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TÂLCUIRI GEOCENTRISTE ALE  SFIN�ILOR P�RIN�I �I SCRIITORI BISERICE�TI 1 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Alc�tuit de Robert Sungenis �i Pr. Dan B�dulescu. Vezi �i: http://www.scribd.com/doc/4022808/CELE-CINCI-
MINUNI-CERETI-GEOCENTRICE �i 
http://www.hexaimeron.ro/Hexaimeron/Consensul_Sfinilor_Parinti_si_Scriitori_bisericeti_asupra_geocentrismu
lui.pdf 
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Minunea lui Iisus Navi 

 
Sfântul Ipolit Romanul: „�i iar��i, când Iisus fiul lui Navi se lupta cu amoreii, când soarele se 

apleca spre asfin�it �i b�t�lia se �inea strâns, Iisus, fiind cu grij� ca p�gânii s� nu scape la c�derea nop�ii, 
a strigat zicând: “s� stea soarele spre Gavaon �i luna despre valea Aialonului“ pân� când îi voi birui pe 
ace�tia. Iar soarele �i luna au stat nemi�ca�i, la locurile lor, astfel c� ziua aceea fost de 24 de ore.2”3 

 

 
  

Tertullian: „Credem noi c� Iisus fiul lui Navi, când se lupta cu amoreii, a dejunat în acea zi în 
care a poruncit înse�i stihiilor s� stea la straj�? Soarele a “stat” în Gavaon, iar luna la Aialon;  soarele �i 
luna “au stat cu starea (în straj�) pân� când poporul a nimicit pe vr�jma�ii s�i, �i soarele a stat în 
mijlocul cerului4.” Mai mult, când soarele a pornit c�tre apusul s�u la sfâr�itul zilei, n-a mai fost o 
astfel de zi nici înainte �i nici dup� aceea în perioada aceasta (desigur (nici o zi) atât de lung�), “ca s� 

                                                 
2 E vorba desigur de o zi lumin�. Au urmat cele 8 ore ale nop�ii, total 32 de ore.  
3 Fragmente, I, Cuvânt la Iezechia.  
4 Adic� la amiaz�. 
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asculte Domnul (spune scriitorul) de cuvântul omului…” – (un om care) s� fim încredin�a�i c� era o 
pereche a soarelui, st�ruind la fel de mult� vreme în împlinirea datoriei – o straj� mai lung� �i decât 
târziul.”5  

 
 

Sfântul Iustin Martirul: „Acesta, dup� ce a fost numit Iisus (Iosua), �i dup� ce a primit putere 
de la Duhul Sfânt, a f�cut ca soarele s� stea pe loc.”6 
 „�i iar��i, când acest �inut �i s-a dat cu a�a mare ar�tare a puterii, încât m�rturise�ti c� soarele s-
a oprit în cer la porunca aceluia numit Iisus (Iosua), �i nu a coborât timp de 36 de ore, ca �i celelalte 
minuni lucrate pentru tine cu timp �i f�r� timp...”7 
  

Sfântul Ambrozie cel Mare: „De bun� seam� el s-a învrednicit a fi un b�rbat în stare s� 
opreasc� curgerea râului, �i care s� poat� spune: “Stai soare,” �i s� întârzie noaptea lungind ziua, ca 
s� fie m�rturie biruin�ei sale.  
 De ce? Iat�, o binecuvântare ce nu i s-a dat lui Moise, ci doar acela singur a fost ales s� conduc� 
poporul în t�râmul f�g�duin�ei. A�a om a fost, mare în minunile pe care le-a f�cut cu credin�a, mare �i 
în biruin�ele sale. Lucr�rile lui Moise au fost mai înalte, ale lui (Iisus al lui Navi) au adus mai mari 
reu�ite. 
 Fiecare din ace�tia cu ajutorul harului dumnezeiesc s-au ridicat deasupra tuturor m�surilor 
omene�ti. Unul a poruncit m�rii iar cel�lalt cerului.”8 
 
 Fericitul Augustin: „Dar noi citim în dumnezeie�tile c�r�i c� însu�i soarele s-a oprit când un 
b�rbat sfânt, Iisus al lui Navi, a cerut aceasta lui Dumnezeu, pân� când b�t�lia pe care o începuse se 
va încununa cu biruin��... 
 „Cine altul decât Iisus al lui Navi a desp�r�it apele Iordanului pentru ca poporul s� treac� mai 
departe, �i prin rug�ciunea fierbinte c�tre Dumnezeu a oprit �i �intuit soarele din mi�carea sa?”?9 
 „A�adar, nimeni s� nu-mi spun� c� timpurile sunt mi�c�rile corpurilor cere�ti, pentru c� odat�, 
când soarele se oprise dup� dorin�a cuiva, ca s� termine un r�zboi victorios, soarele st�tea, dar timpul 
mergea. În adev�r, acea lupt� a fost purtat� �i terminat� în spa�iul s�u de timp, care s�-i fie de 
                                                 
5 Despre Post, X. 
6 Dialog cu iudeul Trifon, CXIII. 
7 Dialog cu iudeul Trifon, CXXXII. 
8 Îndatoririle clerului, cartea II, XX, 99. 
9 Tratate, XCI, Ch XV, 24-25, 2. 
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ajuns…”10 
 

Fericitul Ieronim: „Iisus, fiul lui Navi, a cerut soarelui �i lunii s� se opreasc�, iar oastea 
biruitoare �i-a prelungit postul cu mai mult de o zi .”11 

 
Sfântul Ioan Gur� de Aur: „Lua�i aminte cât pre�uie�te acest drept. Iisus al lui Navi a spus: 

“s� stea soarele spre Gavaon �i luna despre valea Aialonului“ �i a fost a�a. Acum s� vin� toat� lumea, 
sau 2-3 lumi, sau 4, sau 10, sau 20 de lumi, �i s�-i punem s� spun� �i s� fac� aceasta; �i nu vor fi în 
stare s-o fac�. Dar prietenul lui Dumnezeu a poruncit zidirilor Prietenului s�u, sau L-a rugat fierbinte 
pe Prieten pentru robi, �i apoi a poruncit acestora. Vezi tu c� aceste zidiri sunt pentru slujirea menit� 
lor? Aceasta a fost mai mare decât [minunile] lui Moise. (Întreb) De ce? Pentru c� nu e totuna s� 
porunce�ti m�rii sau [zidirilor] celor cere�ti. C�ci �i aceea a fost cu adev�rat ceva m�re�, �i chiar foarte, 
dar cu toate acestea nicidecum la fel cu [cealalt�] Pentru ce? Numele lui Iosua [Iisus], a fost un tip. 
Pentru aceasta, �i chiar pentru acest nume, zidirea i s-a închinat. �i atunci ce? Nu au mai fost oameni 
numi�i Iisus? [ba da]; dar acesta a fost numit astfel pentru faptele sale, c�ci se numea Osea. Deci i s-a 
schimbat numele: a fost o predic�ie �i o proorocire. El a adus poporul în t�râmul f�g�duin�ei, a�a cum a 
f�cut Iisus la cer, nu Legea; dup� cum n-o f�cuse nici Moise [s� îi duc� acolo], ci a r�mas afar�.”12

  
    

Minunea vindec�rii regelui Iezechia 
 

 
 

 Sfântul Ipolit Romanul: „Când Iezechia, regele Iudeii era înc� bolnav �i plângea, a venit la el 
Îngerul �i i-a zis: “Am v�zut lacrimile tale �i �i-am auzit glasul. Iat�, î�i mai adaug 15 ani. �i acest semn 
î�i va fi de la Domnul: Iat�, întorc înapoi umbra treptelor din casa tat�lui t�u, prin care soarele 
coboar�, 10 trepte prin care umbra se va întoarce”, astfel încât ziua s� fie de 32 de ore. C�ci atunci 
când soarele �i-a împlinit crugul s�u la ceasul X13, s� se întoarc� înapoi...  Iar pe vremea lui Iezechia 
luna s-a întors de asemenea odat� cu soarele, ca s� nu fie nici o ciocnire între cele dou� stihii cere�ti, 
prin purtarea lor una fa�� de cealalt� potrivnic legii. Iar Merodah Caldeanul, regele Babilonului, fiind 

                                                 
10 Confesiuni, Cartea XI, XXIII, 30. 
11 Împotriva lui Jovinian, 2. 
12 Omilia la Epistola c�tre evrei, Omilia VIII. 
13 Ora 4 p.m. (16) 
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lovit de uimire în acel timp, c�ci el se îndeletnicea cu �tiin�a citirii stelelor �i m�sura cu grij� mersul 
acestor corpuri – înv��ând cauza acestuia, a trimis o scrisoare �i daruri lui Iezechia, întocmai cum cei 
trei crai au f�cut lui Hristos.”14 
 „Noi g�sim în tâlcuirile celor din vechime, c� acea zi avea 32 de ceasuri. C�ci atunci când 
soarele �i-a împlinit crugul s�u �i a ajuns la ceasul X, iar umbra a coborât cu zece trepte în casa 
templului, soarele s-a întors înapoi cu 10 trepte, dup� cuvântul Domnului, �i astfel s-au f�cut 20 de ore. 
�i iar��i, soarele �i-a împlinit mersul s�u propriu, dup� legea de ob�te, �i a ajuns la asfin�it. A�a s-au 
f�cut 32 de ore.”15 
 
 Sfântul Chiril al Ierusalimului: „�i acela, care nu mai n�d�jduia s� tr�iasc� din cauza vorbei 
prooroce�ti, �i-a ad�ugat 15 ani la via�a sa, iar ca semn soarele s-a întors înapoi din crugul s�u. Iat�, 
de dragul lui Iezechia soarele s-a întors înapoi dar pentru Hristos el s-a întunecat, f�r� s� dea înapoi ci 
îndurând eclipsa, �i prin aceasta ar�tând deosebirea dintre ei, adic� dintre Iezechia �i Iisus.”16 
 
 Fericitul Augustin: „Dar noi citim în dumnezeie�tile c�r�i c� însu�i soarele s-a oprit când un 
b�rbat sfânt, Iisus al lui Navi, a cerut aceasta lui Dumnezeu, pân� când b�t�lia pe care o începuse se 
va încununa cu biruin��; �i chiar s-a întors, c� f�g�duin�a celor 15 ani ad�ogi�i vie�ii regelui Iezechia 
au putut fi pecetlui�i de aceast� m�rea�� fapt�. Dar aceste minuni ce s-au înf�ptuit prin vrednicia acelor 
sfin�i b�rba�i, chiar când potrivnicii no�tri le cred, ei le atribuie vr�jitoriei; astfel Virgiliu, în versurile 
pe care le-am adus înainte, atribuie puterii vr�jilor vorbelor: “Întoarce râurile spre izvoarele lor, �i f� 
stelele s�-�i uite mersul lor.”17  
  
 Sfântul Ioan Gur� de Aur: „Iar ceea ce s-a petrecut în vremile mai târzii a fost arareori �i dup� 
ceva timp; de pild�, când soarele a st�tut din drumul s�u �i a luat-o înapoi. Iar acest lucru se poate 
vedea c� s-a întâmplat �i în cazul nostru. C�ci chiar în timpul genera�iei noastre, în cazul celui ce i-a 
întrecut pe to�i în ateism, m� gândesc la Iulian, multe ciud��enii s-au petrecut. Astfel când iudeii 
încercau s�-�i ridice templul din Ierusalim din nou, a izbucnit un foc din temelii, �i i-a împiedicat cu 
totul de la aceasta.”18 
 „Iar��i, proorocul Isaia a f�cut ca sub domnia lui Iezechia soarele s� dea înapoi zece trepte...”19 
 

                                                 
14 Fragmente, I, Cuvânt la Iezechia.  
15 Fragmente, III, Cuvânt la Iezechia. 
16 Cateheze baptismale, II, 15. 
17 Cetatea lui Dumnezeu, XXI, 8. 
18 Omilii la Matei, Omilia IV. 
19 Omilia la Epistola c�tre antiohieni, Omilia X. 
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Sfântul Ioan Casian (sec. V): „El era b�rbatul care, dup� ce Domnul a hot�rât sfâr�itul vie�ii 
sale �i ziua mor�ii, a izbândit printr-o singur� rug�ciune s�-�i lungeasc� zilele vie�ii cu 15 ani, soarele 
întorcându-se cu zece trepte, pe care le str�b�tuse deja în drumul s�u c�tre asfin�it, iar prin întoarcerea 
sa împr��tiind acele linii pe care umbra care urma drumul s�u le închipuise deja, �i prin aceasta dând 
dou� zile într-una întregii lumi, printr-o minune înfrico�at� potrivnic� legilor statornice ale firii. �i 
totu�i, dup� semne atât de mari �i de necrezut, dup� dovezi atât de uria�e ale bun�t��ii sale, auzi cum 
Scriptura poveste�te cum a fost nimicit de înse�i izbânzile sale.”20 
 
   
 

 
 

                                                 
20 12 c�r�i despre Institu�ii, XI, 10. 
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 Sf. Antim Ivireanul (sec. XVIII): „Iar s� vede�i �i alta, lucru mai minunat acestor mici. Au 
r�mas toat� zidirea uimit� când Iisus al lui Navi au poruncit soarelui s� stea pre cer nemi�cat, pân� va 
birui pre vr�jma�ii lui; dar� cu cât mai vârtos socoti�i c� s-ar minuna când acela�i Iisus ar zice soarelui, 
nu s� stea nemi�cat pre cer, ci s� se pogoare din cer pre p�mânt.” (Didahii) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           


