoteli drepte, care şi oarecare viersuri păgîneşte împotriva dreptei noastre 
credinţe alcătuind şi cîntînd înlăuntru în Constantinopol, el a aflat cîntări împotrivă- 
glăsuitoare, şi le-a dat Bisericii lui Dumnezeu. Deci Antifoane şi pe acestea le-a numit 
dumnezeiescul acesta făcător, sau după vedenia mucenicului şi purtătorului de Dumnezeu 
Ignatie: Că cîntare îngerească sînt şi acestea, măcar deşi pe pămînt, către Dumnezeu, fiindcă 
au de trei ori la fieştecarele glas, Sfînt, Sfînt, Sfînt. Sau după fapta celui cu graiul aurit, 
fiindcă glăsuiesc împotriva viclenilor draci, care se împotrivesc nouă. Poate şi după alt chip 
se numesc Antifoane, căci cei ce pre treptele Bisericii celei din Ierusalim cîntau treptele lui 
David, de la care şi acestea s-au numit, glăsuind împotrivă unii altora, le cîntau pe ele. Iară nu 
s-au numit Tropare (care cuvînt elinesc fiind, româneşte s-ar fi putut zice întorsătoare) pentru 
că nu se aduc şi nu se întorc spre altceva, că fieştecare dintru acestea se potriveşte cîntării 
sale.  
 

TÎLCUIRE A ÎNTREBĂRII CELEI DE A ŞASEA 
Pentru ce celelalte glasuri au cîte trei Antifoane. Iară glasul 8 patru, şi trepte 

douăsprezece. 
 

Cu cuviinţă este a fi cineva la nedumerire: Pentru ce celelalte glasuri avînd cîte trei 
Antifoane, şi nouă trepte, glasul al optulea are patru Antifoane şi douăsprezece trepte. Deci 
zicem: Că nu pentru altă pricină aceasta o a făcut cîntăreţul, fără numai pentru aceasta: 
Cincisprezece fiind treptele Psaltirii, şi iarăşi opt glasurile, făcătorul de cîntări acesta, la 
fieştecarele glas, luînd cîte trei trepte ale Psaltirii, şi împrumutîndu-se meşteşugul de acolo, şi 
aligorisind aşa împlinea înţelegerea, întru cele două viersuri ale unui Antifon povestind o 
Treaptă de ale Psaltirii, întrucît la fieştecare glas, se face şase trepte şi trei dogmatice. Deci 
întru cele patru glasuri dintîi cheltuindu-se cele douăsprezece trepte ale Psaltirii, aşijderea 
iarăşi, şi întru cele patru de pe urmă asemenea făcînd ca şi la cele dintîi, luînd dintru început, 
şi iarăşi acele douăsprezece trepte cheltuindu-se, fiindcă au rămas numai cele trei trepte de pe 
urmă ale Psaltirii, nu s-a părut cu cuviinţă făcătorului acestuia a le trece cu vederea pe ele, 
măcar acum la sfîrşit, pentru aceasta a fost silit de a făcut și al patrulea Antifon, numai pentru 
aceste trei trepte. Dar fiind iarăşi, că nu era cu putinţă să-şi strice obiceiul său, şi să le facă pe 
ele mai mult decît două, pentru aceasta pe o treaptă o a lăsat cu totul, fiindcă cuprindea numai 
pentru o faţă, şi se aducea numai pentru David, care este: Adu-ţi aminte Doamne de David, şi 
de toate blîndeţile lui. Afară poate de va zice cineva, că şi de această treaptă a pomenit întru 
cele ce au făcut pomenire de cele sfinte, şi de dumnezeiasca Biserică, şi de cele ca de acestea. 
Iară pe cea după dînsa în două tăindu-o după obicei, care este: Iată dar ce este bun, şi-a 
împlinit rînduiala sa. Iară pe cea de pe urmă, oarecum şi pe aceasta împreună o a cuprins, care 
este: Iată acum binecuvîntaţi pe Domnul, că pentru Biserică vorbeşte şi aceasta, şi aşa a 
săvîrşit pricina sa mult fiind silit.  
 

TÎLCUIRE A ÎNTREBĂRII CELEI DE A ŞAPTEA 
Cu care cuvînt totdeauna pe Antifonul cel de pe urmă îl dă Preasfîntului Duh 
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Fiindcă prorocii mişcaţi fiind de dumnezeiescul Duh, arată mai nainte cele ce erau să 
fie, de carele şi pe treptele acestea prorocul David mişcîndu-se le-a scris, care însemnează 
cîte mai înainte s-au arătat. Pentru aceasta cu cuviinţă, făcătorul de cîntări acesta, întru aceste 
de faţă cîntări pe Duhul acesta Îl ia, arătînd, cum ar fi zis cineva, şi însemnînd, că prin venirea 
Preasfîntului Duh ne-am înnoit şi la vrednicia cea dintîi ne-am adus. Sau fiindcă împreună cu 
lucrarea duhului celui viclean ne-am pogorît în Babilon, adică în păcatul cel ce tulbură 
mintea, iară de Duhul cel bun şi stăpînitor, ne-am povăţuit la Ierusalimul cel drept, şi paşnic 
şi fără de tulburare, pentru aceasta potrivit dumnezeiescul acesta cîntăreţ ia pe Duhul în 
cîntările cele mai sus zise. Şi a treia, fiindcă făcătorii cîntărilor, mult cuvînt fac pentru Tatăl 
cel fără de început, şi pentru întruparea lui Dumnezeu-Cuvîntului, şi pentru cum că de o fiinţă 
sînt amîndoi, dar nu atîta pentru Duhul, pentru aceasta făcătorul cîntării acesteia, pe cel mai 
mult cuvînt l-au pus aicea pentru Sfîntul Duh. Arătînd cum că cîte trei feţele sînt de una şi 
aceeaşi fiinţă, şi cum că printr-însul tot ce este bun de la Dumnezeu izvorînd se varsă şi se dă, 
şi cum că El împreună cu Tatăl şi cu Fiul zideşte făptura, şi cum că iarăşi printr-însul se va 
înnoi faţa pămîntului; şi celelalte cîte pentru darurile şi facerile de bine ale Lui povesteşte. 
Poate ar fi zis cineva şi pentru lauda îngerească cea împotrivă-glăsuitoare, care este Sfînt, 
Sfînt, Sfînt. Că pentru aceasta şi zice, Sfîntului Duh. Măcar că Preasfîntul Duh se numeşte cu 
multe numiri. Ci fiindcă cele întrebate de mulţi, pe cît ne-a fost cu putinţă, Dumnezeu ajutînd, 
le-am lămurit; să venim acum la înseşi cîntările acestea cele împotrivă-glăsuitoare. Şi întîi să 
socotim pe cele ale glasului întîi.  
 

TREPTELE GLASULUI ÎNTÎI 
ANTIFON 1. 

Cînd mă necăjesc, auzi durerile mele: Doamne către Tine strig. 
 

Bine-minunatul acesta cîntăreţ pe Psalmul cel dintîi al treptelor parafrazîndu-l, întîi l-a 
pus şi al treptelor sale. Pentru că David zice: Către Domnul cînd m-am necăjit am strigat, şi 
m-a auzit. Deci ceea ce acela, cu ochii cei proroceşti mai înainte văzînd, ca un lucru făcut a 
zis, măcar deşi pe urmă era să ia sfîrşitul, aceasta acum făcătorul de cîntări acesta ca în chip 
de rugăciune face: Că strig, zice, Doamne în vremea necazului meu, auzi durerile inimii mele. 
Iară durerile acestea nu trupeşti oarecare şi pentru trupeşti lucruri se cuvine să le înţelegem, ci 
ale inimii şi ale sufletului, pentru frica muncilor celor de acolo, şi nedobîndirea veşnicelor 
bunătăţi celor ce se aşteaptă. 
 

Pustnicilor neîncetată dorire dumnezeiască se face, celor ce sînt afară de lumea cea 
deşartă. 

    
Această cîntare, laudă are a celor ce petrec în pustie, şi se unesc cu Dumnezeu. Că 

dorinţa lor, zice, nu cască către ceva din cele deşarte, alteori alta ea făcîndu-se, şi către altele 
din cele materialnice mutîndu-se. Ci la vîrful doririlor fiind întemeiată, neschimbată este, şi 
pururea creşte, neîncetată avînd îndrăgirea. Se cuvine însă a şti, că aceste două cîntări, sînt 
făcute dintr-o treaptă a Psaltirii. Dar întru aceasta de pe urmă, numai cu un cuvinţel s-a 
împrumutat de acolo făcătorul.  
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Sfîntului Duh, cinstea şi slava se cuvine împreună, precum Tatălui și Fiului. Pentru 
aceasta să cîntăm o stăpînire a Troiţei. 

 
Vezi că celor necăjiţi, şi care cheamă pe Domnul, şi voiesc a se depărta de grijile vieții 

acesteia, urmează şi strălucirea Sfîntului Duh. Pentru aceasta şi îndeamnă făcătorul a 
bogoslovi. Că zice: Sfîntului Duh se cuvine cinste şi slavă a se aduce de la toată firea, precum 
se cuvine Tatălui împreună şi Fiului. Că afară de însuşirile cele ipostaticeşti, cîte are Tatăl, 
sînt şi ale Fiului; şi cîte are Fiul, sînt şi ale Duhului; şi împotrivă. Şi orice se cuvine Aceluia, 
se cuvine şi Acestora, pentru că una după fire sînt cele trei, şi o stăpînire şi o începătorie este 
a celor trei, care aceasta şi făcătorul acesta a însemnat, poruncind să cîntăm o stăpînie celor 
trei, ca cele ce au o începătorie şi o fiinţă, şi o dumnezeire.  
 

ANTIFON 2 
La munţii legilor Tale m-ai înălţat, cu fapte bune luminează-mă Dumnezeule, ca să Te 

laud pe Tine. 
 

Al sufletului celui lipsit de ajutorul omenesc lucru este, a petrece prin pustii, şi a fi fără 
de tulburare, şi pentru aceasta a alerga către Dumnezeu, şi a cere ajutorul de la El. Drept 
aceea şi minunatul acesta cîntăreţ, ca cei robiţi în Babilon, de tot ajutorul omenesc fiind lipsit, 
acelea asemenea cu aceia se vede că cîntă. Că, Ridicat-am, zice, ochii mei la munţi, de unde 
va veni ajutorul meu. Iară munţi aicea cîntăreţul zice pe legile şi poruncile lui Dumnezeu. 
Pentru că sînt mai presus de toate cele pămînteşti, şi ne depărtează pre noi de cele pămînteşti, 
numai de ne vom întări şi ne vom sprijini mintea la dînsele. Că se asemănează cu oarecare 
lumină şi loc de pîndire întru înălţime, la care căutînd nu ne rătăcim. Că, Făclie, zice, este 
picioarelor mele Legea Ta, şi lumină cărărilor mele. Iară în oarecare prescrieri greceşti se află 
τα ορη τον σον νομων, adică munţii păşunilor Tale. Dar şi aceasa nu este nepotrivită 
înţelegerii făcătorului de cîntări acestuia. Căci fiindcă Păstor adevărat este Hristos, iară oaie 
cel ce s-a făcut ucenic Lui, pentru aceasta păşune a sufletului poate să fie hrana cea adevărată 
a poruncilor Lui, după cuvîntul ce zice: Că nu numai cu pîinea va trăi omul, ci cu tot graiul 
lui Dumnezeu. Iară luminare poate să fie cea de taină şi asemenea ca fulgerul de iute 
dumnezeiasca strălucire a minţii, care se face prin dobîndirea faptelor bune.  
 

Cu mîna Ta cea dreaptă luîndu-mă Tu Cuvinte, păzeşte-mă, fereşte-mă ca să nu mă 
ardă focul păcatului. 

 
         Dintru aceastaşi treaptă şi pe aceste graiuri le-a luat cîntăreţul. Că Domnul, zice acolo, 
te va păzi, Domnul va fi acoperămînt ţie peste mîna ta cea dreaptă. Adică va sta de-a dreapta 
ta, apărîndu-te pe tine. Deci se roagă cîntăreţul chemînd pe Dumnezeu, ca să puie peste dînsul 
mîna Sa, şi să-i fie ajutător, şi păzitor, ca să nu se ardă de focul ispitelor vrăjmaşului.  
 

Prin Sfîntul Duh toată făptura se înnoieşte, iarăşi alergînd la cea dintîi; că întocmai 
puternic este cu Tatăl şi cu Cuvîntul. 
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Ci nici această treaptă a Troiţei este afară de cîntarea lui David. Că de acolo şi pe 
aceasta o a tras înţeleptul cîntăreţ. Căci zice acela măririle lui Dumnezeu înălţînd, şi pe a 
doua naştere cea viitoare umbros însemnînd: Trimite-vei Duhul Tău, şi se vor zidi, şi vei 
înnoi faţa pămîntului. Deci zidire şi pămînt unii au înţeles pe însuşi omul. Că acesta şi din 
pămînt zidindu-se, şi în mijloc între stricăciune şi între nestricăciune fiind, după ce a pătimit 
acea amară neascultare, a căzut în stricăciune, şi pe viaţă cu moarte o a schimbat. Dar 
Dumnezeu Cuvîntul milostivindu-Se, şi în vremile cele mai de apoi trup luînd, şi cale arătînd, 
pe care iarăşi s-a suit la vrednicia cea mai dinainte, întîi prin Duhul Sfînt ne înnoim cu 
botezul, dezbrăcîndu-ne de haina stricăciunii, şi îmbrăcîndu-ne întru Hristos viaţa cea 
adevărată, apoi după aceea murind, iarăşi prin Duhul Sfînt ca într-o clipeală vom învia, şi la 
vrednicia cea dintîi care o aveam mai înainte de neascultare vom veni, cu Dumnezeu cel din 
fire, noi dumnzeii cei după dar unindu-ne şi cunoscîndu-ne. Deci aşa unii pre înnoire numai 
la om o au înţeles. Dar mie mi se pare că cuvîntul nu se înţelege numai la oameni, ci şi la 
toată zidirea lumii, a celor patru stihii zic. Că precum acolo omul prin plecarea cea către cel 
mai rău a suferit stricăciune, aşa şi zidirea a pătimit, împreună împărtăşindu-se prin acela de 
cădere, şi în mijloc şi ea fiind, pentru om s-a supus stricăciunii. Că nici era cu putinţă acela 
căzînd supt stricăciune, cel cuvîntător şi însufleţit, ea să rămîie nestricată. Deci prin Duhul 
Sfînt, zice, nu numai oamenii, ci şi zidirea, adică lumea, (că pentru aceasta a adaos şi graiul 
acela, toată) se înnoieşte, în loc de, se va înnoi, şi la vrednicia cea mai dinainte va veni, adică 
la nestricăciune, care o a avut mai înainte de a cădea Adam. Deci prin Sfîntul Duh va fi 
înnoirea zidirii. Că Acelaşi poate şi lucrează cu Tatăl şi cu Cuvîntul, adică cu Fiul. Ca Cela ce 
este de o fiinţă cu Dînşii şi de o cinste. Iară Cuvînt numeşte pe Fiul pentru nepătimirea 
naşterii, fiindcă ca din minte Se naşte din Tatăl. Iară cum că este Duhul şi întocmai puternic 
cu Tatăl şi cu Cuvîntul, împreună cu Dînşii fiind ziditor al făpturii, arată David zicînd: Cu 
Cuvîntul Domnului cerurile s-au întărit, şi cu Duhul gurii Lui toată puterea lor. Pentru aceasta 
nu numai la Sfîntul Duh să dai înnoirea zidirii. Ci precum zidirea, şi celelalte le dai la cîte trei 
feţele, aşa şi înnoirea să o dai. Că pentru aceasta a adaos făcătorul şi cuvîntul acela, întocmai 
puternic. Fiindcă Acelaşi poate să lucreze cu Tatăl şi cu Cuvîntul. Că cele ale unei Feţe, sînt 
lucruri cu adevărat ale cîte trei Feţelor. 
 

ANTIFON 3 
De cei ce mi-au zis mie să mergem în curţile Domnului, veselitu-mi-s-a duhul, împreună 

mi s-a bucurat inima. 
 

Norodul iudeilor cînd în Ierusalim petrecea, prin desfătare şi lenevire de la Dumnezeu 
departe făcîndu-se, şi de la Biserică s-au depărtat, şi prin munţi şi prin dealuri oarecare 
mergînd, dumnezeilor, iară nu Dumnezeului celui viu şi adevărat slujba şi închinăciunea 
aducea. Pentru care pricină şi robi fiind duşi în Babilon, şi multe rele pătimind, îşi aducea 
aminte şi de Ierusalim, iară mai vîrtos de Biserică. Pentru aceasta şi cu dorinţa aceasta 
aprinzîndu-se, de le pomenea lor cineva de locul acela, mai mult se veselea, şi de nespusă 
bucurie se umplea. Că, veselitu-m-am, zice, de cei ce mi-au zis mie, în Casa Domnului vom 
merge. Această înţelegere a Psaltirii cîntîndu-o dumnezeiescul acesta cîntăreţ, zice: De cei ce 
mi-au zis mie să mergem în curţile Domnului, veselitu-mi-s-a duhul, împreună mi s-a bucurat 
inima. Că dacă cineva cu osîrdie a sufletului, şi cu inimă zdrobită şi curată va merge la 
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Biserica lui Dumnezeu, de nespusă dulceaţă se umple. Şi cel ce a fost ţinut de dragostea 
aceasta, ştie ceea ce zic.  
 

În casa lui David frică va fi mare: că acolo scaunele punîndu-se, se vor judeca toate 
seminţiile pămîntului şi limbile 

 
Cuvînt vechi s-a dat, cum că Sionul este în mijlocul pămîntului. Că pentru aceasta acolo 

şi tainele cele mai presus de minte ale iconomiei lui Hristos s-au săvîrşit. Și mai vîrtos 
moartea, îngroparea, şi învierea. Ca de la un chendru să alerge în tot pămîntul vindecarea 
mîntuirii noastre. Iară alt cuvînt iarăşi s-au dat de la Părinţi, cum că acolo va fi şi a doua 
venire a lui Hristos, cînd va vrea să judece viii şi morţii, adică drepţii şi păcătoşii. Ca iarăşi de 
la marginile pămîntului, acolo în mijloc, adică la chendru, să se adune, unii ca să se 
osîndească, şi în valea plîngerii să se ducă, iară alţii ca să audă glasul cel blagoslovit acela. 
Deci casă a lui David unii au socotit că este Ierusalimul, pentru împărăţie. Iară alţii muntele 
cela ce se zice al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim. Că acolo va fi judecata. Şi nu 
este de mirare casă a lui David să se zică acela, pentru că este aproape de cetate. Iară cum că 
acolo va fi judecata, acestaşi David zice în Psalmul 83: Fericit este bărbatul, căruia este 
ajutorul lui de la Tine, suişuri în inima sa a pus, în valea plîngerii, în locul carele a pus. Că 
blagoslovenii ş.c. Că a muntelui aceluia partea cea din sus, se zice Muntele Măslinilor, iară 
cea din jos, Valea Plîngerii. Deci de vreme ce cei ce vor să se judece acolo, unii vor să plîngă, 
iară alţii să se miluiască, pentru aceasta şi muntele cu acele două numiri s-a numit. Zice dar 
cîntăreţul, cum că la Ierusalim va fi frică mare. Pentru că acolo după făgăduinţa lui Iisus, 
punîndu-se douăsprezece scaune, vor şedea Apostolii, judecînd pe cele douăsprezece seminţii 
ale lui Israil. Iară limba este mai cuprinzătoare decît seminţia, că întru o limbă sînt multe 
seminţii. 
  
Sfîntului Duh cinste, închinăciune, slavă şi putere: precum Tatălui se cade, şi Fiului se 

cuvine să-I aducem. Că unime este Troiţa după fire, iară nu după feţe 
 

Asemenea este treapta aceasta cu cea dogmaticească a Antifonului celui dintîi, şi pentru 
aceea nu este trebuinţă aceleaşi iarăşi şi pentru aceasta a zice, ci aceea numai a arăta, că 
unime este Treimea după fire, iară nu după feţe, către Savelie privind făcătorul zice, că acela 
zicea pe dumnezeire o faţă şi un ipostas, că lepădînd pe ipostasuri, cu nume numai zice că se 
numeşte Tată, Fiu şi Duh Sfînt. Că una şi aceeaşi faţă a dumnezeirii uneori se face Tată, iară 
alteori Fiu, iară alteori Duh Sfînt. Şi aşa amestecare făcea a ipostasurilor. Către carele Arie 
împotrivindu-se, pe cele trei feţe a păzit, adică ipostasuri, dar însă trei firi ciudate a adus la 
dumnezeire, mai mare, de mijloc, şi mai mică. Şi amîndoi măcar deşi împotrivă unul altuia 
erau cu socotelile dar întru o groapă au căzut. Că Savelie aducînd o fire, trebuia să 
deosebească feţele, iară Arie bine zicînd trei feţe, trebuia să le adune iarăşi la o fire. Că aşa ar 
fi fost dogma bună. Că alunecările amîndurora păzesc pre a noastră bună credinţă. Că la noi 
ceea ce se cinsteşte, este Unime şi Treime. Iară unime nu după feţe, precum Savelie zicea, ci 
după fire şi după fiinţă, la care o fire greşea Arie, nu una socotindu-o pe aceasta, ci trei 
străine între dînsele, măcar deşi zicea trei feţe deosebite între dînsele.  
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TREPTELE GLASULUI AL DOILEA. 
ANTIFON 1. 

Spre cer ridic ochii inimii mele, la Tine Mîntuitorule, mîntuieşte-mă cu strălucirea Ta. 
 

De mare folos este a fi omul întru necaz şi strîmtoare, că socoteşte şi pe cei ce erau 
robiţi în Babilon, cîtă înţelepciune arată în pămînt străin, căci cînd petreceau ei în cetatea lui 
Dumnezeu, şi în Biserica cea vestită a Lui, departe de El erau cu mintea, şi întru cele deşarte 
se îndeletniceau. Iară cînd s-au robit, atuncea aleargă către El, şi acest fel de cuvinte 
îmblînzitoare grăiesc către Dînsul: Către Tine am ridicat ochii mei Cela ce locuieşti în cer. Că 
depărtaţi fiind ei de Biserică, la cer căutau, unde mai deosebit se zice Dumnezeu că are 
locuinţa. Nu cum că chiar acolo locuieşte. Căci zice prin Isaia: Au nu cerul şi pămîntul Eu 
plinesc? Ci pentru că întru puterile cele de acolo mai vîrtos Se odihneşte. De vreme ce şi întru 
oameni se zice că locuieşte după cuvîntul ce zice: Locui-voi întru ei şi voi umbla. Aceasta şi 
dumnezeiescul acesta cîntăreţ ştiind zice, robit de păcat fiind eu, la cer ridic ochii inimii mele, 
către Tine Cela ce singur poţi a mîntui. Deci fiindcă întru întunericul păcatului petrec, rogu-
mă, mîntuieşte-mă cu venirea strălucirii Sfîntului Duh.  
 

Miluieşte-ne pe noi, cei ce greşim Ție mult, în tot ceasul o Hristosul meu, şi ne dă 
chipuri mai înainte de sfîrşit să ne pocăim. 

 
         Măcar deşi în chip de rugăciune aduce preaînţeleptul cîntăreţ pe această treaptă, dar însă 
de la cei robiţi în Babilon a luat şi pe această înţelegere. Că Miluieşte-ne pe noi Doamne, 
zice, miluieşte-ne pe noi, că prea mult ne-am umplut de hulă. Că numai din milă, iară nu din 
lucruri se roagă ei să se mîntuiască. Aceasta şi acesta cere de la Dumnezeu, zicînd ca despre 
tot neamul: Miluieşte-ne pe noi Doamne cei ce greşim Ţie mult în tot ceasul, de nu mai nainte 
ar fi apucat mila Ta, şi bunătatea cea nemăsurată, şi iubirea de oameni, nimic nu ne-ar fi oprit 
pe noi, a ne da focului celui nestins al gheenei. Că de Te vei uita la fărădelegi Doamne, cine 
va suferi. Iară aceasta ce zice: Şi ne dă chip mai înainte de sfîrşit să ne pocăim Ție, această 
înţelegere are. Omul cel ce greşeşte, trebuie să se smerească şi să se zdrobească. Iară 
Dumnezeu cel ce nu voieşte moartea păcătosului, văzînd zdrobirea lui, îi dă chipuri prin care 
arătînd el pocăinţa bună, se învredniceşte de viaţa cea de sus. Sau şi însăşi aceasta, adică a 
cunoaşte cineva răul, şi a se zdrobi, chip de pocăinţă este, de la Dumnezeu dat sufletului. Iară 
mai nainte de sfîrşit s-a zis, pentru că viaţa aceasta este a luptelor, iară ceea ce va să fie a 
răsplătirii. Că în iad, zice, cine se va mărturisi Ție. Iară pocăinţa este lepădare desăvîrşit de 
lucrurile cele rele, care se face cu mintea.  
 
Sfîntului Duh, a împărăţi se cuvine, a sfinţi, şi a mişca făptura. Că Dumnezeu este de o 

fiinţă cu Tatăl şi cu Cuvîntul. 
 

Cum că toate dumnezeieştile daruri se trimit oamenilor de la Treimea cea începătoare 
de lumină şi fericită, arătat este tuturor. Iară cum că şi deosebit la fieştecare faţă a Treimii, se 
dau oarecare, şi aceasta este luminat. Măcar că şi celelalte Se împărtăşesc, afară numai de 
însuşirile cele ipostaticeşti, precum s-a zis şi mai sus. Deci la cele două feţe, la Tatăl adică şi 
la Fiul, altele se dau. Iară la Sfîntul Duh, împreună cu alte nenumărate, se dau şi acestea, 
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împărăţia, sfinţirea, şi mişcarea zidirii. Împărăţia adică, nu numai pentru că El este Împărat a 
toate, ci şi pentru că oricine se zice că împărățeşte, printr-însul i se dă această vrednicie. Iară 
sfinţirea, pentru că de la Dînsul ca de la un izvor întîi izvoreşte toată sfinţenia. Iară mişcarea 
zidirii, sau şi a firii, pentru că răsărirea, şi viaţa şi odrăslirea, şi rodirea, şi cîte ca acestea 
mişcîndu-se zidirea lucrează prin cele patru stihii, şi prin trupurile cele cereşti, le lucrează 
puterea cea făcătoare de viaţă şi ţiitoare a Preasfîntului Duh. Deci laudă cîntăreţul pre Sfîntul 
Duh, prin acestea vrînd să arate, cum că nu este El lipsit ceva de celelalte două feţe ale 
dumnezeirii. Pentru că cîte se dau la Acelea că lucrează, se dă şi la Acesta, căci Dumnezeu 
este de o fiinţă cu Tatăl şi cu Cuvîntul. 
 

ANTIFON 3. 
De nu ar fi că Domnul era întru noi, cine ar fi îndestulat întreg a se păzi de vrăjmaşul 

împreună şi ucigaşul de om. 
 

Treapta cea de la Psalmi aduce pe cei ce erau robiţi în Babilon, cum că zicea spre slava 
lui Dumnezeu după întoarcere: Zică adică casa lui Israil: De nu ar fi că Domnul era întru noi, 
cînd s-au ridicat oamenii asupra noastră, iată de vii ne-ar fi înghiţit pe noi, că după întoarcere, 
tuturor erau puşi ei înainte spre vînare, şi erau goi şi robi, fiindcă de curînd se izbăviseră de 
rele. Iară cîntăreţul după înaltă înţelegere acestea luîndu-le, către vrăjmaşul cel neîmpăcat 
aduce înţelegerea, zicînd: De nu ar fi fost Domnul cu noi hristianii, cine ar fi fost îndestulat a 
se mîntui de vrăjmaşul împreună şi ucigaşul de om. Pentru că vrăjmaşul vostru diavolul, zice 
Scriptura, ca un leu răcnind înconjură, căutînd pe cine să înghită. Iară ucigaș de om chiar 
diavolul se numeşte, după cum zice Domnul în Evanghelie: Că acela ucigător de oameni a 
fost dintru început. Pentru că sîrguinţa lui nu este asupra pietrelor, sau a dobitoacelor, şi a 
semănăturilor, ci asupra sufletului omenesc, carele este chiar omul. 
 
Dinţilor lor nu da Mîntuitorule pe robul Tău, că în chipul leului se pornesc asupra mea 

vrăjmaşii mei. 
 

Dintru o treaptă şi aceste două s-au luat. Pentru aceea şi asemenea este înţelegerea 
amîndurora, afară numai că cel dintîi se abate ca către cei ce pătimesc, care zic: De n-ar fi că 
Domnul era întru noi, şi celelalte. Iară acesta se abate către Hristos avînd rugăciune, să nu se 
dea omul dinţilor vrăjmaşului, adică puterilor celor potrivnice, ca să se mănînce. Pentru că în 
chipul leului zice, vin asupra noastră vrăjmaşii. Precum şi Hristos prin Petru zice: Vrăjmaşul 
vostru diavolul, ca un leu răcnind, şi celelalte.  
 
În Sfîntul Duh este începătoria vieţii, şi cinstea. Că toate cele zidite ca un Dumnezeu ce 

este le întăreşte, împreună le păzeşte cu Tatăl şi cu Fiul. 
 

Scopos este pururea înţeleptului acestuia făcătorul de cîntări, să nu înstrăineze pre 
Sfîntul Duh de a fi de o fiinţă şi de o fire cu Tatăl şi cu Fiul. Precum şi acum aceasta vrînd să 
arate, zice: Întru Sfîntul Duh este toată începătoria vieţii, şi însăşi viaţa, iară mai vîrtos El este 
viaţa. Pentru că El dă viaţă nu numai oamenilor, ci şi tuturor celor ce se zic că vieţuiesc. Încă 
nu numai este Începător a toată viaţa, ca Cela ce este Izvor al vieţii, ci şi toată cinstea şi slava 



13 
 

printr-însul se dă, nu numai între oameni adică prin vrednicii şi prin celelalte daruri de 
sfinţenii, ci şi între înseşi zidirile. Pentru că deosebită este şi între  dînsele cinstea şi slava. 
Pentru că alta, zice Apostolul, este slava soarelui, şi alta slava lunii. Şi întru celelalte toate 
asemenea. Că toată slava cea de acest fel de acolo este. Pentru că din fire Dumnezeu 
desăvîrşit fiind Duhul Sfînt, pe toate cele zidite, cerul, pămîntul, şi toate cele ce sînt într-
însele, le întăreşte, adică tărie, putere, şi lucrare le dă, ca să facă cele ale sale. Şi nu numai 
aceasta, ci şi le ţine pînă acum şi le păzeşte. Că de ar fi fost ele lipsite de Pronia şi de ajutorul 
lui Dumnezeu, de mult s-ar fi risipit. Însă măcar deşi se zice că Duhul Sfînt pe toate le ţine şi 
le păzeşte, dar pentru că este întocmai puternic şi de o fiinţă, se zice că toate le face întru 
Tatăl prin Fiul, adică împreună cu Tatăl şi cu Fiul, Tatăl adică binevoind, iară Fiul lucrînd, 
iară Duhul Sfînt săvîrşind.  
 

ANTIFON 2 . 
Cei ce nădăjduiesc în Domnul, se aseamănă muntelui celui sfînt, care nicidecum nu se 

clătesc de bîntuielile lui Veliar. 
 

Nădăjduire este nădejdea cea desăvîrşit, şi încredinţarea cea fără de îndoială. Deci zice 
minunatul acesta cîntăreț după treapta cea din Psaltire, cum că cei ce cu totul întăririle 
mîntuirii sale le-au pus la Dumnezeu cu neîndoită nădejde şi încredinţare, asemenea sînt cu 
muntele Sionului la întărire şi neclătire. Că pre acesta îl numeşte munte sfînt. Pentru aceasta 
cei ce şi-au afierosit nădejdile desăvîrşit la Dumnezeu, şi nu se nădăjduiesc spre boieri, spre 
fiii oamenilor, nici spre ceva din cele stricăcioase şi pămînteşti, nu se clătesc, zice, nicidecum 
de bîntuielile lui Veliar, adică ale diavolului. Că precum muntele Sionului, măcar mii de 
meşteşugiri de s-ar face, nu se clăteşte. Şi spune şi pricina mai jos David, pentru că munţi sînt 
împrejurul lui. Aşa şi cei ce se nădăjduiesc spre Domnul, tari stau. Pentru că Domnul este 
împrejurul norodului Său. Iară norod al lui Dumnezeu este cu adevărat, cel ce se nădăjduieşte 
spre El, şi fără de îndoială şi cu frică plineşte poruncile Lui.  
 

Întru fărădelegi mîinile sale să nu-şi tindă, care dumnezeieşte vieţuiesc. Că nu va lăsa 
Hristos toiagului soarta sa. 

 
Dintru aceastaşi treaptă sînt şi graiurile acestea. Că zice David: Şi Domnul împrejurul 

norodului Său de acum şi pînă în veac. Apoi adaugă şi pricina, pentru ce este Domnul pururea 
cu cei ce se nădăjduiesc spre El. Că nu va lăsa Domnul, zice, toiagul păcătoşilor peste soarta 
drepţilor, ca să nu-şi tindă drepţii întru fărădelegi mîinile lor. Iară făcătorul de cîntări acesta 
cu sfătuire zice, cei ce vieţuiţi după Dumnezeu, şi umblaţi în căile Lui, şi vă nădăjduiţi spre 
Dînsul, măcar  de vă şi necăjiţi multe pentru El pătimind de la cei păcătoşi, trupeşte adică de 
la cei păgîni şi fărădelege, iar sufleteşte de la draci, nu vă întindeţi mîinile voastre la 
fărădelegi, de care Dumnezeu nu Se bucură. Adică nu vă depărtaţi de la lucrarea  voastră cea 
bună. Că aceasta a însemnat prin mîini. Pentru că Hristos nu va lăsa mult soarta sa ca să se 
chinuiască de toiagul şi necazul păcătoşilor, al păgînilor adică şi al dracilor, ci văzînd 
răbdarea voastră degrab va aduce izbăvirea. Că binecuvîntat, zice, este Dumnezeu, Carele nu 
vă va lăsa pe voi să vă ispitiţi mai presus de ceea ce puteţi. 
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Prin Duhul Sfînt izvorăşte toată înţelepciunea, de aicea este darul apostolilor, şi cu 
daruri de biruinţă se încununează mucenicii, şi prorocii văd. 

            
Tot darul desăvîrşit, zice Iacob fratele Domnului, de sus este pogorînd de la Părintele 

Luminilor. Iară Lumini sînt Fiul şi Duhul Sfînt, Cele ca dintru o rădăcină de Dumnezeu sădite 
vlăstări, Cele ca dintru un izvor gemene rîuri. Deci tot darul de sus se trimite. Pentru că o 
lucrare este a cîte trei feţelor ale dumnezeirii însă prin Sfîntul Duh toate se dau oamenilor. 
Deci zice cum că prin Sfîntul Duh izvorăşte, ca dintru un izvor îndestulat şi nedeşertat, toată 
înţelepciunea şi ştiinţa. Apoi deosebeşte pe dumnezeieştii bărbaţi care o au primit. De aicea, 
adică de la Duhul Sfînt s-a dat apostolilor darul înţelepciunii, căreia nimenea nu a putut să-i 
stea împotrivă, încă şi celelalte daruri. Iară au luat dumnezeieştii apostoli Duhul în trei 
chipuri pre cît se putea să încapă şi în trei vremi. Mai înainte de Patima lui Hristos, cînd li s-a 
dăruit lor a goni duhuri, şi a vindeca boli. După Patimă, cînd a suflat şi a zis: Luaţi Duh Sfînt. 
Întîi mai întunecat, iară a doua oară mai arătat. Iară mai desăvîrşit, cînd fiind de faţă Duhul 
fiinţeşte în limbi de foc i-a luminat. Iară ceea ce zice, că cu daruri de biruinţă se încununează 
mucenicii, această înţelegere are. Cu trup muritor şi pătimitor fiind ei îmbrăcaţi, de Duhul 
Sfînt întărindu-se, tot felul de munci au suferit, şi împotriva meşteşugirilor vrăjmaşului pînă 
în sfîrşit, împotrivindu-se, şi bărbăteşte biruind, cu cununi nestricăcioase s-au împodobit. 
Deci de aicea, precum s-a arătat, şi cu daruri de biruinţă se încununează mucenicii. De aicea 
iarăşi prorocii văd cele viitoare. Pentru că curăţindu-se ei la ochii sufletului de Preasfîntul 
Duh, spuneau mai înainte cele ce erau să fie. Precum se arată prin cărbunele lui Isaia, şi prin 
istoria lui Daniil, şi prin altele. Dar poate va zice cineva, cum prorocii fiind mai înainte cu 
vremea decît apostolii şi mucenicii, aicea acum mai pre urmă se pun de cîntăreţul? Fără de a 
face vreo deosebire a făcut aceasta dumnezeiescul părinte, sau şi cîntarea silindu-l, sau poate 
şi întru acest chip fiind, că umbră ale celor ce erau să fie după marele Apostol, au fost cele ale 
Legii Vechi şi ale prorocilor, cu cuviinţă dară să cinstesc mai întîi slujitorii Darului decît ai 
umbrei.  
 

TREPTELE GLASULUI AL TREILEA 
ANTIFON 1. 

Robia Sionului Tu o ai scos din Babilon, şi pe mine din patimi, la viaţă mă trage 
Cuvinte. 

 
Cum norodul israiltenesc după ce a mers din Egipt în Ierusalim s-a depărtat de la 

Dumnezeu Făcătorul său, şi s-a lipit de idoli, şi pentru aceasta întru multe rele a căzut, şi mai 
pe urmă de Nabucodonosor robindu-se în Babilon a fost dus, de prisosit este a spune, ştiut 
fiind. Ci nici cum iarăşi de împăratul Kir cei robiţi s-au slobozit, este trebuinţă a se adauge. 
Ci acestea lăsîndu-le după graiurile cîntăreţului zicem: O Cuvinte Hristoase, Tu pe robia 
Sionului, adică pe israiltenii cei ce au fost robiţi din Sion, i-ai scos şi i-ai slobozit, 
iconomisind Tu ca să-i slobozească Kir persul. Deci şi pe mine din patimi la viaţa poruncilor, 
adică la petrecerea cea cu fapte bune mă trage. Iară trage, a zis, pentru că fapta bună, este 
suiş, iară păcatul, pogorîş. Sau poate şi aceasta însemnînd, cum că cel ce voieşte să se suie de 
la păcat la starea cea dintîi, cea sfîntă şi paşnică, nicidecum nu se va putea ridica, de nu va 
dobîndi pre Dumnezeu milostiv, şi se va învrednici de ajutorul şi uşurătatea cea de la El. Iară 
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viaţă a zis pre porunca lui Dumnezeu, ca ceea ce dă viaţă, şi ţine firea sufletului. Că cela ce se 
tăvăleşte în păcate, măcar de se şi pare că trăieşte, dară mort este despre viaţa cea mai 
desăvîrşit. Pentru aceasta şi Pavel zicea: Nu mai viez eu, ci viază întru mine Hristos. Și iarăşi: 
Iară viind Legea, păcatul a înviat, iară eu am murit. 
 
Cei ce seamănă în austru cu lacrimi dumnezeieşti, secera-vor spice întru bucuria vieţii 

celei de-a pururea. 
 

Kir împăratul, pre toţi iudeii i-a slobozit din robie, şi la Ierusalim a se întoarce le-a 
poruncit, dar unii dintru ei, pentru socoteala lor cea răzvrătită, au ales mai mult nemernicia 
cea din Babilon. Deci cei ieşiţi din robie, se rugau către Domnul, zicînd pentru cei robiţi care 
rămăsese: Întoarce Doamne robia Sionului, ca pîraiele în austru, adică, degrab. Pentru că 
austru vînt umed fiind, umple aerul de nori, şi ploi mari aduce, încă şi fire avînd a topi 
zăpada, umple pîraiele de apă. Deci zice: cum că, precum cînd este austru, pîraiele curg cu 
pornire repede, aşa şi aceia să se pornească, şi să vie la noi. Apoi adaugă iarăşi: Cei ce 
seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Adică, nu în zadar am făcut rugăciunile, ci ştiind 
rodurile lacrimilor, că cei ce aruncă seminţele cu lacrimi, se veselesc văzînd secerişul 
îndestulat. Şi David adică, întru acest chip. Iară cîntăreţul acum, cu altă înţelegere a luat 
graiurile: Cei ce seamănă în austru, adică cu lacrimi, pentru că se cuvine, pre cuvîntul acesta 
să-l înţelegem ca pre un tîlc, căci austru este umed, şi face folos la vremea semănatului. Deci 
cei ce seamănă cu lacrimi, însă cu cele ce se fac pentru Dumnezeu, iară nu pentru ceva din 
cele stricăcioase, vor secera la înviere viaţă veşnică, cu bucurie neîncetată. Şi vezi 
asemănarea cea potrivită a făcătorului acestuia, că pomenind de sămînţă, a adus şi ploaia cea 
de austru şi folositoare a lacrimilor. Pentru că aceasta încet picînd, îngrașă brazda cea 
sufletească, şi foloseşte pe cel ce a arat. Apoi iarăşi pomenind de spice, a adus şi seceriş. Şi 
pe urmă se face viaţa, iară viaţa cea dintru acest fel de lucrare, adică bucuria cea neîncetată, 
este veşnică. Pentru aceasta a zis: Cu bucurie de viaţă pururea. Pentru că nu este vremelnică 
viaţa cea de la acest fel de seceriş, ci petrece în veac cu bucurie. 
 
Prin Sfîntul Duh toată buna dăruire, că cu Tatăl, şi cu Fiul împreună străluceşte. Întru 

Carele toate viază şi se mişcă. 
 

Am zis, cum că toată darea cea desăvîrşit, de sus este pogorîndu-se de la Părintele 
luminilor, dar însă dăruirea cea de acolo, prin Preasfîntul Duh izvorăşte, şi se dă celor ce o 
iau. Deci toată darea cea bună, adică toată înţelegerea cea bună, prin Sfîntul Duh cel bun se 
dă, întru Carele toate, adică cele ce au viaţă şi simţire, viază şi se mişcă. Iară pre acestea toate 
le face şi le poate Duhul cel bun şi atotputernic, pentru că şi împreună stăpîneşte cu Tatăl şi 
cu Fiul. Căci Preasfînta Treime se aseamănă cu soarele. Deci precum întru acela, se pare că 
se deosebeşte discul, lumina, şi raza cea dintr-însul, dar după adevăr una sînt, şi împreună se 
văd, şi împreună sînt. Aşa şi Preasfînta Treime, în trei feţe este o fiinţă şi o fire. Iară împreună 
străluceşte a zis, însemnînd unirea strălucirii celor trei Ipostasuri. 
 

ANTIFON 2. 
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De nu ar zidi Domnul casa faptelor bune, în zadar ne ostenim, iară acoperindu-ne 
sufletul, nimenea nu va strica cetatea noastră. 

 
Israiltenii, după ce s-au întors din Babilon în Ierusalim, s-au apucat să zidească 

Ierusalimul, şi să ridice starea cea dintîi, dar patruzeci de ani se opreau de neamurile cele ce 
locuiau împrejur. Care mai înainte văzînd David zicea: De nu ar zidi Domnul casa, adică 
îngrădirea Ierusalimului, în deşert s-ar osteni cei ce zidesc. Deci învaţă David, cum că toate 
să le facem cu ajutorul cel de sus. Iară cîntăreţul la suflet aduce cuvîntul, zicînd: De nu va 
zidi de iznoavă Domnul sufletul cel robit, (pre carele şi casă a faptelor bune îl numeşte, 
pentru că în suflet şi în minte se zice că locuieşte Dumnezeu) şi nu va purta grijă de el, adică 
de nu vom avea pe Dumnezeu ajutător, în zadar ne ostenim, postind şi alte rele pătimiri 
suferind. Pentru că de nu ne vom acoperi de Dînsul, vine vrăjmaşul cel ce stă aproape, şi 
strică iarăşi zidul faptei bune cel făcut de noi. Iară ajutorînd Domnul, şi ca pe un cuib 
acoperind pe sufletul nostru, nici una din puterile cele potrivnice va lua cetatea noastră, adică 
îngrădirea sufletului cea prin faptele bune. 
 
Pentru roada pîntecelui prin Duhul, fii se fac Ție Hristoase ca unui tată, sfinţii pururea. 

 
Grea cu adevărat şi cu anevoie de înţeles este treapta aceasta, fiindcă ne pricinuieşte 

nouă a ne sui la adînc de înţelegeri. Ca la celelalte luînd făcătorul meşteşugul de la Psaltire, şi 
schimbînd înţelegerea, ne dă nouă loc de a ne zăbovi întru ale sale. Iară acum numai două 
cuvinţele de acolo răpind, toată înţelegerea din cîntarea Isaiei o pune, pentru aceea şi aşa grea 
o a făcut pre aceasta treaptă. Deci să zicem întîi cele ale Psalmului, ca să ni să facă nouă lesne 
de înţeles, apoi să adăugim şi cele ale Isaiei. Zicînd David: O cei ce mîncaţi pîinea durerii, 
adică, cei ce vieţuiţi cu durere, şi zidiţi Ierusalimul, în deşert este vouă a mîneca, şi puţin a 
şedea, şi iarăși a vă scula. Apoi adaugă: Cînd va da iubiţilor Săi somn, iată moştenirea 
Domnului fiii, plata robului pîntecelui. Care are această înţelegere: Cînd va da Dumnezeu 
iubiţilor săi israilteni somn, adică negrijă şi odihnă, nu numai cele sîrguite se vor săvîrşi, ci şi 
părinţi ai multor feciori se vor face, care feciori vor fi soartă aleasă Domnului pentru buna 
credinţă. Deci feciorii aceştia vor fi plată, adică răsplătire pentru fapta bună, zic adică roada 
pîntecelui cea dată lor, sămînţa omului celui bun în veci. Şi acestea adică David în cîntarea 
treptelor, de unde a răpit cîntăreţul acesta acele două cuvinţele. Iară Isaia la a cincea cîntare, 
de unde a luat cealaltă înţelegere, zice aşa: Pentru frica Ta Doamne în pîntece am luat, şi am 
chinuit, şi am născut duhul mîntuirii, pre care l-am făcut pre pămînt. Care se înţelege întru 
acest fel. Şi este cuvîntul ca despre proroci. O Doamne, pentru că ne-am temut de Tine, şi 
dintru aceasta am plăcut Ție, am zămislit şi am chinuit în pîntece, adică întru puterea cea 
încăpătoare a sufletului, care este mintea, seminţele prorociei prin Duhul Sfînt. Apoi am 
născut prin organele cele cuviincioase ale pîntecelui celui de sus, prin gură zic şi prin limbă 
duhul, adică prorocia cea pentru Tine, pre care duh l-am făcut pre pămînt, adică l-am dat 
oamenilor (că aceştia sînt pămîntul) făcîndu-i pre dînşii gata prin prorociile noastre, ca să Te 
primească pe Tine. Acestea şi Isaia. Iară cîntăreţul de acolo luînd aceste două cuvinţele, 
adică, rodul pîntecelui, iară de aicea cealaltă înţelegere, precum s-a zis, a făcut această 
cîntare, şi zice, cum că Ție Hristoase sfinţii todeauna sînt fii, ca unui tată, pentru roada 
pîntecelui celui prin Duhul Sfînt. Adică, o Hristoase de Tine temîndu-se sfinţii, şi pentru 
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aceasta făcînd cele poruncite de Tine, fii ai Tăi se fac. Iară dacă aceia fii, tu dar tată al lor. 
Iară dacă Tu iarăşi pururea ca un Dumnezeu eşti tată veşnic al lor, şi aceia totdeauna vor fi fii, 
pentru rodul pîntecelui, carele va să zică, pentru că rodesc cu pîntecele cel duhovnicesc, adică 
cu sufletul, şi cu mintea, roada Duhului, adică faptele bune, care sînt, dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, blîndeţea, şi celelalte. Care toate prin Sfîntul Duh le 
rodesc. Că precum rod al pîntecelui celui de jos este sîngele şi carnea, aşa iarăşi rod al 
pîntecelui celui de sus sînt cele patru soborniceşti fapte bune, de care se spînzură şi celelalte. 
Şi de vreme ce povăţuitor, şi începător şi ca cum semănător al acestui fel de rod este Hristos, 
ca un dătător al Preasfîntului Duh, că printr-însul ne povăţuim la săvîrşire, a zis, Ţie 
Hristoase, ca tatălui, (sau, ca unui tată,) cu acel cuvinţel, ca, fiindcă Hristos şi este şi se zice 
Fiu adevărat al lui Dumnezeu, ca să nu se pară cum că acestaşi este şi Fiu şi Tată. Dar se zice 
cu dreaptă socoteală şi amîndouă, Fiu adică şi Cuvînt al lui Dumnezeu, iară Tată al nostru 
celor ce ne numim cu numele Lui, şi ne-am îmbrăcat cu chipul Lui. Că precum tată avem pe 
Adam, fiindcă purtăm chipul lui cel pămîntesc, aşa tată iarăşi avem pe Hristos, pe Adam cel 
nou, fiindcă ne-am îmbrăcat cu chipul Lui prin sfîntul botez, numai de vom petrece cum se 
cuvine, precum El a scris în Evanghelie chipul petrecerii Sale. Cu Care după putinţă 
asemănîndu-se sfinţii, se fac fii lui Hristos prin suirea şi sporirea faptei bune, aceasta întîi 
luînd ei de la dumnezeiescul botez prin darul Preasfîntului Duh. Poate cinevaşi, pîntece să 
înţeleagă şi pre sfînta colimvitră, iară rod al ei pe sfinţi, care a doua oară s-au născut prin 
Sfîntul Duh, şi s-au făcut fii lui Hristos. Căci cîţi l-au primit pe El, zice, le-a dat lor stăpînire 
fii ai lui Dumnezeu să se facă. Precum şi Pavel luînd cuvîntul Isaiei, zice ca despre Hristos: 
Iată eu şi fiii, care mi i-a dat Dumnezeu. Şi au luat ei aceasta prin Sfîntul Duh. Că printr-însul 
strigăm: Avva Părinte. Deci de sînt aceia fii, de nevoie şi El este tată. Poate încă cineva 
făcînd silă, ar scoate toată înţelegerea treptei acesteia de la treapta cea din Psaltire, din 
cuvîntul carele zice: Iată moştenirea Domnului, fiii plata rodului pîntecelui. Dar nouă mintea 
acestea ne-a dat să înţelegem pentru ea, nimic ceva pentru dînsa mai înainte auzind. Iară dacă 
poate cineva şi alte înţelegeri va afla, prin alte cuvinte potrivindu-o pre ea, şi eu pre unul ca 
acesta, oricare va fi îl primesc şi mă împac.  
 

În Duhul Sfînt se vede toată sfinţenia, înţelepciunea, că înfiinţează toată făptura, 
Aceluia să slujim că Dumnezeu este, ca şi Tatălui şi Cuvîntului. 

 
În Sfîntul Duh, zice, se vede şi se cunoaşte toată sfinţenia şi înţelepciunea. Deci orice s-

a împărtăşit de sfinţenie şi de înţelepciune, de la Duhul Sfînt i s-au dat acestea. Pentru că este 
Preasfînt şi Preaînţelept. Şi atîta de înţelept, că a înfiinţat şi toată făptura, şi la rînduială o a 
adus. Pentru aceasta Acestuia să-I slujim, precum slujim, şi Tatălui şi Fiului, că Dumnezeu 
desăvîrşit este şi El, precum este şi Tatăl şi Fiul. După cum a arătat Petru  la minunea cea cu 
Anania şi cu Sapfira. 
 

ANTIFON 3. 
Cei se se tem de Domnul, fericiţi vor umbla în cărările poruncilor, că vor mînca toată 

roada cea de viaţă. 
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Nu se cuvine numai să nădăjduim spre Domnul, ci şi să ne temem de El. Deci cei ce 
împreună cu nădejdea cea spre Dînsul se şi tem de El, sînt fericiţi. Dar cum sînt fericiţi: că 
temîndu-se de El, umblă întru poruncile Lui. Iară cărări a zis, arătînd osteneala cea întru 
porunci. Că mulţi cunoscînd pre Dumnezeu, şi crezînd întru Dînsul curat, şi nădăjduind ca 
cum întru El, apoi viaţă stricată avînd, nimic nu se folosesc. Iară petrecînd întru poruncile 
Lui, şi stînd întru dînsele cu frică, mai pe urmă vor mînca şi se vor desfăta şi de ostenelile 
roadelor lor celor de viaţă. Iară de viaţă zice pre toată roada cea din porunci, fiindcă este 
pricinuitoare de viaţa cea veşnică, şi de toate bunătăţile cele de acolo. 
 
Veseleşte-te începătorul turmei, împrejurul mesei tale văzînd pre fiii tăi, purtînd stîlpări 

de fapte bune. 
 

Către cel ce se teme de Domnul aducînd David cuvîntul, zice: Fericit eşti, şi bine va fi 
ţie celui ce te temi de Domnul, pentru că muierea ta va fi rodită, adică îmbogăţită de copii, ca 
o vie încărcată de struguri, iară fiii tăi vor sălta împrejurul mesei tale, ca nişte tinere odrasle 
de măslin. Iară aceasta o a zis, fiindcă pomul acela este pururea înverzit. Şi acestea adică 
David către Israilul cel trupesc, iară cîntăreţul potrivind precum socotesc treapta aceasta, 
către cei din parte păstori, şi învăţători ai Bisericilor, cîntă graiurile cele de sus, şi zice aşa: O 
începătorule al turmei, adică, o ori al căreia biserici păstorule, sau şi învăţătorule, sau şi al 
fieştecăreia turme povăţuitorule, pe fiii tăi cei născuţi de tine, şi crescuţi întru buna credinţă, 
prin petrecerea cea cu fapte bune, văzîndu-i împrejurul mesei tale, oarecum flămînzind, şi 
poftind hrana cea fără de moarte de la tine, veseleşte-te. Că a flămînzi ei, şi a cere hrană, şi a 
sta împrejurul tău, semn este al sănătăţii lor celei sufleteşti, că precum a avea foame şi a cere 
hrană este semn al sănătăţii celei trupeşti, aşa şi a căuta cuvînt de mîntuire este semn prea 
mare al sănătăţii lor celei duhovniceşti. Însă unii au înţeles pe treapta aceasta cum că se aduce 
către cuviosul Teodor, cîţi zic că acestea sînt ale lui Iosif, ai căruia Teodor, fiii cei 
duhovniceşti, după ce s-au întors din izgonire, s-au numărat a fi mai presus de mii. Dar se 
poate mai vîrtos Teodor să o zică către sfinţitul acela Iosif, care era începător turmei 
Tetalenilor. Iară mie mi se pare, cum că nici una nu are întărire. Că au doar se potriveşte cele 
soborniceşti să le alcătuiască cîntăreţul deosebi, şi către oarecare? Iară de este aceasta 
adevărată, eu las să se socotească în obşte. Dar poate cu adevărat Începător al turmei să 
numească pre Hristos, ca pre un Păstor adevărat, şi întîi, şi Începător al tuturor. Iară fii, pre 
hristiani, şi masă să zică pre cea de taină, pre care cei ce sînt ai lui Hristos, o înconjură cu 
adevărat, prin petrecerea cea cu fapte bune. Pentru aceasta vei mai vedea şi la glasul al 
şaptelea.  
 
Prin Sfîntul Duh este toată bogăţia slavei, din care este darul şi viaţa la toată zidirea, că 

împreună cu Tatăl Se laudă şi cu Cuvîntul. 
 

Desfătîndu-se marele acesta părinte în dăruirile Preasfîntului Duh, neîncetat laudă 
darurile Lui, şi harurile Lui cele sfinţitoare, precum şi acum zice: Prin Sfîntul Duh este toată 
bogăţia slavei, adică, toată slava, în îngeri, în cer, în stele, şi în celelalte, prin Preasfîntul Duh 
izvorăşte, ca dintr-un izvor nedeşertat şi îndestulat. Că orice dar al înţelepciunii, şi al 
cunoştinţei, şi al sfinţeniei, şi al vindecărilor, şi al limbilor, şi al celorlalte prin care se 
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pricinuieşte slavă, de acolo iese. Aşijderea încă şi toată viaţa, şi orice se zice că viază sau şi 
răsuflă în toată zidirea cea gîndită şi simţită, de acolo are începutul. Iară pre darurile acestea 
toate le are Sfîntul Duh din Sineşi, căci este Dumnezeu desăvîrşit. Pentru aceasta şi împreună 
cu Tatăl şi cu Fiul Se laudă şi de toate puterile cereşti şi de noi. 
 

TREPTELE GLASULUI AL 4. 
ANTIFON 1. 

Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine, ci Însuţi mă sprijineşte, şi mă 
mîntuieşte Mîntuitorul meu. 

 
După întoarcerea din Babilon, norodul cel israiltenesc zăticnindu-se de vrăjmaşi a lucra 

cele ale zidirii, zicea: De multe ori s-au luptat cu mine din tinereţile mele, vrăjmaşii adică. 
Iară tinereţe zice, sau pre întoarcerea cea din Egipt, sau pre cea din Babilon. Dar nu m-au 
vătămat. Iară părintele acesta tinereţe zice pre vîrsta cea copilărească. De cînd am luat 
simţire, zice, că sînt în lume, de atuncea şi pînă la bătrîneţe cele mai multe patimi mă 
chinuiesc. Şi marele acesta părinte smerindu-se zice aşa: Dar graiurile cuviincioase sînt 
fieştecăruia a le zice. Ci tu o Mîntuitorul meu Hristoase, dă-mi mînă şi putere, ca să mă 
împotrivesc vicleşugurilor lui, şi mă mîntuieşte de năvălirea lui. 
 

Cei ce urîţi Sionul, ruşinaţi-vă de Domnul, că precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi. 
 

A ne prihăni pre noi nu se cuvine pentru că pomenim totdeauna de Babilon şi de 
norodul israiltenesc. Că o de m-aş fi izbăvit şi eu de acestea. Ci fiindcă treptele acestea iau 
materia înţelegerii din treptele acelea, măcar deşi uneori către altele le mută făcătorul de 
cîntări, şi cu neputinţă este nouă a le înţelege pre acestea de nu vom şti mai întîi pre acelea. 
Pentru aceasta şi noi sîntem siliţi, la acelea mai întîi a lua aminte, apoi şi pe acestea a le face 
înţelese, pe cît va fi cu putinţă. Şi deci iarăşi zicem: David îndeamnă pe cei ce s-au întors din 
Babilon ca să zică pentru vrăjmaşii cei ce năvăleau asupra lor acestea: Să se ruşineze şi să se 
întoarcă înapoi toţi cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba pe case, care mai înainte de smulgere 
s-a uscat. Adică nu numai să se întoarcă, ci şi cu ruşine, Dumnezeu ajutîndu-ne nouă. Şi deci 
prostimea lor arătîndu-o i-a asemănat cu iarba cea de pe case, care de multe ori singură răsare 
din cărămizi, sau din altă ţărînă ce se întîmplă peste trestie, şi fiindcă nu are umezeală de 
ajuns, şi mai înainte de seceriş, sau de a se smulge, se usucă. Şi toată iarba cu adevărat este 
sfărîmicioasă, iară mai vîrtos aceasta. Sau poate iarbă de pe case zice aceea cu care obişnuim 
a acoperi colibele. Iară făcătorul de cîntări acesta aduce cuvîntul la Biserică. Că aceasta este 
după înaltă înţelegere Sionul. Pentru înălțimea, şi neclătirea şi întărirea. Deci cei ce o urîţi pre 
dînsa, şi vă siliţi a o surpa, şi a o prăda, sau cu oarecarele eres şi altă fărădelege a o întina, 
ruşinaţi-vă şi vă întoarceţi, şi nicidecum nu vă luptaţi cu dînsa. Pentru că nu vă luptaţi cu 
dînsa, ci cu Hristos Cela ce o a zidit pre dînsa. Pentru aceasta ruşinîndu-vă depărtaţi-vă. Că 
precum iarba nu are împărtăşire cu focul, ci împreunîndu-se îndată se arde, aşa şi voi 
luptîndu-vă cu Biserica vă veţi usca, şi nici vreo adăpare duhovnicească, sau roadă nu veţi 
avea.  
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Prin Sfîntul Duh tot sufletul viază, şi cu curăţie se înalţă, luminează-se întru unimea 
Troiţei cu sfinţenie de taină. 

 
Acum aicea cîntăreţul lăudînd pre Sfîntul Duh, nu îi este lui cuvîntul pentru tot sufletul, 

ci numai pentru cel omenesc. Că acesta curăţindu-se sporeşte, şi către cele de sus se înalţă, 
întraripîndu-se prin faptele cele bune. Deci tot sufletul omenesc prin Sfîntul Duh are viaţa, şi 
curăţindu-se de întinăciunile cu care s-a întinat, se înalţă, suindu-se la vrednicia cea mai 
dinainte, şi se străluceşte prin strălucirea ceea ce se face nearătat şi pe ascuns a Treimii şi 
unimii. Pentru că întru o fiinţă şi întru trei ipostasuri se cunoaşte fericita Treime. Iară cuvîntul 
ce zice, Cu sfinţenie de taină, însemnează cum că în taină. Adică vede mintea şi se luminează 
de Sfînta Treime, însă în taină şi pe ascuns. Pentru că nearătat vine strălucirea aceea. Iară 
cuvîntul acesta, Cu sfinţenie de taină, este al marelui Dionisie Areopagitul.  
 

ANTIFON 2. 
Strigat-am Ție Doamne cu căldură, dintru adîncul sufletului meu, şi mie să-mi fie spre 

auzire dumnezeieştile Tale urechi. 
 

Psalmul adică ca despre drepţi aduce cuvîntul către Dumnezeu, zicînd fieştecarele: 
Dintru adîncuri am strigat către Tine Doamne, Doamne auzi glasul meu. Fie urechile Tale 
luînd aminte spre glasul rugăciunii mele. Iară făcătorul acesta, despre sineşi cîntînd, zice: 
Întru nenumărate ispite căzînd, am strigat către Tine o Doamne, cu inimă fierbinte şi 
călduroasă, dintru adîncul sufletului meu, adică cu cuget zdrobit, nu din vîrfurile buzelor. 
Deci precum şi altora multora, care aşa cu fierbinţeală s-au rugat, ai plecat urechile, şi i-ai 
mîntuit, aşa să mi se facă şi mie urechile Tale, spre a auzi rugăciunea mea, şi a mă izbăvi de 
ispită. Însă strigare nu este puterea glasului, ci aşezarea cea curată a minţii. Iară urechi, şi 
ochi, şi mîini ale lui Dumnezeu auzind, să socoteşti pre puterile lui Dumnezeu cele ce dintru 
acestea se potrivesc. Că Dumnezeu este cu totul neformăluit. Iară obicei al Sfintei şi 
dumnezeieştii Scripturi este ca pe lucrările lui Dumnezeu să le numească omeneşte, 
întrebuinţînd cuvintele mai gros pentru pogorîrea cea către noi.  
 
Spre Domnul nădejdea tot cine şi-a agonisit, mai înalt este, decît toţi cei ce Îl întristează. 
 

De la alăuta Duhului, zic adică de la dumnezeiescul David s-au luat şi acestea. Pentru că 
zice acesta: Pentru numele Tău Te-am aşteptat Doamne, aşteptat-a sufletul meu spre cuvîntul 
Tău, nădăjduit-a sufletul meu spre Domnul. Şi iarăşi: Din straja dimineţii pînă în noapte, din 
straja dimineţii să nădăjduiască Israil spre Domnul. Deci înţelegerii cuvintelor acestora, 
precum socotesc, urmînd şi minunatul acesta cîntăreţ, zice: Spre Domnul, Cel din fire iubitor 
de oameni, şi bogat întru milă, tot cel ce are nădejdea vieţii şi a mîntuirii, mai înalt este decît 
toţi cei ce Îl întristează,  sau a-L întrista au voit. Iară cei ce întristează, aicea să înţelegem pre 
vrăjmaşii cei văzuţi, şi pre cei ce cu mintea se înţeleg. Şi aceasta se arată şi din alţii mulţi, 
dară mai vîrtos o poate vedea cineva mai arătat şi de la dumnezeieştii mucenici, că aceştia, 
acolo întinzîndu-şi toată nădejdea sufletului, şi pre vrăjmaşul cel de gînd, carele numai cu 
mintea se înţelege, în trup fiind ei, l-au biruit, şi decît împăraţii şi tiranii, care atuncea aveau 
multă putere, mai presus s-au făcut.  
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Prin Sfîntul Duh izvorăsc izvoarele darului, care adapă toată făptura spre rodire de 

viaţă. 
 

Tot ce s-a adus întru fiinţă de Dumnzeu, are împărtăşire de oarecare dar şi înţelepciune. 
Pentru că nimic în zadar nu s-a făcut, ci după rînduiala înţelepciunii celei negrăite, măcar deşi 
cele mai multe sînt necunoscute de noi, care nu putem să le înţelegem cum s-au făcut. Deci 
zice cîntăreţul, cum că cît dar este întru cele ce este, prin Sfîntul Duh izvorăşte, ca dintr-un 
izvor îndestulat şi neîmpuţinat, şi el adapă toată făptura, cea gîndită, cea simţită, şi cea din 
amîndouă alcătuită. Pentru că El dă din destul darurile Sale, pe cît poate încăpea fieştecarele, 
pe toate făcîndu-le roditoare de viaţă. Precum sadurile, de nu se vor adăpa cu apă după 
potrivă, şi de nu se vor sufla cu aer, nu pot să trăiască, şi frumuseţea sa să-şi ia, nici către 
rodiri gata să se facă; aşa toate cele zidite, şi singure stihiile, de nu se vor uda cu adăpările 
Sfîntului Duh, şi nu se vor sufla cu vînturile cele de acolo, nu pot să-şi arate darul lor, şi să se 
împărtăşească de viaţă, şi gata să se facă spre naşterea de roduri, trupeşte adică, cele trupeşti, 
iară duhovniceşte, cele duhovniceşti şi de gînd. 
 

ANTIFON 3. 
Inima mea către Tine Cuvinte să se înalţe, şi nimica nu mă va amăgi din frumuseţile 

lumii spre rîvna celor de jos. 
 

Treapta aceasta, încă şi cea după dînsa scriu înţelegerea Psalmului 130 carele este 
întru acest fel: Doamne nu s-a înălţat inima mea, nici s-au înălţat ochii mei, şi celelalte. Și 
învaţă şi psalmistul şi cîntăreţul acesta, ca aşa să se smerească omul de voieşte să se înalţe. 
Deci inima mea o Cuvinte prin smerenie şi prin viaţa cea cu fapte bune, către Tine să se 
înalţe. Şi de se va face aceasta prin ajutorul Tău, nimic din cele ce se par frumoase, dară nu 
sînt, nu mă va trage spre a rîvni şi a iubi lucrurile cele de jos şi care se tîrăsc pre pămînt.  
 

Spre maica sa, precum are cineva dragoste, spre Domnul mai cu fierbinte dragoste 
datori sîntem. 

 
Iată şi cealaltă lipsă a Psalmului cîntîndu-o cu alt chip o pune părintele acesta. De nu 

m-am smerit, zice David, cu gîndul, precum pruncul cel înţărcat de curînd de la ţîţe se 
smereşte către maica lui, ci am înălţat inima mea, aşa vei răsplăti spre sufletul meu. Deci zice 
şi făcătorul acesta: Precum are cineva dragoste spre maica sa, ascultîndu-o pe ea şi 
supunîndu-se, şi cu fireşti şi nerupte legături către dînsa ţinut fiind. Că nimic decît maica nu 
este mai dulce. Spre Domnul şi Dumnezeul nostru mai cu fierbinte dragoste datori sîntem. 
Căci aceea trupeşte l-a născut, iară Acesta, duhovniceşte. Iară mai vîrtos că şi a-l naşte aceea, 
Dumnezeu a lucrat, Cela ce şi pre celelalte toate, care şi spre a fi şi spre bine a fi privesc, le 
face şi le iconomiseşte. 
 

Prin Sfîntul Duh este bogăţia cunoştinţei de Dumnezeu, a privirii la cele înalte, şi a 
înţelepciunii: că întru Dînsul toate dogmele Părinteşti Cuvîntul le descoperă. 
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Multe şi nenumărate sînt cele ce s-au dat nouă de la Dumnezeu. Iară mare şi decît 
toate mai mare este cunoştinţa de Dumnezeu. Că fără de aceasta toate celelalte nimic nu sînt. 
Ci cum că este Dumnezeu, şi fireşte întru noi este semănată aceasta socoteală. Iară bogat a-L 
cunoaşte pre El, şi a avea adînc de înţelepciune pentru Dumnezeu, şi pentru cele gîndite şi 
simţite, şi întru privirea la cele înalte a trece, şi cu materia de aicea a ne ridica, şi cu focul cel 
nematerialnic a ne uni, şi de la Dînsul a ne învăţa, şi a vedea, şi a învăţa cu dreaptă credinţă 
cele pentru Dumnezeu, şi la cele plăcute lui Dumnezeu a ne povăţui, prin Sfîntul Duh ne 
îmbogăţim. Pentru că El cu înţelepciune mai presus de fire înţelepţind sufletele şi inimile 
apostolilor şi ale părinţilor, sau mai bine să zic, negrăit întru dînşii sălăşuindu-Se, şi 
curăţindu-i pre ei de toată ceaţa care acoperea sufletul, şi ca o oglindă curată făcînd inimile 
lor, i-a făcut a vedea tainele cele negrăite ale iconomiei şi ale cunoştinţei de Dumnezeu, şi 
cele ce voieşte Dumnezeu, şi cum caută să-i plăcem Lui, şi ce să facem, şi pentru celelalte, 
care mai întîi Legea şi prorocii, după aceea darul şi păstorii arătat au rînduit, precum şi acesta 
grăieşte: Că toate, zice, dogmele Părinteşti, adică socoteala cea dreaptă şi buna credinţă 
pentru Dumnezeu şi Tatăl, sau şi cîte erau plăcute lui Dumnezeu, şi voia ca să le ştim noi, 
prin Sfîntul Duh, Cuvîntul cel ce a luat trup, Îngerul sfatului celui mare al Tatălui, le arată 
celor vrednici, şi printr-înşii tuturor. Că învăţînd pre ucenici cîte trebuia, iară mai vîrtos, pre 
cît erau ei putincioşi a primi, şi vestind voia Tatălui: Că nu fac, zice, voia Mea, ci voia Tatălui 
celuia ce M-a trimis; mai pe urmă zice: Mă sui, şi alt Mîngîietor voi trimite vouă, Duhul 
adevărului; Acela pre voi vă va învăţa pentru toate acestea. 
 

TREPTELE GLASULUI AL 5-LEA. 
ANTIFON 1. 

Cînd mă necăjesc, ca David cînt Ție Mîntuitorul meu, izbăveşte sufletul meu, de limba 
vicleană. 

 
Deci cele ce trebuia a le zice cu amănuntul spre istorie, şi spre înaltă înţelegere, încă şi 

spre luminarea celor puse înainte, din destul s-au zis de noi în Antifoanele cele trecute ale 
celor patru Glasuri, şi cel ce aicea va citi, trebuinţă este a se întoarce iarăşi acolo. Iară dacă 
acestea ceva schimbat vor avea, pentru acelea vom grăi aicea. Deci zice minunatul acesta 
cîntăreţ: Cînd mă necăjesc, o Mîntuitorul meu strig ţie, precum David Te chemă pe Tine, cu 
cîntare şi cu rugăciune neslăbită în trepte, organ muzicesc făcîndu-mi trupul meu, ca cela ce 
este prea bine încheiat cu zece strune, care sînt simţirile cele îndoite, cele de afară adică şi 
cele dinlăuntru. Deci cînt Ție ca David cu alăuta cea bine întocmită a trupului meu celui cu 
zece coarde, izbăveşte sufletul meu, adică pe mine, de limba vicleană. Care este sau cea 
călcătoare de lege, sau cea hulitoare, iară mai vîrtos limba vicleană poate fi cea a 
năpăstuitorilor. 
 

Viaţa pustnicilor fericită este, a celor ce se întraripează cu dumezeiescul dor. 
 

În trepte David către cel ce zice, Izbăveşte sufletul meu de buzele nedrepte, şi de 
limba vicleană, oarecum răspunde şi zice: Ce se va da ţie, şi ce se va adaoge ţie spre limba 
vicleană: adică ce armă de ajutor este cu putinţă să se dea împotriva limbii celei viclene? Fără 
numai săgeţile Celui puternic, adică ale lui Dumnezeu, sînt din destul împotriva acesteia, 



23 
 

fiindcă sînt ascuţite cu cărbunii pustniceşti, adică care pot să ardă şi să facă pustiire. Iară 
cîntăreţul din treapta aceasta luînd numai un cuvinţel, pustniceşti, la altă înţelegere l-a tras, 
către cei ce au petrecere după Dumnezeu, şi zice: Acelor ce petrec pentru Dumnezeu prin 
pustie, şi sînt izbăviţi de tulburările cele deşarte, şi de toată cealaltă materialnică împătimire 
şi desfătare, cu adevărat viaţa fericită este, sau şi va fi, pentru veşnicimea ceea ce va să fie. 
Dar cum este fericită viaţa acelora; findcă din tot sufletul iubesc pe Dumnezeu, şi cu dorul cel 
neîncetat către Dînsul, ca în aripi se înalţă, şi împreună cu El petrec, şi-L cunosc, că pe cît 
cineva de aicea va cunoaşte pe Dumnezeu, pre atîta şi acolo îl va afla pre El. 
 
Cu Duhul Sfînt se ţin toate cele văzute, împreună cu cele nevăzute, că Însuşi stăpînitor 

fiind, din Troiţă Unul este fără minciună. 
 

Măcar deşi la Scriptură auzi, cum că a încetat Dumnezeu de toate lucrurile Sale, dar 
trebuie să înţelegi cum că de zidire. Adică cîte trebuia să facă spre întemeierea lumii a lucrat 
Dumnezeu, şi a şaptea zi a încetat. Dar  nu o a lăsat pre lume şi fără de purtare de grijă după 
zidire, că îndată s-ar fi risipit toate, fiind alcătuite din cele fireşte împotrivnice între sine, de 
nu le-ar fi ţinut cu pronia cea a toate văzătoare. Şi aceasta este ceea ce zice Mîntuitorul: Tatăl 
Meu pînă acum lucrează, şi Eu lucrez, adică cu puterea cea purtătoare de grijă. Iară dacă 
Aceia (adică Tatăl și Fiul) cu adevărat şi Duhul Sfînt, fiindcă este întocmai cu Dînşii la fire şi 
la putere. Deci cu Duhul Sfînt se ţin toate, nu numai cele văzute, zice, cele patru stihii zic, şi 
cele dintr-însele, ci şi cele nevăzute, adică cele nouă cete ale îngerilor, şi sufletele. Şi cum 
Duhul Sfînt ţine toate? Pentru că este Unul cu adevărat din cele trei Ipostasuri ale 
Dumnezeirii, şi este Însuşi stăpînitor, de la Sineşi şi firească avînd stăpînirea şi puterea peste 
toate, nu de la altul luîndu-o, pentru că una este împărăţia şi puterea a cîte trei Feţelor. Sau şi 
însăşi aceasta, adică a ţinea, de la Sineşi o are, neavînd El trebuinţă de putere de afară spre 
ajutor, ca Cel ce este Atotputernic. Deci dar şi pe toate celelalte daruri de la Sineşi le are şi 
fireşti, afară numai de a fi numai din Tatăl, împreună cu Fiul, că Amîndoi din Tatăl au ieşit, 
negrăit, fără de ani, fără de patimă, Unul cu naştere, iară Altul cu purcedere, pentru că alt chip 
de estime este Acesta, negrăit şi neînţeles. Iară acel cuvînt ce zice, fără de minciună, 
îmboldeşte pe începătorii eresurilor, care huleau împotriva Duhului. 
 

ANTIFON 2. 
La munţi suflete să ne ridicăm, mergi acolo, de unde vine ajutorul. 

 
Ridicat-am, zice, ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu. Iară cuvîntul 

făcătorului, este sfătuitor, carele vorbeşte către sufletul său. Că de vreme ce din aşezarea cea 
sfîntă şi paşnică am fost duşi în păcat, să fugim, zice, o suflete al meu la munte ca Lot, ca să 
nu ne tragem de focul cel sodomicesc şi străin: Să ne ridicăm de la cele pămînteşti, şi de la 
păcatul cel întunecos şi carele se trage pe jos, şi să mergem la munţi, adică la porunci, care se 
numesc munţi pentru înălţimea, şi pentru că aproape de cer duc pe cei ce merg la dînsele. 
Deci mergi, o suflete al meu acolo, de unde vine ajutorul. Că în locurile cele mai înalte, se 
zice, că locuieşte Dumnezeu, măcar deşi pretutindenea, şi mai presus de toate este, precum 
mai vîrtos zicem că şi în cer este, fiindcă este El mai înalt decît toate. Pentru aceasta şi Moisi, 
întîi în munte a văzut pe Dumnezeu, şi lespezile de acolo a primit. Şi Ilie în muntele 
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Carmelului a aflat pe Dumnezeu, încă şi însuşi Mîntuitorul în muntele Taborului S-a 
schimbat la faţă, şi adeseori, la munte se vede că mergea, şi din muntele Măslinilor S-a înălţat 
la ceruri, însemnînd cuvîntul, cum că tot cel ce voieşte să se înalţe către Dumnezeu, trebuie să 
se ridice de la lucrurile cele stricăcioase şi pămînteşti, şi aşa să se suie cu mintea către Dînsul. 
Se pot zice munţi încă şi Bisericile lui Dumnezeu, ca cele ce sînt mai presus de tot eresul, 
întru care suindu-se cineva şi  rugîndu-se, trage ajutorul cel de la Dumnezeu.  
 

Mîna Ta cea dreaptă şi de mine Hristoase atingîndu-se, de toată înşelăciunea să mă 
păzească. 

 
Precum pe israiltenii, zice, cei robiţi, care se sfărîmase de robie, şi pentru aceasta se 

făcuse buni, i-ai răpit din Babilon, şi povăţuindu-i, nevătămaţi i-ai întors în Ierusalim, ziua şi 
noaptea nevăzut acoperindu-i pe dînşii, aşa şi pre mine, zice făcătorul acesta, o Hristoase, 
mîna Ta cea dreaptă, adică ajutorul Tău cel bine nemeritoriu zburînd2 adică degrab şi nevăzut 
întîmpinîndu-mă, de toată lucrarea cea rea, care se face, şi năvăleşte în tot ceasul, să mă 
păzească, ca nu cumva să se atingă de mine vrăjmaşul meu. 
 
Sfîntului Duh bogoslovind să-I zicem: Tu eşti Dumnezeu, viaţa, dorirea, lumina, mintea, 

Tu bunătatea, Tu împărăţeşti în veci.  
 

Se poate şi către toată Sfînta Treime să se aducă cuvîntul, dar fiindcă pe acestea toate 
Duhului Sfînt ca pre ale Lui, le dă făcătorul, şi noi aceasta să-I dăruim Lui: Aceeaşi este a 
zice şi Tatălui şi Fiului, pentru că Aceste trei una sînt. Şi cuvîntul este sfătuitor de către 
făcătorul: Veniţi, zice, cei ce voiţi a bogoslovi, să zicem acestea Sfîntului Duh, Tu eşti 
Dumnezeu desăvîrşit, şi celelalte. 
 

ANTIFON 3. 
De cei ce mi-au zis mie, în curţile Domnului să intrăm, de multă bucurie umplîndu-mă, 

rugăciuni înalţ. 
 

Israiltenii cei din Babilon, cînd petreceau în Ierusalim, nici a se apropia de Biserică nu 
sufereau, la nebăgări de seamă fiind daţi, şi ceea ce este mai mare, la nedumnezeire. Iară după 
ce pentru acestea s-au făcut robi, numai de le-ar fi pomenit lor cineva de Biserică, sau cum că 
cîndva se vor sui în Ierusalim, foarte se bucurau, zicînd: Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis 
mie, în casa Domnului vom merge, precum şi cîntăreţul acesta zice: De cei ce mi-au zis mie, 
să ne suim în curţile Domnului, adică în dumnezeieştile şi sfintele lăcaşuri, de nemărginită 
dulceaţă sufletească umplîndu-mă, rugăciuni înalţ către Dumnezeu, sau pentru cei ce mi-au 
zis mie, şi m-au umplut de bucurie, sau rugăciuni înalţ, pentru ca să mă învrednicesc să mă 
sui în lăcaşul Domnului, şi să-i dau Lui rugăciunile înaintea a tot norodul. Şi însemnează 

                                                 
2 Se vede că în unele din prescrieri greceşti s-a aflat αψαμενη, adică atingîndu-se, şi după acelea au 
tălmăcit cei mai dinainte. Că întru cele ce acum se află este ιπταμενι, adică zburînd [volant], şi pentru 
aceea face tîlcuitorul acest tîlc. 
 



25 
 

făcătorul, de cîtă bucurie se cuvine să ne umplem, cînd sîntem chemaţi la Biserică, sau de 
vreunii, sau prin oarecare semne, prin clopote zic, şi prin toci. Dar pentru ce trebuie să ne 
umplem de bucurie? Pentru că vom să ne aducem către Dumnezeu, ca să vorbim cu Dînsul. 
Că rugăciunea este vorba cu Dumnezeu, şi-L îmblînzește pe El pentru păcate. 
 

În casa lui David cele înfricoşate se lucrează, că acolo este focul, carele arde toată 
mintea cea spurcată. 

 
S-a zis la glasul întîi, cum că se crede din predanie, că iarăşi în Ierusalim va fi pogorîrea 

cea de pe urmă a lui Hristos, unde au fost casele cele împărăteşti ale lui David. Pentru că 
pămîntul acela este în mijlocul lumii, şi pentru că în carele loc s-au dat poruncile ca întru o 
şcoală, întru acela va face şi cercetare pentru dînsele, de le-au păzit oamenii precum se 
cuvine. Deci în casa lui David, cele înfricoşate, şi decît toate mai mari şi mai cumplite se vor 
săvîrşi, că Dumnezeu arătat va veni, zice, şi nu va tăcea. Pentru că foc înaintea Lui va arde, şi 
împrejurul Lui vifor foarte. Adică va veni nu ca mai nainte tăinuit şi cu tăcere, ci arătat, şi cu 
vifor mare şi cu foc, şi cu alte ca acestea. Iară focul cel împreună cu El, şi viforul cel mare, va 
arde pe tot omul, care şi-a spurcat mintea cu gînduri rele, şi trupul cu lucruri. Iară casă a lui 
David am zis că este Ierusalimul, dar în ce fel, trebuie să cauţi la glasul întîi, că nu este de 
nevoie, pentru aceleaşi iarăşi a mai grăi. 
 

În Sfîntul Duh este vrednicia cea începătoare de viaţă, din Carele tot ce viază se 
însufleţează, precum în Tatăl, împreună şi în Cuvîntul. 

 
De multe ori am zis, cum că a cîte trele Ipostasurilor Dumnezeirii, una este fiinţa şi 

puterea şi lucrarea, şi nici unul dintru Acestea nimic nu face, la care să nu Se împărtăşească şi 
Celelalte. Precum şi acum, vrînd să arate unirea celor trei Feţe ale Dumnezeirii, zice: În 
Sfîntul Duh este vrednicia cea începătoare de viață, precum aceastaşi vrednicie este în Tatăl 
împreună şi în Fiul. Apoi tîlcuieşte ce este vrednicia cea începătoare de viaţă: Aceasta adică 
este, zice, vrednicia cea începătoare de viaţă, că de la Dînsul, adică de la Duhul Sfînt, tot ce 
se zice că viază, se însufleţează. Iară dacă la acest cuvînt grecesc, ω πατρι, ω προθεσις 
[intenție] se va lua în loc de ω αριθμιτικον, atuncea înţelegerea va fi aşa: În Sfîntul Duh este 
vrednicia cea începătoare de viaţă, pentru că şi unul este după fire cu Tatăl şi cu Cuvîntul. 
 

TREPTELE GLASULUI AL 6-lea. 
ANTIFON 1. 

La cer ochii mei ridic, către Tine Cuvîntule milostiveşte-Te spre mine, ca să viez Ție. 
 

Necuprins cu mintea este Dumnezeu, şi pretutindenea. Însă mai deosebit în cer se zice 
că locuieşte. Pentru că la noi cerul este mai înalt. Că obişnuim pe cele mai alese între noi a le 
da lui Dumnezeu. Sau Dumnezeu se zice că locuieşte în cer, pentru că Se odihneşte întru 
Puterile dumnezeieşti cele de acolo. Pentru aceasta şi cele mai mari dintr-însele se numesc 
Scaune. Ridicînd dar noi ochii la cer, îi ridicăm la Dumnezeu. Iară ochi să înţelegem lîngă cei 
trupeşti şi pe cei gînditori. Pentru că mintea vede, şi mintea aude. Deci ca cei robiţi în 
Babilon stigă şi acesta: La Tine ridic ochii mei, o Cuvinte şi Fiule al lui Dumnezeu, Tu dar ca 
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un Îndurat şi Milostiv, văzînd pătimirea mea şi necazul, cum mă chinuiesc de duhurile cele 
potrivnice, miluieşte-mă, şi-mi dă mînă celui căzut. Că ori cîte voi face fără de ajutorul Tău, 
nimic nu sînt eu. Ca să viez Ție, adică ca toată viaţa mea întru voile Tale să o cheltuiesc.  

  
Miluieşte-ne pre noi defăimaţii, întocmindu-ne case de bună treabă, Ție Cuvîntule. 

 
          A celor robiţi în Babilon sînt şi graiurile acestea, că: Miluieşte-ne pe noi Doamne, 

zice, miluieşte-ne. Că prea mult ne-am umplut de hulă de la cei ce ne-au robit pre noi, care 
zic: Unde este Dumnezeul vostru, de aţi fi fost ai Aceluia, de aţi fi avut şi voi Dumnezeu, v-ar 
fi ajutat vouă. Cu aceștia asemenea şi cîntăreţul acesta strigînd zice: Miluieşte-ne pe noi cei 
robiţi de diavolul, şi în nenumărate păcate traşi, apoi şi necinstiţi şi ocărîţi de dînsul din 
faptele noastre, şi ne întocmeşte pre noi vase plăcute Ție spre primire, ca să vii Tu la noi 
împreună cu Tatăl, şi să faci lăcaş cel cuviincios Ție. 
 

Prin Sfîntul Duh este pricina cea atotmîntuitoare, de suflă spre cineva Acesta după 
vrednicie, curînd îl ridică din cele de pe pămînt, îl întraripează, îl creşte, şi sus îl aşează. 

 
Pricina, zice, de a se mîntui tot omul, şi la cunoştinţa adevărului a veni, şi prin faptele 

cele bune a plăcea lui Dumnezeu, Preasfîntul Duh este. Că El este izvorul a toată mîntuirea şi 
de va sufla Acesta spre cineva şi va veni, (că El unde voieşte suflă.) şi îl sfinţeşte, şi tot orice 
voieşte face, ca Cel ce este însuşi stăpîn şi Domn. Însă după vrednicie, şi după cuviinţă, şi 
după potriva mărimii lui. Adică de vom fi noi curaţi, şi îl vom primi din tot sufletul. Iară acel 
cuvînt, curînd, însemnează iuţimea mişcării Lui celei dumnezeieşti. Că decît orice cu mintea 
vei socoti mai iute îl ridică pe acela, de carele se va apropia, şi mai înalt decît cele pămînteşti 
îl face, şi foarte îl înalţă, şi ca cînd oarecare aripi îi dă, şi zboară cu mintea, măcar deşi este 
legat cu trupul, şi pre pămînt petrece. Şi grăbnicia vrînd să arate făcătorul acesta zice, în aripi 
îl înalţă. Că nimic la noi nu merge mai degrab decît cele ce au aripi. Pentru că Duhul foarte 
înalţă mintea. Apoi îl creşte şi îl umflă, zice, pe el, însuflînd darurile Sale, şi duhovnicesc 
făcîndu-l, şi pe pămînt petrecînd acela îl aşează sus, adică cu cetele cele de sus. Pentru că cu 
dorinţa acolo este, şi alt înger se face, lucrul cel preaslăvit, cu trup, ca cela ce lucrează 
aceleaşi cu cei nematerialnici, neîncetată laudă cîntînd Ziditorului. 
 

ANTIFON 2. 
De nu ar fi că Domnul era întru noi, nimenea din noi nu ar fi putut a suferi luptarea 

vrăjmaşului: că cei ce biruiesc de aicea se înalţă. 
 

După întoarcere cei robiţi ziceau acestea, ca cum bucurîndu-se şi mărind pe Dumnezeu. 
Iară mai vîrtos David le porunceşte lor să zică: Să zică casa lui David, zice, de nu ar fi că 
Domnul era întru noi, cînd s-au ridicat oamenii asupra noastră, iată de vii ne-ar fi înghiţit pre 
noi. Că năvălind asupra noastră celor ce eram neîntrarmaţi cu arme şi neîngrădiţi cu ziduri 
împrejur, foarte tare s-au biruit. Deci şi cîntăreţul acesta ca cela ce a simţit şi a cunoscut 
ajutorul lui Dumnezeu, zice: De nu ar fi că Domnul era întru noi ca un îndurat şi milostiv, şi 
ca Cela ce ştie smerenia noastră, şi nu ne-ar fi ajutat, nimenea din oameni nu ar fi putut 
împotrivă înfrînge măcar un război al vrăjmaşului, cu cît mai vîrtos cele nenumărate care ne 
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aduce asupră în fieştecare zi. Ci noi de Dumnezeu cel atotputernic întărindu-ne, îl biruim pe 
acela. Arătat dar că de aicea, adică de la Dumnzeu, cei ce biruiesc, biruiesc, şi semn de 
biruinţă ridică asupra lui, vădind întru înălţime slăbiciunea lui. Iară se înalţă a zis la biruinţă. 
Pentru că în vremea veche cei mai tineri pre cel ce biruia ridicîndu-l pe mîini şi înălţîndu-l, îl 
purtau pretutindenea cu coroană încoronat, şi îl arătau tuturor. 
 

Cu dinţii lor să nu se apuce sufletul meu ca o pasăre, Cuvîntule, vai mie! Cum mă 
voi izbăvi de vrăjmaşi iubitor de păcate fiind. 

 
Jumătate din treapta aceasta s-a luat de cîntăreţul de la David. Iară cealaltă jumătate este 

ca unuia ce se ticăieşte, socotind sălbătăcia şi asprimea vrăjmaşului, şi alunecarea firii noastre 
şi plecarea spre păcat. Şi zice ca despre israilteni David aşa: Bine este cuvîntat Domnul care 
nu ne-a dat pre noi spre vînare dinților lor. Sufletul nostru ca o pasăre s-a izbăvit din cursa 
vînătorilor. Şi arată prin acestea purtarea de grijă cea mare a lui Dumnzeu, cum poartă grijă 
pentru cei neîntăriţi şi goi. Iară cîntăreţul aduce înţelegerea la vrăjmaşii cei înţeleguţi, care 
adică cu mintea se înţeleg. Deci prin dinţi arată asprimea şi cruzimea lor, şi cum că sînt gata a 
ne muşca şi a ne mînca pre noi. Iară prin pasăre, nerăutatea noastră şi prostimea către laţurile 
şi meşteşugirile aceluia. Deci se roagă făcătorul zicînd: O Cuvinte Hristoase, în dinţii 
vrăjmaşilor celor înţeleguţi, adică în cruzimea şi asprimea lor să nu cadă şi să se înfigă 
sufletul meu prin lucrurile şi faptele cele dezmierdătoare, ca pasărea în cursă. Că precum 
aceea cu anevoie zboară după ce se va prinde în cursă, aşa şi sufletul după ce se va slobozi 
întru dezmierdări. Apoi împătimirea firii noastre socotindu-o marele acesta părinte, zice: Vai 
mie, cum voi scăpa de cursa vrăjmaşilor, iubind viaţa cea întru dezmierdări, iară mai vîrtos 
păcatul cel lipicios ca vîscul, întru carele are el tăria, prin care trăgîndu-ne şi la patimile cele 
de necinste nu se satură. Iară cu pasărea a asemănat pre sufletul omenesc, pentru că fireşte 
poate a zbura şi tare a alerga la cele de sus cu aripile minţii. Măcar că noi cu lepădarea 
penelor iar mai vîrtos cu petrecerea în păcat, de voie ne tîrîm în jos, şi vîna aceluia ne facem, 
carele ne amăgește pre noi cu meşteşugire prin dezmierdări. 
 

Prin Sfîntul Duh este îndumnezeirea tuturor, buna voire, înţelegerea, pacea, şi 
blagoslovenia, că întocmai lucrător este cu Tatăl, şi cu Cuvîntul. 

 
Prin Sfîntul Duh este îndumnezeirea tuturor, adică prin Sfîntul Duh fieştecarele 

moşteneşte aceasta, a se face Dumnezeu după dar. Iară atuncea se îndumnezeieşte omul, cînd 
va păzi cea după chip neîntinată. Sau după ce  s-a întinat poate cu lucrurile cele rele, iarăşi să 
o curăţească prin petrecere şi viaţă mai desăvîrşită. Şi acest fel se face, precum era Adam mai 
înainte de călcare. Iară cum că se îndumnezeieşte omul, şi Dumnezeu se numeşte, zice 
dumnezeiasca Scriptură: Eu am zis, dumnezei sînteţi, şi fii ai Celui Preaînalt toţi, iară voi ca 
nişte oameni muriţi. Şi cum că Dumenzeu sînt cei ce au păzit cea după chip, iarăşi zice: 
Dumnezeul dumnezeilor Domnul a grăit. Şi iarăşi, Dumnezeu a stătut în adunare de 
dumnezei. Şi nu numai îndumnezeire se face tuturor prin Sfîntul Duh, Carele curăţeşte, şi 
sfinţeşte, şi îndumnezeieşte pe om, ci şi buna voinţă, adică socoteala cea dreaptă şi 
pravoslavnică, sau şi bine a voi, şi a grăi, şi a socoti pentru Dumnezeu, şi pentru oameni, şi 
pentru celelalte lucruri. Încă şi înţelegerea, adică priceperea şi judecata cea dreaptă a 
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lucrurilor celor ce sînt. Lîngă acestea şi pacea, mai întîi adică cea a unora către alţii, apoi, cea 
despre gînduri şi patimi. După acestea toate şi blagoslovenia, adică darea de sfinţenie. Că 
toată sfinţenia, şi orice din cele bune de acolo iese, de la Preasfîntul Duh. Că întocmai este 
despre lucruri cu Tatăl şi cu Fiul, ca Cela ce este de o fire şi de o fiinţă cu Dînsul. Şi cu 
adevărat acestea lucrează Preasfîntul Duh nu fără de Aceia. Nici Aceia iarăşi fără de Acesta: 
că lucrurile Dumnezeirii sînt de obşte la cîte trele Feţele. 
 

ANTIFON 3. 
Cei ce se nădăjduiesc spre Domnul, vrăjmaşilor sînt înfricoşaţi, şi tuturor minunaţi că 

sus privesc. 
 

Precum cînd se tulbură marea de valuri şi se turbează, cel ce şade pe uscat, sau stă 
deasupra pre vreo piatră, nu se teme de îngrozirea şi de valurile ei, întru acestaşi chip şi cei ce 
au nădejdile curate către Dumnezeu, de nimic din nevoile cele ce vin asupră nu se tem, măcar 
de la oameni de vor fi, măcar de la firea cea potrivnică, ci fiind întăriţi, şi sprijinindu-se spre 
Dumnezeu, defaimă ispitele şi bîntuielile. Încă nu numai nu se tem de vicleşugurile 
vrăjmaşilor, ci şi înseşi puterilor celor potrivnice sînt neapropiaţi. Că temîndu-se de puterea 
cea duhovnicească, care prin nădăjduirea cea curată se află întru dînşii, de voie fug şi 
mărturisesc că se biruiesc. Şi nu numai acestora sînt înfricoşaţi, ci şi tuturor, îngerilor adică şi 
oamenilor de minune, pentru că au defăimat pre semeţul, şi pentru că privesc către cele de 
sus, adică către bunătăţile cele veşnice, şi pre pămînt fiind, în cer petrec împreună cu îngerii 
plăcînd lui Dumnezeu.  
 

Întru fărădelegi mîinile sale, soarta drepţilor, ajutor avîndu-Te Mîntuitorule nu îşi 
întinde. 

 
Soartă a drepţilor sînt hristianii cei ce au drepte socoteli şi vieţuiesc bine.  Deci zice 

făcătorul de cîntări acesta: Ceata drepţilor avîndu-Te pe Tine ajutător o Mîntuitorule, nu îşi 
întinde mîinile sale la lucruri fără de cale, adică nu se depărtează de la poruncile Tale, şi de la 
lucrurile cele bune. Că aceasta a însemnat prin mîini. Căci cînd se moleşesc şi se slăbesc de 
ispitele vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi, Te au pre Tine apărător nebiruit. 
 

Prin Sfîntul Duh este stăpînia peste toţi, Căruia se închină oştile cele de sus, cu toată 
suflarea celor de jos. 

 
Stăpînirile care sînt, de la Dumnezeu sînt rînduite, zice marele Pavel apostolul. Deci 

fiindcă şi Duhul Sfînt este Dumnezeu, pentru aceasta prin Duhul Sfînt este stăpînirea la toţi, 
că printr-însul împăraţii împărăţesc, şi cei puternici stăpînesc pămîntul. Iară de la Dumnezeu 
a fi stăpînirile, aşa vei înţelege, precum dumnezeieştii părinţi învaţă: Că a fi stăpînitor şi 
supus, împărat şi ierarh, episcop şi preot, şi cîte altele se numesc cu nume de stăpînire, de la 
Dumnezeu zic ei că sînt acestea, dar însă nu şi feţele stăpînitorilor, afară de oarecare, şi după 
cuvîntul cunoştinţei celei soborniceşti a lucrurilor celor ce sînt. Că nu dacă vor fi răi, sau 
păgîni, să pot zice că de la Dumnezeu sînt rînduiţi spre a stăpîni, fără numai după cuvîntul 
slobozirii, şi pentru oarecare negrăită iconomie. Deci prin Duhul Sfînt este a stăpîni, şi a se 
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stăpîni. Căruia Duh Sfînt, fiindcă fireşte împărăţeşte şi stăpîneşte, ca Cela ce este întocmai 
cinstit cu Tatăl şi cu Fiul, I se închină, şi Îi slujesc, şi I se supun oştile cele înţelegătoare, 
adică cele nouă cete ale îngerilor, împreună cu toată suflarea celor de pre pămînt, a oamenilor 
zic, şi a dobitoacelor celor necuvîntătoare. Că toate, zice Bogoslovul Grigorie, pre Dumnezeu 
Îl laudă cu glasuri negrăite, căci pentru toate prin mine Se laudă Dumnezeu. Pentru aceasta şi 
David aduce, pre toată firea, şi pre cea neînsufleţită, pre stihii zic, pre balauri, şi pre fiare, şi 
în scurt, pre toate le cheamă spre lauda Ziditorului, cu acest cuvînt adică, că văzînd eu 
acestea, laud pre Dumnezeu. Deci prea bine s-a zis de cîntărețul, că împreună cu toată 
suflarea celor de jos, oştile cele de sus, se închină Sfîntului Duh. Însă această înţelegere este, 
de se va scrie greceşte acel cuvinţel, οπερ [v. Bailly, p.1388]  cu o mic, că s-a aflat şi aşa. Iară 
de se va scrie cu ω  mare [ωπερ, v. Bailly, p.2184], este în loc de, întru Carele, adică, întru 
Sfîntul Duh se închină, şi se cuceresc, şi cinstesc pre Dumnezeu, oştile cele de sus, împreună 
cu toată suflarea celor de jos. Pentru că nimeni, zice dumnezeiescul apostol, nu poate să zică 
Domnul Iisus, fără numai întru Sfîntul Duh. 
  

TREPTELE GLASULUI AL ŞAPTELEA. 
ANTIFON 1. 

Robia Sionului dintru înşelăciune o ai întors, şi pre mine Mîntuitorule mă viază, 
scoţîndu-mă din robia patimilor.   

 
De multe ori s-a zis de noi istoriceşte pentru Nabucodonosor cel ce a robit, şi pentru 

israiltenii cei ce s-au robit, căci au lepădat legile şi poruncile lui Dumnezeu. Și cîte au 
pătimit. Și cum după şaptezeci de ani s-au suit iarăşi de Dumnezeu la starea cea dintîi. Iară 
aicea după altă înţelegere duhovnicească luîndu-le cîntăreţul acesta, şi către Hristos strigînd, 
zice: Tu, o, Mîntuitorule, Cela ce ai întors robia Sionului, şi pre mine mă viază, omorînd toate 
mădulările mele cele de pre pămînt, şi cu puterea Ta cea milostivă, izbăveşte-mă de robia 
tuturor patimilor, la care nebuneşte m-am supus. Iară acestea le zice părintele acesta, 
smerindu-se. Sau poate şi despre fieştecine este cu putinţă să fie cuvîntul. 
 
Cei ce seamănă în astru rele pătimiri, posturi cu lacrimi, acesta va secera mănunche de 

bucurie, ale hranei de viaţă, celei de-a pururea. 
 

Cîte am zis la glasul al treilea pentru austru, şi pentru înţelegerea treptei aceleia, nu 
este cu necuviinţă, şi aicea a înălţa mintea şi a le cerca. Că acel cuvînt ce zice, cu lacrimi, este 
ca un tîlc al austrului pentru umezeală. Că vei zice aşa: Cela taie brazda faptei bune cea 
amară pentru osteneala şi asprimea ei, şi adună scîrbe, şi suferă toată reaua pătimire, însă 
după Dumnezeu, şi se nevoieşte întru postiri, în austru, adică cu lacrimi, care curg, şi îngraşă 
brazda inimii, acesta în vremea secerişului, care este vremea sfîrşitului, va secera mănunche 
de bucurie, desfătîndu-se cu hrană veşnică, pentru că nu numai viaţă veşnică dau acestea, ci şi 
hrănesc, crescînd pre lucrătorul. Căci alta este viaţa, şi alta hrana: Că prin hrană se 
pricinuieşte viaţă. Sau austru vei înţelege în alt chip, pre viaţa aceasta pentru tulburarea şi 
umezeala. Deci cela ce seamănă în viaţa aceasta seminţele faptei celei bune, acesta va secera 
mănunchele cele veşnice. 
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În Sfîntul Duh este izvorul dumnezeieştilor vistierii, din Carele este înţelepciunea, 
înţelegere, frica, Aceluia lauda, slava, cinstea, şi puterea. 

 
Nenumărate, şi de nenumărate ori nenumărate sînt darurile Preasfîntului Duh. Pentru 

că covîrşesc nu numai mintea noastră, ci şi pe înseşi minţile cele prea înalte cu neînţelegerea. 
Însă cîte sînt înţelese, şi se văd, sau şi cu mintea se pricep, mărturisim că curg din izvorul cel 
îndestulat şi neîmpuţinat al Preasfîntului Duh. Deci zice: Prin Sfîntul Duh, izvorul 
dumnezeieştilor vistierii, pentru că El este izvorul şi începutul cel bogat al dumnezeieştilor 
daruri. Că aceasta dă cuvîntul să înţelegem prin vistierii, bogăţia şi îndestularea darurilor Lui. 
De la Carele curge toată înţelepciunea, înţelegerea, încă şi frica, care este începerea 
înţelepciunii celei adevărate. Că unde este frică, acolo păzirea poruncilor. Deci Acestuia se 
cuvine lauda, adică printr-însul lăudăm, şi slăvim, şi cinstim pe Dumnezeu, şi puterea noastră 
poate a face acestea drept. Că însuşi Duhul Se roagă pentru noi cu glasuri negrăite către 
Dumnezeu. 
 

ANTIFON 2. 
De nu ar zidi Domnul casa sufletului, în zadar ne ostenim, că fără de Acela nici 

lucrarea, nici cuvîntul nu se săvîrşeşte. 
 

Nimic zice nu putem face fără de ajutorul cel de sus. Că de vei face toate postind, şi 
smerindu-te, şi topindu-ţi trupul, şi nu vei unelti ajutător pre Dumnezeu, nimic nu te-ai folosit 
pre sineți. Că fără de Dînsul nici lucrarea, adică fapta bună cea lucrătoare şi ostenicioasă, nici 
cuvîntul, adică învăţătura. Că aceasta însemnează. Nu se săvîrşeşte. 
 

Pentru rodul pîntecelui sfinţii, prin mişcarea Duhului, odrăslesc dogme părinteşti ale 
moştenirii fieşti 

 
De ajuns de noi şi pentru aceasta s-a zis la Glasul al treilea, de unde meşteşugul, şi 

înţelegerea, şi graiurile acestea s-au luat de părintele acesta, cum că adică din treptele Psaltirii 
şi din cîntarea Isaiei, care zice: Doamne pentru frica Ta în pîntece am luat, şi celelalte. Dar 
fiindcă glasul acesta ne pune înainte şi alte oarecare, pre cît ne este cu putinţă, să zicem. 
Sfîntul Duh seamănă întîi întru sfinţi frica, în pîntecele cel potrivit, zic adică în cel de sus şi 
înţelegător, pe carele îl numim minte. Iară prin frica aceasta chinuind sfinţii în pîntecele cel 
zis, şi întru rod de naştere crescînd, iarăşi prin mişcarea şi lucrarea şi săvîrşirea Preasfîntului 
Duh, odrăslesc şi nasc din pîntecele acela dogmele cele părinteşti, adică  lucrurile cele 
duhovniceşti, întru care binevoieşte şi Se odihneşte Tatăl şi Dumnezeu, sau şi Cel ce a 
semănat întru dînşii sămînţa, adică Sfîntul Duh, Carele întrucît se zice că seamănă în 
pîntecele cel duhovnicesc, cu cuviinţă Tată se poate numi al naşterilor acelora, iară mai vîrtos 
şi al celor ce le-au născut pe acelea. Pentru că şi sfinţii aceia pentru chinuirea aceasta, care 
este duhovnicească, se fac fii Lui, şi Tatălui, şi Fiului. Căci fii ai lui Dumnezeu după dar prin 
faptele cele bune se fac sfinţii. 
 

Prin Sfîntul Duh împreună toate pre a fi au, că mai nainte de toate este Dumnezeu, 
domnia tuturor, lumină neapropiată, viaţă a tuturor. 



31 
 

 
Filosofii cei de afară, pre fiinţa fieştecăruia lucru, o zic a fi, cărora urmînd şi 

cîntăreţul, acum bogoslovind, zice ca un adevărat filosof: Tot orice se vede, şi întru fiinţă a 
venit, sau şi se înţelege că a venit, precum îngerii şi sufletele, întru Sfîntul Duh s-au făcut, şi 
acum are pre a fi, adică pre fiinţă. Că cu Cuvîntul Domnului cerurile s-au întărit, şi cu Duhul 
gurii Lui, toată puterea lor. Pentru că mai nainte de toate cele ce sînt este El, fără de ani, şi 
veşnic, fiind împreună cu Tatăl şi cu Cuvîntul, purcegîndu-Se adică numai din Tatăl, dar 
împreună fiind, şi împreună strălucind, şi împreună urmînd cu Fiul, pentru că este de o cinste 
şi de o slavă, şi pentru că este Dumnezeu din fire, şi Ziditor a toate, pentru că de Dînsul s-au 
zidit. Este încă şi Domnie, şi însuşi Domn, fireşte avînd a stăpîni peste toate. Că toate, zice, 
sînt roabe Ție. Este şi Lumină neapropiată, şi nesuferită firii celei zidite, nici de singuri 
îngerii ce este cunoscîndu-Se, şi viaţă a tuturor celor ce sînt, şi au viaţă. 
 

ANTIFON 3. 
Cei ce se tem de Domnul, căile vieţii aflînd, acum şi pururea se vor ferici, cu slavă 

nestricată. 
 

Cei ce se tem de Domnul, precum se cuvine, pentru temerea aceasta aflînd poruncile 
cele ce duc la viaţa cea nestricăcioasă, şi aicea şi în veacul cel viitor, şi în scurt totdeauna se 
vor ferici, nu cu slavă vremelnică şi trecătoare, ci cu nestricăcioasă şi veşnică. Că acest fel 
sînt cele ce se dau de la Dumnezeu celor vrednici. Că precum este Acela nestricăcios şi 
pururea veşnic, aşa sînt şi cele ce se dau de la Dînsul. Iară că-i zice pre petreceri şi pre lucrări. 
Că multe sînt lăcaşurile, şi multe sînt căile.  
 

Împrejurul mesei tale, ca nişte odrasle văzînd pe fiii tăi, bucură-te şi te veseleşte, 
aducîndu-i pe aceştia lui Hristos, începătorule al turmei. 

 
Nimic nu este mai dulce tatălui celui trupesc decît a sta împrejurul mesei sale ramurile 

cele ce au ieşit din coapsa lui, şi a le vedea pe dînsele mîncînd şi crescînd în fieştecare zi cu 
trupul. Că pentru diadohia [Διάδοχοι = urmași]  neamului veselindu-se se bucură, şi cu un 
pom poţi a-l asemăna pre el, carele răsare odraslele bune. Întru acest fel este şi părintele cel 
duhovnicesc, şi ori al căreia turme povăţuitor, iară mai vîrtos al celei sfinte, către carele 
socotesc că şi treapta aceasta se aduce. Că împrejurul tău, zice, o începătorule al turmei, 
văzînd pre fiii tăi stînd în vremea învăţăturii. Că pre aceasta trebuie să o socotim masă, la 
care şi acela şi aceia se hrănesc. Pentru că hrană este învăţătura nu numai a celor ce se învaţă, 
şi ci a însuşi învăţătorului. Însă ca nişte odrasle văzîndu-i, adică întinerind şi înverzind cu 
petrecerea cea după Dumnezeu, şi în sus crescînd, bucură-te cu bucurie negrăită şi te 
veseleşte duhovniceşte, aducîndu-i pe aceştia lui Hristos Împăratului a toate. Că îi iubeşte și îi 
primeşte Hristos pe fiii cei duhovniceşti. 
 

Prin Sfîntul Duh este adîncul darurilor, bogăţia slavei, adînc mare de judecăţi, că 
întocmai slăvit cu Tatăl şi cu Fiul este, şi cinstit. 
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Mulţimea cea nemărginită a darurilor Preasfîntului Duh vrînd oareşice să o arate 
părintele acesta, o asemănează cu adîncul, împreună vădind şi nearătarea şi ascunsul şi 
mulţimea lucrărilor Lui. Că precum apa cea nemăsurată a adîncului, nu va putea cineva să o 
cuprindă, aşa nici darurile Preasfîntului Duh. Apoi şi slava Lui vrînd să o arate, o aseamănă 
cu bogăţia. Şi nu numai slava Lui este mare, ci şi cea de la El către cele ce se împărtăşesc. 
Întru Dînsul este şi adîncul cel mare al judecăţilor lui Dumnezeu celor necuprinse de minte. 
Iară adînc a zis, arătînd nepriceperea şi neînţelegerea lor. Pentru că cine a cunoscut mintea 
Domnului? Şi la marginile înţelepciunii Lui cine a ajuns? Și iarăşi, judecăţile Domnului, 
adînc mult. Că precum nimenea nu ştie cele ale altuia, fără numai duhul cel ce locuieşte în 
fieştecarele, aşa nici altul nu ştie judecăţile lui Dumnezeu, fără numai Preasfîntul Duh. Deci 
întru Sfîntul Duh este adîncul darurilor, bogăţia slavei, adînc mare de judecăţi. Adică El dă şi 
darurile, şi toată slava, şi ştie judecăţile lui Dumnezeu. De la Solomon şi de la marele Pavel  
s-au luat de cîntăreţul înţelegerile. Dar pentru ce are acestea, şi ştie toate? Pentru că este de o 
slavă, şi de o cinste şi de o fire cu Tatăl şi cu Fiul. Şi împreună cu Dînşii pre acestea le face  
şi le lucrează şi le ştie. Că este cinstit, iară nu cinstitor: adică Se cinsteşte de toţi ca un 
Dumnezeu, iară nu cinsteşte El pe altul ca o slugă. 
 

TREPTELE GLASULUI AL OPTULEA. 
ANTIFON 1. 

Din tinereţele mele vrăjmaşul mă ispiteşte, şi cu desfătări mă aprinde, iară eu 
nădăjduindu-mă spre Tine Doamne, îl biruiesc pre el.  

 
Am însemnat de multe ori, cum că Treptele acestea au pricinile din Psalmii lui David, 

măcar deşi făcătorul acesta, pre unele cu aceeaşi înţelegere, iară pre altele cu alta le pune. Iară 
de s-a întîmplat şi altceva făcătorului acestora, cu deadinsul nu pot să ştiu, precum zic unii, 
urmînd socotelilor omeneşti. Pentru Treapta aceasta zic, şi pentru aceea, adică Împrejurul 
mesei tale, şi pentru cealaltă, adică, Iată acum ce este bun. Din care, una se zice, că se aduce 
către Iosif proedrul Tesalonicului, iară alta, către făcătorul versurilor acestora, iară cealaltă, 
către amîndoi, fraţi fiind ei. Că cele ce în scris a le afla nu mi s-a întîmplat, nici altora a le da, 
nu pot. Dar mie mi se pare, că avînd cîntăreţul scopos să grăiască soborniceşte, nu este cu 
urmare că ar fi voit el, să le scrie pe acestea către unii, precum şi arată, întru toate urmînd lui 
David. Iară dacă poate se şi zice că are loc, dar eu nu zic, şi urmează cel ce voieşte lucrului 
celui nearătat. Ci de tîlcuire acum să mă apuc. De multe ori, zice, s-au luptat cu mine din 
tinereţile mele vrăjmaşii mei, şi nu m-au biruit: adică împotriva mea nu au putut ceva. Însă 
israiltenescul norod acestea le zice, pentru vrăjmaşii cei simţiţi, care erau împrejur, dar 
marelui acestuia părinte, cuvîntul îi este pentru draci. Iară ceea ce zice, din tinereţele mele, 
însemnează, cum că dintru început, şi pururea, ucigaşul de oameni diavol, aducîndu-mi ispită, 
prin toate dezmierdările cele sufleteşti şi trupeşti, mă aprinde, nelăsînd pre toată pofta mea a 
se aduce către Tine, Cela ce eşti vîrful doririlor, o Doamne. Deci vei înţelege cuvîntul acesta, 
Cu desfătări mă aprinde, şi de obşte la celelalte dezmierdări, iară deosebit la înfocarea 
trupului. Iară eu, prin acoperămîntul şi ajutorul Tău, săgeţile cele aprinse ale vicleanului 
primindu-le, către Tine Stingătorul văpăii, şi Apa cea vie, scap, şi desăvîrşit îl biruiesc pre el.  
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Ceia ce urăsc Sionul, să se facă mai nainte de a se smulge ca iarba, că va tăia Hristos 
grumajii lor cu tăiere de munci. 

 
Să se ruşineze, zice, şi să se întoarcă înapoi toţi cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba 

pre case, care mai nainte de smulgere s-a uscat, pentru lesnicioasa veştejire. Şi iarăşi: Domnul 
cel drept a tăiat grumajii păcătoşilor. Dintru aceste graiuri ale Psalmilor este alcătuită Treapta 
aceasta. Ci acestea adică pentru Sionul cel simţit se rugau cei robiţi, care s-au întors. Iară 
acum făcătorul acesta se roagă pentru Sfînta Biserică a lui Dumnezeu: Că aceasta este Sionul 
cel înţelegut. Deci cei ce urăsc sfînta şi soborniceasca Biserică, ereticii adică şi tiranii 
împăraţi, sau şi cei ce în alt chip pe aceasta o zavistuiesc, semănătorii zîzaniilor şi a 
dezbinărilor celor rele, să se facă ca iarba ceea ce răsare de sineşi pre ziduri, sau pre 
cărămizile caselor, adică lesne veştejiţi, şi foarte degrab stricăcioşi, mai înainte de vremea cea 
rînduită. Că precum aceea mai nainte de seceriş se usucă, aşa aceştia să-şi înjumătăţeze zilele 
lor. Şi cu lipsă s-a zis înţelegerea de sfîntul, iară desăvîrşit va fi ea aşa: Facă-se cei ce urăsc 
Sionul, ca iarba pre case: Adică, precum iarba aceea mai înainte de a se smulge se usucă, aşa 
aceştia, mai nainte de vremea cea rînduită a sfîrşitului, să se ruşineze, şi ca iarba cea zisă, să 
se pălească, şi spre blestem tuturor să fie puşi înainte, ca cei ce nu pot să aducă roadă. Iară 
ceea ce zice, va tăia Hristos grumajii lor, această înţelegere are, adică, va tăia mîndria şi 
semeţia lor, cu secera ceea ce zboară a puterii Sale. Sau din rădăcină, şi cu totul va smulge, şi 
va surpa mîndriile lor, cu cercarea muncilor celor veşnice. Sau şi prin muncile cele de aici, 
cele prin boale, şi prin relele pătimiri, mai tare arătînd Biserica Sa.  
 
Cu Sfîntul Duh viază toate, Lumină din Lumină, Dumnezeu mare, împreună cu Tatăl Îl 

lăudăm pre El, şi cu Cuvîntul. 
 

Cîte, zice, prin porunca lui Dumnezeu au viaţă, şi orice pînă acum se zice că viază 
oricare viaţă, prin Sfîntul Duh viază şi se mişcă. Că de la Dînsul este toată viaţa, ca Cela ce 
este viaţa tuturora celor ce viază. Pentru că fireşte este şi aceasta, precum şi celelalte, adică 
Lumină, şi Lumină din Lumină, precum şi Fiul, şi Dumnezeu mare, precum şi Tatăl şi Fiul. 
Iară acest cuvînt, mare, s-a adaos la Duhul, pentru cei ce Îl micşorează pe El, şi Îl pogoară din 
vrednicie. Şi are Sfîntul Duh acestea, cîte și Tatăl şi Fiul, pentru că împreună cu Tatăl şi cu 
Fiul Îl lăudăm. Şi cîte aducem la Aceia, aducem şi la Acesta, afară de însuşirea purcederii.   
 

ANTIFON 2. 
Inima mea cu frica Ta să se acopere, cu gîndul smerindu-se, ca nu înălţîndu-se să cadă 

de la Tine, cu totul Îndurate. 
 

Mare zea, şi nebiruită armă este inimii omului frica lui Dumnezeu. Pentru că temîndu-
se pururea de mărimea Dumnezeului celui Preaînalt, şi de muncile cele ce vor să fie, nu va 
căuta la cer, nevrednic pe sineşi şi de aceasta socotindu-se, şi va face tot ce i s-a poruncit lui 
de la Domnul. Deci inima mea cu frica Ta pururea să se acopere, pînă cînd întru cei vii mă 
voi număra, smerindu-se cu gîndul şi socotind, nu cumva înălţîndu-se fără de socoteală 
pentru vreo ispravă, să se lepede de la Tine mult Îndurate.  
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Spre Domnul cel ce are nădejde, nu se va înfricoşa atuncea, cînd va judeca toate, cu foc 
şi cu muncă. 

 
Sfătuind dumnezeiescul David, ca să aibă omul pururea nădejdea spre Dumnezeu, 

zice: Să nădăjduiască Israil spre Domnul, nu o dată, sau adeseori, ci cum? Din straja dimineţii 
pînă în noapte, adică totdeauna şi toată ziua. Deci zice şi cîntăreţul acesta, cel ce întru adevăr 
iubeşte pe Domnul, şi toată nădejdea spre Dînsul şi-a pus, şi stă întărit noaptea şi ziua, se va 
izbăvi de ispita dracilor, şi cu pomenirea Lui cea deasă curăţindu-se de patimi, nu se va teme 
în vremea venirii Lui, cînd toate lucrurile oamenilor le va judeca, şi îi va despărţi, şi îi va 
munci, adică îi va trimite muncitorilor, şi focului celui veşnic.  
 

Prin Sfîntul Duh fieștecarele cel dumnezeiesc vede, şi mai nainte grăieşte, face minuni 
prea înalte, în trei un Dumnezeu cîntînd. Că de este şi în trei străluciri Dumnezeu, dară 

începătoria este una. 
 

La aceasta totdeauna se sîrguieşte cîntăreţul, ca să arate pre Sfîntul Duh, de o putere şi 
o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. Pentru aceasta şi toată dumnezeiasca lucrare, a cîte trele Feţelor 
fiind, la Dînsul o dă. Deci zice şi aicea: Prin Sfîntul Duh, tot cel dumnezeiesc şi sfînt, adică 
cel privitor la cele înalte şi îmbunătăţit, vede vedenii, şi mai nainte spune pentru cele ce vor 
să fie. Prin acesta face şi minuni înalte şi mai presus de fire. Şi nu numai acestea, ci şi drept 
printr-însul bogosloveşte, în trei Ipostasuri un Dumnezeu după fire şi după fiinţă slăvind. Că 
măcar deşi trei Lumini auzi, dară însă o Stăpînie este a acestora trei. Întrucît toată prorocia, şi 
facerea de minuni, încă şi bogoslovia cea dreaptă, aceste trei ce sînt mai mari, decît toate cele 
ce sînt întru noi, prin Sfîntul Duh se fac.  
 

ANTIFON 3. 
Strigat-am către Tine Doamne, ia aminte pleacă mie urechea Ta celui ce strig, şi mă 

curăţeşte mai nainte de ce mă vei ridica din cele de aicea. 
 

Sfînta şi dumnezeiasca Scriptură vrînd să arate pe lucrările lui Dumnezeu cele către 
noi, pentru grosimea firii noastre mai omeneşte vorbeşte, pentru aceasta şi Faţă pune la 
Dînsul zicînd: Iară faţa Domnului asupra celor ce fac rele. Şi ochi: Precum aceea, ochii 
Domnului peste cei drepţi. Şi miros: A mirosit Domnul miros de bună mireasmă. Şi auz: 
Pleacă Doamne urechea Ta, şi mă auzi. Şi gust: Au doară voi mînca carne de tauri, sau sînge 
de ţapi voi bea? Şi pipăire: Atinge-Te de munţi, şi vor fumega. Şi mîini, asemenea şi picioare: 
Mîinile Tale m-au făcut, şi m-au zidit. Şi, auzit-am glasul Tău umblînd în rai întru amiază-zi. 
Şi multe ca de acest fel poate cineva să afle în Scriptură, pre care tot cel ce voieşte drept să 
vieţuiască trebuie să le înţeleagă cum se cuvine lui Dumnezeu. Şi mîini adică ale lui 
Dumnezeu auzind, să înţeleagă pre puterea Lui cea lucrătoare. Iară ochi, pre cea văzătoare. Şi 
urechi, iarăşi pre cea auzitoare, şi pre ştiinţa celor ce se fac. Că nu vom socoti pre Dumnezeu 
cu adevărat cu chip omenesc, precum oarecare neîntăriţi s-au înşelat. Cu acestea zise 
asemenea şi David în Trepte zice: Dintru adîncuri am strigat către Tine Doamne, Doamne 
auzi glasul meu. Şi iarăși: Fie urechile Tale luînd aminte spre glasul rugăciunii mele. Cărora 
urmînd şi cîntăreţul, zice: Strigat-am către Tine Doamne, ca să-mi fii mie ajutor asupra 
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dracilor, sau și asupra patimilor care se scoală asupra mea. Deci nu mă trece cu vederea ca 
pre un prost, ci cu luare aminte ascultă graiurile mele, pleacă puţin urechea Ta, şi auzi 
rugăciunea mea. Şi acestea sînt cele omeneşti. Pentru că cei ce voiesc să asculte pre cineva 
cum se cuvine, cu linişte ascultă, plecînd puţin urechea. Ascultă-mă dar, şi mă curăţeşte cu 
venirea Preasfîntului Tău Duh, de lucrurile cele rele, şi de gîndurile cele necurate, mai nainte 
de a mă ridica prin porunca Ta din viaţa aceasta. Că în iad nu este cu putinţă a se mărturisi. 
Că a ostenelilor este vremea aceasta, iară cea viitoare a răsplătirii. Şi arată cuvîntul, că 
poruncind Dumnezeu vin morţile, hotărînd El vremea vieţii fieştecăruia şi chipul, pentru care 
mult este cuvîntul şi cu anevoie de tîlcuit.  
 
La maica sa pămîntul, tot cel ce se duce, iarăşi se va încheia3 ca să ia munci, sau daruri 

pentru cele ce a făcut în viaţă. 
 

Toată vrednicia şi mărimea omului, din pămînt este, şi iarăşi în pămînt se pogoară. 
Pentru aceasta maică a tuturor este pămîntul. Că pămînt şi ţărînă sîntem. Deci dezlegare este, 
cînd ceva se desface întru acelea din care s-a alcătuit. Precum, zidul s-a făcut din pietre, şi din 
var, şi din lemne încă. Cînd întru acestea se va risipi, din care s-a alcătuit, se zice dezlegare. 
Iară încheiere, cînd iarăşi, dintru aceleaşi la loc se va face acel zid cum a fost. Pentru aceasta 
şi noi, fiindcă sîntem alcătuiţi din pămînt şi din apă, din foc şi din aer, cînd de moarte ne 
risipim întru acestea din care ne-am alcătuit, se zice că ne dezlegăm. Iară cînd acestea risipite, 
se vor împreuna iarăşi, ca să facă pe fieştecarele din noi, spre aşezare mai desăvîrşit şi mai 
bună, se zice că ne încheiem. Deci murind fieştecarele, şi în sînurile maicii sale întorcîndu-se, 
iarăşi se va încheia din pămînt la cea dintîi fire, stihiile slobozind pre fiinţa a fieştecăruia din 
noi prin puterea Ziditorului cea negrăită, şi săvîrşind pre toată plăzmuirea omenească. Că ştie 
Dumnezeu cu adevărat frămîntătura ipostasului fieştecăruia, precum cineva pre seminţele 
cele deosebite din mîna sa, şi va da fieştecăruia ce este potrivit şi se cuvine, cu rînduială 
nespusă. Pentru ce? Ca să dea cuvînt cum a vieţuit. Şi să ia răsplătirea lucrurilor. De a vieţuit 
adică rău, să ia munci veşnice, că viermele lor nu moare, şi focul lor nu se stinge. Iară de a 
vieţuit bine, să ia cinsti potrivite petrecerii lor, însă şi pe acestea veşnice. Că drepţii, zice, în 
viaţă veşnică. Pentru care pricină şi cu acelea trupuri, cu care a lucrat cele rele sau bune, ca să 
dobîndească prin aceleaşi iarăşi cele după vrednicie.  
 
Prin Sfîntul Duh este cuvîntarea de Dumnezeu, Unimea cea întreit sfîntă. Că Tatăl este 

fără de început, din Carele S-a născut Fiul fără de ani, şi Duhul de un chip şi de un 
scaun, din Tatăl împreună a strălucit. 

 
Din cuvintele marelui Atanasie, şi ale cuvîntătorului de Dumnezeu Grigorie s-a luat 

de cîntăreţul acesta înţelegerea acestui vers al Troiţei. Pentru că marele Atanasie aşa zice: 

                                                 
3 Cuvîntul elinesc este αναλυσις şi tălmăcitorii români cei mai denainte l-au tălmăcit, se va 
dezlega, însemnare cu totul împotriva înţelegerii Treptei. Iară tîlcuitorul acesta îl ia în loc de, 
se va încheia, şi pentru aceasta face acest tîlc. Dar însă poate cineva să-l înţeleagă şi în loc de, 
se va întoarce, că are cuvîntul elinesc şi această însemnare. Şi va scăpa de multele cuvinte.  
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Sfinţii Serafimi zicînd de trei ori, Sfînt, Sfînt, Sfînt, arată pre cele trei Ipostasuri ale 
Dumnezeirii. Iară zicînd o dată Domnul, însemnează pre Dumnezeirea cea una şi singură. 
Iară cuvîntătorul de Dumnezeu grăieşte aşa: Deci aşa Sfintele Sfintelor, care şi de Serafimi se 
acopăr şi se slăvesc cu trei sfinţiri, întru o Domnie şi Dumnezeire se împreună, care aceasta şi 
de altul oarecarele din cei mai nainte de noi prea frumos şi prea înalt s-a filosifit. Deci prin 
Sfîntul Duh este, zice, şi teologia îngerilor. Dar care este Unimea cea întreit sfîntă a 
teologiei? Sfînt, Sfînt, Sfînt, Domnul. Că zicînd ei de trei ori Sfînt, aduce pe urmă o dată, 
Domnul. De acolo şi noi ne-am învăţat, cum că Dumnezeirea este Unime și Treime. Că Tatăl 
este fără de început, adică nepricinuit, ca Cela ce nu are nici început al vremii: (Că este 
pururea fiitor.) Nici pricină a estimii Sale: (Pentru că nu este din ceva.) Iară dintr-însul S-a 
născut Fiul, nici vreme mijlocind, nici altceva din cele ale noastre. Nu întreba cum? Fără de 
socoteală este întrebarea: Ci fiind S-a născut. Că împreună întru aceeaşi dată este Tatăl, 
împreună întru aceeaşi dată este Fiul, cu chip negrăit, şi mai presus de minte. Deci fără de 
început este Tatăl. Iară Fiul nu fără de început, ci are început şi pricină pre Tatăl, şi după 
acest cuvînt al pricinii se zice Fiul nu fără de început. Iară de vei lua şi vei socoti începutul de 
la vreme, este şi fără de început, precum şi Tatăl. Pentru că este Făcător al vremilor. Iară 
Făcătorul vremilor cum poate fi supt vreme? Deci rădăcină, şi început şi pricină a Fiului este 
Tatăl, Cel fără de ani şi nepricinuit. Şi aceasta însemnează acel cuvînt, S-a născut, cum că 
rădăcină adică şi pricină este Tatăl. Şi Duhul, zice, de un scaun, adică de o slavă şi de o cinste 
cu Tatăl şi cu Fiul. Că pre vrednicia Lui cea întocmai şi deopotrivă însemnează prin scaun. 
De un chip, adică de o fiinţă cu Amîndoi. Nu de la Tatăl şi de la Fiul purcegîndu-Se, ci numai 
din Tatăl. Iară acel cuvînt, împreună au strălucit, această înţelegere are. Mai nainte de veci, 
negrăit, neînţeles, mai presus de toată mintea şi cugetul amîndouă Feţele au ieşit din Tatăl, 
Fiul adică şi Duhul, şi au strălucit nu întru un chip amîndouă, ci cu deosebit chip. Căci Fiul 
adică S-a născut. Iară Sfîntul Duh S-a purces din Tatăl numai. Cînd? Cînd şi Fiul S-a născut. 
Şi alt chip este naşterea, şi altul purcederea. Deci întru aceeaşi dată împreună au strălucit 
amîndouă Feţele din Tatăl, nici Fiul împreună lucrînd ceva la purcederea Preasfîntului Duh, 
nici iarăşi Duhul la naşterea Fiului. Pentru că ieşirea fieştecăreia Feţe nu a fost nesăvîrşită. 
Măcar deşi latinii le împleticesc rău înţelegînd, şi împotriva celor ce drept îmţeleg ridicîndu-
se. Pentru că cele ce Sfîntul Duh, prin care trebuia, nu a descoperit dînd în scris, nu numai a 
le grăi, ci nici a le gîndi pe acelea nu este cu întărire.  
 

ANTIFON 4. 
Iată acum, ce este bun sau ce este frumos, fără numai a locui fraţii împreună. Că întru 

aceasta a făgăduit Domnul viaţa de veci. 
 

După ce a murit Solomon, şi a căzut împărăţia la Roboam, cele douăsprezece neamuri 
ale lui Israil s-au despărţit, şi  două au rămas cu Roboam, iară zece au urmat lui Ieroboam 
slugii şi împotrivnicului, şi gîlceavă era între dînşii totdeauna. Iară mai pe urmă după ce s-au 
robit toţi, şi după şaptezeci de ani s-au întors, s-au unit iarăşi. Deci aceasta, mai nainte 
văzîndu-o David că era să se facă, zicea: Iată acum ce este bun, sau ce este frumos, ca a locui 
fraţii, adică cele douăsprezece neamuri împreună, care însemnează, a fi întru unire, şi a nu se 
despărţi ca mai nainte. Cu acesta asemenea şi făcătorul de cîntări, grăind către cei ce s-au unit 
cu Biserica din schismatici, zice: (Că să lăsăm pre cele ce se poartă de mulţi pentru Treapta 
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aceasta în vorbă) Ce este aşa bun şi frumos, precum a se aduna toţi întru o Biserică, şi a se 
uni, şi a nu despărţi în multe părţi, cămaşa lui Hristos cea necusută şi neruptă, trupul Bisericii 
zic. Că întru aceasta, adică întru a se uni toţi, şi împreună a slăvi drept pe Dumnezeu, a 
făgăduit Domnul viaţă veşnică, zicînd: unde sînt doi, sau trei adunaţi întru numele Meu, şi Eu 
sînt în mijlocul lor. Iară dacă Eu sînt viaţa cea veşnică, fără de îndoială, şi viaţa este împreună 
cu dînşii. Iară dacă unde sînt doi sau trei, cu cît mai vîrtos unde este atîta adunare sfîntă de 
pravoslavnici credincioşi! 
 

De haina sa, Cela ce împodobeşte crinii ţarinii, porunceşte, că nu se cade a se griji. 
 

Vezi cum lăsînd Treptele cele despre amîndouă părţile, pre cea de la sfîrşit şi pre cea 
mai sus de aceasta, de la această din mijloc şi pre cele două au cuprins, pomenind puţin şi de 
amîndouă, precum am zis la începutul tîlcuirii, pentru strîmtorarea: Că nu era cu putinţă în alt 
chip. Însă şi pre acest vers de aicea îl alcătuieşte, pomenind numai de un cuvinţel de la 
Treaptă, iară cealaltă parte lunîdu-o de la Evanghelie. Deci David lăudînd unirea, zicea: 
frumos lucru este unirea, ca mirul cel ce se pogoară pre cap, şi pre barba lui Aaron, care se 
pogoară pre marginea hainei lui. Că mirul acela era cinstit şi bun, ca cela ce era sfînt. Iară 
frumos, ca cela ce era bine mirositor. Cu care s-a uns cel întîi Aaron, carele ungînd a curs, 
întîi pre capul aceluia, apoi pre barbă, apoi pre marginea hainei lui. Iară cîntăreţul luînd de 
aicea numai haina, cealaltă o adaugă din Evanghelia cea de la Matei cap 6. Cela ce 
împodobeşte crinii ţarinii cu tot felul de vopsele, şi îi înfrumuseţează cu fireşti podoabe, 
porunceşte celor ce petrec chiar după Dumnezeu, că nu se cade a se griji, ci a fi fără de grijă, 
şi a-şi căuta de mîntuirea sa, că El adică Dumnezeu poartă grijă de dînşii întru toate.  
 

Prin Sfîntul Duh pricina cea în chipul unimii, toate se ţin prin darea de pace, că 
Dumnezeu este Acesta, cu Tatăl şi cu Fiul de o fiinţă cu adevărat. 

 
Treapta aceasta cea mai după urmă, multă şi neajunsă putere cuprinde întru sine prin 

aceste scurte cuvinţele. Pe care a le lumina şi după mintea părintelui acestuia a tîlcui cuvîntul 
lui, este lucru cu adevărat al darului Preasfîntului Duh. Deci să se zică şi aceasta după putinţă 
ajutînd Dumnezeu. Şi întîi să zicem aşa prost cum se află. Apoi vom face şi cercarea cea cu 
de amăruntul. Scoposul cîntăreţului este mai cu deadinsul să arate pre Preasfîntul Duh ziditor 
al făpturii şi ţiitorul ei şi unitor ca Cela ce este de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. Şi zice: Prin 
Sfîntul Duh pricina cea în chipul unimii / sau unitoare / (iară pentru ce aşa Îl numeşte, vom 
zice cu adevărat) se ţin cele văzute şi cele nevăzute, pace şi unire dîndu-le lor Preasfîntul 
Duh, ca Cela ce le-a zidit, şi precum se cuvenea întru fiinţă le-a adus, şi mai vîrtos că din cele 
potrivnice între sine sînt alcătuite. Şi Sfîntul Duh acesta este Dumnezeu desăvîrşit, unele ca 
acestea lucrînd, care şi Tatăl şi Fiul, ca Cela ce este de aceeaşi fiinţă şi fire. Şi acest fel este 
Treapta toată şi pe deasupra. Iară cum este Sfîntul Duh pricină unitoare, şi dă pace tuturor, 
acum să zicem, precum şi de unul din cei mai nainte de noi prea bine s-a socotit. Lumea 
aceasta are alcătuirea sa din lucruri potrivnice între sine: Sau ca ceea ce este din foc şi din 
apă, din aer şi din pămînt: Sau iarăşi din uscate şi umede, din grele şi uşoare, şi din cele ca 
acestea. Că iată tăria, care s-a făcut în mijlocul apelor. Şi să fie, zice, despărţind apă de apă, 
pe care ca cristalul şi umedă o zice Iosip în Arheologie. Deci trupul acesta are înfipte pre 
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stelele cele înfocate. Şi nici focul cel dintru dînsele, carele este mult şi nespus, nu se 
lăcomeşte asupra firii celei umede, şi să o topească pre ea, nici tăria aceea iarăşi stinge flacăra 
ceea ce joacă acolo în mijloc. Deci Cela ce le aduce pre acestea spre unire şi pace, care sînt 
cu totul potrivnice, nimenea altul nu este, fără numai Duhul Sfînt. Vezi după aceasta soarele 
şi luna, cum aceeaşi rînduială pururea au. Că pururea împrumutîndu-se luna lumina de la 
soare, nu zavistuieşte împrumutătorului ca unuia ce este mai bogat cu lumina: Şi cum iarăşi 
cîte puţin lunîdu-se împrumutul, suferă, unire nestricată cu acela avînd. Cîtă unire iarăşi au 
cele patru stihii, care şi se împărtăşesc unele cu altele şi se deosebesc. Aşijderea încă şi 
stihiile cele din trupul nostru, sîngele, flegma, fierea cea galbenă, şi cea neagră. Iarăşi cele 
patru timpuri ale anului, primăvara, vara, toamna, şi iarna. Că focul mai uşor fiind, ca cela ce 
este uscat şi fierbinte, are împărtăşire cu aerul despre fierbinţeală, iară cu pămîntul despre 
uscăciune. Aerul iarăşi fierbinte fiind şi umed, se uneşte cu focul despre fierbinţeală, iară cu 
apa despre umezeală. Aşijderea apa rece fiind şi umedă, se împărtăşeşte despre umezeala cu 
aerul, iară despre răceală cu pămîntul. Pămîntul iarăşi asemenea, rece fiind şi uscat, despre 
răceală, se uneşte cu apa, iară despre uscăciune, cu focul. Vezi unire şi împrietenire a 
puterilor celor potrivnice? Asemenea acestea socoteşte-le şi la cele patru umezeale ale 
trupului, şi la timpuri, şi la celelalte, cum încet dau loc unele altora. Aşijderea socoteşte şi la 
zi şi la noapte, cum una alteia dă loc. Vezi încă pămîntul şi marea, că marea fierbînd, şi ca o 
nebună pornindu-se, apoi venind la uscat, se întoarce înapoi, temîndu-se de hotarul ei, şi 
amîndouă, dau una alteia pre cele ale lor. Deci care este pricina ceea ce uneşte pre acestea 
toate, şi le împacă? Nu este alta cu adevărat, fără numai Duhul Sfînt, Care le-a zidit odată, şi 
această unire dintru început le-a dăruit. Ci să lăsăm acestea acum, şi să venim la cele mai 
nematerialnice: Cine este Cela ce a unit pre cetele cele cereşti spre neîncetată slavoslovie a 
Ziditorului? Duhul Sfînt cu adevărat. Cine este iarăşi Cela ce a unit cu cele de pre pămînt pre 
cele cereşti, adică pre îngeri cu oamenii? Pentru că erau despărţiţi unii de alţii, pentru 
închinarea de idoli, şi pentru cinstea lui Dumnezeu care căzuse la zidiri. Cum dar s-au unit? 
Prin Preasfîntul Duh. Căci viind negrăit peste Sfînta Fecioară, o a sfinţit, şi a unit pre omenire 
cu Dumnezeu. Şi după ce s-a săvîrşit taina, sălăşluindu-Se întru Apostoli, printr-înşii toată 
lumea la cunoştinţa de Dumnezeu o a povăţuit, şi s-a stricat lor vrajba, pentru care erau 
potrivnici unii altora, mai nainte de dumnezeiasca Întrupare. Şi nu numai pre oameni cu 
îngerii a unit, ci şi pre singuri oamenii, care erau împerecheaţi între sine, pentru cinstea şi 
închinarea la dumnezeii cei mulţi, la unirea cea adevărată şi bună i-a adus, şi acum stînd toţi 
împreună, slăvesc un Dumnezeu în trei Ipostasuri. Prin acestea toate se cunoaşte, cum că 
unitoare pricină a celor făcute, este Duhul Sfînt, că într-însul viem şi ne mişcăm şi sîntem. 
Însă se cuvine a şti, că multe unite fiind, de multe ori nu au pace, iară Duhul Sfînt, pre 
amîndouă le dă, căci cîte uneşte, unite şi nedespărţite rămîn, iubind hotarele sale, şi din ceea 
ce este rînduit neabătîndu-se. 
 

S  F  Î  R  Ş  I  T 
AL TÎLCUIRII ANTIFOANELOR. 
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