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Introducere

Într-o epocă măcinată de pluralitatea sensurilor şi de lipsa
unui reper clar pentru conturarea unei perspective filosofice
asupra lumii, textele Sfinților Părinţi sunt o adevărată oază
pentru căutările omului modern. Teologia şi antropologia
derivată din această teologie, propusă de aceștia, este adesea
contrară tendinţelor psihologizante actuale, care converg către
o afirmare a sinelui şi către o întelegere autonomă a realităţii,
înţelegere desprinsă însă de fundamentele hristologice şi soteriologice atât de dragi Părinţilor. Sfântul Grigorie Palama
se încadrează din plin în acest context al realismului antropologic. Lecturând Omiliile palamite, cititorul modern va descoperi
o lume imprimată de necesitatea pocăinţei şi a îndumnezeirii
prin ortopraxie şi ortodoxie, şi nu de dezideratele de împlinire
personală circumscrise lumii acesteia. Omul nu se afirmă pe
sine, potenţându-şi calităţile, ci sinele se dezvoltă doar dacă
harul lui Dumnezeu îşi găseşte sălaş într-o inimă înfrântă şi
deschisă energiilor necreate și îndumnezeitoare ale lui Dumnezeu. Lumea Omiliilor palamite este, de aceea, lumea unei
teologii desprinsă din experienţa harului, în care lucrarea şi
prezenţa lui Dumnezeu în creaţie trebuie înţelese plecând de
la pătimirea acestei prezenţe şi de la simţirea nemijlocită a Acestuia. Teologia care rămâne la nivelul unei expuneri de informaţie teologică nu îşi găseşte locul şi rostul în dinamica pe care
discursul omiletic palamit a propus-o creştinilor din Tesalonicul secolului al XIV-lea, atât de actual celor din secolul al XXI-lea.
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Uimitor în aceste omilii este modul în care discursul teologic palamit, extrem de elaborat, ajuns în Triade la un rafinament greu de egalat, adevărat pisc al gândirii teologice
bizantine, este accesibilizat pastoral creștinilor simpli, care-l
audiau poate duminică de duminică pe mitropolitul lor.
Cu acest volum, inițiem o nouă traducere a omiliilor Sfântului Grigorie Palama, după textul editat critic de V. Pseftongas în anul 2015, în seria de Scrieri, inițiată în 1962 de P.
Hristou1. Introducerea de față este doar o schiță a problematicii omiliilor palamite, pe care le-am analizat detaliat în volumul nostru Omiliile Sfântului Grigorie Palama, publicat la Editura Doxologia în 20132. Elemente specifice unui studiu introductiv amănunţit sunt prezente în lucrarea amintită, şi ca atare
am considerat că nu este necesar să reluăm informaţiile deja
prezentate acolo.

Două constante teologice ale omiliarului palamit
În Omiliile sale, Sfântul Grigorie Palama atinge majoritatea
problematicilor care puteau şi trebuiau să fie discutate şi aprofundate într-o epocă de mari frământări şi precizări teologice.
Triadologia, hristologia, pnevmatologia, mariologia, antropologia, soteriologia, cosmologia, anghelologia, eshatologia, subiectul lucrărilor dumnezeieşti necreate şi a fiinţei lui Dumnezeu sunt teme majore pe care Sfântul Grigorie le atinge sau
le dezvoltă în cuvântările sale, fie sintetizând abordările de gen
din lucrările de apărare a teologiei ortodoxe, fie dezvoltând
subiecte pe care nu le atinsese în acele lucrări. În rândurile
1

Γρηγορίου του Παλαμά, Συγγράμματα, τ. ΣΤ ́, Ομιλίαι, κριτική
έκδοσις Βασίλειος Ψευτογκᾶς, Θεσσαλονίκη, 2015.
2
Pr. dr. Roger Coresciuc, Omiliile Sfântului Grigorie Palama, cuvânt înainte de pr. prof. dr. Vasile Gordon, colecția Patristica. Studii, nr. 6, Editura
Doxologia, Iași, 2013.
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care urmează vom semnala pe scurt câteva aspecte importante,
reprezentative pentru discursul Sfântului Grigorie, cu referire
la triadologie şi hristologie.
1. Triadologia
Teologia energiilor necreate nu poate fi înţeleasă fără o corectă exprimare, în cadrele posibilităţii omeneşti, a tainei Sfintei Treimi. Treimea este principiul creator, subzistând prin
Sine, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Unitatea Treimii se exprimă și
în diversitatea Persoanelor, dar şi în inconfundabilitatea Lor.
Fiecare Ipostas al Treimii este Dumnezeu adevărat, fără confundare sau amestecare, firea dumnezeiască cea una exprimând această unitate a existenţei ipostatice care nu duce la
împărţire. Realitatea lucrărilor necreate se manifestă pe baza
acestui principiu al Ipostasurilor deosebite în chip neîmpărţit.
Slava dumnezeiască, lumina Treimii, lucrările necreate în general nu sunt nici ele particularităţi desprinse de întregul unităţii, ci sunt manifestarea acestei unităţi:
Dumnezeu Cel Unul, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, din Care şi
prin Care şi întru Care s-au făcut toate, Care este înainte de toate, şi peste toate şi în toate şi mai presus de tot, Unime în Treime
şi Treime în Unime, unită fără confundare şi despărţită în chip
neîmpărţit. Aceeaşi, Unime și Treime atotputernică; Tatăl fără
de timp, fără de început şi veşnic, singura cauză şi rădăcină
a dumnezeierii care este contemplată în Fiul şi în Duhul. Nu singur creator, ci singur[ul] Tată al Fiului Cel Unul şi purcezător
al Duhului Sfânt Cel Unul; El este veşnic, şi veşnic este Tată; şi
veşnic este singur[ul] Tată şi purcezător3.

Existenţa unui singur principiu în Treime nu afectează
caracterul deplin al dumnezeirii Fiului şi Duhului. În acelaşi
timp, unicitatea principiului, Tatăl, nu afectează plenitudinea
3

Sf. Grigorie Palama, Omilia 8, 6.
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acestui principiu. Tatăl nu Se diluează și nu Se împarte prin
naştere şi purcedere, păstrându-Și în chip egal dumnezeirea
şi caracterul de veşnic Născător şi Purcezător: „Dând naştere,
Dumnezeu nu pierde fecioria. Căci naşte fără unire, fără schimbare [curgere] şi fără patimă”4. Principiul rămâne principiu şi
nu este afectat de alteritate. Acest aspect este fundamental şi
pentru înţelegerea posibilităţii existenţei lucrărilor dumnezeieşti. Ele nu sunt o curgere sau o diluare a fiinţei dumnezeieşti, ci sunt proprietăţi şi manifestări inerente, care nu pot fi
disociate de întreg.
Împreună lucrarea Persoanelor Sfintei Treimi este o realitate descoperită la Teofanie. Aceasta din urmă este o arătare
în limitele înţelegerii omeneşti a modului de vieţuire treimic,
mod care trebuie înţeles şi exprimat cât mai adecvat:
Duhul lui Dumnezeu coboară peste El ca un porumbel, arătând celor care erau prezenţi pe Cel mărturisit de sus. Şi aşa Se
arată Acela că este Fiu adevărat, iar Tatăl Cel din ceruri Se arată
că este Tată adevărat, şi Se arată şi Duhul Sfânt, Care purcede
din Tatăl în ceea ce priveşte existenţa şi Se odihneşte în Fiul
Cel adevărat al Tatălui5.

Remarcăm grija Sfântului Grigorie pentru exprimarea
precis dogmatică. Fiul este „Fiu adevărat”, Tatăl este „Tată
adevărat”, iar Duhul este în strânsă legătură cu ambii: purcede
din Tatăl şi Se odihneşte în „Fiul Cel adevărat” al Tatălui. Tatăl,
ca „Tată adevărat”, lucrează împreună cu Fiul şi cu Duhul pentru întemeierea lumii şi constituirea ei drept mediu adecvat
pentru existenţa fericită a omului. În baza „Sfatului cel din
veci”, lumea este rânduită să-l primească pe om şi să-i ofere
circumstanţele cele mai adecvate pentru dezvoltarea acestuia în veşnicie:
4
5

Sf. Grigorie Palama, Omilia 17, 3.
Sf. Grigorie Palama, Omilia 16, 15.
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Într-adevăr, întemeierea lumii de la început a avut în vedere
acest lucru şi cu acest scop [a lucrat] voinţa aceea cerească şi
din veci a Tatălui – potrivit căreia Îngerul Sfatului cel Mare (cf.
Is. 9, 5) al Tatălui l-a făcut pe om ca fiinţă vie nu numai după
chipul Său, ci şi după asemănarea Sa proprie, ca să poată cândva
să primească mărimea Împărăţiei cereşti, fericirea dumnezeieştii
moşteniri, desăvârşirea binecuvântării Părintelui de sus, [voinţă] prin care s-au făcut toate cele văzute şi nevăzute6.

Un alt aspect care trebuie amintit este grija Sfântului Grigorie Palama pentru felul în care îşi alcătuieşte precizările
dogmatice, dar mai ales cele cu privire la triadologie, hristologie şi pnevmatologie. Aşa cum vom arăta în paragrafele în
care este prezentată pe scurt hristologia palamită, Sfântul Grigorie insistă chiar şi în Omilii asupra faptului că pluralitatea
Ipostaselor treimice nu distruge unitatea Treimii. Întruparea
Mântuitorului nu aduce o diminuare a raporturilor intratreimice, iar Treimea rămâne în fiinţa Sa cu neputinţă de pătruns.
Sfântul Grigorie îi încredinţează pe ascultători că Dumnezeu
Se descoperă, însă această descoperire nu este una prin care
subiectul dumnezeiesc este epuizat. Nu este o descoperire
a fiinţei, a adâncului de taină şi nepătruns al existenţei Treimii,
ci o ieşire în afară, prin har, care permite omului să se apropie
de această taină, fără a o cuprinde. Dumnezeu nu poate fi cunoscut în fiinţa Sa, care din veci nu a putut fi cunoscută, ci Se
arată în lucrarea Sa, în harul care în chip dumnezeiesc străbate
şi imprimă creaţia şi mişcările acesteia:
El nu Se arată însă după fiinţă, căci nimeni vreodată nu a
văzut sau a făcut cunoscută fiinţa lui Dumnezeu, ci [Se arată]
după harul, puterea şi lucrarea care sunt comune Tatălui, Fiului
şi Duhului. Căci propriu fiecăreia dintre aceste [Persoane] este
ipostasul fiecăreia şi atributele care sunt contemplate în chip
ipostatic. Iar comună nu le este numai fiinţa care nu se descoperă,
6

Sf. Grigorie Palama, Omilia 4, 12.
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cea mai presus de orice nume şi neparticipabilă, ci sunt comune
şi harul, şi puterea, şi lucrarea, şi strălucirea, şi nestricăciunea,
şi domnia şi toate cele asemenea, [prin care] Dumnezeu Se uneşte
după har cu sfinţii îngeri şi cu oamenii7.

2. Hristologia
Omiliile au fost alcătuite şi rostite cu un scop pastoral, având
în structura lor atât aprofundări dogmatice, cât şi precizări de
ordin moral. Cum ortopraxia nu poate fi înţeleasă şi aplicată
fără ortodoxie, Sfântul Grigorie Palama insistă asupra acestei
ambivalenţe. Fără a face referiri la Omilia a 16-a, care este în
sine un tratat de hristologie, foarte dezvoltat şi amănunţit, şi
care ar trebui citit integral în cheie hristologică şi antropologică, vom indica alte câteva locuri în care explicaţiile de ordin
hristologic sunt la fel de valoroase ca în această omilie-tratat.
Astfel, în Omilia a 8-a întâlnim o adevărată formulare de
credinţă trinitară, în cadrul căreia hristologia este bine evidenţiată. Hristos este mărturisit ca Fiu veşnic, necreat, născut
din Tatăl, Care Îi este principiu:
Al Cărui Fiu Unul este împreună veşnic cu El şi fără de început cu El, după timp. Dar nu fără principiu, ca Unul Care Îl
are pe Tatăl ca născător, rădăcină şi izvor, din Care singur, mai
înainte de toţi vecii, a ieşit, fără de trup, fără patimă, fără schimbare şi prin naştere, dar fără să împartă [dumnezeirea]8.

Neîmpărţirea dumnezeirii şi păstrarea unităţii intratreimice reprezintă, de fapt, concepte fundamentale în înţelegerea
teologiei lucrărilor dumnezeieşti, care, deşi sunt deosebite între
ele, nu afectează, la rândul lor, unitatea firii dumnezeieşti.
O simplă lectură a cadrului disputei iniţiate de Varlaam şi
Achindin ne poate arăta că printre acuzaţiile aduse de aceştia
teologiei isihaste este şi aceea că teologia lucrărilor dumnezeieşti
7
8

Sf. Grigorie Palama, Omilia 8, 9.
Sf. Grigorie Palama, Omilia 8, 7.
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necreate implică riscul conceptual al divizării unităţii treimice.
Acuza de diteism adusă Sfântului Grigorie era unul dintre
punctele centrale pe care insistau adversarii teologiei isihaste.
Monada nu putea fi înţeleasă de către varlaamiţi ca relaţie, şi
de aceea orice ieşire din Sine era văzută de adversarii isihasmului drept o rupere a Monadei. Sfântul Grigorie reia în Omilia a 8-a câteva din argumentele pe care le-a susţinut în mai
toate lucrările sale polemice. Hristos nu este altceva/altul din
punctul de vedere al dumnezeirii Sale, iar identitatea de fiinţă
nu este pusă în pericol de deosebirea ipostatică. Dacă această
deosebire nu produce ruptură în unitatea treimică, atunci nici
lucrările dumnezeieşti nu produc discontinuitate sau ruptură:
Fiind Dumnezeu din Dumnezeu, nu este altceva/altul ca Dumnezeu, ci este altceva/altul ca Fiu. El este veşnic, şi veşnic este Fiu,
şi veşnic este spre Tatăl, fără confundare. Cuvânt viu, lumină adevărată, înţelepciune enipostatică, cauză şi început al tuturor
celor care există, pentru că prin El toate au venit la existenţă9.

Lucrarea de mântuire a lui Hristos este împlinită prin
împreună lucrarea celorlalte Persoane ale Sfintei Treimi. Hristos nu Se uneşte cu un ipostas oarecare, reprezentant al firii
omeneşti, ci El asumă, ca Dumnezeu, în baza Sfatului Treimic,
întreaga fire omenească, ipostaziind-o în Sine şi rămânând
Unic Ipostas, Care este cu Tatăl şi cu Duhul din veci. Omilia
a 5-a prezintă succint acest aspect:
Dar a venit Hristos, eliberatorul firii noastre, Care, transformând blestemul comun în binecuvântare comună şi luând firea
noastră vinovată din Fecioara fără prihană şi ipostaziind-o în
Sine nouă, fără a mai fi părtaşă la vechea sămânţă, a arătat-o
fără de vină şi îndreptată, astfel încât cei născuţi din El după
Duh să rămână mai apoi cu toţii în afara acelui blestem strămoşesc şi a osândirii. Dar ce? Nu dă [din] harul Său fiecăruia
9

Sf. Grigorie Palama, Omilia 8, 7.
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dintre ipostasele noastre şi nu ia fiecare de la El iertarea propriilor sale păcate, întrucât nu a luat un ipostas dintre noi, ci
a luat firea noastră [pe care] a înnoit-o, unind-o cu Sine în propriul Său Ipostas?10

Avem în acest pasaj o descriere pe scurt a ambivalenţei
mântuire obiectivă – mântuire subiectivă. Hristos nu Se uneşte
cu un ipostas concret al firii omeneşti, ci asumă firea, înnoind-o şi scoţând-o din circuitul păcatului şi al morţii. El este
eliberatorul firii noastre din cercul vicios al stricăciunii, iar
participarea la lucrarea prin care Hristos a înnoit firea se face
prin harul dumnezeiesc.
Acest pasaj din Omilia a 5-a este însă foarte important şi
pentru a înțelege în ce măsură teologia personalistă contemporană denaturează sensul unirii cu Hristos. Unirea după har,
împărtăşirea euharistică, sau price alt fel de împărtăşire de
Hristos trebuie înţeleasă având în vedere asumarea firii omeneşti în Ipostasul Mântuitorului. Teologul Jean-Claude Larchet
este deosebit de clar în această privinţă: „Nu se poate spune,
aşa cum afirmă unii teologi personalişti, că în Sfânta Împărtăşanie primim însuşi Ipostasul sau Persoana lui Hristos (după
cum, la Mirungere nu primim – şi nici Sfinţii Apostoli n-au
primit la Cincizecime – Ipostasul sau Persoana Sfântului Duh).
După cum afirmă toate expresiile liturgice şi patristice, credincioşii se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele lui Hristos, adică cu
firea Sa omenească. E de la sine înţeles însă că firea omenească
a lui Hristos nu poate fi despărţită de Persoana Sa, şi atunci
când noi ne împărtăşim, nu ne împărtăşim cu un trup şi un
sânge despărţit de persoană, ci chiar cu Trupul Său şi cu Sângele Său”11.
Hristos este prezentat de Sfântul Grigorie drept Pedagog şi Călăuzitor către înţelegerea lucrării Sale dumnezeieşti. Astfel, în Omilia a 3-a ni se spune:
10

Sf. Grigorie Palama, Omilia 5, 2.
Jean-Claude Larchet, Viaţa sacramentală, Editura Basilica, Bucureşti,
2015, p. 115.
11
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Aşadar, deschizându[-ne] prin intermediul firii şi al zidirii
şcoala virtuţilor, a aşezat îngeri păzitori, a ridicat părinţi şi profeţi spre călăuzire, ne-a arătat semne şi minuni care duc la credinţă, ne-a dat legea cea scrisă ca ajutor pentru legea cea din firea
noastră raţională şi pentru învăţătura care vine din zidire12.

Hristos ordonează creaţia şi o face transparentă înţelesurilor duhovniceşti, chiar dacă omul va refuza această permeabilitate şi nu se va adapta chemărilor dumnezeieşti. Întruparea
este momentul cheie, de început al unui nou tip de călăuzire,
mult mai concret. Hristos Se dă pe Sine, Se goleşte de „bogăţia dumnezeirii” şi intră în hotarele firii omeneşti, călăuzindu-l
pe om de data aceasta printr-o lucrare dinlăuntru:
În cele din urmă, pentru că nu ne-a păsat de toate acestea –
o, lenevirea noastră, [dar] şi îndelunga răbdare şi purtare de
grijă a Celui Care ne-a iubit în chip extraordinar! –, s-a dat pe
Sine nouă, pentru noi, şi golindu-Se de bogăţia dumnezeirii
[până] la hotarele [firii] noastre, luând firea noastră şi făcându-Se om ca noi, S-a numit Învăţătorul nostru. Şi ne învaţă El
Însuşi despre mărimea iubirii Sale de oameni, arătându-ne-o
prin faptă şi prin cuvânt, în acelaşi timp conducându-i pe cei
ce-L urmează către imitarea iubirii Sale [pentru noi] şi îndepărtându-i de dispoziţia lipsită de iubire13.

Întruparea nu este o simplă schimbare de plan, ci o asumare „prin faptă şi prin cuvânt” a lucrării mântuirii noastre.
Şi din acest punct de vedere, filosofia varlaamită se găseşte în
imposibilitatea de a explica în ce fel Întruparea Mântuitorului
nu afectează unitatea în sânul Sfintei Treimi. Hristos lucrează,
Se manifestă, Se arată, împlineşte fapte concrete, rămânând în
acelaşi timp Dumnezeu adevărat, fără vreo ştirbire a calităţilor
dumnezeirii Sale:
12
13

Sf. Grigorie Palama, Omilia 3, 5.
Sf. Grigorie Palama, Omilia 3, 5.
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Hristos Însuşi, postind, a biruit cu putere pe ispititorul cel
comun, şi distrugând puterea aceluia asupra omului şi nimicind cu totul tirania lui, a eliberat firea noastră şi l-a făcut pe
acela o [simplă] jucărie pentru cei care aleg să trăiască după
Evanghelia Lui; a împlinit cele grăite de mai înainte de profeţi şi prin faptele Sale a atribuit harul şi adevărul celor care
s-au făcut atunci de către aceia în chip simbolic14.

Chei de înţelegere a Omiliilor palamite
a) Ca orice text patristic, şi Omiliile palamite nu pot fi înţelese fără încadrarea lor în contextul abordărilor teologice
majore ale autorului (prezente în scrierile sale „polemice”).
Astfel, lectura acestor texte va oferi chei de înţelegere teologică a anumitor aspecte relevante ale gândirii dascălului isihast.
Cel care porneşte în călătoria lecturii şi înţelegerii Omiliilor va
păşi în universul complex al teologiei isihaste.
b) Întâlnim în Omilii şi foarte multe problematizări de
ordin social, economic, politic. Sfântul Grigorie oferă o imagine
a lumii sociale a secolului al XIV-lea, a structurii sociale prezente
în eparhia păstorită, a inegalităţilor economice care constituiau un punct central al revoltelor reformiste. Toate aceste stări
de fapt prezentate în anumite omilii trebuie înţelese în contextul realismului pastoral al Sfântului Grigorie Palama. Adâncirea în taina isihiei nu l-a lipsit pe păstor de înţelegerea durerii şi frământării omului contemporan lui.
c) Critica inegalităţilor sociale nu este o formă de socialism
bizantin. Aceste critici pleacă dintr-o mai adâncă reflecţie asupra problematicilor antropologice. Omul este creat de Dumnezeu în vederea unei ordini dumnezeieşti. Păcatul, căderea
14

Sf. Grigorie Palama, Omilia 6, 12.
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omului din har, mortalitatea, înrădăcinarea accidentală a patimilor în fiinţa creată bună foarte, sunt momente existenţiale care
contribuie decisiv la adâncirea distanţei dintre oameni, în cadrul firii omeneşti, dar în acelaşi timp sunt şi forme de neputinţă a relaţiei om-Dumnezeu. De aceea, cititorul Omiliilor
va remarca insistenţa Sfântului Grigorie Palama asupra posibilităţii curăţirii de aceste traume existenţiale. Fundamentul
hristologic al mântuirii este un fir roşu care străbate multe
dintre predicile palamite. Se înţelege astfel că discursul palamit nu este unul pur social, ci unul profund antropologic,
care vede în nedreptatea socială o consecinţă gravă a neînţelegerii antropologiei.
d) După Sfântul Grigorie, crearea omului nu îşi descoperă
adevăratul înţeles dacă nu este privită în perspectivă eshatologică. Lectura Omiliilor va aduce în faţa cititorului un ierarh
realist, care însă nu desprinde preocuparea pastorală de viziunea eshatologică. Virtuţile, soteriologia, rugăciunea minţii,
unirea cu Dumnezeu prin iluminarea harului şi vederea luminii
necreate sunt aspecte care conduc către înţelegerea eshatologică a omului şi a lumii. Mai toate omiliile se termină cu această
invocare a Împărăţiei celei veşnice, loc al înaintării epectatice
în Dumnezeu şi în dulceaţa vieţii nesfârşite.
e) Lectura atentă a textelor de faţă îl va provoca pe cititor
la o reflecţie adâncă asupra felului în care Sfântul Grigorie
a reuşit să pună în echilibru trăirea isihastă şi realismul pastoral, fără a aluneca în ispita a ceea ce numim azi activism. Nu
vom întâlni în aceste pagini problematizări şi soluţii ajustate
sau împrumutate din spaţii non-ortodoxe şi care să fie propuse
ca variante omiletice, catehetice sau pastorale pentru o comunitate ortodoxă. Sfântul Grigorie se întemeiază pe Tradiţia sănătoasă a Bisericii, oferind un exemplu vrednic de urmat pentru
Omiletica şi Catehetica contemporană.
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Nădăjduiesc că aceste cinci chei de lectură, dimpreună cu
elementele de triadologie şi hristologie schiţate mai sus, vor
ajuta cititorul să-şi construiască axiologic reperele înţelegerii
omiliarului palamit.

Pr. Roger Coresciuc
Iași, 6 iunie 2019
Înălțarea Domnului
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Omilia I

Omilia I
Despre pacea reciproc\. Rostit\ în a treia zi
dup\ ajungerea în Tesalonic

1. Fraţi suntem noi toţi pentru că [ne tragem] dintr-Un
singur Stăpân şi Făcător, pe Care de aceea Îl şi avem Tată comun. Dar frăţietatea aceasta este obişnuită1, ca una [pe care o]
avem şi faţă de firea neraţională şi [față de] cea lipsită de simţire2. [Apoi], noi suntem fraţi unii cu alţii şi pentru că suntem
cu toţii dintr-unul singur, din Adam cel pământesc, [precum]
şi pentru că suntem singurii făcuţi după chipul lui Dumnezeu3.
Dar şi acest lucru este obişnuit şi nouă, şi tuturor neamurilor.
Însă noi suntem fraţi unii cu alţii încă şi mai mult şi pentru că
suntem de acelaşi neam şi locuim în acelaşi loc, iar mai presus
de toate [suntem fraţi] ca unii care suntem bogaţi având o maică comună, Sfânta Biserică şi dreapta credinţă, a cărei obârşie
şi plinire este Hristos, Fiul Cel Adevărat al lui Dumnezeu, Care
nu ne este numai Dumnezeu, ci a binevoit să ne fie şi frate şi
Tată. Şi nu numai acestea, ci şi Cap, adunându-ne într-un
1

Frăţietatea aceasta are un caracter comun, de bază (frăţietate obişnuită). Sfântul Grigorie Palama îşi construieşte gradual argumentaţia, plecând
de la acest tip de frăţietate şi terminând cu frăţietatea eclezială: credincioşii
săi ar trebui să fie conştienţi de unitatea dintre ei şi datorită caracterului
creat al firii, dar mai ales datorită faptului că sunt fii ai aceleiaşi Biserici şi
mărturisitori ai aceleiaşi drepte credinţe.
2
Faptul de a fi creaţi.
3
Fc. 1, 27. Cf. Sf. Grigorie Palama, Omilia 60, 4.

26

Sfântul Grigorie Palama

singur Trup pe noi toţi şi făcându-ne să fim mădulare unii
altora şi Lui Însuşi.
2. Căci după ridicarea Lui din morţi cea de a treia zi, fiind văzut de către femeile care veniseră la mormânt, Domnul
a spus: Duceţi-vă şi spuneţi fraţilor Mei ca să meargă în Galileea,
şi acolo Mă vor vedea4. Vedeţi cum socoteşte lucru vrednic să
Se numească frate al nostru? De aceea şi apostolul spune despre El: Nu a luat [firea] îngerilor, ci sămânţa lui Avraam a luat.
De aceea dator era întru toate să Se asemene fraţilor5. Iar că Hristos este şi Tată al nostru – ca Unul Care ne naşte din nou prin
Sfântul Botez şi prin harul Său cel dumnezeiesc –, de aceea
îi numeşte copii ai Săi pe ucenici şi le făgăduieşte, atunci când
merge către Pătimirea Sa cea mântuitoare6, că nu îi va lăsa
orfani. Din acest motiv iarăşi spune Apostolul că de vreme ce
pruncii s-au făcut părtaşi trupului şi sângelui, în acelaşi fel şi El
S-a împărtăşit de acestea ca să surpe prin moartea Sa pe cel care
avea stăpânirea morţii, adică pe diavol7. Iar că noi toţi suntem un
singur trup în Hristos, Pavel ne va încredinţa şi de aceasta,
zicând: Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare în parte8. Căci
după cum trupul unul este şi are multe mădulare, iar toate mădularele unui singur trup, deşi sunt multe, sunt un singur trup, astfel
este şi Hristos. Căci noi toţi într-un Duh ne-am botezat, ca să fim
un singur trup9.
3. Aşadar, una ne este, fraţilor, baia naşterii din nou10 şi a
naşterii celei dumnezeieşti. Una este credinţa, una nădejdea,
unul Dumnezeu Care este peste toate, şi prin toate şi în noi toţi11
şi Care ne adună în Sine prin dragostea cea dumnezeiască
4

Mt. 28, 10.
Evr. 2, 16-17.
6
Cf. In 14, 18.
7
Evr. 2, 14.
8
I Cor. 12, 27.
9
I Cor. 12, 12-13.
10
Cf. Tit 3, 5.
11
Cf. Ef. 4, 6.
5
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şi ne face mădulare unii altora12 şi ale Sale. Dar pentru că prin
împreună-lucrarea celui rău a intrat ura unora faţă de alţii, şi
a scos afară dragostea – sau, mai degrabă, a intrat nu o singură
dată, ci în mod repetat –, şi a nimicit unirea noastră cea prin
dragoste, a unora faţă de alţii, şi faţă de Dumnezeu, [ura aceasta] nu numai că desparte mădularele cele comune ale cetăţii
unele de altele şi o aduce pe aceasta într-o stare ca de paralizie, ci, schimbând aceste [mădulare] în grupări războinice, pune în mişcare revolte civile, tulburări şi rebeliuni ruinătoare,
făcând pe cei de un neam să fie potrivnici, dând acestei cetăţi
a noastre chipul unei cetăţi cucerite de vrăjmaşi; o ridică în
chip jalnic împotriva ei însăşi, o face să comploteze şi să se lupte cu sine, încât, din cauza acestei blestemate răzvrătiri, (interesele) ei au devenit ceva de nedesluşit.
4. Căci cine sunt cei care se ridicau contra cetăţii, uneori
distrugând casele şi jefuind cele din case şi urmărindu-i pas
cu pas cu multă mânie pe stăpânii caselor, şi voind să-i omoare fără milă şi în chip inuman? Oare nu cei care locuiesc cetatea aceasta? Şi cine erau cei împotriva cărora se ridica atât de
mare mânie şi strigare, şi pornire, şi atac? Nu erau şi aceştia
locuitori ai aceleiaşi cetăţi, oameni de la care uneori [cetatea]
s-a bucurat de multe bunuri? O, ce pătimire! Vai, ce mare nenorocire! [Cetatea] se luptă cu sine însăşi, este luptată de ea însăşi, este hărţuită de propriile picioare, cu propriile mâini este
azvârlită la pământ, cu propriile glasuri strigă contra sa, cei
mai buni din ea ghemuindu-se de frică, [în timp ce] partea
cea de spiţă joasă şi mai rea guvernează în chip rău. Oare boala aceasta, care a devenit o obişnuinţă şi care vi se întâmplă,
nu este cu mult mai rea decât boala acelor paralitici menţionaţi în Evanghelie13, şi nu este cu mult mai rea şi mai vătămătoare pe cât este facerea de rău faţă de nelucrare?
12
13

Cf. I Cor. 12, 12; Ef. 4, 25.
Cf. Mt. 9, 1-8; Mc. 2, 1-12; Lc. 5, 17-26; In 5, 2-15.

