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Cuvânt înainte

Proclamarea anului 2022 drept „Anul omagial al rug -
ciunii în via a Bisericii i a cre tinului” i „Anul comemorativ
al Sfin ilor isiha ti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama i
Paisie de la Neam ” ne arat  înc  o dat  cât de important  este
rug ciunea isihast  în via a cre tinului, fie el monah sau tr i-
tor în lume. Sfin ii pe care îi cinstim în acest an în mod deose-
bit sunt sfin i care ne sunt pu i înainte pentru a fi cunoscu i,
pentru a le citi lucr rile pe care le-au scris, pentru a-i asuma i
a-i face modele de vie uire. În acest context, înm nuncherea
predicilor pe care Sfântul Grigorie Palama (1296-1359), arhi-
p stor al Tesalonicului la jum tatea secolului al XIV-lea, le-a
rostit în fa a credincio ilor de la amvonul Sfintei Sofia sau în
fa a monahilor din diferite m n stiri nu poate fi decât un pri-
lej de bucurie. 

Drumul sinuos al traducerii i edit rii acestor texte, ca de
altfel al tuturor textelor patristice, a fost u urat de faptul c  tra-
duc torul s-a putut bucura de o baz  deja existent : Omiliile
Sfântului Grigorie Palama au suscitat interesul din partea mai
multor teologi i oameni de cultur  români care au tradus par-
ial sau integral opera omiletic  a Sfântului Grigorie. Îns ,

volumul de fa , neignorând aceste eforturi, ne pune înainte
o nou  versiune a întregului corpus al predicilor palamite p s-
trat în manuscrise, având la baz  edi ia critic  recent publicat . 

Nu ne îndoim de faptul c  Sfântul Grigorie Palama a pre-
dicat cu mult mai mult decât cuprinde volumul de fa . Foarte
multe dintre predicile sale nu au fost consemnate în scris,



r mânând doar în memoria duhovniceasc  a Bisericii, ca ni te
f clii înc  necunoscute. De bun  seam  c  Sfântul le-a predicat
de multe ori monahilor la ceas de tain  i de priveghere. P s-
torul isihast va fi avut nenum rate prilejuri s  le vorbeasc
tesalonicenilor despre diferite locuri ale Scripturii i s  le
împ rt easc  multe dintre adev rurile filocalice pe care
le-a dobândit al turi de p rin ii athoni i. Vor fi fost în Tesa-
lonic i oameni simpli, dar i oameni cu mult  carte, i oameni
credincio i, dar i oameni cu mai pu in  credin . Pentru to i
ace tia, Sfântul Grigorie a vorbit plin de credin a c  tâlcuirea
Scripturii i îngem narea acestei tâlcuiri cu sfaturi pentru vie-
uirea sfânt  isihast  sunt c ile cele mai potrivite pentru împ r-

t irea de harul dumnezeiesc. 
De multe ori în aceste predici Sfântul Grigorie recunoa te

c  este motivat s  vorbeasc  de dou  coordonate principale:
datoria de p stor i dragostea pentru subiectul pe care îl va dez-
volta în predic . Isihia Sfântului Grigorie Palama nu a însemnat,
a adar, o abandonare a datoriilor pastorale, ci o prezen  activ
i plin  de har în mijlocul credincio ilor. Le vorbe te despre

rug ciune, dar le vorbe te i despre lumea în care tr iesc, de-
spre patimile i p catele care le pot murd ri via a, despre ne-
voia de a nu fi ni te cet eni dezinteresa i de bunul mers al so-
ciet ii. A criticat în predicile sale cam ta, r zvr tirea, nesta-
tornicia în via a de familie, desfrâul, be ia i alte patimi atât de
des întâlnite în toate timpurile. A apreciat tiin a i filozofia
vremii, neidolatrizându-le i definind foarte clar domeniul
de competen  al ra iunii i cadrul în care aceasta poate activa.
A fost un ierarh al p cii i a dedicat cel pu in o predic  îndem-
nurilor de a vie ui în pace i de dep i conflictele de natur  so-
cial  i politic . Nu s-a împ cat cu ideea c  p stori ii s i pot fi
atra i în jocurile meschine ale submin rii autorit ii laice, f r
ca prin aceasta s  aib  el însu i o atitudine slugarnic  fa  de
mai marii vremii. Nu a în eles atitudinea cre tinului super-
ficial i de aceea, unele dintre predicile sale sunt adev rate cate-
heze, menite s  reîmprosp teze autenticul vie urii cre tine. 

II IPS Teofan



Sfântul Grigorie Palama este predicator teolog. Vorbe te
înalt despre hristologie i soteriologie, dar vorbe te ca despre
adev ruri care sunt existen iale i care, odat  asumate, deschid
limpede calea c tre ve nica Împ r ie a lui Dumnezeu. A iu-
bit-o mult pe Maica Domnului i faptul acesta se vede i în
predicile sale la s rb torile care-i sunt închinate. Aici predica
devine cântare liturgic , imn de bucurie i de slav  închinat
celei prin care Dumnezeu i-a împlinit iconomia cea plin  de
iubire pentru om. I-a iubit mult pe sfin i i le-a zugr vit por-
trete omiletice demne de a fi citite i recitite. A iubit mult Scrip-
tura, atât cea a Vechiului Testament, cât i cea a Noului Testa-
ment. Citeaz  neîntrerupt din ea, face nenum rate leg turi între
cele dou  Testamente, interpreteaz  literal i alegoric, îndeamn
la citirea c r ilor sfinte, se bucur  de frumuse ea textului acestora. 

N d jduim ca aceast  edi ie jubiliar  s  îl bucure pe cititor
i s  fie un prinos de cinstire adus Sfântului Grigorie Palama.

A-l citi pe Sfântul Grigorie înseamn  a citi Tradi ia vie a Bise-
ricii, a admira exemplele pline de via  ale tr irilor isihaste,
a scruta în l imile cele de tain  ale gust rii din harul cel f r
de sfâr it al Sfintei Treimi. Aceste omilii s  fie ca un prag care,
odat  trecut, ne va face s  dorim s  îi citim i mai mult pe sfin-
ii isiha ti, ca pe unii care sunt repere nezdruncinate ale pro-

priei noastre vie uiri. 

Duminica a II-a a doua a Postului Mare,
a Sfântului Grigorie Palama
20 martie 2022  

 Teofan
Mitropolitul Moldovei i Bucovinei

IIICuvânt înainte



Introducere

Introducere

Într-o epoc  m cinat  de pluralitatea sensurilor i de lipsa
unui reper clar pentru conturarea unei perspective filosofice
asupra lumii, textele Sfin ilor P rin i sunt o adev rat  oaz
pentru c ut rile omului modern. Teologia i antropologia
derivat  din aceast  teologie, propus  de ace tia, este adesea
contrar  tendin elor psihologizante actuale, care converg c tre
o afirmare a sinelui i c tre o întelegere autonom  a realit ii,
în elegere desprins  îns  de fundamentele hristologice i so-
teriologice atât de dragi P rin ilor. Sfântul Grigorie Palama
se încadreaz  din plin în acest context al realismului antropo-
logic. Lecturând Omiliile palamite, cititorul modern va descoperi
o lume imprimat  de necesitatea poc in ei i a îndumnezeirii
prin ortopraxie i ortodoxie, i nu de dezideratele de împlinire
personal  circumscrise lumii acesteia. Omul nu se afirm  pe
sine, poten ându- i calit ile, ci sinele se dezvolt  doar dac
harul lui Dumnezeu î i g se te s la  într-o inim  înfrânt  i
deschis  energiilor necreate i îndumnezeitoare ale lui Dum-
nezeu. Lumea Omiliilor palamite este, de aceea, lumea unei
teologii desprins  din experien a harului, în care lucrarea i
prezen a lui Dumnezeu în crea ie trebuie în elese plecând de
la p timirea acestei prezen e i de la sim irea nemijlocit  a Aces-
tuia. Teologia care r mâne la nivelul unei expuneri de infor-
ma ie teologic  nu î i g se te locul i rostul în dinamica pe care
discursul omiletic palamit a propus-o cre tinilor din Tesaloni-
cul secolului al XIV-lea, atât de actual celor din secolul al XXI-lea.



Pr. Roger Coresciuc

Uimitor în aceste omilii este modul în care discursul te-
ologic palamit, extrem de elaborat, ajuns în Triade la un ra-
finament greu de egalat, adev rat pisc al gândirii teologice
bizantine, este accesibilizat pastoral cre tinilor simpli, care-l
audiau poate duminic  de duminic  pe mitropolitul lor. 

Cu acest volum, ini iem o nou  traducere a omiliilor Sfân-
tului Grigorie Palama, dup  textul editat critic de V. Psef-
tongas în anul 2015, în seria de Scrieri, ini iat  în 1962 de P.
Hristou1. Introducerea de fa  este doar o schi  a problema-
ticii omiliilor palamite, pe care le-am analizat detaliat în vo-
lumul nostru Omiliile Sfântului Grigorie Palama, publicat la Edi-
tura Doxologia în 20132. Elemente specifice unui studiu intro-
ductiv am nun it sunt prezente în lucrarea amintit , i ca atare
am considerat c  nu este necesar s  relu m informa iile deja
prezentate acolo.

Dou  constante teologice ale omiliarului palamit

În Omiliile sale, Sfântul Grigorie Palama atinge majoritatea
problematicilor care puteau i trebuiau s  fie discutate i apro-
fundate într-o epoc  de mari fr mânt ri i preciz ri teologice.
Triadologia, hristologia, pnevmatologia, mariologia, antropo-
logia, soteriologia, cosmologia, anghelologia, eshatologia, su-
biectul lucr rilor dumnezeie ti necreate i a fiin ei lui Dum-
nezeu sunt teme majore pe care Sfântul Grigorie le atinge sau
le dezvolt  în cuvânt rile sale, fie sintetizând abord rile de gen
din lucr rile de ap rare a teologiei ortodoxe, fie dezvoltând
subiecte pe care nu le atinsese în acele lucr ri. În rândurile

1    μ , μμ , .  , μ , 
  , , 2015.

2  Pr. dr. Roger Coresciuc, Omiliile Sfântului Grigorie Palama, cuvânt îna-
inte de pr. prof. dr. Vasile Gordon, colec ia Patristica. Studii, nr. 6, Editura
Doxologia, Ia i, 2013. 



Introducere

care urmeaz  vom semnala pe scurt câteva aspecte importante,
reprezentative pentru discursul Sfântului Grigorie, cu referire
la triadologie i hristologie. 

1. Triadologia
Teologia energiilor necreate nu poate fi în eleas  f r  o co-

rect  exprimare, în cadrele posibilit ii omene ti, a tainei Sfin-
tei Treimi. Treimea este principiul creator, subzistând prin
Sine, Tat l, Fiul i Duhul Sfânt. Unitatea Treimii se exprim  i
în diversitatea Persoanelor, dar i în inconfundabilitatea Lor.
Fiecare Ipostas al Treimii este Dumnezeu adev rat, f r  con-
fundare sau amestecare, firea dumnezeiasc  cea una expri-
mând aceast  unitate a existen ei ipostatice care nu duce la
împ r ire. Realitatea lucr rilor necreate se manifest  pe baza
acestui principiu al Ipostasurilor deosebite în chip neîmp r it.
Slava dumnezeiasc , lumina Treimii, lucr rile necreate în ge-
neral nu sunt nici ele particularit i desprinse de întregul uni-
t ii, ci sunt manifestarea acestei unit i:

Dumnezeu Cel Unul, Tat l, Fiul i Duhul Sfânt, din Care i
prin Care i întru Care s-au f cut toate, Care este înainte de toa-
te, i peste toate i în toate i mai presus de tot, Unime în Treime
i Treime în Unime, unit  f r  confundare i desp r it  în chip

neîmp r it. Aceea i, Unime i Treime atotputernic ; Tat l f r
de timp, f r  de început i ve nic, singura cauz  i r d cin
a dumnezeierii care este contemplat  în Fiul i în Duhul. Nu sin-
gur creator, ci singur[ul] Tat  al Fiului Cel Unul i purcez tor
al Duhului Sfânt Cel Unul; El este ve nic, i ve nic este Tat ; i
ve nic este singur[ul] Tat  i purcez tor3. 

Existen a unui singur principiu în Treime nu afecteaz
caracterul deplin al dumnezeirii Fiului i Duhului. În acela i
timp, unicitatea principiului, Tat l, nu afecteaz  plenitudinea

3  Sf. Grigorie Palama, Omilia 8, 6.
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acestui principiu. Tat l nu Se dilueaz  i nu Se împarte prin
na tere i purcedere, p strându- i în chip egal dumnezeirea
i caracterul de ve nic N sc tor i Purcez tor: „Dând na tere,

Dumnezeu nu pierde fecioria. C ci na te f r  unire, f r  schim-
bare [curgere] i f r  patim ”4. Principiul r mâne principiu i
nu este afectat de alteritate. Acest aspect este fundamental i
pentru în elegerea posibilit ii existen ei lucr rilor dumne-
zeie ti. Ele nu sunt o curgere sau o diluare a fiin ei dumneze-
ie ti, ci sunt propriet i i manifest ri inerente, care nu pot fi
disociate de întreg. 

Împreun  lucrarea Persoanelor Sfintei Treimi este o reali-
tate descoperit  la Teofanie. Aceasta din urm  este o ar tare
în limitele în elegerii omene ti a modului de vie uire treimic,
mod care trebuie în eles i exprimat cât mai adecvat: 

Duhul lui Dumnezeu coboar  peste El ca un porumbel, ar -
tând celor care erau prezen i pe Cel m rturisit de sus. i a a Se
arat  Acela c  este Fiu adev rat, iar Tat l Cel din ceruri Se arat
c  este Tat  adev rat, i Se arat  i Duhul Sfânt, Care purcede
din Tat l în ceea ce prive te existen a i Se odihne te în Fiul
Cel adev rat al Tat lui5.

Remarc m grija Sfântului Grigorie pentru exprimarea
precis dogmatic . Fiul este „Fiu adev rat”, Tat l este „Tat
adev rat”, iar Duhul este în strâns  leg tur  cu ambii: purcede
din Tat l i Se odihne te în „Fiul Cel adev rat” al Tat lui. Tat l,
ca „Tat  adev rat”, lucreaz  împreun  cu Fiul i cu Duhul pen-
tru întemeierea lumii i constituirea ei drept mediu adecvat
pentru existen a fericit  a omului. În baza „Sfatului cel din
veci”, lumea este rânduit  s -l primeasc  pe om i s -i ofere
circumstan ele cele mai adecvate pentru dezvoltarea aces-
tuia în ve nicie: 

4  Sf. Grigorie Palama, Omilia 17, 3.
5  Sf. Grigorie Palama, Omilia 16, 15.



Introducere

Într-adev r, întemeierea lumii de la început a avut în vedere
acest lucru i cu acest scop [a lucrat] voin a aceea cereasc  i
din veci a Tat lui – potrivit c reia Îngerul Sfatului cel Mare (cf.
Is. 9, 5) al Tat lui l-a f cut pe om ca fiin  vie nu numai dup
chipul S u, ci i dup  asem narea Sa proprie, ca s  poat  cândva
s  primeasc  m rimea Împ r iei cere ti, fericirea dumnezeie tii
mo teniri, des vâr irea binecuvânt rii P rintelui de sus, [vo-
in ] prin care s-au f cut toate cele v zute i nev zute6. 

Un alt aspect care trebuie amintit este grija Sfântului Gri-
gorie Palama pentru felul în care î i alc tuie te preciz rile
dogmatice, dar mai ales cele cu privire la triadologie, hristo-
logie i pnevmatologie. A a cum vom ar ta în paragrafele în
care este prezentat  pe scurt hristologia palamit , Sfântul Gri-
gorie insist  chiar i în Omilii asupra faptului c  pluralitatea
Ipostaselor treimice nu distruge unitatea Treimii. Întruparea
Mântuitorului nu aduce o diminuare a raporturilor intratrei-
mice, iar Treimea r mâne în fiin a Sa cu neputin  de p truns.
Sfântul Grigorie îi încredin eaz  pe ascult tori c  Dumnezeu
Se descoper , îns  aceast  descoperire nu este una prin care
subiectul dumnezeiesc este epuizat. Nu este o descoperire
a fiin ei, a adâncului de tain  i nep truns al existen ei Treimii,
ci o ie ire în afar , prin har, care permite omului s  se apropie
de aceast  tain , f r  a o cuprinde. Dumnezeu nu poate fi cu-
noscut în fiin a Sa, care din veci nu a putut fi cunoscut , ci Se
arat  în lucrarea Sa, în harul care în chip dumnezeiesc str bate
i imprim  crea ia i mi c rile acesteia: 

El nu Se arat  îns  dup  fiin , c ci nimeni vreodat  nu a
v zut sau a f cut cunoscut  fiin a lui Dumnezeu, ci [Se arat ]
dup  harul, puterea i lucrarea care sunt comune Tat lui, Fiului
i Duhului. C ci propriu fiec reia dintre aceste [Persoane] este

ipostasul fiec reia i atributele care sunt contemplate în chip
ipostatic. Iar comun  nu le este numai fiin a care nu se descoper ,

6  Sf. Grigorie Palama, Omilia 4, 12.
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cea mai presus de orice nume i neparticipabil , ci sunt comune
i harul, i puterea, i lucrarea, i str lucirea, i nestric ciunea,
i domnia i toate cele asemenea, [prin care] Dumnezeu Se une te

dup  har cu sfin ii îngeri i cu oamenii7. 

2. Hristologia
Omiliile au fost alc tuite i rostite cu un scop pastoral, având

în structura lor atât aprofund ri dogmatice, cât i preciz ri de
ordin moral. Cum ortopraxia nu poate fi în eleas  i aplicat
f r  ortodoxie, Sfântul Grigorie Palama insist  asupra acestei
ambivalen e. F r  a face referiri la Omilia a 16-a, care este în
sine un tratat de hristologie, foarte dezvoltat i am nun it, i
care ar trebui citit integral în cheie hristologic  i antropolo-
gic , vom indica alte câteva locuri în care explica iile de ordin
hristologic sunt la fel de valoroase ca în aceast  omilie-tratat.

Astfel, în Omilia a 8-a întâlnim o adev rat  formulare de
credin  trinitar , în cadrul c reia hristologia este bine evi-
den iat . Hristos este m rturisit ca Fiu ve nic, necreat, n scut
din Tat l, Care Îi este principiu: 

Al C rui Fiu Unul este împreun  ve nic cu El i f r  de în-
ceput cu El, dup  timp. Dar nu f r  principiu, ca Unul Care Îl
are pe Tat l ca n sc tor, r d cin  i izvor, din Care singur, mai
înainte de to i vecii, a ie it, f r  de trup, f r  patim , f r  schim-
bare i prin na tere, dar f r  s  împart  [dumnezeirea]8.

Neîmp r irea dumnezeirii i p strarea unit ii intratre-
imice reprezint , de fapt, concepte fundamentale în în elegerea
teologiei lucr rilor dumnezeie ti, care, de i sunt deosebite între
ele, nu afecteaz , la rândul lor, unitatea firii dumnezeie ti.
O simpl  lectur  a cadrului disputei ini iate de Varlaam i
Achindin ne poate ar ta c  printre acuza iile aduse de ace tia
teologiei isihaste este i aceea c  teologia lucr rilor dumnezeie ti

7  Sf. Grigorie Palama, Omilia 8, 9.
8  Sf. Grigorie Palama, Omilia 8, 7.
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La evanghelia [despre] cea de-a doua venire 
a lui Hristos; [i despre milostivire 

[i facerea de bine

1. În duminica trecut , prin parabola risipitorului mântuit,
Biserica a f cut pomenire de neajunsa iubire de oameni a lui
Dumnezeu pentru noi. În duminica de fa  ne înva  despre
înfrico toarea judecat  viitoare a lui Dumnezeu, folosindu-se
bine de ordinea [logic  a lucrurilor] i urmând cuvintele pro-
fetice: Mila i judecata voi cânta ie, Doamne2, i: O dat  a gr it
Dumnezeu i aceste dou  lucruri am auzit: c  puterea este a lui
Dumnezeu i a Ta, Doamne, este mila, c ci Tu dai fiec ruia dup
faptele lui3.

2. A adar, mila i îndelunga r bdare preced judecata dum-
nezeiasc . Fiindc  Dumnezeu, de mai înainte având în Sine
i cuprinzând toat  virtutea, i fiind în acela i timp i drept i

milostiv, pe bun  dreptate, pentru c  mila nu merge împreun
cu judecata – dup  cum este scris: „S  nu fii milostiv fa  de
s rac la judecat ”4 –, [Dumnezeu] a împ r it pentru fiecare
din acestea dou  un timp anume: timpul de fa  l-a rânduit
ca vreme a îndelungii r bd ri, iar [veacul] ce va s  fie pen-
tru r spl tire. i de aceea harul Duhului astfel a rânduit cele

 Cf. Mt. 25, 31-46. 
 Ps. 100, 1. 
 Ps. 61, 11. 
 Cf. Pilde 24, 23. 
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s vâr ite [în timpul Postului] în Sfânta Biseric , ca înv ând
noi aceasta – i anume c  lu m iertarea p catelor din cele [s -
vâr ite] aici –, s  ne sârguim înc  fiind în via a aceasta s  do-
bândim mila cea ve nic  i s  ne facem vrednici de dumne-
zeiasca iubire de oameni. C ci judecata aceea este lipsit  de
mil  pentru cei ce nu au ar tat mil 5. 

3. Am vorbit de curând, mai înainte, despre milostivirea
cea de neajuns a lui Dumnezeu pentru noi. Ast zi îns  cuvân-
tul ne va fi despre a doua venire a lui Hristos, precum i de-
spre judecata cea înfrico toare de atunci i despre cele care
se vor împlini atunci în chip negr it, pe care ochiul nu le-a v zut,
i urechea nu le-a auzit i la inima omului nu s-au suit6 – [dac

inima e] lipsit  de p rt ia Dumnezeiescului Duh –, aceste lu-
cruri dep ind nu numai sim irea omeneasc , ci i mintea
i ra iunea omeneasc . C ci chiar dac  Acesta este Cel care tie

toate i El este Cel care va judeca tot p mântul i Care ne în-
va  despre acestea, totu i El S-a coborât la puterea de [în e-
legere] a celor care sunt înv a i, dându-ne cuvinte potrivite.
De aceea sunt introduse fulgerul, norii, trâmbi a, tronul i ce-
lelalte asemenea acestora, chiar dac  noi a tept m ceruri noi
i p mânt nou, dup  f g duin a Lui7, cele de acum (urmând) a

se schimba. 
4. Dac  numai cele gr ite, i înc  gr ite cu scump tate,

umplu de fric  i groaz  sufletul celor care le ascult  cu în e-
lepciune, cine va putea suferi când aceste lucruri se vor îm-
plini? În ce fel trebuie s  tr im noi în sfintele petreceri i în
vie uirile cucernice, a teptând venirea zilei Domnului, zi în
care, dup  cum zice dumnezeiescul Petru, cerurile arzând, vor
fi nimicite, stihiile aprinse se vor topi, iar p mântul i lucrurile de
pe el se vor mistui8? Iar înainte de acestea va fi cumplita venire
i urgie a antihristului contra credin ei, care dac  nu ar fi scur-

 Cf. Iac. 2, 13. 
 I Cor. 2, 9.
 II Pt. 3, 13.
 II Pt. 3, 12. 
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tat , fiind îng duit  doar pu in timp, nici un trup nu ar mai fi
mântuit9, dup  cum zice Domnul în Evanghelii. De aceea îi
îndeamn  pe ai s i zicând: Priveghea i în toat  vremea, rugân-
du-v , ca s  fi i socoti i vrednici s  sc pa i de toate acestea care vor
s  fie, i s  sta i înaintea Fiului Omului10. 

5. A adar, toate acestea sunt pline de o groaz  cople itoare.
Îns  pe cei care î i pierd via a în necredin , în nedreptate i
în lene îi amenin  lucruri i mai înfrico toare decât cele spu-
se, dup  cum zice i Domnul Însu i: Atunci vor plânge toate nea-
murile p mântului11. Neamuri ale p mântului sunt cei care nu se
supun Celui care a venit din cer, cei care nu-L cunosc i nu-L
cheam  pe Tat l cel ceresc i nici nu- i înal  neamul c tre El
prin asem narea faptelor. i iar i: Ca o curs  va veni ziua aceea
peste to i care stau pe fa a întregului p mânt12, adic  peste cei care
sunt pironi i de p mânt i de cele p mânte ti prin destr b -
l ri, be ii, desf t ri i griji lume ti, i care se dedic  în întregime
frumuse ilor v zute în chip sim it, [adic ] bog iei, slavei i
pl cerii. Prin expresia fa a p mântului face aluzie la pl cerea
aparent  a acestuia [a celor p mânte ti], iar prin expresia care
stau arat  st ruin a lor [în iluzie] continu  i adânc înr d ci-
nat . Prin aceste cuvinte îi pune pe cei care p c tuiesc f r  s
se poc iasc  pân  la sfâr it al turi de cei sacrilegi, dup  cum
i Isaia a spus de mai înainte: Cei nedrep i i cei p c to i vor arde

laolalt , i nu va fi cine s -(i) sting 13. Îns  cet enia noastr  este
în ceruri, de unde i a tept m Mântuitor14, spune apostolul. Voi
nu sunte i din lumea aceasta15, a spus Domnul c tre ucenicii
S i, c rora le zice iar i: Iar când toate acestea se vor s vâr i,

 Mt. 24. 22; Mc. 13, 20. 
 Lc. 21, 36. 
 Mt. 24, 30
 Lc. 21, 35; Is. 24, 17-18.
 Is. 1, 31. 
 Filip. 3, 20.
 In 15, 19. 
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prinde i curaj i ridica i capetele voastre, pentru c  se apropie r s-
cump rarea voastr 16. 

6. Uita i-v  cum cei care tr iesc dup  Hristos sunt plini
de bucurie i de îndr zneal  negr it  pentru cele care vor fi
imediat dup  acestea, în vreme ce cei care tr iesc dup  trup
sunt plini de ru ine, durere i triste e, dup  cum i Pavel stri-
g  zicând: Dumnezeu va da fiec ruia dup  faptele lui: via a ve nic
celor ce prin st ruin  în fapta bun  caut  slav , cinste i nestric -
ciune, iar celor care nu se supun adev rului i se supun r ut ii,
mânie i furie; necaz i strâmtorare peste tot sufletul omului care lu-
creaz  r utatea17. Demult, pe vremea lui Noe, când p catul se
înmul ise i st pânea aproape tot neamul omenesc, s-a iscat
potop de la Dumnezeu care a nimicit toat  suflarea, fiind p s-
trat numai cel drept i casa lui pentru na terea celei de-a doua
lumi18. i dup  aceasta, când r utatea a crescut, iar Dumnezeu
a t iat-o în parte, f cându-i scrum pe sodomi i prin foc19, cu-
fundându-i în mare pe faraoni i în chip minunat i distrugând
neamul cel f r  de ru ine al iudeilor prin foame, discordie,
r zboaie, boli i pedepse amarnice. 

7. Doctorul nostru comun, de i s-a folosit de leacuri i me-
dicamente aspre pentru neamul nostru, nu a l sat deoparte i
cele pl cute i care sunt folositoare fiind împreunate cu pl -
cere, ci a ridicat P rin i, a ar tat Profe i, a împlinit minuni, a
dat lege, a trimis îngeri. i pentru c  acestea erau slabe fa  de
impulsul cel nest pânit al r ut ii noastre, Însu i Medicamen-
tul cel mare care pune cap t p catelor cele mari, Însu i Cu-
vântul lui Dumnezeu a plecat cerurile i a venit pe p mânt. i
f cându-Se în toate ca noi, în afar  de p cat20, a nimicit p ca-
tul în Sine, i înt rindu-ne, a tocit boldul p catului21, iar pe

 Lc. 21, 28. 
 Rom. 2, 6-9. 
 Cf. Fc. 6, 13-22.
 Cf. Fc. 19, 24-25. 
 Cf. Evr. 4, 15.
 Cf. I Cor. 15, 56. 
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încep torii i împreun -lucr torii p catului i-a f cut de ru-
ine prin Crucea Sa, nimicind prin moarte pe cel care avea st -

pânirea mor ii22. 
8. i dup  cum în vremea lui Noe i-a potopit pe p c to i

prin ap , la fel i mai târziu a potopit p catul prin dreptatea
i harul S u, i S-a ridicat23 pe Sine nemuritor, ca o s mân  i

pârg  a lumii ve nice i ca un exemplu i înf i are a învierii
celei n d jduite de noi în chip nemincinos. i dup  ce a înviat
i a fost în l at la ceruri, i-a trimis pe apostoli în lumea întrea-

g 24, a ar tat o mul ime nu u or de num rat de mucenici, a sta-
tornicit mul ime de înv tori, a descoperit adun ri de cuvio i.

i iar i, dup  ce a f cut toate i nu a l sat deoparte nimic din
cele care trebuiau s  fie f cute, a v zut iar i r utatea ridicân-
du-se atât de mult din pricina libert ii alegerii noastre; sau
mai degrab  atunci r utatea va fi v zut  în l ându-se într-atât,
încât oamenii se vor închina i vor asculta de Antihrist25, p -
r sindu-L pe Adev ratul Dumnezeu i pe Hristosul S u; Acesta
îns  va veni din nou din ceruri cu putere i cu slav  mult 26,
nemaiar tându-Se atunci îndelung r bd tor, ci pedepsind pe
cei care prin fapte rele, în vremea îndelungii Sale r bd ri, i-au
adunat mânie. i pe cei care nu pot fi t m dui i îi va t ia de
cei s n to i, ca pe ni te m dulare putrezite, i îi va preda fo-
cului. Iar pe cei ce sunt ai Lui îi va izb vi de ocara i de pe-
trecerea cu oamenii r i, i îi va face mo tenitori ai împ r i-
ei cerurilor. 

9. Cel care a întemeiat toate, îndat  dup  spurcata venire
a lui Antihrist, va zdruncina toate, conform celor spuse de pro-
fet: Înc  o dat  voi cutremura nu numai p mântul, ci i cerul27.
A adar imediat [dup  venirea lui Antihrist] zguduie lumea,

 Evr. 2, 14. 
 Cu sensul de „a înviat”.
 Cf. Mt. 28, 19; Mc. 16, 15; Lc. 24, 46.
 Cf. Mt. 24, 24; Mc. 13, 22. 
 Cf. Mc. 13, 26. 
 Evr. 12, 26; Ag. 2, 21. 
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surp  hotarul cel mai de sus al universului, înf oar  bolta
cereasc , amestec  p mântul cu foc i d râm  toate; distruge
de jos, cum se zice, temeliile întregii lumi, iar de sus trimite
mul imea stelelor28, ca ni te uragane cu neputin  de descris,
peste capetele celor care au f cut r ul dumnezeu, pentru ca
cei care cred în Antihrist s  fie pedepsi i prima dat  prin aces-
tea, ei în care mintea s-a în epenit i care din aceast  pricin
au crezut în cel potrivnic lui Dumnezeu ca în Dumnezeu. Apoi,
ar tându-Se cu slav  negr it , prin glasul unei trâmbi e u or
de recunoscut, va aduce la via  pe to i29, precum odinioar
printr-o suflare pe protop rinte, i vor sta vii înaintea Lui to i
cei mor i din veac. i nu îi va duce pe cei nelegiui i la jude-
cat  i nici nu îi va învrednici de vreun cuvânt. C ci nu se vor
scula nelegiui ii spre judecat 30, cum este scris, ci spre osândire. 

10. Vor fi supuse judec ii toate ale noastre, dup  glasul
Evangheliei citite ast zi: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa
i to i sfin ii îngeri împreun  cu El31. C ci la prima Sa venire sla-

va dumnezeirii Sale a fost ascuns  sub trupul pe care l-a luat
de la noi pentru noi, iar acum este ascuns  la Tat l în cer, dim-
preun  cu trupul cel una cu Dumnezeu. Atunci îns  se va des-
coperi toat  slava Sa. C ci de la r s rituri pân  la apusuri se
va ar ta str lucind, luminând marginile cu razele dumnezeirii,
când trâmbi a universal  i de via  f c toare va r suna peste
tot i va chema toate deodat  la El. A adus îngeri i prima dat ,
dar în chip ascuns, re inându-le zelul împotriva du manilor
lui Dumnezeu. A doua oar  îns  îi va aduce pe fa  i nu va mai
t cea, ci va învinui i-i va da pedepselor pe cei necredincio i. 

11. Când va veni Fiul Omului întru slava Sa i to i sfin ii îngeri
împreun  cu El, atunci va edea pe tronul slavei Sale32. (Aceasta)
astfel a v zut-o de mai înainte Daniel i a gr it: Iat , zice, au

 Cf. Mt. 24, 29; Mc. 13, 25. 
 Cf. Mt. 24, 31; I Tes. 4, 16. 
 Cf. Mt. 12, 41-12; Lc. 11, 31-32. 
 Mt. 25, 31. 
 Mt. 25, 31.
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fost a ezate tronuri i Cel vechi de zile S-a a ezat. i am v zut pe
cineva ca Fiul Omului venind pe norii cerului i ajungând pân  la
Cel vechi de zile. i Lui I S-a dat toat  cinstea i puterea. Mii de mii
îi slujeau Lui i miriade de miriade st teau înaintea Lui33. În acord
cu aceasta i Sfânta Evanghelie spune c  atunci vor fi adunate
toate neamurile înaintea Lui. i-i va desp r i pe unii de al ii, dup
cum desparte p storul oile de capre34. Îi nume te oi pe cei drep i,
ca unii care sunt blânzi i a eza i i merg pe calea cea neted
a virtu ilor b t torit  de El i care au devenit asemenea Lui.
Pentru c  i El Însu i a fost numit miel de c tre Înaintemerg -
torul i Botez torul: Iat  mielul lui Dumnezeu Care ridic  p -
catul lumii!35. Iar capre îi nume te pe cei p c to i, ca unii care
sunt insolen i i f r  rânduial , ducându-se pe marginile abrup-
te ale p catului. i pe cei dintâi, zice, îi va pune de-a dreapta
Sa, ca unii care sunt lucr tori ai faptelor de-a dreapta, iar pe cei-
lal i care nu sunt a a, îi va pune de-a stânga. Atunci va spune
Împ ratul36, zice [Evanghelia], i nu adaug  care împ rat sau
al cui împ rat, pentru c  nu este altul în afar  de El. C ci chiar
dac  acolo vor fi mul i domni i împ ra i, unul este cu adev rat
Domn, unul este Împ rat, Cel care prin fire este St pânul uni-
versului. Va zice, a adar, atunci Singurul Împ rat celor de-a
dreapta Sa: Veni i, binecuvânta ii Tat lui Meu, mo teni i împ r ia
cea g tit  vou  de la întemeierea lumii!37. 

12. Într-adev r, întemeierea lumii de la început a avut în
vedere acest lucru i cu acest scop [a lucrat] voin a aceea ce-
reasc  i din veci a Tat lui – potrivit c reia Îngerul Sfatului cel
Mare38 al Tat lui l-a f cut pe om ca fiin  vie nu numai dup
chipul S u, ci i dup /spre asem narea Sa proprie, ca s  poa-
t  cândva s  primeasc  m rimea împ r iei cere ti, fericirea

 Dan. 7, 9-13. 
 Mt. 25, 32. 
 In 1, 29. 
 Mt. 25, 34. 
 Mt. 25, 34. 
 Cf. Is. 9, 5. 
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dumnezeie tii mo teniri, des vâr irea binecuvânt rii P rin-
telui de sus, [voin ] prin care s-au f cut toate cele v zute i
nev zute. C ci nu a spus [de la întemeierea] lumii sensibile,
ci a spus în mod nedefinit [de la întemeierea] lumii, atât cea
cereasc , cât i cea p mânteasc . Dar nu numai aceasta, ci i
dumnezeiasca i negr ita chenoz , felul teandric de vie uire,
P timirile cele mântuitoare, tainele toate, cu acest scop au fost
de mai înainte rânduite cu grij  i în chip cu totul în elept, ca
cel care datorit  lor se arat  credincios în vremurile de acum
s  aud  de la Mântuitorul: Bine, slug  bun , peste pu ine ai fost
credincioas , peste multe te voi pune; intr  întru bucuria Domnului
t u39. Veni i, a adar, spune, de mo teni i i lumea cea statornic ,
i care r mâne, i cereasc , voi care v-a i folosit bine, conform

voii Mele, de lumea cea p mânteasc , stric cioas  i trec toare.
C ci fl mând am fost i Mi-a i dat s  m nânc, însetat am fost i
Mi-a i dat s  beau, str in am fost i M-a i primit, gol am fost i M-a i
îmbr cat, bolnav i M-a i cercetat, în temni  am fost i a i venit
la Mine40. 

13. Acum [se na te] întrebarea din ce pricin  a amintit doar
de milostivire, pentru care a i dat binecuvântarea i mo teni-
rea i împ r ia aceea. Dar pentru cei care ascult  cu în elep-
ciune, nu a amintit doar de milostivire. Din pricin  c  mai sus
i-a numit pe cei care lucreaz  [cele ale milosteniei] oi, prin
aceast  denumire d  m rturie în cazul lor despre asem narea
cu El i despre toat  virtutea lor i despre faptul c  sunt gata
f r  încetare s  [mearg ] la moartea pentru ceea ce este bun.
Dup  cum i El Însu i [a fost] ca o oaie spre junghiere i ca un
miel f r  de glas înaintea celui care-l tunde41, precum este scris.

14. A adar, acestora, care sunt astfel, le prosl ve te facerea
de bine. C ci trebuie ca cel care va mo teni împ r ia aceea ve -
nic  s  o aib  i pe aceasta, care este dovad  i rod al dragostei,

 Mt. 25, 21. 
 Mt. 25, 35-36. 
 Is. 53, 7; Fapte 8, 32.
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ca pe o coroan  a ezat  deasupra tuturor celorlalte virtu i.
Lucrul acesta l-a ar tat Domnul i prin parabola celor zece
fecioare42. C ci nu au intrat în c mara de nunt  cea dumneze-
iasc  toate câte se g seau [acolo], ci doar cele care s-au împo-
dobit cu fecioria, care nu putea fi plinit  f r  ascez  i cum-
p tare, i multe i felurite alte lupte pentru virtute. În plus, ele
ineau în mâini i candele aprinse, [adic ] mintea lor i cu-

noa terea cea neadormit  din minte, [cunoa tere] sus inut  i
men inut  în partea practic  a sufletului, care este închipuit
de mâini, i care este oferit  lui Dumnezeu pentru toat  via a
i este unit  cu str lucirile cele de acolo. Trebuie îns  i ulei din

bel ug pentru a men ine aprinse candelele. Iar uleiul este dra-
gostea, corifeul virtu ilor. i dup  cum dac  ai a eza temeliile
i ai zidi zidurile, dar nu ai pune i acoperi ul, le-ai l sa nefo-

lositoare pe toate acestea, în acela i fel, dac  ai dobândi toat
virtutea, dar nu ai dobândi i dragostea, toate celelalte virtu i
vor fi nefolositoare i în zadar. Dar i acoperi ul casei nu poate
fi construit f r  cele care îl sus in. 

15. A adar, Domnul le d  mo tenirea Sa unora ca ace tia,
care i-au pecetluit celelalte virtu i cu faptele iubirii, i care fie
au alergat c tre dragoste printr-o via  f r  prihan , fie au sc -
pat c tre aceasta prin poc in . Dintre ace tia, pe primii eu îi
numesc fii, ca unii care sunt p zitori ai na terii tainice din nou
care vine de la Dumnezeu, iar pe ceilal i îi numesc n imi i, ca
unii care, prin ostenelile cele de multe feluri ale poc in ei i ale
smereniei au chemat înapoi harul, ca pe o r splat . De aceea,
dup  ce a expus mai întâi în sfintele evanghelii în chip felurit
cele legate de judecat , mai apoi introduce cele legate de dra-
goste, ca una care împline te sau înal  virtu ile enumerate acolo. 

Dar cei drep i vor r spunde, zicând: Doamne, când Te-am
v zut fl mând i Te-am hr nit, sau însetat i i-am dat s  bei? Când
Te-am v zut str in i Te-am primit, sau gol i Te-am îmbr cat? Când
Te-am v zut bolnav sau în temni  i am venit la Tine?43. Vede i

 Cf. Mt. 25, 1-13. 
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c  cei de-a dreapta sunt numi i i drep i? A adar, mila [le vine]
din dreptate i împreun  cu toat  dreptatea. Vede i c  celor
drep i li se atest  i o alt  virtute, pe lâng  plin tatea iubirii,
i anume smerenia, ca un zid de ap rare în l at la timpul po-

trivit? C ci ei sus in cu t rie c  nu sunt vrednici de vestirea
[faptelor lor] i de laud , ca unii care nimic bun nu au lucrat,
de i se m rturise te c  nu au l sat nes vâr it nimic [din ce-
le bune]. 

16. De aceea socotesc c  Domnul le r spunde deschis, ca
s -i arate c  sunt a a i s  fie în l a i prin smerenie, i s  g -
seasc , pe bun  dreptate, harul de la Cel care-l d  din bel ug
celor smeri i: C ci Domnul celor mândri le st  împotriv , iar celor
smeri i le d  har44. Care i acum zice c tre ace tia: Amin spun
vou : întrucât a i f cut unuia dintre ace ti fra i ai Mei prea mici,
Mie Mi-a i f cut45. Îl nume te prea mic din pricina s r ciei i
a pu in t ii, i frate pentru c  i El, dup  trup, tr ie te astfel
pe p mânt. 

17. Asculta i i v  bucura i, to i cei care sunte i s raci i în
nevoi, c ci pentru aceasta sunte i fra i ai lui Dumnezeu. i chiar
dac  f r  voia voastr  sunte i s raci i în pu in tate, face i-v ,
cu voia voastr , prin r bdare i mul umire, ceea ce este bun.
Asculta i, cei boga i, i dori i-v  s r cia cea fericit , ca s  v  fa-
ce i mo tenitori i fra i ai lui Hristos mai adev ra i decât cei
s raci f r  voia lor. C ci i Acesta cu voia Sa a s r cit pentru
noi. Asculta i i geme i voi, cei care-i dispre ui i pe fra ii vo tri
care r u p timesc, sau mai degrab  pe fra ii lui Dumnezeu, i
care nu da i din cele pe care le ave i din abunden  celor care
au nevoie de hran , de ad post, de hain , de îngrijirea cuvenit ,
i care nu v  cheltui i prisosul pentru lipsa acelora. Sau mai

degrab  s  ascult m i s  gemem noi. C ci i eu însumi, care
v  gr iesc vou  acestea, sunt învinuit de c tre con tiin a mea
c  nu sunt cu totul în afara patimii. Fiindc  în vreme ce mul i

 Pilde 3, 34; Iac. 4, 6; I Pt. 5, 5.
 Mt. 25, 40. 
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sufer  de frig i sunt în lipsuri, eu sunt îndestulat i îmbr cat.
Dar cu mult mai mult sunt vrednici de jale cei care au comori
mai multe decât nevoia lor de zi cu zi i le p streaz  sau se
str duiesc s  le m reasc , de i li s-a poruncit s -l iubeasc
pe aproapele ca pe ei în i i, i s  nu-i socoteasc  pe ace tia ca

râna. C ci ce altceva este aurul i argintul pe care ace tia îl
iubesc mai mult decât pe fra ii lor? 

18. Dar s  ne întoarcem i s  ne poc im, i s  facem de ob te
[cele ale noastre], ajutând cu cele pe care le avem la nevoile
fra ilor s raci care sunt printre noi. i chiar dac  vom decide
s  nu ne golim de toate cele pe care le avem, m car s  nu le i-
nem pe toate pentru noi în chip nemilos, ci s  facem [aceasta],
iar pentru ceea ce nu am reu it s  facem s  ne smerim înain-
tea lui Dumnezeu, i vom dobândi de la El iertarea – iubirea
Sa de oameni plinind lipsa noastr  –, ca s  nu auzim, s  nu fie!,
glasul care curm  orice n dejde. C ci atunci, zice, va zice celor
de-a stânga Sa: „Pleca i de la Mine, blestema ilor!”. Ce cumplit! De-
p rta i s  fi i de la via , lep da i s  fi i de la desf tarea (raiului),
lipsi i s  fi i de lumin !46. 

19. Dar nu numai aceasta, [ci vor auzi] i: Duce i-v  de la
Mine, blestema ilor, în focul cel ve nic, g tit diavolului i îngerilor
lui47. C ci dup  cum cei de-a dreapta vor avea via , i o vor avea
din prisosin  – via  prin aceea c  vor fi împreun  cu Dum-
nezeu, i [via ] din prisosin  prin faptul c  vor fi continuu
fii i mo tenitori ai Împ r iei Sale –, la fel i cei de-a stânga,
ratând via a cea adev rat  prin îndep rtarea de Dumnezeu,
vor avea parte de un r u mai prisositor, prin aceea c  vor fi rân-
dui i cu demonii i vor fi da i focului pedepsitor. 

20. Ce fel de foc este acesta, care arde i trupurile, i fiin-
ele ra ionale care sunt în trupuri, i duhurile cele netrupe ti,

chinuindu-le i în acela i timp inându-le f r  de moarte, foc
prin care i focul nostru va fi mistuit, dup  cum este scris:

 Cf. Mt. 8, 12; Mt. 22, 13; Mt. 25, 30; 
 Mt. 25, 41. 
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stihiile/elementele care ard se vor mistui48? Ce adaos de durere
aduce lipsa de n dejde a unei izb viri? Pentru c  focul acela
este ve nic! i apoi ce este [acest curent] violent care îi poart ?
C ci zice [Scriptura] c  un râu poart  acel foc, ducându-l, dup
cum se pare, mereu mai departe de Dumnezeu. De aceea nu
a zis: duce i-v , ci duce i-v  de la Mine, blestema ilor49. C ci mult
a i fost blestema i de s raci. Pentru c  dac  aceia au suferit,
voi sunte i vrednici de blestem. Duce i-v , zice c tre aceia, în
focul cel preg tit nu vou , ci diavolului i îngerilor lui50. C ci nu
aceasta este voin a Mea dintru început, nu spre aceasta v-am
f cut, nu pentru voi am preg tit focul. Focul cel nestins a fost
aprins pentru demonii care sunt într-o obi nuin  neschimbat
a r ului; de ace tia [îns ] v-a legat i pe voi cugetarea voastr
cea lipsit  de poc in , cea asemenea lor. A adar, împreun
vie uirea voastr  cu îngerii cei r i este din voia voastr . C ci
fl mând am fost i nu Mi-a i dat s  m nânc, însetat am fost i nu
Mi-a i dat s  beau, str in am fost i nu M-a i primit, gol i nu M-a i
îmbr cat, bolnav i în temni  i nu M-a i cercetat51. Pentru c ,
dup  cum, fra ilor, dragostea i faptele dragostei sunt plinirea
virtu ilor, la fel i ura i faptele urii – felul de vie uire lipsit de
compasiune i cugetarea care nu vrea s  împart  – sunt plinirea
p catului. i dup  cum virtu ile urmeaz  iubirii de oameni i i
se asociaz , la fel i cele rele [urmeaz  i se asociaz ] urii de
oameni. Pentru aceasta i doar din aceast  pricin  sunt con-
damna i [cei nemilostivi].

21. Am vrut, a adar, s  spun c  nu este nici o dovad  mai
mare a urii, decât a prefera argintul prisositor în locul fratelui.
Dar v d c  r utatea scoate la iveal  un semn i mai mare al urii
fa  de oameni. C ci sunt unii care nu numai c  nu fac milos-
tenie din cele pe care le au din bel ug, dar i acapareaz  cele

 II Pt. 3, 10, 12. 
 Mt. 25, 41. 
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str ine. S  socoteasc , a adar, ace tia, din sentin a îndreptat
împotriva celor care nu miluiesc i ce vor p i, i ce vor p timi,
i de ce osând  de nedescris i de nepurtat vor fi vrednici, i

s  se in  departe de nedreptate i s -L îmblânzeasc  pe Dum-
nezeu prin faptele poc in ei. Atunci, aceia [nemilostivii] îns
vor r spunde: Doamne, când Te-am v zut fl mând, sau însetat, sau
str in, sau gol, sau bolnav, sau în temni  i nu i-am slujit?52. 

22. Vede i c  i acest din urm  r u, mândria, este legat de
felul de via  lipsit de compasiune, dup  cum i smerenia este
legat  de compasiune? Cei drep i fiind l uda i datorit  fa-
cerii de bine, se smeresc mai mult, i nu se îndrept esc. Cei-
lal i îns , fiind acuza i de Cel Nemincinos din pricina lipsei de
îndurare, nu cad la p mânt, smerindu-se, ci vorbesc împotriv
i se îndrept esc. De aceea vor i auzi: Amin, zic vou , întrucât

nu a i f cut unuia dintre ace tia prea mici, nici Mie nu Mi-a i f cut53.
i astfel vor merge ace tia, zice [Scriptura], la osânda ve nic , iar

cei drep i la via a ve nic 54. 
23. S  ne milostivim, a adar, de noi în ine, fra ilor, prin mi-

lostivirea fa  de fra i, s  dobândim compasiune prin compa-
siune, s  facem binele ca s  primim binele. R splata e aseme-
nea [cu ceea ce d m, c ci primim]: facere de bine, iubire de oa-
meni, dragoste, mil , compasiune, dar nu este egal  [cu ceea
ce d m] prin vrednicia i m rimea superiorit ii. Pentru c  tu
dai din cele pe care le are un om, i atât cât poate un om s  lu-
creze binele, îns  prime ti înapoi însutit din comorile cele ce-
re ti i nesecate, i [iei i] via a ve nic , i i se face binele din
cele pe care [poate Dumnezeu s  le dea] i atât cât poate Dum-
nezeu s  lucreze binele: Cele pe care ochiul nu le-a v zut, i ure-
chile nu le-au auzit i la inima omului nu s-au suit55. 

24. S  ne sârguim s  dobândim bog ia bun t ii. S  cum-
p r m cu pu ini argin i mo tenirea cea ve nic . S  ne temem
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de pe acum de sentin a împotriva celor nemilostivi, ca s  nu
fim osândi i atunci pe baza ei. S  nu ne temem c  vom deveni
s raci dac  facem milostenie. C ci vom auzi de la Hristos:
Veni i, binecuvânta ii Tat lui Meu, mo teni i Împ r ia!56. S  ne
temem de aceasta, i s  facem toate, ca s  nu ne ar t m c  sun-
tem în afara dragostei fa  de Dumnezeu din pricina neîndu-
r rii noastre. C ci cel care nu iube te pe fratele s u pe care îl vede,
cum va iubi, zice evanghelistul, pe Dumnezeu pe Care nu L-a
v zut?57. i cel care nu-L iube te pe Dumnezeu cum va putea
s  fie împreun  cu Dumnezeu? Iar cel care nu este împreun
cu El va fi dus departe de El. i cel care se duce de la El va c -
dea, cu siguran , în gheen 58. 

25. Dar noi s  ar t m faptele dragostei fa  de fra ii no tri
în Hristos, milostivindu-ne de cei s raci, întorcându-i pe cei
c zu i în r t cire – pe care ai putea-o numi i r t cire i s r cie –,
f când dreptate celor nedrept i i, încurajându-i pe cei care
zac în sl biciune, fie c  p timesc aceasta din cauza vr jma ilor
v zu i i a bolilor, fie [c  sufer ] din pricina duhurilor nev zute
i a patimilor de necinste, cercetându-i pe cei arunca i în închi-

soare, dar i suportându-i pe cei care ne gre esc, iertând unii
altora dac  cineva are vreo plângere împotriva cuiva, dup  cum
i Hristos ne-a iertat nou . i pe scurt, în tot chipul i cu toate

faptele i cuvintele noastre pe care le putem avea, s  ar t m
dragoste unii c tre al ii, ca s  dobândim i dragostea din par-
tea lui Dumnezeu i s  fim binecuvânta i de El i s  mo tenim
împ r ia cea cereasc  i ve nic  f g duit  nou  i g tit  pen-
tru noi de la întemeierea lumii.

26. Pe care fie ca to i s  o dobândim, cu harul i cu iubirea
de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, [C ruia I se cu-
vine] împreun  cu Tat l i cu Duhul Sfânt, cinste i slav  în
vecii vecilor. Amin! 
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