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TROPARUL SFÂNTULUI GRIGORIE  
Glas 8 

 
 
Luminătorule al Ortodoxiei, întărirea Bisericii şi învăŃătorule, podoaba monahilor, 

apărătorule cel              nebiruit al cuvântătorilor de Dumnezeu, făcătorule de minuni Grigorie, 
lauda Thessalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea, să se mântuiască sufletele 
noastre. 



 4 

 
 
 
 

 
VIAłA ŞI NEVOINłELE CELUI ÎNTRE SFINłI PĂRINTELUI NOSTRU  

GRIGORIE  PALAMA 
Arhiepiscopul Thessalonicului 

pe care Sfânta Biserică îl prăznuieşte 
la 14 Noiembrie şi în a Doua Duminică  

din Sfântul şi Marele Post 
 
 

TATĂL SFÂNTULUI 
 

Cel între sfinŃi Părintele nostru Grigorie Palama s’a născut la Constantinopol în toamna anului 1296, 
din părinŃi binecinstitori şi aleşi, Constantin şi Kali. Era cel mai mare dintre fraŃii săi, Macarie şi 
Theodosie, şi surorile sale, Epiharis şi Theodota. Familia sa se trăgea din Anatolia, dar, din pricina 
năvălirii turceşti, s’a aşezat în Constantinopol. 

Constantin Palama era senator, fiind adus la curte ca sfetnic al Împăratului Andronic al II-lea 
Paleologul, care a domnit între anii 1282-1328. Constantin era foarte preŃuit de către Împăratul, care i-a 
încredinŃat educaŃia nepotului său, viitorul împărat Andronic al III-lea Paleologul           (1328-1341). 
Constantin l-a educat şi pe fiul său, Grigorie, împreună cu tânărul moştenitor, fiindcă erau de aceeaşi 
vârstă. Tânărul învăŃăcel Andronic al III-lea îşi preŃuia mult dascălul. Evlaviosul împărat îi îngăduia chiar 
lui Constantin Palama să se amestece în treburile familiei împărăteşti; totuşi familia Palama nu a fost 
amestecată în certurile care sfâşiau Casa Paleologilor la începutul veacului al patrusprezecelea. Astfel, 
când Constantin, al doilea fiu al lui Andronic al II-lea, s’a purtat rău cu o biată văduvă, nevrând să-i mai 
dea treizeci de galbeni, Constantin Palama a stat înainte şi i-a adus aminte dreptatea şi legea lui 
Dumnezeu. Căindu-se îndată de fapta sa, prinŃul i-a dat galbenii. Femeia, recunoscătoare, a vrut să dea 
jumătate din bani lui Palama, dar el a refuzat, nedorind altceva decât binecuvântarea lui Dumnezeu şi 
spunând că ea trebuie să fie recunoscătoare numai lui Dumnezeu.1 

Evlavia familiei Palama era aşa de mare încât s’ar putea zice că era una monahală, având în centrul 
ei numai rugăciunea. Există istorisiri care spun că, la o adunare a Senatului, Constantin, absorbit în 
rugăciune contemplativă, a fost întrebat ceva de Împăratul. Constantin nu a răspuns, iar Andronic a înŃeles 
şi i-a respectat „neatenŃia”, fără a mai stărui să-i audă părerea. 

 
 

O IEŞIRE CU FAMILIA 
 

Iată acum o întâmplare petrecută în familia Palama. Amândoi părinŃii erau totdeauna dornici de a 
căuta sfatul duhovnicilor şi călugărilor şi de a-şi petrece vremea cu ei. Aşa cum am spus, ei doreau să-şi 
crească copiii într’o atmosferă de evlavie şi de convorbiri duhovniceşti. Pentru aceea, de îndată ce copiii 
au început să vorbească, i-au încredinŃat îndrumării duhovniceşti a călugărilor. Nădăjduiau să pună bun 
început în viaŃa copiilor lor, făcându-i să cunoască asemenea oameni încă de mici şi obişnuindu-i cu 
cuvinte şi învăŃături sfinte. 

Odată familia a voit să pornească spre Mănăstirea Sf. Foca. Trebuiau să călătorească cu corabia, 
fiindcă mănăstirea se găsea de cealaltă parte a mării, mai sus de Galata. Mergeau adeseori la mănăstire, ca 
să poată vorbi cu un sfânt StareŃ aflat acolo. La aceste întâlniri familia Palama se bucura de învăŃăturile 
lui şi primea sfaturile duhovniceşti şi blagosloveniile sale. Când erau deja pe mare, tatăl lui Grigorie a 
întrebat pe membrii familiei dacă aduseseră ceva bucate pentru masa duhovnicului lor. ToŃi au răspuns că 

                                                 
1 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, vol. 70          din PărinŃii Greci ai Bisericii, Thessalonic, Grecia, 
1984, pp. 35-37                   (în lb. greacă). 
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nu aveau nici un dar vrednic de StareŃ căci, grăbindu-se, au uitat acest amănunt. Constantin, supărat,  i-a 
mustrat că nu avuseseră grijă de felul cum plecau în pelerinaj. Însă a lăsat totul în seama lui Dumnezeu şi 
s’a rugat să le dea ajutor în acea împrejurare. Şi nu erau vorbe goale, căci totul s’a isprăvit cu bine în chip 
minunat şi mai presus de fire. 

Pe când corabia trecea marea, Constantin s’a aplecat şi şi-a înmuiat mâna în valuri apoi a rostit în 
gând o rugăciune, pentru ca Hristos, Stăpânul mării, să scoată din adânc un peşte al mării. Corabia mergea 
înainte, când deodată – o, minunată pescuire, minunată lucrare şi putere prin care Stăpânul tuturor în chip 
neaşteptat proslăveşte pe slujitorii săi! – Constantin, cu mâna goală, a scos din apă un biban foarte mare. 
Arătându-l familiei sale, Constantin a spus: „Iată, Hristos a gătit masa duhovnicului nostru”. ToŃi s’au 
minunat de această întâmplare cu tâlc, cântând cântări de laudă lui Dumnezeu cel ce face minuni. 
Ajungând la mănăstire cu bucurie şi uimire, s’au dus să-l vadă pe StareŃul lor. Ajunşi acolo, i-au povestit 
despre pescuirea neaşteptată care era o binecuvântare de la Dumnezeu. Potrivit Patriarhului Filothei 
Kokkinos           (1300-1379), cel ce a scris viaŃa Sfântului Grigorie, asemenea întâmplări nu erau rare. 
Este vădit că Dumnezeu îi dăduse cele trebuincioase lui Constantin şi în alte locuri, în munŃi şi în 
pustietate. Deşi autorul pomeneşte aceste locuri, el nu istoriseşte cele petrecute.2 

Constantin Palama nu avea să mai trăiască mult. Cunoscându-şi mai dinainte plecarea de la cele 
vremelnice la cele veşnice, şi-a lăsat dregătoria şi s’a făcut călugăr. În 1303, la scurtă vreme după 
tunderea în monahism cu acelaşi nume, Constantin a adormit cu pace în Domnul. La moartea tatălui său, 
micul Grigorie încă nu împlinise şapte ani.  

 
 

ANII DE ÎNV ĂłĂTURĂ AI SFÂNTULUI 
 

Mama sfântului, Kali, s’a îngrijit mult să-i dea lui Grigorie, ca şi fraŃilor şi surorilor lui, o bună 
învăŃătură, în duhul legii dumnezeieşti şi al Sfintei Scripturi. Deşi Grigorie se deosebea prin fireasca sa 
înŃelepciune şi sârguinŃă, simŃea totuşi că îi este greu să Ńină minte anumite lucruri. Neîncrezându-se în 
iscusinŃa sa, a luat obiceiul ca, înainte de a se apuca de vreo carte, să facă trei metanii cu rugăciune 
înaintea icoanei Maicii Domnului. Şi într’adevăr, Sfânta Fecioară l-a ajutat pe evlaviosul copil care, după 
cum au băgat toŃi de seamă, a sporit grabnic în învăŃătură. Astfel, în scurtă vreme a izbutit să înveŃe 
filosofia şi celelalte ştiinŃe cunoscute. Când copiii familiei Palama se aflau la palat, cei de acolo obişnuiau 
să zică: „Iată copiii sfântului,” adică ai lui Constantin, tatăl lui Grigorie. 

  

                                                 
2 Ibid., pp. 41-51. 
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Băiatul a ajuns sub tutela blândului şi credinciosului împărat Andronic al II-lea, cunoscut ca 
ocrotitor al scriitorilor şi învăŃaŃilor. El supraveghea educaŃia celor cinci copii ai familiei Palama. De fapt 
Împăratul îl îndrăgea în taină pe orfanul Grigorie, interesându-se de el cu părintească dragoste şi 
îngrijindu-se cu osârdie de învăŃătura lui. ToŃi lăudau darurile, bunăcuviinŃa şi purtarea aleasă a lui 
Grigorie, care era bucuria inimii Împăratului. Sub supravegherea sa, de la unsprezece la paisprezece ani 
Grigorie a dobândit o mare iscusinŃă în gramatică şi retorică. Era chiar admirat de către cei mai iscusiŃi 
dascăli şi ritori ai vremii. El a învăŃat la Universitatea Împărătească fizica, logica şi toate ştiinŃele lui 
Aristotel. Cel mai de seamă dascăl al său a fost vestitul Theodor Metohitis. Însă Grigorie socotea că 
învăŃătura lumească era doar o pregătire folositoare pentru „adevărata filosofie a creştinismului” . 
Grigorie credea că nu este de folos să-şi piardă prea multă vreme cu învăŃătura lumească. 

În controversele religioase de mai târziu Palama avea să fie potrivnicul lui Varlaam din Calabria şi 
al istoricului bizantin Nichifor Grigora, care se îndoia de adâncimea învăŃăturii sale. Varlaam voia să facă 
să se creadă că Grigorie era „un om neştiutor, fără învăŃătură”.3 Nichifor Grigora avea să-l socotească pe 
sfântul bărbat drept un analfabet, reproşându-i că lăsase învăŃătura înainte de a împlini cincisprezece ani.4 
Respingând afirmaŃia celui din urmă, Palama pomeneşte o întâmplare ce a avut loc pe când avea 
şaptesprezece ani, deşi sfântul vorbeşte despre sine la persoana a treia: „Cerându-i-se odată de marele 
Împărat Andronic, înaintaşul ÎmpăraŃilor, să vorbească despre logica lui Aristotel, Palama, care avea 
şaptesprezece ani pe atunci, a arătat o asemenea înŃelegere a filosofiei, încât toŃi înŃelepŃii bărbaŃi aflaŃi de 
faŃă împreună cu Împăratul s’au minunat. Marele Logofăt5 Theodor Metohitis, un om înŃelept, cu 
cunoştinŃe universale, i-a spus Împăratului: ‘Dacă Aristotel însuşi ar fi fost aici de faŃă, l-ar fi lăudat şi el’. 
Apoi a adăugat că Grigorie are ‘duhul şi înzestrarea pe care trebuie să le aibă oricine doreşte a pricepe 
Logica lui Aristotel’”.6 

După cât se pare, Grigorie nu a făcut mai mult decât studiile primare şi generale (trivium şi 
quadrivium) pe care fiece bărbat cultivat, fie mirean sau cleric, le urma la şcoală. Între acestea nu se 
număra studierea lui Platon. Ajuns aproape de vârsta bărbăŃiei, adică la şaptesprezece ani, Grigorie şi-a 
sporit înzestrările fireşti pe cât a fost cu putinŃă. Deşi atrăsese atenŃia lui Theodor Metohitis, căpetenia 
netăgăduită a umaniştilor bizantini ai veacului al 14-lea, sfântul tânăr dorea să se lepede de filosofia 
lumească. Mai târziu Sf. Grigorie avea să scrie că „s’a lepădat de scriitoriceasca căutare şi dorinŃă”.7 Deşi 
îşi întrerupsese studiile destul de devreme, ele avea să-şi pună pecetea asupra viitoarelor sale scrieri. 
Palama citează de câteva ori din scriitorii din vechime, dar totdeauna spre a-i osândi ori a-i lua în râs.8 În 
viitoarele sale scrisori către Varlaam avea să arate o adâncă cunoaştere a Topicelor (Topika) lui Aristotel. 
Însuşi Grigorie recunoştea deschis că are „o firească înclinaŃie spre a vorbi în chip plăcut”. Din când în 
când se folosea de atticismele atât de dragi bizantinilor, deşi, ca să fim drepŃi faŃă de Palama, el respingea 
îndeobşte atticismul artificial şi jocurile de cuvinte la modă între umaniştii bizantini, căci era însuflat mai 
ales de scrierile ascetice şi duhovniceşti ale PărinŃilor Greci.9 

 
 

ÎNCLINA łII MONAHALE 
 

ViaŃa cucernicului Grigorie la Constantinopol era pustie vara şi toamna, când marea Cetate era 
parcă părăsită, căci oamenii erau la lucrul câmpului, strângeau recolta şi făceau vinul. Deşi învăŃa cu 
osârdie, nici Aristotel şi nici viaŃa de la curte nu-l mulŃumeau.10 În vreme ce Andronic avea în vedere 
scopuri pământeşti şi succese lumeşti, Grigorie ura toate cele lumeşti ca pe un vis amăgitor. Din copilărie 
dorise o viaŃă mai înaltă şi calea desăvârşirii. Astfel s’a dovedit a fi un adevărat următor şi însoŃitor al 
tizului său, Sf. Grigorie Theologul, pomenit la 25 Ianuarie. Plin de o arzătoare dragoste pentru 
Dumnezeu, el s’a ridicat mai presus de strălucitul său viitor politic şi de toate foloasele materiale. Dorea 

                                                 
3 „Întâia epistolă către Palama”, ed. Schiro, Barlaam Calabro Epistole, Palermo, 1959, p. 253. 
4 Hist. Byz., XXX, 20-22 (Bonn), III, 282-283. 
5 Dregătorie aproximativ echivalentă cu cea de Prim Ministru de azi. 
6 Împotriva lui Grigora, I, Coisl. 100, fol. 236; citat de Patriarhul Filothei, Encomium, Col. 559D-560A. 
7 Triade întru apărarea celor ce se liniştesc, III, I, 2. 
8 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, Londra, The Faith Press, 1964, p. 30. 
9 Ibid., p. 31. 
10 Robert Payne, The Fathers of the Eastern Church, Dorset Press, NY, 1989, p. 274. 
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să părăsească lumea şi slava ei deşartă şi să se străduiască din tot sufletul a se alipi numai de Dumnezeu, 
obârşia a toată înŃelepciunea şi dătătorul a tot darul. Rostea, împreună cu Psalmistul David: „Partea mea 
eşti, Doamne, zis-am să păzesc legea ta. PovăŃuieşte-mă în cărarea poruncilor tale, că aceea am voit. 
Întoarce ochii mei, ca să nu văz deşertăciune, în calea ta mă viază” (Ps. 118:57, 35 şi 37). 

Mai târziu Palama avea să scrie că monahismul este potrivnic învăŃăturii lumeşti. Această socotinŃă 
era împărtăşită de aproape toŃi monahii bizantini. Palama simŃea că monahul nu era un creştin obişnuit, ci 
un proroc care vesteşte prin felul său deosebit de vieŃuire prezenŃa ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu pe pământ, 
care este mai presus de toate vredniciile acestei lumi. 

Adeseori se întâlnea cu monahii din Constantinopol şi de la Muntele Athos şi le cerea sfatul. 
Aceştia, la rândul lor, cultivau în el dorinŃa unei vieŃi de nevoinŃă. Cel mai vestit povăŃuitor duhovnicesc 
al acelei vremi, Mitropolitul Theolipt al Filadelfiei, începuse să-l înveŃe pe Grigorie lucrarea rugăciunii 
curate şi a sfintei trezvii. Întrucât Mitropolitul Theolipt fusese călugăr la Sfântul Munte, i-a desluşit lui 
Grigorie feluritele chipuri de viaŃă călugărească. El l-a sfătuit ca, dacă doreşte să urmeze tainele sfintei 
trezvii şi rugăciunii minŃii, să aleagă a vieŃui într’un schit, în ascultare necontenită de un părinte 
duhovnicesc încercat, iar nu într’o mănăstire mare. Theolipt urma monahismul de tip isihast. Isihasmul 
propovăduit de el era o viaŃă duhovnicească, cuprinzând conceptele de isihie (liniştire) şi trezvie, dar fără 
a presupune neapărat fuga în pustie. 

Iată ce scria Mitropolitul Theolipt uneia din fiicele sale duhovniceşti, Irina Houmnos, căsătorită cu 
despotul Ioan Paleologul, fiul lui Andronic al II-lea: „Stând liniştită în casa ta, contemplă pomenirea lui 
Dumnezeu. Desprinde-Ńi duhul de la toate şi, fără cuvinte, aruncă-l asupra lui Dumnezeu, vărsând înaintea 
Lui toată starea inimii tale. Lipeşte-te de El cu dragoste, căci pomenirea lui Dumnezeu este contemplare a 
lui Dumnezeu care atrage vederea şi dorirea cugetului către El şi-l luminează cu lumina Lui”.11 
ÎnvăŃăturile lui Theolipt ni s’au păstrat, fiind adunate în Filocalie, unde putem citit însăşi cuvintele pe care 
probabil le-a auzit şi Sf. Grigorie, privitoare la starea monahală şi la lucrarea tainică a inimii.  

Mai târziu în decursul vieŃii sale Sf. Grigorie avea să-l socotească pe Sf. Theolipt ca pe unul dintre 
cei mai de seamă înnoitori ai isihasmului. Grigorie va spune despre el că se număra între cei recunoscuŃi 
ca având puterea Duhului Sfânt.12 Potrivit biografului sfântului, Patriarhul Filothei, Theolipt l-a învăŃat pe 
tânărul Grigorie binecunoscuta metodă ce cuprinde unele mijloace practice de a-l ajuta pe monah în 
trezvia rugăciunii: fixarea ochilor în „partea de mijloc a trupului” şi stăpânirea respiraŃiei împreunate cu 
rugăciunea lui Iisus. 

 
 

GRIGORIE SE LEAPĂDĂ DE LUME 
 

Urmând sfatul bărbaŃilor duhovniceşti, Sf. Grigorie a hotărât să părăsească curtea şi studiile clasice, 
ca să-şi pună la încercare hotărârea pentru viaŃa călugărească. Luând această hotărâre, el şi-a schimbat 
mai întâi hainele scumpe cu nişte zdrenŃe sărăcăcioase. Apoi încet-încet a început să-şi schimbe 
obiceiurile şi felul de vieŃuire. Deci a lepădat toate rânduielile obşteşti, ceea ce băgând de seamă oamenii, 
mulŃi au crezut chiar că era nebun. Grigorie se aştepta la aceasta, o vedea, dar nu şi-a schimbat purtarea, 
ci a primit batjocura şi mustrările tuturor cu plăcere. După ce dusese o viaŃă aspră, nici îmbierile 
Împăratului, nici bunătatea prietenilor, nici legăturile de rudenie nu-l mai puteau face să părăsească calea 
Crucii ce duce către cer. 

Era în anul 1316. Grigorie, în vârstă de douăzeci de ani, fiind întâiul născut al familiei sale, 
moştenise răspunderile şi averile tatălui său. Însă familia sa a băgat de seamă viaŃa lui ziditoare şi au luat 
aminte la vorbele sale pătrunzătoare, pline de har şi de putere, care până la urmă şi-au tins Ńinta. Când 
Grigorie a hotărât să se călugărească, i-a spus credincioasei sale mame, Kali, despre acest lucru. La 
început ea a fost oarecum mâhnită, dar apoi nu numai că s’a învoit, dar s’a bucurat întru Domnul şi a 
hotărât ea însăşi să se călugărească. Apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ea i-a înduplecat şi pe ceilalŃi copii 
să se călugărească o dată cu ea. Pentru aceea putea să zică dimpreună cu prorocul Isaia: „Iată eu şi pruncii 
pe care mi i-a dat  Dumnezeu” (Is. 8, 18). Până la urmă mama lui Grigorie, cele două surori, Epiharis şi 
Theodoti, şi câteva slujnice au intrat în mănăstiri din Constantinopol. De asemenea câŃiva dintre slujitorii 

                                                 
11 PG 143, 389A. 
12 Triade, I, 2, 12. 
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lui Grigorie au părăsit lumea şi au intrat în viaŃa monahală. Astfel părinŃi, fraŃi şi surori, într’un chip 
foarte obişnuit pentru o familie bizantină, s’au dus să îmbrăŃişeze monahismul. 

Urmând porunca Evangheliei, Grigorie a împărŃit toată averea sa săracilor. Apoi, dispreŃuind din 
toată inima frumuseŃea, dulceaŃa şi slava acestei lumi, i-a luat pe cei doi fraŃi ai săi, Macarie şi Theodosie, 
şi au plecat la Muntele Athos. FraŃii au părăsit Constantinopolul pe jos, în toamna lui 1317. 
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BOGOMILII 
 

La jumătatea drumului între Constantinopol şi Thessalonic, la graniŃa Traciei cu Macedonia, fraŃii 
Palama au iernat câteva luni pe Muntele Papikion, vestit încă din veacul al unsprezecelea pentru multele 
sale aşezăminte monahiceşti. 

Pe un munte învecinat trăiau bogomilii care, de câteva generaŃii, boleau de erezia marchionită şi cea 
massaliană. Bogomilii nu recunoşteau nici o stăpânire lumească sau vreun aşezământ al statului, fiind o 
ameninŃare pentru Biserică. Cu aspra lor asceză atrăseseră mulŃi oameni din Răsărit. Massalienii îşi aveau 
obârşia în Asia Mică şi în alte părŃi ale Răsăritului Creştin, de unde fiind alungaŃi, se aşezaseră în Thracia 
şi Bulgaria. Căpetenia lor fusese un preot, Papa Bogomil, de la care, în Balcani, mişcarea şi-a luat numele 
de bogomilism. 

Ei învăŃau că Ńelul rugăciunii, postului şi cugetării era slobozirea de trup, iar nu preschimbarea lui 
împreună cu sufletul prin har. De regulă se înfrânau de la carne şi de la vin. Lepădau Vechiul Legământ, 
afară de Psaltire. Primeau Noul Legământ, dar lepădau tămăduirile minunate săvârşite de Hristos, căci 
acestea erau legate de trup. Ei le înŃelegeau ca pe nişte pilde ale vindecării de păcat. Nu îngăduiau altă 
rugăciune decât Rugăciunea Domnească, pe care o rosteau de patru ori în timpul zilei şi de patru ori în 
timpul nopŃii. Nu îngăduiau căsătoria pentru cei „desăvârşiŃi”, adică propovăduitorii lor, dar o îngăduiau 
pentru oamenii de rând. SusŃinând că toate ramurile Bisericii Creştine erau în rătăcire, ei lepădau nu 
numai ierarhia şi stăpânirea bisericească, ci şi Sfântul Botez, Sfânta Împărtăşanie, cinstirea altarelor, 
icoanelor, crucilor şi sfintelor moaşte. Nu recunoşteau minunile şi nici canoanele bisericeşti. 

Potrivit teoriei lor maniheiste, Dumnezeu a zidit doar lumea duhurilor, iar diavolul a făcut materia, 
trupurile materialnice şi lumea materialnică. Pentru aceea toate cele materialnice sânt rele şi trebuie 
lepădate. Massalienii sau evhiŃii (lit. „cei ce se roagă”) învăŃau că de la naştere se află în inima fiecărui 
om un diavol lăuntric care nu iese la Sfântul Botez, ci numai prin rugăciune neîncetată. Ei mai susŃineau 
că esenŃa dumnezeiască se poate vedea cu ochii trupeşti. 

Odată, vreo doi sau trei bogomili s’au încumetat să vină la mănăstirea unde stătea Sf. Grigorie, ca să 
se cunoască şi să poarte discuŃii theologice. Curând bogomilii şi-au dat seama că ceea ce propovăduiau ei 
nu era bine primit, astfel că au plecat în grabă. După ce a auzit multe dintre blasfemiile rostite de 
bogomili, Grigorie, plin de Duh şi de sfântă râvnă, nu a şovăit să-l ia pe fratele său Theodosie şi să 
străbată drumul până la tabăra bogomililor. Ajungând la locul unde stăteau ereticii, a intrat în vorbă cu 
dascălii lor, vorbind despre rugăciune şi despre adevărul Ortodoxiei. Grigorie, luminat de Duhul Sfânt, le-
a retezat deşarta şi întortocheata lor cugetare ca pe o pânză de păianjen. În ce priveşte Rugăciunea 
Domnească, Grigorie a spus că atunci când ucenicul a cerut, „Doamne, învaŃă pre noi a ne ruga” (Lc. 11, 
1), Hristos nu a zis că acestea sânt singurele cuvinte ce trebuie rostite în rugăciune, ci că aşa trebuie să se 
roage (Mt. 6, 9). Rugăciunea Domnească avea să fie ucenicilor pildă şi dreptar. Apoi sfântul bărbat 
începu să le dezvăluie misiunea de suflet mântuitoare a lui Hristos şi înfrângerea vrăjmaşilor noştri prin 
Cruce. Folosind pilde din Vechiul Legământ şi din Proroci, el le-a înfăŃişat dumnezeiasca taină a iertării şi 
toate lucrurile ce preînchipuiau Crucea. UluiŃi, ereticii şi-au închis gurile şi şi-au oprit limbile. Sfântul 
Grigorie a dobândit cu adevărat o mare biruinŃă.13 

Cu toate acestea unii bogomili s’au simŃit foarte jigniŃi. Furioşi, ei căutau să-i facă rău lui Grigorie. 
Şi ce au uneltit? Ei au făcut în aşa fel încât să-i poftească la masă pe Grigorie şi pe fratele său şi să 
mănânce bucate în care amestecaseră otravă. Însă această cumplită faptă nu a trecut nezărită de Grigorie 
care era luminat de Duhul Sfânt. Deci Grigorie i-a înştiinŃat pe cei de faŃă, şi unul dintre ei, vrând să 
încerce, a aruncat prin uşă o bucăŃică de pâine câinilor. Un câine, prinzând pâinea şi mâncând-o, a murit 
îndată. ToŃi s’au înspăimântat atunci când s’a vădit că mâncarea era presărată cu otravă şi cu moarte. Însă 
aceasta n’a făcut decât să sporească sfinŃenia lui Grigorie în ochii ereticilor.14 

Ca urmare, Grigorie şi fratele lui au izbutit să-l convertească pe căpetenia lor. Acest bărbat şi-a venit 
în simŃiri, dimpreună cu alŃi bogomili. Recunoscându-şi rătăcirea, ei au plecat la Constantinopol unde s’au 
unit cu adevărata Biserică. 

                                                 
13 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 67-75. 
14 Ibid., pp. 77-79. 
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Această istorisire despre bogomili a fost scrisă de biograful lui Palama, Patriarhul Filothei, spre a 
respinge clevetirea umanistului Varlaam care avea să-l învinuiască pe Sfântul Grigorie de massalianism. 
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VIA łA LA  MUNTELE ATHOS 
 

După ce au petrecut câteva luni pe Muntele Papikion, Grigorie, Macarie şi Theodosie au ajuns la 
Sfântul Munte al Athosului la începutul primăverii.  

Mănăstirile athonite nu erau cele mai vechi din Răsărit. Marea Lavră fusese întemeiată doar în 
veacul al nouălea de către Sf. Athanasie Athonitul (pomenit la 5 Iulie). În veacurile următoare s’au 
întemeiat multe alte obşti monahale. Ele s’au adunat într’o federaŃie, sub conducerea unui Protos. El era 
capul ocârmuirii athonite din capitala Karies, fiind mai-marele sfatului igumenilor. Asemenea federaŃii 
existau şi pe muntele Olimp sau Muntele Sf. Auxentie, dar năvălirea turcească în Asia Mică a făcut ca 
Athosul să dobândească o însemnătate aparte, mai ales din pricina locuitorilor săi de mai multe neamuri.15  

În vremea Sfântului Grigorie, la fel ca şi astăzi, Athosul era centrul monahismului ortodox. De 
asemenea, era şi un centru intelectual cu o bogăŃie nesecată de biblioteci. Anii petrecuŃi de Sf. Grigorie 
acolo au fost nu numai o şcoală duhovnicească, ci şi prilejul de a cerceta învăŃătura patristică şi de a 
experia problemele de tot felul ale vieŃii monahale.16 

                                                 
15 John Meyendorff, St. Gregory Palamas and Orthodox Spirituality, St. Vladimir’s Seminary Press, NY, 1974, p. 77. Trad. 
rom.: Sf. Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p. 61. 
16 Ibid. 
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Cei trei fraŃi s’au pus sub povăŃuirea duhovnicească a Părintelui Nicodim, un duhovnic iscusit care 
trăia nu departe de Mănăstirea Vatopedi. Acesta avea să fie cunoscut mai apoi drept „duhovnicul lui 
Grigorie Palama”. Nicodim era un isihast încercat, care fusese călugăr la Muntele Sf. Auxentie, o 
mănăstire de pe malul răsăritean al Bosforului, nu departe de Halkidon. StareŃul Nicodim a pus temelie 
bună, deprinzându-i pe cei trei fraŃi cu trezvia, rugăciunea neîncetată, postul şi privegherea. Cuviosul 
Grigorie şi-a tăiat voia, petrecând în adevărata ascultare şi în rugăciune neîncetată, punând înainte pe 
Maica Domnului ca ocrotitoare şi solitoare şi strigând către dânsa: „Luminează întunericul meu!” Şi în tot 
ceasul ridica ochii lui către icoana ei, cerându-i ajutor şi întărire ca să poată duce până la capăt petrecerea 
sa în ascultare, călăuzit de mâna ei.17 
 

                                                 
17 John Meyendorff, St. Gregory Palamas and Orthodox Spirituality, ibid., p. 81.  
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ARĂTAREA SFÂNTULUI IOAN EVANGHELISTUL 
 

După ce a petrecut doi ani cu Părintele Nicodim, Grigorie a avut parte de o vedenie dumnezeiască. 
Într’o zi, pe când se îndeletnicea cu rugăciunea minŃii, i s’a arătat un bărbat măreŃ şi străluminat. Grigorie 
l-a recunoscut pe Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul, Fiul Tunetului, ucenicul cel 
iubit şi prietenul lui Hristos. Privindu-l pe Grigorie cu bunăvoire, Apostolul a spus: „Din lumea cealaltă 
am venit la tine ca sol al Stăpânei a tot ce este sfânt, ca să te întreb pentru ce strigi mereu zi şi noapte şi în 
tot ceasul, „Luminează întunericul meu, luminează întunericul meu”? Grigorie a răspuns: „Ce altceva aş 
putea zice în rugăciunea mea către Dumnezeu, fără numai a cere milă şi luminare ca să cunosc şi să fac 
voia Lui, om pătimaş fiind eu şi plin de păcate?”18 

Atunci ucenicul cel iubit al lui Hristos a răspuns: „Stăpâna tuturor Ńi-a poruncit să nu te temi, nici să 
şovăi, că eu voi fi ajutorul tău”. Apoi Grigorie a întrebat: „Oare în viaŃa de acum ori în cea viitoare vrei a-
mi ajuta ca împreună-lucrător al Maicii Domnului?” Marele Evanghelist al celor înalte a răspuns cu 
bucurie şi dulceaŃă: „Te-am ajutat şi mai nainte, şi te ajut şi acum, şi încă şi în viitor te voiu ajuta!” Deci 
după ce Evanghelistul i-a vestit despre acest dar mai presus de fire şi negrăit al Maicii Domnului, s’a 
făcut nevăzut.19 Din această vedenie putem înŃelege că harul dumnezeiesc îl pregătea pe Sf. Grigorie a 
păşi pe urmele „Theologului”.  

Cele de mai sus au fost dezvăluite mult mai târziu de către Grigorie ucenicului său Dorothei 
(viitorul Mitropolit al Thessalonicului, 1371-1379). Trebuie ştiut că încă înainte ca Grigorie să părăsească 
îndeletnicirile lumeşti, pe când trăia în casa tatălui său, sau la şcoală ori la palat, nutrea o deosebită 
credinŃă faŃă de Maica Domnului. Cu dragoste arzătoare căuta întărirea ei. Încă din tinereŃe, înainte de a 
începe vreun lucru, Grigorie, stând înaintea icoanei ei, rostea cu mare umilinŃă şi zdrobire de inimă 
rugăciunea Sfintei Maria Egipteanca, pe care a rostit-o înainte de a pleca din Ierusalim spre a trăi ca 
pustnică: „Stăpână, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, nu mă lăsa pre mine!”20 

În al treilea an al uceniciei sale Grigorie a fost tuns de către Nicodim. Apoi, bătrân fiind cu vârsta, 
Fericitul Nicodim a adormit, în anul 1320, la 11 Iulie, aceasta fiind şi ziua când este pomenit de către 
Sfânta Biserică. 

 
 

LA MAREA LAVR Ă 
 

După ce Grigorie l-a îngropat pe preacinstitul său StareŃ, împreună cu fraŃii săi Macarie şi Theodosie 
s’au dus la Marea Lavră, Mănăstirea Sfântului Athanasie Athonitul. Acolo au fost primiŃi cu mare bucurie 
şi cinste, căci se auzise despre Grigorie şi vieŃuirea lui cea virtuoasă. FraŃii Palama au hotărât să se alăture 
acestei obşti chinoviale. Grigorie avea să rămână acolo trei ani, din toamna lui 1320 până în toamna lui 
1323. El i-a uimit pe toŃi cu înŃelepciunea sa şi cu asprimea vieŃuirii, arătând că era mai încercat decât i se 
dusese faima.21  

În răstimpul petrecut la Lavra s’a aflat sub povăŃuirea duhovnicească a unui anume Nichifor, căruia 
i-a dovedit iarăşi dragostea sa de învăŃătură. Acest StareŃ i-a fost călăuză lui Grigorie întru liniştirea 
netulburată de grijile lumeşti. StareŃul Nichifor era foarte încercat în trezvia lăuntrică şi în atingerea 
negrăitei uniri cu Dumnezeu. Câteva scrieri ale acestui sfânt bărbat se află în Filocalie. 

Igumenul Marii Lavre i-a dat lui Grigorie ascultarea de a sluji la masa fraŃilor din marea trapeză de 
obşte a Mănăstirii. FraŃii intrau în schimburi de câte o sută de călugări. Grigorie a fost pus de asemenea să 
cânte la strană. Şi aci minunatul acesta s’a arătat a fi pildă de desăvârşire călugărească pentru toŃi, tineri şi 
bătrâni, chinoviarhi şi pustnici, învăŃaŃi sau neştiutori de carte. Smerenia era virtutea sa de căpetenie, încât 
nu numai că şi-a supus şi înfrânat mişcările dobitoceşti ale patimilor trupeşti, ci şi-a micşorat cu străşnicie 
cerinŃele firii. Părea că nu are trebuinŃă de nimic din cele pământeşti. Astfel, prin dragostea sa de curăŃie, 
era o pildă mângâietoare de nepătimire îngerească pentru toată obştea fraŃilor. Până şi cu somnul, fără de 
                                                 
18 Ibid., pp. 81-83. 
19 Ibid. p. 83. 
20 Ibid., pp. 83-85. Cf. „ViaŃa Sfintei Maria Egipteana,” Triod. 
21 John Meyendorff, St. Gregory Palamas and Orthodox Spirituality, ibid., p. 85.  
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care nimenea nu poate, s’a luptat şi l-a biruit vreme de trei luni, fără a-şi îngădui odihnă şi răgaz în 
vremea nopŃii, ci îngăduindu-şi numai a aŃipi puŃin după-amiaza – şi aceasta numai spre a se feri de 
urmările vătămătoare ale îndelungatei lipsiri de somn.22 

Deci petrecând acolo trei ani în ascultare faŃă de toŃi şi în frica lui Dumnezeu, smerenia, blândeŃea şi 
sârguinŃa sa i-au adus cinstirea întregii obşti. Însă tovărăşia fraŃilor îl împiedica să-şi împlinească 
chemarea isihastă a duhului său. Deci spre a scăpa de slavă, şi tânjind să ducă o viaŃă mai retrasă şi mai 
aspră, a hotărât să părăsească obştea. 

                                                 
22 Ibid., pp. 87-89. 
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LA SCHITUL GLOSSIA 
 

Apoi Sf. Grigorie s’a retras la Schitul Glossia, cu hramul SfinŃii Apostoli, pe coasta de nord-vest a 
Athonului, unde vieŃuiau câŃiva sihaştri sub povăŃuirea unui anume Părinte Grigorie, numit şi Drimis, de 
asemenea din Constantinopol.23 Biograful lui Palama îl numeşte pe Drimis „Grigorie cel Mare”, născut pe 
la mijlocul veacului al treisprezecelea. Dorind viaŃa îngerească, a hotărât să meargă la Marea Lavră unde 
a săvârşit toate felurile de nevoinŃă, cu posturi aspre şi rugăciunea minŃii neîncetată, atingând culmile 
liniştirii, deprins întru cele dumnezeieşti taine. S’a învrednicit şi să primească hrană de la un sfânt înger, 
ajungând vestit nu numai în Sfântul Munte, ci şi în alte locuri, căci cu mare iscusinŃă povăŃuia pe ceilalŃi 
întru calea desăvârşirii. Mul Ńi s’au adunat în jurul lui ca să se împărtăşească de dulceaŃa învăŃăturilor sale 
şi să guste roadele cele alese ale trezviei şi dreptei socoteli. Acestui minunat StareŃ, aşa de vestit în 
vremea aceea pentru iscusinŃa sa în vieŃuirea şi rugăciunea contemplativă, i s’a încredinŃat sfântul nostru 
bărbat. Tânărul Grigorie a învăŃat de la el încă şi mai multe despre tainele contemplaŃiei sau lucrării minŃii 
şi despre dumnezeiasca curăŃie. Faptul că Părintele Grigorie a fost dascălul Sfântului Grigorie Palama, 
care a ajuns la culmea virtuŃilor, este îndestulătoare dovadă despre măreŃia acestui Grigorie Athonitul.24 

Este cu neputinŃă a zugrăvi cu amănuntul sau în grai omenesc felul cum mintea şi inima se 
contopesc întru o singură dorire a voii şi tăriei, spre a plăcea lui Dumnezeu, spre a-L iubi, şi cu 
rugăciunea necontenită ca şi cu o pavăză a se apăra de toată pornirea către gânduri trupeşti şi de lucrarea 
potrivnică a lui satana. Înseşi roadele vieŃii contemplative tâlcuiesc şi descoperă tainele darurilor harului 
cu care Dumnezeu îi dăruieşte pe sfinŃii Lui. Sf. Grigorie, adânc cufundat în duhul rugăciunii şi luminat 
de ea, a ajuns la asemenea înălŃime a străpungerii şi plânsului, încât lacrimile curgeau din ochii săi ca 
nişte pâraie nesecate. Omorând toată pofta trupului celui osândit să piară, prin nevoinŃă şi-a adus sufletul 
său la viaŃă, afierosindu-şi toate puterile contemplării lui Dumnezeu. Slava vieŃii sale fără de prihană 
uimea şi pe oameni şi pe îngeri. 

 
 

SFÂNTUL PLEACĂ LA THESSALONIC 
 

În toamna anului 1325 dulcea linişte a lui Grigorie şi a tovarăşilor săi avea să fie întreruptă de 
agarenii ce-i atacau pe sihaştrii vieŃuitori în singurătate în afara zidurilor ocrotitoare ale Marii Lavre. 
Părintele Grigorie Drimis, dascălul întru isihasm al Sfântului Grigorie, s’a întors în cetatea de scaun ca să 
moară în linişte. Patriarhul Filothei scrie că după moartea lui Drimis cinstitele sale moaşte au săvârşit 
minuni. El este prăznuit de Sf. Biserică la 6 Aprilie.25 

  
Deci după doi ani la Schitul Glossia, Palama cu unsprezece fraŃi au fost siliŃi să părăsească „pustia” 

şi să plece la Thessalonic. Sfântul avea douăzeci şi nouă de ani. Ajunşi la Thessalonic, isihaştii au hotărât 
cu toŃii să plece către Răsărit, la Ierusalim şi Sinai. Grigorie s’a gândit că, dacă va voi Dumnezeu, după ce 
se va închina la locurile sfinte avea să-şi sfârşească zilele în liniştea pustiului. Dorind să afle dacă voia sa 
este plăcută lui Dumnezeu, chibzuitul Grigorie s’a rugat să dobândească dumnezeiasca povăŃuire. 

În vremea rugăciunii a simŃit că aŃipeşte. Cum povestea mai apoi, „se făcea că eram împreună cu 
fraŃii cu care plecasem (din Athos). Eram în pridvorul de dinaintea curŃii. De faŃă era şi Împăratul, şezând 
pe scaunul împărătesc. Împrejurul lui stăteau străjerii, singliticii şi cinurile dregătorilor. Apoi unul dintre 
dânşii, falnic şi cu mare îndrăzneală, a păşit înainte şi a stat înaintea noastră. Părea că este înveşmântat ca 
un duce. El m’a luat şi m’a îmbrăŃişat, cuprinzându-mă cu amândouă braŃele. Apoi s’a întors către 
tovarăşii mei şi a zis: ‘Iată, precum vedeŃi, pe acesta îl Ńin alături de mine, după porunca Împăratului. Însă 
voi puteŃi să vă duceŃi unde doriŃi şi nimenea nu vă va împiedica”.26 

                                                 
23 Patriarhul Filothei, Encomium, PG 151, 567C-568B; Cantacuzino, Hist. II, 39 (Bonn), I, 545-46; Grigora, Hist. XIX, I 
(Bonn), II, 919. 
24 „Sf. Grigorie Athonitul”, Sinaxarul cel Mare al Bisericii Ortodoxe, Luna Aprilie (în lb. greacă), Athena, 1979, pp. 163-164. 
25 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 89-91. 
26 Ibid., p. 97. 
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Astfel, Grigorie avea să rămână în Thessalonic, după dumnezeiasca poruncă. Când Grigorie a 
pomenit de această vedenie prietenilor săi, aceştia i-au spus că „ducele”, precum este adesea văzut, nu 
este altul decât ocrotitorul Thessalonicului, Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, pomenit la 26 Octombrie, ale 
cărui sfinte moaşte sânt comoara cetăŃii. ÎmbrăŃişarea plină de dragoste cu care Sf. Dimitrie l-a îmbrăŃişat 
pe Grigorie preînchipuia păstorirea turmei Thessalonicului de către acesta. 
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VIA łA LA  THESSALONIC 
 

Sf. Grigorie Palama împreună cu Isidor, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul, au rămas în 
Thessalonic. Sf. Grigorie Sinaitul vieŃuise cu ucenicii săi, Isidor şi Kallist (viitorii patriarhi) la Schitul 
Magoula, nu departe de sihăstria Glossia, către nord-vest. Şi ei voiau să meargă la Ierusalim şi în Sinai, 
dar Grigorie Sinaitul şi Kallist nu au ajuns mai departe de Constantinopole. 

La Thessalonic, Grigorie Palama făcea parte            împreună cu prietenii săi dintr’un grup 
duhovnicesc ce cuprindea călugări, mireni şi chiar câteva doamne din înalta societate. Isidor, care încă nu 
fusese tuns în monahism, pare să fi fost mai-marele lor. Acest grup              duhovnicesc a avut mare 
înrâurire asupra elitei intelectuale din Thessalonic. Având putinŃa să se mişte în aceleaşi cercuri ca şi 
bogomilii, luptau împotriva acestor eretici. 
 

 
HIROTONIA SFÂNTULUI GRIGORIE 

 
Prietenii săi şi călugării au stăruit pe lângă cuviosul Grigorie să se hirotonească preot, fiindcă 

fericitul era un om ales ce covârşea pe mulŃi cu virtuŃile. Cel ce l-a înduplecat să primească hirotonia întru 
diacon a fost Isidor Vouheras, care fusese tuns în monahism de către Sf. Grigorie.  

Grigorie, cu multă cinstire de Dumnezeu dorea să afle dacă aceasta este voia Domnului. Luând în 
mână Apostolul, şi-a înălŃat cugetul şi ochii către Dumnezeu şi cu credinŃă a cerut să afle, pe cât i se 
putea, voia Dumnezeiască. Deci deschizând cartea, Grigorie şi-a aruncat ochii pe cel dintâi stih, care era 
din Epistola către Galateni a înŃeleptului Apostol Pavel, care zice: „Pavel apostol, nu de la oameni, nici 
prin om, ci prin Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl” (Gal. 1, 1). Deci Grigorie a înŃeles că era voia lui 
Dumnezeu ca el să primească acea sfântă dregătorie. 

Spre a fi hirotonit, Grigorie trebuie să fi fost cunoscut de către mitropolitul Thessalonicului, Ioan 
Kaleka (1322-1334), cel care, după ce a ajuns în scaunul patriarhal al Constantinopolului, avea să-l 
prigonească crunt pe Sf. Grigorie, tăgăduind predaniile PărinŃilor. 

Cuviosul Grigorie a fost hirotonit diacon şi apoi preot în anul 1326, la vârsta canonică de treizeci de 
ani. Totuşi nu a zăbovit prea mult în Thessalonic. Curând după hirotonia sa, luând cu sine zece prieteni 
monahi, la fel de osârduitori întru nevoinŃă, a părăsit Thessalonicul şi a plecat la Verria unde a întemeiat 
un schit în afara cetăŃii spre a lucra sfânta liniştire (isihia). 

În liniştea chiliei sale, în deplină singurătate şi tăcere, s’a putut desfăta deplin întru viaŃa 
duhovnicească, slujind lui Dumnezeu întru necontenită contemplare a slavei Sale. Cu totul cufundat în 
contemplarea lui Dumnezeu, s’a aruncat în Cel fără de sfârşit, părăsind cu totul lumea şi grijile ei şi 
pierzându-se cu totul în fericirea dumnezeiescului chip. Grigorie înŃelegea rugăciunea ca pe un chip al 
slavei, o rază de lumină ce uneşte cu Dumnezeu chipul dumnezeiesc din om. În adâncurile contemplaŃiei, 
când s’a retras cu totul din lume în desăvârşita ieşire din sine a duhului, Dumnezeu i S’a făcut cunoscut. 
Când întunericul s’a îndepărtat, a rămas numai lumina lui Dumnezeu care cheamă. Întru deplină curăŃie a 
inimii Grigorie repeta mereu cuvintele „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!” Astfel el săvârşea cea 
mai înaltă lucrare pentru care a fost zidit omul. Grigorie s’a aflat înlăuntrul aceleiaşi lumini care a 
strălucit pe Muntele Thavorului în vremea Schimbării la FaŃă a Mântuitorului. În acea clipă a descoperirii 
Cuvântului, Iisus S’a arătat pe Sine pentru întâia oară în curata şi desăvârşita Sa Dumnezeire.27 
 

 
VIA łA LA SCHITUL VERRIA 

 
Până atunci Grigorie se bucurase de o sănătate înfloritoare, nefiind atins nici de cea mai mică boală, 

astfel că s’a dat pe sine unor mari nevoinŃe şi unei aspre vieŃuiri. Săvârşea lungi posturi şi privegheri, ca 
să-şi poată supune în chip desăvârşit duhul, şi cu necontenita curgere a lacrimilor trupeşti să-şi curăŃească 
ochii sufleteşti. Stăruind în această lucrare Grigorie s’a îmbogăŃit de darurile Duhului, căci ca o oglindă a 

                                                 
27 Robert Payne, op. cit, pp. 269-270. 
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lui Dumnezeu păstra în sine fără prihană ceea ce era după chipul dumnezeiesc. Cu vitejie şi-a pus mintea 
stăpânitoare peste patimile cărnii; şi ajungând la ceea ce este după asemănarea lui Dumnezeu, s’a făcut 
sălaş slăvit al Sfintei Treimi. 

ToŃi cei ce sălăşluiau acolo sau vizitau acel munte îl socoteau pe Grigorie mai presus de om şi chip 
minunat al săvârşirii celei bune, căci din felul vieŃuirii sale se vădea roada Duhului care este „dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinŃa, blândeŃea, înfrânarea poftelor” 
(Gal. 5, 22-23).  

La Verria petrecerea cuviosului bărbat era astfel: cinci zile pe săptămână nu ieşea defel, nici nu 
primea pe cineva, petrecând în contemplaŃie, linişte şi necontenita rugăciune a inimii. Sâmbăta şi 
Duminica, după ce slujea şi se împărtăşea cu Sfintele Taine, petrecea întru duhovnicească tovărăşie cu 
fraŃii, zidindu-i şi mângâindu-i cu mişcătoarele şi înŃeleptele sale cuvinte. 

În ceasurile de după singurătatea sa din timpul săptămânii, şi mai ales după Liturghie, pe chipul 
sfântului se putea vedea o minunată lumină dumnezeiască. Slujbele săvârşite de el cu atâta cucernicie îi 
mişcau pe toŃi până la lacrimi. MulŃi bărbaŃi cuvioşi erau uimiŃi de viaŃa sa cea virtuoasă ce îl învrednicea 
a primi de la Dumnezeu darul facerii de minuni şi al prorociei. Grigorie a ajuns a fi cunoscut drept 
„purtător de Dumnezeu” şi „proroc”. 
 

 
FRATELE NOU-ÎNCEP ĂTOR AKINDIN 

 
Pe când Sf. Grigorie vieŃuia la Verria, un tânăr bulgar pe nume Grigorie Akindin a venit la el pentru 

povăŃuire duhovnicească. Akindin venise la Verria din satul său natal, Prilep, aflat în Macedonia, ca să se 
facă dascăl de gramatică. Văzând sfânta vieŃuire a Cuviosului Grigorie, el a dorit să intre sub povăŃuirea 
sfântului. Sf. Grigorie l-a primit ca ucenic şi s’a îngrijit ca, prin ascultare, să-l aşeze pe o bună temelie de 
smerenie şi răbdare. Însă Akindin, din pricina slăbiciunii sale                   sufleteşti, a plecat urechea la 
îndemnurile şi gândurile diavoleşti de a părăsi o asemenea vieŃuire înaltă. El a plecat de lângă Sf. Grigorie 
şi s’a dus să înveŃe la Thessalonic cu dascălii Magistros şi Vriennios. El a continuat de asemenea să 
traducă Summa lui Thoma din Aquino în greceşte. Însă drumurile celor doi Grigorie aveau să se întretaie 
din nou. 
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DETRONAREA  ÎMP ĂRATULUI 
 

Împotriva neputinciosului împărat Andronic al II-lea s’a ridicat o ceată de oameni deznădăjduiŃi, în 
frunte cu tânărul şi bogatul boier Ioan Cantacuzino, hotărâŃi să nu lase împărăŃia să piară din pricina 
împăratului care nu făcea nimic ca să o ocrotească. 

De-a lungul domniei sale Andronic al II-lea nu a fost în stare să pună capăt urgiei acelor vremi. Mai 
nainte de sfârşitul domniei sale turcii otomani izbutiseră să cucerească toată Asia Mică. Aceasta s’a 
întâmplat din pricina neînŃeleptei politici militare a împăratului şi a sfetnicilor lui. În cei dintâi ani ai 
domniei sale Andronic poruncise straşnica împuŃinare a oştirilor şi desfiinŃase cu totul flota, spre a 
micşora cheltuielile. Mai târziu şi-a dat seama de marea nebunie a acestor măsuri, atunci când bizantinii 
au încercat să se înarmeze din nou, dar era prea târziu spre a mai pune capăt urmărilor cuceririi 
otomane.28 

În 1320 o altă nenorocire a căzut asupra lui Andronic al II-lea: moartea năprasnică a fiului său, co-
regentul Mihail al IX-lea. Moartea sa a fost urmarea unui ciudat şir de întâmplări. Fiul lui Mihail, 
Andronic al III-lea, pricinuise fără să vrea moartea fratelui său. Când vestea cea rea a ajuns la Împăratul 
Mihail al IX-lea, el a murit de un atac de inimă. Aceasta l-a făcut pe bătrânul împărat Andronic al II-lea 
să se pornească cu mânie asupra nepotului său, Andronic al III-lea, şi să caute să-l îndepărteze pe tânăr de 
la moştenirea tronului. Această duşmănie dintre bunic şi nepot a dus la un fel de război civil. Ioan 
Cantacuzino era cel mai bun prieten al lui Andronic al III-lea, îndemnându-l să lupte pentru drepturile 
sale. Tânărul Andronic s’a dovedit a fi un bun conducător militar, deşi cel care plănuise răscoala era 
Cantacuzino.29 

Pe neaşteptate, în 1328 Împăratul Andronic al II-lea a fost detronat, punându-l pe tron pe nepotul 
său, Andronic al III-lea. Apoi Andronic al II-lea s’a retras într’o mănăstire şi a fost tuns în monahism cu 
numele de Antonie. Sf. Grigorie nu a luat parte la detronarea sa, deşi cândva îl cunoscuse pe Cantacuzino, 
plăcându-se unul pe altul şi rămânând prieteni.30   
 

 
ADORMIREA MAICII SFÂNTULUI 

 
Pe când Sf. Grigorie se afla la Verria, virtuoasa lui mamă, călugărită cu numele de Kalloni, plină de 

toată săvârşirea cea bună, a plecat la Domnul. Grigorie a primit o scrisoare de la surorile sale, fecioarele 
Epiharis şi Theodoti, în care îi vesteau moartea mamei lor. Ele îl chemau la mănăstirea lor din 
Constantinopol pentru a le mângâia acum când rămăseseră orfane şi pentru a le da îndrumare 
duhovnicească.  

Grigorie îşi amintise toată viaŃa de gingăşia şi frumuseŃea mamei sale. Supunându-se chemării 
dragostei rudeniilor sale, Grigorie a luat pe câŃiva dintre fraŃi şi a plecat la Constantinopol ca să-şi vadă 
surorile şi să stea de vorbă cu ele. Surorile sale doreau mult ca fraŃii să rămână acolo, ca să se poată folosi 
zi de zi de învăŃăturile ziditoare întru virtute şi de povăŃuirea către Dumnezeu din partea fratelui lor. Însă 
Grigorie le-a spus că nu este cu putinŃă să rămână mereu la Constantinopol; deci şi-a înduplecat surorile 
să se întoarcă cu el la Verria. Odată ajunşi la Verria, el le-a aşezat pe surori într’o mănăstire şi apoi s’a 
grăbit către sihăstria sa din munŃi. 

La scurtă vreme, sora cea mai mare a lui Grigorie a adormit întru Domnul, purtând cununa fecioriei 
şi a nevoinŃei. Deşi era cu desăvârşire sănătoasă, şi-a cunoscut moartea cu zece zile mai nainte. Deci când 
fraŃii ei, Grigorie şi Theodosie, au coborât din munŃi şi au intrat în Verria, ea a dorit să-i Ńină aproape de 
dânsa. I-a prevestit lui Theodosie că sfârşitul lui era aproape iar lui Grigorie  i-a prevestit că în curând 
avea să plece cu Macarie înapoi la Sf. Munte. De asemenea, i-a dezvăluit lui Grigorie că îl aşteaptă multe 
prigoane, dar l-a mângâiat spunându-i că toate se vor sfârşi cu bine. 

                                                 
28 Constance Head, Imperial Byzantine Portraits, A Verbal and Graphic Gallery, Caratzas Brothers Publishers, New Rochelle, 
NY, 1982, p. 1. 
29 Ibid., pp. 147-149. 
30 Payne, op. cit, p. 274. 
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STAREłUL IOV 
 

Aproape de Sf. Grigorie trăia un binecunoscut nevoitor, StareŃul Iov, cu vieŃuire virtuoasă şi simplu 
în purtări, cinstit de către toŃi. Cu vremea s-a legat o strânsă prietenie duhovnicească între ei, căci adeseori 
virtutea îi leagă pe cei ce iubesc aceleaşi virtuŃi. Odată s’a întâmplat ca StareŃul Iov să stea împreună cu 
marele învăŃător Grigorie şi cu desfătare să-şi plece urechea la vorbele sale. Sf. Grigorie a citat din 
Epistola Întâi către Thessaloniceni a Sf. Apostol Pavel (5, 17), spunând că nu numai călugării, ci toŃi 
creştinii trebuie să se roage neîncetat, fie că sânt bărbaŃi, femei sau copii, înŃelepŃi sau oameni simpli. El a 
adus ca pildă pe Prorocul David care scria: „Mai nainte am văzut pe Domnul înaintea mea pururea”, 
spunând că trebuie să ne rugăm tot aşa cum răsuflăm. 

Atunci s’a întâmplat ceva cu StareŃul Iov, că a început să se împotrivească la ceea ce era vădit şi fără 
greş. El susŃinea cu înverşunare că rugăciunea neîncetată se potriveşte doar sihaştrilor şi monahilor, iar nu 
oamenilor trăitori în lume. Atunci Sf. Grigorie a adăugat alte pilde la cele aduse mai nainte. Cu toate 
acestea nu a izbutit să-l înduplece pe StareŃ să-şi schimbe părerea. Grigorie, voind să înlăture o nesfârşită 
contrazicere în cuvinte, a hotărât că e mai bine să se retragă, mai cu seamă că era cu mult mai tânăr decât 
StareŃul Iov. 

Iov s’a întors la chilie şi a stat la rugăciune. Atunci i s’a arătat cu mare slavă un înger de lumină al 
lui Dumnezeu şi i-a spus: „Bătrânule, să nu te osebeşti cu cugetul de Grigorie. El spune adevărul. Deci 
rămâi cu pace şi sfătuieşte şi pe alŃii aşijderea să facă”. Apoi îngerul a pierit. StareŃul Iov a alergat atunci 
la Grigorie să-i vestească toate câte a văzut şi auzit, după dumnezeiasca voie. Apoi Iov l-a rugat pe 
Grigorie să-i ierte îndărătnicia şi împotrivă-grăirea. După această întâmplare Iov a rămas nedespărŃit de 
marele dascăl, având ei multă pace şi dragoste între dânşii. Nu mult după aceea Iov s’a mutat la mult-
doritul său Domn, dar înainte de plecarea sa a dat mulŃămită Domnului că s’a învrednicit a fi prietenul 
sfântului bărbat Grigorie, blagoslovind pe Dumnezeu că         l-a făcut în stare a se bucura de împreună-
vorbirea cu Grigorie şi de învăŃăturile sale, de la care s’a folosit nespus.31  
 

                                                 
31 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 117. 
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SIHĂSTRIA SF. SAVVA 
 

Cinci ani paşnici de liniştire au trecut în Schitul Verria. Însă Grigorie era din nou silit să se mute, 
din pricina deselor năvăliri ale barbarilor din miazănoapte. Năvălitorii se năpusteau peste munŃi şi câmpii, 
arzând, jefuind şi luând oamenii în robie. Biograful sfântului numeşte pe aceşti barbari cu numele de 
„Illiri”, adic ă locuitorii Albaniei.32  

De data aceasta Grigorie s’a întors la Sfântul Munte, la Mănăstirea Sfântului Athanasie (Marea 
Lavră), unde a fost primit din nou de către iubiŃii săi părinŃi şi fraŃi cu multă dragoste. Însă în loc de a 
rămâne între zidurile Lavrei, Grigorie locuia în apropiere, în singuratica sihăstrie a Sfântului Savva.33 
Chilia sa era sus, deasupra Lavrei, agăŃată de coasta povârnită a Muntelui Athos. Era nevoie de un ceas de 
căŃărare anevoioasă spre a ajunge la chilie.  

La fel ca la Verria, el îşi petrecea zilele şi nopŃile în rugăciune şi cugetare, vieŃuind în deplină 
singurătate. Sâmbăta, Duminica şi în sărbători se ducea la Lavra pentru a sluji ca preot, căci era de rând 
ca slujitor în biserica mare (katholikon) a Lavrei. De asemenea Grigorie slujea în sobor la cele mai 
însemnate praznice din anul liturgic. 

 

                                                 
32 Ibid., p. 119. 
33 Astăzi această sihăstrie poartă numele Sf. Grigorie Palama. 
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JOIA MARE 
 

Uneori aceste vizite la mănăstire îi puneau la mare încercare răbdarea. În anul 1332, în seara din 
Joia Mare, când se săvârşeşte slujba sfintelor şi mântuitoarelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos, 
Grigorie era alături de cei aleşi să cânte sfintele cântări. Însă, cum se întâmplă adeseori, unii din cei ce 
stăteau acolo, uitând unde se află, fără să ia aminte la înfricoşatele şi minunatele cântări, au început să 
vorbească pe îndelete despre tot felul de lucruri deşarte şi fără rost. Pe bună dreptate aceasta l-a supărat 
mult pe omul lui Dumnezeu, căci cei ce stăteau de vorbă nu încetau defel, ci urmau la fel şi în vremea 
cântării. Aceasta l-a făcut pe Grigorie să se retragă în sine, precum îi era obiceiul, dându-se rugăciunii şi 
lui Dumnezeu.34 

Deodată, o dumnezeiască lumină a strălucit deasupra lui Grigorie, ale cărei raze i-au luminat sufletul 
dar i-au deschis şi ochii ca să vadă în viitor. Grigorie a văzut pe Igumenul Lavrei, Macarie, stând de-a 
dreapta sa, dar nu purta obişnuita sa shimă îngerească a monahilor, ci era înveşmântat în haine de ierarh. 
Într’adevăr, unsprezece ani mai târziu, Igumenul Macarie s’a suit pe scaunul arhiepiscopal din 
Thessalonic şi întru acest cin a şi adormit întru Domnul (†1345). 
 

                                                 
34 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 139. 
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AKINDIN LA ATHOS 
 

Pe când Sf. Grigorie îşi ducea viaŃa sa retrasă la Sf. Savva, a venit din nou la el Grigorie Akindin ca 
ucenic, ca să se deprindă cu rugăciunea curată. Dar iarăşi, după puŃină vreme Akindin a dat de o ispită 
demonică. El a pretins că, pe când se afla la rugăciune, a văzut nu numai dumnezeiasca lumină, ci şi 
chipul lui Hristos arătându-se înlăuntrul lui. Sf. Grigorie a încercat să-i arate că nu e cu putinŃă, căci 
numai cel ce a petrecut un anume răstimp de curăŃire poate nădăjdui să aibă parte de asemenea arătări. 
Însă Akindin se încăpăŃâna să nu-i primească cuvintele. Atunci Sf. Grigorie a încercat să vorbească pentru 
el ca fie primit ca începător la Marea Lavră. El l-a încurajat pe Akindin, care avea darul scrisului, să 
alcătuiască o laudă a Lavrei, care să-l ajute să-i înduplece pe fraŃi să-l primească. Deşi Sf. Grigorie s’a 
folosit de toată puternicia sa şi l-a sprijinit în toate felurile, obştea nu a vrut să-l primească pe învăŃatul cel 
priceput la vorbire. Atunci Akindin s’a dus la schitul Părintelui Kallist, viitorul Patriarh, care i-a dat 
recomandare să intre la Iviron, Filotheou sau Simonopetra. Dar nici una din aceste obşti nu a vrut să-l 
primească pe Akindin. 

Pricina acestui fapt era îndoită: întâi, în ciuda recomandărilor şi sprijinului dat de către doi dintre cei 
mai străluciŃi nevoitori din Athos, călugării au văzut în cele două eşecuri ale lui cu Sf. Grigorie un semn 
al viitoarei sale înfrângeri; a doua pricină, după cum a explicat Părintele Kallist însuşi, era faptul că aceste 
respingeri erau prin pronia lui Dumnezeu, ca să se cruŃe Sfântul Munte de zarva ce avea să urmeze din 
viitoarele erezii ale lui Akindin.35 

Akindin, negăsindu-şi adăpost în Athos, s’a întors la Thessalonic, unde s’a întâlnit şi s’a împrietenit 
cu Varlaam, un filosof din Calabria despre care vom vorbi mai cu osebire în continuare. 

Unii l-au învinuit pe Sf. Grigorie că nu a văzut viclenia lui Akindin şi pierzania sa de pe urmă. Însă 
sfântul a răspuns cu cuvintele Sfântului Grigorie Theologul, care şi el a fost învinuit că se împrietenise cu 
uzurpatorul Maxim şi chiar stătuse în casa şi la masa acestuia. Sf. Grigorie Theologul răspunsese astfel: 
„Oameni buni, nu vă mâniaŃi pe mine că am făcut bine acestui om, fără să izbutesc a-i vedea viclenia. 
Oare sântem noi vinovaŃi că nu vedem mai nainte răutatea cuiva? Numai Dumnezeu, prin firea Sa, este în 
stare a cunoaşte tainele vieŃii l ăuntrice a omului. Pe deasupra, oare nu ni s’a poruncit să primim la sânul 
nostru în chip părintesc şi iubitor pe oricine vine la noi?”36 
 

 
O VEDENIE 

 
Odată, pe când sfântul se afla în rugăciune înaintea icoanei Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, i-

a cerut călăuzire pentru sine şi pentru fiii săi duhovniceşti, cerând a fi luat sub ocrotirea Ei, ca Ea să 
înlăture orice piedică către liniştirea desăvârşită. El a mai rugat-o cu stăruinŃă să ia asupra Ei grija pentru 
toate nevoile lor lumeşti. 

Ca răspuns la rugăciunea sa fierbinte, Maica Domnului i s’a arătat într’o vedenie, îmbrăcată smerit 
ca fecioarele, aşa cum e zugrăvită în sfintele icoane. Ea s’a întors către mulŃimea purtătorilor de lumină 
care o însoŃeau şi le-a spus: „De acum veŃi fi slujitorii lui Grigorie şi ai ucenicilor săi, dându-le cele de 
trebuinŃă”. Apoi Grigorie şi-a venit întru sine, bucuros că rugăciunea i-a fost împlinită aşa de iute şi cu 
atâta bunăvoire. Mai târziu avea să spună: „Din clipa aceea am găsit cu uşurinŃă toate cele trebuincioase 
trupului, oriunde ne-am aflat”.37  
 

 
VEDENIA CU LAPTELE ŞI VINUL 

 

                                                 
35 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., pp. 40-41. 
36 „The Life of Our Holy Father Gregory the Theologian, Patriarch of Constantinople”, în The Lives of the Three Great 
Hierarchs: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom, Dormition Skete Publ., Buena Vista, CO, 1985, pp. 
82-83. 
37 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 141-143. 
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În al treilea an la Sf. Savva, pe când Grigorie era cufundat în rugăciunea minŃii, se pare că a fost 
cuprins de un somn uşor în care a avut această vedenie. Se făcea că Ńinea în mâini un potir cu lapte curat, 
atât de plin încât dădea pe dinafară. Apoi laptele s’a preschimbat în cel mai ales vin din care ieşea o 
mireasmă minunată. Vinul curgea aşa de îmbelşugat încât mâinile şi veşmintele erau ude, pătrunse de 
minunata mireasmă. De îndată ce Sf. Grigorie a simŃit mirosul, s’a umplut de sfântă bucurie. Apoi i s’a 
arătat un tânăr strălucitor care a spus: „De ce nu împărtăşeşti şi altora această minunată şi îmbelşugată 
băutură? De ce o laşi să se reverse fără folos? Oare nu ştii că este darul lui Dumnezeu şi că atunci când se 
revarsă nu se mai sfârşeşte?” Atunci Grigorie a întrebat: „Dar dacă nu sânt oameni care să o caute cu 
vrednicie sau măcar să o ceară?” Îngerul a răspuns: „Chiar dacă acum nu este nimenea ca să o caute cu 
dorire, tu trebuie totuşi să-Ńi faci datoria fără a sta pe gânduri şi să nu cumva să nu o împarŃi. Trebuie să 
dai Stăpânului talantul încredinŃat Ńie. Ştii preabine porunca dată şi despre talantul ce a fost dat slujitorului 
nevrednic şi ce s’a întâmplat cu el!” (Mt. 25, 14-30). Apoi îngerul a plecat, lăsându-l pe Grigorie învăluit 
în lumină, stând multe ceasuri şi cugetând la cele spuse. 

Sf. Grigorie a tâlcuit vedenia astfel: Laptele însemna darul obişnuit al cuvântului, pe înŃelesul 
inimilor simple ce caută povăŃuire duhovnicească. Prefacerea laptelui în vin însemna că, la vremea 
potrivită, Hristos îi va cere să înveŃe cele mai înalte adevăruri ale credinŃei creştin-ortodoxe. ÎncredinŃat 
de această vedenie şi povăŃuit de Duhul Sfânt, Grigorie avea curând să înceapă să scrie. Mai târziu el a 
descoperit vedenia ucenicului său Dorothei. 
 

 
SF. GRIGORIE ÎNCEPE SĂ SCRIE 

 
Ca urmare a vieŃuirii sale virtuoase, numele Sfântului Grigorie a ajuns a fi binecunoscut în obştea 

athonită. Unii dintre PărinŃi voiau să arate că tradiŃia Sfântului Munte era totuna cu isihasmul, astfel că l-
au rugat pe Grigorie să scrie ViaŃa Sfântului Petru Athonitul, cel dintâi călugăr din Athos. El a făcut 
aceasta în anul 1334, zugrăvind în ea felul cum trăia, lucra şi se ruga Sf. Petru, care a vieŃuit în Athos în 
veacul al nouălea. ViaŃa lui arăta că învăŃăturile isihasmului se potriveau cu tradiŃia Sfântului Munte.  

Apoi Sf. Grigorie a scris lungul tratat Despre Intrarea Maicii Domnului în Biserică, pentru a 
combate pe cei ce ar fi tăgăduit istoricitatea şi înŃelesul duhovnicesc al praznicului. Din aceste tratate se 
vede câtă evlavie avea Grigorie la Maica Domnului. La fel ca Sf. Athanasie cel Mare (296-373), Grigorie 
vedea lumea plină de lucrarea Întrupării, dar o vedea şi plină de frumuseŃea Sfintei Fecioare. 

Se ştie că a mai scris în acea vreme Capete pentru rugăciune şi curăŃia inimii, Răspuns lui Pavel 
Asan, pentru tunderea monahicească, ca şi Omilia a 40-a, pentru Ioan Botezătorul, rostită în Athos. O 
altă scriere timpurie este cea numită Capete pentru rugăciune şi curăŃie. Singur în chilia sa de pe Muntele 
Athos, el scria îngereşte şi cu mare repeziciune, condeiul său abia atingând hârtia. 
 

 
IGUMEN AL M ĂNĂSTIRII ESFIGMENOU 

 
Mănăstirea Esfigmenou este una dintre cele douăzeci de mănăstiri principale ale Sfântului Munte, 

aşezată în partea cea mai de sus a laturii de miazănoapte a peninsulei. În vremea Sfântului Grigorie era 
locuită de două sute de monahi. În a doua jumătate a anului 1334 igumenul a murit şi, datorită 
neînŃelegerilor, călugării nu puteau să-şi aleagă un igumen potrivit. Atunci au cerut Protosului Muntelui 
să le aleagă un igumen din afara mănăstirii. Întrucât faima lui Grigorie se răspândise în tot Athosul, toŃi îl 
cinsteau şi îi citeau scrierile duhovniceşti. Atunci Protosul cu înŃelepciune l-a ales pe el ca igumen. 
Grigorie avea atunci treizeci şi opt de ani. 

Sosind acolo, Sf. Grigorie a început să pună rânduială în mănăstire. El s’a îngrijit îndeosebi de 
sfintele slujbe iar în predicile sale îndemna pe fraŃi la smerenie şi răbdare în orice împrejurare. Noul lor 
igumen le era un dreptar zilnic de pocăinŃă prin faptă şi cuvânt. Se purta cu simplitate, vorbind cu 
dulceaŃă, gata oricând să-i primească pe cei certaŃi sau pe cei deznădăjduiŃi. Zi de zi frăŃia se îndulcea de 
învăŃăturile şi cuvintele sale. 
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MONAHUL  EVDOKIM 
 

La Esfigmenou trăia un virtuos călugăr, pe nume Evdokim. El lucra rugăciunea minŃii şi se străduia 
să ia aminte cu trezvie la gândurile sale. Totuşi a pierdut trezvia şi a fost înşelat de către cel viclean cu 
păreri mincinoase, prin care a fost degrabă îndepărtat de la Dumnezeu. Atunci Evdokim a început să-şi 
închipuie că este mai presus de Igumenul Grigorie în virtute. Curând Sf. Grigorie a văzut desluşit că 
Evdokim este în rătăcire. Grigorie i-a vorbit, îndemnându-l cu sfintele învăŃături şi porunci ale PărinŃilor; 
s’a rugat cu lacrimi pentru Evdokim, şi chiar l-a pomenit la Sfântul Maslu, până ce Evdokim a fost 
slobozit de puterea diavolului. Apoi, cu harul Duhului Sfânt, Evdokim s’a vindecat deplin. 
 
 

ULEI ŞI VIN PENTRU M ĂNĂSTIRE 
 

S’a întâmplat ca odată mănăstirea să ducă lipsă de ulei. Când igumenul a auzit de trebuinŃa lor le-a 
cerut să-l ducă în cămară şi toată obştea l-a urmat. Stând înaintea butoiului de ulei, Grigorie, cu credinŃă, 
s’a rugat Domnului şi apoi a făcut semnul crucii. Dintr’o dată, ca la un nou Ilie, butoiul de ulei s’a umplut 
ca la văduva din Sarepta (3 Împ. 17, 8-16). Tot anul acela mănăstirea nu a mai dus lipsă de ulei. 

Apoi Grigorie a aflat că acea lipsă se datora faptului că livada de măsline nu mai rodea, şi de aceea 
lipsea uleiul. Atunci igumenul s’a dus în livadă împreună cu bătrânii şi fraŃii. Din nou s’a rugat şi a făcut 
semnul crucii asupra pomilor, înălŃând curate rugi către Domnul şi binecuvântând locul, stropind cu apă 
sfinŃită. Apoi Grigorie, cinstitul vas al Duhului, a Ńinut un cuvânt fraŃilor, sfătuindu-i să se ferească de 
sterpiciunea duhovnicească. El le-a adus aminte cuvintele Scripturii: „Tot pomul care nu face roadă bună 
se taie şi în foc se aruncă” (Mt. 7, 19). Apoi s’a întors la mănăstire. La vremea potrivită – o, minune! – 
ramurile care erau bolnave, după blagoslovenia sfântului au dat roadă îmbelşugată. 

La Esfigmenou nu prea era nici apă, însă, cu rugăciunile lui Grigorie, izvorul tămăduirii celor 
credincioşi, a Ńâşnit un izvor cu apă limpede chiar în curte, în spatele bisericii mari. Izvorul curge până în 
ziua de azi şi se cheamă „Izvorul Sfântului Grigorie”, în cinstea sfântului. 
 

 
GRIGORIE SE ÎNTOARCE LA SF. SAVVA 

 
Grigorie a rămas igumen ceva mai mult de un an, însă istoricii bisericeşti sânt încredinŃaŃi că a 

părăsit acea dregătorie la sfârşitul lui 1335. Una din pricinile plecării sale a fost faptul că unii călugări de 
la Esfigmenou nu îşi puteau stăpâni neorânduiala, băgându-i vină igumenului că este prea tânăr, că e prea 
nevoitor, că face schimbări şi că pune o rânduială prea aspră, ridicând cu potrivnicie şi pe ceilalŃi din 
obşte ca să se răzvrătească. 

Sf. Grigorie, iubitorul păcii şi al sfintei liniştiri, văzând nebunia lor, s’a încredinŃat că pentru el cel 
mai bine era să se întoarcă la iubita sa sihăstrie de la Sf. Savva. Deşi nu a stat prea mult la Esfigmenou, 
unii dintre călugări au ajuns să-l iubească şi să-l cinstească. Când Grigorie a plecat, acei călugări l-au 
urmat, răspândindu-se în tot Athosul, pe la schituri şi sihăstrii, unde lucrau vieŃuirea isihastă deprinsă de 
la sfânt.  

Apoi Sf. Grigorie şi-a urmat vieŃuirea la Sf. Savva, ajungând la înaltele culmi ale desăvârşirii 
duhovniceşti. Văzându-i minunile, mulŃi părinŃi cuvioşi se uimeau de purtarea sa virtuoasă. El scotea 
diavoli din oameni, pomii neroditori se făceau roditori cu rugăciunile sale, şi prorocea cele viitoare ca şi 
cum ar fi fost de faŃă. Însă Grigorie, podoaba cea mai aleasă a vieŃii monahiceşti, nu a scăpat de tot felul 
de ispite drăceşti. Căci, zice Sf. Pavel, „toŃi carii voiesc cu bunăcinstire a vieŃui întru Hristos Iisus 
prigoni-se-vor” (2 Tim. 3, 12). 

NevoinŃele lui Grigorie în asprele ierni macedoniene i-au vătămat sănătatea. La vârsta de treizeci şi 
nouă de ani suferea de o boală de ficat. Dar el îndura totul, astfel ca „lămurirea credinŃei sale – cea cu 
mult mai scumpă decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc – să se afle spre laudă şi cinste şi slavă întru 
descoperirea lui Iisus Hristos” (1 Pt. 1, 7). 
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FILOSOFUL  VARLAAM 
 

La acea vreme se purtau noi convorbiri despre unirea Bisericii din Constantinopol cu Biserica 
Romei. În               1333-1334 doi legaŃi papali au sosit la Constantinopol ca să negocieze cu Împăratul 
Andronic al III-lea.  

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Greceşti în convorbirile cu aceşti doi theologi dominicani 
era un anume grec din Seminaria Calabriei (sudul Italiei), pe nume Varlaam. El a îmbrăcat haina 
monahală în Calabria, schimbându-şi numele din Bernardo în Varlaam. Era grec prin limbă şi simŃire, dar 
educat după felul apusean, cu duhul Renaşterii italiene. Deşi era străin, Varlaam a câştigat încrederea 
stăpânirii bizantine din pricina faimei sale de învăŃat şi filosof. Ajungând la Constantinopol în 1330, el a 
căutat să se apropie mai mult de Ortodoxie, credinŃa strămoşilor săi Greci. Însă mai presus de toate el 
dorea o mai bună cunoaştere a vechii Ellade, Ńara lui Platon şi Aristotel. Faima sa a sporit grabnic, 
făcându-l să ajungă curând un om de vază în cetatea de scaun. I se cerea adeseori sfatul în lucruri ce 
Ńineau de astronomie, filosofie, theologie sau diplomaŃie, iar scrierile sale pe aceste teme se răspândeau în 
număr mare. El şi-a câştigat o asemenea încredere încât a fost numit mai-marele Bisericii Sfântului Duh 
din capitală, unde a şi rămas, studiind cu osârdie şi mişcându-se mereu în cercurile de la curtea 
împărătească. În ochii tuturor părea să fie un convertit de la Biserica Romei la credinŃa BizanŃului.38 

Cei din Apus, care îl cunoşteau bine, precum Francesco Petrarca (1304-1374), poetul liric şi 
învăŃatul italian, spunea: „Varlaam este un foarte bun ritor în greceşte, dar foarte slab în latineşte; are 
multe idei şi o minte ageră. Când vorbea latineşte, se vedea după faŃa lui că îi era ciudă că nu-şi poate 
spune gândurile”.39 O altă cunoştinŃă de-a sa, Giovanni Boccaccio (d. 1375), scriitor şi umanist italian, 
spunea că Varlaam era un bărbat „cu trup mărunt dar cu o cunoaştere uriaşă. Era un autor ce cunoştea 
adânc istoria, filosofia şi limba grecească. Îi înŃelegea în chip desăvârşit pe Euclid, Aristotel şi Platon”, iar 
„în cele ce Ńineau de erudiŃia grecească” puteai să ai încredere în el.40 

Ioan Cantacuzino, Marele Logofăt, i-a dat o catedră la Universitatea Împărătească, unde Varlaam, 
fascinat de theologia apofatică, îi învăŃa pe studenŃi despre scrierile Sfântului Dionisie Areopaghitul.41 
TradiŃia apofatică era foarte puternică în BizanŃ, întemeiată pe conştiinŃa că Dumnezeu este de 
necunoscut. Cariera lui Varlaam în BizanŃ a fost cu putinŃă numai fiindcă unele din ideile sale au găsit 
ecou favorabil în cercurile înalte. O parte a elitei intelectuale păstra doar o credincioşie exterioară faŃă de 
cele Şapte Sinoade Ecumenice. Îndărătul acestei faŃade de părelnică primire a Sinoadelor se afla lupta 
necurmată dintre apărătorii ellinismului ce căutau să reaşeze tradiŃia neoplatonică, cu cea mai mare 
autonomie cu putinŃă faŃă de Ortodoxie, şi între puriştii ce doreau o învăŃătură ortodoxă duhovnicească şi 
theologică, independentă de filosofii păgâni. Pentru cei ce se Ńineau cu acrivie de PărinŃii Greci, 
neoplatonismul care-i atrăgea pe umaniştii bizantini era în chip esenŃial un sistem religios potrivnic.42 

Calabrezul pare să fi avut darul de a-i stârni pe                  oameni împotriva sa. Era descris ca având 
o fire înflăcărată şi ambiŃioasă. Nichifor Grigora, viitorul potrivnic al lui Grigorie Palama şi autorul unei 
uriaşe istorii a ÎmpărăŃiei Romane şi a marilor învăŃaŃi ai vremii sale, a avut dispute publice cu Varlaam. 
Nichifor îl caracterizează pe Varlaam ca pe un fanfaron ce nu avea alt Ńel decât să-i defaime pe alŃi 
filosofi. Întrucât Nichifor ieşea mereu biruitor în aceste înfruntări, Varlaam a plecat la Thessalonic. 
Episcopul Filothei al Selimvriei, un sprijinitor al lui Palama, îl descrie pe Varlaam ca pe un om purtat de 
ambiŃie. Potrivit lui Akindin, Varlaam a intrat în Thessalonic cu un aer dispreŃuitor, ca şi cum era un loc 
lipsit de cultură.43 

Varlaam era un nominalist ce se mişca cu uşurinŃă în domeniul filosofiei, astronomiei şi logicii. Însă 
când şi-a îndreptat atenŃia spre theologie a stârnit o mare furtună în Biserica Ortodoxă. În filosofia 
medievală, nominalismul este o teorie a cunoaşterii ce tăgăduieşte realitatea conceptelor universale. De-
aceea theologia apofatică a PărinŃilor Ortodocşi era foarte atrăgătoare pentru Varlaam. În theologie, 

                                                 
38 Payne, pp. 283-284. 
39 F. Petrarca, Epistole de rebus familiaribus et Variae, II, 474, III, 302, citat de Payne, op, cit., p. 283. 
40 De genealogia deorum, XV, 6 (ed. 1532), 389; M. Korelin, The Early Italian Humanism and Its Historiography, 993. 
41 John Meyendorff, Sf. Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, op. cit., p. 68. 
42 Ibid., pp. 76-78. 
43 Epistola către Varlaam, Ambros., gr. 290, fol. 67. 
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raŃiunea are puterea de a ne spune ce anume nu este Dumnezeu, adică faptul că El este de negrăit, de 
necuprins cu mintea, nevăzut, neînŃeles, neapropiat etc. Dacă raŃiunea încearcă să facă mai mult, ea naşte 
un „idol”, precum zice Sf. Grigorie al Nissei. Totuşi raŃiunea, chiar la un om credincios, nu poate da o 
imagine totală a realităŃii, cum au încercat unii filosofi apuseni, precum filosoful şi theologul dominican 
Thoma din Aquino (cca. 1225-1274). El a căutat să explice creştinismul în termenii lui Aristotel. 
Împotrivindu-se lui Aquino, Varlaam scria: „Thoma şi toŃi cei ce judecă precum el socotesc că toate 
lucrurile ce nu pot fi cunoscute cu mintea nici nu există; dar noi credem că această părere vine de la un 
suflet care nu este necunoscut vreunui demon trufaş şi răutăcios; căci cea mai mare parte a lucrurilor 
dumnezeieşti scapă cunoaşterii omeneşti”. 44 

Varlaam respingea pretenŃia latină de a cunoaşte pe Dumnezeu, ca şi îndoita purcedere a Duhului 
Sfânt. Propriul „apofatism”, adică declararea necontenită a neputinŃei cunoaşterii lui Dumnezeu, l-a atras 
către theologia răsăriteană, ceea ce ar explica atracŃia sa către studierea sfântului Dionisie Areopaghitul, 
theologul răsăritean al Theologiei apofatice, care avea mare autoritate chiar şi în Apus. 

La Sf. Dionisie, Varlaam, ca nominalist, îşi închipuia că află un temei metafizic pentru unirea 
Bisericilor. El trăgea încheierea că întrucât Dumnezeu nu poate fi cunoscut, ce rost mai are să se continue 
disputele despre purcederea Duhului Sfânt? Grecii, spunea el, susŃin că Duhul purcede numai de la Tatăl. 
Latinii spun că El purcede şi de la Fiul. Varlaam afirma că Latinii trebuie să renunŃe la pretenŃia de a 
dovedi dogma lor a purcederii Duhului Sfânt, căci nu puteau dovedi o realitate aflată dincolo de orice 
percepŃie şi de orice raŃionament omenesc. Pe deasupra, dacă Dumnezeu nu se poate cunoaşte, nici una 
din părŃi nu poate dovedi că învăŃătura ei este adevărată. Deci de ce să nu se unească Bisericile, dacă 
această ceartă despre purcedere era simplă presupunere de oricare parte te-ai fi aflat; căci cine poate 
cunoaşte o astfel de taină? Aceasta era judecata umanistă şi agnostică a lui Varlaam.45  
 

 
TRATATELE  ÎMPOTRIVA  LUI  FILIOQUE 

 
Scrierile întru „apărarea” Ortodoxiei de către               Varlaam, ca şi cele împotriva Latinilor, au 

stârnit tulburare şi îndoială multora. Sf. Grigorie a aflat din auzite despre scrierile Calabrezului. Dar când 
a primit o copie a acestor scrieri de la prietenii din Thessalonic a prins îndrăzneală să răspundă acelor 
eresuri. Sfântul era uimit de poziŃia agnostică a lui Varlaam care, deşi respingea pe Latini, submina totuşi 
şi poziŃia ortodoxă. Astfel, deşi Grigorie ducea o adâncă viaŃă de rugăciune, era totuşi conştient de 
evenimentele bisericeşti din afara Athosului. 

Astfel Grigorie, trâmbiŃa theologiei, între 1335-1336, la Sf. Savva, şi-a rostit părerea privitoare la 
noua                   controversă. El a scris două tratate spre a explica învăŃătura lui Filioque şi urmările ei, 
numite Două cuvinte doveditoare pentru purcederea Sfântului Duh. În aceste tratate, spre deosebire de 
umanistul Varlaam, Palama susŃinea că dovezile despre existenŃa lui Dumnezeu sânt diferite de cele 
folosite de raŃiunea şi de metoda omenească de a dovedi realitatea zidirilor. Sf. Grigorie arată că dovezile 
existenŃei lui Dumnezeu se întemeiază pe adevărata experienŃă creştină a credinŃei şi luminării. 

În 1335 el a scris o lucrare intitulată Antiepigrafele, împotriva scrierilor lui Ioan Vekkos, Patriarhul 
Constantinopolului (1275-1282), în care arată netemeinicia antologiei de texte patristice a latin-
cugetătorului Patriarh, care dovedeau, chipurile, dogma latină a lui Filioque. Palama făcea o cercetare 
amănunŃită a acestor texte, punându-le în contextul lor adevărat. 

Sf. Grigorie afirma că discuŃiile theologice despre Filioque pot duce la încheieri cu totul doveditoare 
(„apodictice”), care ne pot duce la adevărul însuşi. El a încercat să arate filosofului Calabrez că 
Dumnezeu este într’adevăr de necunoscut, dar că El se descoperă pe Sine Însuşi. Cea mai înaltă 
cunoaştere suprafirească a lui Dumnezeu s’a descoperit prin întruparea Sa, şi aceasta a fost reală – 
deosebită de cunoaşterea intelectuală şi filosofică. Fugind de realismul intelectual al scolasticilor apuseni, 
Varlaam s’a lovit de realismul duhovnicesc al monahilor ortodocşi răsăriteni. 
 

                                                 
44 Text din Manuscrisul grec Paris 1278, fol. 137. Apud John Meyendorff, Sf. Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, op. cit., 
p. 69. 
45 Cf. John Meyendorff, Sf. Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, op. cit., pp. 68-69. 
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CORESPONDENłA 
 

Sf. Grigorie a scris prietenului şi fostului său ucenic Grigorie Akindin, care pe atunci se afla şi el în 
Thessalonic şi se întâlnise cu Varlaam. În scrisoare el cita lungi pasaje din Cuvintele doveditoare, 
comparând părerile sale cu ale lui Varlaam şi dovedind că ale sale erau ortodoxe şi întemeiate pe 
învăŃătura PărinŃilor. Oare Dumnezeul sfântului Dionisie Areopaghitul nu S’a descoperit pe Sine? Dacă 
El S’a descoperit PărinŃilor, pentru ce nu S’ar descoperi pe Sine şi astăzi Bisericii, prin cuvântătorii de 
Dumnezeu chemaŃi să desluşească taina Treimii cu ajutorul Duhului Sfânt?46 

Când Varlaam a avut prilejul să-şi dea pe faŃă părerile despre unirea Bisericilor, a făcut-o după 
filosofia sa, socotind că propunerea latină în privinŃa purcederii Duhului Sfânt nu îndeplinea condiŃiile 
cerute unui silogism apodictic, aşa cum fusese definit de Aristotel. Pentru el, argumentele latine aveau 
doar o valoare dialectică. E de la sine înŃeles că argumentele Grecilor erau convingătoare numai în sensul 
acesta. Însă Palama a căutat să dovedească faptul că demonstraŃia se poate aplica la fel de bine şi 
realităŃilor dumnezeieşti. 
 

 

                                                 
46 „Epistola întâi către Akindin”, ed. Meyendorff, Theologia XXVI (1955), pp. 77-90. 
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Epistolele către Akindin 
 

În Epistola întâi către Akindin Palama scria: „Noi am învăŃat de la PărinŃi cum să judecăm (sullogi-
zesqai) asemenea lucruri în chip practic. Nimenea să nu-i defaime pe Latini, precum face Varlaam, că nu 
împlinesc cele cerute de silogismele apodictice. Însă eu spun cu încredinŃare că ei nu judecă în chip 
apodictic ... fiindcă nu folosesc adevărul credinŃei ca principii şi axiome ..., şi nici în chip dialectic, căci 
îşi alcătuiesc silogismele pornind de la premise ce ne sânt străine”.47 

În tinereŃe Palama se dovedise strălucit în învăŃătura lui Aristotel. Cu toate acestea el scrie lui 
Akindin că logica lui Aristotel nu poate singură să definească transcendenŃa Dumnezeiască. Palama 
socotea că este cu putinŃă a judeca argumentele theologice prin logica formală; şi din acest punct de 
vedere argumentele latine sânt văzute ca greşite. În aceeaşi Epistolă întâi către Akindin el scrie: 
„Nimenea a înfăŃişat, sau a cercetat sau a cugetat ceea ce Dumnezeu este, dar e cu putinŃă a cerceta şi a 
dovedi că Dumnezeu există...”48 El a căutat să arate că întreaga gândire theologică este apodictică, fiind 
întemeiată pe premise sigure, şi deci nu poate fi pur şi simplu socotită dialectică, aşa cum ar fi voit 
Varlaam. 

Grigorie voia ca potrivnicii săi să aibă o sănătoasă temelie theologică a gândirii ortodoxe, dar 
răspunsul lor nu a fost defel binevoitor. După ce au cercetat întâmpinările lui Palama împreună, atât 
Akindin cât şi Varlaam au răspuns Sfântului Grigorie în sihăstria sa de la Sf. Savva. Akindin nu voia să-şi 
supere fostul duhovnic şi acum prieten, astfel că i-a răspuns pe un ton împăciuitor, chiar cinstitor, 
spunând că nu trebuie să se certe pentru dovedirea unor pricini duhovniceşti, fiindcă au dumnezeiasca 
binecuvântare a „prieteniei”. Prin acest răspuns nefolositor Akindin căuta să se arate făcător de pace. El l-
a îndemnat pe Varlaam să-i urmeze pilda de cumpătare. 

Însă Varlaam nu putea să-şi stăpânească mândria şi indignarea, spunând: „Am să-l smeresc pe acest 
om care a cutezat să mă critice!”49 În răspunsul său Varlaam îl lua în râs pe Sf. Grigorie că a încercat să 
„demonstreze” lucrurile dumnezeieşti, spre a le face până la urmă desluşite (apodictice). El încerca să 
dovedească că aceasta este cu neputinŃă, folosindu-se de autoritatea filosofilor păgâni care, în înlănŃuirea 
logică a gândirii lor nu erau niciodată apodictici, adică nu foloseau o metodă demonstrativă când discutau 
despre Dumnezeire. Varlaam, fiind un scolastic, spunea în chip anume că acceptă raŃionamentul dialectic 
(analitic) al filosofilor păgâni pe picior de egalitate cu cel al PărinŃilor Bisericii! Totuşi, la sfârşitul 
epistolei, el făgăduieşte să revadă textul scrierilor sale împotriva Latinilor, spre a nu-l mai sminti pe 
Palama.50 

În prima jumătate a lui 1337 Sf. Grigorie a răspuns potrivnicilor săi în Epistola a doua către 
Akindin. El scria că prietenia şi bunăvoirea personală nu trebuie aşezate mai presus de adevăr. El îl sfătuia 
să nu se arate îngăduitor faŃă de Varlaam care arăta în chip vădit că este molipsit de către filosofii Ellini 
profani. 

 
 

                                                 
47 „Epistola întâi către Akindin”, 8, Ibid., XXVII, p. 83. 
48 Ibid., p. 84. 
49 Citat de Akindin în Epistola către Varlaam, Ambros., gr. 290, fol. 67V. 
50 „Epistola către Palama”, apud Schiro, Barlaam Calabro Epistole, pp. 229-66. 
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Epistolele către Varlaam  
 

Tot în 1337 Sf. Grigorie a trimis Epistola întâi către Varlaam. Sfântul bărbat scria cu multă 
bunăcuviinŃă, recunoscând că dorinŃa de înŃelepciune şi învăŃătură a lui Varlaam era vrednică de laudă. În 
continuare Grigorie prihănea încercarea de a cunoaşte pe Dumnezeu prin metoda dialectică (analitică), 
căutând să statornicească adevărul metodei doveditoare (apodictice), întemeiată pe învăŃătura patristică. 

Într’o lungă disertaŃie Palama vorbea răspicat împotriva lui Aristotel, Platon şi a filosofilor Ellini 
îndeobşte, arătând că Varlaam susŃinea în chip zadarnic autoritatea lor. Idealismul lui Platon este de 
neîmpăcat cu concepŃia creştină despre Dumnezeul cel Viu. Palama reaminteşte concepŃiile theologice ale 
lui Platon, mai ales cele din Timaeus, unde anumite forŃe cosmice sânt îndumnezeite şi unde o întreagă 
ierarhie de „demoni” ocârmuieşte viaŃa universului. „Diavolul i-a cufundat pe aceşti cugetători în cea mai 
mare greşală cu putinŃă, povăŃuindu-i şi pe ucenicii lor, ... rătăcind gloata prin frumuseŃea graiului lor”.51 
Palama a găsit cu uşurinŃă la Socrate, Platon, Homer şi Hesiod referiri la demoni, ceea ce, după părerea 
sa, dovedea insuflarea satanicească a lucrărilor lor. 

Palama socotea că gândirea omenească trebuie să fie preschimbată în chip temeinic de către lucrarea 
Duhului Sfânt, spre a putea primi o cunoaştere a lui Dumnezeu vrednică de crezare. Varlaam însă nu voia 
să primească o asemenea preschimbare, susŃinând că filosofii din afară erau luminaŃi de Dumnezeu. 
Astfel Varlaam micşora harul până la a-l socoti un dar al firii. 

În vara lui 1337 Sf. Grigorie a scris Epistola a doua către Varlaam, unde cercetează amănunŃit 
greutăŃile legate de metoda dialectică şi cea doveditoare. Varlaam se împotrivea spunând că Dumnezeu 
este dincolo de forme şi deci metoda doveditoare nu se poate aplica. În Epistola sa sfântul arată că 
veşnicul Dumnezeu s’a descoperit pe Sine cu adevărat, dar nu printr’o metodă raŃională omenească. 
Scriind despre recunoaşterea existenŃei lui Dumnezeu, Palama afirmă: „Nu numai că recunosc din 
lucrurile zidite că El este Ziditorul; ci înŃeleg şi afirm că El este Unul. Văd că toate lucrurile au trebuinŃă 
de o voinŃă, înŃelepciune şi putere spre a veni în fiinŃare dintru nefiinŃă, şi că singura voinŃă, înŃelepciune 
şi putere aparŃin unei singure firi. Deci, prin fire, Dumnezeu Ziditorul este Unul”.52 
 

 
ISIHASMUL 

 
Isihaştii îndeobşte, printr’o metodă aparte de rugăciune şi nevoinŃă, caută să ajungă la desăvârşirea 

duhovnicească sau dobândirea Duhului Sfânt. Fireşte, treapta de desăvârşire la care se ajunge depinde de 
măsura în care inima este curăŃită. Metoda ajungerii la această curăŃie se întemeiază pe lucrarea 
Rugăciunii lui Iisus: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pre mine, păcătosul. 
Întrucât curăŃia minŃii cere nu numai slobozire de obişnuitele răspândiri ale minŃii din viaŃa noastră 
pământească, ci şi de patimi şi închipuiri, monahul caută de asemenea singurătatea, pentru dobândirea 
stării de „isihie” şi pentru a scăpa de răspândirile simŃurilor, ale trupului şi ale cugetului. Vedem dar că 
până şi trupul este cuprins în căutarea duhovnicească, prin însingurare, înfrânare, răbdare şi supunerea 
patimilor. 

 Metoda lucrării Rugăciunii lui Iisus este descrisă deplin în Filocalie. În scurt vorbind, ea se face 
astfel: Isihastul şade cu capul aplecat şi ochii îndreptaŃi spre piept ori inimă. Răsuflarea este împreunată 
cu rostirea şi cugetarea Rugăciunii lui Iisus. Dacă Rugăciunea se lucrează cu răbdare, sub povăŃuirea unui 
duhovnic încercat, cu vremea ea se va face „rugăciune a inimii”, care se rosteşte de la sine, fără cuvinte 
sau gânduri.                  De-aceea, întrucât sânt multe „semne, locuri primejdioase şi curse pe această cale 
duhovnicească”, este trebuinŃă de un povăŃuitor încercat care a străbătut el însuşi această cale. Astfel, prin 
ascultare şi nevoinŃă, metoda pomenită îl duce pe monahul ortodox la „fericita smerenie” şi, dacă 
Dumnezeu voieşte, chiar şi la vederea dumnezeieştii lumini, „lumina Schimbării la FaŃă”. Pe deasupra, 
zice Sf. Grigorie, „această lumină, în veacul de acum, străluceşte numai în parte, drept chezăşie celor 
care, prin nepătimire, au trecut dincolo de tot ce este osândit. Prin rugăciunea curată şi duhovnicească ei 
au ajuns mai presus de toată curăŃia”. 
 

                                                 
51 Epistola întâi către Varlaam, ed. Papamihail, p. 471. 
52 „Epistola a doua către Varlaam” 25, Opere I, Grigorious tou Palama Syngrammata, Thessalonic, 1962, p. 275. 
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VARLAAM ÎI ATAC Ă PE ISIHAŞTI 

 
Dând de scrierile lui Grigorie Palama, Varlaam s’a supărat. Îl înciuda înfruntarea călugărilor pe 

care-i socotea nişte fanatici neînvăŃaŃi. Pe atunci Varlaam a ajuns să afle despre anumite forme ale 
nevoinŃei monahale ortodoxe. Având o minte iscoditoare, el a căutat să afle mai multe despre noii săi 
potrivnici. Deci a ieşit în afara Thessalonicului, străduindu-se să împărtăşească o vreme vieŃuirea 
pustnicilor isihaşti.  

Călugării întâlniŃi de Varlaam erau puŃin educaŃi, neputând să-l mulŃumească în privinŃa aspiraŃiilor 
duhovniceşti pe acest sceptic intelectual. Cele învăŃate de la isihaşti l-au făcut pe Varlaam, om înclinat 
spre sarcasm şi critică, să izbucnească plin de indignare. Cu vădită plăcere el îi descrie pe călugări, a căror 
căpetenie era Sf. Grigorie, în chipul cel mai înjositor, cu nume defăimătoare. 

Satirizându-i, Varlaam scrie în Scrisoarea a V-a către Ignatie: „Am fost iniŃiat de către dânşii în 
nişte monstruozităŃi şi învăŃături absurde pe care un om cu un pic de minte sau măcar cu puŃin bun simŃ 
nu se poate înjosi a le descrie; ele sânt zămislite de o credinŃă rătăcită şi de o închipuire nesăbuită. Ei 
m’au învăŃat despre uimitoarele despărŃiri şi uniri ale minŃii cu sufletul, despre legăturile demonilor cu 
acesta din urmă, despre osebirile între luminile albe şi cele roşii, despre intrările şi ieşirile înŃelegătoare ce 
se fac prin nări când răsufli, despre scuturile din jurul buricului şi, în sfârşit, despre vederea Domnului 
nostru cu sufletul, ce are loc înlăuntrul buricului în chip simŃit, cu deplină încredinŃare a inimii”.53  

Iată deci că Varlaam numeşte învăŃăturile acestora drept absurde, spunând că nici un om cu puŃin 
bun simŃ nu se poate înjosi a le descrie. Totuşi el s’a hotărât să se „înjosească”, continuând să descrie ceea 
ce batjocorea şi nu putea să înŃeleagă. În zelul său necuvios, prin câteva tratate, el făcea legătura între 
monahii isihaşti care foloseau Rugăciunea lui Iisus şi felul cum se rugau călugării massalieni sau 
bogomili. Varlaam îi poreclea pe isihaşti cu numiri precum omfalopsihi („cei cu sufletul în buric”, 
„buricari”) şi „cei ce-şi privesc buricul”. 

Nefiind în stare să înŃeleagă ce anume spuneau călugării despre vederea dumnezeieştii lumini, 
socotea că ei pretind că văd esenŃa dumnezeiască cu ochii trupeşti. Atacul său a avut succes, căci se 
adresa necruŃătoarei zeflemeli a Bizantinilor. Astfel a început o mare dispută în Thessalonic, care s’a 
răspândit şi la Constantinopol. Varlaam răstălmăcea şi batjocorea învăŃătura isihastă, pe temeiul întâlnirii 
sale cu nişte simpli călugări. Mai târziu, Marele Logofăt Ioan Cantacuzino avea să scrie că principalul 
informator al lui Varlaam dintre călugări era un frate începător, aflat acolo de numai şase luni, 
binecunoscut pentru prostia sa.54 

În 1338 Varlaam s’a dus la Constantinopol, voind să depună o plângere împotriva monahilor la 
Patriarh şi la Sinod. Filosoful îi învinuia de rătăcire duhovnicească, „fiindcă mulŃi dintre pustnicii din 
Athos”, spunea el, „contemplau Lumina lui Dumnezeu cu ochii trupeşti, după un răstimp de pregătire spre 
a ajunge la o astfel de stare”. Însă Patriarhul Ioan al XIV-lea Kaleka (1332-1347) a respins oficial şi în 
chip hotărât învinuirile lui Varlaam împotriva monahilor athoniŃi. Patriarhul l-a alungat, ameninŃând să-l 
pedepsească dacă nu-şi încetează necuviincioasa purtare de a tulbura pacea Sfântului Munte. Kaleka avea 
puterea de a face acest lucru, fiindcă Athosul, cu numai câŃiva ani mai nainte, prin hrisovul împărătesc al 
lui Andronic al II-lea Paleologul, fusese pus sub autoritatea duhovnicească a Patriarhului Constantino-
polei, rămânând astfel până în zilele noastre. 
 

 
 

VARLAAM SE ÎNTOARCE  
LA THESSALONIC 

 
Neizbutind nimic în cetatea de scaun, Varlaam s’a întors la Thessalonic. Neascultând de porunca 

Patriarhului, el şi-a urmat atacurile batjocoritoare împotriva călugărilor athoniŃi, ca şi împotriva 
călugărilor isihaşti din apropierea cetăŃii, între care se afla şi Isidor, prietenul lui Grigorie. Acest Isidor, 
fost ucenic al Sf. Grigorie Sinaitul, pe drept cuvânt era neliniştit de tulburarea şi vătămarea pricinuite în 

                                                 
53 „Scrisoarea a V-a către Ignatie”, în G. Schirò, Barlaam Calabro Epistole Greche, Palermo, 1954, pp. 323-324. 
54 I. Cantacuzino, Historiarum Libri IV, ed. L. Schopen, Bon,               1828-1832, I, pp. 551-552. 
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cetate de către grăitoarele şi iscusitele atacuri ale lui Varlaam împotriva călugărilor. MulŃi dintre monahii 
simplii din Athos nu se puteau măsura cu ritorul şi iscusitul Varlaam. Pentru aceea Isidor a cerut Sfântului 
Munte să-l trimită pe Grigorie Palama spre a-i apăra de defăimările lui Varlaam. 
 

 
SFÂNTUL SE ÎNTOARCE 

LA THESSALONIC  
 

În 1338, la cererea lui Isidor şi cu blagoslovenia părinŃilor athoniŃi, Palama a venit la Thessalonic. 
El avea să locuiască vreme de trei ani într’o chilie de lângă schitul aflat sub ocârmuirea prietenului său 
Isidor. În acest răstimp, până în 1341, Palama s’a întâlnit de mai multe ori cu Varlaam. Cu nevinovăŃie, 
blândeŃe şi dragoste, Palama a încercat să pună capăt disputei în chip binevoitor, dar a văzut că acestea nu 
aveau sorŃi de izbândă asupra îndărătnicului învăŃător mincinos care pricinuia tulburare în Biserică. 
 Văzând că Varlaam nu se lăsa înduplecat, Grigorie i-a spus să bage de seamă că uneltirile sale se vor 
întoarce împotriva lui, sfătuindu-l să scrie despre acele lucruri la care se pricepe, adică filosofia şi 
ştiinŃele; în acestea nu avea să întâlnească nici o împotrivire. Însă în privinŃa monahismului, pe care nu îl 
cunoştea cu adevărat, el se pornise să defaime şi să hărŃuiască pe monahi. Pe deasupra, a spus Grigorie, 
„de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Isaac Sirul scrie că, în ce priveşte isihasmul, nu trebuie să 
primim învăŃătură de la un filosof”. El a sfârşit prin a proroci că dacă Varlaam nu încetează a scrie hule, 
va ajunge la un sfârşit lipsit de cinste şi de orice slavă; şi chiar de s’ar căi cu amar, totul îi va fi zadarnic.55 

Deşi Sf. Grigorie Palama nu era de acord ca monahii să se ocupe de studii intelectuale superioare, 
totuşi nici nu îi oprea. El socotea doar că, asemeni căsătoriei şi mâncării de carne, ele sânt nepotrivite 
pentru cei ce Ńintesc către o viaŃă contemplativă. Această părere nu era împărtăşită de toŃi misticii. Dar Sf. 
Grigorie nu se împăca nicidecum cu filosofii care se amestecau în theologie.  

Cu toate acestea, trufaşul Varlaam, în loc să-şi domolească atacurile, le-a sporit şi mai mult, 
pricinuind răzvrătire în Biserică. Pentru aceea Sf. Grigorie a început să zădărnicească pe faŃă învinuirile 
lui Varlaam, propovăduind cu putere prin cuvântări pline de adevăruri înalte şi de temeiuri dumnezeieşti. 
Speriat, Varlaam, în făŃărnicia sa, i-a spus lui Grigorie că îl lăudase ca pe un bărbat înŃelept, mare şi 
minunat. Apoi a pretins că scrierile sale nu erau îndreptate împotriva lui Grigorie. Însă sfântul bărbat, 
văzând minciuna sfruntată, i-a spus lui Varlaam că voieşte mai bine a fi numărat cu acei fraŃi pe care 
Varlaam îi batjocorea.56  

Între scrierile timpurii ale sfântului, deşi nedatat, se află un alt tratat despre controversa isihastă, 
intitulat Despre unirea şi deosebirea dumnezeiască. În această scriere sfântul se foloseşte de autoritatea 
Sfântului Dionisie Areopaghitul spre a desluşi deosebirile dintre lucrarea Persoanelor Dumnezeieşti şi 
esenŃa dumnezeiască. 

Varlaam, simŃind puterea argumentelor lui Grigorie, a părăsit Thessalonicul cu ruşine şi s’a întors la 
Constantinopol. Acolo s’a întâlnit cu prietenul său Akindin care venise cu mult înainte şi uneltise ca să 
ajungă între apropiaŃii Patriarhului Ioan al XIV-lea Kaleka. Mai nainte, în corespondenŃa sa, Akindin 
atacase pe Palama în privinŃa cuvântului „dovedire”. Acum însă Akindin simŃea că monahii erau prigoniŃi 
de către Varlaam, astfel că a început să îi sprijine. În chip vădit înrâurirea sa asupra Patriarhului Ioan 
Kaleka a pricinuit reacŃia negativă a acestuia faŃă de Varlaam. 
 

 
„TRIADELE” 

 
În toamna lui 1339 Grigorie a purces să-şi dăruiască talentul literar tâlcuirii ideilor şi adevărurilor 

ascetice, întru apărarea isihasmului, scriind despre legătura dintre trup şi suflet, şi dintre sfânta lumină şi 
desăvârşire. Pentru aceasta s’a retras în chilia sa, căutând să-şi adune gândurile în deplină singurătate şi 
linişte. În chilia sa Grigorie, slava monahilor şi trâmbiŃa cuvântătorilor de Dumnezeu, a scris primele trei 

                                                 
55 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 173-175. 
56 Ibid., pp. 179-181. 
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părŃi din vestitele sale Triade57 întru apărarea isihaştilor. Fiecare parte cuprinde trei cărŃi – în total nouă. 
Aceste tratate au forma unor răspunsuri la întrebări puse de monahi şi înfăŃişează întâia sinteză a 
spiritualităŃii monahale răsăritene. 

Datorită atacurilor lui Varlaam, Sf. Grigorie, purtătorul de cuvânt recunoscut al Bisericii, avea să 
proclame locul clar al isihasmului în tradiŃia şi învăŃătura ortodoxă.58 Să cercetăm acum pe scurt cuprinsul 
scrierilor sale, pline de cuvinte care sânt rouă din cer, miere din piatră şi pâine îngerească celor ce le aud 
sau le citesc. 
 

 
Întâia Triadă, Cartea Întâi 

 
În Întâia Triadă, Sf. Grigorie vădea greşelile lui Varlaam, fără însă a-i pomeni numele, căci voia să 

ocolească o ceartă pe faŃă cu acesta. Palama explica în tratatul său că înŃelepciunea din afară (exo sofia) 
este mărginită. Apoi sfântul vorbeşte despre două feluri de cunoaştere, omenească şi dumnezeiască. 

În Cartea Întâi din Întâia Triadă îl pune de faŃă pe Apostolul Pavel care vorbeşte despre cunoaşterea 
ce vine din înŃelepciunea omenească. Apostolul spune, „Şi cuvântul meu şi propoveduirea mea nu era 
întru înduplecătoarele cuvinte ale omeneştii înŃelepciuni, ci întru arătarea Duhului şi a puterii” (1 Cor. 2, 
4); şi iarăşi, „ şi grăim nu în cuvinte învăŃate ale omeneştii înŃelepciuni, ci întru cele învăŃate ale Duhului 
Sfânt” (1 Cor. 2, 13). În acelaşi timp Apostolul socoteşte că este drept să-i numească pe cei ce au 
dobândit înŃelepciunea omenească „înŃelepŃi după trup” (1 Cor. 1, 26), sau „zicându-se pre sine a fi 
înŃelepŃi, au nebunit” (Rom. 1, 22). El îl mai numeşte pe unul ca acesta „întrebătorul veacului acestuia” şi 
spune că înŃelepciunea lor s’a făcut nebună (cf. 1 Cor. 1, 20), fiind „deşartă înşelăciune” (Col. 2, 8) şi 
„înŃelepciune a veacului acestuia” (1 Cor. 2, 6).59  

Apoi Sf. Grigorie scrie: „Mintea filosofilor deşerŃi este şi ea un dar dumnezeiesc, întrucât are în chip 
firesc o înŃelepciune înzestrată cu judecată. Însă ea a fost pervertită de către vicleşugurile diavolului care a 
preschimbat-o într’o înŃelepciune nebună, rea şi fără simŃire... Noi zicem dimpreună cu Iacov, fratele 
Domnului, că înŃelepciunea Ellinilor este drăcească (Iac. 3, 15), fiindcă stârneşte certuri şi cuprinde toată 
învăŃătura mincinoasă, şi este înstreinată de Ńelul ei adevărat, adică cunoaşterea lui Dumnezeu...”60 

„Deci care ar trebui să fie lucrarea şi Ńelul celor ce caută înŃelepciunea lui Dumnezeu în zidiri? Oare 
nu dobândirea adevărului şi slăvirea Ziditorului? Aceasta este vădit tuturor. Însă cunoaşterea filosofilor 
păgâni este departe de amândouă aceste Ńeluri,”61 ducând la „toate eresurile, ori la cele mai vătămătoare 
dintre ele...” Astfel ei zic „că omul primeşte chipul lui Dumnezeu prin cunoaştere şi că această cunoaştere 
face sufletul să fie asemenea lui Dumnezeu”. Sf. Grigorie spune că este cu putinŃă a contempla 
înŃelepciunea lui Dumnezeu în zidirile Sale în chip folositor. „O viaŃă ce nădăjduieşte în Dumnezeu, 
slobozită de toată grija, în chip firesc împinge sufletul către contemplarea zidirilor lui Dumnezeu. Apoi 
sufletul, cuprins de uimire, îşi adânceşte înŃelegerea, stăruie în slăvirea Ziditorului şi, prin acest 
simŃământ al uimirii înaintează către cele mai mari”. 

Sf. Grigorie încheie această parte punându-ne înainte următoarea metaforă: „Precum în căsnicia 
legiuită, plăcerea ce vine din zămislire nu poate fi numită dar al lui Dumnezeu, căci este trupească şi este 
dar al firii, nu al harului (chiar dacă şi firea a fost zidită de Dumnezeu), tot aşa şi cunoaşterea ce vine din 
învăŃătura lumească, chiar bine folosită, este un dar al firii, şi nu al harului – un dar pe care Dumnezeu îl 
dă tuturor prin fire şi pe care omul îl poate înmulŃi prin strădanie. Acest din urmă fapt – că nimenea adică 
nu-l dobândeşte fără silinŃă şi străduinŃă – este dovada vădită că este vorba de un dar al firii, şi nu unul 
duhovnicesc. Numai înŃelepciunea noastră sfântă poate fi cu dreptate numită dar al lui Dumnezeu, şi nu 
dar al firii, căci până şi simplii pescari, ce au primit-o de Sus, s’au făcut (...) fiii tunetului, al cărora cuvânt 
a ajuns până la marginile lumii. Prin acest har până şi vameşii se fac neguŃători de suflete, ba chiar şi 
osârdia arzătoare a prigonitorilor se preschimbă, făcând Paveli în loc de Sauli... Prin această adevărată 

                                                 
57 PG 150, 1101-1118; text critic complet de J. Meyendorff, Louvain, 1959; şi de Hristou, Enciclopedia religioasă şi etică, vol. 
I, pp.                359-694. 
58 Cf. John Meyendorff, Sf. Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, op. cit., p. 73. 
59 Triade, I.1.18. În The Classics of Western Spirituality Series, edited by John Meyendorff and translated by Nicholas Gendle, 
Paulist Press, NY, 1983, p. 27. 
60 Ibid., I.1.19. 
61 Ibid., I.1.20. 
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înŃelepciune şi noi ne putem face asemenea cu chipul lui Dumnezeu, şi să urmăm a fi la fel şi după 
moarte”.62 
 
 

                                                 
62 Ibid., I.1.22. 
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Întâia Triadă, Cartea a Doua 
 

În Cartea a Doua din Întâia Triadă Sf. Grigorie vorbeşte despre forma de rugăciune isihastă şi 
despre preschimbarea trupului. Sfântul începe cu cuvintele Apostolului, „trupul vostru este lăcaş celui 
dintru voi Sfânt Duh” (1 Cor. 6, 19), şi iarăşi, noi sântem casa lui Dumnezeu (cf. Evr. 3, 6); căci Însuşi 
Dumnezeu zice: „Voi locui întru ei şi voi umbla întru ei, şi voi fi lor Dumnezeu şi ei vor fi mie norod” (2 
Cor. 6, 16). De ce oare un om cu minte s’ar sminti la gândul că mintea noastră locuieşte în acea fire care 
este menită să se facă locuinŃa lui Dumnezeu? Iată dar că trupul nu este rău. Tot aşa, nu este nimic rău în 
faptul că mintea locuieşte în trup; potrivit dumnezeiescului Pavel, răul este legea păcatului „carea este 
întru mădulările mele, oştindu-se împrotiva legii minŃii mele” (Rom. 7, 23).63  

Apoi sfântul scrie: „Inima este cămara puterii noastre mintale şi cel dintâi organ trupesc al minŃii”. 
Ca urmare, noi priveghem mereu asupra puterii noastre mintale şi o îndreptăm cu cea mai straşnică 
trezvie, adunându-ne mintea revărsată în afară prin simŃuri şi mânându-o din nou înlăuntru spre inima 
însăşi, cămara cugetărilor. Inima este organul ocârmuitor, scaunul harului, unde se găseşte mintea şi toate 
cugetele sufletului.64 

Grigorie, cunoscătorul cereştilor taine, tăgăduieşte părerea că metoda psiho-fizică de a Ńine mintea 
în trup este o cale mecanică de a dobândi harul. El afirmă că pentru începători metoda aceasta de 
rugăciune este o cale practică de a ocoli răspândirile şi abaterile minŃii. El scrie: „Nu este ceva necuvenit 
a îndemna, mai ales pe începători, să privească asupra lor şi să-şi mâne prin răsuflare mintea înlăuntru. 
Cine, chibzuit fiind, ar opri pe cei ce nu au încă mintea în stare să se contemple pe sineşi, a folosi oarecari 
metode ca să şi-o adune asupră-şi? Mintea celor ce sânt la începutul acestei lupte, chiar adunată fiind, sare 
necontenit şi trebuie iarăşi adunată necontenit; le scapă mereu, pentru că sânt necercaŃi, şi pentru că 
anevoie se contemplă mintea pe ea însăşi, fiind şi foarte nestatornică. Pentru aceea sânt unii cari 
îndeamnă pe începători să fie cu băgare de seamă la răsuflarea ce iese şi se întoarce, şi să o reŃină puŃin, 
ca să-şi reŃină astfel şi mintea, observându-o în cursul răsuflării”. 65  

În continuare Sf. Grigorie scrie: „Cum oare nu va dobândi omul mult folos dacă, în loc să-şi lase 
ochiul să se abată încolo şi încoace, şi l-ar propti ca de un stâlp de pieptul sau de buricul său?”66 
 
 

Întâia Triadă, Cartea a Treia 
 

În a Treia Carte din Întâia Triadă omul lui Dumnezeu vorbeşte despre theologia apofatică. 
VaarlamiŃii spuneau că orice luminare accesibilă simŃurilor este o amăgire. Însă în acelaşi timp ei afirmă 
că orice luminare dumnezeiască poate fi cuprinsă cu simŃurile. Ei pretindeau că orice luminare petrecută 
la Evrei şi la prorocii lor, în Legea Veche şi înainte de venirea lui Hristos, era doar simbolică. Ei 
susŃineau că luminarea de pe Thavor şi toate fenomenele asemănătoare erau în chip limpede perceptibile 
prin simŃuri.67 

Ca unul ce lucrase virtutea în viaŃa practică şi se înălŃase pe culmile dumnezeieştii vederi sau 
contemplaŃiei, Sf. Grigorie scrie că mintea omenească se poate depăşi pe sine prin biruinŃa asupra 
patimilor, dobândind o formă îngerească. El arată că: „numai aceia pot a se uni cu dumnezeiasca lumină 
şi a o vedea, care curăŃindu-se prin păzirea poruncilor şi afierosindu-şi mintea rugăciunii curate şi 
nematerialnice, vor primi puterea mai presus de fire a vederii dumnezeieşti”. 68 „Prin acest har mintea 
ajunge a se bucura de strălucirile dumnezeieşti, dobândind o formă îngerească şi dumnezeiască”.69 

El scrie: „Vederea aceasta... este unire şi îndumnezeire înfăptuită prin harul lui Dumnezeu în chip 
tainic şi ascuns, după înlăturarea tuturor întipăririlor de aici de jos sau, mai bine zis, după încetarea 

                                                 
63 „Tratatul al Doilea din Triada Întâi”, I.2.1. Vezi şi trad. rom. în Dumitru Stăniloae, ViaŃa şi învăŃătura sfântului Grigorie 
Palama, cu patru tratate traduse, ediŃia a 2-a revăzută de autor, Ed. Scripta, Bucureşti, 1993, pp. 166-167. 
64 Ibid., I.2.3. Cf. trad. rom., ibid., p. 168. 
65 Ibid., I.2.7. Cf. trad. rom., ibid., p. 170. 
66 Ibid., I.2.8. Cf. trad. rom., ibid., p. 171. 
67 „Tratatul al Treilea din Triada Întâi”, ibid., I.3. Cf. trad. rom., ibid., p. 179. 
68 Ibid., I.3.19. Cf. trad. rom., ibid., p. 190. 
69 Ibid., I.3.20. Cf. trad. rom., ibid., p. 191. 
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întregii lucrări a minŃii.70 (...) Voim a dovedi (...) că deşi aceia [adică monahii] au văzut cu adevărat 
[lumina], totuşi organul vederii lor nu au fost de fapt nici simŃurile, nici mintea”.71 În alt loc el scrie: „În 
acele clipe omul vede cu adevărat cu duhul, nu cu mintea, nici cu trupul; şi ştie că vede în chip suprafiresc 
o lumină mai presus de lumină”.72 

Ce anume contemplă sfinŃii? Crainicul luminii răspunde: „Când sfinŃii contemplă această 
dumnezeiască lumină înlăuntrul lor ... ei zăresc veşmântul îndumnezeirii lor, mintea fiindu-le proslăvită şi 
umplută de harul Cuvântului, peste măsură de frumos în strălucirea Sa. (...) Aceasta se săvârşeşte în chip 
duhovnicesc, căci mintea se face mai presus de ceruri..., căci se uneşte în chip tainic cu Dumnezeu. (...) 
Marele Pavel, în clipa cânt a întâlnit cele de nevăzut şi mai presus de ceruri vedenii care sânt în Hristos, a 
fost răpit (2 Cor. 12, 2). El s’a făcut mai presus de ceruri, fără ca mintea lui să trebuiască să treacă dincolo 
de ceruri schimbându-şi locul... Deci este cu adevărat o luminare înŃelegătoare, ce poate fi văzută de cei 
ce şi-au curăŃit inima, dar care este cu totul osebită de cunoaştere.73 Deci „dincolo de rugăciune se află o 
vedere negrăită, şi ieşire din sine întru unire, şi tainele cele ascunse ... unde este necunoştinŃa cea de 
dincolo de cunoaştere; căci fiind cu adevărat întuneric, este totuşi dincolo de strălucire. Precum zice 
Marele Dionisie, întru acest orbitor întuneric se dă sfinŃilor dumnezeiasca vedere”.74  

Sf. Grigorie arată că primitorul acestei vederi a luminii o va cunoaşte „din bucuria nepătimaşă 
înrudită cu vederea pe care o trăieşte, din pacea ce-i umple mintea şi din focul dragostei de Dumnezeu ce 
arde în el. Vederea i se dăruieşte pe măsura lucrării celor plăcute lui Dumnezeu, ocolirea tuturor celor ce 
nu-i sânt plăcute, osârdia întru rugăciune şi dorul întregului său suflet după Dumnezeu; totdeauna înclinat 
spre a spori mai mult şi a cerca o contemplare şi mai strălucitoare. El înŃelege că vederea sa este fără 
sfârşit, fiindcă este vedere a Celui Nesfârşit şi fiindcă nu vede capăt acelei străluciri; însă, cu toate 
acestea, el vede cât de slabă este putinŃa lui de a primi lumina”.75 

Însă trebuie ştiut că vederea nu este esenŃa dumnezeiască, ci vedere a lui Dumnezeu printr’o des-
coperire potrivită şi asemănătoare Lui. Căci Dumnezeu este nu numai dincolo de cunoaştere, ci şi dincolo 
de necunoaştere (hyperagnostos). Descoperirea Sa este de asemenea o adevărată taină preadumnezeiască 
şi                     nemaipomenită, căci arătările dumnezeieşti, chiar simbolice, rămân de necunoscut, din 
pricina transcendenŃei lor. „Dumnezeu rămâne întreg în Sine, dar totodată locuieşte deplin în noi prin 
puterea Sa suprafiinŃială şi ne împărtăşeşte nu din esenŃa proprie, ci din slava şi strălucirea sa. Deci 
această lumină este dumnezeiască, iar sfinŃii cu dreptate o numesc dumnezeire (qeothj), căci ea este obârşia 
îndumnezeirii”.76 

Apoi Palama, depărtându-se oarecum de temele de mai sus, alcătuieşte unul din pasajele sale cele 
mai des citate din această parte a celei dintâi Triade, cel despre Împărtăşanie. „Întrucât Fiul lui Dumnezeu 
nu numai că a unit ipostasul Său Dumnezeiesc cu firea noastră – o, neasemuită iubire de oameni! – 
îmbrăcându-se cu trup însufleŃit şi cu suflet înŃelegător, şi arătându-se pe pământ şi cu oamenii împreună-
petrecând (cf. Varuh 3, 38), ci – o, minune neasemuită şi măreaŃă! – Se uneşte şi cu însăşi ipostasurile 
omeneşti, amestecându-Se cu fiecare credincios prin împărtăşirea cu sfântul Său Trup, şi se face un trup 
cu noi (Efes. 3, 6), şi ne face biserică a Dumnezeirii întregi – căci în însuşi trupul lui Hristos locuieşte 
toată plinirea Dumnezeirii trupeşte (Col. 2, 9). Cum dară nu va lumina cu strălucirea dumnezeiască a 
trupului Său, aflat în noi, sufletele celor ce se împărtăşesc cu vrednicie de El, aşa cum a luminat în Thavor 
însăşi trupurile ucenicilor? Căci atunci, trupul Lui, izvorul luminii harului, nefiind încă unit cu trupurile 
noastre, lumina din afară pre cei ce se apropiau cu vrednicie, şi trimitea lumina în suflet prin ochii cei 
simŃiŃi; acum însă, fiind amestecat cu noi şi locuind întru noi, este vădit că ne luminează sufletul chiar din 
lăuntrul nostru”.77 

 
*** 

 

                                                 
70 Ibid., I.3.17. Cf. trad. rom., ibid., p. 188. 
71 Ibid., I.3.17. Cf. trad. rom., ibid., p. 189. 
72 Ibid., I.3.21. Cf. trad. rom., ibid., p. 191. 
73 Ibid., I.3.5. Cf. trad. rom., ibid., p. 191. 
74 Ibid., I.3.18. Ep. V, PG 3, 1073A. 
75 Ibid., I.3.22. 
76 Ibid., I.3.23. Cf. trad. rom., ibid., pp. 192-193. 
77 Ibid., I.3.38. Cf. trad. rom., ibid., p. 204. 
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Când Varlaam a citit primele trei CărŃi ale Triadelor Sfântului Grigorie, iarăşi s’a supărat, dar şi-a 
domolit oarecum ascuŃita sa critică, fiindcă răspunsul sfântului nu îi pomenea numele pe faŃă. Apoi 
Varlaam şi-a mai atenuat unele fraze şi a scos numirea batjocoritoare de omfalopsihi. Însă de fapt el nu şi-
a schimbat părerea despre monahi şi a început să publice scrieri în care îi critica. În aceste lucrări el 
respingea argumentele din Întâia Triadă aduse de către Palama, dar fără a-l numi. Varlaam scria: „Dacă ei 
voiesc ca lumina mintală şi nematerialnică, de care vorbesc, să fie Însuşi Dumnezeu Cel mai presus de 
fiin Ńă (esenŃă), dar Îi păstrează însuşirea de a fi cu totul nevăzut şi neatins prin niciunul dintre simŃuri, 
atunci una din două: ceea ce spun că văd trebuie socotit sau înger, sau însăşi fiin Ńa (esenŃa) minŃii care, 
curăŃită de patimi şi de neştiinŃă, se vede pe sine, iar în sine, ca într’un chip propriu, pe Dumnezeu. Iar 
dacă zic că acea lumină este una din acestea două, judecă foarte drept şi trebuie să primim că sânt după 
predania creştinească. Dacă spun însă că lumina aceasta nu este nici fiinŃa (esenŃa) mai presus de fiinŃă, 
nici înger, nici mintea însăşi, ci că mintea contemplă acea lumină ca pe un alt ipostas, atuncea eu nu ştiu 
ce poate fi acea lumină; ştiu însă că ea nu există”.78 

Varlaam a scris şi a publicat un tratat în trei părŃi: Despre dobândirea ÎnŃelepciunii, Despre 
rugăciune şi Despre lumina cunoaşterii. În aceste lucrări el afirma din nou că învăŃătura lumească şi 
cunoaşterea filosofiei elline, adică „dobândirea înŃelepciunii”, era condiŃia adevăratei cunoaşteri a lui 
Dumnezeu. 

 
 

PLANUL LUI VARLAAM 
PENTRU UNIREA BISERICILOR  

 
În anul 1339 Varlaam se afla la Constantinopol. Deşi fusese respins de către Patriarh, a cerut şi a 

primit ocrotirea Marelui Logofăt Ioan Cantacuzino. Cu sprijinul său, Varlaam s’a înfăŃişat Sinodului cu 
un plan de unire a Bisericilor, întemeiat pe ideile criticate de Sf. Grigorie. Aceasta dovedeşte iarăşi că 
Varlaam nu ajunsese încă să înŃeleagă cum se cuvine Biserica Latină, căci Latinii, după spusele sfântului 
Fotie cel Mare, „au pierdut apostolicescul cuget (frÒnhma), şi astfel se poate înŃelege căderea lor”. 
Îndărătnicul Varlaam, fără a fi însărcinat de către Biserica din Constantinopol, şi având doar sprijinul 
Marelui Logofăt, a purces la săvârşirea planului său. Ca trimis împărătesc, Varlaam s’a întâlnit cu Papa 
Benedict al XII-lea la Avignon, în anul 1339, propunându-i aceleaşi lucruri pe care le înaintase şi la 
Constantinopol. Pledând cauza unirii, cuvântarea lui Varlaam nu face decât să oglindească simŃămintele 
precumpănitoare în rândul poporului grec. Iată ce i-a spus Varlaam Papei: 

„Ceea ce desparte pe Greci de voi nu este atât deosebirea de dogmă, cât mai cu seamă ura Grecilor 
faŃă de Latini, stârnită de relele suferite din partea lor. Ar trebui să li se facă un dar deosebit de mare ca 
să-şi schimbe simŃămintele. (...) Nu este decât un singur mijloc de a săvârşi unirea: adunarea unui sinod 
ecumenic care să se Ńină în Răsărit. Pentru Greci, tot ce este hotărât de către un sinod ecumenic are putere 
de lege. AŃi putea zice că un sinod pentru unire s’a şi Ńinut la Lyon; dar nici un grec nu a recunoscut 
ecumenicitatea Sinodului de la Lyon, căci nici un alt sinod următor nu l-a numit astfel. LegaŃii Greci de la 
Lyon nu au fost trimişi acolo nici de către cei patru patriarhi ce ocârmuiesc Biserica Răsăriteană, nici de 
către poporul Grecilor, şi numai de către Împărat care, fără a încerca să câştige sprijinul poporului său, a 
căutat să facă unirea în chip silnic. TrimiteŃi deci legaŃi la cei patru Patriarhi şi, sub ocârmuirea lor să se 
adune un sinod ecumenic care să săvârşească unirea. Atunci toŃi cei aflaŃi de faŃă la sinod vor zice 
poporului grec: ‘Iată ce a hotărât Sfântul Sinod Ecumenic: este de datoria voastră să vă supuneŃi’, şi toŃi 
se vor supune”.79 

Apelul lui Varlaam nu a fost luat în seamă, căci papalitatea avignoneză nu avea de gând să-şi 
compromită autoritatea absolută prin adunarea unui sinod care să dezbată deosebirile faŃă de 
„schismaticii” bizantini. Varlaam nu a reuşit nici să-l atragă pe Papa către ideile sale de relativism 
dogmatic. El s’a întors la Constantinopol în 1340. 

                                                 
78 Citat de Sf. Grigorie în Triade II.3.7. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din 
urmă”, 7. În Filocalia, vol. VII, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, p. 271. 
79 Cuvântarea lui Varlaam este tipărită în Migne, PG 151, 1332; citat în Deno J. Geanakoplos, Byzantine East and Latin West, 
Barnes&Noble, NY, 1966, pp. 89-90. 
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A DOUA TRIAD Ă 
 

Pe când Varlaam era plecat la Papa, Sf. Grigorie s’a aplecat din nou asupra scrierilor Calabrezului. 
Întreaga pricină pornea de la două postulate vaarlamite, scoase din filosofia ellină. Întâi, postulatul 
aristotelic că orice cunoaştere, inclusiv cunoaşterea lui Dumnezeu, vine din percepŃia sau „experienŃa” 
simŃurilor. Al doilea era postulatul neoplatonic că Dumnezeu este dincolo de experienŃa simŃurilor, şi 
deci, de necunoscut. Varlaam susŃinea că orice cunoaştere a lui Dumnezeu trebuie să fie indirectă, adică 
se săvârşeşte prin fiinŃe supuse simŃurilor. Deci cunoaşterea mistică nu poate avea decât o realitate 
simbolică.80 

La întoarcerea din Apus Varlaam a aflat că Palama scrisese o a doua Triadă, ca răspuns la noile sale 
scrieri, ocupându-se în principal de îndumnezeirea în Hristos. În a doua Triadă, cuprinzând şi ea trei cărŃi, 
Sf. Grigorie îl numeşte direct pe Varlaam, dând citate din tratatele sale, care sânt respinse şi dezaprobate 
prin înalte şi negrăite învăŃături. 
 
 

A Doua Triadă, Cartea Întâi 
 

Recunoscând o anume valoare filosofiei antice, dar numai în cele ce Ńin de fire, Sf. Grigorie scria: 
„Socotesc că printre darurile lui Dumnezeu unele sânt fireşti. Ele se dau tuturor fără osebire, înainte de 
Lege, sub Lege şi după Lege. Altele sânt suprafireşti şi cu totul tainice; eu le socotesc pe acestea din urmă 
a fi mai presus de cele dintâi, aşa cum aceia ce au fost socotiŃi vrednici a primi înŃelepciunea Duhului sânt 
mai presus de întreaga seminŃie a Ellinilor. De asemenea, socotesc că filosofia este unul dintre darurile 
fireşti ale lui Dumnezeu, alături de descoperirile raŃiunii omeneşti, ştiinŃele... Eu dau fieştecăreia cinstea 
ce i se cuvine...”81 

Tot în această carte Palama scrie despre rugăciunea neîncetată, zicând: „Noi ne rugăm cu această 
rugăciune neîncetată nu spre a-L îndupleca pe Dumnezeu, căci El lucrează totdeauna după cum voieşte, 
nici spre a-L trage către noi, căci El pretutindenea este, ci ca pe noi înşine să ne ridicăm către Dânsul”.82 
 
 

A Doua Triadă, Cartea a Doua 
  
Cugetând să reaşeze vrednicia materiei, pe care spiritualismul Ellinilor căutase mereu să o 

tăgăduiască, sfântul bărbat scria: „Bucuria duhovnicească care vine de la minte la trup nu se întinează din 
părtăşia cu trupul, ci preschimbă trupul şi-l face duhovnicesc. Acesta leapădă atuncea toate poftele cărnii 
cele rele şi nu mai trage în jos sufletul, ci se înalŃă o dată cu el, iar omul tot se face duh, precum este scris: 
‘Ce este născut din Duh, duh este’” (In. 3,6).83 

Fără a-l numi pe Varlaam, el îi pune în vedere următoarele: „Noi nu am învăŃat, o, filosofule, că                      
nepătimirea este omorârea laturii pătimitoare [a sufletului], ci mutarea ei de la cele mai rele la cele mai 
bune şi lucrarea ei îndreptată prin deprindere spre cele dumnezeieşti, după ce s’a întors cu totul de la cele 
rele şi s’a îndreptat spre cele bune. (...) Căci reaua întrebuinŃare a puterilor sufletului e cea care dă naştere 
patimilor vrednice de osândire, tot aşa cum reaua întrebuinŃare a cunoaşterii lucrurilor dă naştere 
înŃelepciunii celei nebune. (...) Aşadar, nu cel ce şi-a omorât această latură [dobândeşte răsplătirea], (...) ci 
acela ce şi-a supus-o, ca prin ascultarea de minte, care prin fire a primit domnia de la Dumnezeu (...), să 
tindă către Dumnezeu prin pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu, şi prin aceasta să ajungă la deprinderea 
stării dumnezeieşti, şi să o ridice pe aceasta din urmă la cea mai desăvârşită treaptă. Iar aceasta este 
dragostea de Dumnezeu, prin carea plineşte, după cuvântul Scripturii, poruncile Celui Iubit, iar din 

                                                 
80 Cf. John Meyendorff, Sf. Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, op. cit., pp. 84-85. 
81 Triade II.1.15. Cf. John Meyendorff, Sf. Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, op. cit., p. 85. 
82 Triade II.1.30. 
83 Triade II.2.9. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al doilea din cele din urmă”, 9. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., p. 271. Cf. şi John Meyendorff, Sf. Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, op. cit., p. 90. 
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aceasta învaŃă, lucrează şi dobândeşte dragostea curată şi desăvârşită faŃă de aproapele, care este cu 
neputinŃă să nu se afle împreună şi nepătimirea”.84 

 
 
A Doua Triadă, Cartea a Treia 
 
Răspunzând la întâmpinarea lui Varlaam că „mintea poate vedea pe Dumnezeu numai când este 

curăŃită, nu numai de patimi, ci şi de neştiinŃă”, Sf. Grigorie spune: „[SfinŃii] nu spun nimic despre 
curăŃirea de neştiinŃă pe care o ceri tu. Ci, curăŃindu-se de patimile cele rele şi covârşind toată cunoaşterea 
prin rugăciune stăruitoare şi nematerialnică, se învrednicesc de vederea lui                   Dumnezeu... Ei nu 
încetează a lua aminte la ei înşişi... şi nu aleargă să afle ce învaŃă fieştecare, fie el Scit, sau Pers, sau 
Eghiptean, despre această curăŃire de neştiinŃă, cunoscând preabine că această neştiinŃă nu împiedică defel 
vederea lui Dumnezeu”.85  

Apoi scrie în continuare: „Nu tot cel ce are cunoştinŃa lucrurilor zidite sau vede prin ea, are pe 
Dumnezeu sălăşluind în sine. Acela are doar cunoştinŃa zidirilor, iar din ea pricepe prin asemănare pe 
Dumnezeu. Însă cel ce are şi vede negrăit acea lumină, nu-L mai pricepe prin asemănare, ci cunoaşte şi 
are în sine pe Dumnezeu printr’o vedere adevărată şi mai presus de toate zidirile, căci acela nu se desparte 
niciodată de slava cea veşnică”.86 

Apoi Sf. Grigorie doreşte să pună în antiteză două tipuri de cunoaştere religioasă: prima, 
contemplarea firească sau naturală (physike theoria), cunoaşterea lui Dumnezeu în zidire; iar a doua, 
vederea directă a energiilor nezidite sau a slavei (theologia propriu-zisă). Aceasta o face arătând 
deosebirea între cei doi „ochi” pe care îi avem: ochiul sufletului, care contemplă slava lui Dumnezeu, este 
nevăzut de către ochiul trupului cu care zărim tainele firii din jurul nostru.87 Deci „altă lumină este 
aceasta (adică dumnezeiasca lumină a slavei firii Sale) decât cea al cărei nume este cunoaşterea”.88 Apoi 
Grigorie, făclia ce ne arată Soarele, scrie: „Aşadar [Hristos] a dat şi firii omeneşti slava dumnezeirii, dar 
nu firea. Altceva este firea lui Dumnezeu, şi altceva slava Lui, deşi sânt nedespărŃite între ele. (...) 
Această slavă a dat-o şi ucenicilor: ‘Şi Eu slava carea ai dat Mie am dat lor, ca să fie una, precum Noi una 
sântem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca să fie desăvârşit întru una’ (In. 17, 22-23). Ba a voit să vadă şi ei 
slava Lui , prin care primim noi şi vedem propriu-zis pe Dumnezeu”.89 

Deşi dorinŃa cea mai mare a lui Varlaam era aceea de a dovedi că contemplarea lui Dumnezeu este o 
formă de cunoaştere, Palama refuză să numească „cunoaştere” această contemplare, din pricina 
transcendenŃei ei. Filosoful afirma: „Păzirea poruncilor nu poate alunga din suflet întunericul neştiinŃei; 
aceasta o poate face numai învăŃătura şi studiul stăruitor”. Însă Palama afirmă: „Noi ştim că plinirea 
poruncilor lui Dumnezeu aduce şi cunoaştere, şi încă adevărată cunoaştere, căci numai prin ea vine 
sănătatea sufletului. (...) Dar nu numai cunoaştere, ci şi îndumnezeire. Iar aceasta o dobândim în chip 
desăvârşit, primind şi văzând în noi slava lui Dumnezeu în Duh, când va binevoi Dumnezeu să ne aducă 
întru tainele Sale”.90 

Apoi sfântul arată că învăŃătura ellinească nu este vrednică a se numi lumină, „fiind mincinoasă sau 
amestecată cu minciună, şi mai apropiată de întuneric decât de lumină”. Şi chiar în cercetarea Scripturilor, 
„lumina [contemplării lui Dumnezeu] se deosebeşte atât de mult de lumina cunoaşterii, încât lumina 

                                                 
84 Triade II.2.19. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al doilea din cele din urmă”, 19. Filocalia, vol. 
VII, op. cit., pp. 249-250. 
85 Triade II.3.11. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 11. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., pp. 276-277. 
86 Triade II.3.16. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 16. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., p. 284. 
87 Triade II.3.15. Triade II.3.16. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 15. În 
Filocalia, vol. VII, op. cit., p. 282. 
88 Triade II.3.16. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 16. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., p. 284. 
89 Triade II.3.15. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 15. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., p.283. 
90 Triade II.3.17. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 17. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., pp. 286-287. 
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cunoaşterii se aseamănă unui sfeşnic ce luminează în loc întunecos, iar lumina aceasta tainică se 
aseamănă cu luminătorul ce luminează ziua, adică soarele”.91 

Aceasta înseamnă că adevărul Scripturii nu se desluşeşte de la sine, ci rămâne o lumină întunecată 
până ce ne luminează Duhul Sfânt ca să pricepem înŃelesul lăuntric. Dar prin contemplarea lui Dumnezeu 
ochiul lăuntric se curăŃeşte. Ne facem asemenea lui Hristos, Care este întreg adevăr. Deci isihastul poate 
vedea dumnezeiasca lumină de-a dreptul, în plină zi, nu doar prin mijlocirea vălurilor Scripturii. 

Întorcându-se iarăşi la lumina thavorică, sfântul scrie: „Lumina care a înconjurat pe ucenici ... ne va 
lumina în veacul viitor în chip neîncetat şi fără sfârşit cu raze atotstrălucitoare, ca pe unii ce vom fi atunci, 
potrivit făgăduinŃei, pururea cu Domnul” (1 Thes. 4, 17).92 

Când isihastul primeşte vederea luminii, el uită cele ce Ńin de trup, fiindcă „unirea aceea este 
negrăită şi neînŃeleasă chiar de cei ce văd. (...) Iar aceasta este ceea ce au spus PărinŃii: ‘Sfârşitul 
rugăciunii este răpirea minŃii la Domnul’(Scara, Cuv. 28). De aceea şi Marele Dionisie zice că prin ea noi 
ne unim cu Dumnezeu. Căci în rugăciune mintea leapădă treptat legăturile cu cele ce sânt, întâi pe cele ce 
o leagă de cele de ruşine, rele şi îndeobşte stricăcioase, apoi pe cele care o leagă de cele ce sânt la mijloc 
şi prefac pe om spre mai rău sau spre mai bine, potrivit cu scopul celui ce le foloseşte... De aceea este şi 
un sfat al PărinŃilor, ‘să nu primim cunoaşterea pe care vrăjmaşul o face să răsară în vremea rugăciunii, ca 
să nu fim jefuiŃi de ceea ce este mai înalt’” (Scara, Cuv. 27).93 

Vorbind despre negrăita răpire a Sf. Apostol Pavel (2 Cor. 12, 2), Sf. Grigorie spune că ea 
transcende cele prin simŃuri, cele raŃionale sau cele înŃelese cu mintea. Sf. Pavel „ieşise din aceste puteri. 
(...) Şi ce era el, dacă nu se putea cuprinde prin nici o putere a firii, mai bine zis, dacă era dezlegat de 
orice putere firească? Fără îndoială era aceea cu ce se unise... Deci era atunci lumină şi duh, cu care era şi 
unit şi de la care avea şi puterea de a fi unit. Deci era ieşit din toate cele ce sânt şi se făcuse prin har acea 
[lumină], ba nici nu mai fiinŃa, în înŃelesul de depăşire, adică fiind mai presus de cele zidite... Dar ajuns 
astfel, dumnezeiescul Pavel nu s’a împărtăşit nicidecum de dumnezeiasca fiinŃă (esenŃă)”.94 

Sf. Grigorie subliniază mereu că „Acea lumină nu este esenŃa lui Dumnezeu, căci esenŃa este de 
neajuns şi de neîmpărtăşit”. Şi iarăşi: „Înger nu este, căci poartă semnele Stăpânului. Uneori te scoate din 
trup, sau nu te ia fără de trup, ca să te înalŃe la culmi negrăite; alteori preface şi trupul asemenea ei şi-i 
împărtăşeşte şi lui propria strălucire. Îndumnezeind şi trupul, ea este văzută – o, minune! – şi de ochii 
trupeşti”. 95 

Vorbind despre Ziua de Apoi, el spune: „Căci Hristos va veni în slava Tatălui, iar ‘drepŃii vor 
străluci ca soarele’ (Mt. 13, 43). Ei vor fi lumină şi vor vedea lumină, care este vederea minunată şi 
preasfântă a inimii curăŃite. Acum acea lumină se arată în parte şi ca o arvună (Rom. 8, 23) celor ce au 
străbătut prin nepătimire toate cele osândite, şi prin rugăciune curată şi nematerialnică toate cele curate. 
Ei vor petrece veşnic şi se vor proslăvi împreună cu Cel ce dăruieşte firii noastre slavă şi strălucire 
dumnezeiască”.96 

Apoi, răspunzând afirmaŃiei lui Varlaam că theofaniile din Vechiul Legământ erau văzute în chip 
simbolic, spune: „Prorocii şi Patriarhii n’au rămas fără să guste din această lumină; mai bine zis, afară de 
puŃine, toate vederile lor, şi mai vârtos cele preadumnezeieşti, nu s’au lipsit de această lumină. Căci altfel, 
de ce ar fi voit [Dumnezeu] să se închipuie într’o lumină străină, Cel ce are lumina veşnică întru Sine, 
care se arată, deşi în chip tainic, celor curaŃi cu inima, atât astăzi, cât şi în veacul ce va să vie?”97 

                                                 
91 Triade II.3.18. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 18. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., p. 288. 
92 Triade II.3.20. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 20. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., pp. 289-290. 
93 Triade II.3.35. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 35. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., pp. 308-310. 
94 Triade II.3.37. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 37. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., pp. 311-312. 
95 Triade II.3.9. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 9. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., p. 274. 
96 Triade II.3.66. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 66. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., pp. 354-355. 
97 Triade II.3.66. Ibid., p. 356. 
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Sfântul încheie apoi, zicând: „Trebuie să ieşim cu totul din noi înşine şi să ne dăm cu totul lui 
Dumnezeu. Căci este un lucru mai înalt a fi ai lui Dumnezeu, şi nu ai noştri. Aşa se dăruiesc cele 
dumnezeieşti celor ce s’au unit cu Dumnezeu”.98 
 

 
VARLAAM  SE  PREGĂTEŞTE 

SĂ RĂSPUNDĂ 
 

Datorită celei de a Doua Triade, Varlaam se vedea prins într’o polemică publică cu reprezentantul 
cel mai respectat al monahismului athonit. S’au păstrat patru scrisori scrise de Grigorie Akindin (1340-
41) lui Varlaam, în care îl sfătuia la cumpătare. Deşi Akindin însuşi era un neoscolastic şi un apărător al 
umanismului profan, totuşi dezaproba în continuare atacurile lui Varlaam asupra monahilor. În prima 
scrisoare, după ce-l felicită pe Varlaam pentru mândria cu care s’a purtat în solia sa la Papa, Akindin îl 
dojeneşte fiindcă îi atacă pe călugări, „acei oameni evlavioşi fără învăŃătură, acei simpli creştini ce nu au 
bogăŃie sau griji... care pot zice dimpreună cu dumnezeiescul Pavel (...) ‘că nu am judecat a şti ceva întru 
voi, fără numai pre Iisus Hristos, şi pre acesta răstignit’” (1 Cor. 2,2). Akindin nu loveşte în metoda de 
rugăciune a călugărilor, fiindcă ea fusese primită pretutindeni de către isihaşti în BizanŃul veacului al 
patrusprezecelea.  

În ciuda îndemnurilor prietenului său Akindin de a fi cu chibzuinŃă şi a nu-l mai ataca pe Palama, 
Varlaam a lăsat totul de-o parte, cugetând cum să răspundă la ceea ce ajunsese a fi o controversă la scară 
mare. Varlaam nu era omul care să lase fără răspuns o respingere publică a lucrărilor sale.  

 
 

TOMUL AGHIORITIC 
 

La praznicul Adormirii Maicii Domnului din 1340, Grigorie, atunci în vârstă de patruzeci şi patru de 
ani, a plecat împreună cu Isidor la Muntele Athos spre a primi aprobarea întregii obşti athonite pentru un 
document scris de el. Era o proclamaŃie solemnă ce osândea părerile lui Varlaam – deşi numele lui nu este 
pomenit nici o singură dată. Era primul document oficial publicat împotriva învăŃăturilor lui Varlaam, 
devenit faimos sub numele de Tomul Aghioritic. Până la urmă această declaraŃie a fost cuprinsă în 
Filocalia. 

Între preacinstiŃii iscălitori ai Tomului, adunaŃi la Protaton în Kareia, se numărau Protosul Isaac, 
Ieromonahul Filothei al Lavrei (viitorul Patriarh) şi cei mai de seamă ucenici ai Sfântului Grigorie 
Sinaitul (Isaia, Marcu şi Kallist) de la schitul athonit Magoula. Tot acolo mai aflăm şi semnăturile 
igumenilor de la Lavra, Vatoped, Esfigmenou şi Kutlumuş. Există o iscălitură georgiană a igumenului 
Antonie de la Iviron şi o iscălitură slavonă a igumenului sârb de la Hilandar. De asemenea se află şi o 
semnătură a unui isihast sirian din Kareia, care a iscălit în limba sa. Publicarea Tomului a avut urmări 
asupra controversei, căci varlaamiŃii s’au văzut excluşi în mod public de la Sfânta Împărtăşanie de către 
Episcopul din Ierissos, de care aparŃinea Muntele Athos. 

 
 

                                                 
98 Triade II.3.68. Cf. trad. rom., „Cuvânt pentru cei ce se liniştesc cu evlavie; al treilea din cele din urmă”, 68. În Filocalia, vol. 
VII, op. cit., p. 360. 



 42 

EsenŃa şi energiile 
 
În acest manifest solemn, Sf. Grigorie şi călugării de la Athos osândeau toate ereziile vechi şi din 

zilele lor. Arătând deosebirea dintre esenŃă şi energii sau lucrări, ei afirmau că această deosebire este 
adevărată dogmă a Bisericii. Adevăratul om duhovnicesc putea până la urmă să-l vadă pe Dumnezeu, nu 
în esenŃa Sa, ci prin lucrările sau energiile Sale, în lumina Sa cea nezidită. În Tomul Aghioritic citim că 
„mintea prinde o lumină, simŃirea alta; simŃirea prinde lumina supusă simŃurilor, care arată lucrurile 
supuse simŃurilor; iar lumina minŃii este cunoaşterea aflătoare în înŃelesuri. Prin urmare vederea şi mintea 
nu prind aceeaşi lumină; dar numai câtă vreme lucrează fiecare după firea sa şi în cele după fire. Însă 
când se împărtăşesc de un har şi de o putere duhovnicească mai presus de fire, cei învredniciŃi văd şi cu 
simŃirea şi cu mintea cele mai presus de toată simŃirea şi toată mintea, precum numai Dumnezeu ştie şi cei 
ce lucrează acestea”.99 

Tomul arată că Dumnezeu Se face văzut pe Sine în Biserică; căci în ea, „împărăŃia veacului ce va să 
fie” există cu adevărat încă de acum ca preînchipuire, tot aşa cum şi Hristos, ca preînchipuire, S’a 
descoperit pe Sine drepŃilor Vechiului Legământ. 

Lumina văzută de către cei trei ucenici ai lui Iisus pe Thavor a existat în Hristos şi înainte de 
Schimbarea la FaŃă, şi după ea, ca strălucire firească a Dumnezeirii Sale. Tomul spune: „[Hristos] Se 
schimbă la faŃă nu primind ceea ce nu avea, nici preschimbându-se în ceea ce nu era, ci descoperindu-Se 
ucenicilor Săi ca ceea ce era, deschizând ochii lor şi făcându-i din orbi văzători”.100 În termeni mai ales 
apofatici, Grigorie numeşte lumina Schimbării la FaŃă „negrăită, nezidită ... netrupească, neapropiată ... 
nesfârşită, nehotărnicită”. Apoi în termeni pozitivi el o caracterizează ca „neschimbată frumuseŃe şi slavă 
a lui Dumnezeu, slavă a lui Hristos, slavă a Duhului, raza Dumnezeirii”.101  

Grigorie, osânditorul ziditei nebunii, a scris şi a spus multe despre firea nezidită a harului. El 
socotea îndumnezeirea un dar dumnezeiesc. „Drept aceea, harul îndumnezeirii este mai presus de fire, de 
virtute şi de cunoaştere, şi toate acestea sânt mai prejos de el. Căci toată virtutea şi toată urmarea lui 
Dumnezeu prin puterile noastre face pe cel ce le are a fi în stare de unirea dumnezeiască. Dar numai harul 
înfăptuieşte în chip tainic însăşi această unire negrăită”.102 Numai prin har „Dumnezeu Însuşi pătrunde 
întreg în cei vrednici întregi, şi sfinŃii pătrund întregi în Dumnezeu întreg”.103 Darul îndumnezeirii dat de 
Dumnezeu „l-ar scoate pe cel îndumnezeit din sine”.104 Deci cei ce sânt părtaşi dumnezeiescului har pot fi 
numiŃi, după acesta, iar nu după ipostas, fără început şi fără sfârşit. Şi cu adevărat o asemenea plinătate a 
dumnezeiescului har, covârşind marginile zidirii, a fost dată Născătoarei de Dumnezeu. Despre 
Născătoarea de Dumnezeu, Sf. Grigorie scria altundeva: „Ea singură se arată a fi marginea între firea 
zidită şi cea nezidită”.105  

Potrivit lui Grigorie, trupul, sub înrâurirea sufletului, se face părtaş vieŃii suprafireşti a acestuia, nu 
numai după înviere, ci încă de acum. „Căci dacă se va împărtăşi atunci şi trupul împreună cu sufletul de 
bunătăŃile tainice, se împărtăşeşte şi acum, după putere, de harul dăruit în chip tainic şi negrăit de 
Dumnezeu minŃii curăŃite, şi-şi însuşeşte şi el cele dumnezeieşti potrivit cu sine. Astfel se preschimbă şi 
se sfinŃeşte, dar nu se omoară prin deprindere partea pătimitoare a sufletului”.106 

 
 
SfinŃenia creştinilor  
 
Tomul explică de asemenea caracterul esenŃial prorocesc al sfinŃeniei creştineşti. „Dogmele ce se 

grăiesc astăzi şi sânt cunoscute îndeobşte tuturor, au fost taine ale Legii date prin Moisì, văzute mai nainte 
numai de proroci. Iar bunătăŃile făgăduite sfinŃilor pentru veacul viitor sânt taine ale vieŃuirii evanghelice, 

                                                 
99 Tomul Aghioritic, în Filocalia vol. VII, op. cit., p. 421. 
100 Ibid., p. 418. 
101 Ibid. 
102 Ibid., p. 416. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 PG 151, 472B. 
106 Tomul Aghioritic, ibid., p. 420. 
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date şi arătate mai nainte celor ce s’au învrednicit să le vadă în Duh, şi acestora cu măsură, ca o 
arvună”.107 

Cine sânt aceşti sfinŃi? Tomul răspunde: „Căci unii (adică monahii) le-au cunoscut prin cercarea 
însăşi, şi anume toŃi câŃi s’au lepădat, de dragul vieŃii evangheliceşti, de avuŃia bunurilor, de slava 
oamenilor şi de plăcerile lipsite de frumuseŃe ale trupului; ba nu numai atât, ci au întărit această lepădare 
prin ascultarea de cei ce au ajuns la plinirea vârstei lui Hristos. Cei din urmă, îngrijindu-se, prin liniştire 
fără griji, de ei înşişi şi de Dumnezeu, şi prin rugăciune curată ajungând mai presus de ei înşişi, şi prin 
unirea tainică cea mai presus de minte cu Dumnezeu, ridicându-se până la El, au cunoscut cele mai presus 
de minte. Iar alŃii le-au cunoscut prin încredere şi prin dragoste faŃă de aceştia. (...) Dar dumnezeiescul 
Maxim, scriind despre Melhisedec, zice că harul acesta îndumnezeitor al lui Dumnezeu este nezidit şi 
pururea fiitor din Dumnezeu cel pururea fiitor”.108 

„Acestea le-am învăŃat din Scripturi, acestea le-am primit de la PărinŃii noştri, acestea le-am 
cunoscut prin puŃina noastră cercare. Acestea ştim că le-a scris preacinstitul între ieromonahi, cuviosul 
Grigorie (Palama), pentru cei ce trăiesc cu sfinŃenie o viaŃă de liniştire, urmând întocmai predaniile 
sfinŃilor”. 109 

 
 
Epistola a treia către Akindin  
 
Apoi Sf. Grigorie a luat Tomul şi s’a întors la Thessalonic, voind să plece de îndată la 

Constantinopol spre a-l înfrunta pe Varlaam. Însă întrucât controversa se întinsese, Grigorie a scris din 
Thessalonic Epistola a treia către Akindin, spre a-i desluşi deosebirea între esenŃa şi lucrările lui 
Dumnezeu. EsenŃa lui Dumnezeu este nezidită şi de neîmpărtăşit. Lucrările lui Dumnezeu sânt şi ele 
nezidite, dar se pot împărtăşi. Potrivnicii lui Palama îl numeau ditheist, fiindcă Akindin copiase greşit un 
pasaj din Epistola sfântului: „Există deci, potrivit theologilor celor însuflaŃi, o dumnezeire secundară, cum 
zice marele Dionisie; căci îndumnezeirea este darul transcendentei esenŃe a lui Dumnezeu”.110 Akindin a 
omis cuvintele esenŃa lui Dumnezeu, făcându-l astfel pe cititor să creadă că Palama voise să spună 
„dumnezeire transcendentă”. Denumirea de ditheişti se poate aplica potrivnicilor lui Palama care, 
afirmând că harul îndumnezeitor era zidit, împărŃeau dumnezeirea cea una în zidită şi nezidită.111 Palama 
nu şovăia să-i numească arieni, evnomieni şi evtihieni pe potrivnicii săi; el socotea îndeobşte că aceştia nu 
fac decât să reînvie ereziile din vechime. Sfântul scria apoi despre planurile sale de a se întâlni cu 
Varlaam în cetatea de scaun. După ce epistola a fost trimisă, Varlaam a reapărut în Thessalonic. 
 

 
MONAHIA THEODOTI,  

SORA SFÂNTULUI 
 

Pe când sfântul se afla la Athos, sora sa mai mică, Theodoti, era copleşită de o boală de moarte. 
Ucenicii şi prietenii sfântului l-au întrebat cum să rânduiască cele de trebuinŃă pentru înmormântarea ei. 
Sf. Grigorie, care era văzător cu duhul, a spus: „Nu este nevoie să mă întrebaŃi pentru aceasta. Cu voia lui 
Dumnezeu, mă voi întoarce până a nu adormi ea”. Deci cum a zis, aşa s’a şi întâmplat. 

Când Theodoti îşi trăia ultimele ceasuri, a întrebat de bunul său frate şi Părinte, dumnezeiescul 
Grigorie. Aflând că se află la Athos, s’a întristat adânc, socotindu-se nefericită că nu era vrednică de 
sfânta lui înfăŃişare şi de sfintele sale cuvinte. Deci dintru acel ceas a rămas tăcută, fără să mai mănânce 
sau să doarmă. Fără a simŃi nici o durere şi numai cu o slabă răsuflare în piept, îşi aştepta fratele. În 
vremea aceea celelalte maici făceau pregătirile de îngropăciune. Trecuse de-acum a opta zi şi se făcea 
seară, când în sfârşit Grigorie a sosit de la Athos şi s’a dus la sora sa, stând înaintea ei şi rugându-se cu 
glas tare. Auzind dulcele glas al fratelui, ea a deschis ochii, dar nu putea să grăiască. Apoi încetişor şi-a 

                                                 
107 Ibid., p. 412. 
108 Ibid., pp. 413-414. 
109 Ibid., p. 422. 
110 Epistola a treia către Akindin 15, în Opere I, Grigorious tou Palama Syngrammata, op. cit., p. 206. 
111 Ibid., 6-7, pp. 300-301. 
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ridicat mâinile către Dumnezeu în chip de mulŃumire şi a rostit din tot sufletul: „Slavă łie, Doamne!”; 
apoi, în câteva clipe, şi-a dat sufletul cu slavă în mâinile lui Dumnezeu. Astfel Dumnezeu a plinit 
prezicerea lui Grigorie, ca şi aleasa dorire a Theodotiei, cinstind atât pe frate cât şi pe soră.  

Când sufletul ei a plecat din trup, chipul i-a strălucit cu lumină dumnezeiască. În vremea slujbei de 
îngropare, când se cântau cântările rânduite, cinstitele ei moaşte revărsau o mireasmă minunată şi 
negrăită. Multe s’ar mai putea zice despre monahia Theodoti, dar trebuie să întrerupem povestirea 
luptelor ei duhovniceşti, ca să nu ne lungim cuvântul.112 
 

 
ÎNTÂLNIREA SFÂNTULUI  

CU VARLAAM 
 

Apoi Grigorie şi Varlaam s’au întâlnit la Thessalonic de mai multe ori, prilej cu care, zice Sf. 
Grigorie, Varlaam, deşi şovăielnic, l-a încredinŃat totuşi că va da uitării  defăimările aduse isihaştilor. La 
una dintre întâlniri a fost de faŃă chiar un fost judecător, marele dioketis Glavas, care venise să judece 
pricina. Înaintea unor martori de seamă Varlaam a făgăduit să îşi schimbe scrierile împotriva isihaştilor, 
dobândind întreaga aprobare a lui Palama. Vedem deci că sfântul bărbat nu a cerut nimicirea scrierilor lui 
Varlaam.113 
 

 

                                                 
112 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 203-205. 
113 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 49. 
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PRAZNICUL 
SFÂNTULUI ANTONIE CEL MARE  

 
Sf. Grigorie petrecuse de-acum trei ani în             Thessalonic (1338-1341). Ştim că şi-a petrecut 

vremea scriind şi rugându-se. Nefiind în pustie, spre a dobândi măcar asemănarea iubitei sale linişti, şi-a 
construit o chilie deosebi de ceilalŃi, ca să poată fără împiedicare a duce mai departe viaŃa pustnicească 
din Athos.  

În vremea aceasta, într’una din serile anului 1340, Isidor şi ceilalŃi nevoitori sărbătoreau praznicul 
Sfântului Antonie cel Mare, povăŃuitorul de obşte şi părintele monahismului, pe care Sfânta Biserică îl 
prăznuieşte la 17 Ianuarie. Cum vom vedea îndată, Sf. Antonie însuşi era de faŃă la acea priveghere. Însă 
Grigorie lipsea, fiind în chilia sa, prins cu lucrul său la Triade şi cu rugăciunea isihastă. Deodată a zărit o 
dumnezeiască lumină ce l-a înconjurat. Stând în picioare, Grigorie l-a zărit în lumina aceea pe însuşi 
marele Antonie, care a zis: „Fireşte, bun lucru este a te cufunda în rugăciunea minŃii, căci ea curăŃeşte 
ochii sufletului şi aduce descoperirea tainelor dumnezeieşti şi negrăite. Dar câteodată se cuvine a sta 
împreună cu fraŃii şi a fi părtaş lor întru rugăciuni, cântări şi alte lucruri de suflet folositoare. Deci Ńi se 
cuvine să te duci la cei ce sânt adunaŃi să privegheze şi să cânte, căci au mare trebuinŃă de ocârmuirea şi 
de trezvia ta”. Apoi Sf. Antonie s’a făcut nevăzut. 
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Deci venindu-şi întru sine, Grigorie s’a dus îndată să plinească porunca. El şi-a părăsit sihăstria, 
bucurându-se că avea să se alăture fraŃilor, care şi ei se bucurau de venirea lui. Astfel au petrecut întreaga 
noapte săvârşind sfânta slujbă a privegherii cu multă slavă.114 

 
 

VARLAAM  SCRIE  ÎMPOTRIVA MASSALIENILOR 
 

În ciuda bunăvoinŃei potrivnicului său şi a sfatului lui Akindin, Varlaam a purces a scrie o lucrare 
împotriva Massalienilor, în care îl învinuia pe Palama de această erezie ce fusese deja osândită. Varlaam 
ataca învăŃăturile isihaste şi palamite despre rugăciune şi vederea                   dumnezeiască. Curând după 
aceea, spre sfârşitul anului 1340, Sf. Grigorie a început a pregăti a treia Triadă.  

Între timp Akindin devenea din ce în ce mai temător văzând cum controversa se tot întinde. El îi 
reproşa lui Varlaam că a început această ceartă şi că atacă nişte lucruri de mult primite de către tradiŃia 
monahală, ce nu aveau nimic de-a face cu Massalienii. Akindin însuşi nu-l ataca pe Palama în ce priveşte 
metodele „psihosomatice” de rugăciune, ci doar îi critica învăŃăturile de mai nainte pe temeiuri 
theologice. El îl sfătuia pe Varlaam că ar fi mai potrivit să-l atace pe Palama în ce priveşte definiŃiile 
despre firea dumnezeiască şi lucrările dumnezeieşti. 

Într’o scrisoare către Varlaam, Akindin scria: „Între noi nu este vreo neînŃelegere mai însemnată în 
cele ce Ńin de theologie”. Totuşi el îl critică pe Varlaam pentru nechibzuinŃa de a-l învinui de erezie pe 
Palama, un om de o asemenea mare faimă, sfătuindu-l să fie mai cumpătat faŃă de el, căci este potrivnic 
canoanelor să numeşti eretic pe cineva înainte să fi fost osândit.115 

Ca răspuns la aceste scrisori, Varlaam nu s’a plecat defel sfaturilor lui Akindin, învinuindu-l că 
trece cu vederea rătăcirea lui Palama din pricina prieteniei lor.  
 

 
A TREIA TRIAD Ă 

 
La începutul lui 1341 Sf. Grigorie a încheiat Triada a Treia, respingând învăŃătura lui Varlaam, pe 

care îl şi pomeneşte cu numele. El scria despre părtăşia cu Dumnezeu că este cu putinŃă numai prin 
lucrările sau energiile Sale, pe când esenŃa Lui este mai presus de împărtăşire sau vedere. 
 

 
A Treia Triadă, Cartea Întâi 
 
Această parte se ocupă de slava cea nezidită, ca răspuns lui Varlaam care tâlcuia zicând că pe 

Thavor „lumina aceea era simŃită şi văzută prin aer, ivindu-se pentru a uimi şi îndată pierind. Iar 
‘dumnezeire’ este numită pentru că este simbol al Dumnezeirii”. La aceasta Sf. Grigorie răspunde: „O, ce 
părere nouă! Cum se poate vorbi despre o dumnezeire simŃită şi zidită, carea dăinuie numai o zi, arătându-
se numai ca să piară (chiar întru un ceas) în aceeaşi zi?”116 Sf. Grigorie şi Sf. Vasilie cel Mare vorbesc 
despre „Dumnezeu întru neapropiată lumină locuind (1 Tim. 6, 16) ..., pentru care au şi căzut ucenicii pre 
feŃele lor, neputând a privi slava luminii Fiului, căci este lumină neapropiată”.117 Iar acea lumină era cu 
adevărat lumina Tatălui, şi a Duhului de asemenea. Iar la praznicul Schimbării la FaŃă cântăm: „În lumina 
Ta arătată azi în Thavor am văzut pre Tatăl lumină şi pre Duhul”, căci „ai descoperit raza ascunsă a 
Dumnezeirii Tale”.118 

Hristos, la Schimbarea Sa la FaŃă, „a dat o putere dumnezeiască în ochii Apostolilor Săi, 
împuternicindu-i să-şi ridice ochii şi să vază ei înşişi. Deci acea lumină nu a fost nălucire, ci va fi pururea 
fiitoare, precum a şi fost dintru început”.119 De fapt, „Hristos a avut dintotdeauna acea lumină şi totdeauna 

                                                 
114 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 197-199. 
115 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., pp. 47-48.  
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o va avea cu Sine”.120 Căci într’adevăr, „această lumină nu este nici de sine stătătoare, nici ceva străin 
dumnezeirii”. De ar fi fost de sine stătătoare, Hristos ar fi fost alcătuit din trei firi: omenească, 
dumnezeiască şi acea lumină.121 

Sfântul numeşte apoi acea lumină „enipostatică”. Ce înseamnă aceasta? Am spus mai nainte că 
dumnezeiasca lumină nu se poate contempla ca un ipostas sau o realitate de sine stătătoare, osebită de 
Persoanele dumnezeieşti, nici este ceva vremelnic şi degrab pieritor. Ea se poate contempla numai 
într’un  ipostas, adică locuind într’o persoană, existând pururea în Dumnezeu ca o putere ce iese în afară. 
Asemeni însuşirilor personale, energiile sau lucrările trebuie să aibă un lăcaş personal sau ipostatic: prin 
fire aceste energii se află pururea şi în chip nedespărŃit de Persoanele Dumnezeieşti şi, prin har, în noi; 
aceasta înseamnă enipostasiere. 

„Via Ńa dumnezeiască este ‘enipostasiată’ nu fiindcă ar avea un ipostas al ei, ci în măsura în care 
Duhul o trimite dintr’un ipostas în altul; în acesta din urmă ea poate fi văzută”. Aceasta înseamnă că harul 
mântuitor şi îndumnezeitor este însăşi viaŃa dumnezeiască ce aparŃine cu adevărat ipostasurilor Treimii, şi 
care, de asemenea, se dăruieşte ipostasului omenesc în unitatea trupului lui Hristos. 

Împotrivindu-se zicerii lui Varlaam, cum că lumina thavorică are trebuinŃă de mijlocirea aerului, Sf. 
Grigorie zice că lumina de pe Thavor a strălucit mai luminos decât soarele, însă oamenii din împrejurimi 
nici nu au zărit-o. Iar în veacul viitor nu vom mai avea trebuinŃă de aer şi, negreşit, lumina, care este 
firească dumnezeirii, nu are trebuinŃă de el.122 

Varlaam mai pretindea că orice putere şi lucrare a lui Dumnezeu este zidită, însă Sf. Grigorie zice că 
PărinŃii învaŃă în chip limpede că toate însuşirile, toată puterea şi toată lucrarea firii nezidite sânt şi ele 
nezidite. Varlaam îl învinuieşte pe Grigorie de ditheism, spunând că Palama aşează două principii în 
Dumnezeu: esenŃa sau fiinŃa cea suprafiinŃială şi energiile sau lucrările dumnezeieşti. Palama însă arată că 
întrucât lumina dumnezeiască nu este „ipostatică” sau o realitate individuală, ea nu poate fi un al doilea 
Dumnezeu.123 Lumina aparŃine însăşi firii dumnezeieştii slave şi străluciri.124 Sf. Grigorie scrie: „Este o 
singură realitate ce covârşeşte toate lucrurile ... iar această lumină nu este o esenŃă, ci o lucrare a 
dumnezeieştii esenŃe, care esenŃă zicem că est unică şi mai presus de toate, ca lucrând întru toate”. Iarăşi, 
împotrivindu-se învinuirii de a alcătui un al doilea Dumnezeu, Palama spune că lumina „nu are fiinŃare de 
sine stătătoare... Şi dacă, pe temeiul că această lucrare este neobârşuită, nezidită şi de neînŃeles, ajungi a 
prepune un alt Dumnezeu, atunci tu (Varlaam) trebuie să susŃii că ‘voia’ lui Dumnezeu este şi ea un al 
doilea Dumnezeu... Cu adevărat, acelaşi lucru se poate zice despre toate lucrările cele fireşti ce aparŃin 
dumnezeirii”.125 

Este iarăşi lucru ciudat ca Varlaam să-l învinuiască pe Palama de massalianism, când Varlaam 
însuşi pretinde că omul se îndumnezeieşte el însuşi prin propriile puteri, atunci când scrie: „Harul 
îndumnezeitor este o stare firească, adică lucrarea şi arătarea unei puteri a firii”. Sf. Grigorie se adresează 
filosofului, scriind: „Fără să-Ńi dai seama, ai căzut tu însuŃi în eresul massalienilor, căci omul îndumnezeit 
ar fi în chip negreşit Dumnezeu prin fire, dacă îndumnezeirea Ńine de puterile noastre fireşti şi se cuprinde 
între legile firii!” Apoi el scrie: „Dacă îndumnezeirea ar fi lucrarea firii, şi nu un dar al lui Dumnezeu, 
atunci omul îndumnezeit ar fi Dumnezeu prin fire, primind numele de ‘Dumnezeu’ în înŃeles propriu”.126 
Apoi sfântul îl învinuieşte de-a dreptul pe potrivnicul său că „se amestecă în lucruri pe care nu le 
cunoaşte, pretinzând că îndumnezeirea este zidită şi firească, şi este sub vreme; şi fiindcă o pricepe după 
propria măsură, micşorează pe Dumnezeu (dimpreună cu îndumnezeirea) la măsura zidirii... Căci cu 
adevărat, Varlaam nu se ruşinează a pretinde că toate puterile şi lucrările fireşti ale lui Dumnezeu sânt 
zidite, deşi CredinŃa noastră învaŃă că oricare sfânt este biserică a lui Dumnezeu, pe temeiul harului ce 
locuieşte întru dânsul. Cum poate lăcaşul unei zidiri să fie biserică a lui Dumnezeu? Cum poate fiecare 
sfânt să ajungă nezidit prin har, dacă acest har este zidit?”127 

                                                 
120 Triade, III.1.16., op. cit., p. 77. 
121 Triade, III.1.17., op. cit., p. 77. 
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125 Triade, III.1.24., op. cit., pp. 81-82. 
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Vorbind de îndumnezeirea sfinŃilor, Sf. Grigorie scrie: „Iată de ce sfinŃii sânt unelte ale Duhului 
Sfânt, căci au primit aceeaşi lucrare ca şi El. Ca dovezi a ceea ce zic se pot aduce harismele tămăduirii, 
facerii de minuni, înainte-cunoştinŃei, netăgăduita înŃelepciune pe care Domnul a numit-o ‘Duhul Tatălui 
vostru’ (Mt. 10, 20)... Aceştia (sfinŃii) au primit o lucrare aidoma cu cea a esenŃei îndumnezeitoare, 
avându-o în toată întregimea sa şi descoperindu-o prin ei înşişi. Precum zice Apostolul: „Căci întru El 
(Hristos) locuieşte toată plinirea Dumnezeirii trupeşte” (Col. 2, 9).128 ... Însă darul cel îndumnezeitor al 
Duhului nu poate fi totuna cu esenŃa suprafiinŃială a lui Dumnezeu; el este lucrarea îndumnezeitoare a 
acestei esenŃe dumnezeieşti, dar nu întregul acestei lucrări... Căci cu adevărat, ce lucru zidit poate să 
primească întreaga şi nesfârşit de puternica putere a Duhului, fără numai Cel Ce a fost purtat în pântecele 
Fecioarei...?”129 

 
 
A Treia Triadă, Cartea a Doua 
 
Această parte, scrisă de Sf. Grigorie, care cu dreptate vestea slava lui Dumnezeu, se ocupă de esenŃa 

şi lucrările sau energiile lui Dumnezeu. Ea se deschide cu întrebarea: „Aş vrea să-l întreb pe acel om 
(adică Varlaam) de ce pretinde că numai esenŃa dumnezeiască este fără de început?” Sf. Grigorie afirmă 
că însuşirile dumnezeieşti dăinuie pururea în esenŃa dumnezeiască, căci prin fire Dumnezeu este 
neschimbător. Asemenea însuşiri precum purtarea de grijă a lui Dumnezeu, înainte-cunoştinŃa, 
contemplarea de Sine, înainte-ştiinŃa, înainte-hotărârea şi voia sânt lucruri ale lui Dumnezeu fără de 
început şi fiitoare dinainte de zidire, dar ele nu sânt EsenŃa Dumnezeiască.130 Apoi adaugă că Dumnezeu, 
fiind pricinuitorul, covârşeşte în chip nesfârşit neobârşuita bunătate, sfinŃenie şi virtute. Întrucât 
Dumnezeu este în întregime de faŃă în fiecare dintre dumnezeieştile lucrări, Îl numim după fiecare dintre 
ele – deşi este limpede că El transcende toate acestea.131 

Vorbind despre feluritele şi osebitele lucrări, el scrie: „EsenŃa este una, chiar dacă multele raze sânt 
trimise în afară în chip potrivit celor ce se împărtăşesc de ele, fiind înmulŃite după putinŃa celor ce le 
primesc. Aceasta este ceea ce zice Apostolul când scrie: ‘Împreună mărturisind Dumnezeu cu semne şi cu 
minuni, şi cu multe feluri de puteri, şi cu ale Duhului Sfânt împărŃiri, dupre a Lui voie’ (Evr. 2, 4). Omul 
poate să se împărtăşească de lucrări, dar esenŃa rămâne mai presus de împărtăşire”.132 Şi iarăşi, „unirea cu 
aceste luminări este duhovnicească, însă în ce priveşte EsenŃa Dumnezeiască, ea este în sine dincolo de 
orice atingere”.133 

Nici măcar îngerii nu au prin fire veşnica vedere a slavei celei veşnice, ci primesc această putere şi 
contemplare ca dar de la Firea cea veşnică, la fel ca şi sfinŃii.134 Apoi Sf. Grigorie adaugă că pentru aceea 
spunea Sf. Dionisie că „puterile cele înŃelegătoare urmează o mişcare rotitoare, unite fiind cu luminările 
cele fără de început şi fără de sfârşit”. 135 

 
 
A Treia Triadă, Cartea a Treia 
 
Sf. Grigorie răspunde afirmaŃiei lui Varlaam că omul se poate întâlni cu Dumnezeu numai prin 

mijlocirea unui înger, căci noi sântem supuşi ierarhiei îngerilor. Sf. Grigorie răspunde îndată: „Ce zici? 
Încerci oare a face supus trebuinŃei pe Cel ce este Stăpânul trebuinŃei?” Apoi Grigorie aduce pilda lui 
Moisì. „Spune-mi, care dintre îngeri a fost cel ce a zis lui Moisì, ‘Eu sânt cel ce este ... Dumnezeul lui 
Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov’?” (Ieş. 3, 14-15). În chip limpede citim în Cartea Ieşirii: „ Şi au grăit 
Domnul către Moisì faŃă către faŃă, ca şi cum ar grăi cineva cu prietenul său” (Ieş. 33, 11). Mai mult, 

                                                 
128 Triade, III.1.33., op. cit., p. 88. 
129 Triade, III.1.34., op. cit., p. 89. 
130 Triade, III.2.6., op. cit., p. 94. 
131 Triade, III.2.7., op. cit., p. 95. 
132 Triade, III.2.13., op. cit., pp. 99-100. 
133 Triade, III.2.14., op. cit., p. 100. 
134 Triade, III.2.15., op. cit., p. 100. 
135 Triade, III.2.16., op. cit., p. 101. 
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„după legea harului, Domnul Însuşi ne-a mântuit, ‘nu sol, nici înger’ (Is. 63, 9), şi Însuşi Duhul lui 
Dumnezeu Carele    ne-a povăŃuit întru adevăr”.136 

Iarăşi ca răspuns la pretenŃia lui Varlaam că orice lucrare dumnezeiască este zidită, sfântul răspunde, 
„Câtă necinstire! Urmează deci că Dumnezeu nu are lucrări fireşti şi fiin Ńiale. Aceasta este tot una cu a 
tăgădui existenŃa lui Dumnezeu...”137 Într’adevăr, dacă lucrările sânt zidite, Dumnezeu Însuşi trebuie să 
fie zidit, căci orice esenŃă trebuie să aibă energii fireşti care sânt de aceeaşi fire ca şi esenŃa. Dacă este aşa, 
cum l-am cunoaşte pe Hristos în două lucrări şi două firi, dacă ele sânt zidite? Cum l-am cunoaşte pe 
Hristos în cele două voiri, de nu ar avea o voire omenească şi una dumnezeiască? Într’adevăr, ce este voia 
lui Dumnezeu, dacă nu o lucrare a firii dumnezeieşti? Oare voia Celui Nezidit este deci zidită, supusă 
timpului şi începutului? A dobândit El oare o voie pe care să nu o fi avut dinainte de veci? „Cu aceste 
înnoiri, acel nefericit bărbat (Varlaam) defaimă nu numai firea dumnezeiască, ci şi întruparea 
Mântuitorului. Hotărându-se a lovi Creştinismul, Varlaam s’a scos pe sine dintre ortodocşi. El aduce 
dovada în aceste tratate că nu este altceva decât un monofizit şi un monothelit; ba încă şi mai rău decât cei 
ivi Ńi în vremurile de mai nainte”.138 
 

 
VARLAAM  SE  DUCE  

LA  CONSTANTINOPOL 
 

Varlaam a hotărât să plece la Constantinopol spre a face o nouă plângere la Patriarhul Ioan Kaleka 
împotriva monahilor. Ocârmuirea constantinopolitană a făcut tot ce îi stătea în putinŃă ca să împiedice 
disputa să ajungă la pricini dogmatice, dorind să o limiteze la o simplă                problemă personală 
legată de feluritele forme de înduhovnicire. 

Apoi Varlaam a făcut ca lucrarea sa, intitulată Împotriva Massalienilor, să ajungă la Patriarhul Ioan 
şi la membrii Sfântului Sinod. Varlaam dorea de asemenea să câştige bunăvoinŃa lui Akindin, dar acesta l-
a sfătuit pe Patriarh să respingă pricina. Akindin credea că măcar de şi Palama şi călugării ar fi greşit, cu 
siguranŃă nu Calabrezul era cel îndreptăŃit să-i judece, ci Sfânta Biserică. Totuşi Patriarhul a fost 
întrucâtva înduplecat de către Varlaam. Varlaam l-a stârnit pe Patriarh făcându-l să creadă că monahii din 
Athos şi Thessalonic se uniseră, uneltind împreună împotriva stăpânirii patriarhale. Fireşte, Varlaam se 
gândea la Tomul Aghioritic, ca şi la un alt Tom scris de monahii din Thessalonic şi adresat Patriarhului. 
Varlaam susŃinea că cuprinsul acestuia dădea mai dinainte o hotărâre în disputa dintre el şi Palama, fără a 
Ńine seama de autoritatea Patriarhului.  

Astfel, prin hotărâre patriarhală, Patriarhul Ioan Kaleka i-a chemat pe Palama şi pe părtaşii săi să se 
înfăŃişeze înainte CurŃii Patriarhale din cetatea de scaun. 
 

 
SFÂNTUL  SE  DUCE 
LA  THESSALONIC 

 
Sf. Grigorie trebuia să răspundă îndată la chemarea ce i se făcuse. El i-a scris lui Akindin, arătându-i 

că va intra în cetatea de scaun deodată cu Împăratul Andronic al      III-lea care-şi petrecuse iarna în 
Thessalonic, după o campanie militară biruitoare. Andronic al III-lea, prietenul din copilărie şi colegul de 
şcoală al lui Grigorie, s’a pregătit spre a-l apăra. În aceeaşi scrisoare către Akindin, Grigorie punea 
înaintea fostului său ucenic şi unele pricini dogmatice. Akindin a fost oarecum surprins de scrisoare, 
socotind că Palama lăsa prea multe căi deschise şi folosea ceea ce el socotea a fi expresii primejdioase. 
Cu toate acestea el i-a răspuns lui Grigorie oarecum împăciuitor, arătându-şi preŃuirea faŃă de sfântul 
bărbat, lăsând pe mai târziu răspunsul privitor la cuprinsul scrisorii. Mai târziu Akindin avea să respingă 
temele şi limbajul acestei scrisori.139 
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În această vreme, în cetatea de scaun, Patriarhul nădăjduia să încheie toată pricina printr’o simplă 
şedinŃă a curŃii de judecată. Însă împărăteasa Anna de Savoia s’a împotrivit, stăruind să se aştepte 
întoarcerea soŃului ei. Aceasta se potrivea şi dorinŃei lui Varlaam, care şi el căuta o hotărâre 
împărătească.140 

 
 

VEDENIA MONAHULUI DIONISIE 
 

La începutul lui 1341 Grigorie Palama a intrat în împărăteasa cetăŃilor însoŃit de cei mai buni 
prieteni ai săi, Isidor Vouheras şi fraŃii Marcu şi Dorothei Vlatidis. FraŃii Vlatidis au întemeiat mai târziu 
o mănăstire şi Dorothei  şi-a sfârşit viaŃa ca Mitropolit al Thessalonicului. 

Trecând prin Adrianopol, Grigorie a trimis o scrisoare unui prieten, David Dishipatos, despre care 
credea că se află în pustia Paroria, aşezată în munŃii Strandja, unde vestitul Grigorie Sinaitul întemeiase 
un schit isihast. David, un apărător de seamă al credinŃelor ortodoxe ale lui Palama, încercase şi mai 
nainte să-l oprească pe Varlaam. Când scrisoarea de poftire a lui Palama a ajuns la Paroria, nevoitorul 
David şi prietenul său Dionisie plecaseră spre cetatea de scaun, fiind poftiŃi mai nainte de către Akindin, 
care nădăjduia că David ar putea să-l ajute în lucrarea sa de împăcare a celor două tabere. 

Nevoitorii David şi Dionisie au intrat în Cetate cam cu trei zile înainte de sosirea Sfântului Grigorie. 
Deşi Dionisie nu-l întâlnise niciodată pe Grigorie, acest cuvios bărbat cu frica lui Dumnezeu a avut o 
vedenie a sfântului nostru. În cea dintâi noapte petrecută în Cetate de către Dionisie acesta a văzut în 
vedenie cum el şi tovarăşii săi s’au hotărât să meargă să se închine la Biserica Maicii Domnului din 
Vlaherne. Între ei se afla Grigorie Palama, deşi, aşa cum am spus, Dionisie nu-l întâlnise niciodată pe 
sfântul bărbat. La scurtă vreme după ce au intrat în biserică şi s’au închinat la icoane după obicei, au avut 
o vedenie pe când erau lângă uşa altarului, un fel de vedenie în vedenie. Ei au văzut cum nişte bărbaŃi cu 
chipuri luminoase şi veşminte strălucite au ieşit din altar şi l-au îmbrăcat pe Grigorie cu un epitrahil 
luminos şi i-au pus în mână un toiag strălucitor. Apoi Grigorie a străbătut biserica însoŃit de ceilalŃi. Se 
făcea că sfântul bărbat urmărea îndeaproape o ceată de bărbaŃi cu chipuri negre şi schimonosite. „După ce 
au dat ocol,” spune Dionisie, „mi se pare că au mai ocolit o dată. Apoi acei bărbaŃi urâŃi s’au ascuns prin 
cotloanele mai întunecoase şi prin firide, departe de sfântul altar. După o vreme au ieşit din nou, dar nu 
puteau privi la faŃa lui Grigorie sau să stea înaintea lui. Făgăduind să se lase de rele, ei s’au ascuns, 
războindu-se numai prin cuvinte şi fapte de hulă. Cu toate acestea sfântul bărbat ne-a spus să-i lăsăm să se 
tânguiască în gura mare. Apoi am purces la locul cel dintâi, adică înaintea sfântului altar. Atunci cei 
împodobiŃi cu veşminte strălucitoare au ieşit din nou din locul cel sfânt cu un tron uriaş. Punându-l jos, ei 
au strigat de trei ori cu glas mare: Vrednic este!”.141 

Tâlcuirea vedeniei este vădită. Oamenii negrii şi hidoşi erau dracii şi următorii lor, Varlaam şi 
Akindin. Visul era prorocesc, căci Grigorie avea să urce în scaunul episcopal. Dar să ne întoarcem la 
povestirea noastră. 
 

 
 

SFÂNTUL INTR Ă  
ÎN CETATEA DE SCAUN  

 
Ajunşi în capitală, Sfântul Grigorie şi însoŃitorii săi au aflat că împrejurările le erau potrivnice. 

Grigorie a simŃit îndată întunecimea necinstirii ce se răspândea şi a strigat dimpreună cu Psalmistul: 
„Arată mie, Doamne, calea în carea voiu merge, că la tine am ridicat sufletul meu” (Ps. 142, 8). Însă 
Grigorie a înŃeles că Dumnezeu, întru înŃelepciunea Sa, îngăduie adeseori ispite spre folosul celor 
credincioşi.  

Sf. Grigorie păstra încă legături de prietenie cu Akindin şi chiar a fost oaspetele lui în capitală cât a 
Ńinut cel dintâi sinod. Varlaam era în cetatea de scaun de şapte luni, căutând să-şi apere cauza. El 
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străbătuse întregul oraş osândind pe Palama şi avea de-acum un mare număr de susŃinători, oameni cu 
mare vază. Varlaam fusese chiar povăŃuit să trimită o scrisoare oficială stăpânirii bisericeşti din 
Thessalonic, poruncindu-le să-l trimită pe Palama să dea răspuns înaintea CurŃii Patriarhale la învinuirile 
ce i se aduceau. Astfel iubitul nostru Grigorie era de-acum socotit ca pârât în acest proces. Totuşi, pe 
lângă Patriarh şi Akindin, mulŃi alŃi dregători, atât mireni cât şi oameni ai Bisericii, voiau să ocolească o 
discuŃie despre dogmă.142 

Akindin a simŃit că Varlaam câştiga mult prin chemarea lui Palama de către autorităŃile din 
Thessalonic. El şi-a luat sarcina de a-i scrie Patriarhului şi apoi a făcut personal apel la Sinod ca să se 
trimită o scrisoare lui Palama, căci altfel totul ar fi părut ca o osândire. Patriarhul s’a învoit, dar Varlaam, 
mai grăbit, trimisese epistola sa. Apoi Akindin i-a scris lui Palama şi şi-a arătat preŃuirea faŃă de sfinŃenia 
lui Palama înaintea episcopilor şi a lui Varlaam.143 

 
 

CONVOCAREA  SINODULUI 
 

Ziua de 10 Iunie a fost una cu o căldură înăbuşitoare. În această zi a avut loc Sinodul în Sfânta Sofia 
şi a durat doar o zi. În frunte era Împăratul, înconjurat de senatori, judecători şi episcopii aflaŃi în cetatea 
de scaun, dimpreună cu câŃiva arhimandriŃi şi igumeni. Împăratul Andronic se aştepta ca procesul să fie o 
însemnată şi strălucită confruntare. 

Pârâşul, Varlaam, a fost lăsat să vorbească cel dintâi. Atât hotărârea împărătească cât şi dorinŃa 
Patriarhului erau împotriva oricărei discuŃii legate de dogmă. Totuşi Varlaam a intrat în acest tărâm oprit 
atunci când a adus vorba despre energii sau lucrări. El a afirmat că în două locuri Tomul Aghioritic 
pomeneşte despre deosebirea între esenŃa şi lucrarea (energia) lui Dumnezeu, începând să-l învinuiască pe 
Palama de ditheism. De îndată Patriarhul a poruncit ca să se citească hotărârile Sinodului de mai nainte, 
unde se afirma că învăŃătura dogmatică era numai în seama episcopilor care erau înzestraŃi cu stăpânirea 
apostolicească. Această părere ne arată o oarecare slăbiciune de caracter în cazul Patriarhului. 

Apoi Grigorie, vajnicul apărător al CredinŃei, a primit îngăduinŃa să se apere. El a rostit cuvinte 
minunate, dumnezeieşti şi după SfinŃii PărinŃii – spre deosebire de deşartele şi hulitoarele cuvinte ale lui 
Varlaam. Akindin îl însoŃea pe fostul său dascăl, învoindu-se pe faŃă să-l sprijine, chiar dacă avea oarecari 
împotriviri faŃă de unii termeni folosiŃi de Palama.144  

Patriarhul l-a ascultat cu bucurie pe Grigorie, care l-a încredinŃat atât pe el cât şi pe cei mai mulŃi 
dintre episcopi. Apoi s’au cercetat amănunŃit două locuri din textul lui Varlaam intitulat Împotriva 
Massalienilor. În primul loc se spunea că lumina de pe Muntele Thavorului (Mt. 17, 2; Mc. 19, 2-3; Lc. 9, 
29) era zidită; iar în al doilea, că Rugăciunea lui Iisus era o practică bogomilică, căci se recunoştea o 
singură rugăciune. De asemenea, Varlaam afirmase că rugăciunea nu-l numea Dumnezeu pe Hristos în 
chip explicit.145 

La sfârşitul zilei Varlaam şi-a dat seama că a căzut în dizgraŃie. Atunci a cerut sfatul Marelui 
Logofăt Ioan Cantacuzino, aflat alături de Împărat, care l-a sfătuit să-şi recunoască greşala. Silit să se 
pocăiască public pentru greşala sa, Varlaam a primit şi a mărturisit. Fireşte că Palama l-a iertat cu 
mărinimie. Andronic al III-lea a Ńinut apoi un cuvânt în care slăvea împăcarea de obşte dar şi osândea 
stricatele dogme ale lui Varlaam şi pomenea în chip limpede deosebirea între „esenŃă” şi „har” – ceea ce            
l-a supărat mult pe Akindin.146 

Îndată după adunare Patriarhul Ioan a dat o epistolă în care denunŃa spusele călugărului Varlaam 
împotriva sfinŃilor isihaşti. El mai scria că acei constantinopolitani care aveau cópii ale lucrărilor lui 
Varlaam trebuiau să le depună la Patriarhie, sub pedeapsa afuriseniei. Cei ce locuiau în afara CetăŃii 
puteau aduce cópiile la stăpânirea bisericească locală spre a fi nimicite în mod public.147 
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VARLAAM ÎNCEPE DIN NOU 
 

A doua zi, la 11 Iunie, Împăratul s’a îmbolnăvit, şi la 15 Iunie a murit. Sprijinit de câŃiva adepŃi 
credincioşi, Varlaam căuta să înceapă din nou controversa, dar în cetatea de scaun nu avea sorŃi de 
izbândă. Prin osândirea sa sinodală, Biserica Bizantină osândea de fapt duhul Renaşterii. Dacă Biserica ar 
fi rămas pasivă faŃă de înaintarea nominalismului, un întreg cadru de noi idei s-ar fi deschis bizantinilor, 
ducându-i către duhul Renaşterii, neopăgânismului şi chiar al Reformei bisericeşti, cum s’a întâmplat în 
Apus.148 

Astfel Varlaam, cu talentele sale de umanist şi convingerile platoniciene, a hotărât că putea găsi un 
ecou mult mai larg în Apus. El a plecat în Italia, la prietenii săi Latini. Italia Renaşterii şi curtea papală de 
la Avignon s’au dovedit a fi mult mai interesate de umanismul său nominalist. El şi-a petrecut timpul 
încercând zadarnic să-l înveŃe greaca pe poetul Petrarca, cel care este cunoscut pentru remarca sa: „Turcii 
ne sânt duşmani, dar Grecii sânt schismatici şi mai răi decât duşmanii”.149 Pentru întreaga sa trudă 
Varlaam a fost ridicat de către Papa la rangul de Episcop de Gerace150, ieşind din scenă. 

În acest timp Akindin se certa lăuntric cu unele din expresiile lui Palama. Fiind un cărturar medieval 
bizantin, nu se putea împăca cu gândul că omul se poate împărtăşi de esenŃa dumnezeiască, pentru aceea a 
rămas de partea monahilor şi a spiritualităŃii lor; dar se învoia cu Varlaam în privinŃa theologiei. 

După plecarea lui Varlaam în Apus, Palama l-a învinuit pe Akindin că răspândea citate mincinoase 
din scrierile sale şi scotea din context unele fraze, ceea ce le falsifica înŃelesul şi dovedea contrariul celor 
spuse de el. Într’adevăr, astfel de citate false circulau prin Cetate, izbutind să amăgească pe câŃiva. 
 

 
SIDONUL DIN AUGUST, 1341 

 
Un alt Sinod avea să se adune la Sfânta Sofia. O dată cu moartea Împăratului, Marele Logofăt 

Cantacuzino a rămas în dregătorie, şi de fapt el conducea împărăŃia.  
De această dată pârâtul era Akindin, care s’a dovedit un adevărat urmaş al lui Varlaam. Patriarhul 

nădăjduia ca discuŃiile să se mărginească la simple pricini de disciplină, deşi Akindin era dezaprobat de 
către toŃi participanŃii. Şi la acest Sinod, Sf. Grigorie, însuflat de Duhul Sfânt, şi-a risipit vrăjmaşii prin 
citarea Sfintelor Scripturi şi a învăŃăturilor Bisericii. 

Sinodul de o zi a osândit pe Grigorie Akindin. Cu mare greutate Akindin a iscălit un zapis în care 
primea hotărârea Sinodului împotriva lui Varlaam şi a învăŃăturilor lui. Akindin a mai primit şi un canon 
(epit…mion). 

Totuşi mai târziu Patriarhul Ioan a refuzat să dea un caracter oficial acestui Sinod, din două pricini: 
nu voia să se dea o hotărâre privitoare la dogmă; şi nu dorea ca să dea lui Cantacuzino cinstea de a 
prezida un Sinod, căci acesta era un privilegiu împărătesc.151 Totuşi Patriarhul a primit să se publice un 
document care să dovedească biruinŃa isihaştilor, cu condiŃia să nu se pomenească faptul că Sinodul Ńinut 
în August fusese prezidat de Marele Logofăt Cantacuzino. 

Întrucât Tomul fusese semnat în August, 1341, după moartea Împăratului, cei ce au editat 
documentul au socotit că Sinodul nu putea da o hotărâre; astfel că au aplicat şi lui Akindin osândirea lui 
Varlaam din luna Iunie. Patriarhul şi şapte episcopi au reuşit să semneze, deşi Akindin a încercat să-i 
oprească. Aceşti şapte episcopi erau Grigorie al Sardisului, Grigorie al Dirrhakiei, Nil al Lakedemoniei, 
Isaac al Maditosului, Malahia al Methimnei, Macarie al Vidinului şi Athanasie al Kizikului. De asemenea 
s’a adăugat o oprelişte straşnică de a redeschide pricina. Era tot ce-şi putea dori obştea monahilor. 
Înrâurirea Sfântului Grigorie era deci vădită iar biruinŃa sa deplină. 
 

                                                 
148 Cf. John Meyendorff, Sf. Grigorie Palamas şi mistica ortodoxă, op. cit., p. 79. 
149 F. Petrarca, „Rerum senilium”, liber VII, în Opera Omnia 912, Baronii Annales ecclesiastici, ed. Theiner, XXXVI, 135. 
150 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 55. 
151 Tâlcuirea Tomului, PG 150, 901B. 
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„APĂRAREA” SFÂNTULUI 

 
Curând Sf. Grigorie şi-a dat seama de gravele daune aduse de Akindin, când acesta din urmă a 

înfăŃişat greşit şi a măsluit Apologia sfântului, publicată la sfârşitul lui 1341. În această lucrare Grigorie 
scria despre caracterul suprafiresc al harului îndumnezeitor. SfinŃii sânt „cei născuŃi din Dumnezeu de 
către Cuvântul, prin har întru Duhul, şi care îşi păstrează asemănarea cu Dumnezeu, Tatăl lor. Ei sânt cu 
adevărat ‘dumnezei’, căci în orice naştere ceea ce se naşte este asemenea cu născătorul; ‘ce este născut 
din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, Duh este’ (In. 3, 6)”.152 „De-aceea,” continuă Sf. Grigorie, 
„cei ce se fac părtaşi lucrărilor şi lucrează potrivit acestora, sânt făcuŃi de către Dumnezeu dumnezei fără 
început sau sfârşit, prin har”.153 

Cu fiece prilej, deci şi în lucrarea de faŃă, sfântul spunea răspicat că lucrările sau energiile nu au un 
ipostas sau o existenŃă de sine stătătoare, ci provin din ipostasurile dumnezeieşti. „Întrucât aceste energii 
nu au un ipostas propriu, ci sânt puteri ce înfăŃişează fiinŃarea lui Dumnezeu, nu se poate spune că, din 
pricina lor, este un alt Dumnezeu sau un al doilea Dumnezeu. Cei ce nu le primesc sânt cu totul neştiutori 
chiar şi că există Dumnezeu”.154 În măsura în care esenŃa de necunoscut este cauza energiilor, ea rămâne 
transcendentă. FaŃă de esenŃă, energiile sânt „inferioare” (Øfeimšnai). Tâlcuind locul de la Ioan 1, 16 („Şi din 
plinirea lui noi toŃi am luat”), Grigorie întreabă: „Cum oare plinirea să nu covârşească ceea ce vine din 
plinire? În Hristos toŃi avem părtăşie cu Dumnezeu, dar Dumnezeu rămâne covârşitor chiar şi faŃă de acea 
părtăşie”.155 

În alt loc el pomeneşte faptul că transcendenŃa esenŃei faŃă de energiile pe care le pricinuieşte nu 
rupe unitatea lui Dumnezeu, tot aşa cum nu o strică nici „superioritatea” Tatălui în legătură cu Fiul. 
Hristos spunea: „Eu şi Tatăl una sântem” (In. 10, 30), dar mai spunea că „Tatăl meu mai mare decât Mine 
este” (In. 14, 28). Acest ultim citat nu se aplică numai la omenitatea lui Hristos, ci arată şi veşnica 
superioritate a Tatălui. Cum? El este Obârşia şi Pricina Dumnezeirii în legătură cu Fiul. 
 

                                                 
152 Apologia, Coisl. 99, fol. 13 I-V. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Ibid. fol. 12V-13. 
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LUPTE PENTRU SCAUNUL ÎMP ĂRĂTESC 
 

După moartea Împăratului Andronic al III-lea Paleologul, la 15 Iunie, 1341, în urma lui a rămas 
împărăteasa Anna de Savoia şi un moştenitor în vârstă de nouă ani, Ioan al V-lea Paleologul. Anna era o 
prinŃesă apuseană care nu avea nici iscusinŃa nici voinŃa de a se ocupa de politica bizantină.  

La trei zile după moartea Împăratului au apărut doi pretendenŃi la tron: Marele Logofăt Ioan 
Cantacuzino şi nimeni altul decât Patriarhul Ioan Kaleka, care era sprijinit de Marele Duce Alexie 
Apokavkos. Patriarhul s’a angajat în aceasta din pricina unui document scris de răposatul împărat şi 
încredinŃat lui Kaleka şi membrilor Sinodului în vremea ridicării sale la patriarhat. În acest document 
Andronic încredinŃa Bisericii ocrotirea soŃiei şi copiilor săi în caz de tulburări politice.156 Deşi avea 
ambiŃii politice, Patriarhul, ca să nu fie neînŃelegeri, a început să se ocupe de treburile ocârmuirii 
împreună cu Împărăteasa. Pe de altă parte, pretenŃiile lui Cantacuzino se întemeiau pe prietenia sa cu 
Andronic al III-lea şi pe faptul că avusese puterea chiar şi în timpul vieŃii Împăratului. El socotea că nu 
face decât să ia o dregătorie pe care însuşi Andronic i-o dăduse.157 

Deşi Cantacuzino avea puterea şi conducea treburile statului, îi lipseau diadema şi numele de 
„Împărat”. Totuşi Patriarhul socotea că stăpânirea lui Cantacuzino nu era legitimă. 

Spre a Ńine piept lui Cantacuzino, Patriarhul a revărsat tot felul de favoruri asupra obştii monahilor, 
cu nădejdea de a le câştiga sprijinul împotriva lui Cantacuzino. Sfântului Grigorie i s’a oferit chiar 
episcopia Monemvasiei; dar refuzând, în locul lui a fost înălŃat Isidor. Atunci s’a ivit gândul ca Palama să 
ia dregătoria de Mitropolit al Thessalonicului. După mai multe certuri furtunoase, Cantacuzino şi Kaleka 
şi-au făcut legăminte de credincioşie. Apoi Cantacuzino a trebuit să plece într’o campanie militară în 
Balcani. Pe când el se afla departe, în Octombrie 1341 Patriarhul l-a chemat pe Sf. Grigorie la el, 
dezvăluindu-i planurile sale de a pune mâna pe putere şi cerându-i să-l sprijine. Făcătorul de pace 
Grigorie a îndemnat la împăcare şi pace. El socotea că un război civil putea să aibă urmări cumplite. 
Nesupunerea lui Grigorie              l-a înfuriat pe Patriarh. De fapt Alexie Apokavkos a trebuit să mijlo-
cească şi să-l ocrotească pe Grigorie. Apokavkos a luat apărarea lui Grigorie fiindcă simŃea că acesta voia 
binele şi nu voia decât să păstreze starea de lucruri existentă, în bună pace. 

Iată ce scria sfântul într’o scrisoare către athoniŃi despre un posibil război civil: „Ce vom face când 
se iscă vrajba? Să-i stârnim oare pe compatrioŃii noştii unii împotriva altora? Oare nu-i vom face să 
înŃeleagă că sânt mădularele unui singur trup şi că nu trebuie să se socotească străini unii de alŃii? ... Deci 
noi am fost aşezaŃi de către pronia dumnezeiască a fi slujitori ai păcii”. 158 

Cu sau fără supunerea lui Grigorie, pe când               Cantacuzino era dincolo de hotare, în 
Octombrie 1341, Patriarhul Kaleka şi Apokavkos au pus mâna pe putere în chip silnic, cu consimŃământul 
Împărătesei. 
 

                                                 
156 Grigora, Hist. X, 7 (Bonn), I, 496. 
157 Cantacuzino, Hist. II, 40 (Bonn). 
158 Scrisoarea către athoniŃi, Coisl. 99, fol. 173V. 
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TULBURĂRI  POLITICE 
 

Sfântul Grigorie avea părerea sa despre lovitura de stat. El socotea că certurile lăuntrice erau cea 
dintâi pricină a decăderii BizanŃului. Cu toate acestea sfântul nu voia să treacă de partea vreuneia dintre 
tabere deşi, personal, socotea că Marele Logofăt era singurul om în stare să continue lucrarea de refacere 
a împărăŃiei pe care Andronic o începuse împreună cu el. Pe de altă parte, avea mai multă încredere în 
ortodoxia lui Cantacuzino, decât în cea a Patriarhului, care îşi schimba tactica după interes. Deşi Grigorie 
nu voia să se amestece în politică, totuşi nu voia nici să treacă cu vederea nedreptatea şi călcarea 
jurământului de către Patriarh, fiind pe faŃă împotriva lui şi luând apărarea nedreptei silnicii făcute lui 
Cantacuzino. Totuşi în scrierile sale dă întotdeauna cinstire Împărătesei Anna de Savoia şi Marelui Duce 
Alexie Apokavkos, care era duşmanul înverşunat al lui Cantacuzino. 

Între timp Cantacuzino a îmbrăcat porfira, fiind încoronat Împărat la Didimotih. Dar când Kaleka l-a 
încoronat pe micul Ioan al V-lea, fiul lui Andronic, la 19 Noiembrie 1341, Cantacuzino l-a recunoscut pe 
acesta ca întâiul Împărat. 

Ioan Cantacuzino avea sprijinul locuitorilor de la Ńară care urmau nobilimea locală. Fiind un învăŃat, 
se bucura de simpatia obştii învăŃaŃilor; însă orăşenii din cetăŃile împărăŃiei nu-l plăceau, fiindcă se trăgea 
din nobilime. În cetatea de scaun, aşa cum era de aşteptat, stăpânea un simŃământ de credincioşie faŃă de 
dinastia legiuită.159 

Pe atunci veniturile statului bizantin erau doar o părticică din încasările modeste din vremea lui 
Andronic al II-lea. Pentru orice cheltuieli mai mari ocârmuirea trebuia să ceară sprijinul celor mai bogaŃi 
sau să depindă de împrumuturi şi donaŃii din străinătate. La începutul războiului civil Împărăteasa Anna 
amanetase bijuteriile coroanei la VeneŃia pentru un împrumut de treizeci de mii de ducaŃi. Datoria nu a 
mai fost niciodată achitată.160  
 

 
„DIALOGURILE” 

 
„Dialog între un ortodox şi un varlaamit” 

 
De la plecarea lui Varlaam sfântul a continuat să scrie împotriva lui Akindin. În 1342, ca răspuns la 

obiecŃia filosofică potrivit căreia ar introduce o a doua dumnezeire inferioară alături de unica 
Dumnezeire, Palama a scris un Dialog între un ortodox şi un varlaamit. El spune: „Bunătatea nu este o 
parte din Dumnezeu, ÎnŃelepciunea o alta şi MăreŃia sau Purtarea de grijă o alta. Dumnezeu este întreg 
Bunătate, întreg ÎnŃelepciune, întreg Purtare de grijă şi întreg MăreŃie; căci El este Unul, fără vreo 
despărŃire în părŃi; dar având în Sine fiecare din aceste lucrări, El Se descoperă pe Sine în întregime în 
fiecare prin prezenŃa Sa şi lucrarea Sa în chip unit, simplu şi nedespărŃit”. 161 Aceste „lucrări 
dumnezeieşti” sânt în unire cu supra-esenŃa lui Dumnezeu. El arată din nou că credinciosul care se face 
părtaş harului dumnezeiesc, se face cu adevărat părtaş lui Dumnezeu în întregul Său şi primeşte 
îndumnezeirea ca dar. Însă aceştia nu se împărtăşesc de esenŃa Lui, căci nu sânt dumnezei prin fire, nici 
nu sânt mutaŃi întru firea dumnezeiască.162 
 

 
Alte Apologii 
 
Sf. Grigorie a mai scris o Apologie despre ditheism. Aici sfântul respinge învinuirile de ditheism 

aruncate asupra lui. El susŃine neclintit că esenŃa şi energiile lui Dumnezeu sânt deopotrivă dumnezeieşti. 
Urmarea acestei lucrări este cea intitulată Despre dumnezeiasca şi îndumnezeitoarea unire, unde dezvoltă 

                                                 
159 Sir Steven Runciman, The Byzantine Theocracy, Cambridge University Press, NY, 1977, p. 155. 
160 George Ostrogorsky, History of the Byzantine State, Rutgers University Press, NJ, 1957, p. 469. 
161 „Dialog între un ortodox şi un varlaamit”, în Scrieri II, Thessalonic, 1966, p. 209. 
162 Ibid., p. 210. Omilia 15, PG 151, 188B. 
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deosebirea între esenŃa dumnezeiască şi lucrările dumnezeieşti, vorbind şi despre împărtăşirea 
dumnezeiască. Într’o altă lucrare, intitulată Varlaam şi Akindin sânt cei ce taie greşit şi fără credinŃă 
Dumnezeirea cea una în două, sfântul arată că dacă Dumnezeu este de neîmpărtăşit, atunci ceea ce se 
poate împărtăşi, după theologia lui Varlaam, este un Dumnezeu zidit. 

 
 
„Theofan” 
 
Un alt dialog, intitulat Dialogul lui Theofan cu Theotim, datează probabil tot din această vreme. În 

el Sf. Grigorie scrie că omul „se face dumnezeu prin har”, lucru ce i-a tulburat pe potrivnicii săi.163 Când 
sfântul a fost chemat să desluşească cele spuse, în lumina stihului din Scriptură, „Prin carile cele scumpe 
şi mari făgăduinŃe s’au dăruit nouă, ca prin acestea să vă faceŃi părtaşi dumnezeieştii firi” (2 Pt. 1, 4), 
Grigorie a răspuns cu dreptate că cuvântul „fire” (fÚsij) folosit în Noul Testament nu este totuna cu „firea” 
din concepŃia patristică. Apostolul Petru voia doar să arate realitatea părtăşiei noastre la însăşi viaŃa lui 
Dumnezeu. Deci prin „fire” Apostolul înŃelege harul sfinŃitor şi îndumnezeitor.164 

Astfel sfântul s’a simŃit cu totul îndreptăŃit să scrie în continuare şi să-şi adâncească învăŃătura 
despre deosebirea dintre „esenŃă” şi „energii”, deşi această învăŃătură apăruse şi în a treia Triadă 
împotriva lui Varlaam. Ea fusese de asemenea aprobată de către Tomul din August, 1341. 
 

 
DEPARTE DE UNELTIRILE POLITICE 

 
După câteva încercări nereuşite de a schimba politicile din capitală, sfântul bărbat a hotărât să se 

retragă la Mănăstirea Sf. Mihail din Sosthenion, pe malul Bosforului, la câteva mile de Constantinopol. 
Patriarhul Ioan simŃea că Grigorie, chiar retras, era o straşnică ameninŃare politică. Pe la mijlocul iernii 
anilor 1341-42 Kaleka i-a dat lui Akindin îngăduinŃa să lovească în theologia lui Palama. Apoi Patriarhul 
a trimis un sol la sfântul bărbat, cu propunerea ca Grigorie să sprijine partida lui Kaleka împotriva lui 
Cantacuzino, iar în schimb Akindin avea să fie împiedicat să-i facă vreun rău. Sfântul a răspuns că nu are 
de gând să-şi schimbe părerile politice despre care socotea că sânt cu adevărat în folosul poporului şi al 
ÎmpăraŃilor. Apoi el i-a amintit Patriarhului că Akindin fusese osândit de Sinodul din August, iar 
Patriarhul trebuia să-şi facă datoria întocmai. Palama s’a învoit doar să se întoarcă în Cetate la sfârşitul 
Postului Mare. 

 
 

SFÂNTUL  PLEACĂ  
LA  CONSTANTINOPOL 

 
Sfântul Grigorie a sosit în Cetate în Duminica Floriilor, la 24 Martie. O dată cu el a sosit şi o 

delegaŃie de monahi athoniŃi, între care şi Protosul, Igumenul Macarie de la Lavra, Igumenul Filothei de 
la Filotheou, Savva de la Vatopedi, Kallist şi mulŃi alŃi aghioriŃi binecunoscuŃi. Ei veniseră la invitaŃia lui 
Cantacuzino şi erau în cetatea de scaun ca să negocieze pacea cu curtea Annei de Savoia. Grigorie i-a dus 
la reşedinŃa sa şi i-a găzduit cât au stat în Cetate.165 

În săptămâna Luminată, la 1 Aprilie 1342, Grigorie s’a dus singur să o viziteze pe Împărăteasă. 
Acolo se aflau Patriarhul şi alŃi înalŃi dregători care erau interesaŃi numai de convingerile politice ale lui 
Grigorie. Ei l-au mustrat pe Grigorie că le judecă politica fără a cunoaşte cele întâmplate. Mai apoi 
Grigorie i-a scris lui Filothei, observând că dregătorii de la curte au stârnit discuŃii aprinse, nepotrivite 
pentru auzul său, deşi întâlnirea s’a sfârşit cu obişnuitele cuvinte curtenitoare. 

La 12 Mai Grigorie s’a întors la mănăstirea de pe Bosfor. El nu locuia chiar în mănăstire, căci, ca 
isihast, nu se putea linişti în zgomotoasa mănăstire de pe Ńărmul mării, cu corăbierii care mereu veneau şi 

                                                 
163 Theophanes, PG 150, 948C. 
164 Ibid., 933B. 
165 Patriarhul Filothei, ViaŃa lui Savva, pp. 322-323. 



 57 

plecau. Sf. Grigorie s’a retras în munŃi, nu departe de stâlpul Sfântului Daniil Stâlpnicul (pomenit de 
Biserică la 11 Decembrie).166 
 

                                                 
166 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 67. 
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OSÂNDIREA SFÂNTULUI 
 

În Mai 1342 un dregător de la Patriarhie a fost trimis să-l caute pe Grigorie la mănăstire dar nu l-a 
găsit. Sfântul sosise deja în cetatea de scaun şi auzise de la prieteni că se adunase un sinod care să se 
ocupe de cazul său. Episcopii adunaŃi erau sprijinitori de-ai lui Kaleka, câŃiva dregători şi nişte rudenii ale 
Igumenei Evloghia, fostă Irina Houmnos, văduva despotului Ioan Paleologul (un fiu al lui Andronic al II-
lea). 

A mai fost poftit monahul osândit Grigorie Akindin şi câŃiva dintre sprijinitorii săi.167 Scopul acestui 
sinod tăinuit era acela de a-l osândi pe Palama şi de a-l pedepsi. Pricina găsită de Patriarh pentru 
înlăturarea lui Palama a fost osândirea theologiei sale.  

Sfântul a rămas mai multă vreme în Cetate, schimbându-şi adeseori locuinŃa. În Iunie 1342, pe când 
se afla la Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul din Petra, s’au înfăŃişat doi dregători de la Patriarhie. Ei 
aduceau poruncă de la Împărăteasa Anna ca Palama să se înfăŃişeze la palat. Palama a simŃit că era un 
vicleşug al Patriarhului, căci nu era obiceiul ca oamenii Bisericii să ducă poruncile Împărătesei. Atunci 
Protosul Athosului, care se afla şi el la mănăstire împreună cu Sf. Grigorie, l-a trimis pe Igumenul Lazăr 
de la Filotheou ca să ceară explicaŃii. Monahii socoteau că dacă se adunase un sinod, acesta trebuia să fie 
public.168 

  

                                                 
167 Ibid. 
168 Ibid., p. 68. 
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Igumenul Lazăr s’a întors la mănăstire însoŃit de nomofilax (judecător) şi de ecclesiarhul de la 
Sfânta Sofia. Prin aceşti doi trimişi Patriarhul îl înştiinŃa pe Protos că nu va fi un nou sinod, dar că dorea 
ca Palama să se înfăŃişeze ca să poată cerceta scrierile lui în prezenŃa sa. AthoniŃii, fără Grigorie, s’au 
adunat şi s’au dus să protesteze împotriva planurilor ascunse ale Patriarhului. Ei i-au reamintit acestuia că 
abia în August trecut, de faŃă fiind nomofilaxul şi întreg Sinodul, lăudase pe Sf. Grigorie şi theologia sa. 
Într’adevăr, Tomul Sinodal purta semnăturile lor ca mărturie. Neputând ocoli adevărul, Patriarhul a 
schimbat vorba. 

Atunci Patriarhul şi-a dat pe faŃă scopurile ascunse. El a afirmat că se aflaseră scrisori ale lui Palama 
către Cantacuzino şi aliaŃii săi. Vedem deci că el îl hărŃuia pe Palama pentru pricini politice. Pretextul cu 
cercetarea scrierilor dreptului bărbat era doar o mască ca să ascundă ura Patriarhului faŃă de acest făcător 
de pace. Ca răspuns la presupusa dovadă a scrisorilor, călugării l-au apărat pe întâi-stătătorul lor. Ei au 
spus că învinuirile erau clevetiri şi că cer o dovadă. Refuzându-li-se categoric acea                  „dovadă”, 
călugării au ieşit. Sosind la mănăstire ei l-au sfătuit pe iubitul lor învăŃător să plece de îndată din Cetate. 
ViaŃa lui era în primejdie, căci Patriarhul avea să se folosească de orice mijloc spre a face ca ocârmuirea 
Împărătesei să îl osândească.169 

Monahii încercau totuşi să aducă pacea. Ei au scris un memoriu adresat Împărătesei, dar a fost 
respins. Când Palama a aflat că prietenii săi athoniŃi scriau scrisori întru apărarea sa, le-a scris lui Filothei 
şi lui Macarie, spunându-le că nu are nici un rost să mijlocească la Kaleka pentru el.170 

Vicleanul Kaleka, în încercarea de a dezbina unitatea monahilor, l-a numit pe Macarie, Igumenul 
Lavrei, ca Mitropolit al Thessalonicului, preschimbându-l astfel într’un potrivnic al lui Cantacuzino. 
Planul s’a dovedit aşa de reuşit, încât Macarie chiar a trimis un ambasador în Serbia care să încerce să-l 
înduplece pe Cantacuzino să capituleze. Chiar dacă atitudinea politică a lui Macarie se schimbase, totuşi 
theologic era încă un palamit. Astfel, spre a-şi întări şi mai mult partida, Kaleka a sfârşit prin a-l depune 
pe Macarie în 1345, înlocuindu-l cu neclintitul akindinist Iakinth. 

Restul delegaŃiei athonite a părăsit capitala, afară de nevoitorul Savva de la Vatopedi. El a rămas să 
vieŃuiască în Mănăstirea Hora. Politiceşte, el a continuat să-l sprijine pe Cantacuzino. Deşi Savva avea să 
fie în Cetate de-a lungul tuturor necazurilor ce au venit asupra prietenului său Grigorie, totuşi s’a Ńinut 
deoparte, netrecând de partea niciuneia din tabere. AntipalamiŃii au dat de înŃeles că această Ńinere 
deoparte a uşurat aprobarea osândirii lui Grigorie Palama de către Anna şi curtea ei.171 
 

                                                 
169 Ibid. 
170 Palama, A doua scrisoare către Macarie, Coisl. 99, fol. 179; Respingerea Patriarhului Antiohiei, Coisl., 99, fol. 178V. 
171 Scrisoare către Savva, Marc. gr. 155, fol. 4-6. 
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SFÂNTUL LA IRACLIA 
 

Într’o scrisoare către athoniŃi Sf. Grigorie scria că s’a retras la Iraclia ca să nu dea prilej duşmanilor 
săi.172 În lipsa lui, Kaleka a condus un sinod care a hotărât că toate scrierile lui Palama de după August 
1341 trebuie nimicite. 

La sinod a fost de faŃă Isidor, vechiul prieten al lui Grigorie, acum numit episcop de Monemvasia. 
El a reamintit celor de faŃă despre Tomul Aghioritic, dar protestele lui n’au avut nici un ecou. 

La sfârşitul lui Septembrie, 1342, un dregător împărătesc, Skoutariotis, a venit la Iraclia să cerceteze 
ce anume face Palama acolo. El a făcut o percheziŃie în chilia lui, nădăjduind să găsească scrisori de la 
Cantacuzino. Întrebându-l pe întâi-stătătorul de la Iraclia despre legătura sa cu Ieromonahul Grigorie, 
Skoutariotis a aflat că sfântul îşi petrecuse ultimele patru luni în deplină zăvorâre. Dregătorul împărătesc 
a fost nevoit să raporteze că suspectul Grigorie nu săvârşea nimic care să dea de bănuit. În ciuda acestui 
raport, Grigorie a fost arestat şi escortat direct la palat, unde avea să aibă loc o adunare condusă de 
Împărăteasă. 

S’a citit raportul lui Skoutariotis, fiind de faŃă Palama. Auzindu-i cuprinsul, dregătorii împărăteşti l-
au declarat nevinovat pe Palama şi apoi au plecat. Totuşi după plecarea lor Patriarhul la întemniŃat pe 
nevinovatul Grigorie într’o mănăstire, unde era păzit de o strajă ostăşească. 
 

                                                 
172 Scrisoare către athoniŃi, fol. 174V. 
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FAPTELE  LUI  AKINDIN 
 

După ce, în August 1341, Akindin fusese osândit, el scăpase de urmărire trăind în Mănăstirea 
Iubitorului de Oameni Hristos, condusă de Igumena Evloghia (Irina Houmnos) care era în centrul partidei 
de la curte                      potrivnice lui Cantacuzino. Akindin îi lăuda mereu bogăŃia şi înŃelepciunea, 
rămânând la dânsa până în 1344.173 

Între timp Patriarhul s’a folosit pe deplin de osândirea lui Akindin în toamna lui 1342. El l-a primit 
la Sfintele Taine şi i-a îngăduit să scrie tratate theologice împotriva sfântului.174 Noua libertate şi sprijinul 
dat lui Akindin, care punea pe primul plan probleme dogmatice, nu a făcut decât să redeschidă 
controversa theologică de care Patriarhul dorea să scape. 
 

 
SFÂNTUL  SUB  PAZĂ  OSTĂŞEASCĂ 

 
Împotriva păzirii sale de către ostaşi Sf. Grigorie a protestat la marele duce Apokavkos, cel ce îl 

apărase în trecut. Apokavkos a retras paza. Ca răspuns, Patriarhul l-a mutat pe Grigorie în altă mănăstire 
(probabil Mănăstirea Hristos cel Necuprins), aflată lângă reşedinŃa sa, dând porunci straşnice ca Grigorie 
şi nu ia legătura cu nimeni din afară. Din fericire dreptul bărbat nu avea să rămână multă vreme acolo, 
datorită prietenilor pe care-i mai avea la curtea Annei.175 

                                                 
173 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 84. 
174 Ibid., p. 70. 
175 Ibid., p. 69. 
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Există o singură scrisoare păstrată din 1342, Epistola către Arsenie Studitul, în care respinge 
învinuirile de ditheism. Într’o altă Epistolă către un adept al lui Akindin, Ioan Gavra, scriitor din 
Thessalonic, Grigorie scria: „Fiece putere sau lucrare este Dumnezeu Însuşi,176 dar ele nu alcătuiesc 
fiin Ńarea lui Dumnezeu, căci aceasta nu este ceva compus. El le dă fiinŃare, fără a-Şi lua fiinŃarea de la ele. 
Ele nu sânt esenŃa lui Dumnezeu, ci El este esenŃa lor”.177 El scrie lui Gavra că omul îndumnezeit nu este 
unit cu Dumnezeu ca ipostas dumnezeiesc, căci o asemenea unire s’a înfăptuit numai o singură dată, în 
persoana lui Hristos. Omul îndumnezeit este unit cu El numai prin har şi lucrare (energie). Întrucât harul 
şi lucrarea sânt strălucirea dumnezeieştii firi, putem zice că prin ele omul se poate împărtăşi de firea lui 
Dumnezeu, deşi, în sine, aceasta este neîmpărtăşibilă.178 Omul se poate face părtaş slavei şi strălucirii 
dumnezeieşti, dar dumnezeiasca esenŃă rămâne de neajuns şi neîmpărtăşibilă.179 

În Decembrie 1342, la praznicul Naşterii Domnului, vechiul prieten al lui Palama urma să fie sfinŃit 
Episcop de Monemvasia. Însă şiretul Patriarh dorea să-l supună pe Isidor, încercând să scoată de la el o 
osândire a palamismului în Mărturisirea de CredinŃă de dinaintea hirotoniei. Fiind o problemă de 
conştiinŃă, Isidor, un palamit declarat, a refuzat. Atunci Patriarhul a refuzat să-şi pună mâinile peste 
episcopul ales sau să-l primească în comuniune.180 Totuşi episcopul ales şi-a păstrat locul în Sinod şi a 
continuat să se ocupe de treburile eparhiei sale. 

În acest timp Sf. Grigorie, eliberat din închisoare, s’a retras la Sfânta Sofia cu şaisprezece ucenici. 
Vreme de două luni el a cerut drept de azil, cerând zadarnic să se adune un nou Sinod. Printr’o hotărâre 
împărătească din Martie, 1343, i se confirma dreptul de azil, dar fugarii nu putea trăi chiar în biserică. Cu 
toate acestea, răspunzător pentru alungarea din biserică a lui Grigorie era Patriarhul.181 
 

 
DAREA  DE  SEAMĂ 

ALCĂTUIT Ă  DE  AKINDIN 
 

Între timp, sigur pe sine, la gândul că leul lui Dumnezeu, Grigorie, era în lanŃuri, Akindin s’a pus în 
mişcare, făcând ca Darea de seamă alcătuită de el să ajungă la Patriarh şi la Sinod. Versiunea lui Akindin, 
potrivnică lui Palama, uşura sarcina Patriarhului de a-i găsi vină lui Palama.182 Negreşit Patriarhul 
cunoştea faptele, căci le văzuse cu ochii săi. Cu toate acestea, avea nevoie de un temei religios pentru 
învinuirile politice împotriva lui Palama. Deşi Akindin era un theolog mediocru, putea cu uşurinŃă să 
răstălmăcească lucrurile. 

Pe scurt, Darea de seamă scotea în evidenŃă               dreptatea osândirii lui Varlaam şi sila 
Patriarhului faŃă de o controversă dogmatică. Akindin îşi încheia cuvântul citând tradiŃionala Mărturisire 
de CredinŃă. Interesant este faptul că el a scos cu bună ştiinŃă orice cinstire şi laudă acordată isihaştilor. 
De asemenea, fireşte, nu spune nimic despre situaŃia politică. Darea de seamă a fost adoptată cu aviditate 
de către Patriarh ca versiune oficială a celor întâmplate la sinod. 
 

 
ANTIRRHETICELE  LUI  AKINDIN 

 
Pe lângă Darea de seamă, Akindin a alcătuit şi publicat şapte lungi tratate, între 1342-1344, 

intitulate Antirrhetice. Pus de către Patriarh să scrie împotriva theologiei palamite, Akindin a adresat 
scrierea sa                      Patriarhului.183 În aceste tratate se vădeşte greşita înŃelegere de către Akindin a 
învăŃăturii biblice şi patristice. Între alte multe credinŃe greşite, el susŃinea că prin Sfânta Împărtăşanie 

                                                 
176 Scrisoare către Gavras, Coisl. 99, fol. 84; Theofanes, PG 150, 936. 
177 Triade III.2.25. 
178 Scrisoare către Gavras 4, în Scrieri II, Thessalonic, 1966, p. 330; Theofanes, PG 150, 937D. 
179 Scrisoare către Gavras 5, în Scrieri II, ibid., p. 332; Triade III.1.33. 
180 Akindin, Împotriva lui Palama, VI, Monac. gr., fol. 351V-352. 
181 Toate aceste întâmplări sânt pomenite în scrisorile lui Palama către athoniŃi şi în Respingerea Patriarhului Antiohiei (Coisl. 
99., fol 148V-149V, 174V-175); Patriarhul Filothei, Encomium, 603AC. 
182 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., pp. 72-73. 
183 Ibid., p. 73. 
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omul se împărtăşeşte de firea Dumnezeu.184 Pentru Akindin, împărtăşirea cu trupul şi sângele lui Hristos 
este împărtăşire de trupul Său zidit şi de firea cea nezidită.185 

Adoptând simbolismul lui Varlaam, Akindin credea că toate vedeniile apostolilor şi prorocilor au 
fost simbolice. Chiar îngerii, în Vechiul şi în Noul Testament puteau fi văzuŃi doar simbolic. Explicând 
vederile lui Dumnezeu de care vorbeşte Evanghelia, el scrie că acestea au putut avea loc numai prin 
mijlocirea a ceva trupesc, sub forma unui chip sau arătare simbolică precum focul, lumina, norul sau 
porumbelul. Aceste simboluri şi chipuri sânt, fireşte, zidiri, afirma Akindin, deci Palama şi ucenicii lui se 
închinau unor zidiri materialnice.186 

Anti-palamiŃii recunoşteau că conceptul de „energie” cuprindea ideea de dependenŃă în legătură cu o 
cauză. Acceptând că dumnezeieştile energii erau nezidite, ei le identificau cu Fiul şi cu Duhul. Astfel 
Akindin zice: „Deci Fiul şi Duhul sânt puterile fireşti şi fiin Ńiale ale lui Dumnezeu Tatăl”. 187 Palama 
accepta doar ca Fiul şi Duhul să fie numiŃi „energii ipostatice”, spre deosebire de energiile ne-ipostatice 
ce aparŃin celor trei Ipostasuri Dumnezeieşti. 
 

 
CELE ŞAPTE TRATATE ANTIRRHETICE ÎMPOTRIVA LUI AKINDIN 

 
În Aprilie sau Mai 1343, fiul luminii şi strălucitul propovăduitor Grigorie, împreună cu alesul său 

ucenic şi prieten Dorothei, au fost întemniŃaŃi în temniŃa palatului unde erau închişi duşmanii politici.188 
Însă sfântul nu era singur, căci mii de monahi isihaşti fuseseră de asemenea arestaŃi şi închişi. 

ÎntemniŃarea sfântului bărbat se aseamănă cu cea a Prorocului Ieremia care a fost aruncat în groapă din 
pricina prorociilor sale adevărate despre Domnul (Ier. cap. 38). Iubitul nostru Grigorie a fost închis ca 
prizonier politic, ceea ce însemna că nu mai este sub stăpânirea Patriarhului. Deci ca unul ce nu-şi pierdea 
vremea plângându-şi de milă, Grigorie îşi ataca duşmanii prin scrierile sale, folosind pe Dorothei ca 
scriitor. El a răspuns din închisoare celor şapte Antirrhetice ale potrivnicului său, cu alte şapte tratate 
numite în chip potrivit Antirrhetice împotriva lui Akindin. 
 

 
Întâiul antirrhetic 
 
În cel dintâi din cele şapte tratate sfântul se foloseşte de mai multe texte de la Akindin şi de la 

PărinŃii Bisericii spre a respinge învinuirea de ditheism. El scrie că, în ciuda unor oameni sau unor 
Biserici ce s’au abătut, Biserica, stâlp şi întărire a adevărului, „stă totuşi tare şi neclătită, sprijinindu-se cu 
tărie pe cei ce păstrează adevărul; şi de fapt cei ce Ńin de Biserica lui Hristos locuiesc întru adevăr, iar cei 
ce au lepădat adevărul au părăsit şi Biserica”.189 

Vorbind despre esenŃă ca fiind cauza energiilor (lucrărilor), Palama scrie: „Există o realitate trans-
cendentă faŃă de energii şi de puterile fireşti, fiindcă ea este cauza lor, esenŃa tri-ipostatică; şi în esenŃa tri-
ipostatică este o cauză transcendentă, Dumnezeirea-Obârşie”, adică Tatăl.190 „Căci Dumnezeu este Unul, 
nu numai fiindcă firea Sa este una, ci şi fiindcă cele ce ies dintru Dânsul îşi au aducerea către o singură 
Persoană”.191 

 

                                                 
184 Răspuns lui Palama 2, cod. Monac gr. fol 72b. 
185 Ibid. 4, cod. Monac gr. 223, fol 174a. 
186 Akindin, Împotriva lui Palama, II, Monac. gr. 223, fol. 107; IV, fol. 108, 109, 183, 185, etc. 
187 Împotriva lui Palama, II, Monac. gr. 223, fol. 91. 
188 Grigora, Hist. XV, 9 (Bonn), II, 780; Cantacuzino, Hist. III, 100 (Bonn), II, 611-613. 
189 Împotriva lui Akindin I, 10, Coisl. 98, fol. 41V. 
190 Împotriva lui Akindin I, 7, Coisl. 98, fol. 36. 
191 Cuvinte doveditoare I, 37, Coisl. 100, fol 29 (Constantinopol, 1627), p. 38. 
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Al doilea antirrhetic 
 
În al doilea tratat, pe lângă contrazicerea scrierilor lui Akindin ce fuseseră trimise la monahii din 

Thessalonic şi Verria, Sf. Grigorie vorbeşte despre lucrarea lui Dumnezeu în istorie. Nu se poate spune 
că, după întrupare, Dumnezeu ne rămâne necunoscut. Lucrările Sale ne pun în legătură cu însăşi realitatea 
vieŃii Sale celei nezidite. A respinge aceasta înseamnă a desfiinŃa taina creştinătăŃii şi „a lepăda ÎmpărăŃia 
care, în ziua Schimbării la FaŃă, a venit întru putere, după cuvântul Domnului” (Mc. 9,1).192 

 
 
Al treilea antirrhetic 
 
În al treilea tratat Sf. Grigorie formulează învăŃătura potrivit căreia dumnezeiasca prezenŃă era cu 

adevărat în trupul lui Iisus Hristos. „Fiul lui Dumnezeu este una cu omenitatea pe care a îmbrăcat-o, căci 
în ipostasul Său este unit cu ... omenitatea; iată pentru ce îl numim cu numiri luate din omenitatea Sa ... El 
este unit cu fiece creştin prin lucrare şi prin har, dar nu prin ipostas; iată de ce există numai un singur 
Hristos, căci există un singur şi nedespărŃit ipostas al Cuvântului lui Dumnezeu...”193 

Trupul lui Dumnezeu poate împărtăşi cu adevărat viaŃa dumnezeiască, altfel „ce legătură am avea cu 
Hristos, dacă El Şi-ar fi făcut biserică în pârga roadelor luate de la oameni, fără a ne face pe noi biserică a 
dumnezeirii Sale?”194 Deci omenitatea proprie lui Hristos „s’a făcut cerească nu prin fire, ci prin 
vrednicie, şi din pricina unirii sale ipostatice cu Cuvântul lui Dumnezeu”.195 

Palama recunoaşte aici că cuvântul grecesc pentru „har” (c£rij) are felurite înŃelesuri şi spune că 
există un „har al firii” şi un „har îndumnezeitor”.196 El scrie: „Există un har zidit şi un alt har nezidit... dar 
întrucât darul primit de sfinŃi şi prin care se îndumnezeiesc nu este altul decât Dumnezeu Însuşi, cum poŃi 
zice că şi acesta este un har zidit?”197 Tot aşa, trupul înviat al lui Hristos era zidit.198 Harul răscumpărător 
nu este un lucru ce se poate împărŃi. 

Fireşte, nu toŃi cei cărora li s’a dat harul îndumnezeitor se împărtăşesc de el în aceeaşi măsură. 
Împărtăşirea poate depinde de măsura curăŃirii şi a deschiderii.  

Într’un pasaj caracteristic Sf. Grigorie scrie: „Orice om vrednic de aceste [lucrări dumnezeieşti] se 
împărtăşeşte în chip felurit de marele dar al Duhului. Aceasta Ńine de măsura în care curăŃia sa se 
împreunează cu acea... FrumuseŃe. Chiar şi acela ce [se împărtăşeşte] numai puŃin, şi acel puŃin întunecat, 
dacă e să-l asemuim cu înzestrările altora..., se uneşte de asemenea cu întregul dumnezeieştii lumini 
însăşi; căci ea se împarte fără să se despartă precum trupurile... Această lumină una aparŃine cu adevărat 
lui Hristos cel Unul”.199 

Cel ce nu se împărtăşeşte de harul îndumnezeitor va rămâne numai o urmare zidită a lucrării 
ziditoare a lui Dumnezeu. Însă cel ce se face părtaş darului îndumnezeitor nezidit dobândeşte însuşiri 
suprafireşti, având    de-acum nu numai firea sa zidită, ci şi un har nezidit şi lăuntric. „Cel ce a dobândit 
îndumnezeirea este deopotrivă definit de amândouă: pe de-o parte el este fără de început, veşnic şi 
ceresc... din pricina harului nezidit care se trage în chip veşnic din veşnicul Dumnezeu; pe de altă parte 
este făptură nouă şi un om nou, şi altele de acest fel, din pricina sa însuşi şi a firii sale”.200 

Omul nu poate avea experienŃa luminii nezidite prin propriile puteri de percepere. Vorbind despre 
dumnezeiasca lumină în înŃeles eshatologic, Sf. Grigorie zice: „Lumina a fost uneori văzută şi de ochii 
trupului, dar nu cu puterea lor zidită şi simŃitoare; căci ei o văd după ce s’au preschimbat de către Duhul. 
În veacul viitor, acest trup va dăinui pururea, privind dumnezeiasca lumină; dar se va face duhovnicesc, 

                                                 
192 Împotriva lui Akindin II, 15, Coisl. 98, fol. 61. 
193 Împotriva lui Akindin III, 6, Coisl. 98, fol. 73V; Triade II.3.21. 
194 Împotriva lui Akindin III, 6, Coisl. 98, fol. 74V. 
195 Împotriva lui Akindin III, 5, Coisl. 98, fol. 72V, citat în Meyendorff, A Study..., p. 183. 
196 Împotriva lui Akindin III, 9, Coisl. 98, fol. 77. 
197 Împotriva lui Akindin III, 8, Coisl. 98, fol. 76V. 
198 Împotriva lui Akindin V, 23, Coisl. 98, fol. 138. Cf. trad. rom.: „Antireticul al cincilea contra celor scrise de Achindin 
împotriva luminii harului şi a harismelor duhovniceşti”, în Dumitru Stăniloae, ViaŃa şi învăŃătura sfântului Grigorie Palama, 
op. cit., p. 286. 
199 Împotriva lui Akindin III, 6, Coisl. 98, fol. 74. 
200 „Răspuns lui Akindin” 3, 6, 15, Scrieri III, Thessalonic, 1970, p. 172. 
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precum spune Sf. Pavel”.201 La Schimbarea la FaŃă a lui Hristos ochii ucenicilor au fost preschimbaŃi prin 
puterea Duhului Sfânt, făcându-i în stare a vedea lumina cea nezidită. 

 
 
Al patrulea antirrhetic 
 
În al patrulea tratat Sf. Grigorie vorbeşte despre putinŃa vederii dumnezeieştii lumini. El se 

împotriveşte a mărgini lucrarea harului numai la minte. „Oare nu se va scula trupul în Ziua de Apoi? Deci 
cum nu se va face părtaş vederii aicea jos?”202 

 Care era obiectul vederii sfinŃilor? Sf. Grigorie răspunde: „SfinŃii sânt preschimbaŃi de puterea 
Duhului; ei primesc o putere pe care nu o aveau mai nainte; ei se fac Duh şi văd în Duhul (In. 3, 6)”.203 El 
scrie că dumnezeiasca lumină este „un dar al îndumnezeirii ... un har al Duhului Sfânt, un har prin care 
Dumnezeu singur străluceşte prin mijlocirea sufletului şi a trupului celor ce sânt cu adevărat vrednici de 
aceasta”.204 

 În aceeaşi lucrare combate afirmaŃia lui Akindin că Schimbarea la FaŃă a fost o arătare 
simbolică. Palama întreabă: „Atunci cum? Nici Moisì nici Ilie nu au fost cu adevărat acolo, căci şi ei 
slujeau ca simbol... iar muntele nu era cu adevărat munte, căci şi el era simbol al urcuşului întru 
virtute...?”205 

 
 
Al cincilea antirrhetic 
 
În următorul tratat, atunci când Palama foloseşte cuvântul „simbol” el îl înŃelege în următorul 

context: „Strălucirea care a luminat în Munte din Mântuitorul este înainte-gătire şi simvol al slavei lui 
Dumnezeu ce se va descoperi în viitor”.206 

În acest al cincilea tratat el susŃine realitatea dumnezeiescului har şi a darurilor duhovniceşti. El 
vorbeşte despre râvna ce se dă creştinilor la botez, care înnoieşte pe omul zidit. Botezul îl aşează pe om în 
viaŃa veacului celui nou, mai presus de simŃiri şi minte, făcându-l părtaş nestricăciunii şi nepăcătuirii.207 
El scrie: „Cei ce prin lucrarea şi harul acesta care înnoieşte se fac făptură nouă în baia naşterii de a doua, 
şi prin viaŃa cea nouă se păzesc de murdăria cea veche sau se curăŃă din nou prin pocăinŃă ... văd 
dinlăuntru ... propria înnoire”.208 Totuşi cei nou-luminaŃi trebuie să dovedească prin lucruri că au primit 
acest dar. „În dumnezeiasca baie a naşterii din nou se săvârşeşte prin har o anumită înnoire şi deci o nouă 
zidire a însuşirilor sufletului. Iar prin făptuirea dreaptă cea întru credinŃă creşte şi se desăvârşeşte acea 
înnoire”.209 

Tot în acest al cincilea tratat Palama mustră pe potrivnicii săi că socotesc harul ca pe un lucru firesc, 
uşor de atins de orice făptură. El scrie: „Dacă este aşa... atunci tot neamul oamenilor, nu numai al celor de 
acum, ci toŃi câŃi au ieşit din Adam, buni şi răi, credincioşi şi necredincioşi, sânt un trup, şi acesta al lui 
Hristos, sau mai bine zis sânt însuşi Hristos, după cuvântul lui Pavel. (...) Cei botezaŃi în Hristos şi cu cei 
nebotezaŃi s’au născut prin aceleaşi sfinte dureri şi au aceeaşi vrednicie”.210 Aceasta, dimpreună cu ideea 
că omul îndumnezeit se face „nezidit prin har”, alcătuieşte una din dovezile esenŃiale ale caracterului 
nezidit al energiilor. „Darurile care ne fac să fim un singur trup – trupul lui Hristos – şi un duh cu Domnul 
(1 Cor. 6, 15-17) nu sânt zidite”.211 

                                                 
201 Ibid. 3, 2, 3, op. cit., p. 162. 
202 Împotriva lui Akindin IV, 2, Coisl. 98, fol. 71. 
203 Ibid. IV, 16, Coisl. 98, fol. 109. 
204 Ibid. IV, 22, Coisl. 98, fol. 113. 
205 Ibid. IV, 5, 18, Coisl. 98, fol. 100V, 110V. 
206 Ibid. V, 8, Coisl. 98, fol. 123V. Cf. trad. rom.: „Antireticul al cincilea”, în ViaŃa şi învăŃătura sfântului Grigorie Palama, 
op. cit., p. 261. 
207 Ibid. V, 23, 91, Scrieri III, pp. 356-357. Cf. trad. rom. ibid., p. 288. 
208 Ibid. V, 23, Coisl. 98, fol. 138. Cf. trad. rom ibid., pp. 288-289. 
209 Ibid. V, 23, Coisl. 98, fol. 138. Cf. trad. rom. ibid., pp. 286. 
210 Ibid. V, 21, Coisl. 98, fol. 135V. Cf. trad. rom ibid.,, pp. 282. 
211 Ibid. V, 24, Coisl. 98, fol. 142. 
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Atât în esenŃa neîmpărtăşibilă cât şi în energii este un singur Dumnezeu care viază şi lucrează. 
Iarăşi, urmând predaniei de Dumnezeu insuflaŃilor Cappadochieni, Sf. Grigorie scrie: „SfinŃii PărinŃi nu 
zic că acestea (esenŃa şi energiile) sânt una... Ei spun că sânt una întrucât sânt ale unui singur 
Dumnezeu”.212 Acest lucru este deosebit de însemnat: esenŃa şi energia comportă o oarecare distincŃie 
(diastol») în FiinŃarea dumnezeiască, dar nu o împart (oÚ merismÒj).213 Deci dumnezeiasca energie rămâne 
„simplă”. Altundeva el scrie că deşi fiecare lucrare înseamnă o însuşire dumnezeiască aparte, totuşi ele nu 
alcătuiesc realităŃi diferite, căci toate sânt lucrări ale unuia Dumnezeului celui Viu.214 

Scriind despre faptul că întreaga Dumnezeire se face om, el scrie: „Întreaga Dumnezeire s’a făcut 
Om, deşi nu fiecare ipostas s’a făcut om. Aşa cum nu după esenŃă, ci în Persoana unuia dintre cele Trei 
Ipostasuri Dumnezeu s’a unit cu materia noastră, tot aşa întreaga Dumnezeire îndumnezeieşte pe 
sfinŃi”. 215 

Niciuna dintre energii nu face arătată pe una dintre Persoane fără Celelalte. Palama scrie: „Numele 
de ‘Tată’ se potriveşte unui singur ipostas, dar se arată în toate energiile... La fel şi cu numirile de ‘Fiu’ şi 
‘Duh’. (...) Şi aşa s’a unit cu mine întreg Dumnezeu întreg, (...) adică s’a unit cu mine firea dumnezeiască 
şi toată puterea şi lucrarea într’unul din cele trei ipostasuri. (...) Totuşi se zice că toate existenŃele se 
împărtăşesc de Dumnezeu întreg, adică de Tatăl, de Fiul şi de Duhul Sfânt”.216 

În decursul polemicii sale cu Akindin, Palama a realizat o întreită distincŃie: „Trei lucruri sânt în               
Dumnezeu: fiinŃa (esenŃa), lucrarea (energia) şi ipostasurile dumnezeieşti ale Treimii”.217 

 
 
Al şaselea antirrhetic 
 
În al şaselea tratat Sf. Grigorie, lumina Ortodoxiei, scrie că dumnezeiasca lumină şi dumnezeieştile 

lucrări sânt reale în ipostasurile dumnezeieşti. Pentru Sf. Grigorie dumnezeiasca unire este diferită de 
orice cunoaştere şi de orice procese intelectuale fireşti. „CredinŃa este mai presus de orice dovedire”.218 
Numai prin credinŃă au văzut ucenicii dumnezeirea lui Hristos pe Thavor.219 

Scriind despre zidire, el scrie: „Întrucât Dumnezeu a început şi a sfârşit zidirea când a voit, nu vom 
zice că El nu are în chip firesc însuşirea de a zidi, adică acea lucrare care îl face să zidească...”220 Dacă 
Dumnezeu ar fi numai esenŃă, nu ar putea fi în acelaşi timp absolut liber, nepăsător şi lucrător. Dacă nu ar 
fi fost El Însuşi atât esenŃă cât şi energie, n’ar fi putut avea în chip firesc puterea de a zidi ca să înceapă 
zidirea. În armonie cu părerea de obşte a PărinŃilor, Palama repetă că „Ceea ce nu are lucrare (energie) nu 
este simplu, ci neexistent”.221 

 

                                                 
212 Ibid. V, 13, Coisl. 98, fol. 128V. Cf. trad. rom ibid., p. 270. 
213 Ibid. II, 17, Coisl. 98, fol. 64V; Theofanes 940C. 
214 Apologie, Coisl. 99, fol. 6V, 8. 
215 „Răspuns lui Akindin” 5, 26, 110, Scrieri III, op. cit., p. 371. 
216 Împotriva lui Akindin V, 27, Coisl. 98, fol. 146-146V. Cf. trad. rom.: „Antireticul al cincilea”, în ViaŃa şi învăŃătura 
sfântului Grigorie Palama, op. cit., pp. 298-299. 
217 „150 de capete despre cunoştinŃa naturală” 75, în Filocalia VII, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 432. 
218 Împotriva lui Akindin VI, 1, Coisl. 98, fol. 149 V. 
219 Ibid. V, 9, Coisl. 98, fol. 123V. Cf. trad. rom ibid., p. 261. 
220 Împotriva lui Akindin VI, 20, Coisl. 98, fol. 174V. 
221 „Răspuns lui Akindin” 6, 12, 42, Scrieri III, op. cit., p. 419. 
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Al şaptelea antirrhetic 
 
În al şaptelea tratat el critică filosofia greacă păgână şi respingerea de către ea a dumnezeieştii 

luminări. Aşa cum ochiul omenesc sănătos are nevoie de lumina soarelui spre a vedea lucrurile, tot aşa 
vederea luminii nezidite cere atât o curăŃire a vederii înŃelegătoare cât şi o luminare de la Dumnezeu.222 
„Lumina duhovnicească”, scrie el, „nu este numai obiect al vederii, ci şi însuşirea care ne dă putinŃa să 
vedem; ea nu este nici simŃire, nici înŃelegere, ci o putere duhovnicească ce se deosebeşte prin 
transcendenŃa sa de toate însuşirile cunoscătoare zidite”.223  

În acest din urmă tratat el mai arată că atunci când Hristos a venit era real, nu simbolic. Întruparea 
Lui nu a fost una simbolică. La botezul lui Hristos în Iordan, Duhul Sfânt S’a arătat, dar nu era întrupat; 
porumbelul ce s’a arătat era un simbol, dar „trupul lui Hristos este cu adevărat trupul lui Dumnezeu, nu 
un simbol”.224 

 
* * * 

 
Vedem deci că nimic nu l-a putut împiedica pe întemniŃatul Grigorie de la îndeletnicirea scrisului, 

căci theologic vorbind, Împărăteasa nu era antipalamită.225 Într’adevăr, până în 1344 curtea împărătească 
nu a cedat încercărilor Patriarhului de a-l declara pe Palama eretic. 
 

                                                 
222 Ibid. 7, 13, 49, p. 499. 
223 Împotriva lui Akindin VII, 10, Coisl. 98, fol. 189V-190. 
224 Ibid. VII, 15, Coisl. 98, fol. 195V-196; Epistola către Athanasie, Coisl. 99, fol. 7. 
225 Ibid. 
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VIA łA LA ÎNCHISOARE 
 

În celula temniŃei sale Sf. Grigorie a primit cununa de mărturisitor. Dar nu i-a fost deloc uşor, căci 
era chinuit de boli trupeşti şi de neputinŃele ce îl istoveau. După cum am mai spus, sfântul bărbat suferea 
de o boală de ficat de la vârsta de treizeci şi nouă de ani. Avea nevoie zilnic de îngrijire medicală, fără să 
o aibă. Însă se împărtăşea de cuvintele spuse de Dumnezeu Sfântului Pavel: „Destul este Ńie harul Meu, că 
puterea Mea întru slăbiciune se desăvârşeşte” (2 Cor. 12, 9). Astfel Grigorie, părtaşul apostolilor, se ruga 
împreună cu Proorocul David: „Fie, Doamne, mila ta spre noi, precum am nădăjduit întru tine” (Ps. 32, 
22). Alteori Grigorie, slava cea adevărată a cinului preoŃesc, spunea dimpreună cu Sf. Ioan Gură de Aur: 
„Slavă łie, Doamne, pentru toate!” 

Parcă s’ar fi aflat în cuptorul necazurilor, însă stătea în mijlocul flăcărilor nevătămat, precum cei 
Trei Tineri în cuptorul din Vavilon (Dan. 3, 23). Deci sfântul în temniŃă îşi petrecea vremea în 
contemplare şi scriind pentru ortodocşi, respingând pe Akindin şi necinstitoarele sale Atirrhetice pline de 
hule şi clevetiri. Prin cuvintele, învăŃăturile şi scrierile sale, Grigorie a pecetluit credinŃa ortodocşilor. 
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SCRIERILE  DIN  ÎNCHISOARE 
 

O altă scriere alcătuită de sfânt în închisoare a fost Mărturisirea de CredinŃă, scrisă între 1343-
1344, cuprinzând o mărturisire de credinŃă ortodoxă.226 Tot acolo a scris Dialog între Theofan şi Theotim, 
o discuŃie despre evenimentele ce au avut loc în 1341 şi despre dogma sa ortodoxă a deosebirii dintre 
esenŃa şi energiile lui Dumnezeu.227 

Tot din închisoare sfântul a scris mai multe scrisori, precum Epistola către Pavel Asan, un palamist 
şi dascăl bizantin care trăia la curtea Ńarilor Bulgariei. De asemenea, în aceste scrisori sfântul răspundea şi 
unor învinuiri şi respingea tratatele lui Akindin.228 
 

 
 Epistola către Athanasie,  
Arhiepiscopul Kizikului 
 
În Epistola către Athanasie al Kizikului el spune că învăŃăturile lui Akindin despre „dumnezeiasca 

lumină” şi despre „dumnezeiescul har” sânt aceleaşi cu ale lui Varlaam.229 Potrivit lui Palama, lumina 
nezidită este darul îndumnezeitor al Duhului Sfânt, „această slavă a dumnezeieştii firi prin care 
Dumnezeu are părtăşie cu sfinŃii”. 230 

În privinŃa curăŃirii şi rugăciunii neîncetate scrie: „Orice vedenie având o formă pentru minte, adică 
una care să lucreze asupra părŃii pătimitoare care este închipuirea ... vine din viclenia vrăjmaşului”.231 

Cugetarea la Dumnezeu prin rugăciunea neîncetată se poate numi sălăşluire lăuntrică a lui 
Dumnezeu în om, „în înŃelesul de înclinare ce-l face pe om în stare a primi pe Dumnezeu şi a săvârşi acea 
sălăşluire lăuntrică prin cerere stăruitoare”.232 

Vorbindu-i lui Athanasie despre minunata putere a sfinŃilor, el recunoaşte că aceasta este dată ca 
putinŃă tuturor celor botezaŃi; ea este o putere nezidită, altfel nu ar fi dumnezeiască, ci o simplă 
manifestare firească. Sau, cu alte cuvinte, cum ar putea făpturile zidite să se îndumnezeiască prin mijloace 
zidite? Dacă harul îndumnezeitor al Fiului ar fi fost zidit, atunci la fel ar fi fost şi dumnezeirea Sa.233 „Tot 
ceea ce se revarsă din Duhul către cei botezaŃi întru El după Evanghelia harului, şi care s’au făcut 
duhovniceşti, rămâne legat de obârşia sa; de acolo vine, şi în ea sălăşluieşte, şi în cea de faŃă, şi în cea de 
mai nainte fiinŃare”.234 Dumnezeiescul har nu se deosebeşte de Dumnezeu, ci este viaŃă dumnezeiască 
dăruită nouă. 

 

                                                 
226 PG 151, 763-768; I. Karmiris, Monumente dogmatice şi simbolice, Vol I, Athena, 1952, pp. 343-366 (în greacă).  
227 PG 150, 909-960; Hristou, op. cit., vol. II, pp. 219-262. 
228 Hristou, op. cit., vol. II, pp. 363-374. 
229 Ibid., pp. 411-454. 
230 „Epistola către Athanasie al Kizikului” 13, în Scrieri II , op. cit.,              p. 424. 
231 Ibid., Coisl. 99, fol. 6. 
232 Ibid. 13, în Scrieri II , op. cit., pp. 424-425. 
233 Ibid., 25, Scrieri II, p. 436. 
234 Ibid., Coisl. 98, fol. 12. 
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Alte epistole 
 
În Epistola către Damian Filosoful, Palama se plânge că textele sale sânt trecute sub tăcere de către 

Akindin care tâlcuieşte dogmele după cum îi vine la socoteală.235 În ce priveşte împărtăşirea de 
Dumnezeu, el scrie: „Ceea ce este manifest, ceea ce se face accesibil înŃelegerii sau părtăşiei, nu este o 
parte a lui Dumnezeu; căci Dumnezeu nu se supune astfel împărŃirii spre folosul nostru; întreg El se 
manifestă şi nu se manifestă, întreg este cuprins şi necuprins de minte, întreg este împărtăşit şi neîmpăr-
tăşibil”. 236 

Epistola către monahul Dionisie explică folosirea noilor termeni în theologia lui Palama.237 În 
Epistola către Mitropolitul Daniil ai Enului el scrie că nu toŃi episcopii învăŃaŃi au trecut de partea lui 
Akindin.238 Lucru şi mai însemnat, în această epistolă el se arată a fi în tradiŃia marilor Cappadochieni, 
zicând: „Însuşirile ipostatice nu sânt ipostasul, ci ele sânt însuşiri ale ipostasului”.239 Pe deasupra, „într’un 
anume înŃeles, esenŃa şi lucrarea sânt identice în Dumnezeu, dar, în alt înŃeles, ele sânt deosebite”.240 

Căutând să-l ajute pe nomofilaxul Simeon să se apere de potrivnicii isihasmului, Grigorie i-a scris o 
scrisoare.241 În Epistola către Vissarion el explică faptul că unii monahi nu înŃeleg deplin hotărârile 
Sinodului din 1341.242 

În acea vreme sfântul căuta sprijin în cele mai felurite locuri. Este vrednică de pomenit prieteneasca 
corespondenŃă cu Genovezii din Galata şi cu Marele Maestru al Ordinului Ospitalierilor din Rhodos. El 
le-a trimis scrierile sale spre a le arăta învăŃătura pe care o apără.243 

În 1344 sfântul a scris o Expunere privitoare la necinstitorii Varlaam şi Akindin, unde dreptul 
bărbat citează patruzeci şi una de erezii în care au căzut cei doi potrivnici ai săi.244 

Astfel sfântul, cu secera cuvintelor sale şi a scrierilor sfinte, a tăiat spinii ereziei şi neghinele 
minciunii,                  semănând seminŃele ortodoxiei. Totuşi el a fost lăsat să lâncezească patru ani în 
condiŃii de trai jalnice şi în boală, din primăvara lui 1343 până în Februarie 1347, când împlinea cincizeci 
şi unu de ani.  

Mai târziu Ioan Cantacuzino avea să scrie că Sf. Grigorie „până la sfârşit, în ciuda a tot ce a avut de 
suferit pentru dreptate şi adevăr, nu s’a făcut vinovat de nici un lucru sau cuvânt josnic”.245 
 

                                                 
235 Hristou, Enciclopedia religioasă şi etică, vol. II, pp. 455-477. 
236 Epistola către Damian, Coisl. 98, fol. 202; Despre părtăşia cu Dumnezeu, Coisl. 99, fol. 22. 
237 Hristou, Enciclopedia religioasă şi etică, vol. II, pp. 479-499. 
238 Ibid., pp. 375-394. 
239 Epistola către Daniil, Coisl. 99, fol. 95V. 
240 Ibid., Coisl. 99, fol. 95. 
241 Hristou, op. cit., vol. II, pp. 295-410. 
242 Ibid., pp. 501-504. 
243 Akindin, Epistola către Grigora, Marc. gr. 155, fol 79. 
244 Patriarhul Dosithei al II-lea al Ierusalimului, Tomos agapis kata Latinon, Iaşi 1698, pp. 13-17. 
245 Hist. III, 100 (Bonn), II, 614. 
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EXCOMUNICAREA  SFÂNTULUI 
 

La sfârşitul lui 1344 stăpânirea din Constantinopol s’a pornit cu silnicie către cei ce i se 
împotriveau. În Noiembrie, duşmanii recunoscuŃi ai lui Cantacuzino au fost răsplătiŃi cu mărinimie. La 4 
Noiembrie, Kaleka, cu consimŃământul în silă al Împărătesei, a obligat Sinodul să vestească depunerea lui 
Isidor, episcop ales pentru        Monemvasia, ca şi excomunicarea ieromonahului Grigorie. Deşi 
Împărăteasa se temea de Grigorie ca adversar politic, totuşi nu sprijinea învinuirile theologice aruncate 
asupra lui, căci ea îl cinstea ca theolog şi om al Bisericii. Care erau învinuirile născocite de către 
Patriarhul Kaleka? Chipurile, Palama şi sprijinitorii lui ar fi dat o falsă tâlcuire Tomului din 1341 şi au 
încetat să-l mai pomenească pe Patriarh la Liturghie. Depunerea lui Isidor era atât politică cât şi 
disciplinară. El era învinuit că a cârmuit eparhia fără a fi episcop, tâlcuind Tomul în acelaşi chip ca şi 
Palama, şi îl sprijinise pe apostatul            Cantacuzino. Caracterul politic al măsurilor luate împotriva lui 
Grigorie şi Isidor este neîndoielnic.246 

Spre a da o mai mare autoritate acestor sentinŃe Kaleka a pus ca documentele să fie iscălite şi de 
Patriarhul Ignatie al Antiohiei şi de cel al Ierusalimului, care amândoi erau îndatoraŃi Patriarhului 
Ecumenic; cu toate acestea ei nu aveau prea multă greutate. Patriarhul era mai interesat ca stăpânirea să 
aprobe aceste măsuri, căci el se afla în culmea puterii sale politice şi religioase. De fapt Kaleka locuia la 
palat, iar nu la Patriarhie. Totuşi Kaleka nu voia ca athoniŃii să afle despre excomunicarea lui Palama, şi 
chiar Palama a aflat doar pe ocolite! 

Sfântul scrie iarăşi 
 
În 1344 Sf. Grigorie a scris Epistola către Filothei, unde descria situaŃia de după 1341. El vorbeşte 

despre nedreapta sa osândire de către Kaleka, numindu-o                 „politică”.247 În Epistola către 
preacinstiŃii PărinŃi din Sfântul Munte el le mulŃumeşte că au trimis o scrisoare Patriarhului ca să-l 
slobozească, chiar dacă cererea lor a rămas fără răspuns.248 Sfântul a mai scris fratelui său Macarie despre 
situaŃia din închisoare. El se plânge de asemenea că unii monahi nu pricep arzătorul „foc” al Duhului.249 

 
 
O respingere  
 
În 1345 Sf. Grigorie a scris un tratat intitulat Respingerea Tomului lui Kaleka. În el respingea 

enciclica lui Kaleka care anunŃa osândirea sa.250 Tot atunci a scris Respingerea epistolei lui Ignatie al 
Antiohiei, care sosise în cetatea de scaun în 1344 şi aprobase osândirea sfântului.251 Sfântul scria că 
păcatul ne desparte de Biserică şi numai pocăinŃa ne împacă cu ea; iar păcatul împotriva adevărului este 
mai rău decât toate. „Cei ce Ńin de Biserica lui Hristos sălăşluiesc în adevăr; dacă oamenii nu trăiesc în 
adevăr, atunci nici nu Ńin de Biserica lui Hristos. Şi cu mult mai vârtos dacă aceştia spun minciuni despre 
ei înşişi, numindu-se şi fiind numiŃi păstori şi arhipăstori; căci ne-am învăŃat că Creştinismul se arată nu 
prin înfăŃişarea din afară, ci prin adevărul şi acrivia credinŃei”.252 Dacă sânt credincioşi tradiŃiei şi 
lucrează în armonie cu întreaga Biserică, sălăşluind în eparhia lor, atunci se sălăşluiesc în adevăr. Dar 
dacă leapădă                   Ortodoxia, atunci pierd nu numai magisterium-ul (autoritatea lor religioasă), ci 
însăşi calitatea de creştini, iar anathemele lor nu au nici o valoare.253 

 

                                                 
246 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 74. 
247 Hristou, op. cit., vol. II, pp. 517-538. 
248 Ibid., pp. 509-515. 
249 Ibid., pp. 505-507. 
250 PG 150, 891-894. 
251 Epistolă nepublicată, citată în Papadimitriou, Introduction to Saint Gregory Palamas, Philosophical Library, NY, 1973, p. 
74. 
252 „Respingerea epistolei Patriarhului Antiohiei” 3, Scrieri II, p. 627. 
253 „Respingerea epistolei Patriarhului Antiohiei”, Coisl. 99, fol. 144; Către monahia Xenia, PG 150, 1045BC. 
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Monahia Xenia 
 
Scriind despre viaŃa duhovnicească, el a trimis un Cuvânt către preacinstita între monahii Xenia, 

care era învăŃătoarea Mariei, fiica Împărătesei Anna. În această epistolă el vorbeşte amănunŃit despre 
premisele antropologice şi dogmatice ale nevoinŃei.254 Harul dat la botez, scrie el, rodeşte înviere 
sufletului, sau ceea ce se numeşte „întâia înviere”.255 El îi spune că monahul trebuie să fugă de plăcerile 
simŃurilor şi de înlesnirile care aduc nesimŃire, învârtoşare şi îndărătnicie, şi să deprindă zdrobirea inimii 
şi vieŃuirea cea necăjită, pentru a lucra şi a curăŃi sufletul spre a fi gata pentru Mirele său. 

„Fiindcă pricină a mâniei este pofta pe carea nu o poate săvârşi, după cum şi a nestatorniciei este 
înălŃarea minŃii. Şi acestea două, adică cea poftitoare şi cea cuvântătoare, având rea stare, nu este cu 
putinŃă vreodată nici cea mânioasă a sufletului a se vindeca, de nu mai întâi se va vindeca pofta, nici cea 
cuvântătoare, de nu se vor vindeca mai întâi celelalte două”.256 Partea mânioasă şi partea poftitoare, care 
sânt părŃile pătimaşe ale sufletului, trebuie să se supună părŃii cuvântătoare. 

El îi scria Xeniei despre moartea sufletului, zicând: „Că precum întru adevăr despărŃirea sufletului 
de trup este moartea trupului, aşa şi despărŃirea sufletului de la Dumnezeu este moarte a sufletului. Şi 
aceasta este după adevăr moarte nemuritoare a sufletului. Că pre această moarte o însemna cu porunca 
carea au dat-o Dumnezeu lui Adam în Rai (...), pentru că atuncea a murit sufletul lui prin călcarea 
poruncii, fiindcă s’a despărŃit de Dumnezeu. Iară trupeşte a urmat a mai trăi încă 930 de ani (Fac. 5,      3-
4). Însă moartea care s’a făcut sufletului prin călcarea poruncii nu numai pre suflet îl face netrebnic şi pre 
om blestemat, ci şi pre acest trup ticăloşit şi mult chinuit şi stricăcios l-a prefăcut, şi mai pre urmă l-a dat 
morŃii”. 257  

 
 
Cuvânt către Ioan şi Theodor 
 
În Cuvânt către Ioan şi Theodor, filosofii el tâlcuieşte nevoinŃa în cuvintele înŃelese de filosofii 

acelei vremi. Fiind întrebat de către Ioan şi Theodor dacă cunoaşterea şi ştiinŃa lumească sânt ceva rău, 
Palama le-a răspuns: „Să nu fie! (...) Fiindcă Dumnezeu a dat-o pentru că este un Tată, un Stăpân şi un 
Plăzmuitor bun”.258 

 
O altă descoperire interesantă este convorbirea sa cu Ioan şi Theodor despre slujirea prorocească a 

monahismului. Spre deosebire de prorocia din Vechiul Legământ, care cuprindea descoperiri date 
anumitor oameni, harul botezului dă celor din Noul Legământ pârga ÎmpărăŃiei. Sf. Grigorie, nicidecum 
potrivnic rânduielii sacramentale şi ierarhiceşti a Bisericii, vede trăirea duhovnicească a monahilor ca pe 
o roadă a acestora. Obştea monahilor, spune Sf. Grigorie, este mai potrivită pentru dumnezeiasca fire 
decât oricare altă obşte ortodoxă. 
 

 
HIROTONIA LUI AKINDIN 

 
La Sinodul din 10 Iunie, 1341, Kaleka proclamase    că numai episcopii au dreptul de a învăŃa 

dogmele Bisericii. Însă încrederea pe care o avea în simplul monah theolog Akindin îl făcea adeseori să 
încalce această hotărâre. El declara că un mirean poate intra în discuŃii legate de probleme theologice. Dar 
având tot mai multă nevoie de a fi susŃinut de către Akindin în bătălia sa cu Palama, Kaleka s’a gândit că 
ar fi bine pentru cauza sa să-l               hirotonească pe Akindin, ridicându-l la un rang corespunzător în 
Biserică, mai ales că Akindin îl linguşea pe Patriarh şi-i spunea acele lucruri pe care dorea să le audă în 

                                                 
254 PG 150, 1044-188. 
255 Către monahia Xenia, PG 150, 1049D. 
256 „Către preacinstita între monahii Xenia cuvânt pentru patimi şi pentru bunătăŃi”, Filocalia de la Prodromu, vol. II, Ed. 
Universalia, 2001, p. 230. 
257 Ibid., p. 224. 
258 „Tratat în formă de epistolă către Ioan şi Theodor, filosofii”, în Grigorie Palama, Scrieri II, Ed. Deisis, Sibiu 2005, p. 423. 
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privinŃa politicii. Deci Patriarhul a hotărât să-l înalŃe la rangul de episcop şi pentru început l-a hirotonit 
întru diacon.259 
 

 
 

RUPTURA DINTRE ÎMP ĂRĂTEASĂ 
ŞI PATRIARH  

 
Împărăteasa Anna de Savoia, în chip strălucit şi cu multă bărbăŃie l-a înfruntat pe Patriarh pentru că 

a încălcat o hotărâre luată sub domnia răposatului ei soŃ, privitoare la osândirea lui Akindin. Insuflată de 
Dumnezeu, curtea a refuzat să primească hirotonia lui Akindin întru diacon. Anna i-a scris lui Kaleka, 
punându-i în vedere să rupă părtăşia cu Varlaam şi Akindin şi cu susŃinătorii lor, care fuseseră osândiŃi de 
două sinoade şi deci scoşi din Biserica lui Hristos. Apoi Împărăteasa de trei ori l-a oprit pe Akindin să 
îndeplinească slujba sa de cleric, până când a poruncit să fie arestat. 

Într’o a doua scrisoare către fratele său Macarie, Grigorie îşi arată nădejdea se a fi slobozit curând, 
datorită acestor necontenite ciocniri între Kaleka şi Împărăteasa Mamă Anna. 

Însă rătăcitul Patriarh era mai puternic şi i s’a împotrivit. Akindin a scăpat şi el de pedeapsa ei şi a 
fost hirotonit preot. Mai mult, Akindin recomanda Patriarhului candidaŃi antipalamiŃi pentru episcopie. 
Între 1344 şi 1345 s’au făcut mai multe numiri surprinzătoare, precum cea a lui Iacov Koukounaris ca 
Mitropolit al Monemvasiei, în nădejdea că el avea să facă să dispară influenŃa palamitului Isidor. 
Înrâurirea lui Akindin asupra Patriarhului era fără margini, chiar şi în probleme disciplinare. Când un 
anume Marcu, un ucenic al Sf. Grigorie Sinaitul, a scris nişte scrisori mişcătoare întru apărarea lui 
Palama, adresate lui Cantacuzino şi Patriarhului, Akindin a cerut să fie pedepsit disciplinar. 

  

                                                 
259 Palama, A doua epistolă către Macarie, Coisl. 99, fol. 179; Tomul din 1347, ed. cit., p. 216; Iosif Kalothetos, Ep. către 
Savva, Angel gr. 66, fol. 157V. 
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Cum a încercat Patriarhul să-şi îndreptăŃească faptele în faŃa Împărătesei şi a potrivnicilor săi? Mai 
întâi, printr’o scrisoare din Noiembrie 1344, el a scris monahilor athoniŃi, în nădejdea de a dobândi 
supunerea lui Palama. Apoi a scris un răspuns de mărimea unei cărŃi, care avea să-i aducă până la urmă 
depunerea, căci era plin de hule şi necinstiri.260 Apoi a anunŃat o enciclică prin care îndreptăŃea 
excomunicarea Ieromonahului Grigorie               Palama. 

În Explicarea Tomului din 1341 el dădea explicaŃia oficială a acestui controversat document. 
Istoricul Nichifor Grigora spune de-a dreptul că Patriarhul a refuzat să-şi recunoască semnătura atunci 
când se războia cu Palama. Simplu spus, părerea Patriarhului era aceea că Tomul osândea pe Varlaam 
pentru două pricini: învăŃătura sa despre lumina thavorică şi atacurile asupra rugăciunii. Apoi Patriarhul 
afirma că Palama, continuând să scrie în favoarea theologiei sale, încălcase opreliştea de a mai lungi 
controversa. Kaleka se plângea că atunci când l-a mustrat pe Grigorie, el s’a ascuns la Iraclia. Toate 
aceste critici slujeau drept paravan pentru a ascunde împrejurările politice ale excomunicării lui Palama. 
Împărăteasa nu a primit niciodată în întregime explicaŃia dată faptelor de către Patriarh. De fapt, nimeni 
altcineva nu a fost convins de explicaŃia sa.  

La sfârşitul lui 1345, în ciuda împotrivirii                     Împărătesei, Kaleka l-a depus pe Macarie 
(fost igumen al Lavrei). De asemenea, el l-a numit la Thessalonic pe înverşunatul akindinist Iakinth. 

                                                 
260 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 281-283. 
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Astfel s’au alcătuit două tabere. Se pare că adepŃii lui Apokavkos şi Kaleka au adoptat o atitudine 
antipalamistă, pe când cei ce recunoşteau palamismul şi Tomul din 1341 ca fiind în deplin acord cu 
Ortodoxia, s’au alăturat taberei lui Cantacuzino. Totuşi chiar printre învăŃaŃii care erau prieteni apropiaŃi 
ai lui Cantacuzino erau câŃiva antipalamiŃi, precum Nichifor Grigora (un puternic anticatolic) şi Dimitrie 
Kidonis (care mai apoi s’a convertit la catolicism). Un alt prieten şi mirean duhovnicesc era Nicolae 
Kavasila, care la început şovăia, dar apoi a trecut cu totul de partea palamismului.261 Deci numărul celor 
ce se alăturau taberei lui Cantacuzino sporea mereu. Apoi, o dată cu moartea marelui duce Apokavkos, la 
11 Iunie, 1345, biruinŃa lui Cantacuzino nu mai putea fi oprită. 

Cam prin anul 1346 Împărăteasa Anna a început         să-şi dea seama că greşise socoteala îngăduind 
lui Kaleka să folosească antipalamismul lui Akindin pentru scopuri politice. În luna Ianuarie a aceluiaşi 
an athoniŃii i-au adresat două Tratate dogmatice, scrise de Filothei Kokkinos (viitorul Patriarh). El se 
străduia să o încredinŃeze că Grigorie Palama era un adevărat preot al lui Dumnezeu, iar nu un politheist, 
cum voiau pârâşii săi să-i facă pe oameni să creadă.  

Apoi Împărăteasa a hotărât să pună rânduială. Ea a primit un dosar complet antipalamit de la Kaleka 
şi o Dare de seamă de la Grigorie Palama. În 1346 sfântul a scris pentru Împărăteasa-Mamă o Respingere 
a epistolei lui Kaleka, în care combătea lunga scrisoare a lui Kaleka către Anna. Sf. Grigorie a folosit 
acest prilej spre a combate şi învinuirile altor duşmani ai săi. El a pomenit şi de răposatul ei soŃ, Andronic 
al III-lea, care îl sprijinise în 1341.262 

Spre a uşura lucrurile el a cerut ajutorul unui călugăr învăŃat, David Dishipatos, un ucenic al 
Sfântului Grigorie Sinaitul, aflat la Paroria, care să-i explice istoria acestei dispute. Împărăteasa a vrut să 
afle amănunŃit cum a început cearta între Varlaam şi Palama şi apoi de care parte s’a aflat Akindin. 
Nevoitorul David a răspuns îndată chemării şi i-a înfăŃişat o antologie de citate din SfinŃii PărinŃi 
ortodocşi care sprijineau theologia palamită. Anna a cerut şi părerea lui Nichifor Grigora. Însă acesta a 
spus că nu este de acord cu palamismul şi a început să scrie împotriva lui Palama.263 În acea vreme el a 
scris Întâile Antirrhetice împotriva lui Palama. Mai apoi el a devenit căpetenia partidei anti-isihaste. 
 

 
ÎNCORONAREA LUI CANTACUZINO 

 
La 21 Mai, Patriarhul Lazăr al Ierusalimului l-a încoronat solemn pe Ioan al VI-lea Cantacuzino la 

Adrianopole. De faŃă se afla un sinod de episcopi din Thracia şi mitropoliŃii ce fugiseră de Patriarhul Ioan 
Kaleka. Ei l-au depus pe Kaleka, pe temeiul că hirotonise eretici osândiŃi.264 Astfel Kaleka nu mai era 
socotit patriarh legitim în tabăra lui Cantacuzino. Prin urmare Cantacuzino l-a numit un fel de patriarh ad 
interim pe Patriarhul Lazăr al Ierusalimului. Apoi antipalamiŃii au mai suferit o grea lovitură atunci cânt 
Iakinth al Thessalonicului a murit. 
 

 
SCHIMBARE DE TACTIC Ă 

 
Patriarhul Ioan Kaleka, găsindu-se într’o situaŃie fără ieşire, a încercat o împăcare cu cantacuziniştii. 

În 1346 Kaleka s’a îndepărtat cu totul de Akindin, care şi-a ieşit din fire, cum arată cele două scrisori 
adresate de el Patriarhului. Din nou, atunci când interesele sale politice erau în primejdie, Kaleka îşi 
schimba poziŃia. Împărăteasa nu se mai lăsa amăgită de această schimbare din ceasul al doisprezecelea. 
După ce a cercetat cu grijă lucrurile, ea a ales să se încreadă în palamiŃi.265 

PalamiŃii nu doreau nicidecum reabilitarea ori readucerea unei persoane atât de compromise precum 
Kaleka. Kaleka îşi pierdea orice sprijin. Chiar episcopii în care putea avea încredere (între care Matthei al 
Efesului şi Athanasie al Kizicului), acum dădeau înapoi şi chiar i-au scris Împărătesei, cerându-i să-l 

                                                 
261 Runciman, The Byzantine Theocracy, p. 156. 
262 Textul la Grigora, Hist. (Bonn), II, 1281-83 (PG 148, 1010-1012, fn). 
263 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 78. 
264 Tomul din 1347, ed. cit., p. 217; Cantacuzino, Hotărâre, PG 150, 771D; Hist. III, 92 (Bonn), II, 564-65; Grigora, Hist. XV 
(Bonn), 762. 
265 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., pp. 78-79. 
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aducă pe Kaleka la judecată. El era învinuit de simonie, sacrilegiu, erezie şi de a fi hirotonit întru preoŃie 
eretici osândiŃi.266  
 

 
DEPUNEREA LUI  KALEKA 

 
Apoi Împărăteasa a convocat un Sinod, în luna Ianuarie, 1347, cu scopul de a-l depune pe Kaleka, 

dorind totodată să-şi întărească poziŃia faŃă de Cantacuzino. Apoi Kaleka a primit porunca să nu-şi mai 
părăsească apartamentul din palat. De faŃă se aflau adunaŃi doar episcopi potrivnici lui Cantacuzino, căci 
toŃi sprijinitorii lui Palama erau încă arestaŃi. Cu toate acestea, toŃi episcopii adunaŃi au trebuit să 
iscălească osândirea lui Varlaam înainte de întrunire. În lipsa lui Kaleka, adunarea a avut loc la 2 
Februarie, 1347, sub conducerea Împărătesei şi a fiului ei, Ioan al V-lea, atunci în vârstă de cincisprezece 
ani. Se mai aflau de faŃă Protosul Muntelui Athos, monahi şi dregători. S’a citit Tomul din 1341, iar 
dosarul antipalamist al lui Kaleka, dat de către el mai nainte Împărătesei, a fost adus ca dovadă. Tomul a 
fost întărit din nou şi Kaleka a fost depus. 
 

 
PALAMA, F ĂCĂTOR DE PACE 

 
Îndată după sinod, pe când în palatul Vlaherne se Ńinea un ospăŃ spre a sărbători biruinŃa dogmei, a 

ajuns în capitală zvonul că se apropia Ioan Cantacuzino, în fruntea oştirilor sale. Nu se ştie de ce, 
Împărăteasa Anna a crezut că zvonurile erau un şiretlic născocit de proaspăt-depusul Kaleka, spre a scăpa 
de pedeapsă. Ea a poruncit să nu se ia în seamă veştile. De fapt Cantacuzino era la o zi de marş de 
Constantinopol. El avea dincolo de ziduri ostaşi pregătiŃi să deschidă Poarta de Aur la semnul său. A doua 
zi, când Cantacuzino s’a arătat în afara CetăŃii, monahii au năvălit pe străzi să-l întâmpine. 

În vremea aceasta Împărăteasa se baricadase în palat câtă vreme aveau loc anevoioasele negocieri. 
Ea se temea ca nu cumva Cantacuzino să jefuiască Cetatea şi nu a voit să primească propunerile lui de 
pace până ce nu a mijlocit fiul ei, Ioan al V-lea. Apoi ea s’a învoit să trimită o solie la potrivnicul său, iar 
ambasadorul ei nu era altul decât iubitul nostru Grigorie! Sfântul era însoŃit de către socrul lui 
Cantacuzino, Andronic Asan. Atât Grigorie cât şi Andronic tocmai ieşiseră din închisoare în acest scop. 
Astfel dorinŃa din anul 1341 a lui Grigorie de a fi un făcător de pace s’a împlinit în 1347. Reaşezarea păcii 
între cele două tabere era o sarcină nespus de grea.  
 

 
VREMURILE DE PACE SE REÎNTORC 

 
Ioan Cantacuzino era interesat ca să se aşeze din nou pacea în acele vremi de spaimă, răzmeriŃe, 

pândă şi uneltire. El a vestit că va domni împreună cu tânărul împărat Ioan al V-lea, încoronarea având 
loc la 13 Mai, 1347. Opt zile mai târziu Ioan Cantacuzino vestea căsătoria fiicei sale Elena, în vârstă de 
treisprezece ani, cu Ioan al V-lea. Astfel s’a revenit la starea obişnuită, cum fusese în toamna lui 1341, în 
ciuda faptului că pe scaunul împărătesc se aflau doi împăraŃi, Ioan şi Ioan, şi trei împărătese, Anna, Irina 
(soŃia lui Cantacuzino) şi Elena! 

Judecând după faptele sfântului, vedem că acesta a rămas credincios împărătesei Anna 
Paleologhina.                  Duşmanii lui n’au putut dovedi niciodată că avusese legături tăinuite cu 
răzvrătiŃii. Deşi curtea Annei îl socotea un prizonier politic, ea nu a fost niciodată antipalamită în ce 
priveşte dogmele. Într’o scrisoare către Împărăteasa-Mamă Anna, Sf. Grigorie scrie că până la urmă ea şi-
a dat seama că el era o victimă a politicii şi că învinuirea de ditheism nu era adevărată. De fapt ditheismul 
era mai curând al potrivnicilor lui, decât o învăŃătură pe care el să o fi îmbrăŃişat. 

În acelaşi an Sf. Grigorie a scris Cuvânt lămuritor al învăŃăturii lui Varlaam şi Akindin, arătând cum 
Akindin îi trecuse sub tăcere textele spre a-şi îndeplini Ńelul. El a mai scris un Răspuns privitor la cele 
spuse de Chiril (al Alexandriei). Akindiniştii susŃineau că nu este deosebire între esenŃa şi energiile lui 

                                                 
266 PG 151, 767-70. 
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Dumnezeu. Ei se refereau la lucrarea Sfântului Chiril numită Comori,267 unde Alexandrinul vorbeşte 
despre „împreună-vieŃuirea Tatălui cu Fiul”. Sf. Grigorie afirmă că „împreună-vieŃuirea” Tatălui cu Fiul 
este dumnezeiasca esenŃă şi că prin energiile dumnezeieşti Hristos dă viaŃă omului.268 
 

 
CONFIRMAREA PALAMISMULUI 

 
Primele luni de după tulburările politice au fost o dilemă pentru Biserica Bizantină. Ioan Cantacuzino 

a intrat în palatul împărătesc la 8 Februarie, 1347, pe când Patriarhul era încă închis în apartamentul său 
de către Împărăteasa şi sfetnicii ei. Kaleka refuza cu încăpăŃânare să îşi recunoască depunerea, fiindcă nu 
fusese de faŃă la Sinodul cu pricina. Un nou sinod s’a adunat la palat, dar din nou Kaleka a refuzat să ia 
parte. Ca urmare s’a dat un nou Tom, care cuprindea hotărârile de la amândouă sinoadele, cel din 2 
Februarie, sub conducerea Annei, şi cel Ńinut împreună de către Anna şi Cantacuzino. În aceste hotărâri 
Kaleka era pus sub aceeaşi osândă ca şi Varlaam. Akindin era şi el scos din Biserică, deşi era supus şi 
osândei de mai nainte. Au iscălit douăzeci de episcopi. Astfel, în câteva săptămâni, s’au adunat trei 
sinoade în cetatea de scaun care au confirmat palamismul. 
 

                                                 
267 PG 75, 224B. 
268 Citat de Papadimitriu, p. 77. 
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ALEGERI 
 

Apoi Împăratul Ioan Cantacuzino trebuia să îndeplinească greaua sarcină de a găsi un urmaş lui 
Kaleka. La 7 Mai, 1347, a fost numit fostul episcop-ales pentru Monemvasia, Isidor Vouhera. El a fost 
sfinŃit de către Arhiepiscopul Athanasie al Kizicului. Însă Cantacuzino scrie că cel mai popular candidat 
ar fi fost Grigorie Palama. Împăratul l-ar fi dorit de asemenea pe nevoitorul athonit Savva de la Vatopedi 
pe Scaunul Patriarhal. Savva a refuzat, şi astfel numele lui Isidor a trecut înainte. 

Trebuie spus însă că numirea lui Isidor nu a fost văzută cu ochi buni de vreo douăzeci de episcopi. 
Îndată după sfinŃirea sa, Isidor a hirotonit treizeci şi doi de noi episcopi. Între aceştia se afla şi iubitul 
nostru Grigorie Palama, ucenicul celui dintâi Păstor, Hristos, fiind hirotonit Arhiepiscop al 
Thessalonicului. Este foarte probabil ca tocmai cu acest prilej să fi fost adăugate formulele theologiei 
palamite în Mărturisirea de CredinŃă cerută episcopilor la sfinŃire.269 Sfântul a alcătuit şi Rugăciunea în 
prezenŃa Împăratului, o omilie în care înşiruie răspunderile dregătoriei împărăteşti ca şi ale celei 
episcopale pentru bunăstarea şi pacea ÎmpărăŃiei.270 

În Mai, 1347, zece dintre episcopii răzvrătiŃi au Ńinut o întrunire. În Iulie 1347 ei au publicat un Tom 
de excomunicare a lui Isidor şi Palama. Împotrivirea lor era stârnită de ajungerea isihaştilor la conducerea 
Bisericii, ca şi de austeritatea şi antiformalismul lor. În August, după strădanii zadarnice de a-i aduce sub 
ascultare, Patriarhul Isidor şi Sinodul lui au purces să-i depună printr’un nou Tom sinodal contrasemnat 
de Patriarhul Ierusalimului. O vreme depunerea a fost doar provizorie, în nădejdea că aceştia se vor 
întoarce şi se vor îndupleca. 

Chiar şi cu noul Patriarh, Kaleka tot nu recunoştea sentinŃa dată împotriva lui, publicând o Apologie. 
Apoi Kaleka a fost surghiunit la Didimotih. Când s’a îmbolnăvit a fost adus înapoi în capitală unde a 
murit la 29 Decembrie, 1347, respingând cu încăpăŃânare până la sfârşit amnistia politică oferită de 
Cantacuzino. 

Între timp Akindin a fugit din Constantinopol. El s’a adresat ucenicilor săi printr’un emoŃionant 
testament, murind în surghiun peste câteva săptămâni, înainte de luna Mai, 1348.271 Spre sfârşit fusese 
părăsit de aproape toŃi prietenii. 
 

 
ZELOłII 

 
În Thessalonic se afla un grup numit „ZeloŃii” care, împreună cu câŃiva akindinişti refuzau cu 

îndărătnicie să recunoască suirea pe tron a lui Ioan al VI-lea Cantacuzino. ZeloŃii încă stăpâneau 
Thessalonicul şi nu voiau să recunoască biruinŃa lui Cantacuzino, respingând orice porunci venite de la 
Constantinopol.  
 După alegerea sa ca arhiepiscop, sfântul era împiedicat de zeloŃi să îşi ocupe scaunul, pentru că îl 
socoteau un adept al lui Cantacuzino. Este adevărat totuşi că Palama îl socotea pe Cantacuzino drept 
singurul om în stare să păstreze unitatea ÎmpărăŃiei. Cu toate acestea credincioşia sa faŃă de împărat nu-l 
orbea pe Grigorie, spre a nu mustra nedreptăŃile din societatea bizantină. Una din principalele pricini de 
ceartă între zeloŃii politici şi cei bisericeşti era tocmai rolul Împăratului în theocraŃia medievală. 
 Dacă ar fi să amintim câte ceva din trecutul acestor zeloŃi, putem spune că ei au stârnit o răscoală în 
vara lui 1342 în Thessalonic. În rândurile lor se aflau oameni din clasele cele mai sărace, nemulŃumite de 
marea nobilime pe care se sprijinise Andronic al III-lea şi Cantacuzino pentru a alcătui o ocârmuire 
puternic centralizată. ZeloŃii se opuneau centralizării şi apărau interesele propriei cetăŃi, Thessalonicul. 
Cât a trăit Apokavkos, el s’a sprijinit de câteva ori pe clasele de jos şi de mijloc, mai ales pe aceşti zeloŃi. 
Filothei, biograful sfântului Grigorie, scrie că Patriarhul Isidor a făcut tot ce a putut spre a îmbunătăŃi 
starea celor săraci şi a mijlocit pentru ei pe lângă împărat.272 

                                                 
269 Isidor, Testament, Miklosich, Acta I, 291; Tomul din 1351, PG 151, 721C-722B. 
270 Oikonomos, Omilii, Athena, 1861, pp. 313-316; vezi şi PG 151. 
271 Filothei, Împotriva lui Grigora, VII, PG 151, 924C. 
272 Patriarhul Filothei, ViaŃa lui Isidor, pp. 124-130. 
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PRAZNICUL NA ŞTERII 
MAICII DOMNULUI 

 
Praznicul Naşterii Maicii Domnului, 8 Septembrie, se apropia cu repeziciune. Pe atunci în 

Thessalonic era un evlavios şi osârduitor preot care îngrijea un orfelinat. El avea o fiică nemăritată care, 
după o boală grea, rămăsese slăbănogită de toate mădularele şi de trei ani zăcea la pat. Pregătindu-se să 
slujească Dumnezeiasca Liturghie în cinstea Naşterii Maicii Domnului, preotul thessalonicean s’a rugat 
lui Dumnezeu să binevoiască a-i descoperi dacă noul lor ierarh Grigorie greşea în credinŃa sa privitoare la 
viaŃa monahicească şi dumnezeiasca vedere, ori câştigase îndrăzneală înaintea Domnului. El i-a rugat şi 
pe ceilalŃi împreună-slujitori să se roage cu el pentru aceasta. Preotul a cerut ca descoperirea să fie 
dovedită prin fiica sa paralizată. Apoi el a rostit: „Doamne, dacă Grigorie este cu adevărat slujitorul Tău, 
tămăduieşte prin rugăciunile lui pe sărmana mea fiică!” Iar Domnul, Cel ce dorea să proslăvească pe 
slujitorul Său, a auzit rugăciunea preotului. Fiica lui s’a ridicat de îndată din patul ei şi din acea clipă s’a 
tămăduit cu totul, mişcându-se nestânjenită ca şi cum n’ar fi fost nicicând bolnavă. Auzind în timpul 
slujbei de vindecarea ei, preotul l-a slăvit pe Dumnezeu care a lucrat această minune prin noul ierarh. 
Minunea aceasta l-a făcut vestit pe Sf. Grigorie, dar Biserica din Thessalonic nu a scăpat de tulburări.273 
 

 
SFÂNTUL SE ÎNTOARCE 

LA MUNTELE ATHOS 
 

Întrucât bunul păstor Grigorie nu putea să intre în cetate, s’ar putea zice despre Thessaloniceni: „De 
ai fi cunoscut şi tu, măcar în ziua aceasta a ta, cele ce sânt către pacea ta; iar acum s’au ascuns de la ochii 
tăi ... pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale” (Lc. 19:42 şi 44). Pentru aceea sfântul bărbat, acum 
foarte slăbit trupeşte, s’a retras la Athos în Septembrie, 1347, după ce lipsise vreme de opt ani. PărinŃii l-
au primit cu mare bucurie, nădăjduind să se împărtăşească din graiurile sale mai dulci decât amvrosia şi 
nectarul.  

 
 

DESPRE CELE ZECE PORUNCI 
 

Cam prin 1347 sfântul a scris o lucrare numită „Decalogul punerii de lege celei întru Hristos, adică 
al Noului Legământ”. În această lucrare, asemeni unui izvor de apă vie, el înfăŃişează plinirea Legii lui 
Moisì în învăŃăturile lui Hristos.274 Iată o scurtă descriere a şase dintre cele zece porunci. 
 

 
Porunca întâi 
 
Mai întâi sfântul vorbeşte despre dragostea faŃă de Dumnezeul Treimic: „Pre Acesta numai să-l 

iubeşti, şi Acestuia numai să slujeşti cu toată inima ta, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău, şi să ai 
cuvintele Lui şi poruncile Lui în inima ta, ca să le cugeŃi şi să le lucrezi şi să vorbeşti întru dânsele şi când 
umbli, şi spre culcare, şi când te scoli din somn”.275 

Culegerea gândurilor sale despre Lege avea să-i slujească în anii următori, atunci când avea să le 
vorbească Turcilor şi ereticilor pe tema aceasta. 

 

                                                 
273 Patriarhul Filothei, ViaŃa lui Grigorie Palama, pp. 291-293; „Life of St. Gregory Palamas, Archbishop of Thessalonica”, 
Orthodox Life, Iunie, 1955, 19. 
274 PG 150 1089-1101. 
275 „Zece cuvinte la cele zece porunci ale punerii de lege ceii întru Hristos” 1, Filocalia de la Prodromu, vol. II, p. 242. 
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Porunca a doua 
 
Un alt aspect însemnat al lucrării care cu siguranŃă îi dă de ruşine pe cei câŃiva critici răzleŃi care i-

au învinuit pe căpeteniile isihaştilor, mai ales pe Palama, de a pângări icoanele şi vasele sfinte din 
biserici,276 este această zicere a sfântului despre moaştele şi sfintele icoane ale sfinŃilor: „Asemenea [te 
închină] şi sfintelor moaşte şi oaselor lor, pentru că harul lui Dumnezeu locuieşte întru acestea, dupre cum 
şi în vremea făcătoarei de viaŃă morŃii Domnului, dumnezeirea nu s’a despărŃit de închinatul trupul Lui. ... 
Dar şi icoanelor sfinŃilor, fiindcă şi ei s’au răstignit împreună cu Domnul, să te închini lor”.277 Arătându-şi 
sprijinul pentru închinarea icoanelor, el mărturiseşte: „Prin mijlocirea icoanelor închină-te lui Dumnezeu 
Carele ne-au făcut dupre asemănarea Lui şi bine au voit pre urmă, din negrăita Lui iubire de oameni, a 
purta chipul nostru şi să se facă scris împrejur”.278 

Vorbind în această lucrare despre „trupul lui Dumnezeu”, Palama spune că trupul îndumnezeit al lui 
Hristos a primit veşnica slavă a dumnezeirii pe care ne-o împărtăşeşte. Aceasta este ceea ce se înfăŃişează 
în icoane şi căreia ne închinăm în măsura în care înfăŃişează dumnezeirea lui Hristos; şi tot aceasta ni se 
dă în Sfânta Taină a Împărtăşaniei.  

 
 
Porunca a treia 
 
În ce priveşte celelalte porunci, el sfătuieşte să se lepede orice fel de jurăminte. Cel ce se jură este 

totdeauna în primejdie de a nu-şi împlini cuvântul. Sf. Grigorie spune că creştinii care s’au legat cu 
jurământ, după ce au plinit ceea ce au jurat, trebuie să ceară lui Dumnezeu să-i ierte; căci chiar dacă îşi Ńin 
cuvântul, ei au călcat o poruncă dumnezeiască.279 

 
 
Porunca a patra 
 
Sfântul vorbeşte despre ziua Sâmbetei ca fiind Duminica Creştinilor, Ziua Învierii. Pentru el 

Duminica era ziua a opta, având caracter eshatologic, fiind acea zi „întru care va înceta toate lucrurile cele 
pământeşti”. Ea este chipul veacului celui nou, a cărui plinătate este preînchipuită în vremea Cincizecimii 
– pe când Postul Mare, fiind o vreme de nevoinŃă, simbolizează veacul de acum.280 

 
 
Porunca a cincea  
 
Următoarea poruncă, cea a cinstirii părinŃilor, este o datorie de temei a creştinilor, căci după Dum-

nezeu, părinŃii sânt pricina fiinŃării noastre. Însă dragostea de părinŃi trebuie să vină după dragostea de 
Dumnezeu. Creştinul trebuie să urască legăturile în care dragostea se dovedeşte a micşora dragostea 
omului faŃă de Dumnezeu. Cât despre părinŃii duhovniceşti, cei ce ne-au scos din stricăciunea şi amăgirea 
acestei lumi, ducându-ne către înviere şi către adevărul lui Hristos, aceştia trebuie cinstiŃi mai presus de 
părinŃii cei fireşti.281 

 
Porunca a şasea 
 
Porunca aceasta care ne spune să nu săvârşim preacurvie este înŃeleasă de Sf. Grigorie ca „a nu 

curvi”. El vorbeşte despre vrednicia fecioriei, ca omul să se poată afierosi cu totul lui Dumnezeu. „Însă de 
vei putea, păzeşte fecioria, ca să poŃi fi cu totul al lui Dumnezeu şi cu desăvârşită dragoste să te uneşti cu 
                                                 
276 Tomul Antipalamit, PG 150, 884B; cf. 882B. 
277 „Zece cuvinte la cele zece porunci ale punerii de lege ceii întru Hristos” 2, Filocalia de la Prodromu, vol. II, p. 243. 
278 Ibid. 
279 Ibid. 3, pp. 243-244. 
280 Ibid. 4, p. 244. 
281 Ibid. 5, pp. 244-245. 
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El ... şi ca îngerii lui Dumnezeu să petreci pre pământ: pentru că fireşte a lor este fecioria”. Cel ce trăieşte 
în feciorie se aseamănă „cu Tatăl Carele mai nainte de toŃi vecii a născut în feciorie; şi cu feciorelnicul 
Fiu Carele din Tatăl s’a născut dintru început, şi la sfârşitul veacurilor din Fecioară Maică în trup s’a 
născut; şi cu Sfântul Duh Carele este negrăit din Tatăl, nu născut ca Fiul, ci purces”.282 

El mai spune despre căsătorie că a fost aşezată pe pământ din pricina neascultării primilor noştri 
părinŃi. Ea nu este calea ideală pentru atingerea desăvârşirii, fiindcă îl leagă pe om de o viaŃă de griji şi 
face ca atingerea virtuŃii să fie mai anevoioasă. 
 

 

                                                 
282 Ibid. 6, p. 245. 
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CELE O SUTĂ CINCIZECI DE CAPETE 
 

O altă lucrare de frunte a Sfântului Grigorie, făcută ca să fie ca un fel de curăŃire de molima 
varlaamită, este cea intitulată O sută cincizeci de capete fireşti, theologhiceşti, năravnice şi practice, şi 
curăŃitoare de molima varlaamită. Lucrarea se ocupă de subiecte legate de ştiinŃa firească şi cea 
theologică, ca şi de morală şi viaŃa ascetică. După biruinŃa lucrărilor sale la Sinodul din 1347, viaŃa 
sfântului era destul de liniştită. Capetele se deschid cu o discuŃie despre natura cunoaşterii omeneşti şi 
aplicarea ei la cele fireşti şi suprafireşti. Apoi el se ocupă pe larg de urmările Căderii în Edem şi de 
căutarea tămăduirii de ele. Apoi sfântul foloseşte prilejul spre a se distanŃa oarecum de atmosfera 
polemică şi a cugeta pe îndelete la temele dogmatice mai mari şi mai mărunte ce s’au aflat în dezbatere şi 
la legăturile lor.283 
 
 

AbsurdităŃile ce rezultă din împărtăşirea  
cu esenŃa dumnezeiască 
 
În unul din capete, cugetând la învinuirile potrivnicilor săi care-l numeau massalian, Grigorie scria: 

„Deci dacă, după potrivnici noştri, fiin Ńa (esenŃa) lui Dumnezeu se lasă împărtăşită, şi încă de toŃi, 
urmează că ea nu mai este în trei ipostasuri, ci în nenumărate ipostasuri. Dar cine din cei hrăniŃi cu 
dogmele cele dumnezeieşti nu ştie că aceasta este aiureala massalienilor? ... Dar lucrarea şi puterea 
comună a firii celei în trei ipostasuri se împarte în chip felurit şi potrivit cu cei ce se împărtăşesc de ea. 
Pentru aceea se face încăpută celor cu har dăruiŃi”. 284 

„Cei aflaŃi vrednici a se uni cu Dumnezeu se fac un duh cu El, precum zice marele Pavel: ‘Iar cel ce 
se lipeşte de Domnul, un duh este’ (1 Cor. 6:17), dar nu se unesc cu Dumnezeu după esenŃă. Dumnezeu, 
în esenŃa Sa, este de neîmpărtăşit. Unirea ipostatică se propovăduieşte numai despre Cuvântul şi 
Dumnezeu-Omul. Deci cei aflaŃi vrednici a se uni cu Dumnezeu, se unesc cu El după lucrare/energie; iar 
duhul prin care cel ce se lipeşte de Dumnezeu este una cu Dumnezeu se numeşte lucrare sau energie 
nezidită a Duhului, iar nu esenŃă a lui Dumnezeu. Căci şi prin prorocul a prezis Dumnezeu nu că ‘voi 
turna Duhul Meu’, ci ‘voi turna din Duhul Meu preste tot trupul’ (Ioil 3)”.285 

 
 
Unirea cu energiile nezidite ale lui Dumnezeu 
 
Akindiniştii stăruie zicând că lucrarea lui Dumnezeu este zidită. Palama le răspunde: „Deci câŃi au 

ca o boală în sufletele lor pre înşelăciunea relei credinŃe, fiindcă o zic zidită pre lucrarea lui Dumnezeu, 
care are deosebire de dumnezeiasca fiinŃă (esenŃă), aceştia cred cum că şi pre ‘a zidi’, adică pre ziditoarea 
putere a lui Dumnezeu o are Dumnezeu zidită”.286 Grigorie însă răspunde; „Nu este cu putinŃă să lucreze 
şi să zidească cineva fără de lucrare (energie), după cum nici a fiinŃa fără de fiinŃare. Aşadar, precum nu 
poate acela care o zice zidită pre fiinŃarea lui Dumnezeu să cugete cum că El are fiinŃare în chip nezidit, 
aşa nu este cu putinŃă acela care zice pre lucrarea lui Dumnezeu zidită să cugete cum că El are în chip 
nezidit pre a lucra şi a zidi”.287 Apoi Grigorie afirmă ceea este cu totul vădit, anume că „Zidiri ale lui 
Dumnezeu sânt ... nu lucrarea (energia) lui Dumnezeu ... ci cele săvârşite prin dumnezeiasca lucrare 

                                                 
283 The One Hundred and Fifthy Chapters, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto, 1988. 
284 „150 de capete despre cunoştinŃa naturală, despre cunoaşterea lui Dumnezeu, despre viaŃa morală şi despre făptuire” 109, în 
Filocalia, vol. VII, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 451. 
285 Ibid. 75, pp. 432-433. 
286 „O sută cincizeci de capete fireşti, theologhiceşti, năravnice şi practice” 139, Filocalia de la Prodromu, vol. II, p. 294. 
287 Ibid. 
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(energie)”.288 Dacă energia dumnezeiască ar fi din rândul zidirilor, înseamnă că a existat un moment când 
Dumnezeu nu avea această energie. Însă energia Sa este veşnică şi atotputernică.289 

 Nu toate darurile Duhului se află în fiecare om, „ci fiecare are darul său dela Dumnezeu, unul 
aşa, iar altul într’alt chip” (1 Cor. 7, 7) şi „dupre măsura darului lui Hristos” (Ef. 4, 7). Sfântul Părinte al 
Bisericii Ioan Gură de Aur a văzut mai dinainte în chip limpede eresul lui Varlaam şi Akindin când scria: 
„Nu are cineva toate, ca să nu socoteşti harul că este fire”.290  

 
 
Zidirea, naşterea şi purcederea 
 
„Şi câŃi zic că numai fiinŃă (esenŃă) este Dumnezeu, care fiinŃă nu are nimic care să se privească 

întru dânsa, aceştia fac pre Dumnezeu că nici a zidi şi a lucra are, nici are ceva către ceva. ... Iar dacă nu 
le are pre acestea ... atunci El nu este nici început, nici Făcător, nici Stăpân, şi nici Tatăl nostru după har. 
... Şi dacă nu este cea ‘către ceva’ în fiinŃa lui Dumnezeu, atuncea se tăgăduieşte dimpreună şi tri-
ipostăsuirea Dumnezeirii. Iar dacă nu este nici tri-ipostatic, nu este nici Stăpân al totului, nici Dumnezeu. 
Aşadar fără de Dumnezeu sânt aceştia carii într’o unire cu cei protivnici [i.e. Varlaam şi Akindin] cugetă 
întru acest chip”.291  

Apoi urmând, Sf. Grigorie zice: „Şi dacă, după bârfeala celor protivnici şi a celor cugetători cu 
dânşii, nu are deosebire defel dumnezeiasca lucrare de dumnezeiasca fiinŃă, atunci ‘a zidi’, care al 
dumnezeieştii lucrări este, cu nimic se deosebeşte de ‘a naşte şi a purcede’, care sânt ale dumnezeieştii 
fiin Ńe. Iar dacă ‘a zidi’ nu se deosebeşte de ‘a naşte şi a purcede’, atunci nici zidirile cu nimic se 
deosebesc de Cel născut şi Cel purces. Şi dacă aceasta este aşa, după cum zic aceştia, atunci nici Fiul şi 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu nimic se deosebesc de zidiri, şi zidirile toate vor fi lui Dumnezeu şi Tatăl 
naşteri şi purcederi, şi atunci se va face dumnezeu zidirea, şi Dumnezeu se va rândui în rândul zidirilor. 
Pentru aceasta dumnezeiescul Chiril, vrând să arate osebirea dumnezeieştii fiin Ńe şi a lucrării, zice adică: 
‘Dumnezeiasca fire are pre a naşte, iar a zidi este al dumnezeieştii lucrări’. Şi afară de acestea adaugă şi 
zice curat: ‘Fire şi lucrare nu este aceeaşi’.” 292 

Vorbind răspicat împotriva absurdităŃilor învăŃăturii lui Akindin, Sf. Grigorie spune: „Dacă nu se 
deosebeşte cu nimic dumnezeiasca fiinŃă de dumnezeiasca lucrare, atunci ‘a naşte’ şi ‘a purcede’ defel nu 
se deosebesc de ‘a zidi’. Însă Dumnezeu Tatăl zideşte prin Fiul, în Duhul Sfânt; prin urmare, după părerea 
celor potrivnici şi a celor împreună-cugetători cu ei, El şi naşte şi purcede prin Fiul, în Duhul Sfânt”.293 

 
 
Învinuirea de ditheism 
 
Grigorie, dumnezeiasca alăută a Duhului, lepădând în chip limpede învinuirea de ditheism, adusă 

necontenit de către Varlaam şi Akindin, spune: „Deci potrivnicii [i.e. akindiniştii] nu primesc, nici pot a 
cunoaşte cea după Dumnezeu neîmpărŃită împărŃire şi împărŃită unire ... şi că unul este Dumnezeu, acelaşi 
necuprins fiind după fiinŃă, însă cuprins de către zidiri după dumnezeieştile Lui lucrări, adică după cea 
mai nainte de veci a Sa voie pentru noi, după cea mai nainte de veci a Sa pronie pentru noi, şi după cea 
mai nainte de veci a Sa înŃelepciune pentru noi”.294 Aceasta se potriveşte cu graiurile lui Pavel, gura lui 
Hristos, care scria: „Pentru că cele nevăzute ale Lui de la zidirea lumii, din făpturi socotindu-se se văd, şi 

                                                 
288 „O sută cincizeci de capete...” 140, ibid. 
289 Ibid. 
290 „O sută cincizeci de capete...” 108. 
291 „O sută cincizeci de capete...” 134, Filocalia de la Prodromu, vol. II, p. 293. 
292 „O sută cincizeci de capete...” 96, Filocalia de la Prodromu, vol. II, p. 283; „150 de capete despre cunoştinŃa naturală, 
despre cunoaşterea lui Dumnezeu, despre viaŃa morală şi despre făptuire” 96, în Filocalia, vol. VII, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2005, p. 447. 
293 „O sută cincizeci de capete...” 97, Filocalia de la Prodromu, vol. II, p. 283; „150 de capete despre cunoştinŃa naturală, 
despre cunoaşterea lui Dumnezeu, despre viaŃa morală şi despre făptuire” 97, în Filocalia, vol. VII, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2005, p. 447. 
294 „O sută cincizeci de capete...” 81, Filocalia de la Prodromu, vol. II, pp. 278-279; „150 de capete despre cunoştinŃa naturală, 
despre cunoaşterea lui Dumnezeu, despre viaŃa morală şi despre făptuire” 81, în Filocalia, vol. VII, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2005, p. 438. 
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cea vecinică a Lui putere, şi Dumnezeirea, ca să fie ei fără de răspuns” (Rom. 1, 20). „Oare şi fiin Ńa 
(esenŃa) lui Dumnezeu se vede prin făpturile lui înŃelegându-se? Nu, întru adevăr! Pentru că aceasta este a 
răilor-cugetători Varlaam şi Akindin nebunie şi a celor mai nainte de dânşii, iară mai ales a lui Evnomie 
smintitul. Pentru că acesta, mai nainte de rău-credincioşii aceia şi împreună-glăsuit cu ei, scrie în 
Capetele lui că din făpturi nimic alta se înŃelege, fără numai această fiinŃă (esenŃă) a lui Dumnezeu”.295 
 

 
łARUL ŞTEFAN DUŞAN 

 
În cei opt ani cât a lipsit Grigorie din Sfântul Munte, lucrul cel mai însemnat a fost aşezarea 

stăpânirii sârbeşti în Athos, la sfârşitul lui 1345. În Noiembrie, 1347, Ştefan al IV-lea Duşan a venit în 
Athos. El se autoproclamase „Împărat al Sârbilor şi Grecilor”, fiind încoronat în 1346 de Patriarhul Sârb 
nou-aşezat, de faŃă fiind Protosul Sfântului Munte. Ştefan tocmai încerca să înfiinŃeze o uriaşă împărăŃie 
răsăriteană prin unirea pământurilor sârbeşti cu cele bizantine sub stăpânirea sa. Luptele lăuntrice îi 
slăbiseră pe bizantini, făcând să crească puterea lui Duşan. În afară de Thessalonic, tot restul Macedoniei 
era sub stăpânirea lui. Muntele Athos se afla şi el în teritoriul stăpânit de el, iar Ştefan făcea totul spre a 
câştiga bunăvoinŃa şi recunoaşterea celui mai slăvit centru al Ortodoxiei Greceşti. El a revărsat asupra 
mănăstirilor bogate daruri de moşii şi privilegii. 

În faŃa dărniciei lui Duşan mănăstirile athonite s’au dat bătute. Auzind de virtuŃile şi vredniciile lui 
Grigorie, łarul Ştefan l-a poftit să ocupe scaunul Mitropoliei Bulgariei. Însă Grigorie nu a putut fi 
înduplecat să primească. Atunci łarul s’a dus la Arhiepiscopul Grigorie şi l-a îmbiat cu cetăŃi, biserici şi 
pământuri, înşirându-i şi veniturile anuale şi averea ce se adăuga pe deasupra. Atunci Arhiepiscopul 
Grigorie i-a dat o lecŃie lui Duşan, dar şi athoniŃilor, zicând: „Noi nu avem trebuinŃă de stăpânire, moşii, 
venituri sau bogăŃie. Dacă cineva pune un burete într’un pahar cu apă, buretele suge ceea ce este cu 
putinŃă firii sale. Dar este vădit că acelaşi burete nu va putea suge nicidecum marea. Căci cum ar fi cu 
putinŃă? Buretele în chip firesc va lepăda deplina lui pătrundere de către mare. Tot aşa sântem şi noi aci. 
De multă vreme am învăŃat să trăim cu puŃin şi să ne mulŃumim cu cele trebuincioase vieŃii zilnice. Chiar 
dacă ne-ai scufunda cu totul în aur, vei vedea că nu ne vom sătura cu mai mult decât cele ce alcătuiesc 
mâncarea şi trebuinŃele noastre zilnice. Deci nu este de neapărată trebuinŃă să ne dai aceste daruri 
nemăsurate şi atâŃia bani”.296 Faima lui Grigorie a stânjenit stăpânirea sârbească în Athos. Unele izvoare 
spun că Palama l-a apărat pe Protosul Nifon când a fost învinuit de massalianism de către călugării Sârbi. 
Însă ceilalŃi athoniŃi şi mai apoi Sinodul constantinopolitan din 1350 l-au aflat desăvârşit ortodox.297 Se 
pare deci că învinuirea de massalianism era doar un pretext, căci de fapt Duşan dorea să pună un Protos 
Sârb în locul Grecului Nifon. Apoi Duşan a hotărât să-l îndepărteze pe Arhiepiscop, trimiŃându-l cu o 
misiune pe lângă ÎmpăraŃii din Constantinopol. Palama a plecat în Martie 1348. În luna Mai a aceluiaşi 
ani, în lipsa lui Palama, în Athos a fost aşezat ca Protos un Sârb, Antonie.  

Cândva prin anul 1348 sfântul a scris cea mai dogmatică dintre lucrările sale şi cea mai puŃin 
polemică, intitulată O sută cincizeci de capete fireşti, theologhiceşti, năravnice şi practice, şi curăŃitoare 
de molima varlaamită. 
 

 
NICHIFOR GRIGORA 

 
Sfântul nu a zăbovit mult în cetatea de scaun. Lucrul cel mai însemnat au fost discuŃiile cu Nichifor 

Grigora despre theologie şi drept canonic, Ńinute în prezenŃa Împăratului. Grigora avea o întinsă 
cunoaştere a multor domenii, era iscusit în dialectică şi era un bun reprezentant al Renaşterii apusene. 
Primise o educaŃie aleasă, era familiarizat cu literatura clasică şi era atât de pasionat de astronomie încât 
chiar propusese Împăratului o reformă calendaristică, care însă a fost respinsă.298 

                                                 
295 „O sută cincizeci de capete...” 82, Filocalia de la Prodromu, vol. II, p. 279. 
296 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 299. 
297 Miklosich, Acta I, 297. 
298 A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, 324-1453, vol. II, The University of Wisconsin Press, Madison, WI, 1976, 
p. 690. 
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ÎNCERCĂRI DE A INTRA  
ÎN THESSALONIC 

 
Părăsind Constantinopolul, sfântul a încercat a doua oară să îşi ocupe scaunul arhieresc. Însă zeloŃii 

erau gata să-l primească doar cu condiŃia de a nu pomeni pe Împăratul Ioan Cantacuzino la Dumnezeiasca 
Liturghie. În acest impas, Arhiepiscopul, credincios lui Cantacuzino, a socotit că este mai bine să-şi 
amâne luarea scaunului şi astfel să ocolească duşmănia. 
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INSULA LIMNOS 
 

Apoi o hotărâre a Sinodului l-a făcut să plece în misiune în ostrovul Limnos din Marea Egee, între 
Dardanelle şi Muntele Athos, cu nădejdea că propovăduirea sa va înmuia obiceiurile barbare ale 
locuitorilor. Putem însă bănui că misiunea avea legătură şi cu dorinŃa stăpânirii de a pune capăt sfidării 
ultimelor insule ce se împotriveau lui Cantacuzino. 

Pe când sfântul se afla pe insulă, o mare nenorocire a căzut peste împărăŃie, atunci când a venit 
ciuma. Ciuma a decimat capitala şi apoi s’a răspândit în toată Europa. O cronică apuseană povesteşte că 
opt din nouă locuitori ai capitalei au pierit. Oricum, numărul victimelor era nemaipomenit de mare. 

Când ciuma a lovit şi Limnosul, sfântul a făcut o procesiune cu toŃi oamenii, ca să-l roage pe 
Dumnezeu să oprească ravagiile morŃii. Sfântul, fără şovăire, a cutezat să cerceteze acele Ńinuturi unde 
molima era în putere, pe care mulŃi se temeau să le străbată. După rugi şi rugăciuni fierbinŃi, a doua zi 
molima s’a oprit. Iată dar că Domnul plineşte voia celor ce Îl cinstesc pe El, căci „Aproape este Domnul 
de toŃi cei ce cheamă pe el, de toŃi cei ce cheamă pe El întru adevăr” (Ps. 144, 19). 

Acele vremuri în BizanŃ erau foarte întunecate. Anii de război civil nimiciseră puterea navală 
bizantină. Stăpânirea împărăŃiei se mărginea la Thracia şi insulele din nordul Egeii, la Thessalonic şi la 
câteva teritorii în Peloponnes. Pierderile teritoriale au adus o incalculabilă decădere economico-financiară 
statului. PopulaŃia nu-şi putea plăti birurile, căci lucrarea pământului în Thracia încetase în vremea 
războiului civil. ComerŃul bizantin se prăbuşise şi alt mijloc pentru echilibrarea bugetului nu mai exista. 
Pe atunci Ştefan Duşan încheiase cucerirea Albaniei, Epirului şi Thessaliei. Acum teritoriul domnitorului 
Sârb se întindea de la Dunăre la Golful Corinth şi de la Adriatica la Ńărmul Mării Egee. 

Chiar palatul împărătesc nu mai era scena măreŃiei şi strălucirii, iar pocalurile nu mai erau de aur 
sau argint, ci fuseseră înlocuite cu unele de plumb sau ceramică. Sub Cantacuzino, masa împărătească 
primea doar o zecime din cât avea în mod obişnuit. 
 

 
OCUPAREA THESSALONICULUI 

 
La începutul lui 1350 Cantacuzino a ocupat Thessalonicul, deşi Ştefan Duşan stăpânea aproape 

întreaga Macedonie iar Sârbii încă înaintau. Cantacuzino a intrat în cetate şi a izbutit să ocupe câteva 
târguri, dat cetăŃile au căzut din nou în mâna lui Duşan. 

În Decembrie 1350, Thessalonicenii au trimis câŃiva reprezentanŃi ai clerului şi pe marii dregători ai 
cetăŃii ca să-l poftească pe Arhiepiscopul lor în scaun. Deci Arhiepiscopul Grigorie a părăsit Limnosul, 
spre mâhnirea şi jalea locuitorilor insulei care primiseră minunile şi dumnezeieştile lui învăŃături. 

La intrarea în Thessalonic oamenii l-au primit pe ierarhul lor cu nespusă bucurie. Sfântul a fost 
înveşmântat cu veşminte noi. Rânduiala tradiŃională a înscăunării cuprindea şi o rugăciune a noului 
Arhiepiscop Grigorie în faŃa porŃilor cetăŃii. Însă sfântul a ales o rugăciune de pocăinŃă şi a zis: „Am 
încetat să ne mai cunoaştem unii pe alŃii; ne-am întors la starea de dinainte de a ne fi adus Tu la Un 
Dumnezeu, O CredinŃă şi Un Botez, şi la o singură Împărtăşire”. Apoi s’a rugat pentru pace şi bună 
înŃelegere în cetate. 

Însă în loc de a cânta obişnuitele cântări de laudă, unul dintre cântăreŃi, insuflat de Dumnezeu, a 
început să cânte Cântările Învierii, stârnindu-i şi pe alŃii să cânte cu glas mare. „Ziua Învierii, popoare, şi 
să ne luminăm cu prăznuirea...”, şi celelalte. Oamenii credeau cu adevărat că au înaintea ochilor un 
adevărat ucenic al lui Hristos care urmase Aceluia prin suferinŃele sale. Slobozirea lui Grigorie din 
temniŃă şi surghiunul său erau ca ieşirea lui Hristos din adâncurile iadului. CântăreŃii au continuat 
Canonul Învierii, zicând: „Să ne curăŃim simŃirile şi să vedem pe Hristos” şi „Veni Ńi să bem băutură nouă 
... din Izvorul nestricăciunii izvorând din mormântul lui Hristos”. Ca Biserică abia slobozită, ei cântau: 
„Luminează-te, luminează-te Noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit...” Uimitor este că 
nimeni nu ştia care cântăreŃ începuse cântările. Până la urmă şi-au dat seama că era o insuflare venită de 
Sus. 

La trei zile după intrarea triumfală a sfântului s’a făcut o măreaŃă procesiune cu sfintele icoane. Au 
stat de faŃă oameni de toate vârstele şi din toate cinurile, dornici a auzi de Dumnezeu insuflatele cuvinte 
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ale Arhiepiscopului şi de a primi binecuvântarea lui. Apoi Arhiepiscopul a Ńinut un cuvânt despre pace, 
atât de trebuincioasă acelei cetăŃi. El a mustrat samavolniciile zeloŃilor care despuiaseră boierimea şi pe 
negustorii bogaŃi ai cetăŃii, omorând pe mulŃi dintre ei. Ba chiar luaseră avutul mănăstirilor. În ciuda 
tuturor silniciilor Arhiepiscopul nu s’a învoit cu o politică de răzbunare.  

 De fapt nu dregătorul împărătesc a readus buna înŃelegere în cetate, ci bunăvoinŃa Arhiepiscopului, 
dragostea lui şi refuzul de a îngădui represalii. El spunea: „Nu vă mai gândiŃi la a face rău sau la a răsplăti 
răul cu rău”. MulŃi cetăŃeni au fost mişcaŃi de cuvântul său şi cu lacrimi au cerut iertare unii altora. Mai 
apoi sfântul a mustrat nedreptăŃile ce duseseră la răzvrătirea zeloŃilor. Astfel, mulŃi din acest grup de 
răzvrătiŃi i-au devenit cei mai buni prieteni. 
 

 
SFÂNTUL FACE O MINUNE 

 
Sfântul s’a pregătit apoi să săvârşească Dumnezeiasca Liturghie pentru întâia dată la ei. El a intrat în 

sfântul altar ca de obicei, împreună cu preoŃii şi diaconii. Însă s’a întâmplat ca atunci Domnul să dorească 
a-l proslăvi pe slujitorul Său întru acest chip. 

Între slujitori se afla sus-zisul preot de la orfelinat, a cărui fiică se tămăduise de slăbănogire. Acel 
preot avea şi un fiu lunatic, care la răstimpuri era rău chinuit de diavolul. În timpul Liturghiei preotul cu 
pricina s’a apropiat de Sf. Grigorie cu credinŃă şi a întrebat dacă îl poate împărtăşi cu Sfintele Taine pe 
fiul său. Apoi preotul l-a adus pe fiul său şi sfântul l-a împărtăşit cu preacuratele Taine. Îndată s’a vădit că 
stăpânirea diavolească l-a părăsit cu totul. ToŃi au slăvit pe Dumnezeu şi pe slujitorul Său. 

După aceasta Arhiepiscopul a chemat pe clerici şi le-a vorbit despre măreŃia harului preoŃiei. El le-a 
spus că Biserica trebuie să se întemeieze pe piatra din capul unghiului care este Hristos, şi pe nimeni 
altcineva, „că altă temelie nimenea poate să puie, afară de ceea ce este pusă, care este Iisus Hristos” (1 
Cor. 3, 11). Ştiind aceasta, preoŃii trebuie să fie lumină oamenilor, nu întuneric şi prăpăstuire. Ducând pe 
ceilalŃi către mântuire prin dulcile şi puternicele sale cuvinte, Arhiepiscopul învăŃa şi prin pilda sa. Nimic 
nu ieşea din gura sa care să nu fie curăŃitor pentru suflet. El tâlcuia atât Vechiul cât şi Noul Legământ, 
încât îl puteai asemui cu „cărturarul care se învaŃă întru împărăŃia cerurilor” şi cu „omul stăpân al casei 
care scoate din comoara sa noi şi vechi” (Mt. 13, 52).  

Multe alte minuni a lucrat sfântul ierarh. Biserica din Thessalonic, sub înŃeleapta sa păstorire, se 
bucura de pace. S’a păstrat o Rugăciune împotriva năvălirii du şmanului, scrisă de Sf. Grigorie în 1350, 
probabil cu prilejul unui atac al Sârbilor. 
 

 
SINODUL DIN 1351 

 
 
ParticipanŃii 
 
În Februarie 1350, Patriarhul Isidor a răposat. La 10 Iunie, 1350, s’a aşezat un nou patriarh, Kallist 

I, fost ucenic al Sf. Grigorie Sinaitul şi prieten al Sf. Grigorie Palama.  
Pe atunci încă mai erau dintre cei de un cuget cu Varlaam şi Akindin, care nu încetau să tulbure 

Biserica Dreptslăvitoare.  
La 28 Mai, 1351, Patriarhul Kallist şi Împăratul Ioan Cantacuzino au adunat un Sinod în palatul 

Vlaherne, în încăperea tricliniumului, ridicată de Alexie Comnenul, împodobită cu icoane ale Sinoadelor 
trecute. Sf. Grigorie Palama a fost chemat să ia parte la discuŃii. El dorea mult să facă această călătorie. Pe 
lângă întregul Senat se aflau de faŃă douăzeci şi cinci de mitropoliŃi, şapte episcopi şi trimişii a alŃi trei 
mitropoliŃi. ReprezentanŃii Athosului, care şi ei au fost poftiŃi, au fost împiedicaŃi de vremurile grele: 
războiul izbucnit între Genova şi VeneŃia şi neînŃelegerile ivite între Împăratul Cantacuzino şi Împăratul 
Ioan al V-lea. Astfel, doar doi ieromonahi au fost trimişi, care să arate supunerea şi credincioşia athonită 
faŃă de hotărârile Sinodului. PoziŃia athoniŃilor a fost înfăŃişată prin citirea unui tratat scris de Filothei 
(1346). 

Sinodul a avut patru întruniri, de la 28 Mai până la 9 Iunie, unde atât palamiŃii cât şi antipalamiŃii, în 
dezbateri îndelungate, au avut prilejul să-şi înfăŃişeze părerile. 
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Învinuirile 
 
În scurt spus, la prima întrunire antipalamiŃii au atacat adăugirea la Mărturisirea de CredinŃă cerută 

episcopilor înainte de sfinŃire. Ei socoteau că ea cuprinde unele expresii ale lui Palama. Potrivnicii lui 
Palama erau Mitropolitul Matthei al Efesului, Iosif al Ganului şi Arsenie al Tirului (trimisul Patriarhului 
Ignatie al Antiohiei şi prieten cu Kaleka). Tot în această tabără erau Nichifor Grigora (adevărata 
căpetenie), Theodor Dexios, Ierom. Athanasie, Monahul Ignatie şi Theodor Atouemis. În ViaŃa sfântului, 
aceşti potrivnici sânt numiŃi „Hanaanei, Hetei şi Amorei ce nu erau vrednici a fi părtaşi cu Israil. Iar 
potrivnicii de acum, precum GavaoniŃii cei din vechime, prin înşelăciune şi prefăcătorie s’au apărat, ca să 
nu fie nimiciŃi precum vecinii lor” (cf. Iisus Navi cap. 9). 

La întâia întrunire Nichifor Grigora l-a învinuit pe Palama şi pe isihaştii săi de iconoclasm, adică 
arderea icoanelor. Această învinuire ridicolă era cu totul neîntemeiată, căci din pruncia sa şi în tot 
răstimpul chemării sale monahale Grigorie a cinstit mult icoanele, mai ales pe cele ale Maicii Domnului. 
S’a purtat totuşi o lungă discuŃie theologică privitoare la Actele celui de-al Şaselea Sinod Ecumenic, căci, 
spunea Palama, theologia lui era doar o dezvoltare a hotărârilor Sinodului al Şaselea despre cele două 
lucrări sau voinŃe ale lui Hristos. 

Se mai ştie că Nichifor Grigora dispreŃuia pe călugării contemplativi şi i-a descris în chip urâcios, 
zicând: „Aceştia mănâncă mai mult decât porcii, beau mai mult decât elefanŃii, iar când se trezesc din 
amorŃeală şi îşi vin în simŃiri, zic că au pătruns cele mai adânci taine şi că au darul prorociei”.299 

 
 
EsenŃa dumnezeiască şi energiile 
 
La a doua întrunire, două zile mai târziu (30 Mai, 1351), antipalamiŃii au afirmat că cuvintele 

„Dumnezeu” şi „Dumnezeire” se pot da numai esenŃei dumnezeieşti, nu dumnezeieştii lucrări. Totuşi în 
actele Sinodului citim: „Dumnezeiasca esenŃă, aşa cum este ea în sine, rămâne nenumită cu vreun nume 
oarecare... Numele dumnezeirii descrie nu esenŃa, ci lucrarea văzută”.300 

Actele Sinodului mai spun următoarele despre acest subiect: „Noi înŃelegem această 
[lucrare/energie] nu ca fiind în afara esenŃei lui Dumnezeu, ci ca o mişcare substanŃială şi esenŃială a lui 
Dumnezeu. Noi spunem că ea purcede şi curge din Dumnezeiasca FiinŃare ca din izvorul ei co-esenŃial, 
negăsindu-se niciodată fără ea, ci împreună-fiin Ńând cu dânsa. Ea nu se poate despărŃi de dumnezeiasca 
esenŃă nici prin timp, nici prin vreo depărtare de timp şi loc, ci purcede din ea şi împreună-fiin Ńează 
veşnic cu ea afară de timp în veşnicie”.301 Acelaşi document zice: „Aşa cum mărturisim dumnezeiasca 
unime fiinŃială nu numai după nedespărŃire, ci în alte chipuri, precum de-obşte-zidirea şi neputinŃa de a fi 
grăită, tot aşa ne-am învăŃat a socoti ca vrednică de Dumnezeu acea felurime şi osebire [între energie şi 
lucrare] fără a rupe [unimea] în despărŃire aievea sau a cugeta vreo nefirească deosebire sau fiinŃială 
înstrăinare ori despărŃire între ele [adică între esenŃă/fiin Ńă şi lucrare/energie]. Ferească Dumnezeu! Dar 
primim acea deosebire ce poate exista între ceea ce pricinuieşte şi ceea ce este pricinuit fiinŃial... 
deosebind printr’o socotinŃă în chip vrednic de Dumnezeu ceea ce este, prin esenŃa sa, unit şi de 
nedespărŃit”. 302 

Sinodul explică în ce chip trebuie să înŃelegem unitatea şi deosebirea în ce priveşte esenŃa/fiinŃa lui 
Dumnezeu şi energia sa fiinŃială. Hotărârea afirmă: „Unimea trebuie înŃeleasă ca ceea ce este unit şi de 
nedespărŃit, pe când deosebirea, ca aceea dintre pricină şi ceea ce purcede din pricina însăşi. Însă nici 
unimea nu nimiceşte deosebirea, nici deosebirea nu contrazice cu totul unimea, fiindcă nici una nu se 
vatămă de către cealaltă”.303 

Întrunirile Sinodului au discutat în continuare despre esenŃă şi energie/lucrare, formulând învăŃătura 
lui Grigorie Palama în acest fel: „Dumnezeiasca esenŃă şi dumnezeiasca energie/lucrare se deosebesc una 
                                                 
299 Payne, op. cit, p. 291. 
300 PG 151, 730 BC. 
301 PG 151, 736D. 
302 PG 151, 737 BC. 
303 PG 151, 738AB. 
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de cealaltă prin aceea că dumnezeiasca energie este împărtăşibilă şi se împarte fără împărŃire, şi se poate 
numi şi cuprinde oarecum, deşi nedesluşit, din urmările ei (adică din făpturi). Însă esenŃa este de 
neîmpărtăşit, de nedespărŃit şi de nenumit, căci covârşeşte cu totul orice numire şi pricepere”.304 

                                                 
304 PG 151, 739D. 
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Împăratul, făgăduindu-i tot felul de înlesniri, a încercat să-l facă pe Nichifor Grigora să cedeze. 
Apoi Sf. Grigorie a spus că formulele theologice nu au atâta însemnătate cât adevărurile pe care ele le 
înfăŃişează. El a recunoscut că poate, în scrierile sale polemice, a folosit o terminologie mai puŃin exactă 
decât în Mărturisirea de credinŃă pe care a scris-o pe când era întemniŃat şi care a fost adăugată la 
scrierile sale. Apoi în faŃa adunării s’a citit Mărturisirea de credinŃă, fiind aprobată de toŃi.305 Însă 
Mitropolitul Arsenie al Tirului împreună cu alŃi câŃiva potrivnici a preferat să plece înainte de citirea ei. 

La a treia întrunire Grigora a discutat formulele palamite împărŃind lucrarea lui Palama în „capete” 
şi cugetând la ele separat. DiscuŃiile au continuat la a patra întrunire. Această ultimă întrunire a fost 
decisivă, căci atât Cantacuzino cât şi Sinodul au întrerupt învinuirile aduse de către antipalamiŃi. Apoi 
sfântul a adus ca dovezi mai multe scrieri ale potrivnicilor săi care contraziceau în chip limpede Tomul 
din 1341, dat sub domnia lui Andronic al III-lea. Tomul, document de temei, fusese primit în principiu de 
către toŃi cei de faŃă.306 

La ultima întrunire s’a citit Tomul din 1341, împreună cu extrase din Sf. Vasilie, Sf. Ioan 
Damaschin, Sf. Maxim Mărturisitorul şi Sf. Grigorie al Nissei. În ciuda protestelor antipalamiŃilor, s’au 
adus ca dovadă şi Actele celui de-al Şaselea Sinod Ecumenic, care erau deosebit de favorabile theologiei 
palamite. Continuând să se împotrivească citirii acestora, s’a citit paragraful din Sinodiconul Ortodoxiei 
care afuriseşte pe cei ce leapădă Actele celui de-al Şaselea Sinod. Deci s’a continuat citirea. S’a făcut apoi 
un ultim apel către antipalamiŃi să retracteze. 

S’a citit apoi textul Tomului din 1347. Hartofilaxul patriarhal Amparis a cerut în mod solemn 
episcopilor să-şi spună părerea unul câte unul despre temele în discuŃie. ToŃi au mărturisit unitatea lui 
Dumnezeu şi necesara deosebire între dumnezeiasca esenŃă nezidită şi dumnezeiasca energie nezidită. Cel 
din urmă a luat cuvântul Patriarhul însuşi. După ce a vorbit, Kallist i-a chemat pe antipalamiŃi să 
retracteze. Dacă refuzau, mitropoliŃii Efesului şi Ganului aveau să fie depuşi. 

Ca răspuns, unii, mai puŃin însemnaŃi, s’au căit; dar mitropoliŃii Matthei şi Iosif au rămas neclintiŃi, 
refuzând să se lepede de părerea lor. Pentru a nu se ivi greutăŃi, Mitropolitul Arsenie al Tirului, trimisul 
Antiohiei, s’a despărŃit de Sinod, sustrăgându-se pedepsei. Apoi aderenŃii lor au fost osândiŃi şi scoşi de la 
întrunire. La sfârşitul întrunirii Mitropolitul Arsenie s’a plâns Împăratului că Sinodul nu a fost drept. 
Acest protest a adus unele greutăŃi între Constantinopol şi Antiohia. Totuşi în 1352 Patriarhul Ignatie al 
Antiohiei a recunoscut Tomul din 1351.307 
 

 

                                                 
305 Tomos, PG 151, 723C; textul Mărturisirii  în PG 151, 763-768. 
306 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 96. 
307 Ibid., p. 97. 



 91 

 
 

CELĂLALT  SINOD 
 

La câteva zile după a patra şedinŃă, probabil în Iulie, un alt Sinod s’a adunat în acelaşi loc, dar fără 
antipalamiŃii osândiŃi care fuseseră întemniŃaŃi sau erau arestaŃi la casele lor. Până la urmă Împăratul nu i-
a pedepsit prea aspru pe potrivnici săi. Cei mai mulŃi dintre episcopii osândiŃi şi-au sfârşit vieŃile în 
capitală. Iosif al Ganului a răposat în propria casă. Neofit de Filippi şi Macarie de Serres au răposat în 
mănăstiri. Matthei al Efesului a fost slobozit.308 Afară de câŃiva dizidenŃi din jurul lui Nichifor Grigora, 
nimeni nu se mai împotrivea theologiei Sfântului Grigorie Palama în Biserica Bizantină.  

Potrivit cu theologia palamită, Sinodul a primit deosebirea între esenŃă şi energie, susŃinând că 
amândouă sânt nezidite. Această deosebire nu implică „complexitate” în Dumnezeu, fiind vorba de două 
realităŃi fiin Ńiale, căci atât esenŃa cât şi energia aparŃin Unuia Singur Dumnezeu celui Viu. Termenul 
„dumnezeire” era aplicat energiei, cum dau mărturie SfinŃii PărinŃi, care vorbesc despre esenŃa ce 
„întrece” lucrarea (energia). PărinŃii aduc mărturie limpede despre neîmpărtăşirea dumnezeieştii esenŃe, 
dar vorbesc despre reala şi existenŃiala descoperire a vieŃii şi lucrării dumnezeieşti.309 Urmând această 
definiŃie, s’a citi din nou Tomul din 1341, comparându-l cu scrierile lui Akindin. Hartofilaxul Amparis a 
cerut fiecărui membru al Sinodului, fie mirean sau cleric, să îşi spună părerea. Apoi Arhiepiscopul 
Grigorie, armarea cea sfântă a dumnezeieştilor dogme, a grăit în chip desăvârşit ortodox, după predania 
SfinŃilor PărinŃi. La urmă a vorbit şi Împăratul.  

 
 
Urmările 
 
Astfel Sinodul de la Palatul Vlaherne a recunoscut în chip solemn ortodoxia isihaştilor. Tomul 

Sinodal din 1351 nu era doar o hotărâre bisericească, ci şi una întru slava împăratului Ioan Cantacuzino. 
Deşi controversa avea să mai continue o vreme, isihasmul a fost recunoscut ca dogmă a Bisericii 
Ortodoxe şi, din nou, Sf. Grigorie Palama a fost găsit nevinovat. Ideile isihaste vor alcătui un element 
crucial în cele ce avea să se petreacă pe mai departe în Biserica Ortodoxă. Ultimul act oficial prin care 
Biserica a dat theologiei Sfântului Grigorie Palama aprobarea şi blagoslovenia sa este Sinodiconul Orto-
doxiei. El a fost rostit pentru prima oară în Întâia Duminică din Postul Mare din 1352, şi de atunci încolo 
a fost cuprins în cărŃile de cult. 

Tomul din 1351 hotăra excomunicarea tuturor celor ce nu au primit palamismul ca fiind ortodox. 
Tomul fusese pregătit în Iulie de către Mitropolitul Filothei al Iracliei şi a fost semnat la 15 August, de 
Adormirea Maicii Domnului. Între 7:00 şi 8:00 dimineaŃa, după Utrenie, Împăratul Ioan Cantacuzino, 
după ce a iscălit Tomul, a intrat în altarul Sfintei Sofii şi l-a înmânat în chip solemn Patriarhului Kallist. 
Apoi Împăratul s’a retras şi s’a aşezat la locul său, ascultând citirea documentului. Apoi Mitropolitul 
Filothei a Ńinut o scurtă omilie în care a vorbit despre hotărârile Sinodului. Tânărul împărat Ioan al V-lea 
Paleologul, care nu era în cetatea de scaun în vremea acestor ceremonii, a iscălit Tomul mai târziu, 
probabil în Februarie sau Martie 1352, pe când avea cam douăzeci de ani. În Februarie, 1354, avea să 
apară şi a treia iscălitură împărătească, cea a lui Matthei Cantacuzino, fiul lui Ioan Cantacuzino.  

Este adevărat că s’au făcut mai multe copii după manuscris, care au fost puse în circulaŃie, astfel că 
numărul iscăliturilor de pe feluritele copii diferă. Copiile mai târzii au până la patruzeci de iscălituri, la 
care se adaugă cele ale dregătorilor bisericeşti. În 1358 Palama scria că Tomul fusese iscălit de peste 
cincizeci de episcopi. 
 

 
SFÂNTUL GRIGORIE NU  MAI ESTE PRIMIT  

ÎN SCAUNUL EPISCOPAL  
 

                                                 
308 Iosif Kalothetos, în Angel. gr. 66, fol. 199V. 
309 Tomos, PG 151, 754C-756B. 
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În Septembrie 1351 Sf. Grigorie dorea să se reîntoarcă la Thessalonic. Întrucât se îmbarcaseră în 
anotimpul când nu se naviga (Septembrie-Octombrie), au avut parte de o mare învolburată. SituaŃia s’a 
înrăutăŃit, făcând pe călători şi pe corăbieri să cadă în deznădejde. ToŃi au început să-şi ceartă iertare unii 
de la alŃii, aşa cum se cuvine să facă nişte oameni pe care îi aşteaptă moartea. Sfântul ierarh a încercat să-i 
îmbărbăteze cu cele mai bune nădejdi. Apoi i-a învăŃat pe toŃi să aducă rugăciune lui Dumnezeu. Ca un 
adevărat înainte-stătător către Dumnezeu, sfântul şi-a vărsat rugăciunea sa şi – o, minune! – marea furtună 
a încetat şi toŃi s’au izbăvit. 

Deşi furtuna s’a potolit, necazurile ce-l aşteptau pe sfânt nu încetaseră. Apropiindu-se de limanul 
cetăŃii cu mare bucurie, corabia şi toŃi cei din ea au fost opriŃi să intre, din porunca Împăratului Ioan al V-
lea care ocârmuia atunci cetatea. 

Pe atunci Împăratul trăia în Thessalonic, sub ocrotirea sevastocratorului Andronic Arsen, bunicul 
soŃiei sale Elena şi socrul lui Ioan al VI-lea Cantacuzino. Tânărul împărat s’a folosit de lipsa lui Arsen ca 
să scape de sub supravegherea sub care trăise până atunci. Pentru aceasta el a negociat cu łarul Sârb 
Ştefan Duşan, în nădejdea de a câştiga ajutor împotriva lui Cantacuzino. Iată de ce sosirea 
Arhiepiscopului Grigorie, cunoscut pentru credincioşia sa faŃă de Împăratul Cantacuzino, nu era defel 
binevenită pentru negocierile ce se desfăşurau. 
 

 
ÎNAPOIEREA LA SFÂNTUL MUNTE 

 
În această încurcătură, Sf. Grigorie a hotărât să se retragă în iubitul său Athos. Unii din apropiaŃii săi 

au căzut în mâhniciune pentru cele întâmplate, dar el i-a îmbărbătat şi i-a sfătuit să dea slavă şi mulŃumită 
lui Dumnezeu. Căci dacă voiau să fie PărinŃi şi povăŃuitori duhovniceşti pentru ÎmpărăŃia cea de Sus, 
atunci trebuiau să se aştepte a fi prigoniŃi şi lepădaŃi în viaŃa de aici ca nişte nelegiuiŃi şi duşmani. Cu 
adevărat, mulŃi sfinŃi au primit cinstire la moarte din pricina celor care i-au lepădat. Pilda şi felul vieŃuirii 
lui Grigorie era cu adevărat o insuflare pentru ei. El avea un cuget mare şi gânduri înalte, ca şi un suflet 
care nu se tulbura în necazuri.  

Domnul însă a pus capăt acestei ispite. Precum scrie dumnezeiescul Pavel: „Ispită pre voi nu v’a 
ajuns, fără numai omenească; iar credincios este Dumnezeu, carele nu va lăsa pre voi să vă ispitiŃi mai 
mult decât puteŃi, ci împreună cu ispita va face şi sfârşitul, ca să o puteŃi suferi” (1 Cor. 10, 13). După trei 
luni, Împărăteasa-Mamă Anna, venind de la Constantinopol, a întrerupt toate încercările de înŃelegere cu 
Sârbii şi l-a înduplecat pe fiul ei să nu pornească pe calea răzvrătirii care putea duce la un alt război civil. 
Apoi, împreună cu fiul ei, l-a poftit pe sfântul ierarh în Biserica şi cetatea sa. Astfel Sf. Grigorie a intrat în 
cetate în luna Decembrie, 1351. Apoi Împăratul Ioan şi mama sa Anna au rămas să trăiască în cetate. 
 

 
MĂNĂSTIREA SF. THEODORA 

 
În cetate se afla o mare mănăstire numită Vasiliko sau Sf. Theodora, care avea multe călugăriŃe. În 

această mănăstire era o maică Iliodora care ducea o viaŃă evlavioasă, în bună rânduială. Odată ea a avut 
parte de dureri sfâşietoare în partea stângă a capului, vreme de patruzeci de zile. La sfârşitul celei de-a 
patruzecea zi durerea a pierit, dar ea a rămas oarbă de un ochi. În toată această vreme ea se dusese la 
doctori, dar leacul bolii ei era peste putinŃa lor de cunoaştere.  

La Mănăstirea Sf. Theodora se prăznuia totdeauna cu strălucire Naşterea Maicii Domnului. În acel 
an însă avea să slujească la mănăstire sfântul ierarh Grigorie. Când Maica Iliodora a auzit aceasta, ochii i 
s’au umplut de lacrimi. Ea a dat mulŃumită lui Dumnezeu că i-a dat să audă cuvintele unui asemenea 
învăŃător.  

În ajunul praznicului Iliodora avea mari nădejdi pentru tămăduirea sa. În dimineaŃa următoare, după 
dumnezeiasca Liturghie, s’a întâmplat ca ierarhul să se afle alături de ea. Fără ca Arhiepiscopul să o vadă, 
pe ascuns, ea a pus omoforul lui pe ochiul ei orb, la fel ca femeia cu scurgere de sânge care a venit 
dinapoia lui Iisus şi s’a atins de poala veşmintelor Lui (Mt. 9, 20-21; Mc. 5, 27-28; Lc. 8, 43). La fel ca 
femeia aceea, Iliodora gândea întru sine: „De aş putea doar să-i ating veşmintele, mă voi face bine”. 
Totuşi vindecarea ochiului nu a avut loc de îndată. 
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În seara aceea, în chilie, ea a vărsat lacrimi fierbinŃi dinaintea Domnului până a nu adormi. 
DimineaŃa, când s’a sculat – o, minune mai presus de fire a Stăpânului! – Iliodora putea să vadă limpede 
cu ochiul care fusese orb. Ba mai mult, ochiul ce fusese bolnav era cu totul tămăduit, ca şi cum nu ar fi 
fost niciodată suferind. 
 

 
PĂSTOR  PLIN  DE  RÂVNĂ 

 
La un an după ce sfântul a plecat din cetatea de scaun, boala sa de ficat s’a înrăutăŃit. Trupul i-a 

slăbit de la desele călătorii şi de la necazurile de tot felul care i-au înrăutăŃit starea. Cu toate acestea, ca un 
păstor plin de osârdie, el se dăruia pe mai departe propovăduirii şi chivernisirii scaunului său arhieresc. 
Cu multe greutăŃi, şi cu o nobilime care adesea nu voia să-l ajute, el căuta să pună în rânduială cu pace şi 
dreptate nevoile săracilor cetăŃii ce nu-şi aflau liniştea. Deşi în predica din 1347 îi mustra pe zeloŃi pentru 
abuzurile lor, acum ierarhul şi-a întors atenŃia către bogaŃii care profitau de cei săraci. „Nu sântem 
cunoscuŃi pentru nimic altceva, fără numai pentru relele pe care ni le pricinuim unii altora şi pentru 
batjocorirea celor săraci... Chiar dacă vreo clipă părem că facem pace, noi, cei puternici, încă sporim 
asuprirea celor săraci, punând mai grele biruri asupra lucrului mâinilor lor. Care ostaş este mulŃumit cu 
leafa sa? Care judecător nu jefuieşte? ... Iată de ce strigă împotriva voastră a tuturor celor aflaŃi în ranguri 
înalte, care îi strângeŃi în obezi, şi împotriva ostaşilor voştri şi a slujitorilor voştri. Ei nu pot îndura 
nemilosul şi neomenosul duh al strângătorilor de biruri şi necontenita silnicie şi nedreptate cu care îi 
oropsiŃi fiindcă sânteŃi mai puternici decât cei ce lucrează pământul. Şuvoiul nedreptăŃilor a ajuns de-
acum până şi în mănăstiri”.310 

Prin faptele şi cuvintele sale insuflate de harul lui Dumnezeu, Grigorie a ajuns slava şi sprijinul tare 
al Ortodoxiei, un bun păstor, un al doilea Grigorie Theologul, şi un pururea treaz păzitor al turmei sale.  
 

 
UN NOU RĂZBOI CIVIL 

 
Tânărul Împărat Ioan al V-lea Paleologul s’a pornit să reînceapă războiul împotriva Împăratului 

Ioan Cantacuzino. În toamna lui 1352, în fruntea unei mici oştiri, Împăratul Ioan al V-lea, sprijinit de 
banii VeneŃienilor, a năvălit în Ńinutul Adrianopolei care fusese încredinŃat cumnatului său, Matthei 
Cantacuzino, de către Împăratului Ioan Cantacuzino. Împăratul Ioan al V-lea a intrat în cetate fără 
împotrivire, în vreme ce Matthei s’a retras în partea întărită a cetăŃii. Însă tatăl lui Matthei, Împăratul Ioan 
Cantacuzino, s’a grăbit în ajutorul fiului său cu trupe turceşti, izbutind să reaşeze situaŃia de dinainte. Din 
nefericire, acele oraşe părăsite de Matthei şi de Ioan Cantacuzino erau acum supuse sălbaticului jaf al 
trupelor turceşti. 

Atunci Împărat Ioan al V-lea Paleologul a cerut ajutor łarului Ştefan Duşan şi a primit 4000 de 
bărbaŃi. Cantacuzino a primit şi el cam zece sau douăsprezece mii de bărbaŃi de la ginerele său, Sultanul 
Orhan, care era însurat cu fiica sa Theodora. Orhan a poruncit ca trupele să fie sub comanda fiului său 
Soliman. De-acum lupta se ducea între Turci şi Sârbi. Turcii, fiind mai puternici, au izbutit să înfrângă 
hotărâtor oştile sârbeşti şi greceşti.  

Deci acum Ioan Cantacuzino a socotit că sosise clipa să-şi aşeze propria familie la domnie şi să-l 
înlăture pe Împăratul legiuit. El l-a proclamat împărat pe fiul său Matthei în 1353, ca să domnească 
împreună cu el şi să-i fie urmaş. Patriarhul Kallist s’a împotrivit, fiind pur şi simplu înlăturat de către Ioan 
Cantacuzino. Acesta a făcut ca Patriarhul Kallist să fie depus de către un sinod, înlocuindu-l cu Patriarhul 
Filothei (1354-55, 1364-76). În 1354, în biserica Vlaherne, Matthei a primit coroana împărătească din 
mâinile tatălui său şi ale Patriarhului Filothei. 

Întrucât se datora Turcilor, izbânda familiei Cantacuzino avea să dureze foarte puŃin. Turcii nu se 
mai mulŃumeau cu jafuri pe apucate. Prin 1352 ei începeau să ocupe teritorii din Europa. Însăşi capitala 
era primejduită de Turci, ceea ce făcea ca situaŃia lui Cantacuzino să fie şubredă, prielnică unei răsturnări. 

La începutul lui 1354 Împăratul Ioan al V-lea, sfătuit poate de către mama sa, s’a dus la Palama şi l-
a rugat stăruitor să plece în capitală spre a încerca o împăcare între el şi Cantacuzino. Sf. Grigorie era 

                                                 
310 Omilia 63, Ed. Oikonomos, Athena, 1861, pp. 287-88. 
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foarte potrivit pentru această sarcină, căci era un vechi sprijinitor al lui Cantacuzino, dar în acelaşi timp 
susŃinea cerinŃele celor săraci care doreau întoarcerea tânărului Împărat. De asemenea, Sf. Grigorie era 
duhovnicul necontestat al celor doi patriarhi, Kallist şi Filothei, care amândoi pretindeau scaunul 
patriarhal.  

La cererea tânărului Împărat, Sf. Grigorie a primit să meargă, plinind fără să ştie voia lui Dumnezeu, 
Împăratul tuturor, Care avea să-i dea o altă însărcinare.  
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ÎN ROBIE 
 

La dispoziŃia ierarhului a fost pusă o corabie de luptă care să-l ducă la Tenedos unde să aştepte alte 
porunci din partea Paleologului. Sfântul bărbat a trebuit să aştepte până după cutremurul de pământ din 2 
Martie, 1354. Apoi Sfântul a pornit din nou în călătorie, dar vântul neprielnic l-a silit să debarce lângă 
Kallipolis (Gallipoli), un port aflat la intrarea în Marea Marmara. Turcii însă puseseră mâna pe cetatea 
Tzimpi de lângă Kallipolis încă din 1352. Bizantinii, din pricina cumplitului cutremur, fuseseră alungaŃi 
din Ńinut, iar acum, spre uimirea Arhiepiscopului, Kallipolis era ocupat de către Soliman, fiul lui Orhan. 
Îndată după sosire Arhiepiscopul a fost prins. 

Însă Dumnezeu a binevoit ca slujitorul său să petreacă printre Ismailiteni (adică Turcii Otomani) ca 
să le poată descoperi acestora Dreapta-slăvire. Dar mai era şi o altă pricină. Dumnezeu a dorit ca să îl dea 
creştinilor ortodocşi aflaŃi în robie pe Grigorie, izvorul tămăduirii celor credincioşi, ca el să 
propovăduiască CredinŃa şi să-i sprijinească cu învăŃăturile sale. La 10 Martie, 1354, Turcii l-au luat prins 
pe Arhiepiscop, împreună cu toŃi însoŃitorii lui. Între aceştia se aflau doi ieromonahi, Iosif şi Gherasim, de 
asemenea hartofilaxul şi un anume Kostas Kalamaris.311  

Deşi Sf. Grigorie recunoştea că Turcii erau cei mai barbari dintre barbari, el socotea robia sa ca 
proniatoare, căci dorea să descopere Evanghelia celor ce l-au robit. Deşi Arhiepiscopul nu dorea ca Turcii 
să ia în stăpânire pământurile ortodoxe, el nu socotea biruinŃa musulmanilor ca un sfârşit al Ortodoxiei. El 
spunea: „Acest popor necinstitor se laudă cu biruinŃa lor asupra Romeilor (adică Bizantinilor), punând-o 
pe seama dragostei lor de Dumnezeu. Aceasta fiindcă ei nu ştiu că lumea aceasta sălăşluieşte în păcat şi 
că oamenii răi stăpânesc cea mai mare parte din ea (...), şi de aceea, până în vremea lui Constantin, 
idolatrii au avut aproape întotdeauna stăpânire asupra lumii”.312 

Grigorie, mândria Thessalonicului, nu ar fi voit cu nici un chip să jertfească Ortodoxia ori să facă 
cel mai mic pogorământ spre a salva ÎmpărăŃia. Totuşi la început Turcii arătau de obicei o anumită 
îngăduinŃă faŃă de supuşii lor creştini ortodocşi – spre deosebire de prigoana la care erau supuşi ortodocşii 
de către Latini în Cipru, cum arată Sf. Savva de la Vatopedi.313  
 

 
LUCRAREA DE PROPOVĂDUIRE  

A SFÂNTULUI 
 

Sfântul avea să rămână prins vreme de un an întreg. Arhiepiscopul a trecut din mână în mână şi din 
oraş în oraş. Astfel s’a împlinit voia lui Dumnezeu ca Grigorie, asemeni uni apostol, să meargă şi să 
propovăduiască Evanghelia, întărindu-i pe ortodocşi. El îi întărea pe cei aflaŃi în prăpastia îndoielii şi 
desluşea tainele înŃelepciunii lui Dumnezeu (cf. 1 Cor. 2, 7) în ce priveşte mântuirea, care le erau greu de 
înŃeles. Sfântul a întâlnit şi mulŃi musulmani, ca şi apostaŃi, apărând CredinŃa în faŃa acestora. Înaintea 
ereticilor el vestea în chip ortodox întruparea lui Hristos şi Crucea lui Hristos, vorbind şi despre sfintele 
icoane şi închinarea lor. Astfel aducea Evanghelia lui Hristos necredincioşilor şi mângâia pe ortodocşii 
robiŃi. El i-a înduplecat pe ortodocşi să poarte crucea suferinŃei fără cârtire, nădăjduind să dobândească 
cereştile cununi şi răsplătiri. 

Robia sfântului i-a dat apă la moară potrivnicului său, Nichifor Grigora, care a mers până la a zice 
că batjocurile la care era supus acum ierarhul erau o pedeapsă dumnezeiască pentru că-l ajutase pe 
Cantacuzino, cel ce se folosise de oşti turceşti. 

Însă Grigorie păstra pururea un duh de bunăvoinŃă. Sub o pază destul de slabă el umbla din oraş în 
oraş cu însoŃitorii săi. Din fericire păzitorii lor le îngăduiau să locuiască la creştinii din oraşele pe unde 
treceau. Dar desele călători le-au adus necazuri şi lipsuri. După trei luni drumul i-a dus prin Lampsac şi 
apoi în cetatea Peges, unde li s’a îngăduit să stea împreună cu creştinii din acea Biserică.  
 

                                                 
311 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 103. 
312 Ibid., p. 104. 
313 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Savva, pp. 220-243, 264, 285-286. 
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La Prusa 
 
Prusa căzuse în mâinile Turcilor în 1326. Sf. Grigorie scrie că, pe când se afla încă în mâinile celor 

fără de lege, au intrat în Prusa, în luna Iunie, într’o zi de Joi. La sosirea lor creştinii de vază s’au adunat ca 
să poată sta de vorbă cu sfântul ierarh. A avut loc o convorbire strălucită şi ziditoare, care însă a fost 
curmată atunci când barbarii au înconjurat adunarea şi au împrăştiat-o. Deşi întâlnirea fusese oprită 
înainte de vreme, creştinii din Prusa au rămas cu credinŃa că neaşteptatul lor oaspete le-a vorbit de acele 
lucruri de care aveau nevoie.314  

Grigorie scrie apoi că după două zile au părăsit Prusa. Luni au ajuns într’un Ńinut muntos cu păduri 
dese. El descrie Ńinutul şi clima acestuia, observând că în acel Ńinut bătea un vânt de pe crestele munŃilor. 
Apa rece Ńâşnea în sus, răcorind aerul în vremea secerişului. Era un loc pe care Turcii îl foloseau pentru 
păşunat. 

Se aflau încă în luna Iunie a anului 1354, când Sf. Grigorie şi tovarăşii săi au fost duşi la reşedinŃa 
de vară a emirului Orhan, unde s’au întâlnit cu nepotul acestuia, Ismail. Şezând pe iarba moale, de faŃă 
fiind câteva căpetenii otomane, au început să mănânce. Ierarhul mânca fructe iar ei tot felul de cărnuri. Pe 
când mâncau, l-au întrebat pe sfânt de pricina pentru care nu mănâncă niciodată carne. Pe când răspundea, 
un alt musulman s’a alăturat lor, arătând şi pricina pentru care întârziase: tocmai sfârşise de împărŃit 
pomenile date de Emir, care era sarcina lui în toate Vinerile. Atunci propovăduitorul harului Grigorie s’a 
folosit de prilej spre a vorbi despre milostenie.315  

Ismail l-a întrebat pe ierarh dacă el face milostenie. Sfântul a răspuns că într’adevăr milostenia era 
rodul dragostei pentru adevăratul Dumnezeu, şi cu cât iubeşti mai mult pe Dumnezeu, cu atâta eşti mai 
milostiv.316 

Atunci Ismail l-a întrebat pe ierarh dacă el îl primeşte şi îl iubeşte pe Profetul lor Mahommed. 
Sfântul a tăgăduit. Voind să afle pricina pentru acest răspuns Ismail a cerut Sfântului Grigorie să-i 
explice.  

Dintr’o scrisoare a sfântului aflăm că el a făcut o apologie care i-a mulŃumit pe ascultătorii săi. Apoi 
a adăugat: „Dacă cineva nu crede cuvintele ÎnvăŃătorului (Hristos), nu îi este cu putinŃă să-l iubească pe 
ÎnvăŃătorul ca ÎnvăŃător”. Atunci Ismail a spus: „Voi îl iubiŃi pe Issa (cum îl numesc musulmanii pe Iisus), 
de care se zice că a fost răstignit?”317 Sfântul a încuviinŃat şi, în puŃine cuvinte, a rezolvat păruta 
dificultate de a înŃelege, vorbind despre cea de voie şi slăvită Patimă şi nepătimire a Dumnezeirii.  

Ismail l-a întrebat din nou pe ierarh: „Dar cum se face că vă închinaŃi lemnului Crucii?”318 Din nou 
ierarhul a făcut o scurtă apologie, explicând că Crucea era simbolul biruinŃei lui Hristos. 

Ismail, făcându-se că nu pricepe, a spus: „Tu spui că Allah a luat o femeie, a înzestrat-o cu putere şi 
apoi El a zămislit un Fiu”.319 Sfântul a răspuns: „Voi, Turcii, nu-l primiŃi pe Hristos ca Dumnezeu, dar 

                                                 
314 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 349. 
315 Ibid., p. 351. 
316 Musulmanii cred că Iudaismul este o religie materialnistă: Iisus a fost trimis să repună rânduială, propovăduind o religie 
spirituală. În final a venit Mahommed spre a propovădui pentru totdeauna dreapta măsură între materialism şi purul 
spiritualism. (Cf. Jacques Jomier, How to Understand Islam, The Crossroad Publishing Company, NY, 1989, p. 104.) 
317 Islamul învaŃă că altcineva a fost răstignit în locul lui Iisus. Iată cum sună stihul respectiv din Coran: „Ei însă nu l-au 
omorât, şi nu l-au răstignit, ci pe altul, care le părea asemenea” (Coran 4:156, trad. Dr. Silvestru Octavian Iosipescul, Ed. Eta, 
Cluj, f.a., p. 113). Musulmanii cred că de fapt Iisus a scăpat de moarte. 
318 Cinstirea sfinŃilor şi a icoanelor era pentru musulmani idolatrie, de aceea una din întrebările cele mai dese era: „De ce vă 
închinaŃi la bucăŃi de lemn cioplit şi la icoane, în chip potrivit numai lui Allah?” În disputa cu musulmanii, creştinii tindeau să-
şi întemeieze apărarea icoanelor pe valoarea lor pedagogică, iar nu pe argumentele hristologice folosite împotriva 
iconoclaştilor. Cf. Pelikan, The Spirit of Eastern Christendom (600-1700), vol. 2, The University of Chicago Press, Chicago, 
IL, 1977, p. 233. 
319 La Mecca, Coranul încă pomeneşte de Maria „cea care a păstrat mitrasul ei întru feciorie” (Coran 21, 91) şi de Fiul ei „al 
cărui nume va fi Messia Iisus (Issa), fiul Mariei” (Coran 3:40, ibid., p. 83). Deşi Coranul îl numeşte pe Iisus „Messia”, numirea 
este explicată altfel de către comentatorii musulmani. Coranul spune despre Maria că a trăit din pruncie în Templu şi că 
prorocul Zaharia i-a purtat de grijă. Îngerul Gavriil i-a vestit viitoarea naştere feciorească a lui Iisus. Aceasta are loc departe de 
orice locuinŃă omenească. Textul subliniază minunea zămislirii fără de tată şi spune că Maria, „dreapta femeie”, era „o femeie 
a adevărului” (Coran 5:75, 79), care şi-a păzit bine fecioria. Ea s’a făcut vrednică de duhul lui Allah şi Cuvântul, Iisus Hristos. 
La naşterea sa, pruncul Iisus Hristos vorbeşte spunând că este rob al lui Allah (Abd Allah) şi Proroc. Textul mai spune: „Eu 
sânt robul lui Dumnezeu. El mi-a dat scriptura şi m’a făcut proroc. Şi El m’a făcut binecuvântat orişiunde aş fi, şi mi-a poruncit 
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spuneŃi că s’a născut din Fecioara Maria pe care noi o slăvim şi o numim Născătoare de Dumnezeu.320 
Deci dacă Maria l-a născut pe Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, fără a cunoaşte ori a avea nevoie 
de bărbat, cu atât mai mult a zămislit Dumnezeu (Ps. 2, 7; Evr. 1,5), nu după trup, nici cu o femeie, nici 
având trebuinŃă de vreo femeie, precum greşit socoteşti”. După aceste cuvinte Ismail nu s’a arătat nici 
supărat, nici prost dispus, deşi mulŃi dintre cei ce-l cunoşteau observaseră că era cel mai crud şi fanatic 
potrivnic al creştinilor. 

Apoi prizonierii au avut prilejul de a se întâlni cu trimişii împărăteşti care le-au dat bani. Un doctor 
Grec, pe nume Taronitis din Nikea, care fusese chemat la Prusa să-l tămăduiască pe emirul Orhan de 
ficat, a mijlocit pentru ei şi a aranjat să fie mutaŃi la Nikea. Înainte de a pleca de la curtea lui Orhan, 
emirul, impresionat de argumentele theologice aduse nepotului său, Ismail, i-a poruncit sfântului să aibă o 
discuŃie cu neortodocşii în prezenŃa sa.  
 

 

                                                                                                                                                                            
rugăciune şi milostenie cât voiu trăi, şi dragoste faŃă de născătoarea mea, şi nu m’a făcut semeŃ, nebinecuvântat. Şi pace asupra 
zilei naşterii mele, şi asupra zilei morŃii mele, şi asupra zilei sculării mele spre viaŃă” (Coran, Sura Mariei 19:31-34, op. cit., p. 
256). (Gerard S. Sloyan, „The Jesus of the Qur’an”, în Jesus in Focus: A Life In Its Setting, Twenty-Third Publications, 
Mystic, CT, 1984, pp. 190-191.) Coranul notează că Maria a simŃit durere la naştere. Despre Iisus se spune că a făcut minuni 
încă din tinereŃe, dat toate „cu îngăduinŃa lui Allah” (Coran, Sura familiei Imran, 3:46, 49; 5:110). 
320 Necontenita întrebare a musulmanilor: „Cum a putut Allah să zămislească un Fiu fără o femeie?” se întemeiază pe o greşită 
înŃelegere trupească a „zămislirii” atribuite dumnezeirii (cf. Pelikan, op. cit., p. 233). Sura Mariei spune: „Nu se cuvine lui 
Dumnezeu să nască fiu. Slava fie cu el! Dacă hotărăşte un lucru, zice numai ‘Să fii!’, şi este” (Coran, Sura Mariei, 19:36, 91-
93). În alt loc Coranul spune: „Mult mai presus este el de a avea un fiu...” (Sura 4:169). Însă Evanghelistul Ioan răspunde: 
„Acela este antihrist, carele tăgăduieşte pre Tatăl şi pre Fiul. Tot cel ce tăgăduieşte pre Fiul, nici pre Tatăl nu are, iar cel ce 
mărturiseşte pre Fiul, şi pre Tatăl are” (1 In. 2, 22-23). Sf. Pavel spune şi el limpede: „Dar când a venit plinirea vremii, trimis-
au Dumnezeu pre Fiul său, cel născut din femeie, carele s’au făcut subt lege, ca pre cei de subt lege să-i răscumpere, ca 
punerea de fii să dobândim” (Gal. 4, 4-5). Tot Apostolul Pavel scria că Dumnezeu a spus, „Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am 
născut...” (Evr. 1:5). Coranul afirmă: „Messia Iisus, fiul Mariei, este un trimis al lui Dumnezeu (Allah)” (4:169, op. cit., p. 
114). Islamul insistă că „Necredincioşi sânt aceia care zic: Dumnezeu (Allah) este Hristos, fiul Mariei” (Sura 5:19, op. cit., p. 
117). Şi în alt loc este scris: „Necredincioşi sânt cei ce zic: ‘Dumnezeu (Allah) este Hristos, fiul Mariei’” (Sura 5:75) şi 
„Nazarinenii zic: Hristos este Fiul lui Dumnezeu (Allah). Acesta este cuvântul lor în gurile lor ... Blestemul lui Allah fie asupra 
lor. Cât sânt de rătăciŃi de la adevăr!” (Sura 9:30, op. cit., p. 173). Aceasta contrazice direct Sfânta Scriptură: „Cine este 
mincinosul, fără numai cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristos?” (1 In. 2, 22). Deşi musulmanii nu tăgăduiau realitatea firii 
omeneşti a lui Hristos, ei nu-l recunoşteau ca Dumnezeu desăvârşit şi Om desăvârşit. 
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HIONII 
 

O relatare amănunŃită a discuŃiei dintre Grigorie cel cu limbă de aur şi Hioni (care erau nişte Evrei 
convertiŃi la islam) a fost scrisă de doctorul Taronitis. ChemaŃi fiind de emir, Hionii s’au înfăŃişat, dar 
s’au apropiat de doctorul Taronitis şi l-au întrebat dacă nu ar putea opri discuŃia, căci se temeau să 
vorbească în faŃa emirului. Neizbutind să obŃină aceasta, ei l-au întrebat pe sfânt şi pe ceilalŃi Turci aflaŃi 
de faŃă dacă n’ar putea să ocolească discuŃia; iar dacă nu era cu putinŃă, măcar să nu se Ńină în faŃa 
emirului. Această cerere le-a fost împlinită. Totuşi emirul i-a pus pe oamenii săi de încredere să fie întâi-
stătători la discuŃie în lipsa lui.  

Hionii, în chip nechibzuit, au început cu aceste cuvinte: „Noi am auzit de Cele Zece Porunci pe care 
Moisì321 le-a adus de pe munte scrise pe table de piatră. Dându-ne seama că aceste porunci sânt Ńinute şi 
de Turci, ne-am lepădat înŃelepciunea de mai nainte şi ne-am dus la ei, îmbrăŃişând islamul”.  

Atunci cel ce conducea discuŃia s’a adresat Arhiepiscopului, spunându-i să-şi rostească apologia, dar 
el a spus că nu era vremea potrivită. În smerenia sa, Grigorie a întrebat cine este el, cel mai mic dintre 
toŃi, ca să vorbească despre măreŃia şi înălŃimea Bisericii lui Hristos. Apoi a spus că judecătorii de faŃă 
aveau prejudecăŃi în acest proces şi că nu li se cuvine să-şi pună înainte împotrivirea faŃă cu Scripturile 
dumnezeieşte insuflate şi cu cărŃile Prorocilor. Apoi la urmă a spus: „Eu sânt un om aflat în robie; şi ştiu 
că după vinderea Domnului şi Dumnezeului nostru, când a fost prins de către Romani, El nu a răspuns 
nimic la întrebările lor (cf. Mt. 27:12-14; Mc. 14:60, 15:4; Lc. 23:9). Însă înŃeleg că Dumnezeu l-a mişcat 
pe marele emir să afle mai multe despre Ortodoxie. Cel ce stăpâneşte peste mai mulŃi oameni trebuie să 
afla credinŃa fieştecăruia cu amănunŃime. Pentru aceea mă rog ‘ca să se dea mie cuvânt întru deschiderea 
gurii mele, cu îndrăzneală a arăta taina Evangheliei’ (Ef. 6, 19). Nu fac această apologie din pricina 
Hionilor, căci ei, precum am auzit şi mai nainte, şi acum, par a fi Evrei, şi nu Turci. Deci nu voiu porni a 
sta de vorbă cu Evreii. Deci taina CredinŃei este precum urmează”.322 

 
Logos şi În Ńelepciune, naşterea din vecie 
 
„Numai Dumnezeu, Carele pururea este mai nainte de veacuri, este fără început, fără sfârşit, pururea 

fiitor (Ps. 89, 2), neschimbător, nedespărŃit, fără amestecare şi fără de sfârşit.323 Tot ce este zidit este 
pieritor şi schimbător. Dumnezeu, singurul fără început, nu este nici fără Cuvânt/Logos, nici fără 
ÎnŃelepciune (Sof…a). Cuvântul lui Dumnezeu este şi ÎnŃelepciunea lui Dumnezeu (1 Cor. 1, 24), fiindcă 
ÎnŃelepciunea este Cuvântul/Logosul şi fără Cuvânt nu este ÎnŃelepciune (1 Cor. 1, 30). Deci a zice că ar fi 
fost vreodată o vreme când Dumnezeu a existat fără Cuvânt/Logos (In. 1, 1) şi fără ÎnŃelepciune, este ne-
cinstitor şi cu neputinŃă; căci Cuvântul lui Dumnezeu este şi el fără început, iar ÎnŃelepciunea nu se poate 
despărŃi vreodată de El”.324 

                                                 
321 Figura lui Moisì este pusă într’o lumină bună încă din cele mai timpurii pagini ale Coranului, cu cele două aspecte, de 
primitor al descoperirii şi conducător al poporului său, Evreii. Moisì este văzut ca o preînchipuire a lui Mahommed, noul Moisì 
al Arabilor (Jomier, p. 10). Totuşi Coranul îi învinuieşte pe Iudei de înşelăciune, mândrie şi învârtoşare a inimii. Iudeii sânt 
descrişi ca fiind blestemaŃi pentru necredinŃa lor (Coran 2:88); ei (Iudeii) pizmuiau faptul că Allah se va dezvălui El Însuşi „cui 
va voi El” (90). NecredinŃa lor este văzută ca o răzvrătire împotriva lui Allah, lucru pentru care vor fi supuşi judecăŃii în lumea 
aceasta şi în cealaltă (vezi Coran 2:98, 10, 27, 39, 79, 81 şi 85). (Cf. Nomikos Michael Vaporis, recenzie la „Iudei, creştini şi 
musulmani potrivit Coranului”, de Abdulaziz A. Sachedina, în Orthodox Christians and Muslims, Holy Cross Orthodox Press, 
Brookline, MA, 1986, pp. 115-116.) Văzut în perspectiva problemei politice actuale, islamul, prin Coran, îndreptăŃeşte forŃa, 
căci citim: „LuptaŃi-vă pentru calea lui Dumnezeu (Allah) împotriva celor ce voiesc să se lupte cu voi, dar nu începeŃi voi cu 
nedreptatea, căci Dumnezeu nu iubeşte pe cei nedrepŃi” (Coran 2:186, op. cit., p. 66); şi „OmorâŃi-i oriunde îi găsiŃi, şi goniŃi-i 
de acolo de unde v’au gonit pe voi, căci ispita este mai rea decât omorul” (Coran 2:187, op. cit., p. 66). Deci musulmanilor li se 
spune să se apere în faŃa necredinŃei agresive (ibid., p. 119). 
322 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 379. 
323 CredinŃa musulmană despre Allah spune că „nu este Dumnezeu afară de El, cel Viu, cel Veşnic” (Coran 2:256, op. cit., p. 
75). 
324 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 379. 
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„Însă Cuvântul/Logosul nu se află niciodată fără de Duhul, lucru pe care îl mărturisiŃi şi voi, 
Turcii.325 Se zice că Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu (Apoc. 19,13) şi Duhul lui Dumnezeu (Rom. 8, 
9; Gal. 4, 6), căci este deofiinŃă şi niciodată despărŃit de Duhul Sfânt. Deci Dumnezeu are un Cuvânt şi un 
Duh ce sânt pururea cu El, şi Carii sânt de asemenea fără început şi de nedespărŃit. Căci Dumnezeu nu a 
fost şi nu va fi nicicând fără Duh şi Cuvânt/Logos; deci Unul este Trei, şi aceştia Trei Unul sânt (1 In. 5, 
7).326 Deci Dumnezeu are un Cuvânt/Logos şi un Duh (In. 1,1-2; 1 Cor. 2, 11; Ef. 2, 18), dar nu aşa cum 
avem noi cuvânt (raŃiune) şi duh. Am să vă dau o pildă: Aşa cum lumina soarelui pleacă de la el şi 
străluceşte asupra noastră, însă strălucirea şi raza lui nu se despart niciodată de cercul soarelui, şi pentru 
aceea le zicem ‘soare’, iar nu un alt soare osebit de acela, tot aşa zicem Dumnezeu şi Cuvântul lui 
Dumnezeu şi Duhul Sfânt. Nu zicem vreun alt Dumnezeu din cel Unu, Care este fără de început şi veşnic 
împreună cu Cuvântul şi Duhul fără de început (Ef. 2, 18)”.327 

„Aceasta am fost învăŃaŃi să credem şi să mărturisim de către Hristos Însuşi, Cuvântul lui 
Dumnezeu. Şi nu numai Hristos a învăŃat astfel, ci şi Moisì în Cele Zece Porunci, pe care şi voi le-aŃi 
primit. Când Moisì a rostit ‘Domnul Dumnezeul nostru Domn unul este’ (A 2-a Lege 6, 4), el a rostit de 
trei ori pe acel Unu – căci a spus ‘Domn’ de două ori şi ‘Dumnezeu’ o dată – tocmai spre a descoperi pe 
cei Trei în Unu şi Unu în Trei. Încă de la început Moisì a dorit să dezvăluie că Dumnezeu şi Cuvântul au 
Duhul, şi între Ei şi cu Ei este Un Dumnezeu. Ziditorul, Cel ce a zidit toate, a spus: ‘Să se facă lumină; şi 
s’a făcut lumină’ (Fac. 1, 3). A zis: ‘Să răsară pământul iarbă verde, care să semene sămânŃă...’ (Fac. 1, 
11). Deci, fără a amănunŃi vorba, precum spune David, ‘el a zis, şi s’au făcut’ (Ps. 148, 5; cf. 103, 32; 
135, 4-9). Deci stihul Scripturii, ‘el a zis, şi s’au făcut’ descoperă că Dumnezeu are un Cuvânt – căci nu 
se poate să fie zicere fără cuvânt – şi prin acest Cuvânt s’a făcut toată zidirea (1 Cor. 8, 6). Cuvântul lui 
Dumnezeu a existat mai nainte de toată zidirea şi este nezidit (In. 1, 1-3; 17, 5 şi 24; Evr. 1, 2). Deci 
întrucât Cuvântul lui Dumnezeu este nezidit, cum să nu fie Dumnezeu? Căci numai Dumnezeu este 
nezidit”.328 

 
 
Facerea omului 
 
„Să ne întoarcem acum la Moisì, privitor la facerea omului. El spune: ‘Şi au plăzmuit Dumnezeu pre 

om, Ńărână luând din pământ, şi au suflat în faŃa lui suflare de viaŃă, şi s’a făcut omul cu suflet viu’ (Fac. 
2, 7). În stihul ‘Dumnezeu ... au suflat în faŃa lui suflare de viaŃă, şi s’a făcut omul cu suflet viu’ se 
dezvăluie că Dumnezeu are un Duh (Rom. 15, 19; 8, 9) şi că Duhul zideşte (Iov 33, 4; Fac. 1, 2). Ziditorul 
sufletului este numai Dumnezeu. Pentru aceea a zis Iov: ‘Duhul cel dumnezeiesc este cel ce au făcut pre 
mine, şi suflarea AtotŃiitorului este ceea ce învaŃă pre mine’ (Iov 33, 4)”.329 

Apoi doctorul Taronitis scrie: „Thessaloniceanul a adus şi alte mărturii de la Proroci. El a spus că 
David zice: ‘Trimis-au Cuvântul său şi au vindecat pre ei, şi i-au scos din stricăciunile lor’ (Ps. 106, 20); 
iar în alt loc David zice: ‘Trimite-vei Duhul tău, şi se vor zidi, şi se va înnoi faŃa pământului’ (Ps. 103, 
32). 

Atunci toŃi cei de faŃă au strigat: „Adevăr este ceea ce ai rostit, şi altfel nu poate fi!” Apoi sfântul a 
spus iarăşi că Dumnezeu este Trei şi Trei este Un Dumnezeu şi Făcătorul. Neputându-se Ńine, ei au strigat 

                                                 
325 În Coran scrie: „O, popor al CărŃii, nu treceŃi hotarele credinŃei voastre şi nu vorbiŃi despre Allah alta, fără numai adevărul. 
Cu adevărat, Messia Iisus, fiul Mariei, este un trimis al lui Dumnezeu (Allah), şi cuvântul Său pe care l-a pus în Maria, şi duhul 
Său” (Coran, Sura Muierilor, 4:169, op. cit., p. 114; vezi şi Sura 21:91, op. cit., p. 273). (Sloyan, p. 191.) ÎnvăŃătura Coranului 
că Hristos trebuia numit „Logos” şi „Duh” a îngăduit apologeŃilor creştini să întrebe: „VreŃi să ziceŃi că mai nainte de a crea 
Logosul/Cuvântul şi Duhul, Dumnezeu nu avea nici Duh şi nici Logos/Cuvânt?” ConfruntaŃi cu această întrebare, musulmanii 
„plecau fără să răspundă nimic” (Pelikan, p. 232). 
326 Ortodocşii cred, împreună cu Evanghelistul Ioan, că „trei sânt cari mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh; şi 
aceşti trei unul sânt” (1 In. 5, 7). Însă islamul, în Coran, spune: „Să nu spuneŃi nimic despre Treime: opriŃi-vă de la aceasta, şi 
va fi mai bine pentru voi; căci Dumnezeu este Un Dumnezeu. Este cu mult mai prejos de covârşitoarea sa măreŃie să aibă un 
fiu. Al Lui este tot ce se află în ceruri şi pe pământ, căci Dumnezeu (Allah) este scut îndestulător. Messia nu este aşa de semeŃ 
ca să nu fie robul lui Allah, şi nici îngerii cei binecuvântaŃi. ... Slava fie cu el” (Sura Muierilor, 4:169-170, op. cit., p. 114). 
Sloyan, p. 192. 
327 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 381. 
328 Ibid., pp. 381-383. 
329 Ibid., p. 383. 
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cu toŃii: „Adevărul este aşa cum ni l-ai descoperit tu, şi noi îl primim!” Apoi sfântul a zis: „Bine. Slavă lui 
Dumnezeu, Carele a făcut aceasta după bună-plăcerea Sa”.330 

 
 
Domnul întrupat  
 
Deci Turcii, băgându-se în vorbă, au întrebat: „Spune-ne, cum de Hristos se numeşte Dumnezeu 

(Allah) (Rom. 9,5), dacă este om şi s’a născut ca om?”331 Atunci sfântul a spus: „Dumnezeu nu este doar 
Stăpân şi Atotputernic, ci este şi drept (Evr. 1,8), precum zice prorocul David: ‘Că drept este Domnul şi 
dreptatea au iubit’ (Ps. 10, 7), şi ‘nu este nedreptate întru dânsul’ (Ps. 91, 15). Deci nici un lucru al 
Domnului nu cuprinde nedreptate. Aşa cum raza soarelui are dimpreună lumină, căldură şi putere de a da 
viaŃă, tot aşa lucrarea lui Dumnezeu are dreptate şi putere dumnezeiască. Negreşit, Dumnezeu a plăsmuit 
pe om pentru fapte bune şi i-a poruncit să trăiască după dumnezeiasca Sa poruncă. Dar omul, neascultând, 
de bunăvoie s’a supus diavolului şi a păcătuit (Rom. 5,12).332 Cu dreptate este el osândit la moarte (Rom. 
6,16). Dumnezeu nu voieşte să-i mântuiască pe oameni în chip silnic (Mt. 18, 14; In. 6, 40), ca 
discernământ împotriva diavolului, care nu l-a silit pe om (Fac. 3, 6; 1 Tim. 5, 15).333 Dacă Dumnezeu l-
ar mântui pe om cu sila şi asuprirea, aceasta ar nesocoti voia omului. Dumnezeu nu nimiceşte lucrarea Sa. 
Pentru aceea a fost nevoie ca El să se facă om întrupat, născut fără de păcat şi trăind fără de păcat, şi de 
bună voia Sa să ajute pe omul păcătos. Nici un om nu poate pretinde aceasta, ‘că cine va fi curat de 
întinăciune? Nimenea; măcar şi o zi de va fi viaŃa lui pre pământ’ (Iov 14 4-5). Tot aşa zice şi David 
Prorocul, ‘Că iată întru fărădelegi m’am zămislit, şi în păcate m’a născut maica mea’” (Ps. 50, 5).334 

„Pentru aceasta, singurul fără de păcat este Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce S’a făcut Fiul Omului, 
născut din Fecioară (In. 1, 14; Apoc. 19, 13; Is. 7, 14). El a fost mărturisit de glasul Tatălui (Mt. 3, 17; 17, 
5; Lc. 3, 22; 2 Pt. 1, 17). El a fost încercat de diavol, dar nu s’a ispitit, ci El l-a biruit (Mt. 4, 1-11). Cu 
măreŃe lucrări, cuvinte şi minuni el a descoperit şi întărit credinŃa şi lucrarea mântuitoare. El a luat asupra 
Sa suferinŃa celor vinovaŃi, până la moarte (Fil. 2, 7-8); şi pogorându-Se la iad (1 Pt. 19; Efes. 4, 9), i-a 
slobozit pe cei ce au crezut”.335 

Apoi Thessaloniceanul Grigorie a dorit să vorbească despre Învierea şi ÎnălŃarea Domnului. El a 
adus mărturia Prorocilor, prin care a dovedit că Hristos este Dumnezeu, născut din Fecioara, şi Care din 
iubire de oameni a suferit Patima şi a înviat, precum şi multe alte lucruri. Turcii atunci, cu strigăte 
puternice, l-au întrerupt şi au zis: „Cum spui că Allah s’a născut după ce s’a sălăşluit în pântecele unei 
femei?” Şi multe altele de acest fel l-au întrebat. Atunci sfântul a grăit: „Dumnezeu nu este trupeşte 
nemăsurat de mare, ca să nu poată încăpea într’un loc mic. Fiind netrupesc (In. 4, 24), El poate fi 

                                                 
330 Ibid., pp. 383-385. 
331 Prin această întrebare tipică se exprimă dificultatea înŃelegerii de către musulmani a ceea ce Sf. Chiril al Alexandriei 
afirmase pe scurt la al Treilea Sinod Ecumenic: „Nu om îndumnezeit propovăduim, ci Dumnezeu întrupat mărturisim; pre 
Roaba sa o au făcut Maică, Cel dupre FiinŃă fără de Maică, şi dupre iconomie pre pământ fără de Tată” (Pidalion, Ed. CredinŃa 
Strămoşească, 2004, pp. 186-187). 
332 Musulmanii cred că firea omenească nu este căzută, deşi recunosc că Adam a neascultat pe Dumnezeu (Allah) în Edem. 
(Jomier, p. 44.) Păcatul lui Adam a fost doar un prototip la care toŃi sântem deschişi: a ne socoti pe noi înşine egali cu Allah. 
Potrivit Coranului, satana l-a ispitit pe Adam şi pe femeia lui cu viaŃa veşnică şi stăpânirea fără de sfârşit (Coran 20:120). 
Islamul nu acceptă „păcatul strămoşesc”, dar recunoaşte urmările lui în viaŃa omului. Musulmanii cred că îndată după 
neascultarea sa Adam „a învăŃat cuvinte de la Stăpânul său, şi s’a întors la El, căci El este iertător şi îndurat” (Coran 2:35, op. 
cit., p. 50). Adam devine cel dintâi păcătos dar şi cel dintâi proroc. (N. M. Vaporis, recenzie la „Cuvântul lui Dumnezeu în 
Islam” de Mahmoud Mustafa Ayoub, în Orthodox Christians and Muslims, p. 71.) Deci îndată după neascultarea sa Adam a 
fost iertat de Allah, dar nu a fost reaşezat în starea sa cea dintâi. Musulmanii cred că omul este sub necontenită judecată, dar 
poate scăpa de această judecată prin lumina Descoperirii, fără ca să fie nevoie de vreo acŃiune răscumpărătoare a lui Allah. 
Credinciosul este izbăvit de păcat prin credinŃa în unul şi singurul Allah. (N. M. Vaporis, recenzie la „ImportanŃa dialogului 
între creştinii ortodocşi şi între musulmani” de Mitropolitul Constantin al Derkonului, în Orthodox Christians and Muslims, p. 
13.)  
333 Musulmanii cred în hotărâri dumnezeieşti „pentru bine şi rău, dulce şi amar”, adică totul a fost hotărât de Allah; deci, 
într’un anumit sens, totul vine de la El. (Jomier, pp. 47-48.) 
334 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 385-387. 
335 Ibid., p. 387. 
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pretutindenea, atât aici jos cât şi sus în cer (Efes. 4, 6). Ca atare, chiar în cel mai strâmt loc El poate 
sălăşlui deplin”.336  

Deci cu mare zarvă ei au strigat: „Allah a zis şi Hristos a fost!”337 Din nou Thessaloniceanul a 
răspuns: „Voi ziceŃi că Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu.338 Atunci cum poate Cuvântul să se facă din 
nou Cuvânt printr’un altul? Căci, dacă este aşa, atunci Cuvântul lui Dumnezeu nu este împreună fără de 
început cu Dumnezeu. Am vorbit mai nainte despre aceasta, şi toŃi aŃi primit că Cuvântul şi Duhul sânt 
împreună fără de început cu Dumnezeu. Pentru aceea Hristos este nu numai Cuvântul, ci şi Duhul lui 
Dumnezeu.339 

Apoi, arătând către o stâncă, propovăduitorul harului a spus: „Deci când Dumnezeu a zis, stânca 
aceasta a fost – la fel ca şi iarba şi târâtoarele. Deci dacă Hristos s’a ivit prin cuvântul lui Dumnezeu – şi, 
precum v’aŃi învoit, El este Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul – atunci pietrele şi iarba şi toate târâtoarele 
sânt şi ele cuvântul şi duhul lui Dumnezeu, căci şi ele au fost când Dumnezeu a zis. VedeŃi deci ce lucru 
greşit este să spui ‘Dumnezeu a zis şi Hristos a fost’? Aceasta fiindcă Cuvântul cel mai nainte de veci al 
lui Dumnezeu, Care a luat trup (1 In. 1, 1), nu S’a confundat cu trupul; firea sau dumnezeirea Logosului 
nu s’a preschimbat în trup. Căci, aşa cum am spus, El a luat firea omenească de la noi (Evr. 2, 16-17) şi 
pentru noi, rămânând în acelaşi timp Dumnezeu cu Dumnezeu (Tatăl), ca împreună-veşnicul Său Cuvânt 
prin Care Dumnezeu veacurile a făcut”.340 

 
 
Mahommed  
 
Însă unul dintre Hioni, pe nume Palapanos, după ce i-a făcut pe tovarăşii săi să tacă, a ieşit înainte şi 

a zis Thessaloniceanului: „Vesteşte stăpânului nostru (emirul) că noi îl primim pe Hristos, că Îl iubim şi Îl 

                                                 
336 Ibid., pp. 387-389. 
337 În ce sens îl socotesc musulmanii pe Hristos drept Cuvânt dumnezeiesc? Musulmanii văd actul creator al lui Allah, exprimat 
atât în Coran cât şi în Biblie, drept cuvânt poruncitor. În Cartea Facerii, musulmanii citesc că întâiul act al zidirii a fost 
răsunătorul cuvânt dumnezeiesc: „Să fie lumină” (1, 3). În Coran, Cuvântul lui Dumnezeu, ca poruncă ziditoare, este exprimat 
în dumnezeiescul „să fii” ( kun), fiat-ul zidirii din nimic. Coranul spune: „Iisus înaintea lui Allah este asemenea cu Adam, pe 
care El l-a zidit din Ńărână şi i-a zis: „Să fii!”, şi el a fost” (Coran, Sura familiei Imran, 3:52, op. cit., p. 84). Tot aşa, Iisus a fost 
zidit de acelaşi dumnezeiesc fiat sau poruncă ziditoare. Deci Iisus, la fel ca Adam, este o zidire din început. În cazul lui Iisus, 
la fel ca în cel al lui Adam, lucrătoarea putere ziditoare dumnezeiască este cuvântul poruncii (amr), şi nu cuvântul actului 
creator (khalq). (N. M. Vaporis, recenzie la „Cuvântul lui Dumnezeu în Islam” de Mahmoud Mustafa Ayoub, în Orthodox 
Christians and Muslims, p. 72; Sloyan, p. 193.) 
338 Coran 4:171. De fapt comentatorii musulmani tâlcuiesc termenul „Cuvânt” zicând că Allah l-a creat pe Iisus printr’un 
cuvânt direct, şi nu conform lucrării obişnuite a firii (Jomier, p. 106). Deşi Coranul vorbeşte de Hristos ca de „Cuvântul lui 
Dumnezeu”, aceasta, din punctul de vedere al Islamului, nu înseamnă descoperire dumnezeiască. Pentru ei descoperirea 
dumnezeiască, conform vechiului tip semitic al sunetului dumnezeiesc sau cuvântului rostit, poate fi înŃeleasă în sens larg ca 
fiind cuprinsă într’o carte. Musulmanii în general au afirmat că Coranul este, în esenŃă, veşnicul şi neziditul Cuvânt al lui 
Dumnezeu. Să aruncăm o privire asupra celui dintâi capitol din a patra Evanghelie, unde Sf. Ioan scrie: „Întru început era 
Cuvântul, şi Cuvântul era către Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început către Dumnezeu. Toate 
printr’însul s’au făcut, şi fără de el nimica s’a făcut din ce s’a făcut” (In. 1, 1-3). Întrucât musulmanii nu afirmă că Coranul este 
Allah, ei nu cred, precum Ioan, că toate lucrurile s’au făcut prin dumnezeiescul Logos. Pentru ei veşnicul Coran este izvorul 
mântuirii sau povăŃuirii. Creştinii ortodocşi cred, dimpreună cu Evanghelistul, că „Cuvântul trup s’a făcut şi s’a sălăşluit între 
noi” (In. 1, 14); pe când musulmanii cred că Coranul cel veşnic a fost prefăcut în carte şi a intrat în timp şi în istorie. (Vaporis, 
recenzie la „Cuvântul lui Dumnezeu în Islam” de Mahmoud Mustafa Ayoub, în Orthodox Christians and Muslims, pp. 72-73.) 
339 Duhul Domnului este însuşi Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este tot una cu Duhul Sfânt (1 Cor. 12, 3). Apostolii 
Pavel şi Petru Îl numesc pe Duhul Sfânt „Duhul lui Hristos” (Rom. 8, 9 şi 11; Filip. 1, 19; 1 Pt. 1, 11). Când Sf. Pavel scrie: 
„Dar voi nu sânteŃi în trup, ci în Duh, că Duhul lui Dumnezeu locuieşte întru voi. Iar de nu are cineva Duhul lui Hristos, acela 
nu este al lui” (Rom. 8, 9), el pomeneşte mai întâi „Duhul lui Dumnezeu” şi îndată adaugă că acelaşi este „Duhul lui Hristos”, 
ca noi să înŃelegem că acolo unde este Duhul Sfânt, acolo este Hristos (Sf. Amvrosie, Despre Duhul Sfânt, Cartea 1, cap. IV şi 
Cartea a 3-a, cap. IX). Sf. Ioan Damaschin ne arată că noi nu spunem că Duhul Sfânt este din Fiul, ci Îl numim „Duhul Fiului” 
(Dogmatica, I, 8). Nici Sf. Pavel şi nici Sf. Grigorie Palama nu afirmă că Duhul şi Hristos sânt identici. Pasajele de la Sf. Pavel 
(Rom. 8, 9; 1 Cor. 2, 12) şi afirmaŃia Sfântului Grigorie arată „legătura apropiată a firii, şi nu confundarea Persoanelor” (Sf. 
Vasilie, Despre Duhul, cap. XVIII). Deci cel ce pomeneşte pe Duhul numai, cuprinde în mărturisirea sa pe Cel al Cărui Duh 
este (Sf. Vasilie, Epistola 38 către fratele său Grigorie). 
340 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 389-391. 
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cinstim, şi că Îl numim Cuvântul şi suflarea (pno») lui Allah. Tot aşa şi pe Maica Sa o avem aici aproape 
de Allah”.341 

„Dar oare tu îl primeşti pe profetul nostru, şi îl iubeşti pe el?” Atunci Thessaloniceanul a răspuns: 
„Cel ce nu crede cuvintele ÎnvăŃătorului nu va putea să-l iubească pe ÎnvăŃătorul (cf. In. 14, 23). Aceasta 
este pricina pentru care nu-l iubim pe Mahommed. Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos a spus că 
El va veni iarăşi să judece lumea (Mt. 16, 27; 25, 31), şi ne-a vestit să nu primim pe altul până când va 
veni (Mt. 24, 5; Mc. 13, 6 şi 21-22; Lc. 21, 8). De asemenea, El a spus celor ce nu cred: ‘Eu am venit 
întru numele Tatălui meu, şi pre mine nu mă primiŃi’ (In. 5, 43). Pentru aceea ucenicul lui Hristos scria: 
‘Ci măcar de şi înger din cer va binevesti vouă afară de ceea ce am binevestit vouă, anathema să fie’” 
(Gal. 1, 8).342 

 
 
Legea 
 
Apoi atât Hionii cât şi Turcii l-au întrebat pe Thessalonicean: „Este limpede că tăierea împrejur a 

fost dată de Allah de la început (Fac. 17, 11), şi că Hristos Însuşi a fost tăiat împrejur (Lc. 1, 59). Deci voi 
pentru ce nu vă tăiaŃi împrejur?”343 Thessaloniceanul a răspuns: „Dacă aduceŃi vorba despre poruncile 
legii celei vechi, date de Dumnezeu Evreilor, cunoaşteŃi că tot El le-a dat Sabbatul, Paştile Evreieşti şi 
jertfele săvârşite numai de preoŃi pe altarul de jertfă dinaintea catapetesmei templului. Întrucât toate 
acestea au fost date de Dumnezeu, cum se face că voi nici nu le primiŃi, nici nu săvârşiŃi vreuna din cele 
mai sus pomenite?”344 

Nici Hionii şi nici Turcii n’au mai avut cuvânt de apărare înaintea Arhiepiscopului. Atunci 
Thessaloniceanul a rezumat discuŃia despre Proroci şi în chip limpede a arătat cum ei au prezis mutarea 
Legii şi a Vechiului Legământ, lucru ce avea să se împlinească prin Hristos (Mt. 5, 17).345 Apoi el a spus: 
„Ceea ce ziceŃi voi este învechit, iar toate cele vechi îşi aşteaptă sfârşitul”. Din nou ei l-au întrerupt, 
zicând: „Dar de ce când construiŃi biserici, aveŃi în ele o mulŃime de icoane la care vă închinaŃi? Căci 
Allah a scris şi a spus lui Moisì: ‘Să nu faci Ńie chip cioplit, nici asemănare de toate câte-s în cer sus şi 
câte-s pre pământ jos şi câte-s în ape subt pământ’ (A 2-a Lege 5, 8; Ieşire 20, 4). Thessaloniceanul a 
răspuns: „Noi îi cinstim pe prietenii lui Dumnezeu din dragoste, dar nu îi facem Dumnezeu. Este tocmai 
ceea ce Moisì a fost învăŃat de Dumnezeu, şi aşa a învăŃat şi el poporul – şi este lucru vădit. Că nimic din 
cele făcute de Moisì nu a fost fără un plan ori chip (Ieş. 25, 8-40; cap. 26-31). Acele lucruri de după 

                                                 
341 În tot Coranul nu se află vreo laudă a lui Mahommed sau a maicii sale Aminah, cum avem despre Domnul nostru Iisus 
Hristos şi sfânta Fecioară Maria, de Dumnezeu Născătoarea”, comenta Ioan Cantacuzino în Apol. I, 16; 18 (PG 154:417, 425). 
În fapt, Maria este singura femeie al cărei nume este dat explicit în Coran; toate celelalte sânt desemnate prin numele soŃului 
lor, adică soŃia lui Adam, soŃia lui Noe, etc. Totuşi cinstirea dată de ortodocşi Fecioarei Maria şi sfinŃilor li se părea 
musulmanilor o altă încălcare a credinŃei monotheiste. 
342 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 391. 
343 Tăierea împrejur a băieŃilor este un obicei de obşte în întregul islam, deşi textele nu spun prea mult despre aceasta. 
Dogmatic, ea nu ocupă acelaşi loc ca la Evrei. De asemenea, nu se spune vârsta anume, deşi în Ńările arabe rudele aşteaptă de 
obicei până ce băiatul împlineşte şapte sau opt ani. Procedura nu este o ceremonie de iniŃiere, ci e însoŃită de o sărbătoare de 
familie. (Cf. Jacques Jomier, How to Understand Islam, The Crossroad Publishing Company, NY, 1989, p. 75.) 
344 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 393. 
345 Islamul distinge între un proroc insuflat, care nu a primit o misiune anume, şi trimis, care a primit o misiune. Orice trimis 
este neapărat şi proroc, dar nu şi invers. Coranul dă titlul de „trimis” principalelor figuri biblice pe care le pomeneşte, de la 
Adam la Iisus, între care Noe, Moisì etc., adăugând şi câŃiva trimişi arabi necunoscuŃi Bibliei (Jomier, p. 45). Adam, afirmă 
Coranul (20:115), este unul dintre prorocii puterii sau hotărârii (‘ulu al ‘azm). Iisus se deosebeşte de Adam prin aceea că El nu 
a fost vătămat de atingerea lui Satana. Deci el este la fel ca Adam, dar fără de păcat. După o tradiŃie relatată de Profetul 
Mahommed, fiecare nou-născut Ńipă când este atins de Satana, afară de Iisus şi de Maica Sa. (Vaporis, recenzie la „Cuvântul 
lui Dumnezeu în Islam” de Mahmoud Mustafa Ayoub, în Orthodox Christians and Muslims, p. 72; Ahmad ibn Hanbal, 
Musnad, Cairo, 1375/1955, 15, H. 7902ff.) În Coran, Iisus este descris ca un om bun, având dragoste de părinŃi şi făcător de 
minuni. Musulmanii pretind că Iisus vesteşte viitoarea venire a lui Mahommed, căpetenia tuturor prorocilor. Iisus a primit 
Evanghelia aşa cum Mahommed a primit Coranul. Iisus a fost unul dintre numeroşii trimi şi ce au au mers înaintea Lui (Coran 
5:78). Mahommed este înfăŃişat ca un reformator al iudaismului şi creştinismului, după ce iudeii şi creştinii s’au arătat 
necredincioşi faŃă de Moisì şi de Iisus. Mai apoi theologia lor a dezvoltat ideea că prorocii erau fără de păcat şi negreşalnici 
(Jomier, loc. cit.). Prorocii sânt mijlocul de comunicare al lui Allah cu omenirea, deşi ei sânt fiinŃe umane. (Daniel J. Sahas, 
„Formarea dogmelor islamice târzii ca răspuns la polemicile bizantine: minunile lui Mahommed”, The Greek Orthodox 
Theological Review, Byzantium and Islam, vol. 27, nr. 2-3, Vara, 1982: 308.) 
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perdea erau chip al celor cereşti; căci ei au făcut chipurile Heruvimilor ce sânt în ceruri şi le-au aşezat 
înlăuntrul cortului celui sfânt (Ieş. 37, 7-9). Iar lucrurile aflate în afara cortului erau plăsmuite după 
lucrurile de pe pământ”.  

„Dacă cineva l-ar fi întrebat pe Moisì de ce a făcut chipurile celor din cer şi de pe pământ, de care 
voi ziceŃi că le-a oprit Dumnezeu, el ar fi răspuns că Dumnezeu a oprit ca chipurile şi idolii să fie slujiŃi 
ca dumnezei, dar dacă omul este dus către Dumnezeu prin acele chipuri este un lucru bun. Însă Ellinii din 
vechime, uimiŃi de zidire, au preŃuit-o ca pe un dumnezeu. Şi noi preŃuim zidirea, căci prin ea ajungem să 
dăm slavă lui Dumnezeu”. Atunci Turcii au zis: „Da, este adevărat că Moisì a făcut lucrurile acelea”. Iar 
ceilalŃi au răspuns: „Da, el le-a făcut pe toate”.346 

 
 
Încheierea convorbirii 
 
Deci Turcii s’au ridicat, şi-au luat rămas bun cu respect de la Thessalonicean şi au plecat. Atunci 

unul dintre Hioni, care până atunci abia se Ńinuse să nu-l batjocorească pe marele ierarh al lui Dumnezeu, 
a rămas în urmă şi, fără ruşine şi plin de mânie l-a ocărât pe sfântul bărbat şi i-a dat o lovitură cu pumnul 
în obraz. CâŃiva Turci care rămăseseră în urmă au văzut aceasta şi l-au prins pe Hion, şi învinuindu-l, l-au 
dus în faŃa emirului. Turcii l-au mustrat pe Hion, zicând că Thessaloniceanul trebuie să plece aşa cum a 
venit.347 

Apoi doctorul Taronitis îşi încheie istorisirea, asigurându-ne că tot ceea ce a auzit a însemnat cu 
amănunŃime, ca şi cum ar fi stat înaintea ochilor lui Dumnezeu.348 
 

 
NIKEA 

 
În Iulie, 1354, Sf. Grigorie scria că fuseseră mutaŃi la Nikea, care căzuse în mâna Turcilor în 1329. 

Ca de obicei, păzitorii i-au lăsat pe prizonieri să se amestece cu creştinii. Arhiepiscopul Grigorie a aflat 
apoi că în părŃile acelea se afla o mănăstire cu hramul Sf. Iakinth. DespărŃindu-se de tovarăşii săi, sfântul 
s’a dus acolo singur, aflând pe creştinii care tânjeau să-l întâlnească şi să se roage cu el. Deci împlinind 
aceasta, i-a binecuvântat şi i-a slobozit.349 

După ce a vizitat Mănăstirea Sf. Iakinth, „în ziua următoare”, scria sfântul într’o epistolă către 
Biserica sa, „treceam pe lângă clădirile înalte şi măreŃele şi puternicele întărituri ale oraşului (dar pentru 
ce le mai pomenesc, căci nu mai sânt de nici un folos acum cetăŃenilor?). Am ieşit apoi pe porŃile de 
răsărit ale cetăŃii, alături de tovarăşii mei. Mergând puŃin mai departe am zărit o lespede de marmoră 
împodobită cu ceva auriu. Am întrebat pe trecători despre rostul acelui lucru. Ei au început să-mi spună, 
dar au fost întrerupŃi de vaietele jelitorilor ce se tânguiau pe un anume glas. ToŃi cei de lângă mine 
priveau apropierea unei mulŃimi cu înfăŃişare barbară ce se îndrepta de-a dreptul către lespedea de 
marmoră. Eu şi însoŃitorii mei ne-am dat din drum şi am stat mai departe ca să vedem şi să auzim ce se 
făcea. Când jelitorii au ajuns înaintea lespezii, au tăcut. Apoi pe lespede a fost pusă cu rânduială o năsălie 
înfăşurată în pânză albă de in. După ce jelitorii au făcut roată, unul dintre slujitorii credinŃei lor (tasimanis 
sau mullah) şi-a desfăcut braŃele şi a scos un strigăt ascuŃit. La fel au făcut şi ceilalŃi. Aceasta s’a făcut de 
trei ori. Apoi au luat năsălia şi au plecat să-l îngroape pe cel răposat. După această rânduială, tasimanis şi 
ceilalŃi oameni au plecat la casele lor. Grecii care erau cu mine s’au întors la poarta de răsărit, când au 
văzut că unul din aceşti tasimanis cu câŃiva oameni se hotărâseră să se odihnească la umbra porŃii, spre a 
se bucura de adierea răcoroasă a anotimpului. Deci Grecii şi musulmanii s’au aşezat şi s’au odihnit în 
umbra porŃii”. 350 

Atunci Sf. Grigorie a întrebat dacă ştie cineva amândouă limbile. Găsind pe cineva în stare să 
tălmăcească, Sf. Grigorie a întrebat dacă ar vrea să vorbească în numele lui. Deci prin acel tălmaci 

                                                 
346 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 395. 
347Ibid. 
348 Ibid. 
349 Ibid., p. 357. 
350 Ibid., pp. 357-359. 
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ierarhul a vorbit cu slujitorul musulman, zicând: „Ştiu că aŃi strigat înaintea lui Dumnezeu ceva bun în 
folosul celui răposat. Aş dori să ştiu ce i-aŃi spus lui Dumnezeu”. Prin acelaşi tălmaci tasimanis a răspuns: 
„Am cerut lui Allah iertarea păcatelor sufletului celui răposat”.351 Deci iarăşi sfântul a început a grăi şi a 
zis: „Bine, dar Cel ce are puterea de a ierta este Judecătorul; iar Cel ce va veni să judece pe toŃi oamenii 
este Hristos (In. 5,22; Fap. 10, 42; 17, 31; 2 Tim. 4, 1). Deci către El trebuie să ne îndreptăm rugăciunile 
şi strigarea. Dacă îl chemăm în ajutor ca Dumnezeu, aşa cum facem noi, să ştiŃi că El este Cuvântul lui 
Dumnezeu şi nedespărŃit de El (In. 10, 30; 17, 11 şi 21). Căci între Tatăl şi Cuvântul născut nu este nici o 
despărŃire” (In 1, 18; In. 10, 38). Răspunzând , tasimanis a zis: „Iisus este şi El slujitorul lui Allah”. 
Atunci sfântul a spus: „La asta să cugeŃi, om bun, că El va judeca viii şi morŃii care se vor scula şi vor sta 
înaintea Lui la înfricoşatul şi nemitarnicul scaun de judecată ce va să fie”.352 

 
 
Hristos şi Mahommed  
 
Continuând, Grigorie a spus: „Avraam, strămoşul vostru, care a primit legea pe care o Ńin Iudeii, a 

spus lui Dumnezeu: ‘Cela ce judeci tot pământul, au nu vei face judecată?’ (Fac. 18, 25). Iar Cel ce 
va judeca pământul este acelaşi Dumnezeu Care, după prorocul Daniil, este Împăratul tuturor 
(Dan. 7, 27), şi nu se deosebeşte de Tatăl după dumnezeire, tot aşa cum raza nu se deosebeşte de 
soare în ce priveşte lumina”. Tasimanis a părut descumpănit şi a rămas tăcut un scurt răstimp. 
Între timp se adunaseră mai mulŃi creştini şi Turci spre a asculta convorbirea. Atunci tasimanis a 
spus: „Noi credem în toŃi prorocii, deci şi în Hristos, şi în cele patru cărŃi care au coborât de la 
Allah; şi una din aceste cărŃi este Evanghelia lui Hristos”.353 

Deci venindu-şi întru sine, tasimanis s’a întors către Arhiepiscop şi a zis: „Dar cum se face 
că nu îl primiŃi pe profetul nostru şi nu credeŃi în cartea lui care a venit din cer?”354 Sfântul a 
                                                 
351 Bunul musulman vrea ca faptele bune făcute de el să cântărească mai mult decât cele rele la Judecata de Apoi. Păcatul ce nu 
se poate ierta este shirk, adică nelegiuirea de a pune pe ceilalŃi dumnezei în rând cu Allah. Coranul învaŃă că viaŃa este o 
încercare şi că viaŃa pe acest pământ durează doar o clipă (Coran 67:2). Musulmanii cred că există răsplată şi pedeapsă, că 
există o viaŃă după cea de acum şi că răsplata sau pedeapsa nu întârzie neapărat până la Judecata de Apoi, ci începe îndată după 
moarte. Musulmanii mai cred în responsabilitatea omului şi în înviere (Jomier, p. 46; Vaporis, recenzie la „ImportanŃa 
dialogului între creştinii ortodocşi şi între musulmani” de Mitropolitul Constantin al Derkonului, în Orthodox Christians and 
Muslims, p. 12.) Iată care sânt trăsăturile caracteristice ale celui „cuvios”: „Cuvios este cel ce crede în Dumnezeu (Allah), şi în 
Ziua de Apoi, şi în îngeri, şi în Scriptură, şi în proroci, şi dă din averea sa, din dragoste către El, rudelor, şi orfanilor, şi 
nevoiaşilor, şi drumeŃilor, şi cerşetorilor, şi celor din robie; şi îşi împlineşte rugăciunea, şi dă milostenii; şi cei ce Ńin 
făgăduinŃele pe care le-au făgăduit, şi cei statornici în nenorociri şi în vreme de vitejie. Aceştia sânt cei drepŃi, cei temători de 
Dumnezeu” (Coran 2:172, op. cit., p. 64). Islamul recunoaşte şi putinŃa existenŃei unor astfel de drepŃi între cei ce urmează alte 
CărŃi. „Însă cei ce cred (musulmanii), şi cei dintre Iudei, şi Creştinii, şi Sabeii (Mandeenii), dacă numai cred în Allah şi în Ziua 
de Apoi, şi fac bine – vor primi răsplata lor de la Domnul lor, şi nu va veni frică peste ei şi nu se vor întrista” (Coran 2:59, op. 
cit., p. 53). Cf. Vaporis, recenzie la „Iudei, creştini şi musulmani potrivit Coranului”, de Abdulaziz A. Sachedina, în Orthodox 
Christians and Muslims, op. cit., p. 120. 
352 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 359-361. 
353 Ibid., pp. 361-363. 
354 Mahommed s’a născut la Mecca prin anul 570. Textele descriu prima sa vedenie în pustiu, pe când se retrăsese în 
singurătate într’o peşteră de pe Muntele Hira din afara Meccăi. În anul 610 a avut un vis – unele tradiŃii vorbesc de o vedenie 
în stare de veghe – în care a văzut o fiinŃă supraomenească, presupusă a fi Arhanghelul Gavriil, care i-a poruncit să recite un 
text şi l-a numit „Trimisul lui Allah”. Prima descoperire a Coranului a fost porunca de a recita „în Numele Domnului tău care a 
făcut, a făcut pe om din sânge închegat ... şi l-a învăŃat ceea ce n’a ştiut” (Coran, 96:1-2 şi 5, op. cit., p. 501). Speriat, 
Mahommed s’a întors grabnic acasă şi totul a rămas fără alte urmări. În 612 fenomenul vedeniilor cereşti a început din nou. El 
a auzit sunete nedesluşite şi, încet-încet mesajul s’a făcut limpede. I s’a spus să nu se grăbească ori să se repeadă să spună ceea 
ce avea de spus (Coran 75:16-19). (Jomier, p. 9) După spusele Aişei, soŃia lui Mahommed, uneori soŃul ei cădea într’un fel de 
transă în care auzea în urechi un sunet ca bătăile de clopot. Dacă aceasta avea loc într’o fierbinte zi de vară, Mahommed 
tremura ca şi cum ar fi fost ger; dacă avea loc într’o zi rece de iarnă, faŃa sa se uda de sudoare ca şi cum ar fi fost arşiŃă. Atunci 
cerea să fie acoperit cu o mantie şi când se trezea, înŃelegea sunetul care-i fusese transmis, nu în cuvinte, ci ca cuvinte 
dumnezeieşti, nelegate de litere sau sunete. Musulmanii cred că mintea profetului lor, ca un vas curat primitor al Cuvântului 
dumnezeiesc, nu putea fi prihănită de raŃiunea omenească. Vreme de aproape douăzeci şi doi de ani îngerul a venit cu alte 
descoperiri ce au alcătuit istoria musulmană. (Vaporis, recenzie la „Cuvântul lui Dumnezeu în Islam” de Mahmoud Mustafa 
Ayoub, în Orthodox Christians and Muslims, pp. 73-74.) Unii dintre apropiaŃii lui Mahommed s’au convertit la noua credinŃă. 
Coranul a fost adunat de pe oase, pietre, frunze de palmier, ca şi din minŃile şi inimile oamenilor. Aceste felurite culegeri au 
fost cercetate critic şi editate sub îndrumarea celui de-al treilea calif, Othman ibn Affan (cca. 575-656), rudă şi urmaş al lui 
Mahommed, căsătorit cu două dintre fiicele acestuia (Vaporis, ibid.; Encyclopedia Americana, 1957, s.v. „Othman”. Coranul 
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răspuns: „Nici unul dintre noi nu avem obiceiul de a primi sau lepăda ceva fără o mărturie 
adevărată. Mărturia poate fi îndoită: adică fie din fapte sau lucruri, fie de la un om de încredere. 
Moisì a pedepsit Egiptul cu semne şi minuni (A 2-a Lege 6, 22). El a despărŃit marea cu un toiag 
şi apoi a unit apele la loc (Ieş. 14, 21 şi 27). Dumnezeu a dat şi manna în pustie (Ieş. 16, 15). Dar 
oare mai trebuie să pomenim şi altele? Căci Moisì este un martor de încredere chiar şi pentru voi. 
El a fost rob credincios al lui Dumnezeu (1 Paral. 6, 49; 2 Paral. 24, 9; Neem. 10, 29; Dan. 9, 11, 
Apoc. 15, 3), dar nu era Fiul sau Cuvântul Său (Fap. 7, 37; Evr. 3, 5-6). Apoi, potrivit poruncii 
dumnezeieşti, Moisì s’a dus să se odihnească împreună cu strămoşii săi (Iisus Navi 1, 1; Jud. 1, 
9).355 

„Pe lângă toate minunatele sale lucrări, Hristos a adus şi mărturie pentru Moisì şi ceilalŃi Proroci 
(Lc. 24, 27 şi 44). Şi de la început el a spus că este Cuvântul lui Dumnezeu (Mt. 26, 63-64; Lc. 22, 70; In. 
3, 18; 9, 35-37) din vecie, şi că numai El s’a născut din Fecioară (Lc. 1, 34-35). De bună voia Sa, El este 
singurul care S’a suit nemuritor în cer (In. 3, 13), şi va să judece viii şi morŃii (Mt. 16, 27). Ceea ce eu am 
mărturisit credeŃi şi voi, Turcii, adică faptul că El S’a înălŃat la cer (Mc. 16, 19; Lc. 24, 51).356 

Deci acum ştiŃi pentru ce credem noi în Hristos şi în Evanghelia Lui. Cât despre Mahommed, vedem 
că Prorocii nu dau nici o mărturie despre el, şi nici nu avem mărturii despre el că ar fi săvârşit minuni sau 
lucruri deosebite.357 Pentru aceea noi nu credem nici în el, nici în cartea pe care el a lăsat-o”.358 

Indignat, tasimanis a răspuns: „În Evanghelia voastră scrie despre Mahommed, dar voi aŃi scos 
aceasta.359 El însă s’a ridicat dinspre răsărit, precum soarele şi, cum bine ştii, a ajuns biruitor în apus”. Sf. 
                                                                                                                                                                            
afirmă că Mahommed a fost trimisul lui Allah către Arabi, la fel cum Moisì fusese trimis la Faraon (Coran 73:15). AdepŃii 
Coranului au sporit, şi autoritatea cărŃii a început a fi socotită ca absolută (Jomier, loc. cit.).  
355 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., p. 363. 
356 Musulmanii cred că Allah l-a ridicat pe Iisus la ceruri, unde el sălăşluieşte şi de unde se va reîntoarce chiar înainte de 
sfârşitul lumii (Vaporis, recenzie la „ImportanŃa dialogului între creştinii ortodocşi şi între musulmani” de Mitropolitul 
Constantin al Derkonului, loc. cit.). Coranul, Sura familiei Imran, 3:48, afirmă: „Adu-Ńi aminte că Allah a zis: O, Iisuse, voiu 
să te las să mori şi să te ridic la mine, şi să te mântuiesc de cei necredincioşi, iar pe cei ce Ńi-au urmat voiu să-i pun preste cei ce 
nu cred, până la ziua învierii. Atunci vă veŃi întoarce la Mine, iar Eu voiu judeca certele între voi” (op. cit., p. 84). (Sloyan, p. 
194). Există şi alte tradiŃii islamice despre Iisus. Una dintre ele pretinde că Iisus se va întoarce la Ierusalim înainte de sfârşitul 
vremurilor şi va proclama public propriul Islam sau „supunerea faŃă de voia lui Allah”. Deşi aceste istorisiri sânt foarte 
populare, ele sânt departe de a avea autoritatea textelor coranice (Jomier, p. 109). 
357 Mahommed stăruie zicând că este un om ce vorbeşte oamenilor (Coran 6:8-9). El spune răspicat că nu are cunoaşterea 
„celor ascunse” (Coran 7:188, op. cit., p. 161). TradiŃia islamică scrie că, la cererea lui Mahommed de a primi vreun semn sau 
un lucru minunat, Allah i-a confirmat că nu îi va da nici un semn minunat; „tu eşti un ‘îndemnător’, şi fiecare popor are un 
cârmuitor” (Coran 13:8). Polemiştii bizantini au pus la îndoială calitatea de profet a lui Mahommed pe temeiul că nu există 
mărturiile descoperirii dumnezeieşti şi nici ale prorocilor de mai nainte. Nu existau dovezi sau mărturii despre minunile sale. 
Mahommed nu a rostit nici o prorocie, nici nu a prevăzut cele ce aveau să vină asupra lui. Mai mult, nu există vreo cercetare a 
caracterului personal al lui Mahommed. Pentru aceea comunitatea islamică a fost supusă unei presiuni atât din afară cât şi 
dinlăuntru spre a produce un profil superior profetului ei, mai ales la întrebarea creştinilor, „Dar unde este profetul vostru?” 
Adeseori musulmanii pretindeau că primii adepŃi ai lui Mahommed nu s’au îngrijit să adune dovezi despre semnele şi minunile 
sale, fiindcă compilau Coranul. Totuşi această întrebare a stimulat apariŃia împodobirii vieŃii lui Mahommed cu minuni. 
Islamul dorea să justifice superioritatea musulmană asupra creştinismului punând pe seama lui Mahommed semne mai mari 
chiar decât cele săvârşite de Iisus. Pe la mijlocul veacului opt, Ibn Sa’d (764-845), spre a apăra islamul, a relatat minuni 
apocrife ale lui Mahommed. Este interesant faptul că unele din „minunile” lui Mahommed sună ca şi cum ar fi oferite ca 
răspuns creştinilor, fiindcă poartă o uimitoare asemănare cu minunile lui Hristos. Polemiştii bizantini de mai târziu, precum 
Vartholomei din Edessa (sec. 9), ridiculizau chiar tradiŃia „canonică” a înălŃării la cer a lui Mahommed, bazată pe Sura 17:1, 
care afirmă: „Slavă Celui ce a dus pe slujitorul Său noaptea de la templul cel sfânt la templul cel mai îndepărtat, a cărui 
împrejurime o am binecuvântat, ca să-i arătăm semnele Noastre!” (Coran, op. cit., p. 237). Vartholomei îi atrage atenŃia 
interlocutorului său musulman să nu ia în seamă această istorisire, zicând: „Mahommed, fiind pământesc, o zidire, un rob, 
muritor şi stricăcios, nu s’a înălŃat la cer. Nu te amăgi singur că este adevărat că s’a înălŃat la ceruri sau că fiica sa Fatima dă 
mărturie despre această întâmplare” (Respingerea Agareanului, PG 104, 1440). Însă prin veacul al nouălea musulmanii au 
ajuns în punctul în care au socotit că Mahommed se putea compara în chip mulŃumitor cu Iisus – adică în privinŃa semnelor şi 
minunilor. Atunci creştinii au început să atace personalitatea şi moralitatea lui Mahommed (cf. Sahas, „Formarea dogmelor 
islamice târzii ca răspuns la polemicile bizantine: minunile lui Mahommed”, op. cit., pp. 307-320). 
358 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 363-365. 
359 Aceasta este una din primele lucruri discutate în polemicile dintre musulmani şi creştini. Într’adevăr, Coranul afirmă că 
Tora, Evanghelia şi Iisus l-au vestit pe „Cel prealăudat” (Ahmad) – adică Mahommed. În această privinŃă musulmanii sânt 
divizaŃi în două tabere. Un grup pretinde că această vestire nu apare în textele Bibliei şi Evangheliei aşa cum există acum 
fiindcă aceste texte au fost măsluite. Celălalt grup pretinde că descoperă în Biblie şi în Evanghelie preziceri ce se aplică venirii 
lui Mahommed. Mângâietorul (par£klhtoj) (In. 15,26 şi 16, 7-15) a fost identificat cu Mahommed (Sura 61:6). Şi Vechiului 
Testament a fost cercetat pentru a se găsi astfel de prorocii. Unii apologeŃi musulmani au confundat prorociile asociate în chip 
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Grigorie a răspuns, zicând: „Din Cartea noastră nu s’a şters nimic vreodată, căci aceasta atrage mari şi 
înfricoşate blesteme (Apoc. 22, 18-19). Oricine cutează a înlătura ceva sau a reface vorbele lui Hristos 
este el însuşi înlăturat. Dar cum ar putea un creştin să facă un astfel de lucru? Cum ar mai fi creştin unul 
ca acesta, dacă ar şterge dumnezeieşte înscrisele cuvinte ale lui Hristos? Însă există numeroase mărturii, 
în felurite limbi, căci îndată după primirea Evangheliei ea s’a tălmăcit din limba cea dintâi. Şi apoi cum 
am putea păstra buna înŃelegere între neamuri în ce priveşte credinŃa (care există până în ziua de azi) dacă 
s’ar fi săvârşit măsluirea cărŃilor?”360 

„Sânt însă unii eretici ce se învoiesc cu voi în unele lucruri, dar aceştia nu au pus înainte niciodată 
această ştergere a numelui lui Mahommed din Evanghelia lui Hristos. Iar dacă Prorocii ar fi avut ceva bun 
de zis despre Mahommed, negreşit nu ar fi lăsat aceasta deoparte. Însă dimpotrivă, citim că mulŃi hristoşi 
mincinoşi şi proroci mincinoşi vor veni să amăgească pe mulŃi (Mt. 24, 24; Mc. 13, 22). Pentru aceea El 
ne-a spus să luăm aminte ca să nu fim amăgiŃi (Lc. 21, 8)”.  

„Moisì şi toŃi prorocii de dinainte şi de după el au fost daŃi pământului la moarte şi aşteaptă judecata 
de apoi din cer. Deci dacă ar fi la fel şi cu Hristos, atunci ar trebui ca altcineva să vină ca să pună capăt 
lucrurilor. Însă, aşa cum ziceŃi şi voi împreună cu noi, Hristos S’a înălŃat la ceruri; deci, dacă judecăm 
drept, nu avem a aştepta pe vreun altul. Voi înşivă ziceŃi nu numai că Hristos S’a înălŃat, ci şi că iarăşi va 
să vină. Deci dacă El este Cel ce a venit şi iarăşi va să vină, atunci noi bine facem să nu primim pe un 
altul afară de El. Când va veni, El va judeca. De ce? Aşa precum El Însuşi a zis: ‘Eu sânt lumina lumii’ 
(In. 8, 12). Hristos şi învăŃătura Lui este lumină. Însă oamenii au iubit mai mult alte învăŃături, plăcerile 
simŃurilor şi întunericul, în loc de lumină. Deci ca nu împreună cu aceştia să ne osândim, verhovnicul 
ucenicilor lui Hristos a zis: ‘Însă au fost şi proroci mincinoşi în norod, precum şi între voi vor fi învăŃători 
mincinoşi, cari vor băga eresuri de pierzare... şi întru lăcomie, cu cuvinte amăgitoare pre voi vor precupi. 
Şi mulŃi vor urma destrăbălărilor lor’ (2 Pt. 2, 1-3). Şi un alt ucenic scrie: ‘...măcar de şi înger din cer va 
binevesti vouă afară de ceea ce am binevestit vouă, anathema să fie’ (Gal. 1, 8). Evanghelistul zice: ‘Tot 
duhul carele nu mărturiseşte pre Iisus Hristos că au venit în trup, de la Dumnezeu nu este’ (1 In. 4, 3). 
Deci cum vom primi o carte (Coranul) care zice că va veni cineva (Mahommed) de la Dumnezeu care nu 
este Domnul, atunci când Evanghelistul spune că acela ce nu mărturiseşte că Iisus, Care a venit în trup, 
este Domnul, nu este de la Dumnezeu? Aceasta nu e cu putinŃă, nu, nicidecum”.361 

„Este adevărat că Mahommed a venit de la răsărit la apus, aşa cum soarele călătoreşte de la răsărit la 
apus. Însă el a venit cu război, săbii, jafuri, robie, ucideri şi fapte ce nu sânt de la bunul Dumnezeu, ci sânt 
stârnite de cel mai mare ucigător de oameni, diavolul. SocotiŃi, oare în vremile dedemult, Alexandru (cel 
Mare) nu a biruit de la apus la răsărit? MulŃi alŃii, în multe rânduri, au pornit cu oştiri şi au supus lumea. 
Însă niciodată oamenii nu au crezut în aceşti conducători aşa cum credeŃi voi în Mahommed şi îl cinstiŃi. 
Deşi Mahommed poate folosi silnicia şi poate da plăcere, el nu poate dobândi încuviinŃarea lumii. 
Dimpotrivă, învăŃătura lui Hristos, deşi se leapădă de plăceri (lumeşti), a ajuns până la marginile lumii, 
fără de silnicie, căci s’a împotrivit ei. Aceasta este biruinŃa carea a biruit lumea (1 In. 5, 4).362 

 
 
DiscuŃia se încheie în bună înŃelegere  
 
În acea clipă sfântul a văzut că Turcii se tulburau faŃă de creştinii ce stăteau şi ascultau; deci 

creştinii i-au făcut semn Arhiepiscopului să se oprească. Atunci sfântul a început a vorbi despre ceva 

                                                                                                                                                                            
tradiŃional cu venirea lui Messia ca fiind despre Mahommed. (Cf. Jomier p. 153; Sahas, „Formarea dogmelor islamice târzii ca 
răspuns la polemicile bizantine: minunile lui Mahommed”, op. cit., pp. 313 şi 322, n. 19.) În Coran se aduc mai multe învinuiri 
împotriva poporului CărŃii, în primul rând Iudeilor, dar şi Creştinilor (Coran 3:78). Aceştia sânt învinuiŃi că au manipulat şi au 
măsluit Scripturile. Despre creştini se crede că au „uitat” o parte din descoperirea dată lor. „O, voi cei ce aveŃi scriptura, acum 
trimisul Nostru (Mahommed) a venit la voi, ca să vă arate o mulŃime de lucruri din cele pe care le-aŃi ascuns din Scriptură; 
multe vă va ierta El” (Coran, Sura Mesei, 5:18, op. cit., p. 117). Problema este că învăŃătura Coranului în ce priveşte concepŃia 
despre istoria religioasă a lumii, istoria mântuirii şi aşa mai departe, nu se împacă cu textele creştine. Întrucât musulmanii cred 
că Coranul este criteriul adevărului, înseamnă că celelalte cărŃi trebuie să fi fost falsificate şi răstălmăcite (cf. Jomier, p. 155; 
Sloyan, pp. 192-193). 
360 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 365-367. 
361 Ibid., pp. 367-369. 
362 Ibid., p. 371. 
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veselitor şi a zis cu zâmbire: „Dacă ne învoim în privinŃa învăŃăturii, vom ajunge la aceeaşi dogmă. Deci 
cine pricepe să judece puterea graiurilor rostite aici”.363 

Atunci unul dintre dânşii a zis: „Va veni o zi când ne vom înŃelege”. Sfântul a încuviinŃat şi s’a 
rugat ca acest lucru să vină cât mai grabnic. Apoi Arhiepiscopul s’a gândit că mai devreme sau mai târziu 
acest lucru se va întâmpla; căci scris este: „Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor 
cereşti şi al celor pământeşti şi al celor dedesubt, şi toată limba să mărturisească că Domn este Iisus 
Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl” (Filip. 2, 10-11). Aceasta negreşit va să se petreacă la a Doua 
Venire a Domnului nostru Iisus Hristos.  

Apoi Filothei, biograful sfântului, zice că deşi au avut loc multe alte întâmplări, Arhiepiscopul nu 
s’a temut nicicând să grăiască cuvântul lui Hristos înaintea „celor ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să 
ucidă” (Mt. 10, 28). Dorind a scrie mai multe, Filothei se plânge că mâna sa nu este în stare a însemna 
toate şi că încă au mai rămas lucruri nescrise.  

În vremea robiei sale, sfântul a arătat un viu interes faŃă de turma sa din Thessalonic. În scrisoarea 
către eparhia sa scrisă în 1354, el dă preŃioase veşti despre situaŃia creştinilor din Asia Mică sub 
stăpânirea turcească.364 Există de asemenea o scrisoare scrisă unui necunoscut.365 Amândouă aceste 
scrisori sânt semnificative pentru cei ce studiază istoria. 

Nu se mai ştie nimic altceva despre robia sfântului. Sf. Grigorie avea să rămână în această încercare 
până în primăvara lui 1355.  

În tot acest răstimp musulmanii i-au cruŃat pe cei robiŃi numai în nădejdea de a dobândi o bună răs-
cumpărare. Fiul mai mare al emirului s’a purtat cu multă cruzime cu sfântul bărbat. Curând însă lui 
Grigorie i s’a îngăduit să trăiască liniştit în Mănăstirea Sf. Iakinth din Nikea, până ce aveau să se adune 
banii pentru slobozirea lui. Însă evenimentele din capitală au întârziat trimiterea răscumpărării cerute de 
Turci. 
 

 

                                                 
363 Ibid. 
364 Diovouniotis, Neos Hellenomnemon, Athena, 1922, pp. 7-21. 
365 A Letter to an Anonymous Person, în M. Treu, Deltion of the Historical and National Association, III (1890), pp. 229-234. 
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DETRONAREA LUI CANTACUZINO 
 

Tânărul împărat Ioan al V-lea s’a adresat bogaŃilor armatori Genovezi şi a dobândit sprijinul şi 
alianŃa lor spre a porni împotriva lui Cantacuzino. La 22 Noiembrie, 1354, Genovezii au reuşit să intre în 
capitală, silind pe Ioan Cantacuzino să abdice şi să intre într’o mănăstire. El a trăit încă treizeci de ani ca 
monahul Ioasaf Hristodul, răstimp în care nu s’a mai amestecat în politică. Îşi petrecea zilele scriind 
faimoasa sa Istorie, ca şi lucrări theologice de apărare a isihaştilor şi învăŃăturii lor. Principalele lui lucrări 
literare sânt Istoriile în patru cărŃi, acoperind perioada 1320-1356, cu referinŃe şi la perioade de mai 
târziu. SoŃia sa, Împărăteasa Irina, a intrat într’o mănăstire de maici, cu numele de Evghenia. Fiul său 
Matthei a fost înfrânt de către Sârbi şi a căzut în mâinile lui Ioan al V-lea Paleologul care l-a silit să 
renunŃe la pretenŃiile la tron în anul 1357.366 Şi Matthei a fost silit să ia haina monahală. Ca monah a scris 
câteva tratate theologice şi ritoriceşti.367 

Ca urmare a acestor războaie civile pustiitoare, cele două temelii de nădejde ale puterii bizantine, 
adică bogăŃia financiară şi un excelent sistem administrativ, au devenit neputincioase. Vistieria bizantină 
se golise iar sistemul administrativ era total dezorganizat. Decăderea era de neocolit. 
 

                                                 
366 Ostrogorski, op. cit., p. 474. 
367 Vasiliev, History of the Byzantine Empire, op. cit., pp 688-689. 
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RĂSCUMPĂRAT DE CĂTRE SÂRBI 
 

Tânărul împărat nu se prea grăbea să-l răscumpere pe ierarhul Thessalonicean, pe care-l socotea 
loial Cantacuzinilor. Însă sfântul era cu totul istovit de pe urma greutăŃilor robiei. A suferit şi alte 
vătămări şi necazuri, precum punerea în lanŃuri, înfometarea şi bătăile, din partea celor jigniŃi de cuvintele 
sale pline de har. Pentru aceea s’a făcut mucenic fără de sânge şi strălucit nevoitor al bunei cinstiri. 

În Martie, 1355, când situaŃia sa părea fără nădejde, Dumnezeu a mişcat pe câŃiva oameni dintr’o 
altă Ńară de la apus. Biograful sfântului, Filothei, îi numeşte Sârbi sau DalmaŃi. Aceştia erau nişte oameni 
buni şi fără cusur, care au plătit Turcilor o grămadă de argint ca răscumpărare pentru Sf. Grigorie. 
Aceasta a fost cu adevărat o minune a lui Dumnezeu Care, cu voia Sa, poate mişca şi schimba toate. 
 

 
SOSIREA LA CONSTANTINOPOL 

 
Sosirea corăbiei sfântului din robia sa în capitală a fost însoŃită de o întâmplare minunată. Coruri 

nevăzute de îngeri zburau deasupra sfântului Grigorie. Glasul minunatelor lor cântări s’a putut auzi până 
când sfântul a părăsit corabia. ToŃi cei ce au auzit cântările au ştiut că ele nu ieşeau din glasuri omeneşti, 
ci de la îngerii ce-l însoŃeau pe sfânt. În cetatea de scaun Arhiepiscopul a vizitat Sfânta Sofia unde a slujit 
Dumnezeiasca Liturghie împreună cu Patriarhul, de faŃă fiind Ioan al V-lea Paleologul.  

Mai târziu sfântul şi-a amintit cum Ioan al V-lea nu a avut ce face, rămânând credincios hotărârilor 
pro-palamite ale tatălui său Andronic al II-lea şi mamei sale, Împărăteasa Anna. Apoi, cu o umbră de 
ironie, Sf. Grigorie a adăugat numele socrului Împăratului, Cantacuzino. Convingerile dogmatice ale lui 
Ioan al V-lea nu erau statornice. Pricina pentru care nu şi le-a înfăŃişat mai devreme a fost situaŃia politică 
instabilă. Deşi Nichifor Grigora fusese osândit în 1351 şi alungat de la curte, Ioan al V-lea i-a îngăduit 
acum să-şi răspândească theologia. Potrivit lui Grigora, în convorbirile lor particulare Ioan al V-lea era 
potrivnic lui Palama.368 

 
 
Negocieri 
 
De la ajungerea sa la putere, Ioan al V-lea începuse negocieri, adică convorbiri neoficiale, în 

vederea unirii religioase cu Apusul. Nedorind să dea Latinilor impresia unei schisme în Biserica 
Bizantină, Ioan al V-lea şi-a păstrat pentru el părerile referitoare la palamism. 
 
 

                                                 
368 Împotriva lui Grigora, I, Coisl. 100, fol. 235V.  
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THESSALONICUL 
 

După ce a zăbovit pentru scurtă vreme în cetatea de scaun, omul lui Dumnezeu dorea să se întoarcă 
la scaunul său. În vara lui 1355 Palama s’a întors la Thessalonic cu scrisori de la Ioan al V-lea care 
adevereau credincioşia sa faŃă de noua stăpânire bisericească şi politică.  

La mănăstirea Hyrmimneeskontos slujea un ieromonah pe nume Porfirie, un bărbat cuvios şi 
înŃelept, care era şi prieten cu sfântul. El îl vizita adesea pe Sf. Grigorie şi se împărtăşea cu bucurie din 
dumnezeieştile sale cuvinte ca dintr’un izvor pururea curgător, căci erau cuvinte ce te duceau de la 
pământ la cer.  

La 6 August, 1355, la praznicul Schimbării la FaŃă a Domnului, Păr. Porfirie, după obiceiul său, 
slujea privegherea cu fraŃii mănăstirii. Însă, în timpul privegherii, dintr’o dată Păr. Porfirie a fost lovit de 
o durere în partea stângă, nemaiputând să slujească. Nu putea să stea nici măcar în pat, căci durerea era 
sfâşietoare. El şi-a petrecut restul serii în suferinŃă necontenită.  

Când a venit vremea săvârşirii Sfintelor Taine au trebuit să-l cheme pe Arhiepiscop ca să slujească. 
După Dumnezeiasca Liturghie, Păr. Porfirie a căutat vindecare cerând blagoslovenie de la sfânt. Din 
smerenie, Arhiepiscopul nu a vrut să-i împlinească cererea şi i-a spus că nu i s’a dat să facă minuni. Ba 
încă i-a spus lui Porfirie să nu cugete despre el astfel de lucruri. Însă Păr. Porfirie a stăruit şi a cerut ca 
Arhiepiscopul să-l binecuvinteze cu crucea din mâinile sale. Atunci sfântul, supunându-se cererii 
suferindului, şi-a întors ochii spre Hristos şi apoi şi-a pus mâna, făcând semnul crucii, pe partea dureroasă 
a ieromonahului. Apoi, adânc mişcat, a început să cânte: Pe cruce pironit fiind, Stăpâne, blestemul cel 
împotriva noastră ai şters; cu suliŃa în coastă fiind împuns, zapisul cel scris împotriva lui Adam ai stricat 
şi ai dat izbăvire lumii. Apoi sfântul a citit istorisirea Apostolului Petru: „Şi a fost Petru trecând pre la 
toŃi, a venit şi la sfinŃii ce locuiau în Lídda. Şi a aflat acolo pre un om oarecare anume Enea, de opt ani 
zăcând în pat, carele era slăbănog. Şi a zis Petru lui: Enea, vindecă-te Iisus Hristos; scoală-te şi aşterne 
Ńie. Şi îndată s’a sculat” (Fap. 9:32-34). 

După ce Arhiepiscopul a rostit cuvintele „vindecă-te Iisus Hristos”, durerea Părintelui Porfirie abia 
dacă se mai simŃea, apoi după o clipă a pierit cu totul. Astfel Ieromonahul Porfirie s’a vindecat cu totul, 
recăpătându-şi puterile şi întorcându-se la chilia sa.369 

După câteva zile Păr. Porfirie a fost cuprins de un chin şi mai cumplit. De data asta îl durea gâtul. 
Boala era aşa de grea, că n’a putut să bea nici apă vreme de opt zile, de parcă gâtlejul i s’ar fi închis. Îl 
aştepta o moarte cumplită prin sufocare. Din nou, Păr. Porfirie a ştiut că poate să ceară ajutor de la 
doctorul său, adică marele Grigorie. Cu multe stăruinŃe el l-a înduplecat pe Arhiepiscop să-i 
binecuvinteze mădularul bolnav. Făcând semnul crucii cu sfânta sa mână, sfântul a început iarăşi să cânte, 
de data asta cu lacrimi: Cuvântule al lui Dumnezeu, Cel ce nu te-ai făcut părtaş patimilor atunci când de 
patimile trupului te-ai atins, Tu din patimi pre om ai slobozit. După ce a sfârşit cântarea, omul lui 
Dumnezeu a spus Părintelui Porfirie: „Intră în tine însuŃi şi cere de la Dumnezeu tămăduirea patimilor 
duhovniceşti şi trupeşti, că numai la El este cu putinŃă aceasta”. După aceea gâtlejul lui Porfirie s’a curăŃat 
şi îndată a avut poftă de mâncare. Aceasta s’a întâmplat chiar când în trapeză era masa. Porfirie, care mai 
nainte nu putea nici să bea apă, a putut acum să mănânce din toate împreună cu fraŃii.370 
 

 
MĂNĂSTIREA SF. THEODORA 

 
La Mănăstirea Sf. Theodora era o maică cu fiica sa după trup. Deşi fata era destul de mare, din ispită 

drăcească ea nu putea să-şi reŃină fireştile trebuinŃe, făcându-o să-şi murdărească patul şi hainele. Acest 
lucru o îngrijora peste măsură pe mama sa, mai ales că fetiŃa era trecută bine de vârsta prunciei. Cu 
vremea mama a început să-şi piardă dragostea pentru copilă şi să o ocolească. Întrucât Arhiepiscopul 
obişnuia să se oprească din când în când la mănăstire, a fost înştiinŃat despre aceasta atât de către mamă 
cât şi de către fiică. Amândouă femeile au căzut la picioarele lui şi, cu credinŃă fierbinte şi cu lacrimi, au 

                                                 
369 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 405-409. 
370 Ibid., p. 411. 
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cerut tămăduire de la ierarh. El le-a privit cu dragoste şi, ca un tată, le-a mângâiat cu cuvinte plăcute şi 
milostive. De data aceasta amândouă cereau tămăduire sufletească şi trupească. Arhiepiscopul a pus 
atunci mâna pe capul fetiŃei, a cântat laudă lui Dumnezeu şi a binecuvântat-o. De îndată fiica bolnavă a 
primit tămăduire.371 
 

                                                 
371 Ibid., pp. 411-413. 
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MINUNEA CU FIUL 
MEŞTERULUI PALATEES 

 
Pe atunci era un meşter cu suflet mare, ce broda cu fir de aur, pe nume Palatees, şi care făcea noi 

veşminte arhiereşti pentru sfânt. Ierarhul s’a folosit de acest prilej spre a vizita casa meşterului, unde se 
afla şi atelierul cu alŃi lucrători. Palatees avea un fiu de cinci ani care era sleit din pricina hemoragiei, 
bolind de vreo cincisprezece luni. Boala era aşa de istovitoare încât singura urmă de viaŃă era glasul său 
firav. Când. Sf. Grigorie a intrat în casa lui Palatees, el a întrebat, după cuviinŃă, cum se mai simte băiatul. 
Palatees, copleşit de dragostea părintească, cu lacrimi şi cuvinte de jale, i-a spus că fuseseră la mulŃi 
doctori dar nu izbutiseră nimic. Apoi Palatees l-a luat în braŃe pe copilul pe jumătate mort şi l-a pus în 
mâinile arhiereului. Apoi, precum i-a spus lui Hristos tatăl din Evanghelie care avea un copil bolnav, 
Palatees a zis: „Ai milă de fiul meu”. Sfântul a făcut semnul sfintei cruci peste copil. Apoi acoperind 
capul copilului cu palma, a murmurat în taină o rugăciune către Dumnezeu. După a treia rostire copilul 
s’a însănătoşit pe dată. Sfântul ierarh a dat apoi copilul părinŃilor săi. Vestea despre minunata vindecare 
s’a făcut cunoscută în toată cetatea.372  
 

                                                 
372 Ibid., pp. 413-425. 
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ÎNDATORIRILE  P ĂSTOREŞTI  
ALE  SFÂNTULUI 

 
Aceasta este doar una din multele minuni săvârşite de bunul păstor Grigorie. Sfântul a continuat să 

cerceteze mănăstirile din cetate, luând parte la multe slujbe şi procesiuni, după obiceiul din Biserica 
Ortodoxă, făcându-se, prin harul lui Dumnezeu, slava şi întărirea ortodocşilor, ca un al doilea Grigorie 
Theologul, şi păzitor pururea treaz al turmei sale. El cuvânta la toate aceste slujbe şi praznice. Ca unul ce 
era pururea purtător de grijă pentru trebuinŃele turmei sale, în 1355 a alcătuit Rugăciunea la vreme de 
secetă, căci în acel an a fost o vară peste măsură de caldă şi secetoasă. 

Biserica, Sfântul o înŃelegea ca pe o obşte văzută aievea. El scria că Sfântul Botez ne îndatorează a 
vedea pe Hristos nu numai în noi înşine, ci şi în fraŃii noştri creştini.373 Creştinul ce poartă pe Hristos 
înlăuntrul său, poartă de asemenea şi pe toŃi ceilalŃi creştini. Cel ce face bine unui creştin, îl face lui 
Hristos şi întregii Biserici. După cum zice rugăciunea Stăpânului nostru (In. 17:21), cine va despărŃi pe 
cei ce sânt una, uniŃi cu unul Dumnezeu de către Cuvântul cel unu şi Duhul cel unu?374 

Câteva dintre cele mai frumoase scrieri ale sfântului se află într’o culegere de Omilii peste tot anul, 
ce acoperă aproape tot anul liturgic.375 De-a lungul păstoririi sale sfântul s’a arătat deosebit de blând şi 
smerit, fără a-şi pierde vreodată răbdarea ori a se supăra. 

Ca un adevărat isihast, Sf. Grigorie şi-a îndemnat turma să ia parte la viaŃa sfinŃitoare. În Omilia 60 
el spune că în Taina Sfântului Botez şi a Sfintei Împărtăşanii se cuprinde întreaga noastră mântuire, căci 
ele rezumă iconomia lui Dumnezeu.376 În predicile sale propovăduia cu ardoare participarea la 
Dumnezeiasca Liturghie din Duminici, căci cel ce se lipseşte de Liturghia Duminicală este departe de 
Dumnezeu.377 De asemenea el sfătuieşte cuminecarea zilnică cu Sfânta Împărtăşanie.378 

 
 

NICHIFOR GRIGORA 
 

Primind îngăduinŃa Împăratului Ioan al V-lea, filosoful Nichifor Grigora a început să facă tot felul 
de lucruri care l-au tulburat adânc pe Arhiepiscop. Prietenii Arhiepiscopului Grigorie i-au trimis câteva 
pasaje din Antirrheticul al Doilea al lui Grigora. Din cele primite, Arhiepiscopul şi-a dat seama că 
Grigora cita manuscrise greşite. 

Grigora şi cohortele sale de antipalamiŃi dorea să dovedească că harul îndumnezeitor este zidit. Ei 
citau pasaje patristice în care Dumnezeu era numit ipostatis (Øpost£thj) al acelui har. Contrar acestei 
afirmaŃii, Tomul foloseşte verbul grecesc Øf…sthmi sau ØpÒst©shj (a face să se ipostasieze, lit. „a sta sub”) spre 
a fi aplicat „naşterii Fiului”; deci nicidecum „a zidi, a crea”.379 Folosindu-se de stihul biblic „Cine este 
tatăl ploii? Şi cine este cel ce a născut (tetokëj) bulgări de rouă?” (Iov 38, 28), Grigora stăruia în chip greşit, 
zicând că cuvântul folosit de unii PărinŃi nu era Øpest»sato, ci ™teknèsato, (a născut).380 

Întrucât Grigora îşi menŃinea părerea, întemeiată pe un manuscris greşit, Sf. Grigorie a pornit să 
adune vechi manuscrise din Thessalonic.381 Altundeva sfântul tâlcuieşte că PărinŃii au scris că „Lucrurile 
zidite înfăŃişează înŃelepciunea, măiestria şi puterea, dar nu esenŃa (lui Dumnezeu)”. PărinŃii au scris 
aceasta ca răspuns unor eretici precum Evnomie, care pretindeau că dezvăluie esenŃa lui Dumnezeu pe 

                                                 
373 Omilia I, PG 151, 9A-12B; Omilia 57, ed. Oikonomos, pp. 217-222. 
374 Epistola către Dionisie, Coisl. 98, fol. 207; Omilia 53, ed. Oikonomos, p. 180. 
375 Omilii, PG 151; Oikonomos, Omilia 42. 
376 Oikonomos, p. 258. 
377 Omilia 50. 
378 Omilia 38. 
379 Tomul sinodal din 1351, PG 151, 144B. 
380 PG 29, 624A; Tomul sinodal din 1351, PG 151, 144B. 
381 Ibid.  
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temeiul zidirilor.382 Apoi Palama zice de-a dreptul: „Iar Varlaam şi Akindin, cei ce zic că dumnezeiasca 
lucrare nu se osebeşte întru nimic de fiinŃa (esenŃa) lui Dumnezeu, sânt vădit evnomieni”.383 

Când scrierile lui Nichifor Grigora au ajuns la Thessalonic, Sf. Grigorie a scris două tratate prin care 
respingea tâlcuirea dată de Grigora la Tomul din 1351. În scrierea sa intitulată Împotriva lui Grigora el 
spune că Hristos este Capul Bisericii Care, dând omului darurile Duhului – îndeosebi slujirea 
apostolească – de care toŃi se pot dovedi nevrednici, continuă să trăiască şi să Se manifeste în întregul 
Trup. Această Biserică, Trupul lui Hristos, nu este doar o entitate sociologică sau geografică, din care fac 
parte doar cei vii; ea cuprinde deopotrivă pe îngeri şi pe drepŃii din toate timpurile. Această aşezare sub 
un singur cap a întregii zidiri este una din urmările întrupării.384  

În tratatul său Sf. Grigorie respinge şi obiecŃia că ar fi spus că omenitatea lui Hristos era nezidită. 
Dacă ar fi nezidită, aceasta ar însemna amestecul (furmÒn) celor două firi ale lui Hristos şi părtăşia 
amândurora la esenŃa dumnezeirii. Pentru aceea el scrie: „Dacă darul îndumnezeitor, îndumnezeirea dată 
sfinŃilor ... este dumnezeiasca esenŃă sau ipostasul dumnezeiesc, atunci toŃi sfinŃii sânt egali cu Hristos”, 
iar dumnezeirea devine „poli-ipostatică” (muriupÒstatoj).385 

Apoi, îmbărbătându-se a apăra CredinŃa încă o dată, Sf. Grigorie cu îndrăznire s’a împotrivit 
vrăjmaşilor lui Dumnezeu. Însă el biruia răul cu binele, neplecându-şi urechea la cei ce-i cleveteau pe 
vrăjmaşii săi. Era mărinimos şi răbdător în toate întristările şi necazurile. Pentru el prigonirile şi 
batjocurile erau socotite ca cinste şi slavă. Ca un adevărat ucenic al lui Hristos, el a luat jugul lui Hristos. 
ToŃi se uimeau de îndelunga sa răbdare. Ochii îl dureau de multe ori, din pricina necontenitelor şuvoaie de 
lacrimi la rugăciune. Omorându-şi toate patimile şi supunând trupul duhului, sfântul era totdeauna gata să 
lupte lupta cea bună. Însă înainte de sfârşitul său avea să fie din nou chemat să izbăvească Biserica şi 
CredinŃa Ortodoxă de zarva şi tulburarea ereticilor.  
 

                                                 
382 Cf. „150 de capete despre cunoştinŃa naturală” 83, în Filocalia VII, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1977, p. 484. 
383 Ibid. 
384 Împotriva lui Grigora, II, Coisl. 100, fol. 244V; III fol. 272. 
385 Ibid., IV, Coisl. 100, fol. 285; Theofanis PG 150, 941A. 
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ÎNCERCĂRI DE UNIRE  
CU BISERICA ROMEI 

 
În capitală, Împăratul Ioan al V-lea avea de făcut faŃă necredincioşilor Turci, pe care credea că-i va 

putea supune numai prin forŃa armelor. Iată de ce Ioan al V-lea a luat în serios problema unirii Bisericilor, 
deşi această făgăduinŃă de unire devenise aproape un joc politic pe care curtea bizantină îl juca periodic. 
El a trudit cu multă râvnă să săvârşească unirea Bisericilor. La 15 Decembrie, 1355, el a trimis o scrisoare 
la Avignon, cerând Papei Inochentie al VI-lea (1352-1362) următoarele: 5 galere, 15 vase de transport, 
1500 de pedestraşi şi 500 de călăreŃi. În schimb făgăduia să-şi convertească supuşii bizantini la CredinŃa 
Latină în decurs de şase luni! De asemenea, avea să-şi trimită al doilea fiu, Manuil, spre a fi fiul adoptiv 
al Papei. Dacă însă Împăratul nu avea să-şi Ńină făgăduinŃa, era gata să abdice, lăsând împărăŃia în 
stăpânirea lui Manuil, protejatul Papei sau, dacă acesta avea să fie încă minor, Papei însuşi, ca tată 
adoptiv!”386 

Papa Inochentie al VI-lea nu a luat în serios aceste extravagante făgăduinŃe. Papa însă era de părere 
că negocierile pentru unirea cu Grecii nu se puteau Ńine decât cu condiŃia ca aceştia să se supună cu totul 
papalităŃii. Papa şi-a trimis legatul, pe Pavel din Smirna, la Constantinopol, cu un mesaj de laudă la adresa 
simŃămintelor Împăratului. 

Lucrurile s’au înrăutăŃit o dată cu moartea lui Ştefan Duşan, la 20 Decembrie, 1355. Deşi BizanŃul 
scăpa de un duşman puternic, totuşi împărăŃia era în pragul prăbuşirii. Singura întrebare era aceea dacă 
rămăşiŃele împărăŃiei vor cădea în mâinile Turcilor sau ale unei puteri creştine. Turcii erau de-acum la 
hotarele Thraciei, singura provincie rămasă în împărăŃie. De-aceea Împăratul era nerăbdător să înceapă 
negocierile cu Apusul.387 

 
 
Legatul papal Pavel din Smirna 
 
Sf. Grigorie a sosit în capitală înaintea legatului Papei Inochentie al VI-lea. Când Pavel din Smirna 

s’a întâlnit cu Arhiepiscopul Grigorie nu era defel binevoitor faŃă de el, socotindu-l eretic, probabil sub 
influenŃa lui Varlaam. Cu toate acestea, luând iniŃiativa, Ioan al V-lea a aranjat o întâlnire, astfel încât 
Pavel din Smirna să fie de faŃă la o discuŃie între Grigorie Palama şi Nichifor Grigora. Împăratul însuşi 
era interesat să afle mai multe despre controversă, mai ales că nu fusese la Sinodul din 1351.388 

DiscuŃia a avut loc seara la Palatul Împărătesc. De faŃă era Împăratul cu soŃia sa Elena (fiica lui 
Cantacuzino, care era foarte binevoitoare faŃă de Sf. Grigorie) şi câŃiva dregători mireni. La început 
Împăratul a anunŃat că adunarea nu va lua nici o hotărâre, căci aceasta fusese luată de către Biserică în 
1351. Împăratul dorea întâi de toate să facă o bună impresie legatului papal.389  

 

                                                 
386 Ostrogorski, p. 477. 
387 Ibid., p. 476; Kelly, p. 222. 
388 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 109. 
389 Ibid., pp. 109-110. 
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DiscuŃia 
 
Ne-au rămas două relatări despre această discuŃie: una deosebit de părtinitoare, a lui Nichifor 

Grigora; şi una ceva mai nepărtinitoare, a Protostratorului Gheorghe Fakrasis. De fapt Grigora nici nu 
consemnează totdeauna cuvintele lui Palama, pretinzând că nu merită să fie pomenite. Însă discursul său 
consemnat de el este mai curând o poliloghie, despre care mai târziu Palama avea să spună: „Dacă ar fi 
rostit cu adevărat fiecare vorbă pe care pretinde că a rostit-o, atunci discuŃia ar fi durat nu doar o seară, ci 
zile şi nopŃi la rând”.390 

Mai târziu sfântul a alcătuit pentru posteritate o dare de seamă a acestor discuŃii în patru tratate, 
intitulate Împotriva lui Nichifor Grigora. În primele două tratate el vorbeşte despre confruntarea sa cu 
Grigora înaintea Împăratului Ioan al V-lea Paleologul. Cu multă limpezime Palama proclamă că obârşia 
dumnezeieştii esenŃe este ipostasul Tatălui; de nu ar fi aşa, „esenŃa lui Dumnezeu s’ar produce ea însăşi, 
iar Dumnezeu ar fi propriul Său Tată, cum proclama odinioară semeŃia oamenilor vestiŃi între Ellini. De 
fapt numai Dumnezeu Însuşi există, şi Lui Îi aparŃine dumnezeiasca esenŃă şi dumnezeiasca lucrare”.391 
Palama spune că tot ce are Dumnezeu este de la Sine Însuşi şi că El nu ia nimic de la altul, deci nu poate 
fi compus.392 

După această întâlnire Împăratul a fost silit să înştiinŃeze Roma că, deocamdată, nu este cu putinŃă a 
convinge poporul să primească unirea. El dădea vina în parte pe delegaŃia papală, care nu fusese însoŃită 
de galerele înarmate care să convingă pe bizantini. Împăratul ştia că supuşii săi nu aveau să-l asculte. 
După aceasta negocierile de unire au intrat într’un impas pentru câŃiva ani. Deşi exista o partidă destul de 
puternică favorabilă unirii, adevărul este că copleşitoarea majoritate a bizantinilor, mireni şi clerici, 
susŃineau cu tărie Ortodoxia. Însă în anul 1355, Patriarhul Filothei, care era împotriva lui Grigora, a fost 
depus. 

 
 
DiscuŃii în vederea unirii 
 
Împăratul Ioan al V-lea a început noi parlamentări în vederea unirii. IniŃial aceste discuŃii căutau să 

treacă drept un nou Sinod Ecumenic la Constantinopol. Cantacuzino însuşi scrisese la Roma, în nădejdea 
că problemele dogmatice se pot discuta la un Sinod Ecumenic – dar care să se Ńină pe teritoriul bizantin. 
Cantacuzino a luat parte la aceste parlamentări şi a încercat să-l convingă pe legatul papal Pavel că 
palamismul nu era o nouă învăŃătură, ci Ńinea temeinic de tradiŃia PărinŃilor Bisericii. 

În a doua jumătate a veacului al paisprezecelea, la Sinodul de la FlorenŃa, un îndepărtat rezultat al 
acelor parlamentări, palamismul avea să fie socotit dogmă oficială a Bisericii Ortodoxe, nefiind socotit un 
punct de separare între Răsărit şi Apus.393 Într’adevăr, Biserica Apuseană a evitat un dialog sincer cu ceea 
ce produsese mai bun theologia şi duhovnicia bizantină. Mai mult, Papa Urban al V-lea (1362-1370) s’a 
împotrivit unui Sinod Ecumenic, preferând să organizeze o Biserică Latină în lăuntrul imperiului grecesc 
şi să trimită călugări cerşetori ca misionari în Răsărit.394 

Legatul papal Pavel din Smirna a fost numit de Papa ca Arhiepiscop de Thiva şi apoi Patriarh titular 
al Constantinopolului. El a rămas astfel până în 1369, aflându-se în centrul parlamentărilor pentru unire. 
Pavel din Smirna şi-a dat oarecum seama că palamismul şi thomismul se excludeau reciproc. Lucrările lui 
Thoma din Aquino se întemeiază pe concepŃia latină despre Treime care subliniază unitatea substanŃei pe 
seama unicităŃii Persoanelor. MulŃi dintre Greci refuzau să se lepede de concepŃia răsăriteană tradiŃională. 
Pe deasupra, Apusul nu putea accepta că harul este nezidit sau poate fi acelaşi cu dumnezeiasca lumină. 
În Apus darurile Duhului Sfânt sânt socotite a fi zidiri. 
 

                                                 
390 Împotriva lui Grigora, I, Coisl. 100, fol. 253. 
391 Ibid., II, Coisl. 100, fol. 254. 
392 Ibid., I, Coisl. 100, fol. 241A. 
393 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 110. 
394 Kelly, p. 224. 
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CELE DIN URM Ă SCRIERI  

ALE SFÂNTULUI 
 

Trecuseră de-acum trei ani de la întoarcerea sfântului din Constantinopol. Patriarhul Filothei, cel 
depus în 1358, i-a cerut Sfântului Grigorie să respingă Antirrheticele lui Grigora despre Lumina 
Thavorică. Ultimele două tratate ale Arhiepiscopului se ocupă tocmai de aceasta, contrazicând pe Grigora 
care afirma că „lumina” thavorică de la Schimbarea la FaŃă a lui Iisus era, după părerea lui, „o arătare 
tipologică şi simbolică a Dumnezeirii celei nezidite”.395 El gândea că este cu neputinŃă a vedea pe 
Dumnezeu, fără numai prin simboluri şi chipuri trupeşti”. Aceleaşi gânduri le găsim şi mai nainte în 
scrierile lui Akindin. Palama afirma că cunoaşterea noastră despre El este întotdeauna o cunoaştere „prin 
har”, supusă voii Lui şi Ńinând de bunăvoirea Atotputernicului Dumnezeu. De fapt îngerii înşişi au 
trebuinŃă de această dumnezeiască bunăvoire, fără de care nu ar putea vedea pe Dumnezeu; deci aceştia, 
prin har, văd pre Dumnezeu, dar nu esenŃa lui Dumnezeu. Pe deasupra, această lumină nezidită este 
„arvuna veacului ce va să vie” sau răsplata de obşte şi veşmântul îndumnezeirii creştineşti. 
 

 
ULTIMELE ZILE DE VIA łĂ 

 
La vârsta de şaizeci şi doi de ani sfântul a avut un nou acces al bolii de care suferea de la treizeci şi 

nouă de ani. Totuşi nu a încetat să slujească şi să predice. ÎnrăutăŃindu-i-se boala, predicile lui s’au 
apropiat tot mai mult de tema morŃii. Într’o zi fierbinte de 1 August, 1358, el a vorbit despre obârşia bolii 
omeneşti – diavolul şi păcatul adus de el între oameni – şi de suferinŃa pricinuită astfel. În aceeaşi zi el i-a 
atins cu vorba şi pe vrăjitorii şi vracii care omoară sufletul fără să vindece trupul. În Duminica următoare 
nu s’a mai putut ridica, trebuind să-şi Ńină predica de pe patul de suferinŃă. După ce a tâlcuit Evanghelia 
zilei, a vorbit despre creştinii căzuŃi şi despre veşnica lor pierdere a sufletului şi trupului. 

Sf. Grigorie era grav bolnav şi, căzând la pat, a simŃit că i se apropie sfârşitul. El a prezis celor din 
jurul său ziua plecării sale la viaŃa veşnică. Apoi, la 13 Noiembrie, 1359, el a spus: „Prieteni, acum plec 
de la voi către Domnul. Ştiu aceasta, fiindcă Sf. Ioan Gură de Aur (ce se pomenea chiar în acea zi) mi s’a 
arătat, şi cu prietenească dragoste m’a chemat la el”. 

La 14 Noiembrie, la vârsta de şaizeci şi trei de ani, după ce a slujit doisprezece ani şi jumătate ca 
episcop, Sf. Grigorie a plecat la Domnul său. În ultimele clipe, cei din jurul său au văzut că buzele sale 
şopteau ceva, dar oricât s’au străduit, nu au putut să priceapă decât „Cerurile, cerurile”. Cu aceste vorbe 
sfântul său suflet s’a despărŃit lini ştit şi cu pace de trup. Chipul i s’a făcut strălucitor şi toate cele din 
odaie s’au luminat. Cu adevărat, preaînaltul şi strălucitul propovăduitor al minunatei lumini a ajuns în 
lumina cea neapusă. Chipul său strălucitor a fost văzut de către întreaga cetate, care s’a adunat la 
scumpele sale moaşte pentru a-i da ultima sărutare. Dumnezeu, întru bunăvoirea Sa, a voit a proslăvi pe 
credinciosul Său slujitor în acest chip, întrucât în viaŃa sa pământească fusese un strălucit lăcaş al harului 
şi fiu al dumnezeieştii lumini. Trupul sfântului a fost înmormântat în catedrala Sf. Sofia din Thessalonic. 
Părăsindu-şi trupul, în chip slăvit luminat cu îngerească curăŃie, Arhiepiscopul Grigorie a lăsat turmei sale 
cinstitele sale moaşte care tămăduiesc cu mărinimie pe bolnavii şi slăbănogii care vin la el cu credinŃă. 

După ocrotitorul Thessalonicului, Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Sf. Grigorie a 
rămas până în ziua de azi cel mai iubit sfânt al cetăŃii. 

 
 
Sfârşitul lui Nichifor Grigora 
 
Nichifor Grigora, marele potrivnic al Sfântului Grigorie, a răposat la Constantinopol prin anul 1360. 

Ca duşman înverşunat al isihaştilor, plin de cuvinte batjocoritoare, asemuindu-i cu nişte dobitoace, trupul 
său mort a fost ocărât şi târât pe uliŃele CetăŃii.396 Astfel şi-a sfârşit el jalnica sa viaŃă. 
 

                                                 
395 Hist. XXVIII, PG 149, 357 AB, 377 BC, 381B. 
396 Ioan Chipriotul, Palamiticarum Transgressionum Liber, cap. X; PG 152, 733-736. 
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CONVERTIREA ÎMP ĂRATULUI 

 
În Octombrie, 1369, Împăratul Ioan al V-lea, aflat la Roma, s’a convertit la papistăşie într’o 

ceremonie deosebit de pompoasă. Nici un cleric bizantin nu-l însoŃea pe împărat, şi nimenea dintre 
dregătorii săi nu i-a urmat pilda. Era un act individual, legat doar de persoana Împăratului. 

De la Roma Ioan s’a dus la VeneŃia, nădăjduind să ceară ajutor de la vechii săi aliaŃi, VeneŃienii. 
Din nefericire, Ioan şi însoŃitorii săi nu au avut destui bani nici ca să se întoarcă acasă în capitală. Deci a 
fost reŃinut în VeneŃia luni întregi, până când fiul său Manuil (pe atunci adolescent) a sosit ca să-l scape. 

În vreme ce Împăratul era la Roma, lepădându-se de credinŃa părinŃilor săi pe treptele de la Sf. 
Petru, înaintea Papei Urban al V-lea, Patriarhul Filothei, care fusese rechemat în scaun în urmă cu cinci 
ani (1364), la moartea Patriarhului Kallist I (+1363), căuta să întărească credincioşia norodului său faŃă de 
Dreapta-slăvire. El a dat la iveală scrisori de povăŃuire nu numai către bizantini, ci către ortodocşii de 
pretutindenea, din Siria, din Egipt, din Ńările slave din sud şi din Rusia. El credea că în situaŃia de atunci 
unirea celor două Biserici era cu neputinŃă. Nădejdile Împăratului într’un ajutor apusean pentru           îm-
părăŃia sa care se prăbuşea erau doar o cursă şi o amăgire. Vedem deci harul prorocesc al Sfântului 
Grigorie, care l-a sprijinit pe Ioan Cantacuzino, pentru ortodoxia sa, în locul Împăratului Ioan al V-lea 
care până la urmă s’a lipsit singur de har prin apostazia sa.  
 

 
PROSLĂVIREA SFÂNTULUI 

 
La adormirea sfântului s’au săvârşit mulŃime de minuni. În 1363 Patriarhul Kallist s’a adresat 

episcopilor sufragani ai scaunului Thessalonicului, poruncindu-le să facă o cercetare. La acea întâlnire a 
prezidat Împărăteasa Anna, care încă trăia în Thessalonic. Au fost ascultaŃi martorii şi mărturia lor s’a 
înscris într’un zapis ce a fost trimis în capitală.  

La moartea Patriarhului Kallist, în 1363, a revenit în scaun Patriarhul Filothei care a scris un 
Encomium (Laudă) şi o slujbă în cinstea prietenului şi învăŃătorului său Grigorie Palama. Slujba s’a Ńinut 
la Mănăstirea Celui Nepătruns, unde, în toamna lui 1342, Sf. Grigorie fusese întemniŃat de Patriarhul 
Kaleka. 

Arhiepiscopul Grigorie era cinstit ca sfânt şi la Marea Lavră din Muntele Athos, unde şi-a petrecut 
câŃiva ani, atât între zidurile mănăstirii cât şi în afara ei. La Kastoria, în Macedonia, s’a afierosit o biserică 
Sfântului Grigorie Palama în anul 1368. Astfel, ca de obicei, cinstirea locală a precedat proslăvirea. La 
nouă ani de la adormirea sa, în 1368, o Hotărâre a Sinodului a consfinŃit cuprinderea numelui Sfântului 
Grigorie în Calendarul bisericesc al Marii Biserici din Constantinopol, la data de 14 Noiembrie. Pilda sa a 
fost urmată şi de alte Biserici.397  

 
Icoana sfântului 
 
În vremea vieŃii sale nu s’a făcut nici un portret al sfântului. Curând după fericita sa adormire, când 

pomenirea lui era încă vie, un artist necunoscut l-a zugrăvit într’o sfântă icoană. La fel ca cei mai mulŃi 
anatolieni, Sf. Grigorie Palama era oacheş, cu ochi mari şi adânciŃi sub sprâncenele arcuite. Fruntea sa era 
rotunjită, nasul lung şi subŃire ca o lamă de cuŃit iar buzele mici şi strânse laolaltă ca de o durere. El este 
înfăŃişat purtând omoforul şi sakkosul de arhiepiscop, iar mâna sa dreaptă este ridicată în semn de 
binecuvântare. În mâna stângă Ńine o Evanghelie bătută în pietre nestemate. Înscrisul de pe icoană zice 
aşa: „Cel între sfinŃi Părintele nostru Grigorie, Arhiepiscopul Thessalonicului”. 

 
 
A Doua Duminică din Postul Mare 
 

                                                 
397 John Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, op. cit., p. 112. Pe lângă Encomiul Patriarhului Filothei, Tomul Sinodal din 
1368 (PG 711-712) dă alte informaŃii despre moartea şi proslăvirea Sfântului Grigorie. 
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Pe lângă 14 Noiembrie, sfântul a mai primit un loc unic în calendar, A Doua Duminică din Postul 
Mare. Slujba sa era un fel de prelungire a slujbei din Întâia Duminică din Postul Mare, Duminica 
Ortodoxiei. În slujbă s’au cuprins cântările alcătuite de Patriarhul Filothei, iar canoanele Utreniei au fost 
compuse de un anume Gheorghie. La Sinodiconul Ortodoxiei s’au adăugat următoarele: 

 
Lui Grigorie, Sfântul Mitropolit al Thessalonicului,  

veşnică pomenire! 
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CÂTEVA MINUNI ALE SFÂNTULUI  
GRIGORIE PALAMA 

 
 

Cinurile călugărilor şi nevoitorilor îl aleg pe sfântul şi de Dumnezeu purtătorul Grigorie ca dreptar 
al virtuŃii şi desăvârşirii. Soboarele arhiereilor şi patriarhilor îl aleg pe dumnezeiescul Grigorie ca apărător 
şi înainte-stătător. ÎmpăraŃii şi împărătesele îşi pun nădejdea în binecuvântările lui. Cetatea 
Constantinopolului răsună de săvârşirile sale duhovniceşti. Thessalonicul s’a bucurat vreme de mulŃi ani 
de ocrotirea sa şi de nevoinŃele sale apostoliceşti. Deşi Asia Mică l-a Ńinut în robie, ea totuşi a primit un 
dumnezeiesc şi neîntrecut propovăduitor şi apostol. 

Iată câteva din minunile săvârşite de minunatul păstor al Thessalonicului, luminătorul cel 
preastrălucit al cerului duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe. Îngereasca şi apostoliceasca sa viaŃă, 
nenumăratele şi istovitoarele sale strădanii pentru CredinŃă, feluritele sale ispite şi încercări l-au arătat a fi 
un adevărat mărturisitor al sfintelor învăŃături ortodoxe şi vestit nimicitor al sataniceştilor eresuri. 
Citindu-le, veŃi descoperi îndrăzneala de care s’a învrednicit înfocatul ocrotitor al ortodocşilor înaintea lui 
Hristos Dumnezeu şi neîntrecuta sa dragoste pentru cei credincioşi, chiar şi după fericita sa adormire şi 
mutare la Dumnezeu; căci acuma el, cu mintea şi cu duhul, stă înaintea MinŃii celei Dintâi. 
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1. Tămăduirea ieromonahului cu dureri de cap 
 
Într’o mănăstire din Thessalonic era un ieromonah care s’a avântat în lupta pentru dobândirea 

virtuŃii. Stând acolo, nevoitorul cucerniciei a fost încercat de o boală. Era o boală grea, cunoscută ca 
algocefalee sau durere de cap cronică. Starea lui era aşa de gravă încât, fără un anume leac, moartea ar fi 
fost aproape sigură. Deşi moartea a fost amânată o vreme, durerea de cap nu a încetat. La început durerile 
apăreau din când în când, cam o dată pe lună. Cu vremea însă simptomele bolii se arătau de două sau trei 
ori pe lună. Mai apoi durerea revenea des şi tot mai puternică. Starea aceasta a durat vreme de şapte ani 
fără contenire, ba chiar înrăutăŃindu-se. Bolnavul părea că îşi pierduse simŃirile, văzându-se că este 
tulburat după felul cum gemea. Din nou, moartea părea de neocolit, dar de data aceasta bolnavul nu mai 
voia nici un tratament medical sau medicament. Cum avea să se termine această boală? Ieromonahul nu 
mai avea nici o nădejde să scape cu viaŃă. Socotind că boala sa îl va duce la moarte, şi-a îndreptat 
gândurile numai asupra vieŃii viitoare. Cu suspine şi lacrimi către Dumnezeu, căuta o pocăinŃă adevărată. 
Se învinuia pe sine pentru nepurtarea sa de grijă şi pentru greşalele sale, dar se şi temea, căci nu avea cui 
să împărtăşească mâhnirea lui sau pe cineva care să se roage pentru tămăduirea sufletului său.  

Atunci şi-a adus aminte de o veche cunoştinŃă, un prieten, răposatul Arhiepiscop Grigorie Palama. 
Şi-a amintit de sfinŃenia ierarhului şi de felul cum păstorea turma sa plin de dumnezeiască însuflare. Îi 
părea tare rău că nu fusese de faŃă când fericitul bărbat se mutase la Domnul. Atunci s’a gândit întru sine: 
„Dacă m’aş fi aflat acolo, ca să aud cele din urmă cuvinte ale sale şi să primesc sfânta sa binecuvântare, 
această amintire mi-ar fi fost ocrotire şi armă de apărare”. Deci jelindu-şi starea nenorocită, ieromonahul 
a adormit şi îndată a avut o vedenie pe care a istorisit-o astfel: „M’am văzut în altarul bisericii Sf. 
Dimitrie cel minunat. Acolo am zărit un strălucit ierarh care stătea înaintea Sfintei Mese şi săvârşea 
sfintele Taine. Atunci am îngenuncheat înaintea lui şi l-am rugat să-mi dea sfânta sa binecuvântare. Însă 
el părea să nici nu audă cererea mea, căci mintea îi era cu totul cufundată în slujirea Tainelor şi atenŃia 
îndreptată asupra Sfintei Mese. Dar după scurtă vreme el s’a întors către mine şi şi-a pus dreapta pe 
creştetul meu, chiar în locul unde mă durea mai tare. Apoi a făcut semnul Sfintei Cruci şi din degetele 
sale parcă a curs ulei sfinŃit cu care mi-a uns faŃa”. 

Aceasta a fost vedenia ieromonahului. Când s’a trezit din somn, orice urmă de deznădejde, mâhnire 
şi întristare a pierit. Nu a mai suferit de dureri de cap ori de altceva. Deci a mulŃumit din inimă Domnului 
şi slujitorului Său Grigorie.398 

 
 
2. Vindecarea de colită 
 
Un locuitor din Thessalonic, dintr’o familie de vază, trăia împreună cu soŃia şi copiii şi se îngrijea 

de treburile familiei. De mai mulŃi ani el suferea de o boală numită colită, adică inflamarea colonului, care 
se înrăutăŃea an de an. Deşi se supusese îngrijirilor medicale şi farmaceutice, starea lui nu se îmbunătăŃea, 
ci durerea creştea. Până la urmă intestinul i s’a astupat cu totul şi pântecele i s’a umflat. După şase zile, 
neputând urina, suferea de dureri cumplite. În ajunul celei de-a şaptea zi omul ajunsese să nu mai aibă 
nădejde de viaŃă. Rudele, prietenii şi cunoscuŃii stăteau pe lângă el şi căutau să-i aducă oarecare 
mângâiere. Din vorbă în vorbă au pomenit şi de dumnezeiescul Grigorie în faŃa bolnavului. Ei i-au po-
vestit că mulŃi din cei ce ceruseră ajutor la mormântul Arhiepiscopului Grigorie au primit tămăduire 
minunată chiar după ani de suferinŃă de boli cronice. Auzind aceasta bărbatul, cu jalnice tânguiri, l-a 
chemat pe sfântul, zicând: „Sfinte al lui Dumnezeu, deşi nu pot să merg la mormântul tău precum alŃii, 
căci boala şi vremea nu-mi îngăduie, tu, ca un adevărat următor al lui Hristos, poŃi să mă cercetezi şi să 
mă vindeci, scăpându-mă de acest chin amar şi de moarte sigură”. Deci zicând acestea şi altele de acest 
fel, a adormit. 

În somn se făcea că-l zăreşte pe Sf. Grigorie înveşmântat ca preot şi însoŃit de unul din călugării săi, 
numit tot Grigorie. Cu ei se afla încă un călugăr şi un diacon, care fuseseră vechi prieteni ai bărbatului 
suferind. Sf. Ierarh Grigorie, cu glas iubitor, l-a întrebat pe cel care-l ruga: „Care îŃi este necazul? Care 

                                                 
398 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 441-445. Patriarhul a cerut o istorisire a minunilor 
Sfântului Grigorie de la fratele său, care avea rangul de Mare Iconom al Bisericii din Thessalonic. Vezi şi Ierom. Athanasie din 
Paros, ViaŃa lui Grigorie Palama, Orthodox Kypsely, Thessalonic, 1981, pp.      191-192 (în greceşte).  
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este pricina acestei zarve, tulburări şi dureri trupeşti?” Bărbatul a răspuns: „Oare nu vedeŃi că mă 
copleşesc dureri amare şi că sânt gata să-mi pierd viaŃa? Vai, toŃi cei dragi ai mei vor rămâne fără 
ocrotire”. Atunci sfântul a spus: „Nu te teme pentru cele de faŃă, prietene. În scurtă vreme te vei face 
bine”. Apoi scoŃând din sân o bucată de pânză, sfântul a spus: „Pune-Ńi fâşia de pânză pe locul unde te 
doare”. Pânza era din ultimul veşmânt al său, brodat cu fir de aur, cu un model de nouă cruci de aur. 
Bărbatul bolnav a pus pânza pe locul umflat. Diaconul aflat cu ceilalŃi avea o cruce dintr’o lumânare de 
ceară, pe care a pus-o pe şalele bolnavului. Apoi sfinŃii vizitatori au pierit. 

Bolnavul s’a trezit cu totul odihnit, simŃind doar o uşoară înŃepătură la colon. Apoi, în chip minunat 
a putut să dea afară toată murdăria şi puroiul din locul bolnav. ToŃi cei ce au aflat de aceasta s’au 
minunat, căci scăpase de la o moarte sigură. Curând s’a însănătoşit cu totul şi s’a făcut tare şi viguros, 
ducându-se la mormântul vestitului şi sfântului ierarh al lui Dumnezeu. Ajuns acolo a povestit cu bucurie 
tuturor cum i-a fost dat să aibă parte de o minune mai presus de fire. El a dat mulŃumită lui Dumnezeu şi 
slujitorului Său Grigorie.399 

 
 
3. Protopsaltul cu mâna uscată 
 
Protopsaltul catedralei din Thessalonic era şi canonarhul care intona primele note ale cântării, spre a 

da tonul celorlalŃi cântăreŃi. Era desăvârşit în meseria sa, învăŃând şi povăŃuind pe alŃii în această artă 
sfântă, fiind şi deosebit de iscusit în arta hironomiei, o metodă de a dirija, de pe vremea sfinŃilor Ioan 
Damaschin şi Cosma Ierusalimneanul, prin care dirijorul îi îndruma pe cântăreŃi cu anumite gesturi ale 
mâinii drepte, ridicând sau coborând degetele cu anumite semne pentru mişcările melodice ale notelor. 

S’a întâmplat ca acest protopsalt să se îmbolnăvească, înghiŃind ceva otrăvitor. El a zăcut un an 
întreg în pat, aproape fără să se mişte. Cu vremea acea otravă s’a mai împrăştiat şi a fost eliminată, poate 
din pricina regimului aspru prescris, ori a altor tratamente medicale. Resturile otrăvii s’au depus în 
extremităŃi, ducând la paralizia braŃelor şi picioarelor. Totuşi nici această stare nu a fost permanentă, căci 
după câteva zile otrava a părăsit mădularele, afară de trei degete de la mâna dreaptă (degetul mare, 
arătătorul şi mijlociul), făcându-le nefolositoare. Degetele rămăseseră drepte şi înŃepenite, fără a se putea 
mişca. Doctorii n’au putu să dea nici un leac pentru boala sa. Protopsaltul suferea mult pentru aceasta, 
căci nu mai putea să-şi reia locul între cântăreŃi. De asemenea nu putea nici să scrie ori să copieze 
cântările. Deci protopsaltul şi-a pierdut orice nădejde în doctori, chirurgi sau leacuri, hotărând să se lase 
cu totul la mila lui Hristos şi a slujitorilor Săi. 

Deci noaptea, după ce s’a rugat tuturor sfinŃilor să mijlocească în folosul lui, cine oare i s’a arătat 
protopsaltului într’un chip dumnezeiesc şi minunat? Vom vedea îndată. Se făcea că protopsaltul se afla în 
uriaşa biserică a Sfintei Sofii din Thessalonic. În partea dreaptă a bisericii el l-a întâlnit pe marele ierarh 
Grigorie. Într’adevăr, mormântul Sfântului Grigorie era aşezat chiar în acel loc. „Se făcea”, a spus 
cântăreŃul, „că ierarhul îmi mângâia creştetul capului ca un tată”. Apoi i-a vorbit acestuia cu glas blând şi 
plăcut, zicând: „Du-te, mai-marele cântăreŃilor, că de acum înainte vei fi sănătos”. 

Se apropiau zorile şi protopsaltul s’a sculat şi a pornit în grabă către biserica ce adăpostea moaştele 
sfântului. Îngenunchind înaintea mormântului, vărsa lacrimi din belşug, rostind cuvinte de pocăinŃă. El a 
cerut stăruitor sfântului să mijlocească pentru el. În trecut protopsaltul păcătuise mult rostind vorbe 
îndrăzneŃe împotriva Sfântului Grigorie. El a cerut cu stăruinŃă iertare sfântului şi ca el să-i tămăduiască 
mâna. Pe când zicea aceasta, îşi freca necontenit mâna dreaptă de piatra mormântului. După ce s’a rugat 
îndelung, a hotărât să se întoarcă acasă. Apoi deodată degetele amorŃite au revenit la viaŃă, mişcându-se 
cu mare uşurinŃă. O, ce har minunat şi mai presus de fire a revărsat Hristos asupra lui Grigorie! Ajuns 
acasă, protopsaltul a luat un condei şi a scris bine şi fără şovăire. El a putut de asemenea să facă din nou 
mişcările cerute de hironomie, potrivit cu glasurile muzicii bizantine. Apoi, cu glas răsunător, protopsaltul 
a lăudat şi a slăvit pe blândul slujitor al lui Dumnezeu, Grigorie.400 

 
 

                                                 
399 Patriarhul Filothei Kokkinos, ViaŃa lui Grigorie Palama, op. cit., pp. 445-449. Ierom. Athanasie din Paros, ViaŃa lui 
Grigorie Palama,                op. cit., pp. 193-194. 
400 Patriarhul Filothei, ibid., pp. 449-451. Ierom. Athanasie din Paros, ibid., pp. 194-196. 
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4. Tămăduirea unui Ńesător 
 
Un Ńesător ce lucra la atelierele împărăteşti a fost lovit de o boală neaşteptată care l-a făcut anoretic 

şi neputincios să-şi mai golească intestinele. După mai multe zile starea lui s’a înrăutăŃit mereu, fiind 
aproape de moarte. El s’a hotărât să meargă la doctorul împărătesc şi acela i-a pregătit un leac care să-i 
golească maŃele. Dându-i licoarea, doctorul i-a spus să o bea toată deodată. Însă Ńesătorul, ajuns acasă, a 
hotărât ca, împotriva sfatului doctorului, să bea numai jumătate din acea licoare. Apoi avea să bea şi 
restul, dacă vedea că îi ajută. Dar după ce a luat jumătate din ce i se prescrisese, rezultatul a fost mai rău, 
având parte de efectele potrivnice, care au dus la diaree.  

Omul s’a dus din nou la doctorul care, din neştiinŃă sau nebăgare de seamă pregătise licoarea 
vătămătoare. Doctorul a făcut tot ce se putea ca să-i oprească diareea, dar în zadar. łesătorul, 
deznădăjduit de iscusinŃa doftoricească, a căutat adăpost la Dumnezeu şi la slujitorul Său, Grigorie. El a 
zis: „Ştiu, omule al lui Dumnezeu, că ori pe pământ, ori în ceruri, ai mare îndrăznire la Dumnezeu. Fii 
mie ajutor în ceasul acesta, căci ştiu că prin mijlocirea ta mă poŃi izbăvi de această primejdie şi de 
moartea amară”. 

Rostind deci rugăciunea aceasta, Ńesătorul a adormit. El a văzut în somn pe călugărul care îi slujea 
ierarhului pe când era în viaŃă. Atunci călugărul i-a spus Ńesătorului: „Dragul meu, treci pe la casa 
ierarhului şi, când ajungi acolo, ia sfântul său omofor şi puneŃi-l pe rărunchi, ca să dobândeşti dorirea ta”. 
Deci încă în somn fiind, Ńesătorul s’a văzut ducându-se la casa ierarhului. Cum i s’a poruncit, el a căutat 
sfântul veştmânt. După ce a căutat zadarnic pretutindenea, s’a întors grabnic la călugăr şi i-a spus că nu 
poate afla veştmântul. Atunci călugărul l-a luat de mână şi l-a dus la casa ierarhului, care s’a vădit a fi 
mormântul aceluia. Călugărul, aflând sfântul omofor, l-a pus pe spatele Ńesătorului, peste rărunchi, şi 
îndată a plecat. 

łesătorul s’a trezit şi şi-a dat seama că acea casă a ierarhului era nimic altceva decât mormântul 
aceluia. Deşi era încă suferind, Ńesătorul a plecat la mormânt. Acolo s’a frecat cu rărunchii de piatra 
mormântului. Plecând de la mormânt el s’a însănătoşit pe deplin şi a scăpat de boala aceea cumplită.401 

 
 
5. Doctorul cu multe boli 
 
Slăvitul doctor al sufletelor şi trupurilor Grigorie a tămăduit şi un doctor bolnav. Acesta zăcea la pat 

de multă vreme, suferind de mai multe boli, astfel că a început să aibă răni pe tot trupul (decubitus 
ulcers). Această complicaŃie nedorită, care nimiceşte treptat Ńesuturile, face să apară viermi în răni. 
Lucrurile au mers şi mai rău atunci când atât soŃia cât şi copiii doctorului s’au îmbolnăvit. Astfel casa nu 
mai era doar locuinŃa doctorului, ci încă şi spital. Dar iubitul şi dumnezeiescul nostru sfânt a venit să 
cerceteze această casă atât de greu lovită. Cum anume s’a întâmplat aceasta?  

Într’un vis fiica doctorului bolnav a văzut pe sfântul în încăpătoarea lor casă. Ea a îngenuncheat 
înaintea lui şi l-a rugat stăruitor să-i tămăduiască tatăl. Sf. Arhiepiscop Grigorie a fost foarte binevoitor cu 
ea şi i-a ascultat cererea. Mai apoi ea a văzut cum ierarhul a poruncit unui irodiacon să aducă ligheanul de 
apă folosit la spălarea mâinilor sale după dumnezeieştile slujbe. Atunci irodiaconul a adus ligheanul plin 
cu apă binecuvântată. Atunci sfântul a poruncit diaconului să spele mâinile şi picioarele bolnavului, iar 
diaconul a făcut îndată aşa. Îndată ce bolnavul a fost spălat, şi-a recăpătat sănătatea. Cu mare uimire fiica 
sa a văzut totul. Atunci ea s’a gândit să mai ceară ceva Sfântului Grigorie, dar de data aceasta pentru 
mama sa. Însă i s’a părut că aude un glas de sus care zicea: „Este de ajuns acum. Curând şi ea va fi bine”. 

Sculându-se din somn, fiica a povestit visul                     părinŃilor ei. Atunci tatăl său a poruncit să 
fie dus la baie. Ajuns acolo el şi-a spălat rănile cu puroi şi viermi, apoi s’a dus la mormântul sfântului 
unde s’a rugat şi a plâns. După două zile a simŃit un junghi în pântece, după care a izbutit să dea afară 
fecalele pe care nu le putuse elimina din pricina unei constipaŃii. A hotărât să se întoarcă acasă, unde a 
simŃit un alt junghi, dar mult mai tare. Apoi a devenit foarte slăbit şi s’a deshidratat de la diaree, ceea ce i-
a făcut pe ceilalŃi doctori să se teamă pentru viaŃa sa. După mai multe zile de deznădejde a eliminat toate 
materiile stricate din trup. Aceasta s’a întâmplat numai prin uimitoarea şi inexplicabila spălare a mâinilor 
şi picioarelor. Curând a biruit boala şi şi-a recăpătat puterile. A fost chiar în stare să urce din nou pe cal, 

                                                 
401 Patriarhul Filothei, ibid., pp. 455-457. Ierom. Athanasie din Paros, ibid., pp. 196-198. 
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mergând călare prin toată cetatea la casele celor bolnavi şi tămăduindu-i pe mulŃi. Totuşi pe soŃia sa nu o 
putea tămădui. Curând a început a deznădăjdui că va scăpa cu viaŃă. Însă doctorul tuturor, Sf. Grigorie, nu 
şi-a uitat făgăduinŃa, ci a tămăduit-o curând după aceea.402 

 
 
6. Femeia cu mâna paralizată 
 
O femeie de treabă şi smerită din Constantinopol a căzut pradă unei boli grave şi îndelungate. Între 

altele, o scurgere rău mirositoare ieşea din mâna sa dreaptă, făcându-o să se usuce şi să nu o mai asculte. 
Ca şi cum n’ar fi fost de-ajuns, mâna nu atârna în jos, ci stătea întinsă într’o parte. Nimic nu-i putea 
schimba poziŃia, făcând-o să fie o privelişte jalnică. Doctorii s’au gândit ca pentru mâna sa Ńeapănă să-i 
aplice tratamente de încălzire şi nişte medicamente foarte puternice. Dar ea nu le-a urmat sfatul, alegând 
să folosească mirul tămăduitor şi moaştele sfinŃilor. Deci îşi ungea adesea mâna bolnavă cu ulei sfinŃit. 

Zi de zi ea auzea despre multele minuni săvârşite de minunatul Grigorie. La început nu a dat nici o 
crezare acestor istorisiri. De ce? Fiindcă mai demult, împreună cu alte femei din Constantinopol, pline de 
slavă deşartă şi de toane, rostise cuvinte grele împotriva omului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, cum 
boala ei se înrăutăŃea, neavând altă nădejde şi îmbărbătată de veştile despre mijlocirile ierarhului, a 
hotărât să încerce puterea sfântului. Deci s’a dus la mormântul lui. Deşi îl ruga să o ajute, avea îndoieli. 
Totuşi şi-a pus mâna pe lespedea mormântului şi, minune! Mai întâi sfântul i-a tămăduit degetele 
necrozate, astfel încât şi le-a putut mişca spre a-şi face semnul crucii. Apoi ea s’a dus şi s’a închinat la 
icoanele din biserică. La trei zile după ce s’a întors acasă şi-a recăpătat folosirea deplină a mâinii. Iată 
minunile lui Dumnezeu! Dar, pe deasupra, femeia s’a tămăduit de un rău şi mai mare decât suferinŃa 
trupească: păcatul duhovnicesc al necredinŃei. Deci dând slavă lui Dumnezeu, ea a vestit desluşit minunea 
făcută de slujitorul Lui. Audă dar toŃi cei ce au îndoieli, şi să creadă!403 

 
 
7. Femeia cu reumatism 
 
O femeie bătrână, săracă şi văduvă suferea de o gravă artrită reumatoidă la braŃul stâng. La început 

simptomele erau uşoare şi nu destul de grave ca s’o împiedice de la lucrul de mână cu care îşi câştiga 
traiul. Însă cu trecerea timpului încheietura umărului şi toată partea de sus a braŃului s’au umflat, încât 
abia îşi mai mişca braŃul stâng, ceea ce i-a adus mari necazuri. ViaŃa de fiecare zi i se făcuse de nesuportat 
şi a fost silită să se oprească din lucru. Doctorii au încercat tot felul de leacuri. Până la armă i-au 
cauterizat partea vătămată. Dar acest tratament s’a dovedit zadarnic, căci nu numai că avea dureri, dar 
boala s’a agravat. 

                                                 
402 Patriarhul Filothei, ibid., pp. 459-461. Ierom. Athanasie din Paros, ibid., pp. 198-199. 
403 Patriarhul Filothei, ibid., pp. 463-467. 
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Văduva a răbdat această stare vreme îndelungă, văitându-se numai vecinilor. Aceştia, neputincioşi, 
au îndemnat-o să se ducă la mormântul strălucitului ierarh Grigorie, ca să ceară de la el tămăduire. 
Înduplecată de bunul lor sfat, ea s’a dus la mormânt unde a cerut cu stăruinŃă ajutorul sfântului. Cum 
seara se apropia, ea s’a hotărât să plece spre casă. Ajunsă acolo, s’a dus să se culce, căci avea dureri.  

Marele tămăduitor ar fi putut s’o izbăvească de dureri, dar a zăbovit, pentru ca ea să-şi dea seama 
mai bine de tămăduire. Mai întâi el i-a însănătoşit umărul şi partea de sus a braŃului, apoi cotul şi 
antebraŃul, şi la urmă degetele. Femeia însă nu şi-a dat seama de îndată de tămăduirea lor, ci doar a simŃit 
cum durerea coboară prin braŃ până la degete. Apoi a început să se simtă mai rău şi, fără să bage de seamă 
îmbunătăŃirea stării sale, se plângea de sfântul tămăduitor la fel ca o femeie care a primit un tratament fără 
rezultat de la un doctor lumesc. Vecinii au venit să o vadă şi, zărindu-i braŃul, au îndemnat-o să se 
întoarcă la mormântul sfântului şi să-i ceară tămăduire deplină. Ea i-a ascultat, întorcându-se la mormânt 
a doua zi. 

Când s’a apropiat de mormântul făcător de minuni, suspinând, a îngenuncheat înaintea sfântului. 
Totuşi în inima ei cârtea, întrebându-l de ce a lăsat-o să se îmbolnăvească mai rău. Sfântul din nou s’a 
milostivit de ea. Spre deosebire de alŃii, de data aceasta tămăduirea nu s’a făcut în somn sau prin cuvinte, 
ci la vedere şi în stare de veghe. Ea a simŃit cum necontenita ei durere dispărea pe măsură ce cobora de-a 
lungul braŃului către vârful degetelor, descriind-o ca pe o sfoară trasă afară prin vârfurile degetelor. 
Femeia s’a întors acasă fără urmă de durere sau boală. De-atunci a putut să reînceapă fără greutate lucrul 
său de mână, dând adâncă mulŃumită Domnului şi mărind pe Grigorie, slujitorul Lui.404 

 
 
8. Vindecarea a două călugări Ńe 
 
Erau două călugăriŃe, una mai tânără şi alta mai bătrână, de la două mănăstiri diferite. Cea vârstnică 

avea ochii bolnavi iar cea tânără îşi pierduse auzul. Cele două maici s’au dus la mormântul marelui ierarh, 
fiecare căutând să scape de boala ei. Iubitorul de oameni doctor îndată a vindecat-o pe cea tânără de 
surzenia ei şi pe cea vârstnică de orbire. Deci cu mare bucurie pentru grabnica şi vădita vindecare a 
simŃurilor lor moarte, ele au adus cântare de laudă binefăcătorului şi tămăduitorului lor Grigorie.405 

 
 
9-10. Vindecarea mâinii unui vechi prieten  
şi vindecare unui monah străin 
 
Un preacinstit bărbat din Thracia, din oraşul Orestiados (cunoscut mai apoi ca Adrianos), plin de 

chibzuinŃă şi cu o viaŃă smerită, a devenit cetăŃean al Thessalonicului. Plin de cucernică râvnă şi dragoste 
pentru ceea ce este bun, el lua parte la criticarea cu tărie a faptelor silnice ale zeloŃilor din Thessalonic. 
Căpeteniile zeloŃilor căutau să-i facă rău şi chiar voiau să-l omoare, dacă nu-l ajuta Dumnezeu.  

                                                 
404 Ibid., pp. 467-471. 
405 Ibid., p. 471. 
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Când Sf. Grigorie a devenit Arhiepiscopul Thessalonicului, bărbatul din Thracia, fiind iubitor de 
adevăr, dorea să se împărtăşească de mântuitoarele învăŃături ale sfântului pe care-l iubea foarte mult, 
nevoind să se despartă de el. Sfântul a fost înştiinŃat de marea râvnă a bărbatul Thrac împotriva zeloŃilor şi 
statornicia sa în sprijinirea adevărului. Pentru aceasta ierarhul l-a binecuvântat şi a zis: „Pentru râvna ta 
vrednică de laudă, înrădăcinată în adevăr şi bunătate, şi marea vitejie a sufletului tău, prietene, numai 
Dumnezeu îŃi poate răsplăti. Orice răsplată de la noi, oricare ar fi ea, ar părea mică şi nevrednică, căci ar 
fi de la firea şi puterea omenească”. Aşa a zis înainte-văzătorul sfânt, şi aşa avea să se întâmple. 

MulŃi ani mai târziu bărbatul din Thracia suferea de o boală a palmei mâinii stângi. În acea parte 
unde apar bătături lucrătorilor i-au apărut pe neaşteptate patru umflături tari, cu marginile cu băşici 
usturătoare, astfel încât nu mai putea închide şi deschide palma. Umflăturile anormale erau urâte la 
vedere. Omul a suferit de această boală opt ani, fără să afle leac. A auzit de minunile Sfântului Grigorie, 
dar curând avea să fie el însuşi martor. Deci s’a hotărât să meargă la mormântul sfântului împreună cu alŃi 
rugători. 

După ce s’a închinat sfântului a rămas lângă mormânt şi şi-a pus mâna stângă pe piatra 
mormântului. Apoi, zărind icoana dumnezeiescului ierarh, a început să-i vorbească sfântului în chipul cel 
mai prietenesc, ca şi cum Sf. Grigorie ar fi fost viu în faŃa lui. Cu chip vesel şi multă dragoste el a început 
să-i şoptească cererile sale. „Ştiu, o, adevăratule prieten al lui Hristos, că acuma tu ai vădită şi mare 
îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. łi-ar fi foarte uşor să împlineşti grabnic cererile rugătorilor care îŃi cer 
nebiruita mijlocire. Acum este vremea să foloseşti îndrăzneala ce o ai la Dumnezeu pentru mâna mea cea 
bolnavă. Căci tu poŃi să-l îndupleci pe bunul meu Dumnezeu şi Mântuitor să-mi împlinească cererea. Îmi 
aduc aminte ce ne spuneai odinioară nouă, nevrednicilor, pe când erai în viaŃă: mi-ai spus că Dumnezeu 
îmi va da răsplata cuvenită mie pentru sfânta mea râvnă şi statornicie în strădania pentru adevăr”. Vorbind 
astfel, bărbatul din Thracia îşi păstra chipul vesel şi pe buzele sale se zărea un zâmbet. Acest simŃământ 
de bucurie se datora dorinŃei sale puternice şi credinŃei. 

Însă lângă mormânt şedea un monah străin care-l privea pe bărbatul din Thracia. Monahul era cam 
repezit, dar era simplu şi plin de râvnă pentru păstrarea a ceea ce socotea a fi buna-cuviinŃă. El s’a ridicat 
şi şi-a arătat dezaprobarea, osândind pe bărbatul din Thracia pentru că zâmbea în timpul rugăciunii, 
socotind că nu avea nici căldură şi nici zdrobire de inimă. Atunci Thracul i-a arătat mâna bolnavă. Îndată 
monahul l-a mustrat, zicând: „Dacă suferi aşa de cumplit, cum oare nu te ruşinezi? De ce nu plângi şi nu 
te jeleşti înaintea sfântului? Tu însă ai voit mai bine să te rogi înaintea lui cu o necuvenită nepăsare şi 
semeŃie, ca şi cum te-ai fi jucat cu sfântul!” Bărbatul din Thracia a răspuns: „Părinte, oare ştii gândurile 
mele, cuvintele şi starea cu care am cerut ajutor şi tămăduire de la sfânt?” Şi fără să mai zică nimic, 
bărbatul din Thracia a plecat acasă. Când a ajuns, se înnopta, aşa că a hotărât să se odihnească. Deci 
cugetând la cererile sale înaintea sfântului şi la amintirile despre el, omul a adormit.  

DimineaŃa a pus-o pe slujitoare să-i aducă un lighean plin cu apă. Ca de obicei, se spăla numai cu 
mâna dreaptă, căci de multă vreme stânga nu-l mai asculta. Pe când se spăla, vrând să-şi ridice mâna 
stângă, a văzut că boala pierise. O, Hristoase, cât de minunate sânt minunile tale! Văzând că nu mai 
rămăsese nici urmă de boală, a spus slujnicii să aducă o lumânare. Apoi şi-a chemat soŃia ca să-i arate 
minunea, ca şi tuturor celor de faŃă. Plini de bucurie, toŃi dădeau mulŃumită lui Dumnezeu şi lui Grigorie, 
slujitorul Lui. 

Ce s’a întâmplat apoi? Bărbatul din Thracia s’a întors la mormântul sfântului, dând mulŃumire din 
inimă pentru binefacerea plină de milostivire. Din nou purtarea sa plină de veselie era ca şi în ziua de 
dinainte. De faŃă era acelaşi monah pe care îl întâlnise în ziua de dinainte. Ca şi mai nainte, monahul îl 
urmărea cu grijă pe bărbatul din Thracia. Din nou l-a mustrat pe Thrac pentru veselia sa, pe care o 
înŃelegea ca o arătare a mândriei. Fără a rosti un cuvânt, bărbatul din Thracia şi-a întins mâna tămăduită 
care vestea fără cuvinte minunea. Monahul, uimit, îndată a bătut din palme şi a slăvit pe Dumnezeu cu 
glas mare, mărind pe Grigorie, slujitorul Lui.  

Mai târziu monahul s’a apropiat de icoana Sfântului Grigorie şi a zis: „O, omule al lui Dumnezeu, 
eu am stat lângă sfântul tău mormânt până în ceasul de acum cu gânduri îndoite, şi pentru aceea nu am 
primit cererea mea de tămăduire. Voiam să mă întorc la ai mei, dar nu o să plec: de-acum înainte nu mă 
mai despart de tine şi de multele tale daruri. Am să rămân lângă tine până ce am să primesc mijlocirea ta 
înaintea lui Dumnezeu”. 

Omul şi-a atins Ńinta, căci după ce a luat această hotărâre, cererile sale i-au adus o grabnică 
tămăduire. Deci a mulŃumit cum se cuvine sfântului. Apoi, după cum dorise, s’a întors în Ńara sa. Bărbatul 
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din Thracia a dat mărturie despre tămăduirea monahului şi a zis: „Cum oare ar fi plecat monahul aşa de 
iute de la mormântul sfântului, după ce se legase să nu-l părăsească, de nu ar primit tămăduirea dorită?” 



 129

Nu trebuie să credem că sfântul a tămăduit numai pe cei din eparhia sa. După mărturia vrednică de 
crezare a multor martori, Sf. Grigorie a tămăduit oameni şi din alte Ńinuturi, precum Thessalia şi Illiria 
(Albania).406 

 
 
11. Vindecarea femeii din Kastoria 
 
Zoì era o femeie de neam din Kastoria. O obstrucŃie intestinală o făcea să sufere de dureroase 

umflări ale abdomenului şi de vomitări cu sânge. Ea a umblat pe la doctori vreme de cinci ani pentru 
greaua sa boală, dar leacurile şi iscusinŃa doctorilor s’au dovedit zadarnice. Bolnava şi-a pierdut orice 
nădejde în acestea şi nu credea că va mai trăi. În tot acest timp avea scurgeri de sânge, ceea ce i-a slăbit 
organismul. Dar, cu harul lui Dumnezeu, avea un trup puternic şi poftă de mâncare, ceea ce a  ajutat-o să 
rămână în viaŃă în toŃi aceşti lungi şi amari ani. Până la urmă însă trupul a cedat şi ea a zăcut la pat încă 
doi ani. 

Trecuseră şapte ani de la începerea bolii. Zoì a auzit de vestea marilor minuni ale lui Grigorie, care 
nu se săvârşeau doar la Thessalonic. Cu credinŃă, ea a hotărât să caute adăpost în dumnezeiasca putere a 
sfântului. Potrivit cuvintelor Apostolului Iacov din Sfânta Scriptură, ea a chemat pe preoŃii Bisericii ca să 
se roage pentru ea şi să o ungă cu ulei în numele Domnului (Iac. 5, 15). După ce s’a făcut aceasta, ea a 
cerut ca ei să facă o rugăciune către Sf. Grigorie. Ea nu putea să stea în picioare şi să cânte împreună cu 
ei, căci zăcuse la pat nemişcată vreme de doi ani. Totuşi cerea cu înfocare ajutorul lui şi bunăvoirea. Apoi 
– o, minunată lucrare şi minune a lui Hristos! – ea, care era istovită trupeşte, s’a ridicat chiar când ceilalŃi 
erau în toiul rugăciunilor şi cântărilor. Aceasta s’a întâmplat nu după un an, o zi sau măcar un ceas, ci în 
chiar acea clipă. ToŃi şi-au întors ochii spre ea şi au văzut-o viguroasă şi în putere, fără urmă de boală. 
Tămăduirea neputinŃei sale se poate asemui cu minunea lui Hristos cu vindecarea slăbănogului la 
scăldătoarea Vithezda (In. 5, 2). Tămăduirea ei de scurgerea sângelui seamănă cu minunea lui Hristos 
făcută cu femeia cu scurgere de sânge (Mt. 9, 20). Astfel, după ani de suferinŃă, Zoì s’a sculat din patul 
unde zăcea prin mijlocirile lui Grigorie, ucenicul şi tainicul lui Hristos. 

Datorită acestei minuni, iubitorii de Dumnezeu, clericii şi fruntaşii din Kastoria au pus să li se facă o 
icoană a sfântului, şi cu multă slavă prăznuiau ziua pomenirii sale. Deşi aceasta se întâmpla înainte de 
proslăvirea sfântului în 1368, Kastorienii i-au afierosit o biserică, cea dintâi dintre multele biserici ridicate 
în cinstea strălucitului ucenic al lui Hristos, Grigorie.407 

 
 
12. Călugărul cu piciorul bolnav  
 
Bătrânul şi alesul monah Efrem era din Kastoria. El a povestit că vreme de doi ani a fost nevoit să 

tot meargă la Thessalonic. Odată, pe drumul de întoarcere, un ghimpe i-a străpuns piciorul drept şi a intrat 
în el, pricinuindu-i durere vreme de mai multe zile. „Apoi,” a zis el, „nu ştiu cum s’a întâmplat, dar o 
durere de nerăbdat mi s’a ivit la celălalt picior. Pe deasupra, durerea nu mă mai lăsa să dorm şi să 
mănânc. După câteva zile, piciorul s’a umflat făcându-se rotund ca un burduf. Din piciorul umflat se 
scurgea puroi prin mai mult de patruzeci de deschizături. Semnele se văd până astăzi. După optsprezece 
luni umflătura nu a dispărut. Toate îngrijirile şi toate doftoriile s’au dovedit zadarnice. Eram deznădăjduit 
de toate, şi chiar de viaŃa aceasta chinuită”.  

Ce era de făcut? „Am auzit de la unii din partea locului şi de la cei ce veneau de la Thessalonic 
despre o minune nemaiauzită săvârşită de făcătorul de minuni Grigorie. Am crezut totul cuvânt cu cuvânt. 
M’am închinat sfântului ca unui stâlp al Bisericii, dascăl al bunei-cinstiri, vas al sfinŃeniei şi virtuŃii şi 
lucrător de dumnezeieşti semne şi minuni, ca unul ce era plin de puterea şi harul apostolilor. Apoi i-am 
pus înainte cererea mea privitoare la boală. Neputând sta în picioare, a trebuit să stau întins. M’am rugat 
aşa cum am putut, cu lacrimi fierbinŃi. I-am cerut sfântului să-mi dea înapoi sănătatea de mai nainte.   I-
am făgăduit că, de mă va face din nou sănătos, mă voi duce să mă închin la mormântul său din cetatea 
Thessalonicului. Acolo şi pe tot drumul voi vesti lucrarea minunată săvârşită de Hristos prin el.  

                                                 
406 Ibid., pp. 473-483. 
407 Ibid., pp. 487-491. 
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În rugăciunea mea plină de zdrobire am adăugat şi alte multe cereri. După ce m’am rugat, fiind 
seară, era vremea odihnei. Pe când dormeam am văzut un călugăr înveşmântat cu obişnuitele simboluri 
ale episcopiei, adică cruce pe cap şi omofor. A intrat în odaia mea şi, luând un scaun, mi-a spus: ‘Cum îŃi 
este?’ Eu i-am arătat piciorul umflat şi împuns, spunându-i de îndelungata mea durere şi istovire. 

Atunci el mi-a luat piciorul cu amândouă mâinile ca să îmi strângă umflătura şi să scoată puroiul. 
‘Nu te mai necăji, căci nimic nu te va mai supăra’. Deci după această facere de bine plină de milostivire, a 
plecat. Niciodată în viaŃa mea nu mi-a fost somnul aşa de dulce şi paşnic ca în timpul acestei vedenii.  

În dimineaŃa următoare, când frăŃia era chemată la rugăciune şi cântare, am dorit şi eu să mă duc. 
M’am dus la biserică numai cu un toiag, spre marea uimire a celor de faŃă. FraŃii m’au întrebat, iar eu le-
am spus despre minune şi care era pricina uimitoarei tămăduiri. ToŃi cei ce au auzit au fost uimiŃi şi se 
minunau de istorisirea mea. 

La opt zile după dumnezeiasca cercetare m’am făcut cu totul sănătos. M’am dus la biserica din 
Kastoria unde se afla icoana făcătorului de minuni Grigorie. M’am închinat cu metanie înaintea ei, 
mulŃumind din toată inima. Apoi m’am întors la mănăstire şi la fraŃi. M’am gândit că trebuie să-mi Ńin 
făgăduinŃa către ‘noul doctor’. Dar, cum iarna se apropia, mersul pe jos pentru un bătrân ca mine era cu 
anevoie. Deci am hotărât să nu pornesc spre Thessalonic, socotind că era şi o altă cale să-mi împlinesc 
făgăduinŃa către Dumnezeu şi către slujitorul Lui. M’am gândit să chem pe preoŃii bisericii şi pe monahii 
din obşte ca să săvârşim o slujbă de prăznuire. Am dezvăluit planul meu fraŃilor din mănăstire şi ne-am 
pregătit pentru o bogată şi strălucită prăznuire. 

Însă această schimbare a făgăduinŃei lui Efrem nu a fost blagoslovită de sfânt, căci el făgăduise să 
vestească minunea sfântului în Thessalonic şi pe tot drumul. Deci înainte să se sfârşească ziua prăznuirii 
Efrem a fost cuprins de o primejdioasă şi puternică febră. Piciorul i s’a umflat din nou şi îl durea. Efrem a 
înŃeles îndată pricina revenirii bolii. El şi-a mărturisit păcatul împotriva sfântului, mustrându-se că a 
călcat înŃelegerea lor din pricina nebăgării de seamă şi din comoditate. Cu multă stăruinŃă el a cerut 
iertare sfântului, făgăduind să împlinească legământul său. Atunci, în chip minunat, umflătura s’a spart şi 
puroiul s’a scurs în aceeaşi zi. Curând apoi Efrem s’a însănătoşit deplin. Mergând pe picioarele sale el a 
intrat în cetatea Thessalonicului şi s’a închinat la mormântul sfântului. Deci Ńinându-şi făgăduinŃa cea 
dintâi, a spus cu bucurie tuturor celor din biserica sfântului despre minunea ce i s’a făcut.408 

 
 
13-14. Vindecarea unui copil din Tzimiski, Veria 
 
Era în Tzimiski, Veria, un bărbat nobil şi chibzuit, care a început să ducă o viaŃă urâtă, nevrednică 

de el. Aceasta s’a întâmplat din pricină că mai nainte se alipise de Akindin, duşmanul Sfântului Grigorie, 
de la care învăŃase gramatica şi alte lucruri. Până la urmă bărbatul din Tzimiski a băut până la fund 
paharul cel rău şi străin al eresului, făcându-se akindinist. Auzise de multe ori despre multele şi marile 
minuni ale răposatului Arhiepiscop Grigorie din Thessalonic. De asemenea, auzise despre minunile, 
învăŃăturile şi harul sfântului pe când se afla la Constantinopol, totuşi multă vreme a rămas nesimŃitor la 
toate aceste sfinte istorisiri. Pe de altă parte bărbatul din Tzimiski nu era în stare să apere poziŃia 
învăŃătorului său Akindin. Deci curând şi-a schimbat direcŃia, după ce a primit o binefacere atât trupească 
cât şi duhovnicească de la Sf. Grigorie, după cum urmează. 

Bărbatul din Tzimiski avea un băieŃel care s’a îmbolnăvit de o boală gravă ce l-a adus în pragul 
morŃii. Nimeni nu mai nădăjduia că băiatul va scăpa cu viaŃă. Adânc întristat, tatăl s’a dus în altă parte a 
casei ca să nu vadă despărŃirea sufletului de trupul fiului său. Singur în odaie, el stătea ghemuit, cu coatele 
pe genunchi şi cu capul sprijinit în mâna dreaptă – cum stau adeseori cei ce jelesc. Atunci el a început să 
murmure, zicând că dacă Grigorie era cu adevărat făcător de minuni, cum ziceau toŃi, şi poate da 
asemenea daruri, atunci să arate aceasta izbăvind copilul de primejdioasa şi ucigătoarea boală. Astfel 
cugeta el plin de adâncă întristare. Căci cu adevărat era mai înclinat să-l pună la încercare pe sfânt decât 
să se roage pentru mijlocirea lui. După atâta chin şi disperare, el a adormit. 

Apoi în somn – o minune! – s’a apropiat de el dumnezeiescul Grigorie. Sfântul, împodobit cu 
omoforul arhieresc, i-a vorbit cu dragoste celui ce până atunci nu i se rugase şi nici nu crezuse. Sf. 
Grigorie i-a spus: „Am venit, după cum vezi, fiindcă m’ai chemat”. Atunci bărbatul din Tzimiski s’a 

                                                 
408 Ibid., pp. 491-497; Ierom. Athanasie din Paros, ibid., pp. 211-214. 
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frecat la ochi, s’a trezit şi s’a dus la patul fiului său. Acolo a văzut că, prin puterea dumnezeiască, fiul său 
nu numai că scăpase de moarte, ci era cu totul vindecat de grava lui boală.  

Această minune l-a făcut pe bărbatul din Tzimiski să se pocăiască şi să se întoarcă la adevărata 
Biserică Ortodoxă. Tot ca urmare a acestei binefaceri el a aruncat în foc toate scrierile neortodoxe şi a 
mărturisit adevărata CredinŃă, devenind apoi un vestit potrivnic al relei amăgiri a lui Varlaam şi Akindin. 
Curând apoi a adormit întru Domnul.409 

Nu mult după moartea bărbatului din Tzimiski, acelaşi fiu al său a căzut într’o altă boală grea, care 
iarăşi l-a adus aproape de moarte. După ce orice ajutor omenesc s’a dovedit zadarnic, mama copilului a 
căutat ajutor la fostul lor doctor. Cu multă simŃire ea a cerut sfântul ajutor al Sfântului Grigorie. Femeia 
s’a culcat şi, fără zăbavă, sfântul s’a înfăŃişat înaintea ei şi a zis: „Nu te teme, femeie, copilul tău nu va 
muri”. Băiatul s’a însănătoşit deplin, potrivit cuvântului rostit de Sf. Grigorie, stâlpul Ortodoxiei.410 

 
 
15. Vindecarea cumnatei bărbatului din Tzimiski 
 
Iată acum o a treia minune ce s’a făcut în casa bărbatului din Tzimiski, ca să vedem cum Grigorie, 

următorul lui Hristos, dăruia cu mărinimie bogate daruri fostului său potrivnic care acum îi era prieten. 
Sora soŃiei bărbatului din Tzimiski se îmbolnăvise de o boală grea care ameninŃa să se sfârşească cu o 
moarte cumplită. SoŃia bărbatului din Tzimiski pierduse orice nădejde în ajutorul omenesc. Deci cu 
dreptate a socotit a căuta adăpost la ajutorul dumnezeiesc. Văzând cumplitele suferinŃe ale surorii ei, 
într’o seară, copleşită de dragoste, a plecat               de acasă cu mintea într’o stare de mare frământare, 
grăbindu-se spre mijlocul cetăŃii. Cei ce o întâlneau socoteau că este nebună. Dar departe de a fi nebună, 
ea            şi-a croit drum către vestita Mănăstire Hora. „Hora” înseamnă „pământul celor vii”, adică 
Hristos. Ea s’a rugat cu lacrimi înaintea lui Hristos pentru sora sa şi apoi s’a întors acasă.  

Femeia chemase puterea lui Hristos, cerând şi rugăciunile sfântului Grigorie. Apoi adormind, îndată 
a zărit pe sfânt împreună cu altcineva. În vedenie sfântul i-a spus: „Am venit la tine degrabă, precum vezi, 
fiindcă ne-ai chemat. Să ştii că deocamdată sora ta nu va răposa”. Atunci femeia a întrebat: „Cine este Cel 
pe care Îl urmezi?” Dumnezeiescul Grigorie a răspuns: „El este Stăpânul tuturor, Hristos, care locuieşte în 
Mănăstirea Hora”. Auzind aceasta femeia s’a trezit plină de uimire. Şi, potrivit acestor tainice şi 
dumnezeieşti graiuri, starea surorii ei s’a schimbat şi nu a mai răposat. Apoi cele două surori au mărit pe 
Hristos şi au vestit cele despre slujitorul Său, Grigorie.411 

 
 
16. Tinerii Latini pe mare 
 
Următoarea minune a fost scrisă de Dosithei al Ierusalimului. În ostrovul Thera, cunoscut şi ca 

Santorini, era a Doua Duminică din Postul Mare, când Biserica Ortodoxă pomeneşte pe Sf. Grigorie 
Palama. În acea zi nişte tineri Latini s’au urcat într’o galeră rapidă, alături de alŃii. Pe când se aflau acolo 
ei au început să bată din palme şi să strige: „Anathema lui Palama! Dacă Palama este sfânt, atunci să ne 
înnecăm!”  

AuziŃi toŃi despre tainica lucrare proniatoare a lui Dumnezeu: în acelaşi ceas corabia Latinilor s’a 
răsturnat pe o mare cu totul liniştită, înnecându-se doar cei ce îl huliseră pe sfânt. Şi precum trupurile lor 
s’au scufundat în adâncurile mării, aşa şi sufletele lor s’au pogorât în focul osândei. 

Slavă şi stăpânire lui Dumnezeu, Carele este minunat întru sfinŃii Săi! Prin această întâmplare 
Dumnezeul tuturor a descoperit sfinŃenia dumnezeiescului Grigorie. Amin. 

 

                                                 
409 Ibid., pp. 499-503; Ierom. Athanasie din Paros, ibid., pp. 215-216. 
410 Patriarhul Filothei, ibid., p. 503. 
411 Ibid., pp. 505-507. 
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Bucură-te, lauda PărinŃilor, gura cuvântătorilor de Dumnezeu, sălăşluirea tăcerii, casa înŃelep-
ciunii, vârful învăŃătorilor, adâncul cuvântului. Bucură-te, organul lucrării, înălŃimea gândirii la cele de 
Sus, tămăduitorule al bolilor omeneşti. Bucură-te, lăcaşul Duhului, viu fiind şi după moarte, Părinte. 

(Triod, Sveatilna Învierii, Duminica a Doua din Postul Mare, Glas 2.) 
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VEDENIA UNUI SOBOR CERESC 
 

Fericită viaŃă ai petrecut în lume, şi acum te veseleşti împreună cu mulŃimile celor fericiŃi, şi 
pre pământul celor blânzi ca un blând locuieşti, Ierarhe Grigorie. 

(Stihiră de la Laude, Duminica a  
Doua din Postul Mare, Glas 1) 

 
La Marea Lavră a Sf. Athanasie de la Sf. Munte Athos era un pustnic desăvârşit. Petrecându-şi 

vremea în singurătate şi rugăciune, isihastul nu era văzut sau auzit decât de unul sau doi monahi. Odată a 
dorit ca Dumnezeu să-i descopere starea dumnezeiescului Grigorie, adică unde şi cu care dintre aleşii lui 
Dumnezeu se află. După ce l-a rugat un lung răstimp pe Dumnezeu zi şi noapte, a avut această vedenie. 

Se făcea că sihastrul era în Cetatea Constantinopolului, stând în minunata şi uriaşa Biserică a Sfintei 
Sofii, deşi nu mai văzuse niciodată cetatea de scaun ori biserica în viaŃa sa. În mijlocul bisericii el a zărit 
un sfânt sobor adunat. Între PărinŃii de faŃă el i-a recunoscut pe Athanasie cel Mare, Vasilie şi Grigorie, 
Ioan Gură de Aur, Grigorie al Nissei, înŃeleptul Chiril şi o mulŃime de sfinŃi cuvântători de Dumnezeu. Pe 
măsură ce vorbirea lor înainta, cucernicul sihastru a încercat să se lămurească ce anume discutau, dar n’a 
putut să afle nimic. Apoi se făcea că cei de faŃă erau gata să-şi sfârşească convorbirea. În sfârşit el i-a 
auzit pe toŃi cum ziceau: „Nu ne este cu putinŃă să întărim această hotărâre fără Grigorie, Ierarhul 
Thessalonicului”. 

Deci au trimis un slujitor ca să-l poftească pe ierarh la sfântul sobor. După puŃină vreme slujitorul 
s’a întors zicând că este cu neputinŃă să se apropie de ierarh şi să-i vorbească atunci, căci stătea lângă 
scaunul Împăratului, vorbind tainic cu Împăratul. Cuvântătorii de Dumnezeu          i-au poruncit iarăşi 
slujitorului să se întoarcă şi să zăbovească până ce înalta vorbire se va fi încheiat, ca               să-l poată 
pofti şi aduce pe sfântul ierarh la sobor. Întorcându-se, slujitorul a aşteptat până când a putut vorbi cu 
ierarhul. Deci spunându-i despre ce era vorba, slujitorul a zis: „Nu este cu putinŃă ca soborul să întărească 
hotărârile sale fără a te avea de faŃă”. 

De îndată ce ierarhul a auzit acele cuvinte s’a dus îndată la sobor. Cei ce l-au zărit pe Sf. Grigorie 
apropiindu-se s’au ridicat şi i-au dat bineŃe. L-au dus apoi şi l-au aşezat pe un scaun în mijlocul lor, la 
locul de cinste, dimpreună cu aleasa treime a sfinŃilor Vasilie cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Grigorie de 
Dumnezeu Cuvântătorul. Atunci sfântul şi-a dat votul său, întărind hotărârile lor. 

Întru soborniceasca slavă a Bisericii lui Hristos, vorbirile lor erau despre dogmele pe care SfinŃii 
PărinŃi le învăŃaseră în cei dintâi ani ai CreştinătăŃii. În deplină înŃelegere ei au hotărât că dogmele erau 
alcătuite aşa cum se cuvine. Apoi au întărit faptul că Sf. Grigorie Palama, însuflat de Dumnezeu, adunase 
cu sârguinŃă scrierile lor, le cercetase şi le tâlcuise în chip strălucit, luptând cu izbândă şi ruşinând noile 
eresuri. Apoi cu toŃii împreună şi fieştecare în parte şi-au arătat admiraŃia un lung răstimp de vreme. La 
sfârşit s’au ridicat cu toŃii din scaune şi soborul s’a încheiat.412 

 
Stai acum împreună cu cuvântătorii de Dumnezeu lângă scaunul Celui preaîndurat, fiind asemenea 

cu dânşii şi întocmai la obiceiuri, preaînŃelepte Grigorie, mai întâi şezătorule pre scaunul Thessalo-
nicului, podoaba ierarhilor, strălucit împodobit fiind cu slava arhieriei, şi slujind acum lui Dumnezeu. 

 
Duminica a Doua din Postul Mare,  

Canonul Utreniei,  
Cântarea a 8-a, Glas 4 

                                                 
412 Patriarhul Filothei, ibid., pp. 509-515. Ierom. Athanasie din Paros, ibid., pp. 219-220. 
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