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ФІЛОСОФІЯ ІЄРАРХІЇ ЗА ДІОНІСІЄМ АРЕОПАГІТОМ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра УСФН
Ієрархія існує у нашому, сучасному житті. Але її принцип дещо відрізняється від того,
про який нам говорить у своїй книзі «О Небесній ієрархії» Діонісій Ареопагіт. Та чи можна
виділити щось спільне між цими ієрархіями?
В армії у кожного службовця є своє звання і він підпорядковується тому, хто має
вище звання. Це зроблено для налагодження порядку. У той же час, ангелам не треба
встановлювати порядок. Вони значно розумніші і сильніші за людей, можуть встояти перед
спокусою: «могутні і непоборні мужністю, по можливості їм повідомлене, що відбивається в
усіх їх богоподібних діях - для того, щоб видаляти від себе все те, що могло б зменшити і
послабити Божественні осяяння, які їм даруються; сильно прагнуть до Богонаслідування, що
не залишається празним від лінощів, але неухильно дивляться на найвищу і всеукріплюючу.
Силу, і, скільки можливо, за своїми силам чинять Її, абсолютно звернені до Неї, як джерела
Сил, і до нижчих силам богоподібних спадний для повідомлення їм могутності.» З цих слів
можна побачити, що ієрархіям характерна ще одна властивість.
Спільним між земною та Небесною ієрархіями є система сповіщення «інформації».
яка передається від вищих чинів до нижчих. Розглядаючи ту ж саму армію: до батальйону
входить 400-800 військовослужбовців. У кожного батальйону є командир, який вищий за
рангом та отримує накази та розпорядження від вищестоящого командира і, в свою чергу,
передає цей наказ усьому батальйону. Так в найкоротший час інформація дійде до всіх
службовців.
Діонісій говорить, що Небесна ієрархія створена більше для розвитку та повчання
тому її можна порівняти з вчителем та учнем: вчитель добре знає матеріал і доступними
словами може його пояснити, щоб усі діти зрозуміли.
«Божественна сила відкривається всім розумним істотам пропорційно з їх
сприйнятливістю, і повідомляючи дари свого світла вищих істот, через них, як через перше,
вона по ряду роздає дари ці нижчим, Сонячний промінь в своєму закінченні зручно
проходить перша речовина, яке всіх прозоріше, і в ньому яскраво блищить променями
своїми; коли ж падає на речовину більш щільне, то що походить від нього світло робиться
слабкіше, по нездатності освітлюваних тіл до проведення світла, і таким чином мало-помалу
робиться зовсім небаченим».
Таким чином, ієрархія є невід’ємною частиною не тільки людського життя, а також
гарним засобом запровадження порядку у людському житті та тлумаченням та передачі
інформації як для людини так і для Небесних Сил. Тому, для нас важливо з повагою і
розумінням ставитися до більш досвідченіших людей.

