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PREFATĂ LA EDITIA A DOUA • • 
• 

Conrrm·tr.!a isillosltl a fosr episodul al m11i imp(>rrflnl In t.\loria spimua. 
lil<l(ii or11~h>u du!>il epoca parristictl.-

Ea NI pr<OIII.f {l(in ciQCnirta scolasricii apusrn~. tltplin crisralizartl În l'fnwl 
tii XJV.Jell, c11 gindtrra r!'ligioas/1 trlldi[iomtltl "Rilsdrirului 11 t1 prile)ltitl) ul
ttnul prt!ttUirt t1 caracurtlor doctnfU'i ort(){/l)xe fi a pozi{iti ti foftl dt noua 
cu~~w" apu rtmul. 

Pt cir dt mult tltt cresculd doctrina Sfintului Gngont Pt~lamo tim mediul 
r~ltl(Jtl.f rtl.\11ntttltt, tnN~IIC fÎ prtKtic, fW arit J~ mult it prt~rutUtl ,,, tt 'it finmt· 
ltll.lil actJtm nu·cltu noul~ caracttri.sti(t, tl/O incit asu'U.t nu putrm SJIWtt mn1ic 
sl'rinf 1' amrrn d"flr' orloJoxtt [tlra o ţint st<lma dt docmntltlctsnu profund 
~fnduor rthtllltttllt. 

in c-omru'-ersc1 oc~dJW st infrun.td mistica rtJJtlrirttJntl, cart «fimul o ,·u· 
noaşt~rt dtrectil ţt duho•·nietasctl a lui Dumn~uu, cu rtl(tonolisnrul scolastic, 
Ctlu nu cr~tle tlecit tn c~ dtsCopt!rtl raţiunea deducti\' din ntlfufll; muti(tl r/'istlri~ 
rtdnlf, (au a~ttaplt7 .. indumnneirea" omulul sau umrealm Ctl Dumnez<!u pn'n 
han./ ntcrt'/11 izw!riror din fiinra clumneuiascil, cu secularlsmulupusean wre 
ntl 11Şteap111 dtdt o imiwre a lui l>flmnezcu din pontll omului prm 'iforţt1ri pro
prit, neunintlu•:.e t.IC:t\lll cu l5umnezeu prinlr·un har Nf'('Tl'tJI, d prmlr·rurul cr~ut 
C<trt fllfll{tnf di•â pr om tol m izl)/are de Dunrnntu. ClitiCttlSttl ()('l!Zie st rt'lte
fraza spmwl '11 mirwlmt religios t1l Rastlnrului, cort, cu do(frtno lui despre 
Jtost'htrta int~ Jimţa fliULrtln'fe dumnn.F{t'ŞIÎ, nrJ trmufomfll pnn rugrtarr fH' 

Dt.mrnn.t~U fnlt ·<) 'ntuatt abJtracttl., intr-un absolut J~ pwtrd hfn:tt d~ Ctlfttcte

ult ptrsonalt 11/t tubmi. nult4 supllr11ri4 minie~ Într-un Dumntuu cart nu mai 
pomt fi <ubtrrt et pnme[tt rugtlciunilt, â doar obtur dr Spt'(ultJflf fadtl. 

l><Kmntlfl>rlluttl d~tpt't . Dtus est acrus pwus• t 101 u po<llt j i "'"' nmoro
cn pmtnt ll'tltrM rtltgt<Jtzsit Ea dm nefericirt s-a mtrodus fi in ()q,'l'lllllietlt 
nU<Litre de ~CfNtltl crtind sl'ri(l(zse dificullă{i duhuhu rtlt!,~OJ lllrtolal;ilor. """ 
pterd ubt~n/lln(d dt <1-l J<XOit [N Dlmmaeu pem)tlnd \'It. 



Doctrina Jct>la.IIIC'/J de.<f'" ultnmatea lumlrilor cu fim{a tlumnaeiascil 11 

intrr ele, in"odu.r/1 iJJ Dogmatl('l/t nnastre, st impleticeşre tn ta.itiJri şi im:mu-ec. 
l'i'ntt, căci tlet.''<.,ltmll consecvtnt dute la ttmcluzi11 cd Dumn~lf't.l creeaztl din 

""· ciJ nu!"""' trist ti In Dumntuu o altemart dt maniftsttln, oprind pe unii 
ftllfln-ind pe a/tt~ a dtfl otet piniJ in •·ea nu numat in fiinţil, ci fi in mnntftslltrt 

tunul~~ uulal'· St âteştt in Do/:numci/e noastre, buniJ oard, tnt(>ţia din punct 
tit •·etlere religios ct'l dac ti un om tXJH!riaztiJ>f Dumnezeu o dati! Ctl tle[m'Ofal>il, 
iar a/i/1 cl11M ct~fm or11bi/. la Dumneuu nu S·ll prOt.ius nici o schimbare de ma. 
nifrxtart, ci numai omul s-a \(}umblU. Dunrn~lt'll ~ ca un MHifl! car~ rclmint 

·un andbil Îlllru toiul.' hwr Jt1cd crlui cu och1 holna,·i ii produce durer~. lflrcdut 
fU ndu l·tintllu~t hucurit. Rugtktunta, niCI ta, nu produc~ niCI o mişcart in 
Oumnruu â mmwi in sub/fXIUI ftiU .\·e roagti. 

b·ident că <llt[rl tie idet tru Stllt'ifoc setea re/i~-iO<ISă. Elt .11i11 jilosojie, ttir 
IW rdt;fjt. 

/Nplm Ct»t.'fttt \ 'tnltl .şi .ldtl,fdctltnorl' MIIITU ''iata r~llqma~d. Jnr ~~ ne· 
11\t'nJt)n,u mm prufrmdt) eHt Jot. rrma răs,lnfrf1nt1 n Sf. Gngont• Pa/tuna. 1:. o 

rmu·"pfie tt•u/o,.,rtut abi.wlcl numnrzeu fn fltnfd e tm adinc m•tultnm.~. ''<'· 
nmwm(ahil, lll'l<hmthdhtl Dar tiin acest adinc t:mant1fJUifrt ~~ lnatln in ftlN' 

nu 'r ({(lfl<t' in~,,~, fimtu+ Act.\lt'tl fini altce•·a dt< it fiinţa. Ele ţ>tlt fi ntnunu1ratt 

prt"f. um tlbuul fim ţel tSit {lVtl lflnu. Pe tit lr fHJtllt> lmtJtl şt rt\'tl( ,, Dumnezeu 
1 ~(,Iti Lw t 'îw·c·rrm,J. Schimbartn nwnifeur!nlur nu tl[ectenltl odlncul ftm{l'l. 

lv'umo1 a~·" Dumntzeu e STtlpfn li fJ'Sft cnteRontJ scllimb<ltri, fiitul tomşi P<"· 
'ltklflt1. Dacfi W<llil /itn{ll Lui 3 ar u'UTJ(t intT··O luunre, c:ine tlf tt1minl' SU\.'t'TIItl 

tlt'tl'ill{'rtl ~~ ftl ·' o pntl'tiJCtJ. td· tfmtl /rfn~fe? 

/;. inrru totul nHJfi>rm liC~st~l doctnn.e C~t'a ct Jpunt 1\'. &rtlmrt: un.dt1·a în 
E'prn e1 L1t>er1~ Ctl.l(llrintl tK(t</enta/ nu cml~ ""Prrior actul potetrfei, fX'ntru 
cd pme·nrn P o n«'tlt•stft'i'rşire tiat't7 n·u njun,,· fnâf la act. De actPa cawlidsmul 
·' a f..'1'tihll st? dt''f'''Wart" 10( a! fUptinde "imwl tlt>rrrma crt~lt.ft(l. Tnmulţindu·ŞI 
tlo~'"""' pin~ lllimllt<l RiiJIJntul ilutl ÎlllUI~Jtt l><flitlfla filrtl nttlfl,,nt 11 potentrt 
fiutl dt ctut actul t cn·a lumtal, dt'finu. Bt.st'ncll urtotlou'J mt r a grt1bu .w'l-11 
prnul'le 101 ruprm ruf <"re.yriniMuulw, â·llt1.wl sd Jl' desfllşo"re nt'\tlu de·alun· 
~~M~~~ , 

Ar ft llmpul <11 IH>~;marictle noMtre Jtl fnltlttm l>rtlrutul intlh111tll>r al scolii· 
•llwmulut fn Ctt(Htolu/ dnpr~ jimta /1 insuşml' lut Dtmrne:zeu El •·o /unşat d' 
~md /f"('ltJKII ~n 1 ŞI nJ~·i. inc~piml cu \'tOcul al XI 'Il-lea, mt trt'hutt Jtl irWt'ţt' in 
,\ndtlt• cotuhre a/(• A.ptl.\Uiui. 

,, 

Nt l>ucurtlm c<l tlllf>tl tdtlla primtl a aceJtei cl!rft, tbn 193/J. o~;a Sf Gng<Smt 
' bl. "' tund S·O pubflcm mrre frmp. ~o Paloma, in cetl mai mare pt:lrtr. nrpu tCatu a ' . . 

mtliitll un l(iJUipt ct~re il tweom şi t u, dt c~trt prof Hmtlt dm Salome. 
• . 1 , 1 . 1 • ••tlltlJura Ot'todortl-tvon~l.,ilctl de.•prt harul lt1m trehwt .u l"'' tmt-m r1 m • ~ .... . . 

f S:r Ţ, . ,.., t 1", Hrisws prtun1 m r/e. Cowltcumul, JtX<I-
ntcretll /ucr<lux n 1· amt '"' il r. . 
tind ctl in Sf TmM nu e decit o ~ .. apt crtat<l lmpt'l~ttt! de un IOCfliiOI',.. ,•l• ~~~ 
oorerum dt• pnws. E o concluzu' pe C{lre a "'"''''~· m par~e, tllrto prot' ... wntu · 
mut i. din 'Jiin. S#!t:tell' ntoprott.~ttmte. Creştmtsmul occult."IIWlatHlstnu dodr 
"n Jnstos ~IISttlnt CtiTt " .mtofllcut prtn cfiW' OII< kiWI dtltnt!, un Jlmr<ll ~/ 
ducursun/01'. un Hn ... ws seţ)(ltat ta pr~Urt[it ştlucrar~ dt H«fll «H1trnttUCt1dllf r 

' H ,., It Ot:rldentul t (/ommat t! un 1 m~ p, cfnd orwdocsu SI/III pe n<tnJ m 11"' • • 11 
• • . A 1 tlţ>lrct1 şi 'i1ptul rtl "' Oatd<•nt ,. mt Jem~ratul in rtlpc>n ru Hn.\tos. cetlllt r . , 

f' ,. . 1 J'l .,,.r,, attiste U" Ollmne"u dt>ltllll de ltmf<. cr ,·.au mlscw ctlt mm mute 't,. '-'1' · 
• 1 

rMt mm ttt~. • · Gilultl 
1 

' 
f •dt.tvt a O'"'rtt sr Gn"tN'lt Pt~ltlma tn ronwn~şrt. t s 

Ar fi IU"C('tllrt ·' t ~· ' r"' 'J• "" _- _ • • d 
1 1 l't ., -, SI. tml Jurmt mult in dttt. lltl tlet•ctHtJ, thlf cInt! ~fi(# cm ?' tiCt''ltJ -am 1 t r ~· . · 

~lndJ inu \'a OJUffl Dunutez~u .\Il 1 rtalaez 'rf'tlfltfllt 

Pt prof tir D STA.\'11.-0Af: 
1"{4 mhnt al ,.ft.ttdt-mu:l Rtmlclm· 
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1. TINERETEA SFÎNTULUI 
' GRIGORIE PALAMA 

---

Sf. Origorie !'alama ,.a nascut In ~n<tantinopol1 
la anul 1296. Anul 

ace>ta -e deduce dm d~tele pc care nt le cOmunica patnarhul Ftlotei. Dupa 
ace> ta, Or. Palama a murit tn ~irsta de 6~ de ani ~i dupa mai bine de 12 ani 
de arhtcric la sar~atoarca Sf. Ioan Gura-de-Aur, dupa-ma,~. cu alte cuvinte, 
In 1.iua de_l.k noicmbrlc. Arhicreu a ajuns In 1>47 prin ma1-1Unic, cînd a fo~t 
birolnnÎI mflropoht al Salonicului de catre patriarhul ~nstantinopotului. 
hodor Socotind. dm mat-iu!!e 7, 12 ani ~i jumatate, capatllm ca data a 
mor\ li 1359, tuna nnoemhrie. ca ,u.<tragcm din ace~ ha 6.' de ani, ca pa tam 
~:a Jn al na~tem 12'16 <au ( · ce· i fo.>artc putin probal>tl, data fiind eucll· 

latea lui Filotci) Inceputul lui 1297. 
P~rintii lui se mutascra din A$ia Mica, de ta rasaritul .soarelui - spune 

Folotet - In . Con<tantinopol mai Inainte de-a avea vreun copil ~~ erau de 
neam ales (royn-ttt) Tatal \liu, cu numele Constantin, era membru al Sena· 
tuluo ~~ •-on.<iher tnlim al tmparatulut Andronic 11 (1282-1328). Om cu Vlil\4 
murată ontegra ~~cu l>unA chthtuialll In Judecată, fu ales de Imparat pedag<l& 
pcntru ne~loul sau de fou, Andronoc 111. Evlavia ~i blinde!ea sa n facu~ sa 
fie ouhlt de tO\i. ~titplnd prin interven\13 sa pc mulli nevoiaşi de lovit unle 
nedrepte ce veneau de ta puternido 7i1Ct. Cu ooptii sai ~e purta <Ohru. 
<punind ca. daca ~HIT da drumul tnomu ~t i-ar copt~i u dragostea. o-ar fi 
prea mare ~upararea ~~ar minia pc Dumn~1eu in caz dnd ar pierde vreunul. 

Şi de fapt. munndu-i un copil, a aratat multa t>ari>A\ie, dntînd p .... tmu 
Cl>mpuşi odinioara de David la moartea unui oopil al ~u. 

Ca unul care in occursul vielii era tolnic, impreunil cu toata casa sa, tn 
legătura cu imt>unatal•\ii pllrinti ai manilstirilor, înainte de moarte se tun~ 
Intru monah~>~lutnd numele de Con<tantiu.' Munnd, ta.~ In grija Ft(-103· 

1 Fl'uotee. Encormu. ~.,ne, r G. 1S1 col ~51 O 
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rei M•ria Şi a soţiei >ale Kale ce· . . . .. 
dontrc care cd mai mare G pe. o conc•. ropu ar sa~ trei l>aoeto ~i doua f.-t~ 
a . .. ' ngone. de al>oa avea 7. . . . . 

' >tudove ~toontelc profanc C3 . ,." . ~OI. Micul Gngonc ru dat 
de fi • ' ·" <T, noe .-oloteo un ·' 1 ' trc nu tr~huia sa nu se inarmct. . . • .",;t.e de wnco ~·o astfel 
pc cind era Inca la primele el c şo cu <ageţJic şo armele lor·. La Inceput 

. emcntc ale gra t' .. . • grcutQţo cu exprimarea De.,. <<' . ma ocoo, fiond lloarte tinar av"• 
. · · .ceea ...,, lua oboce · 1 · -~·sa nu ·'Puna lectia pina ce nu .• ·h' ou sa nu puna mtn:o pe carte . • se tnc ona de trc· · N 
nezcu, cec~ <'C·i ajuta sa <pun• 1 , '11 'on as<:atoarei de Dum. 
· . · . · • eqt c usor ·i P.l a 

•Juta ~· Il\! el~~ pe fratii lui 51 • 'h • ~ r oboseala. lmpnratul 11 f • • · • oo c ema adc,e·1 la , · • • n~('l\ol gramattc.:a ~~ rewrica şi fileu. . . ( . ~ IDc sund cu ci de vorha. 
~~ on toale do><:iplonele arisiOteloce 7 de frumoase prot!rcse ln fi~tca,l<tgoca 
Lugor3J <o cclchrul '<-Tii tor" sa-anJJf·~"' rou 1\P<OTou.h.-O<r), ind! marele 
!Uit\lodronoc Il. •n~ajind od~t; o do a ~rcm~o, Teudor M.elclthllc,, onnmul 
on faţa lmpardtuluo, fu uimn de >CraU!tc cu tonarull'alan,ad~pre Aml<nel 
imJ>~r 1· 1' 'Jlunsunlc acest · ' 

' 1 • " n,u~o ArNotel de 1-a . l . Ula ~~ e<damă Catre 
On~inca luoln~ha o.·•ucat' raU/), ar lauda, (f<'d. nu puton" 

r • ~ ta SI'IU<IIJIC · • · 
o3Cul CUOO~CUt in !~mea ('~ ',' , pmn.llc in palatul imp3rlt1Uiui l·aU 
m .. . . n>tanunupolulut ma· • -arca do,ru\11.' hihasta. De aceea . o tnatntc de-a aparea In 
(in anul 1 '45), indemnat de atn· cind p:llroarhul Antiochici, lgnauc, '"ia 
\<rt>n;orc J'U~lodl de ~- d .. p arfoul Conslanunnpolulu• Ioan CII' .. 

wnu.omnare a sr Gri '' • . cea, o 
munah <>Jrc<.,rc •••tind B.. . 1! one, <punond ca a an' rut 
P 1 

~ t-.:nca !>1 Gro•on • o- un 
a ama a '"'' \'3ZUI ,. . • . " e u ra.,punde mindru· ..A n acest ora.' mar • (C . C<-"t 

t'dUCitl in J'dlaiUI imn3rnt~ .. ~. • 1 . c 00\tAnUnnpol), fund <r<'SCUI •. , 
d ,. ~,-unu c.< ,_din 'CI . . 

on \ltJmo~i. Şi a ftN admi.-~t . .'T< nocn de lavorul imJ>3ratc,'c 
1> ~ nu puun de tmpa . · · 
.' r J~lltru pnrel>erea sa in cele ale ,;, . 'ratt şt de toţo cet don jurul 
Intre .ulnlc>~·cnt,i". . 111\cl<>r, dC~I inca nu fu,e~oc dc~IMaJ 

V;lflaam Il numeste Sf . 
l 

· pe · Grt•nroc pr) t - · a.u:w tt'ff"') ldf M J . 
1 

• t~ ,. c' SI JncuJt .. (-·· ,1 ' · ugte umd c.Je h • . • · . ..,,.., ot ~~.·<:rt 
advcNono r~ sr. Grigorie si a rna .unc·a'cmcn~a cpHctc cuC~(( graulk;ou 
''#ur <J 'tudulc lllc"olicc 'al/ad ~ tncvllaholc tn polemrcJ. dcduu:: . par,· 
llo.::>lul d . . • • ll(;f\•rulut luo Varlaam . · G . ( \Uffi.Jfe Farn tndoiala sr G )1 rcţora au ltl\1 
lilo'<)fica a(l\lUh:lu:c sî 'timtelo • . . ngunc nu ~Ht dcdicar o \1otl3 intr"' tg5 
d . . -. . r "f~mu c.:um au fa . . .... 
•r cu" momc cţrepţtonala ata.sata ina • • <Ut Va:laam ~i Gr,·eora, 

J>Uiut lamoloart7<t '>Uhcienl CU no;ou r ~ la 11'·19 301 aCt\ tor 'IUdio, \·a 
nu a avui ''J"â 'n uliliz.elc ,.;.. noe dtn ele. De alrfcl, in polcmt~.;o \3 noei 
~proapc ex~Ju,ov pc anali7.arc~ c·t· m'ullt urgum~ntcle filosofice, ba,indu·>C 

ta te or pattl\loce. 
IJ) 

D'~r llnarul Grigorie sim!ea mai multa a1raqic pentru via!• ~~ meditat ia 
religooa\3, \tind tn oontact strins cu monahii din AtOS. Punîndu·..: cu gindul 
sa inlre In voa1a monabal!l, incepu !ndl de pe cind er.t tn lume sa duel un 
rcg1m de a.\cct~ a.\pra, postind, veghond mull, hrllnindu-sc numa1 cu pione ~~ 
apă, st<lpinindu-~i faptele deşi era tn O<larea virstei . 

0:1 mai hun invăVItor tntru acca~ta i·3 fost Teolept, care ajunse~e. după 
ce traise mai Intii în Alc>S, milropolit al Filadelfici. De la acela a dcprin< 
di~ciplina veghcrii şi a rugaciunii mintale, progresind mull in exercitiul lor 

in.:.~ pc cind era In lume. 
Trecind de la virsta adolCSCCD\Ct, lntlo înduplecă pe cei ai ca\eo - mamd, 

>uron, unii dontre scf\1tori st chiar unele rudcnii- sa inlfe In m3n3\lirilc . . 

dm Ccln,tanunupol. ~i apoi pled! <'11 cei dot fra!i ai >ai spre mun1cle AJOS. 
Don Cun,lanunopol au plecat toamna (prin 1:\17, t:a!!l ia 21 ani)~ uţt:al ~i, 
trecind rnn Tracia. <-au oprit ,a ocrnc1c In muntele Papikion dontrc Trada 
~~ Ma~cdllnia~ plin de manastiri de b:Jrllaţi. Monahii de acolo avura ooca1Ja 
să 'c minune7.c de ştiinţa, de vinutea ~~ de aleselc insu~iri ale tln;lrului 
Gngone. Pc muntele învecinat erau a~e7a\i bogomili

1
• Grigoric dudttdu-se 

cu un frate IJ ci, intra cu el în di>~:u!iC, ~onvongind pe unii ";1 'e lntuarcă la 
crcdmţa ~ca drcarta. Intre altele di,cut:\ ou ei de.,pre rugăcounc, dcu;orc<e 
ace~ua nu r~cun<Jo:tcau alta rugacounc decit .,Tatal nnstru", dc,prc nut:C ~· 
dC>prc mintuora pnn ea. de care aceia nu voiau sa ~tie ~· dc,prc aUde. 
incepind pnmavara, Grigone ple<:a cu fra!ii ~i ~pre Atos, <'11 toate ,n_,js
lcnţt'lc munaholnr din Pap,tkion de·• ramine la ei. Aoofo -e a1~a h3trlnului 
Niwdtm ((lrin 131ll), veslit atit penltu vla\a pra<1ic.1 a lui cit~· pentru cea 
<-ontcmplauvll, t>atrin care acum traoa pc linga manastirea Vawpc.fo, oar 
înatntc lu'c.'c multa vreme pc munlcle Auxentic (tot un munte rc1crvat 
monahihor) din faţa Constantmopolului, pc ~~rmul marii de Marmura. De 
;occa'ia" fu tuns curînd intru munahhm. Sub conducerea lui NJCCl<.hm duse 

• o VJ<t\:1 de pn,t, de veghe, de !nfr'inarc ~i de rugă<iunc neinlferupla, 11ua şi 
nuaptca Fundca avea mereu în fa\a t>eholor spuitului pc Fc<:loara ~· "riga 
neintrerupt către ea: ,,LumincazA·mi tntuneri<'lll, lumineazA-mi intunericul'', 
dupa do1 ano i "' arata odata ev-.tnţbelt,lul Ioan, asigurlndu-1 don partea 
Fecmarco c.1 li va aJUtă şi lumona tUido::auna. fn al treilea an de voquirc cu 
-~ l·•lult'l !.e n«'· .. <"4.~• cx ~ureru.u d•n 'ltlmt"• de «kik 1twrc~," t• tM.~al,un,{t,r "'l- c. 1 

<Cit,2 O S4,• ~\'ci ~tau N'gom•h ~.hn cha.,tuntle dt.tut;~le cu (Jngonc P'"1•tna . IX c•n&•nC nu 
(ft'\1 itr((l, cAc• 1-l,nte!t k z..tce t'l;n OOn. Se pMc di cr.'lu hutg,ttri, căci ITI"' ;tiC$ hul,<~~ fii ttl fi\3!U~Jser.i 
cu vcarun ft~.ttnl~ l•(tgomd~ul. 
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Nicodim, acesta muri, iar Grigorie se duse la Lavra cea mai mare a sfintului 
Atanasie (prin 1321 ), unde rămase trei ani distingîndu-sc şi mai mult atît in 
practica virtuţilor cit ~i în înţelepciUne şi cuvînt. Işi înfrîna nu numai pasiu
nile şi poftele inferioare, ci şi trcbuin\cle cele mai naturale şi mai necesare, 

~ 

"luptîn.d parcă cu trupul ca să ajungă în afara de trup". In decurs de cite trei 
luni nu dormea nici o noapte, ci numai puţin după prinz. 

Dorul dupa viaţa contemplativă şi după singurătate nu-i dă însă pace. De 
aceea după trei ani (prin 1324) se aşaza intr-un loc retras numit Glosia, unde 
un grup de isiha~ti se exercitau în asceză şi contempla\ie sub wnduccrea 
unui Grigorie, de origine şi el din Constantinopol, vestit pe acea vreme in 
practica isihiei, a în frînării şi in contempla\ie, admirat nu numai de ucenicii 
din Atos, ci şi de teologii din Constantinopol, mai ales după ce, murind, 
Dumnezeu a dat mam,rk bună pentru el, mărindu-i osemimele şi ţărîna 
(~.:ovtv). 

Nu putu rămîne însa nici acolo decît doi ani, căci desele incursiuni ale 
turcilor care tulburau mai ales pc sihaştrii care nu petreceau între zjdurilc 
mănăstirilor, îl sil~te sa se refugieze cu grupul întreg de 12 monahi la 
Salonic. De acolo voiau sa treacă tO\i la Ierusalim ca l>ă petreacă acolo viaţa 
întreagă în isihie, dar fură opriţi printr-o viziune de a lui Grigoric Palama. 
~ 

In Salonic e hirotonit preot şi, pentru a evita zgomotul unui oraş aşa de 
mare, se retrage cu zece prieteni într-un schiL de pe muntele de lîngă Vcna 
(prin 1326) trăind mai departe o viaţă intens duhovnicească. Cinci zile din 
săptămînă era izolat de tO\i şi nu vorbea cu nimeni, iar sîmbăta şi duminica 
se aduna cu cetlalţi la slujba sf. Liturghii şi la convorbiri. Era în al trctzecilca 
an al vieţii, sănătos la trup, neatins încă de nici o boală. · Intensifică postul şi 
vegherea, prin lacrimi multe îşi ascuţea şi-şi limpezea ochiul sufletului, tar 
prin rugăciunea neîntreruptă a min\ii se învrednicca de unirea nemijlocită · 
cu Dumnezeu. Faima îi crescu pînă în oraş, în Veria, de unde venea lumea 
să-I vada. Uneori faţa îi strălucea mai presus de fire, transformată de focul 
D·uhului, şi aceasta mai ales în timpul sf. Liturghii . 

• 
In timpul acesta ii moare mama, iar surorile care fu.o;eseră cu ea în măoăs· 

tire îi scriu anunVndu-i trista ştire şi rugîndu-! sa vină în Constantinopol 
pentru a le îndruma ce sa facă. Sf. Grigorie vine cu fra\ii în Constantinopol. 

La întoarcere ia şi pe surori, le aşaza în Vcria îndemnindu-le să continue 
viaţa ascetică, iar el se suie cu fratii săi iarăŞi pe munte. 

La scurt timp însă moare sora mai mare Epiharis, care profcţel!te fraţilor 
coborîţi în oraş că va muri curînd şi Tcodosie, al doilea dintre fraţi dupa 
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• 
• 

acarie vor merge din nou în Atos ŞI 
vîrstă, iar Grigorie ~11 celăl~lt fr~e •. ~re vo; sfirsi cu bine. În al cincilea an 
vor începe pent.ru ~~multe mcer .r~e lin a Verla, se duse, silit de desele 

(1330-31) de vtetutre pe muntele ~ du se aproape de marca Lavra, 
~ · . · as· ~0 Atos asczm -~ . d-

incursiuni ale strbt~or, t~r ·' ' .. '1 'Lavra la sf. Liturghie. La sluJba . m 
în schitul Sf.Sava şt venmd nu ma•. rar aă că' Macarie egumenul Lavret, e 
Joia Mare, intr-un moment .d~t 1 s~p· ~~fapt peste Ît ani Macarie ajunse 
arhiereu. Aceasta era o prevmune, ct 

mitronlllit al Salonicului. . . . . Î t.1. compuse un cuvint despre 
r· . • •. edtCI apm să sene. n 1 D 

începu să ţmă mtll pr • . • . trecerea Născătoaret de um-
. 1 Petru apoi unul despre mtrctrea ŞI pe 

CUV10SU - • 

nezeu în templu ş.a. 

• 

• 

• 



2. MONAHUL VARLAAM 
• 

---

Dar epoca cea mai insemnata a vie1·· 1 · 1 
Vnrlaam. M<ti nou s-a owpat ~u awst ~~ ut . ~ce0 !JC cu lupta impotriva 1u1 

d
• ~· r-rson.tl 1useppc Schi ro ca . . 
cu,e .. JTe de pJrcrcll generala de • ă . . ' n. ~prc 

catnhc care vcnmd •
1
n r».. ptn acum. ~U.<\tnc <il Varlaam n.a fu-.t 

• ""-"'nt. a trecut la ortodo · f • 
urtndnx dtn C,alat>na, unde erau multi . :oe, ~ a lht de la mceput 
,w.ue de >UD JUdcCIIta a.'pra. t .. 

1
· grea or~~~·· Acea\ ta pentru a-l 

, 
1 

• a" onct or, catohc1 SI Ortodoc• 11 · 
' ' u>t un <<HaCtcr foarte vcn<atil dac.1 , . d • , :-<.' copotrova, <il 
<k la ortod~1 înapoi la C<ttuli~i De a ~~recut . c la catohc1 la ortodoC'li ~· 
inamte de a v~nr tn R•· •. 

1 1 
' • apt ungmca ~· vtU\3 lui Varlaam 

a~n e nccata lJl ml.'tcr Sin 1 · 
un ţinea lui e-tc de la copi\lul cud V· gura In urma\ le d.-.prc 
>rtod . . at. gr. 1717, care fimd ~~~'t•ur • 

t ux, prezentind <crierea <" urmea ·• 1 V • ·' .re< ~~ 
D h 

. ~ 7A a Ul arla·tm dc>prc p ~ .... 
u ulut Sfint" wntra lalinilor dupa ~ . 1· . • .. ur""'crcn 

g
a (fui l V)' V· rl· ' . c tev.t aude la adresa autorului adau 

······a ""mera dupaneam ''d. C . ' onţtne <a fie de crcdtnta "~'tra d . • gr"' '" alallna, "tit fiind dup.1 
t:cle aet.~ta date<t/.3 dm' a d . .' ~·a petrct:ut mult Intre latini" ... Codt· 
• ou.a Jumatate a ve;,culu·. J XIV 1 IR~JlUiul veaculUI al XV.Jc;~ a~a ca . l a . 'ca '3U d~ la 
de btnc. Sthirt) mm aduce 

0 
,~(~ d. copt~tul a putut sa fte Informat destul 

câ Varlaam a fost h inccput.urt,odoc coAn>ldcrcnte c;tre ar pl~da pentru tct-. 
• JC. ccstea sint: 

1 Sonceritatea tonului cu care 3 .,. ai . 
hulut srUlt" d • - , .• r 0 scncnle d<.-spre .. Purcederca Du. 

~· c\prc .. Pnmatul Papct• crcdmla ortodoxa; 
2. Faptul <il ·~a de curind dupa ce · 1 R - . 

mlnastirii Mîntuitorul" ,,
1
·
0 

Con•t . vtne n ~.arn aJunge egumen al 
" u ' anunopol; 

1· Faptul <il e făcut ue papa cpisco d G 
(X(Idcnt, ceea ce nu s-ar li intim lat d!'ea e cracc d~pa ce -e inma"e In 
ace-te argumente, precum ~i acci.,P <il. cal ·~: fost am de n<.-"tatornic. Dar 

într-o disputa cu ni~tc trimi~i at pa~~i la ~.-o~~~~;':~.:~';;'~f.;:r~:~~: 
14 

13JY la Avignon, de imparatul Andronic III, sa tratC7.e cu papa unirea, nu 
;înt argumente destul de puternice <il Varlaam n·a putut fi Inainte catolic. 
El s-a putut arata atit de zelos p.:ntru noua sa credin!a tnclt sa-~i dştige toata 
increderea ortudlJOitlor. 1'\nta copistului are lntr-udC\'ăr mai multa putere, 
dar in cazul cind vtne in contnwcere cu atitea alte manuni, lie chiar de la 
du~manii lui Varlaam. slă~tc ~· ea constdcralltl. Sa vedem ce 11c ceilalli In 
această privin\ă. <ir. Palama zice In primul tratat, din scria a treia, catre 
Varlaam: ,.Le darutc~tc latinilor. celor de un neam cu el (~,uoopv).ott), cu 
toJt3 puterea. aWigindu-ne in chtp viclean şt ,tJmc<pre crcdtnţa lor"'. Acut.a 
acca<ta i-<> bec p•:ntru ca SU.\\tnc caltarul Duhului Sfinte .rcat, tar ce ..c 
re, ar"'~ in""' e inw~t Duhul ~fint, afirmaţte c;trC dure la puf(ederea Du· 
hulul Slinl ~i dlll Ftul, " data oo nu <c mai poutc raporta lu har, ci chiar lu 
ip<><ta,ul Duhului cxpre>ia lrct-vcntă a P~nn!tl<>r ca ,.Dumnct.Cu a v-d.r~at 
l..:'tc noi pc Duhul pnn Fiul". 

ŞI Grignne Palama cununua ..a demon~tre/C ca Varlaam e ln,a.o,cun\ 
e<~tnltc ~~ tinde ,a cunlictJ.eze B"crica ortuduxa. În însu" felul cum ,.a 
purtat ca trnnls <ti impăratulut in Occident gâ>c~t c un astfd de argument. 
.. LI ~arc a f<l't trimh anul trc~ul de impanuul n<>\tru in ltali4 ~i Oaha tiC 
'u' lJ ... 1 îndemne pc aceta ~J p<>rn<!a'<ă imp<llrt'a perştlm (turulor n. tr.) 
\.U \l"ntrca pnm3"'~o:r1i, a uttat de '\t.:Uf'u1 sohc1. \:Um s-a ar.ttat, ullerior, d•n 
la)H<-, 11 ,_a du' li! papa >punintlu·l ca rugauun1le lu1 I-au a]UI31 pc drum~· 
h: ·4.1 1nvocat mergi nil ~rre el, turn însuşi m<inunscşte, api.H ~·-a a uns butcle 
de el. i-a sărutat ~cnunchiul cu placere şi veneraţie, iar capul~~ l·a la,al tn 
mi1ntk lui, prmuntl din ek pcHtca cu llucurt<'" A racul acea'"' cu tpo<nac·• 
tnucanl Palama.D.•r atunct pnn ce ne pt>al< dmed1 <il nu '" poarta cu 
l(l•UC.ri!IC l;,t 1\UI! Pnn 'cricnh: \'Hntra Jatintlor') n.,r lată ce 4-:Urrinde rug~liU 
n<:a cu care le itllhcic: .,Cuvontdc rara de-nccput, preda P'""ii !<Hale atc.\IC 
c\Mntc .J,,ca c ~· <lin Tine Duhul Tau. avindu-Tc pe Tme ~~ pc Tatal la un 
1"' d~ 'inţur~ GIU/.~ ~~ ''"~ur prin<'lpiu: pr~d:l-lc ca "a nu fiu prin ele 
nem3nui l...tUl .... tnrul unui a..'!-a t.J~.: mare rău; sar pc mine M4:t.p~~mă de ace\\'ta 
rata~trl' in.unu.: Oc mo.ntt:·• Ru~âctunca 3(.CJ'ta ,.ar put~..· a. tJ...:,igur. intcr· 
preta ~i q; o C\('rl'~tc a convln~~nlnr ortodoxe ale lut Varlaam, dar tU 
narct<Hc greutate. E fuartc <UfU" de t:e-a ţinut Varlaam ,3 ln~bcic tncm;~i 
lU n ru~actunc ·~"de ~ht"K:â De re, intrcaha Palama în continuare, Tndat~ 

C.-..S CmtJ_ p 100 1 l'9ttltr V~IJ t1 Pc~nt' tiJo.PCn•liJ RA.WniJJ (tqntt. /rwna Alc»''tln 
p~H1_(";1 JJI. AlcoJ.~f mutt.Jc:ltlll; ted(lt1.,t.i! !,le: PA ·Sirt"u \1 retenburg 1 KYZ.. p 090, unde !<>inl 

~~t.tl<' dlcv~t lrag.m~nu.· do: la inl·ey,vt '1'11<' ·u·~t~llr<t1u~ 01 hll f11 l:..ma. 
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ce ţ.a Intors don Apu.~ a purces la compunerea acestor scrieri (contra ÎSI· 
b~uiOr) In core se cuprinde implicn tnv~\atura latinilordcspre Duhul Sfinl? 
0:-i mai mult. >erierile 3CC!>tea pc care le-a mtitulat Conrra Masalltnilor, a 
hotarit <.1 le compuna pc dnd era tn h•ha, In drum spre casa Ac:ca;ta o 
spune Singur In mtroducerea lor. 

• 

in stTI)it, .ca~ tre<: peste alte lutTUri, zice Palarna, de atlta vreme de cind 
a vcnir la 001, nimeni nu l-a vazut lmp4rUI~indu-se cu prea sfinta Euharlstic. 
Ce ~a mai ~pun de vot, de invocarea sltnt~ şi de J)ecetca in chipul crucii In 
par şi de toate celelalte ~imboluri ale d~vtr~irii In monahism, rara de ~:are 
nu e ~>tot cineva a fi rnonab la noi care ascultam de vencratele ortnduich 
ale Sfin!ilc>r Parinti. Aoo>ta nici la intrarea In rnonabism n-a cerut ~>nsacra. 
rea, ci s-a racut fnţusi monah, mai hine Uţ monah fal'"· 

Reproşul don urma n-ar 3\'l:a noa o crcutate in cazut dnd Varlaam era 
ortodOlC 41 rnonah inca dinainte de a~ muta în Rasarit, dar In a7ul ~:Ind a 
dtvenu ~stea numao venind In R~rn, ner~pectarea acestei forme ar fi o 
ctrcumstanta agravanta pentru sinceritatea trecerii lui la ortodoxie. Chestiu
nea se reduce la Intrebarea: A fost Varlaam ortodox de la început'/ 

Raspunsul la Tntref>are il mai aminam c;, sa mai aducem şi alte marturii 
de ale contemporanilor lui. 

Palama 11 mai num~re tn alt loc.gr«: la ton" Aatt•tll']v, exprc•ie care are 
doua ln!Ciewn: de grec catolic sau de Ialon (fie in sens national, fie tn 'Cos 
reliţiOS) ce -.e da de grec (iari4i tie fn sen, naţional, fie in sens rehclos); ce 
se da nurnao, dar de fapt nu e. Dea, in uhuna anali7.4, expr~ia n catecon"~qte 
de l-atohc In fond. -

Mărturiile aceMea ale lui Palama şlnr cu ath mai pretioase cu dt dareaa 
don limpul dnd Varlaam nu se lntor.ese Inca la catolicism şi deci nu se putea 
deduce d1n a~:est rapr ea şi inainte a ro." catolic. 

fn anrircriwl al treilea catre Achindin zice iarasi ea Achmdin Intrece 
• acum In raracirc pc Varlaam, deşi a cunoscut adevarata credintă mai lna1nte 

de Varlaam ~~mai bine, fiind citva timp discipolul lui Palarna. De unde ar 
urma d Varlaam a fost mai intii catolic. La fel <pune şi in Ap<>/Of{la mm ~ 
larg. ea V•rlaam a ~it la noi de la latini mai deunazi şi nu dupa mult s-a 
intors iara.~; la ci". 

Cum vedem, Pa lama su.stlne clar ea Varlaam a fost inainte carohc. , 
Să vedem ce ZIC alti contempor•nl. 
Nichifor Ore80ra se exprima despre el: "Trecind domnia de la Andronoc 

moşul la Andronic tinarul (B28), a venit din Italia un ins care a tmhrllc"' 
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• 

. . le de Varlaam". De unde iar urmcat.a ea nu 
haina xr~uasctl ŞI Şl·a l.uat ~~cesta era deprins rn !ntelepciunea dogma-
era ortodox ba poate Dl';J_& , · ea Varlaam rusinat de repr~ul ce 1 
11ea a lat1nolor". Iar maJ mcolo ~r~n~ loate lnzeie d~~urarc, Intor-

~::!~~~:~ ~:~~:u~id:: !~~i:Oieu~t ;~gmelc ~~nilo~, ~n d~r~u~!~\~: 
" C • ha ocalie repr~cat..a lUI Pa lama uzea 

educat . u a . . . . tru d era de religia latinilor", ca sa.şi faca 
Varlaam, urit urtodoaplor, pen . 

1 
" ·b·· daca a fost dcma.ţ~:ata 

>impallea JlOll\13 sa; dar ralăCirea lut Pa ama, c rar 
de un latin, nu e mai putin de condamnat. . •. -.·ea Varlaam a 

. It coniCm""ran se expnm4 tar4,, .. Ioan C.~tntatu7Jno, un a. . ~~- :. . ea 1~ ădă in,·a\atu-
fosl ~TCSCUI in moravurile ~tlcgolc laun,•lor ~·..s-a ~odt 1 d'ln pl" 1 la care a 

lo " 1ar dupa sm u ·"' • 
ra launilor, )Cfundf trar~~ ~::~:~si :,e;lnd la fd cu lahmi, ca ~i mao lnaonte, 
fo-.t d<'mprurut, . a UgJ • ..,

1 
. lirtna ea Varlaam a fost nu 

f fă · t de ei episcop de Gracc". 1'1 UICI a 1 l 

:u:~i c~r~>hc ci ~i 11aiian şi numai ta supra lată s-a facut onodox ~i n7;~:~~ 
Cuvintele lui Pcuarca ~i Bnccacio dc:,prc Varlaam nu ne spun 

privire la chc,liunca aceasta. 271! • re introduce scrierile lui 
sa auaugâm n01a dm Cod. Par. gr. 1 • ca 

Varlaam: . i 
1 

·va italiemlord1n care Tratatele monahului si filnsofulut Varlaam rnpo n d' Cod V· 1 
" ' bat· nsea1l! pc cea tn a · hi trage el in'u.~i neamul", nora care contra a 

r:r. 1111 wata de G.Scborb. v eatÎe Palama cnate de 
Dar '"""' cu•lntdc fui l'arlaam d1n eptstola 1 • • 

1 
• 

• . . după roate aparentele, contra tctcl uo 
O. Schirll (op.c. lE~). pledc:'nza~od complet argumc~tcle pentru t.~rc am s ·hirll Ele ;una· u expun 1 • d , 

C • n • /1 caci in acea scriere OU m,, a rtl>CZ 
pornit răthoiul t'Qntra wnaţt~ 1 ~ 

1 
l!\lltor• fn documentul curoal 

grecilor, care s-ar increde In mmc ~:<1 nrr-un nv . . . . unc ea 
în care 'C rclltlc~t.ă ce-a discutat Varlaam la 1339 cu papa, 3ce:'1•1

1 
'.!:, ")de 

.. .. m ft cunoa,rc el ( ,fiOn noscunl eos SICli -~" grccu nu o;c cunosc pe et cu • • 
unde tar ar urma ca el nu era gre~:. • • 

' .A edem ea Varlaam n-a f<lSt ortodo~ tnalntc de a Tnate a~IC3 ne .ac,.. lT 
veni in OR·<:tJ' '1 n-a fost nici macar grec. . 

Aroumcnreie.lui G. Schiro sini ~labe. Mai intii " mult granor faptu~. ea 
" . 1 . • 1 tem spune- >110\1 cel o;are 

lOii conll'ml><d>ranl ".'ud ~~r~::t~c a~~~ ~~~~am a rost la inecput carohc, s-au o~upat ee poo · 
~ hih~n:.rum hOO' u. O'lp.39, P.G. 153. «11 0()1-0M. 

t ()p t". MI. ~~. Antir\::tî(:'UI X Il contra lUI ( irc:,un . 



sau măcar unit OI să răstoarne G. s ·-h · 0 • . . . . 
ahc dovezi docil COnJ-~'Cturilc amint'tcc Mar ~ceast.~ unammllate, I-ar trebui 

t 
. 

1 
. . . . . 1 • a1 cu seama argumentul .... ~ d · 

unu ""ncer ŞI convtns <.:u care a ăr.l Varl· . ~" tn 
catulicilur ·e foarte slah Taria .; . .,aam invaţătura Ortodoxa contra 
vcded 'n . " ' . . C( nvmgen or ortodoxe ale lui Varlaam se 

1 wnvor.mea sa cu papa cupr ·• i d . d' . • 10"" n O<.:umentul amintit convorh'rc 
tn care se vede ca Varlaam nu-si fa~ - • ' 

onoduxă. Ei vrea cu orice re '. . prea man scrupule cu tnvăţatura 
Toata bl p 1 unrrea, mdtferenr pe baza carei mărturisiri 

pro ema pentru el se reduce la caile - . • . , .: 
pentru unire. ca una din aceste ca· pc care s.ar putea ~1~llga grccu 
Duhul Sfint ce vrea ( ;t . r. t prop~oc ca fiecare să creadă despre 

~ umone ,acta pemuuerelltUr ip . G . . 
:o;~;cae'r1iFcol/o tenen~-~rt<h)/'• Lalinique credetent catholi~e, ;;~~!u':!m:: 

· 1 10 proccuere . 
Nu aşa vorbeşte un om tare in convingerile lu!. 

Este apoi extrem de semnificativ raptul ca v 1.. . 
dul din 13~1 fuge indata la catorc· p ar aam, _dezaprobat de smo-
mare, să-ti lepezi legea' ·A•·uastal li. _entru o ruşme mal mult sau mai puţin 

· " · ~ nsemnca1.a sau ca cn v . . . 
prt-sus de credinţă era .ambilia de a fi rcs •cta . . . p tru. a.rlaam mal 
Ortl>dox intre greci <au ca cator . 1 pe t. ~t cu acest scop s-a t1icut si 
suficient un mic nC.:j~ns ca să se ttc~smu ~era inca puternic în el şi a fo;t 

· rc1~as ..... cu toata puterea 
Credinta ortodoxa nu era adi • r.l . • · 

curind epi.,;con catolk? Nu e d ne. m dăctnata m Va~laam. CI papa il fa~ 
· r · e m1rare cu numele de savant . . 1 • . 

~~ovitu~~ pc care o daduse bisericii ortodoxe tulburtnd-o a~~~;;;!~:~~ 
IVU<.:u tn care s-a păstrat cit a fost de forma ortodox ' 

CI Imparatul 1-a trimis tocmai pe elia a , • . .· • 
mai ales la regii Apusului iar d· . . ~ pa 10 mlsmne? Dar 1-a trimis 
Şi cine era mal bun d~ tin~t un ::r:~~:r~:;us ş• la papa 1-a trimis In secret 
mult du ă . V . ~ret decit unul care ardea ll.<a de 

P umrc ca arlaam in vreme . t · .. ., 
Cine putc·1 fi ann · t · · i ' CI! Oţt grecu nu voiau să audă de ca 

' , ... 1 nmts n Apus, decît unul care ştia latineste? . 

\ 

CrederQ ca Varlaam a fost italian <i nu rcc unit . . 
spune nimk sigur d·1ca . . . :< . - _g _ · De altfel nu se poate 

. ' se mM pastra uma \la ln vremea a~ca, in Italia. 

on~~~~ar ~aca n-ar fi fost Varlaam italian catolic înainte, ci ar fi rost grec 
.. u umt, tou recunosc. SI acea~ta se r~ a . 

scrierile sale, ca menialilatea iui ~ 
3 

f d • cons at cu prtsosinţa şi din 
, r pro un soolast1ca ŞI de esenta catolica. 

_ t".G.J5 1 wl.l337. Varbtamsust-inca că itn ·h' . . 
ca Duhul Slin~ purn-dc ŞI de l:. F'iul 

811
.. ş 

1
_ V:' •mc:- ctn~ R1senca3 f~t una. unii cred~u 

dt-· b • . • u nu, ara a a:cea..<it3 deosc::-t-o' • - T • 
z mare. Cod. P1ms g.r. J218. t'. l<H 1 0 . .. _ In: !Oilt •Onnt:t.c ~IV de 

· co teza catohcR aconto~Jatw,nistă . 

IX 

.'\.~a ca lupta impotriva isihasmului a fost pornit!! de un reprezentant al 

tcologici catolice scolastice. 
Varlailm a venit din calabria. Cr. Palama spune înt_r-un loc ca ew din 

Sicilia, prot>abil fiindca sudul Italiei era soCQtit ca o altă Sicilie, cu111 'e vede 
din numirea: regatul cclm două Sicilii. Însuşi· Gr. Palama zice în celelalte 
rinduri ca era din C'.alahria. După Lcon Altatius era din localitatea Semina
ria. Peregrinările lui tn Ra,arit ni' le descrie N. Gregara în dialogul Floren· 
tius. Varlaam, venind în Grecia in 1328 sa studieze pc Aristotel pc care îl 
st udiase numai din traducerile latinc<li,si in greceste,se asa'"" intii în Etolia. ... ' . . 
Aici invat:! grccc~te şi împrumută haina ji moravurile grece~ti. De aici m~rgc 
in Salonic, oraş cu înlloritoare via\ă culturală In acea vrcm·c. Incepu să "" 
mindreasca w ~tiinţa sâ ~~să dispreţuittScă pe greci. In 'li~it vc11i la 1330 în 
Constantinopol, unde primtl grijă îi J'u să stringa cît mai mulţi învaţăcei. 
Isteţ, elocvent, versat în vechea filosofic clină ~i in ~tiin te. ~um recunoa~tc 
C'antacu7.ino (nu însa şi Grcgma), intră indata in gratia împăratului Andro
niC 11 'i a nwrclui D~1mestic Ioan Cantacuzino, care îl incn;dintă 'a tinll . . . . 
cursuri de tculngic', în special despre teologia lui Dionisie AreopagilUL Din 
dllcumcntu l curial din H39 rezultă că ilcvenisc cu timpul ~i cgumenul mă
năstirii MimiiJwrul /i.1us Hrisws din Constantinopol. 

Kcadmt\înd sa fie cineva mai slă,'Ît ca el, începu sa dcfaimc~c pc i:ci mai 
iluştri erudiţi ~i literali ai vremii, t•e Teodor Mcrochites, vcn1t de curînd din 
exilul de care $C impana~isedc la 1328 impreuna cu fostullmpMat Andronic 
11, şi pc Nichtfor Gregora. Ba merse pina acolo ca provnca pe cel din urmll 
la o di~puta puhlica. Gregar-a, îndemnat de prietenii sai, se lăsă cu greu (cam 
in 133t). Adversarul, ~are se lăuda ca ~tie toate, fu Mus in Situaţia sa 
mărturisească rotala ignoranţă în astronomic, gramatică, retorică~~ politica, 
iar din OJ~rcle lui Aristotel se dovedi ca nu cunoaşte decit pc cele privitoare 
la fizica şi dialectica. În logica ~i silogismc ,.care rormea1.a în· mod SJ)Ccial 
hucuria italicniloqi care nu sint ~tiirl\ă propriu-zis, ci instrumentul ~tiinţei", 
înc.'! s-a arătat roane slah. Grcgora, declarat victorios, î~i recî~tigă vechiul 
!0<.: de onoare în stima imparatului şi a lumii de frunte. Varlaam, vtlzlnd ca 
favoa re~~ hizantinilnr l-a părăsit, întorcln<lu•se iar la Grcgnra, a plecat la 
Salonic. Grcgora redeveni dascălul cautat de toata lumea. 

fn 1334 vin la Constantinopol dominicanii Francisc de Olmerino ~i Ri
chard, prirnul, episcop de Bo.ţfor, al doilea, de Herson, ca să discute cu 
ortndocsii chesuunca unirii Bisericilor. Patriarhul ioan Calcca cu sinndul 

• 
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~~u ~h<;mA pc Oreg••ra sa sus!ină discuva in pcrspc~tivt. Grcgora insa s-a 
S<U'"' Intr-un mod ocolit, aMfel ca di~utia nu s-a tinut. 
!a ~;;l~am, prohalul dornic:..1-~i ciştige T~credcrea gr«ilor mereu t>anuiton 
. 1 dţ3ţ•.oca/la >1 compună o scrie de trauue contra latinllor, Tratatele 
acc;tea, meduc pina acum si aflătoare într~ ... n·e de cod . 
d • ~ -- occ-manuscmc 

onrrc ~re num•m QxJ. Par. gr. 1278, ar fi, dupa Fabnaus-Harlcs 23 1; 
nu_mar ~I1Panumc 18 pnvnoare ta Duhul StTm, iar celelalle priVIt~rc la 
pnrnatu apct, la purgator so azimă. 

Lupta intre Pa lama ŞI v;rlaam de acum incepe. Or. Pa lama a'eslc. 
scnvcnle ""'-'>lea ale lui Varlaam o mentalitate cawlica. Pnn a~:east! 11 a'rrag1~ 
pe arlaam dSUjlf<t sa. 

• 

• 

3. ÎNCEPUTUL CONTROVERSE! 
ISIHASTE 

Varlaam, mergind Intre ump din Salonic la Constantinopol, omri\ in 
legătură cu ni~tc c~lugM• >ampli care se exercitau in rugăciunea şi vcghcrca 
mmtalll (a•orpav npooet7,TfV rr .:a• "'l'i''") şi facind pe ucenicul care vrea să 
on'e\c cu umihn\3, ana de la ei, expuse primitiv ~i gr~olan, cflcva lucruri 
despre rugactunca montată, pe baza cărora incepu sa batjocorcasca pubhc )i 
~declare cretil1 pc u:o ce I-au miliat. Dar fiind aratat la patriarh cu unele 
fapte ru.~inna..c ~· condamnallilc. par~tc COnstantinopolul n1\1nat, se 
intoorce la Sa Iunie, unde continua sa defaime pc monahoi L"haşu pnn cuVInt 
~· scri~ri. ,-i~t igintl de p~rtea sa mul!i l;uci şi multi cllugan nce~cllltal• Tn 
L<ihic. Gngorie Pa lama aut1nd tkspre acotea; prlv.lzu ca de a1u va ''-"ii o 
mare erc,ic1 C.alugari• dm Salome, ataca!i de Varlaam, hotărlra, in frunte 
cu b1dor, unul thn prietenii cei mai apropiati ai lui Grigoric Palama, sa-I 
cheme pc acc,ta din AltlS sa apere dreapta credm!a . .As<'uhind Sf. Ongoric 
~i venind in vara anului 1337 In Salonic, monahii ii ar3tara anumite parii 
din suicrilc lui Varlaam, cite ajunsesera în miinile lor. Intii Incerca <ă al>at:! 
pc Varlaam prin :mumott mijlncotori de la atacurile contra i~ihaştilor. Ne
reuşind, inccrcă el in'u~l in fata mai multora acelaşi lucru. li spu~c ~a 'c 
ocupe <:u ştiintelc, pentru care <:.'le pregatit, căci numai acestea li pot mari 
gloria pc care o durc~tc. Sa la'c prohlemclc vie! ii rcligi<'<"C, ale rugaciunii 
mintale ţj vcderu m"uc;<:, uei c strain cu totul de ele >i numai -c va com-. . 
promite. 

Varlaam necedind ~· continuind sa atace cu graiUl ş• In o;cm pc monahi, 
se apuca ~i Sf Grij,•H•e de sens. Aflind aceasta, Varlaam se 'pene~· vcm la 
el, spunlndu-i hngu~itor ca nu-l ataca pe el, căci il admtra '' 1~1 cxpnmâ 

1 1 ~tk:lto.. (,.,_ c SKS 
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admlra!ia acea~ta la orice ocazie; de aceea s:l JUJ intervina fn aceasta 
chestiune. 

Sfintul Grogorie li raspunde ca o d•ua ce ataca dreapta credin!a se samtc 
~i el atacat. 

Gr. Pa lama descrie astfel Inceputul luptei: Ma bucur-am ca Varlaam, care 
pinii atunci se mindrea numai cu ştiinta profana, apropiindu-~c de monuhii 
no~tri ~~anume de cei mai distin~i dant ro ei va deveni lnţclcpt ~i Intru cele 
llumnczcie~ti. Aceia insisi zic: .. Ne-ar fi servit uc secretar ca n comoara care . ' . 
SC<>ate, dupa cuvintul Domnului, noi şi vechi". Lucrurile !n~a au ieşit cu totul 
dlmJ>Oinva. C1ci s-a apropiat de cei mai simpli dintre. ai no~tra fadnd pe 
ucenicul w pc urma să-i batjocorea<c.'l public şi s:l compuna contra lor 
~Taera cu care nu >e prezinta la ac:eaa, li la baiclandrii care-I fr«·wntca,.J ~~ 
il aplauda Pc acejlia. care nu au o JUdcwta rr.atura, ~i pc monahu care nu 
au cxpcracnţa ~•qii tsihaste t·a d~ug.u pentru batjocurile •ale. A'tfcl a 
inceput 'a .c lntmda pretutindeni vorlla ca asthaştii se ţin de absurdiiAţt. Le-" 
pu; ~~un nume foarte urit, acela de nmf<tlop~i<:hi. Dar nu d3 pc ntmcnca <:u 

-numele din ~:ei pc c;tre-f hatjocorc.~tc, ci •pune numai Ci a convenit w cei 
mai di>tin~i din1rc noi, invinuindu-nc a~adar pc toţi de erorile Jlc eare k 
anventca-.11. Am <'<IJUI .~l eu de la el aceste \Crtcri. Dar âtit de mult ~-a Mr3duat 
•a nu poata ri va1u1c de nimenea dtntrc nm. Incit nici macar acelora •urc au 
convenat fiU! an cu noa sau ne-au v11ut wmd.ua nu h fe.a dat dedt dupa ~:e 
le-a cerut >a jure ca nu le vor arata ntu unuaa dan cei ce-au lmllrau~t 1\thia. 
Circulau .J\Ifelln intuneric si ~llau lumana curajulut dar in <flNt 101 am 

• • 
pu< mina pc ek. Mao inlii t-am rugat .a rezolvam aceste che,uunt mat ~· 
atunci ar la rt"' de prhos scrierile lun~t. Dar nu s-a involt. 
· CantaCUltno spune şi el ca Varlaum s-a alaşat unui monah >amplu .. puţin 

deosebit de necuvintatoare" fădnd pc u<.:enicul ~~ca şi-a inceput ata<:unlc 
pc lla1.a Informaţiilor aceluia, dar despre Pa lama nu zice ca a ve nil ta Salonic 
<:h<·ma 1 de '"ha~ tii de acolo, - cum afirma acela despre Mne, - ci din .., ulA 
ca cm l>olnav. La fel ştie şi el de incercarile lui Palama de a 1 face JIC 
Varlaam, pran mijloc11ori, s:l inccte7.e cu atacurile. Gregora afirma ŞI el ca 
Palama a f()(t ndicat oomra lui Varlaam, care vuia s:l ar .. te ca dogmele latine 
sint mao <.:ort'Ctc, de monahii asihaşti. 

Dan <cuna e~punerc despre originea connictului pe care o <cra<c un 
anume David' anam ca Varlaam auzind pe ca fugari ca soeotc.~c v~nica şi 

1 
CC')d Mnn~ccun" gr. 505 f. 1 r. 2-v. 

. d T"llO se apuca sa sustina ca acea necrcati! !umana 4umne7.etase3 e pc • r .. · p 
1 !umana a fO>t materiala, stricacioa.<a ~i trecatoare. CAtupru rugara ~ a~~; 

. sa bea<ca cu el si sa-I Indemne sa rcnun\c a mat vorbt şa sene a..<t c 
ma vor · n ba al dar Varlaam nu de tucrun. Pata ma vorlli mult cu el, n ruga, oom tu or. • . 

· · · ~ .. · 1 Pa lama se apuca a tunet sa se lndu leca, ,, mao tare se p<~m• pe ""'locur . , . . 
d()VedeaPs .. • In ~cris cu date din Parinti ca a~:e« tumma e ne<.Tcata şa .~eşnlcal : 

..., . • • • . ă C8 e funta Ul Varlaam raspunst atunci ca daca astfel c.~tc. acea lumm , .. . . • 
Oumnc,.cu ·i deci Pata ma susţine C3 se vede şa se :<>munte3 fa.an~~ lut. O~m. 
ne .eu ceea *ce-i ma>alianism. Pa lama răspunse racmd deosebarc mire fun1~ 

' • . · ....,.., h' li! · imn•nastllala a doua <i lucrarea dumnezeiasca: cea dant li e n~. "'' 1 ~· ne r: · ' 
dim uriva. Dar se numeşte ~ia doua de Parin!i dumncz.eJ~C. Va.rla~m ra,. 

1" li ă d a dumncz.eiri una supenoara ~· alta tnfcnoara, punse ca atu net a trm ou . • . harul si lucrarea dum· 
deci e dnea~t Pa lama raspunse ca deşo se nu~te Şt : . . • 
neuiasca dumnc/elle si deşi fiinţa e nevi7Jilala şi neoomumcalltla: •.•r harul 

. • • • ... 1 doua dumnezean CI una: v;7jhil si cumunte<~ll•l celor drep\1, totu~a nu .. n 
fiinta c~ tumarca ci cea nedesparliti! de ea. . , 

î~ sfir~it, adaugam ca îns~i Varl~am a declarat, ca S·a prelll<:ut Ci vrea sa 
fie u<:enic al unor i'iha~ti ca s:~ane tnv~\Al~ra ~~", . . 

Din toate acc'!c expuneri, atit de apfllpaatc antrc nlaltli, r~zulta ca Va~. 
laam c ~:el care a inceput atacurile, ca Pata ma a fost rugat de catugan sa t 
pc c ca Patama a incercat intii oral prin mijlocitori şi direct s:l cJa,c/C 

~h~to~nea ~i ca numai dupa cpuiarea tuturor incercarilor de felul ace-ta 
s-a apucat sa <eroc. 

• 

1 Cod. Co.<l , ,,, 1 UO r. It? • 



4. CONTROVERSA CU V ARLAAM 

- -

Palama seri'><! · · pnma tnada contra afirmatiilor lui Varlaam . • 
tul anului LUI!, ~u sOrşiiUI lui 1 H] (pe la mccpu. 
primul lrlllal, inrhulal: Prinzul trata; tJJ::ra sa-~ n~me.1~C3 c~ numde. fn 
sfintmi~ in uth~ ."... u pput' 

1 
,_ c~l• d!ntfi pentru C.t u lrtlt<'\C cu 

. ' r • t ul C~ grade [<IIOSII{}{Uf' indrl. · 1 
re<>pinge afirmaţia ca numai stiiO\ele Pl'\lduc c . . nro~a ru !fllllf~le' 
lea~ inmuiat: Al <iotlhl rrata' d . • un'-"iun\'1 de Dumnezeu. Al doi
. . r ~ rrlnlintu pmtru a'i u fi! tkdi _, . 
Lnlun. Pentru Ct.l fe voi~sr sa ft' (,....... Cu t:U ~,,,..,,., 
• · ··~entri!'Zt asupra lor in · iJ 1. 
mt't'fCe a-1i tine minttn '•A---

1 
, .• tS llt, nu t ;7ul1 fiJ/os Sti 

. • ""'"" "' ITUfll••ut·. C'uprin.,ul e in: . 1 . 
lr~ole:' e 1n111 ulat: Altr<'lka lraJOI UUliÎIIdlll intfJ . \Cmnat n UliU. AJ 
ISII!Jn Des•>re lumina '' l'''"''"".. "··-- - pcntm cn a .It dedJriJ cu t'>'lavw ' ' ·-·a uunmreuurtl de. r. · · dt.Jllv~trro ua intru Hll.ltol. In . • !Sf'" '"".c~a sjfnt6 li tli!.ipre 
ca al îl lumina de pe ·ra""r Cit <i ~la documenteat,3 scnpturisllc Şi palri>tiC 

' · '"' ., ...:.. pe care o v.!d d .. n<:<Tc.~ta ~· ele ma. Aia><: d.'ld . repţu In lumea acea~w c 
. U5C ala(.'lll pnnapal Varlaam ali • d 

d~ lurmnă CMC halucinaţie diai!Ofease3. ' onrun ca O 3.\lfel 
S-ar parea ca Filotei c de parere ca · . 

cuno\cînd ln<;l 'crierilc luo Varhoam cu P_"~.a. tn?da a ~~~-o Pa lama ne
inform<ttiile mona"·Jor , .... 1, . _ntra ISoh.t~lllor, bazindu-se numai pc 

• •u - t.nlleno şo pc cal j'J 
r.lspfndca oral. DM tot Folotei' une.cu ·~mn_ • c pc tltfe Vnlaam le 
lnoli hidor •1·umc~cra in 110, .. P PU\IO 1031Die, ca '-"haşuo- si mai 

-"unea unor fragmen1e d' • ·, · : laam ,, ;e aratata luo Pata ma 
0

• ,, •1 h on \C:ncnlc luo Vn-
. • . "" • c cmMll don Alo; •sa .. . sa-s1 sene prima lriw'" <'un•l' "n" . • ~ ..... ace"ta a pu1u1 

' "a 'oCo " Cupnnsul accJ ' • ,.. tr:uc.ta in cele It • • . or ~ncn. rapiUI ~ Palama . . co tr~late ale tnadct a doua du . 
><:nerole luo VarlaHm exacl acele . . • pa ce \ogur cunoscu,e 

; . . ' ~l}t trei teme~~ exact în aceeasi ordine 
• cw. c .... , " ooo 11 toh - llh ' ' ne 
; Mocn< P Ci 1$1), 1101 . IIIK 
c~"'- C'n~l J J9 r .. l40 r. 
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tace sa admitem ca Pa lama a cun~c-ut la 5Crierea primei 1na<Jc scrienlc lut 
Varl<•am. Lucrurile s-au petrecut, dupa insuşi m4nuri;o lui Pulama din Ince
pu lui pnmuluo tratat din triada a doua, astfel: Varlaam a compus o grupa 
de scrieri contra isiha~tilor, dar nu le-a mulliphrut şo ~-a ferit să ajungă in 
mina \Teunuo prieten de al lui Palama. Acesta Insa tot a ajuns sa le vada, 
In~ se vede ca numai pentru scurt 1imp. caci nu le-a putut cerceta In 
lntrcgomc şi nu le-a putut avca_în fata. dnd ~i-a rompu.~ tru.ua sa, a~a incit 
n-a putut face citate şi nu le-a putut combaiC ideile pas <'U pas. AJungînu 
•u:soe ra,punwri la cun~oin\a lu1 Varl~am. at-esta Intii ~-a speriat ~i a 
ucclanu ca-şi va nimko scrierole, dar razglndindu-'c s-a arucat ~ia schomllat 
<ile ceva in ele, nu pre<~ multe, dar de ajuns ca sa o~rvc Palama 'chim
Mrilc. A'lfcl, a şten; pretullndeni epitetul batjcxuros <!c cmfalo(l'itlli dat 
monahi lor, numo vitiunilc monahilor naturale In loc de dia\Uiellti, cum le 
numosc fn pnma reddqiunc ~i in".;ra In te." anumitr ob1eqouni don prima 
!nadă a lui Palama,llar într-o forma alterată. comhlltînuu-lc. Se îngnji In~ 
<.o nici In forma acea,la sa nu fie cuno\Cutc deo"t de cei mai inllmi din 
pnctenio sai. Unul in'a le llu'e lui Pa lama cu rugam•ntea sa le comllata. 

Acum Palam.t le a'-ca durallil, pulîndu-lc o:r.eta cu ragat ~~ pulfndU·\1 
wmpunc a doua triaua cu ele dinainte. De fapt. în a doua lriadi! Palama 
numeşte pc Varlaam <'U numele ŞI face citate dese dm scricrole luo. com
Moîndu-i pas cu ras afirmatiile. ktfd, Folotci are dreptate cind spune~ 
onada a duua a <-om pus-<> Palama .. lmpotrÎ\'3 au:lora\i prime oratalc ale luo 
Varlaam, avlndu-le awm el fnsuşo". 

Expr<"ta .impotnva acclnraşi prime tralate ale lui Varlaam" prc,upunc 
ca şi prima tnadas-a referit tot la ele, deci le-a cuno>cut şi atunco, in oMecar~ 
ml.<ura A <k>ud maiiJ n-a fu~t chour numai o s1mplă repeoart a prim~i. Bl 
a foq provocată de rMpun,ullui Varlaam <lat dirL'Ctlua Palam:., pnn a uoua 
rcdJqoune a «:rienlur 'ale In a doua triad~. Palama i~i >US\ine- ,iiJt sa-~i 
'u.<ţm~ pllrcrole luo din pnma tnudă, cu 001 argumente. A doua tnalla n 

cumpu-e Palama pc <:ind Varlaam era du\ In ~pu, ca sol al lmpilratului. deci 
in 1339. De a"i urmeata el! prima triada a S<.Th·o în 1331!, iar atacurole lui 
Varlaam au inLCput prin ll17. 

O:lc trei Ira tate <Ion triada a d<lua le-a numot Palama cele din urma (OI 

•'<Tl<f>OI). cu gindul ca discutia se va inchide cu ele. 
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Tnlurilc lor sina: 
1 Primul trata/tii ulor din unnb '"' . Eq>Un"ta 1• combtll~rea c•lor ptnd ctr u St dl'diclJ cu t•·lavit isihiti 

" . ~ ' scnst • filos""ul V. • --
re(llfrJC cu t••lttvit 'n '•'h' C "1' ar.atml contra '*tor- c 

1' ..:~l It!. art tSit C · '~ t 
cduttlltl cu mult intuts dt ,.~-- ... , WW$flnţa cu adtvdrttt mintuit(l(lrt ,,· 

vn«nll 0/kvdra{i· 1 • 
cunOftrn{a ct prownt din smnttlt din a d • sau mpomva ulor ct zic cb 

2. Trmawl a/ dO/Ira al· 'tl·, d' ifar_; t cea cu od~drtll mintul/0/lr< 
· 'h · • ". m unntl """ · Ut 

1
"- Qypu tugtlciunt. r· '"' ctr u st dtJic/1 cu tvlirvit 

:l. Tral/11111 al trtrltll al c•lt•• d' 
·. '/ · ' n m um1tl "'"'"' • . '-" llfl.!l"<J>rt lumrnfl sfmtil. r· ctt ce se dtdtctl rll e••lm•it 

0 '" pnma ~pa de scneri ale lui v 1 -batute de !'alama in primele do • . d ar aam tmpotriva isihaştill)r com-
T. t d . ua wa c una pr .. b'l . • 
mtfl esnrt 'll'nf• ·•lta n... • • ova 1 cea dmtii se nume 

. ,.. ' · '· ~ ..-.sprt lhsllvfrsir " " "" mţtltprumll. ' ta omentasctl, alta Dtspu tlnhin.Jz. 

• 
a) VALOAREA ŞTIINŢEI 

Polemica: cum am spus, ţC m• d • . 
Valwrm lllmf•i pentru mintuire şca e la Inceput m JUrul a trei teme: 
contesta (primele tratate d ' • pe ca~c Varlaam o SUS\inca iar Pa lama 

• In ambele tnadc) val 
0 

ŞI a rugăc1unii mint:tlc in special • oarta rugdciunii In ~neral 
u apara (tratatele (ele de al do,·tca~ ped' cafire Varlaam o ncsocmea, iar Pa lam·• ~ tn 1ccarc tn· da) · • 
cart ~u v3tUt·O apu<tolii pe Tabor i de .. •. )' caracttrolluminii IX: 
mul\t sfinli ~i o vad •i ci de care V ş 1 care tstba.~tu afirmau ca au vtzuto() 
sau 1 · '· ' ar aam •runca Insa ca . n once taz natural. deci C..."Va crea : : e produs dia\101~-sc 
ZCia.~. o~reata ~i eterna (tratat •1 t t efemer. t~r Palama ca c dumnc· 
Dcct .o di,cuţie foarte sistematica c :C cec de al trctlea dm fiecare triada). 
pmntnd de la bazele noetice ~re vede ca Varlaam atacase sistematic 
vaţatura ae-prc vederea mt<ti:a lum .SC:. r;l.ema rugaciullea mintală şi in: 

Multele citate ce le face Palam· . mu, u_mneze•eşti. 
ne face po,il>il sli cunoastem des~u~t~ S~lcnle lui Varlaam In triada a doua 
smodului dm 1341. Varl~am In e _'ne aceste scrieri di\trusc In urma 
cuvmtc: ~Cum c cu <ănatatea, a;'~ ;~r~::lfi~u ~espre ~tiin le" cu aceste 
ŞI se dobmd~te pnn sliinla· dar n ·Aceea se \lă de Dumne

7
eu 

şi altui cel obţinut prin ~cdicin~ e ~lt:l fcl~l slin3t3ţii date de Dumnezeu 
Pmfcţtlor şi aposmlilor le-o \la Du~ cclaşt. A~~ c şi cu lnţelepciunea 
'" nezeu dtrect, tar noua ne-<.~ llau S.:rip· 

- \ 

'"' ''" celor inspiraţi \le Dumnezeu şi ~tlln\elc, prin care tar~t cautind in· 
\dcpdunca o anam". E drept. ri!.<punde Palama,11um<ti cit ln\elepciunea dtn 
~utn\de profane c atit de inferioară de ce:~ dată direct de Dumnc::,.eu prll· 
fC\tlor, ca lumina unei candele fala de cea a ~arelui. Dar Varlaam continuă: 
,$(;ripturile celor mspira\1 de Dumnezeu~~ lnlelcpciunca din ele arc accla~i 
\CUp cu lntclepetUIICl CC prov\nc dtn ~lUO\C\C profane. Od In toate C accta,i 
adevar fie ca c dat aposwlilor de Dumne7.CU \li rect de la Inceput, fie că l1 
aO:Im nul prin \ludiu. Ştlin\elc duc spre adcvârul dat aposwlilor de la 
Dumnet.CU ~i ne ajută mult ca~ ne inaltăm la mnde\clc origm.1rt ncmatC· 
n.•le ale lucrurilor". Acca,ta cooronnarc a în\elcpciunit lndumnocitiMrc a 
()ubulut •u în\ekpciunea dtn ~tunle n-<) mai allmitc Sf. Gnguric. Pentru el, 
<Ca dtn urmă e ~tcarpă. căci n-a rena;cut ntet un ,uOct, a doua a rcna..-..;ut 

Ad~-varul dtn aceea c pururea oontestabtl ~~ amestecat cu m•nduna. (C\ 
milioane. 

dtn insptraţia llumnelcia,ca c clar, nct;lruncmatul ~i ncame--tcl.<ll l'U min
••una. Adevarunlc din ~tiinţc nu sint necesare, nici mîntuitoarc. adcv:lrul 
dtn invl\:lturilc tnspiratC de Dumno.eu e na.-aar pentru minlutrc. a CU· 

n<l~tinţclc din ~llintc p<ll conlrtt>ui la clarifi\'<trca Scnptuni. e drept, dar 
nu mat d.tca '"m a\'Ca ""gura cheie a Scripturii. harul Duhului Sfint. În calul 
.«·e.qa ntlt 'ă 'e arate de oarecare folo<> St acelea. eliel ~u\l inOuenta a <eva ,.. . . 
t>un "' f:u:c t>un ~i ce nu ·• a.<tfcl prin stnc. a~a cum In lumina h><:ului ~carat~ 
lumm<"•<e ~i tuuurilc întunecate. Dacă însli ne-am la,a d"-~' la explicarea 

' . 
Scnpturti nunw de acelea, le>DC am dL-via. 

Altrmaţia că în\clcpdunca rrufan:l e<.mtrihuie la cunoaşwrca lucrurtlor, 
c ju,ta. Dar nu e tllenuca cunoa~terea lucnmlor cu inlclcpc:tunca pc c<~~C a 
dat-o Dumnc1CU profctilor ~~ apostoltlor. Acca~ta e Duhul Sfint. l•r de 
f\uhul Slint nu ..e imp:lrLă~c'c egiptenii . .:haldeii ~i elin ii. nici paca.tu~ii de 
.111. " "Lill '111nt:l ar '"ea. El n·a locuit nt<~ in Ar"totcl, !It<, in Plotin. . ' ' \dcpnunca apo,wlilur a cuprins In scurt ttmp lumea. s~vanţii, de ,.ar 
>duna t<>\t la un loc d.n toata lumea. n ar putea face un astfd de lucru. 

S1gur. cuno~tin\a pnn studtu a Scnpturii profe\ile>r ~~ ap<"tulilm c a1i1 de 
departe de 1n\clepciunca au:lora. cit e de departe \le soare ochiul care se 
împart:l~te de rMele lui. Dar nict cun~tln\a acc:~\ta nu c identica cu 
cun<J!itin\a d~tig<ttă d1n ~tiintele profane. Cea dinth cauta mat al~ \ă cu· 
noascll vma lui Dumnezeu, bmclc ~i pcrfeqiunea, cea din urma e departe 
de acest scnp. Cine cauti! \a cunoa>od vota lui DumneJ.eu. ccrcetca/J <ul'> 
ace'' raptlft toate lucrurile: De ce ~-au făcut de către Dumnezeu, şi a,tfd d 



c'te cel care cunoa,le c~ adevărat ratiumle caut.ale ale lucrunlor, arc ;~de
vara la cunnştin!a d~spre lucruri. lnl~lepciunea lui e confirmata ~· de ">n
~uin!a lu1 şi~~~ collorîrca Duhului Sfint in el. fn!elcpdunca cea din ~tiin!e 
lns:t chiar daca arc cevd adevarat in ea. e nesigura, ne!<latormca, de mulle 
ori rntb<)lndu-:.c cu sine lnsO.ji. Cum ar duce la cunoaşterea nemutahilelor 
modele originare ale lucrunlor aceasta n~tatornica ln!clcpciune? 

Daca. dupa Varlaarn, ~XI mai Inalt bune cun~terea lucrurilor, iar ln
ţelcpc•unea d1n Şlnnţc ne duce pfna lu modelele originare ncmatcrialc ale 
lor, pe cind s~nptura ne da numa• ~Jml>olunle a=tei lnlelepnun•, Sfinta 
Smplura c infcrio:oră ~liinţclor. Or, in realitate e inver~. sr. Scriptura ne 
duce la o cun<~linţa cu mult mai Inalta a lutTUrilor. Ce indraznc.ala apoi sa 
afirmi ca \ana1a1ea data de Oumne,cu ~i de m~>dicina c a...-eea''· Dumncleu ' . 
Ylnd~-ca ~·sunetul, iar medicina <X'I mult trupul pentru ~una durat~. 

Vartaam wn•inua: .. Sini unii care con teMa acestea (egalilatca Scripturii 
şi a ~tiinlelor): unii ~O<:ote.'c ci1irca Scripturii confu7ie, alţii afirma el In· 
\Ciepdunca d1n ~llmţe ŞI l(ll studiul lor nu e dt~i de putm dar al lui 
Dumnc>cu". Pa lama de\COpera aid o dubli! calomnie: cea dmtii la adre<.a 
~>ih:t\lilor. a doua la adresa lui. El raspunde astfel: Dlnlfc i<iha,ti nu cuno<c 
pe mei unul <:<lfe. ~tund canc, sa nu s.: ocupe cu cilllul sr. Scnptun. Iar CCI 
care nu Şliu c:•ne, sint adevarate clrli insuflelite, ro-und pe llmafar3 o 
mull•me 1mcn~ de par\' ale Sf. Scriplun. lsihaş1ii, ca şi Sr. Părinţi, ~pun 
numai ca practica mintu.ie.~tc, nu cun~tîn1a, Clcatoni legii se indreptează 
nu a'Cultii\Ofll ci. Ot il priveşte pc el, Cileazll ce a spus intrat. 1 scria 1. unde, 
climmînd totii tot 'e c rau tn c.a, a >em: .,Cuno~tin1a din ~1\inţelc proranc 
nu s-ar pu1ca numi dar duhovnicesc, ci numai natural, fiindu-ne dat de 
Durnne>cu prin f1rc şi lnmul!tndu-se pnn MaruJn!ll·, pe cind darul duhuv
nice.,c, ('Um e lnţelcpdunea de la Dumnetcu, chiar de c pescar cel <C-<> 
primeşte, 11 face dmtr-<.> data fiu al tunetului. Precum toţi oamenii sint de la 
Dumne1cU dar puţini ~lnt ai lui, la fel toţi au de la El pnn n•lura noţiunea 
~~ capacllatea de-a cunoa~te, dar puţini au dobindit lnţelepciunca Duhului. 
Deci mmle Varlaam Cind n acu>-3 pe Pa lama ca ar fi spus ca lntelcpclunca 
din ştiinţe nu c cltU!fi de puţin dar al lui Dumnezeu. Natura ~i in.~u.)lrilc 
na1urale nu sint de la Dumnezeu? 

Vurlaam li rep~t.a apoi lui Palama: .,Afirm• ca filosofia vmc de la 
demoni ~i duce la demoni"; ucea.sta se vede de-acolo cl . prezin!i pe cei mai 
d1't1n~i dmtre chn1 declannd ca au primit cunoşt~nla de la acmoni". La 
acea> la Palama ra~punde. cittndu-şi cuvintele, ca nu d~pre filosofie in ge-

1 ·· · anun<= . .· dc.ţpre a acelora care nş•~t m 
ne re a spus că c de lu dcmoOI,d<l . d~pre a celor necredin~,;~. care 

, . pnau de emom, ~' 
dt'prc e• ea SIMt 10~ • d' ta · . . · d la dreapta cre m. · 
cupnnde atitea abatcn e .. sare ntru mintuiTe. Ca d0\'3d~ 

E at>surd să se~punil cl ştnnlcle ~tnt n:~lc$unea lui Oumoc/CU",cclci 
Pa lama se provoaca 1.1 Pavel ca~e o~uneM·· : De nu v<.>ID cunoru:te adevarul 

. le lui Vas• le cel arc. .. . . 
1 lumii ~i la cuv1nte . . va lm iedica sa aJunr,em la fencnca pro· 

Pnvilor la acc.<aea, mmoc ~u ne . p d e•c~plu, filosofia lui Platon cu 
. ă pentru mtntUifC. e ' "' . · f · 

au">ă" De ce e n~r . ,· . e <ul>zistcnte şi cu dcm•urgn '" enon 
m:.teria ei necrcata. cu ideile de s•n cl. nu c et'lev• perfect puri!icat ŞI cu 
dcmnnilnr? E all<urd sa .e_ afirme . metrla si uritmetica. logica şi amo_
adevărat evla,io'l dacă ou ~tic wate, gen . 31 acceptah•l dar Pa lama Il 

• . ea să-'~• prr an te teza m ' . ( nom•a etc. Varlaam ar vr , 1 d . .... i tmelcpciunea In smc r~v 
. 1. ·'ce' Dar eu au m .... , • · r.1 fie 

lre Ae ;curL Ace a ,. . " na· nu num•m '' oso ' · " - · . d :vărate care e u • .. 
_,,00"."1av), 1dcea cun\l~lfn\C1 a " . • utare ci ln•••i ideea cu
••• - r · 1 vatat cu1are sau • • .".... -
<cea " a crC/Ut, S<-'Tl< sau n . • . Varlaam a delimitat la inceput preCIS 
n•"ftln!ei". Palama ollscrva totii : Oumneteu ~~ între ln\clepciuoca dm 
Intre Scnptunlc celor on~p"~i: x:iunca aceasta de cea dumnezeia-ca. o .. ca 
,tiintc. Dcd !oC deo"che~te m\c 1 • 1 Dumnetcu e reprohah•la, daca 

. . !crea ad<.."Varato a Ul . . d .· ca >ea bale de la cu noa~ . '1 . dentica cu cea cre~unn ~· ee• 
*lunge la accta~i rezultat ca ~· s..·nptun e e ' 

l e"<•<•lfă pentru monaht. 
nu c ab.w ut n ~-· . 1 dumne2ei ... ti tn naturale . 1 tatul 1 sena 1 darnn c -, . . 

Palama a lmplir\'t n tra i le oaturale a pus ~i lilosof•a ~t 
'i dullovnice~ti sau <upranatur~le. ntre .': cl n-a pus la acela~i mvel filo-

. 1 Varlaam 11 reproşea"" .. . · --retultalcle stiiD\C or. . . PaU<ma în!clcp\11 egtpteOI ~· 
fi· cu d;u;.rile duhO'>'nicqti. Dar atunCI, 71CC • 

..o •• . ~ · · · a )()~tolH 
ehni ar fi cgah cu pro C\(1 ~· l . - . n Il a umplut cu notiumle gene-

o nczcu cr~md su etu • •. . . 
Varl:•am z•cc_: .. u~ . dL<tin ~i fac:: silogi'>me. putcn d1n care SC: 

ralc ~i cu pu1cnle care def•n~. P· 
1 

g dar noi nu condamnam mm1ca ~· 
.. l ... E drept .t•CC a ama, • l't se lormeat.A ~IJIO\C c . • . . . -~neratia 1\eml\surala ce 

1 . a lor tnuebuiOtare ~· ·~ . n . 
~tnn!ele, ci alluzu ~· rcau . Dum~cLCu a tăcut uupul ~t 1-a ln~u C\tt, 
ao.:mdă. A.~a cum recunoa!jtem ~ sa a roh3m pe dc.<frlna!i. ,.M1ntea Cllrc a 
ddr de a•d nu urmeaz.\ ca l~ebu•c · . P Intrucit e de la Dumnezeu c n~nă; 
dc..coperit 1n1ele~1unea ehmlor. 7JCC. 

1 
pul c::uvenll al cunoaşteru lu• 

. ,., .. 'la insa devlata de a sco • . 
lnlelepc•unea a~•• •. . dreptate Intelepciune denaturat., sau 
Dumnc,cu, ar putea fi num•~ mat~ ' udecata' e rea ci tntrucll e între· 
blc-;tcma~ sau nebuna". Nu intru t e J t pe Dumne;eu don Clpturi, fiind 

. ~ 0ae3 ar fi cuno>CU huuuata Judecata •~0-, ~ 



pron par11c1pare ceea ce avea ~a tie prin fiin!-1in!elcpciunea de ordone dovona. 
n·•r fi rl!cut-<1 Dumne;a:u- adoca nu HII li f.lcut ea- nebuna. A~ cum le)!<.-a 
n-a fo-.t fAcuta nebun!, ~~eniod Hri~tu~. ~ cum o lumina mao moca nu c 
tacura inruneric venind o lumina mao mare. Numai penrru ca a aJUn> in 
contra(lcerc cu în!elcpciunea dumne1.coa~ s-a rllcut nebuna. 

C'hoar ~· mintea demonilor, intru~1t c minte, c bună, dar Tnrrucit face 
intrchu•ntarc rea tic ea, crea. Ea cunvaştc mai bine ca noi masurile univer
sului, cursul ~i conjunqiunilc t-orpurilor cereşti, dar nefolosintl cu pictate 
cunosointclc e minte rea si înrunccm4. . . . 

Mintea tliavulea'ca iiind facura <le Dumnezeu, de la El are, in chor naou 
rai, pmrrrn tle.a lucra. Dar lucrar~a ei nu vum 1ice ca e de la Dumnetcu. 
Ace.-"' a lucrJre mar degraba se, .. numi nebunie dedt cugetare, caci dc.,,a,..1 
de la :!orcqo. ce 1-a fost .\adira. 

1 Sinr In lnjclcpcounea ciinilor şi lucruri bune, dare amcsrec.:ara cu otra•il 
ŞI C JlflmC)dluasa pe01ru Cine nu pc!JIC dl\llngc bine. 

E lhnc ~a >c ncupe omul pujin, mai ale~ in rmcrc!e. cu ele, dar c rau sa-ti 
tledi.:i vmta e•dusiv lor . .,Rccuntl,CŞi cu, ~pune Palama, c~ e hine 'a re ot:u Jli 
pupn cu ~ludiul hmhilor, cu rcrorica, cu isroria, cu rainele naouril, t:u şrointa 
Jogic.:ii, cu figurile geometrice, cu lnarc. hunc ~· rele. Şi acca."u.t nu num;,ai 
pe111ru U ÎC J'Uiea imrcbUiO\U la ceva, CI )1 J'Cnlru ca CXCrcueaza <><.houl 
ţuneruluo p.:ouru a putea di~rnc Jucrunlc. Dar a rămîne •••~r lor rot 
rimpul, c rau" Sau: .. Desigur nu •·a\ opri ..a '<:ocupe ~i cu Şllintelc pe cct 
t·e \Oif-\C, c;,rc nu ~1-au ales viaja mnnahala. Dar nu srl!tuie..: pe nomcnt sa 
..., ara)e1c tlchnnrv lor. Îi indemn in<a uuegonc sa nu a)teprc ceva prcu' 
dc,pre Dumne1eu de la ele". 

Daca Dumne1cu a dat aces1c purcri de cunoaşrcre suneoului la lnccpur. 
>im mmunc IUIUrur oamenilor şi slnr naruntle rntnsmijlndu·sc rron na~rcrc. 
Or, a ou nci nu >int egale cu cele ce se dau mai presus de na 1 ura. nu ml<l celor 
credincioşi. ,.Dar, zice Varlaam, roarc au acec;,~, rcferin!A fajA de sullc1, cAci 
o dara ce slnr dale, nid darurile duhovnoce.)li nu inrrcc cugcrarea omc
nea~ ... A vorbt a~a. raspunde Palama, Inseamna a nu ••ca cxpencn1a 
tlaruluo duhovnicesc. Omul sullercsc nu lntclet!e cele ale Duhuluo. El cre-de 
ca şi cele d.1ruuc de Duhul se pot at>orda cu apannul r«!Îunii, cu dL<IInqou
nilc, anahtdc ŞI ~ilogbmelc ei. În rcahtare ele se ''""osc numao cu Duhul 
care c In cel ce pnmeştc darurile Lui. 

Varlaam ma 3CU7.Jl, spune Palama, ca ll\emcnea lut lu!ian Apo;,rarul .,lip
sesc pe monahi de ~tiinje, ca acela pc cre::rinii mircni". Dar pc ctr de ~re~" 
30 

. . . 'tulln rTnd cu ncbunlll care zice ca nu ext\la 
• • pune pe Doont<oe AreopagJ D ca nici nu era nid nu este, 

ca sere despre umneuu " ' . 
OumnC.7eU, pe mouv ' rli DumnC7CU cu toiul inexistent, iar Dou. 
IIK-1 nu va li" nel>unul dccla pe 1 ' 1 de •resot ea ne pune pe noi. 

• t cele ce ~lnt - a oe o ' 
n"oc il ndoca peste toa e . . . e:sus de ra!iune si de sriinja. In rTn~ 
urc somtim via la monahoceasca_ ~·· pr 'll\ţ de ea Va~laam' spune lircral: 

. .. 1' soco le<~ pe cresum mao piCJ · . , ) 
•u luhan, care ' . . : . d'n singura curatire de pasiuno (mmvfl<l 

Nu din pa7.irca l)()runcolor ~· m~'l ' . ·.arc deveni' Cineva sfinr daca nu a 
cunnusrcrca lucrunlor; şt nu p< . .. lă" Dar ap<molii 

• .1 • s a punficat de nestun · d<thindil cuno~rinta lucrun or şo nu. : . •am"s' ru•lndu-sc la cn lnc 
.. • • roarc părule şt n·au • - "' 

•• alergar dupa 1"'"1• rn · llli minti acestei pilde leapada . Duhul Sfint? M<lna ur 
r•na ce au pnm11 p<: • . dediclndu-~ tnrelepciunii dumne7co~lo 
h~ta viara ~~ fanlc/la rmprlişuarJI, . -r'c care prin porunule co 

• . filosofie; caa aceea ~' 
unorarc, mao preu' de nnce '. · ·a<Că li une!!IC cu monada rrcimoca 
unoficaro.1re ~~ pnn purcrca eo du~ne.~co ·are Ei para~ studiul mullila· 

. 1 ''te cele Tm~•rme sr van . . ' • ) 
lldocindu-r p<.;ţlc o. '.:'" . . 1' ·c unitara (cvottc'I7JtotwcAt.," • .. 1 . ts· . duna monrca lnrr-o '"' . 
l<ral al stiinte m ~· .• a . . 1 ntirivc ~i resrc morivcle scnso· d ·înd~-sc pc>rc cugcoarile impărjne ŞI ra . : 
n " . 1 ·. u inccpurul In s•m\un. 
holc ~i pc"c Cunt)ŞIID\clc care .~'," c'lor se ot>tinc doar o clihcrarc ac 

Varlaam ;punea: .Pnn pazorca porun
0
'. .a,·u~ge curarirca de parimi 

~• l S . ccasra cu greu. ar n . 
pJ<iuni (a.~e<vfla . ·' a . . d·-·· OC.\IIInta din sunet. Dt'Ci ca nu d , .o ,_.arul 4nalt3 nu VID ~ t • . . · 3 n.·ntru a ve ca auc .. .,. . . 1 • 1 g ho'le arita ttmp m peţţo<t ,.. a pnvt spre ce e tn c 1 • • 
•13 ajutur <uncrulut pentru . d :fr once lnruncricul sunerului. ~'Ct 

. · 1a care ca c mat mult ~'C ' ·- n ·rul ID ea DeljiiiO • : • î'eascA 1Cl31! Viata sa-si punhce SU C 
•dLv.lratul intelept trebuo~ ~~se ongrt~· 

1 
sa cheme ~jul<l~l de su~ rw:nrru 

,
1 de pau mi dar ~~ de opmule _gr~~t ~ c. urii ntru acc<r scop. Sa invc\C 

ambele purifidlrl, dar ~a faca ş• e . "" tpep<>l sa-i spună ceva. Nu-l va ·, , ,. sa convorheasca cu t0\1 ~r · . . 
adica 10<!13 voa1a ., o. a ..•• adauge ceva la cunos11n1a 

. •. ' . 1 care-I invat 'numai ~d ' 

onocrcsa deloc conc csre ce . •d ·avtrsirea posibilă oamenilnr. care 
lui. Oei numao acela •Junge la toara b~la ad·c.:varului din toate". A<rfel de . 'ntrJ• umre dura 1 , 
hi arasea1.ă monica, 1 ~ • tl si in cea l>t!sprt • • . • ., • l>t!. ,.., de.<liV"flrtO omrn•usc • 
lucruri spune. In ~•·e~o e. 'Sr·. de· Se poate vorbi de ace> re doua 
dobindt"a inttl~pc1Uflll . Pa lama raspun . 

• . t«"Q de·• alunp din $Ufkl riUI41t~ta 
a rod cu f 154 r V•r1Mm ma• nnbvsa t'''"\dot 41 pu lo Dum.ncttu. carii!' numat dtn 

· li. fle du( la CUAOAf'Ctn 1 d 
fi v.ctul caft "'M· UC'ct~, \Jin neştnnr·· . i a unatm $A cunoa,tem tdcilr lucrunlu~ tn 
făpluri !le cun(>'l~tt . Mllt ){Mlnca d pn~ t••.•:~ri ~.llr fntun«ate de nqtunţă. Deci pnn şcun\A 
l)umndcu alcdrnrK'\.\aA(' stnt fn mmte<t 1\oâ . 'r 1"' v ult,llm;t ra-.pun<k• cii nu nqtull\:\ 11 . . 1 . O nczcu <'ud. CIL , ..,.. , ..-rc,;ta"'•hm tn nt)l chlpu hu um · · 

. ~1 



purifidlri ŞI e drepl ca purilicarca de pa!Jmi ad . 
punfJCarC<J de n~liinta nu o aduce ~tiin lele cj ~( ;: pdmc:a porunoJvr, 
Varlaam nu recunoa."c Se . .. • · 1p1ura Şt adevarul 
n<:O)thn!<l,aafirma ~ita npiUI'II p~terca de a purifica deplin 
dcphn. Pul crea care nu 0 

1;:a~~:;a1ulut.şhmleloq~:mru. Cine vrC<J sa se putili<:c! 
aoorda chaldeilor 51• ·"-;lo 0 p~:anl porunalor ŞI adevărului cr•"'lin 

. ""'" r pc care li face doct · · Il -. • 
Ncoesar şi minruitor e~lc a on a• su etclor noa:stre. 

profclii. cu loţi prin <.<~re a gra~u~e~~~~SI~ale la fel cu Părinţii, apcl~rtllii.' 
despre fapruri Ocşoopcril'll 1 . 01• a111 despre Dumnezeu di 
1. • . . ca tora chtar de-ar fi adeva 
,, mmrutre. sa fim siguri ... nt'mic d.. rare, nu oonrnllule 

l. "" m cec necesar •. ~ 1 · nu 1p<CS!c In învAiatura Duh 1 . SI' •' o osuor la minruire 
· . • U Ul lOt 

Ocupaţia cu Şliin1e1c roara •iaţa r · · · 
inţelcpciunJ. fnecpuiUI acel~ia e fri:p~~dtdl tnlrarca In sutlct a adevararei 
ga~1unca oonlinua ~~ îndurerată şi pazir . Dumnez~u din care se naşlc ru
acea~rea, impacîndu-ne cu Dumnezeu f ~ porun~1lor lu~ Dumnetcu. Prin 
rugâcJUnii în bucurie ră""rl'nd 1 . 'n r ca se_ preface fn IUbire, iar durerea 

• "" n no1 oarea dum· .,., . 
un mJT~ cunoasrerca 1a·1nelor 1 . 0 '""''' dm care razbalc ca · .. · Ul umnelcu Cel tă • · . 
e~um1 deşarte ~i frllminrar d~ leoriil , d '

1 
· > PlOII de IUbtrca imclcp-

-.1-~i iD\U$C<i'>Cii nici macar 1 . e *1 e ntortocberilc ~liin!clor nu Îxlalc 
• . • ncepurul accsre1 lntelenri · · 

ocupat ~·cufundat in 101 felul d . . r--Unl, caa ~ulleiUJ lui e 
· . e cugelart Numai daca ş' pnn ruga"unc nefntrerupla de Ioa! ·. . . 1 va spala sune, ul 

rata. ~~~ \'3 înscrie pc •·1 Duh J Sfî c preocupanlc, fllcindu-~i-1 13biira cu-
d 1 fa . ~ u 101 semnele Sale N ':. ·h· · ogme or ra v1a1a cre.'< tina co · "' c •ar cun(~llma 
ciuoea CC<J duhovnicc..~ ad ~e~punzilloare ou foloseşte. Nu moi inlcltp
IUhirc, e mînruiroare. ' 

1 cea nascura din credinta şi ame>~~ra <u 

b) DESPRE RUOĂCIUNEA·INIMII 

fn 1rara1cle cele dc.al doilea di . 
rugâtiunii mim~ le Urmam < • ~ am!ndoua lrladcle Palama apara pracriu 
eli ~ . •' alo ma• ales lrataruJ din • . d 1 

se re crll mal precL~ la atacurile lui Varlaam na a a l;a. pentru 
Dar lnlii ceva desp • • sli . · 

t~nu1 ~u re m. \trugăciunta mmtaltl, sau neintruum·• 
• - u uumu. .. r•«, sau In· -

Esrc vorba despre rugaciunca sli~itA de minie in inimă, rugaciune care 
aju1a să se lntărc;tsdl în inima gindul pcrmancnl la IJ>us HnSI<» şa ~-..re 

<urata şi sfinteşte prin accM gind roate cugetArile şi simţurile ~i indreapta 
mara a~:liVJtalea spre Implinirea porunCilor lui Hnstos 1 M1DII:il este lnur· 
ghbitorul, t:IT inima c.-.e altarul pe care aduce lu1 Dumnezeu )Crtfa laanidl 
A rugaciunii, cum se c•prima aşa de frumos Paasie Vcltticbov<chij. 

lnrentia fn aceasta rugăciune eslede-a aduna man1ea In tnim!, ca de-acolo 
>A

1 
rnalţc neintrcrup!, la Inceput in cuvinle, mai tirziu numai după -.cn,, 

'}arta rugăc1unc a numelui lui h'us: D<xlfllllt IJSuse Hn.ttoast, Fiul~ 11/lw 
D!lmna~u. ai/li mtltl d• min~ fHlclltosuL 

Pentru ca acea,la adunare a m1nţii. In mim3 sli fie posihlla cxj"1a un 
u•~wd. care in amânumc avea mai mullc varianrc. 

L E.-.e ma1 Intii •·arian ta are~ pretindea Sf. Ioan Gura-de-Aur. Auwrul 
~J c'lc cun<>-c~t. Cali<r şi lgnaric, t<~re au s~TiS Inainte de mijlocul vea,ulu• 
11 XIV-lea 1ra1a1Ullor ascetic Intr-o suta de capi10le, dlcat11 din aceuslă 
llljdl \<Tiere arritlu1nd-o Sf. Ioan Oura-de·Aur. Ea se ana in axhccle manu.,. 
erh 1-te<.: Varican 1\SX, care dateaza cel mal1lrziu de la tnccpulul secolului al 

'll·lca. apartmind probabil sfirşnului scwlului al X 1-lea' Fat3 de mcrodul 
:::irc J\(lart:! numele Sf. Sarn11on Noul-Teolog. anaror de asemenea in md. 
Vat ar. 6.'\X. '<Tierca lu1 P-.cudo luan Gura-de-Aur se mentin.: in con,idc
raţii mai generale. ceea ce ne arată, credem, dl e mai veche. S-ar pur ea a-tfel 
fLxa ca cel m••i nou lcrmen la care a putul ap3rea. Inceputul veaculUI al 
Xl-lea. cati la sli11!1lul aO<:>tui •cac 1rebu1a ~ aiba oareo~rc vechime ~i 
mcu)dul ce cxb1a sut! numele lui S1mion Noui.Teolog, ha il carua mmpunerc 
•·a uui Wlt ~ncrea lut Ps.:udo Ioan Gura-de-Aur Dar c1nc poate ftu precL~ 
11mpul in care a aparut, sau macar data decit care nu poale fi maa veche'/ 

In P.G.I.c. M-Ticrea acea>ra se numeşle Episwltl ciltre monflhl,fJltniJ •l• tor 
folosul ŞI •'l(hn-~a. 

In cud.V<J!. 658 f. IOI r-102v., unde urmeaza indata după mc10<1ul lui 
Simion Noui -Teolug. e inmuiata: Din 'u•inrul Sf. Ioan Gur/1-<l~-Aur, "'' 
mettJd d~sprt ·~ghrrt. 

C4priasul ci csre urmatorul: - . 1 S C~V.:ON'o'. Calta ut.IUt:r lfti/1I.Dic f' 41 thftWJr•JII&chcwrwqn, tn .. PuH"" (~IJ>IJ 1MI rw.J) 
P•n•, 192<>. nr '· p. 65, M1 • · M Jucu~. l.a onpta d~ 1• mltltodt d'cwu,'son J<s Jttl)I'CII&Jic, .. &hns d'Orknt··. 
lpllliC· lUnJC' l~11, p. 182 

l 



"Zocc dumne,.cie.<cuJ apostol: .. Rugati-va nelmrerupt, lllra minie ~~ făra 
gînduri" (1 Tes. S, 17 şi !.Tim. 2, 8). Şi bine a zis sfintul: lilra gtnduri; CA1.1 
tot gîndul dc.parlind minoca de Dumnezeu, choar de parc bun. e diamlul 
Intre~. ~:;~ >ă nu 7.k al di~voJului. Do~r toata straduinta diavolului •=sta 
esoc: sA depanezqi sa dlSiraga minoe.a dela Dumnezeu li s-u aoraga la grijile 
şi placerile lum~ti; iar Inauntrul inomoi si! sugereu porunci şi SSII\faqii şo 
aloc u.Jco bune sau rele CArura nu trebuie sl! li se dea alentiunc. Cad 10a1a 
lupta suncoului CSIC si! nu dc.pana mintea de Dumnelcu şi ;a n-o duCA la 
tmpreunarca şi acur<lul cu <ugetanJe necuraoe, nici sa nu dea aocnţiunc 
chopuniM ce le lugra""'foe In onima oootspurcawJ şi vechiul zugnov care c 
di;ovolul. Uneori diavolul formcaJ.ă imagini. allcori figuri şi culori, Iar ~liCOri 
J:ICfS<l<lnc. Iar omul nevoia.~ •tind intr-un Joc, Cfl.'de CA c In ah loc, tiind du.~ 
in ratacue, ~i i ~ pare CA vede pc con1.-va şi ca vorix:~tc w pcr..uane ~i 
aranjcata lucruri, <'(;ea l'C c de la amngirc;o di•voJului. 

TrchuO<· dco sa 11\ogurăm şi sa infrinam minlca, ,-o tinem honc ~· ~ lovim 
once cuiet ~i nncc IU<Tare a celui rau prin Ch<·marea numduo Domnului 
nn>lrto Ji,u, Hnsou,, Şi unde se ana trupul, acolo '-1 SJCa şi mill!C;t, Cii >â nu 
\C gasca\c.'l intre Oumnczeu ~i inima ntmic ca lrd despartitor, ce intuneca 
muna şi u dc-panc de Dumnc~cu ... 

Fi!J a.~adar IOtdc<~una lihcro ~· Mărut!i hr Dumnuf Dumnct.cul no~rru, pln.'l 
ce se va s.'lfă.llui in vui. Si nu cereti ntmic alll'cva, decio numai mila de l;o . . . 
Domnul ''••ci. Iar t>crind mila, cereti-o cu inima ~merua şt infrinta ~r 'troţaţi 
de dimonc;ota pina ~·ara, şi de c cu pulinta to~1a noapoe:o· Doamn<' l"use 
llrostoase, f:iulc al lui Dumnct.cu. miluiqoe-nc roc noi. Şi \Utti-va mintea 
'"•'oră 1• ace11 lucru pina la mo;,ne. C~l'i multa >thoţa ~re lucrul at~'>la ... 
Va indemn d~1.1 >3 nu >3 dc.-,.paqaţi immolc VO<l>lrc de Dumnc?.eu, n SIJrui[i 
~· p3.zi[H> pc ca cu gindul la Domnul no,lru lhu~ Hrlltos luode;ouna, pina 
ce 'c v;o '3.<11 numl'lc Domnului in lăunoru ln inom.t Şi nu cugctall ntmic.: 
>ill'cVa dl'<.ÎI ~3 >C mar~ Hnllos In voi. va îndemn dctt \3 ou p3r3.\l[i 
nKJ<>d;ooa ca nunul acc,oei rugaciuni, ct foc c3 min<>oto,lic c3 hc[i,lic c3 'inoctr ' 
la drum, lie ca faceţi allceva, nelncet;ol strigati: Doamne l"u\C Hn,to;ose_ 
1-'oufe al Jur Dumnetcu, milui<)le-nc pe noi. Ca aceasta amonttrc a numelui 
Dnmnulut nc"tru l"us Hrisoos •a vă trc/C;JJ.C3 la combaocre:o duşmanilor ... 
Gindul la Domnul nostru Iisus Hristo~ claoina toaoa puterea du~manulut in 
in o ma, el uln\1nge ~i o dc7.tadacinear..a pe rind. Coborfndu-se partea numelui 
Domnuluo ne""" Ji.1u~ Hristo> In adinculonomti pc h;tJaurul (rov dp<>.:ovra) 

1 i t ie•te si face . ., .. ·mii il Infringe, iar sunetul 1 m n u ' ·, care Stăpîneşte tnunden c tnr 

viu. . . . . a urnele Domnului li~us ca si! inghota 
Nclnc.:tat smga[t dcct In ·~·m ~li d vină cele doua una. Lucrul ace''" 

inimu pc Domnul şi Domnulm~ma ~~ s _e delungat si e trchuinla de mulla 
nu o;c face intr-o zi sau doua,~., In ump'" 1 s· .. ~ sill3.~lui Domnul. Nu 

. . - a scoate dusmanu ,r ·- • . . . 1 "r3dumtă ŞI chm P'" se V'd • bo~sti ' vine diavolul ~1-\1 fură gtn<lu . 
e hp>a, ,,;ce, de cuvinte m~lte, :an~~ ~in;că ~nccntrata *i face rugaciun~a cu 
Spunind tuvmte J>U\tnC, 11• ramo 1 • Samuil care se ruga ronunuu, 
multa '-egherc. fn,<l!at• de la Ana, m;oma ur . ' 

. ·ca· vocea (l Reg.J, 9-13). ..,. 
dar nu r se au7 . . . . mlluiestc-ma. chiar fllră sa mo~ ' 

Sir!•• si zi: Doamn~ lt~usc Hmtoasc, . ud.e si .,.. cei ce lac . Facind 
""' • . . C3ct Dumne7cu a , r-

hutele, dar ~tnglnd '"cuget, b •• "'"a ca nu cumva 'a iasă g!n\lul 
• .• tineu rntma ~u toa ... r· ' . • •• , ·n acea"a trebUI~ ~ , . . . c nclntrcruJll3 ~~ curat~ "" "" ' • ci printr-o ammttr .. despre Dumnct<:u.... 1 .• 1 la Dumnezeu - n . 1 ma\lre ca o pecete g nuu uparc~..ca '" su cte e . da pc linga ro-urca netn 

. a unut care recom.tn . 
2. Un mctt>d mar am n • ' . ••c·tuni a numelui lui Iisus ~~ u 

"' • cuvinte a ;curtet rug~ . . . N 1 trerunta cu SitU oara ' 1 ul> numele luJ Sunton nu ,. , . • 1 • este cel cunoscu ' . . anumită pozn,oc a trupu ut, 1 . 1 Juo Grignne Sooailul \lnt loartc 
Teolog Cel al lui 1\ichtfnr Monah~ ~r_a ·ho •r cei care nu r~-..unOS<: palcr-

·• 1 toti cert:etGtofll, < • . • aprnpodte de J<C,ta, ua • . d' acnrd C3 m<·Jodul care-• poart. 
nitatea fui Stmiun Noul -Teolog: •int ode 1 1 t' f"ichifor e vizihil depend~nt 

' 
· . ·ho tntruur met u u 11 · 

numele este ce mat vcc ' . ·• dtr···t pc Simrun ca auwr a "' . G ·, Stnallul TI Cltcd/~ ,, 
de ace;ra. tar ngonc . H1 1 mei rug/1cium si 11/tii(JUm a fo'l 

Scrrcrca accu,ta inlllulata Mm " s~ 1927' lnainr~ nu vatu~e tiparul 
. ti· 1a de 1 Hau;hcrr on · • p 

0 <'ditaoa pcnlru pnm.t a . Fii . !ia de unde a ''"' reprodu\ă •n . . decit o paralra7J neo-gr""w In t OGl. • 

120, eul. 701-7111. . t• '"r'oerc presupune ,upuncrc 
• spune In a=' • ·- • • Ru•aciunea ttdcvărat., " . h . ·-·· Aceasta >Upunere 11 ch-~ · CAtre panntcle du o•n•~ .. d 

catre Dumnctcu ~~ ·t r ·te ale vtllcutui acc.tuia, de gnJJ ~· c 
hereata pc monah de leg~ o un e ; rmllrca't:a binele. Presupu~c acest el!, 
Pasiunt îl face constant ~· deciS ~. u . n•t• în aceea C3 mintea 

· • . .· . ti c oi rugac1 une ro ' • • ad~-varata 51 ncratacrt.t aten. un ·. ·,n•untrul ci \i <hn admcul - . . . . se merca contmuu 4 • 

<.ind se ro;,ga păzc~tc '"',rn:' ~~.Domnul. Gu,rtnd acolo mintea pc Domnu~ 
ci Indreapta ccrcrtle sale C3tr~ d' . ·ma ?..icesi ea cu apostolul. 
. a· ind ca e.'IC hun nu ..c matla.~a \coasa •n tnt . • 

~IV l - lwJN Roaoo.r9l7. p 129um P•r.oldd!l' 1 
1 H.tl.bh~ ~ 1 La mlclttxSt d 'orrtll.ff.llt ltbyc 

1r..Juc~n-a lr.m«"l..~ 
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Bone e.<ioc nou3 sa Iim aco (Maici 17, 4). ln,pect!nd 101 1impul acele locuri 
imerioare alunga tugcocle ce te seamana du~manul. Necuoo~oorilor li se 
p.re au::.1 rct de vială dur ~i neplă<ul şi lucrul c sufucanl ~· chonunor nu 
numai pcmru oni1ia!i ci şo pemru cei ce I-au experiat, dar n-au primit lne3 
io adincul immii placerea. Darcco ee au gustat placerea şo au s•m\itln gîoiCJul 
inimii dulcea\''• sorigtl cu Pavel: Cine ne va despaqi de iubirea lui HrisoO'i? 
(Rom. l!, 35). 

Melll<lul accsoei rugăciuni e urmatorul: .. ~tzftul într.tJ chilielmquul, som,.,lr 
intr-un colţ, fii u-p spun: inchide uşa f' ridic/J·fÎ mtntta dela 101 ce-1 Jeşrrr lliU 
rrufJtor. Apoi spriJinlndu-ţl ht~rbtl în pitpt 11 fndrrptftulu-ţi ochiul stnsihtl cu 
ltJatil mmltll <prt mtjlocul pinttcu/u~ adic/J .!prt umbiltc, comprm14 a.<piraţlli· 
nta ntnthli care rrec:t prin nbn' petllro a nu rtsp;ra uşor şi Ct'rcetează t:u mint ta 
inttriorul măruntat!for ~nrru 11 afla locul inmui, unde olu~nurtsc rd .~~ 

gtlstasciltO<llt pwerilr suj1neşti. Mai fnrii o•ti ajlt1 11n fnlllntric /1 un srratl(fOS 
dt nesmll>illut, dar sttlrumd fi {ilcind tl<es/ lucru noaptea şt z111a, 1·â afla, o 
mmune!, o fmnre t~tmă'l.~nittl. Ctlci indată ct afltl mintea locul in1m1i, ,-,d~ 
cua ce n-o uau/mctodma; ,.,d~ am.tl din mtmoruluumii şi pt sm~ inrr,llgil 
p/uulile lrmunrl şi de discemilmT111 şi, din acel moment, îndarrl ce se arattl " 
ru~e1ar' o a/un~tl şt nmuctfte, mtlt !nainte de a u !n~h~a 11 l11a forma, pnn 
cMmartto lut h.ntS 1/ristos". 

'· Un mett>d foarte aproptal de acesta ~le co:l al lut Nichifor Monahul. 
A(e.~oa, dup~ o scrie de Jocuri din vechii parin!i duhovniceşti, In c;,r~ se lauda 
purifi01rca de patomt (rut".,ruz), arata, pentru deplina clanlicarc a adre· 
savlor sai, ,.ce este aocn!iunea ~i cum ~c poate dobîndi'!" 

"Ştii. 11cc, ca ceea ce re,piram e aerul~~ C3 TI r~-spiram nu penoru alotcva, 
ci don C3U7.a tnomii Căci inima este produe3toarca (:wparrrc><) vic\ii ~ia 
C31durit in trup. IX<:i inoma atrage re-.pirarca pentru ca ~a dea propria ci 
caldura In afară. iar ci sa-şi procure o temperaoură pmrivuâ Olu7.at<"ttea 
a<c,te• ouonumti sau mao hme ''' unealta eo, este ptamlnul, t:are avind de ta 
Dumne1cu o tc,atura rara. ca ni~te f<1i, inoruducc ~~ climon~ fara greutaoc 
wn!toutul A,tfcl mtma. atr.lgind pnn re..ptra\oC aerul racuro' ~i dind pc cel 
c•ld, pasorca,,a neMncata rinduiala pentru care" fost a~e1.a1i! ~prc men1tne· 
rea orr.anl\mulut ~ou. Tu, deci ~l.Înd ~i adunîndU·\i mmlea. onlrodu-o, mtn· 
tea adica. pe mica narilor, pe unde merge aerul, la tnimă Şt imptngc-o ~i 
"l~te-u sa mearga lmpreunJl cu aerul in,ptrat la onimă. Jnorfn~ acolo. va 
tn~:~:ta hpsa hucurict şi fcncirii. Ca un barhat c11re inwrctnllu-ţt acasa, de 
unde a ""'' piCQ!t, nu mat ~tie ce sa faca de bucunc C3 ~-a Invrednicit sa , ... 

. m'ontea ··Ind •• une.1c cu sun~tul. i" nevasta asa~~ • • ·- · mat intilneasca cu cop_n şt__ · . ' ~ Asadar. frate, inva1a mintc.o ,a nu 
"" unoplc tlc ptarerc '' fendre nc.'p • • a asa dm in<hisoarca ~· 
t•>il usor de-acolo. Căd la Inceput vrea mereu s ' 

•tr1mt~rca celor dinăuntru. . . . acolo sa nu <tai tn tăcere ~i In 
T b . ă t 'i <i aceea C3 fim<l montea ta ' . 

re utc ~ ş t ' , ed' .. ' eTncetat cuvintele: Doamne ltsu•c 
1 ·e d să ai ca obtctl de m lla\tc n tOCVI , . i • , r· 1 . 11 Dumnezeu mtlu estC•m4. . Hnsooasc, 1u ea u1 ' . · r ile inimii precum u-am 

Iar daca ostcnondu·tC mult nu po\1 ontra In pa 1 . . n· ~ cauu Sti "'' 
. . cu ajutorul lui Dumnezeu veo a a ' . . . 

aratat, fă CC•\1 ~pun ŞI . • • in piept, cad in inoeriurul picptulut, 
puterea cugctatnare a fic<ăfUJ om c ă . ni psalmt ~· altele. 
<hlar tăcînd cu buzele. vorbom, hntartm. facem rug! dc~nu .,.; (~d "''li dacă 

ăl . re departind once cugc 1 ,.. . 
Puotrti ace>tCia cuget oa • . F IIC al lui Dumne/.CU, mtluic~tc 
vret), dă·l pe: Doamn_c hsuse Hn~t~a~,"' 1~n loc de once aha idee. Facind 

3 S. IC>tC-<> sa ~~~~gc accJ~Sta, on4un , - . .. . . . 
,.. ·' st . . h de .,· t'ntrarca onomu cum u-am scro<, · . ·ca re 11 se v·t dese o ş • • acc:O'ta un ump oare ' • ... \3 Si-ti va veni dc<>datacu 

. . • do al' Acea-'ta o ~um din expt:ncn . . • . 
f1ră nt<l u on 1 4 . 1 • • b. ca bucurh pace.. ~• 
dorita ŞI plăcuta aocn\iunc. luata_ ceata vortu\• or. tu tr . '• . 

U'lclaltc'' . . . .· , llll ~c num~te: .. Cuvin! d~prc 
Scrierea (t<.:c.:.tsta ht mtrcgtmc, cu cuatc cu ' t ... t Cuvînt ... cunccn .. 

. "de> re "-'la tmmii"'. Cum se vede avem o au:' " • . 
'<ghere • p o- • recomanda să se caute de la tnccput lotul 
trate doua metode. Unul care . dco<lat• cu ·msporatia iar altul C<Ore 

.. • • mmtca •pre ea 4 · • . 
Olmn ~~ să "' mme . . .. ·mpla dar I>Crsistenta :1 rugaclunu lui 
rccom<>nua, ca immducerc. ro~urdca.'l'l . P~udo Ioan Oura-<lc-Aur, pnmul 

Al ·• ., nu se dcu..cbeste ea uo . 
bus. uot ca • . . . rin aceea dl arată C3 de falll aerul merge 
'c de~ct>c~te de-al lm Simton p • -Impreuna cu ti ajunge pina a~:olo. 

~ 1. · a dect , 1 montea care mcr ~-
p1n4 a tntm • < , . • • .. recomanda tiei dc·a mina nuntca la un 
<U aloc cuvin le. un fel de JUSIIftcarc a d mpkt ca al lui SIOltOn 'lu 
1<~< cu tn'fl"alla. Pc de alta parte, nuc a.~a e w . 

• · · d 'rea ochtlor 
•pune nimic de p<Wilia corpului ~~ . c ~nv: od 1 lui S;moon '' purnmd ,l-J 

Se ·d . .:a NichlfOr • avut lnatntc mct u . . , . 
. ". c . . . ·. , uotat sa exoinola expunt•rc:o ~· asupra tclnr· 

cxpltcc tn partea lut c-;cnvala, a d. unaht n-a mao gă.\lt de . s· noatc ca socoundu·l cun<l"CUI c m . 
lalte puncte au ,.. ·. 1 . 1 Tn orice caz meoodullui Nichtfor ~ongur 
h • rcn.r·tc <t c1 aceleasi ucrur . 1• tnc ~" ,.. · • . sa pral'loCC rugac1unca monta a. 
nu putc<t fi indc-;tulător pentru cet ce vmau 

1 ,. G l47 ~~.1-S. 
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4. Ungorie Sinallul coteat.a dorectln recomandali•le ~le dm mctodulluo 
Siminn' .. ,Şcr.lnd, liCC, de dimin""\3 pina se .. ra pe un SOl UD lat dc-n palma, 
aduna·\1 cugcaarca din minac în inima şi line-o acolo. lncovoaic-!t cu puaerc 
(s;u:r01w<) piept ul, umerii şi ~hul, lncia ,a sim\1 o mare durere, ~i \lnga 
st~ruiam cu mmt~ "'" cu sunetul (votpwt '1 ~t,;wr)· .Doamne lbu'c 
Hnstoa.•e milut~te-ma·. Apoi ... mutindu-!i cugetul la cealalta jumatate, 1j: 

Fiule al lui Dumncteu, miluic~te-ma.. Şt >Jlunlnd de muhe ori Jumaaatca 
acca"a, sa nu le schimhi continuu din u~urinţa. . caci nu prind radacma 
plantele care 'inttr~n,rlanwe continuu. Rqine-ţi şi mi\>(:3rca rc,piraţiet <:<t 
sa nu rc,piri u.~r (aocwr).. caci adierea aerului it:~ind de la mima intuncul 
minte:• ~i rapc~tc cugetarea, dCJl3rtlnd mtntca de-acolo~· dind-<l flritonicrA 
un~rii "'" Jactnd·o ,a trcaul de la un cuget la altul, ţa,indu·sc r.tra sa-ş• dea 
!'eama in c.:clc ce nu se cuvin. Iar dnd \'ci · .. c..;!c;t n~~l.iraţaite <.luhunlor rele, 
-.u <'ll~cte .tparînd 'i luind !urma in nnntea ta, >3 nu te 1.apaw~ti. chtJr d<·-!• 
vm ap3rca ulet hunc <lc~prc lucrun, sa nu le d<lt aacnţie, ci \tnindu-ţt e<pi · 
rareu lit c cu pulln\a ~i lncbilind rnin1e<t in inim3 şi lădnd wnttnuu ~i 
<tlruiaor in"><:Jrca lutl"u< Hrh1os 'a le arzt repede\' sa le >upnnu, l>tciutn
du -lc n~vltut cu nurndc dumnct.et~"c. C.act, Zt<C Scararul . .,Btetuic~tc tu 
numele luo lt'u' p<: H3Jm•~i. cact nu c armă maJ putcrmul in cer ~i pc 
pamint"'. 

<'1t rrivc~IC rn,liwl ru~adunit numclut lut lisu;, .. unii, ticc GngmiC 
Sono~itul, rccnmo~nda :.ă lic ;pu$3 cu gura, alţii cu mtntca Eu rc<·omand ~i 
un;~ ŞI alia ca<t un<'Ofl nu poate mtntc.a s-o spună, fiind coplc>tla de grtJI. 
allcon nu poate gura. De aceea trebuie sa te rogt cu amindoua,~· cu gura~· 
l:U mllltca. Nu mat tit trcbutc sâ stng• hnt~11l şi neagua1, ca nu -t:um"a '\'tle..'il'a 
tulburind \tmţuca \i atcnţtunca mtnţii, sa le impiedice. Accaqw plnă ce 
mantca. ohi~numdu.~ cu lucrarea ucea~ta, va inainta şi va pnm1 put..:re O~ 
la Duhul ca ,a poata sa se roage Int reaga Şt starunor. Atunct nu mo11 c de 
lop<a ;a vorbt-'\lll'U gura, ct..r m.a nu~ mai poate; ajunge atunci -a savir-c~ti 
lulr.th:a cu minlea' ~. 

Tot!L\i. Grigonc Sinaitul, ca ~i ccilalţt de altle!, nu atnhutc o pre" mare 
putere acc,tu• Ici de a line mtnLea in anima. ,.fnţclegi, ,jcc, cA nimeni nu 
po.uc rrin ,;ne ..a \IOa mintea, de nu va !inc-o Duhul... Olct prrn calcarca 
poruncilor celui ce ne-a ren<t'tlut, ne-am dc.<paqit de Dumnezeu, pu.:rtind 

'P G 150, J31(, o 
tr.v tl<l.Jlt~ABC..-r>!II'-"'AB 
1 J) f,_l~O. Jl'\lA • 

'im!irea m.înt alll a lui şi unirea cu El. Alunecind mintea de aco h> " <Jc, . 
parţt~du-'c _de Dumnc1.cu, e purta la pretutindcnt ca un pri1onicr. ·s, nu 
roate fi ~>prna alt rei, d~'l.it dOica se <upunc lui Dumnezeu <i c o prila d: L-1 \C va una c El · b · · ' t: r.. ~~ 

. . u, cu ucunqt se va ruga Lui conainu u ~i starutlor ... Înl ri ne: a .a 
nuntca ş_• fC\tnerca rc.,ptraţlet pnn Stringerea guru, dar numm In parte şr 
tttrtlşr s~ t~tprtlţfl~. Cind vtne in-a lucrarea rugadunli, atunci !tne prupriu tis 
an•c;, la <~ne mtntca ~~o umple de t>ucuric 'i o scapa de robie"'. 

Grigonc Stnanul, cum vede m, aproape nu !ace alaceva decit explica anu
'!_llle mom~n·t·c dtn mclod~l lm Simion Noul-Teolog şi tn,bta a<upr• alt ura. 
1 •phca de <c trchutc rcţmu1a re.pira1i• dt mai mula (pentru a nu d uce 
rm~rca ~h!rulw ce vJnc de la tmma mintea cu ~inc. rmprcll:lltim.t ~o) ~i ar·ua 
mat amanun111 cum ,a~ aple~-c tu! corpul, lnmvomdu-:.c •pre ptcpt\i .~,;. 
'l ~c :os~ua rugau~nea .numcfui lua li~u.o,, t:u jumattttca a~l!'rnartv. pc~ttu a 
h <Il ma1 unnara \1 mat m ndc n<at• ·., .. .. · 

• ~ (1 tut:~a asupra ca.rcta se conc~ rurcaz.c1 
mantl'.t. 

n , ~1 _pruprt~ th n-avcm dectt un \tngur mct<>d, e~primat fntrcţ. dar 
<CXflh<.tt. de _!:i•m ton Noul· Teolog, ~i explkat în1 r -n parte a 1 ui, de :-4 " h ilm 

Mon.~hul. tar tn alte pa rţi de <irigon~ Sma lt ui. t;n >tngur mctod dc"tlltJt, 
lju ".'1'1". unul ŞI m<.tt Mmplu, cun,•ind doar din r~ure•• ,13ruuu~r ... a 
rugactunu numelui lui Iisus'. 

O pn•t>km3 ~a .. rc <e pune In lega tura l'u aceste mconde est<• ~cii" ;tutnnlnr 
lnr_şl .t 11mpulu1 m t:arc au fost compuse. 

_l nu~hara acca,ta nu~ atil de importanta tit priv<)tc mell>dul Jui P....-utJt> 
h>•n GurA-de Aur, ""'~ '" ~tenerahlatea sa aprn"pc ~n-aducc nimte nou 
~•.IA d,· hte~~tura a~<<'ttc3 mai veche, mai ale> raţ3 de Ioan Sc.Jrarul don 
·~•ul al -~ 11-k~. <. um am spus, eMe ruane proool!il ca e nw1 vct..ht ca 

mtll>dul "'al lut Stmll>n Noul-Tcolo• care la rindu l ·'u · m · 11 d • 
1 1 1 l'"" • ~ • c at ve-c l ct'lt 

<c c a te dt>uă ~· cunsllture baza lor T<xm·u de acee• m · . a ~ . · · '- ~. at •mJl<Htanta c.,h: 
J<tJSt IOtrt•h"'e cu pnvtrc la mell>dul t..C rnana numele lUI Siml<ln '\oul-
fmJo~ E'l<' Btt'St mctt>d Intr-adevar de la d'' lndnicli despre p:ttcrnuat<·a 
lut Smuon a <'Xpnm•t Comhefis, dcnarcw 1 <C parea cA mclndul 

1
·u nn<lc 

lu<ru n rllllcolc, tnt..-ornp.auhtlc cu t.loctrtna lui Slrntun ~oul-Tco)n;, mJi 
p(, l5H tll~H( 

tll 'l~.._ ~~~~~~H.t~ }l <•;n .. u.lt•r.stu •n~n.."1.3nle" ' ' lumtrw\lt'O("(/\r(' iL\Upra Ulf'(c,tulut Ru..:ac 1u1111 tntm1t, 
. tnK n cunu de ~.., .\ft.Uh 6 ţtnwt "l~'tkv dt: la l"6C:uh Itra \k 1 * 

dtn fit.tuut,'l''' tn anul !o'1•Lu J\1\'S..t. Cun litc'Cr3fi1111 de 1' Oltc-anu I'P" >~ti 
1
" "'" 

'•rh1tor ( · · "U P· - Utl» nt l:t 1.11 rttHH\. am 1fJIIUI rn:cnt un mMuscna <..Vtttpk'1 Sil hkx:al "" · 
u•n.,_u hu r,.,,,e VdK'K'tf\IVtu pn..,._btl tct.lr m.t fn rum.:int.)lf:'\.k 



categoric Ktlrl Hol/ pc motivul ca Simion "nu ttie de aţtfel de artificii'', < 
hoce dcpcndcnll! o lnlllnire cu Dumnezeu .• numai de oondi!il morale .. ', 1. 
Sleon pen1ru au:lc«~i mouvc, Th. Stavru fiindca nici In scrierole lui Sirn.ton 
"'oui-Teolo~. nici In V"'\1 lui-~'" de ucenicul <au Nkblla Stllalul noei tn 
scnerile cclu.o din urma nu se ana vreo onformave sau vreo a1u11e ea 'simion 
Noul-Teolog ar fi prac1icat sau ar fi ftxat în scris un astfel de metod; apoi 
pentru c~ pina in veacul al XIV-lea. deci In decurs de trei vc.Jcuri, nu ,.~ 
~llut nimoc de 4c:e<l meltld, deoarece Oregora numat In acel vc.~c anl de el 
C:ri~uric Son;onul ventnd In Atos nu ~a~te pr3tiiW13 aeca~IJ ru~ctunc, • 
l"ochofor Monahul don vc;.cul al XIV-lea, In co1ec1ia sa de lcx;uri p:uri,llcc 
in favorul i'ih!ei, nu citev.i! din Simiun Noul-Teolog metodul accsla, ci un 
alt loc. J. & .. ,. rcpcta urumentul luo K. Holl ~i 11\llllill aţupra afirmattCI ea 
mctodul ace, la e !le pm-enient-a bogomoJ;L Or. Papamibatl ~u,tme ea e 
lui Si miron. dM ol>.erva ea ~rafra:za ncogreaea nu contine amanu~tul despre 
hx.~rca pnvtrn asupra ombohcului; se vede la P~pamihail opinia, abia manu 
ri<ita, ea nu 1cx1ul ve<hi reprezinta forma originara a scrient,l·o cel ncogn.-c, 
1. Hall!>hcrr S. 1., publicind pentru pnma data ccxtul vechi al ,,u._tci '>CFJCrt 

In intregime, inca 'c in~tr.llnlre cel <~re con1es1a ea Simion ar r; autorul ct. 
Dar el c'lc pnmul care nu se multumc~tc numai cu aceasta twa negativa, d 
face un pa' mat dcpanc propunind un 4Uior anumh pc Nichofor Monahul, 
4uturul _ccluil411 melcld, ~puntnd d aceste doua metode ar fi fotm;~l la 
Inceput o ""~ura huaua. Argumentele lui ea nu Sunion e •utorul acest111 
mctod 'inl acclca~i at ale lui Holl ~~ Stavru, plus .acela ea tn nid un uodicc 
manu..:;r" care cuprinde SCrierile lut Sirruon nu se ana si mclodul ce i •c 
Jtrol>uoc. Argumentele pentru Nichifor ea autor 'lnt foart~ \)al><• 

Elc_,inl ••> Ood. Vat. gr. 710 u~te amtoclc metode ţu~ numele lut 
!>tmton. h) In C.l<l. Vat. 735 dupa metodul lui Simion dai rara numele 
autorului, urmca7.i!: l:t•Jt<WV tot• vtOll t1cowf011. At!Je~av cvptv o IJta{J<:MfJf, 
ddtca locul Citat don Stmion ro ooleqia lut Nichtfor,apoi pasajul "aTCpdnt, 
uiJi).'f'Ot, wrc> rar prpm ptna la OJil''ITO<, care ca lui Nichtfor (P.O. 147. 
W~l-1) ~i abiil dupa at-eea urmează numele lui Ntchtfor '"'ov mryypapparfJf 
Nt"t'fCPOIJ <X1to.:ptotr (J> O. 147, 91\1) c) Nichifor care a culc~ In wleclia sa 
ICXIclc fa•·oral>tle practku isthiei n-a Ctldl - •igur fionddl nu CXt\la -t~ma1 
metodul lut Stmioo. d) Cod. Athos 6l118 ar păstra starea primordială, eac1 

: l·.nlhu."'~-llimu~ urtd BI.IMCtwall bcim gl'i«htscheo M4.1ndJIUm.l.eiplic IR4Ja p 217-8. 
/o M.rycft4q<t •••nr le XJV r 1'~1<. In .. "-chos d'Orient". V (1901 . 2) p. 9. 

In el mctodul zi5 al lui Simion urmea7~ dupa cllaltll din Simion Atlc~otv 
tiJ(IJ:V o bta{jo).ot fnlosit de Nichifor, monahul1

• 

M. Jugic a respins argumentele a, b, d ale lui 1. Hausherr cu faptul cl de 
multe ori cori~lii "'lChîlor manusclbc sareau din neglijen!ă pc>te anumite 
pasaJe şi peste numele autorilor. Nichtfor, spune, nu poate fi autorul mc-
1\>dului de 'ub numele lui Simion pentru ca se cuprinde Intr-un codice de la 
sl'il)itul seoolului â1 XI-lea sau lncepulul secolului al Xli-lea (Vat. gr. 658), 
iar l'tcltifor a cnlit mai llrziu; in sll~il, Origorie Palama faoe In Hatatul 1 
~crta 1 amua lui Varlaam (P O. 150, 1106-7, 1110. 1112. 1 116) dtstiDC:\ic 
intre mctodul lut Simion şi al lui Nichifor. fn general M. Jugie crede ca pina 
la noi dovc7i nu e btnc ~a se purceada atit de categoric la contestarea 
•ulcnttcita!ii acescci .crieri. 

Optnia lui 1. Ha~ltcrr nu :.c poate su.•!ine. Pe lin~ argumenlele lui M. 
Jugic mai putem aduce ~i altele. In primul rlnd, ,a stahilim timpul In care a 
trait Nichifur Monahul. M. Jugie admite opinia lui Poussincs (These~t•ms 
<~<ttucus si•·• s111ragma opu.rculontm octodtcim a Graeds olim Puml>us d~ "' 
a.suttca smptorunr. Toulouse, lnuoducuo p. XXV) <:1 Nicbifor Monahul a 
ua11 in vea<.-ul al Xli-lea $au cel mai tirztu la inceputul veacului al Xlii-lea. 
Prin aceasta M. Jugie îşi slabe~!<~ foarte mult puiCrea afirmat ici ca Nichifor 
n-a pu1u1 fi autorul mcltldodui de ~uh numele lui Simion. Pc de aha paTle, 
1. Hausbcrr oa de buna alecal•unea lui Nicodim Aghturitul (17-IX-1809). cel 
care a tntocm11 FiiOClllia, ca Nidlifor a trait in secolul al XIV-lea~~ a fu'! 
dao;c.11ul lui Palama. De opinia &ccasta a lui Nit>.odtm au rosc 11 Stavru ~i 
PapamiltaiL Nit:udim afirma ca s-a ba?.oJI pc mi!nuria lui Palama şi, prol>~bil, 
~· Poussincs tot pc mărturia lui Palama. care in.~ira pc Nichifor Impreuna cu 
Stmton Noul-Teolog ca ~lln\1 vechi. Cel putin~ Ju~te la acea,ta manurte 
;e provoaca (op. c.. 18.3). 

Nici unul n-a ştiul ptna acum de un pasaj mal lung al lui Pa lama in care 
vor~te de Nithofor Monabul şi din care se vede d 1-a f~l şi tnvatator, dar 
nu dtrect u prtn in•'llţl!ccu lw şi .a fll'lt ~i •fint vc<ht pentru ea nu i-a fo.t 
t'1n1emporon De~i am mat publicat o data acel p~j. Insa ncriond acolo 
destul de uşor aeccsibil, fi publicam şi atei. 

Sf Grigonc Pa lama in trawul al doilea din triada a doua către Varlaam, 
mu.mînd pe V~rlaam ci ţ.a ridicat cu batjocuri In contra Partn\tlor ~· a 
~cncrilor lor continua: 

1 
1. f lau~hcrr. Yi'C.\' dl: .\)'mt'Vtt .oou,'t'atl tMflltii::im. Roma, 1982. p. X: L 
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.. Dar mai mult dedt contra tuturor s..a ridicat fllră ruşine contra celor sai.<c 
dtsprt 1111/if<wnt de catre cuviru<ul ~i manuri>itorul Nichifor; Nkhifor o:l care 
a dat frumoa.<3 manWl>ireşi din caUl.a aceasta a fu.t condamnat la ClUJ de catre 
pnmul imJl3rat P•look>g. care a creau a:lc ale launik>r. NIChtfor care fitll<l de 
neam dtntre ual~eni, a dospretuit crcdin!" lor cea neadevarata şt s-a ataşat 
Bisericit noa.<trc onodoxc şi care deodata ~v patria şi..a para;u şt cele pannt~ti 
şt a iubit mat mult crcdtn\3 noastră tb.it a sa, pentru adevarul care e IJ n<>L Şi 
ventnd atti, alege viJ\3 cea mai <Vr:ua, adica pc cea singuratică. lat c:a loc de 
trait alc~c llC cel ce poarta nume sfint, care este intre lume şi <-ele f>e>.Lc lume, 
At<l6ul •dlminul virtutii». Aiti, cu tL'Ilpol, inva\ll de la panntii fX>v3!oitori ,ana 
a nelor •• adtc3 cxpcncnta i>iltici şi devine oonducator celor ce In lume.. ce;, dupa 
spim se excrcitC;llilin lupta contra duhurilor rllutătii. Acelora le-a ~i inh><:mit 
o mlec(ie tl~ ~xp/tcllrl patristice care t~:~!c:;:c pentru lu111a şi arata felurile de 
rat.hoirc ~i ra.<plnttlc ~i cununile biruintei. Pe 11ngll acca,ta, nindc~ vedea pc 
multi dintre ine<!ft11ori ca ou pot ,.a stea contra nestatnrnidei mint•i ntd macar 
mai puttn, le inh~<:m<.")IC şi un procedeu prm CI1Tt t!f putta Ofll'i Îll!fJ<t'lJ,ticrca şi 
fiwn.ia minţu'• 

Varlaam .. nu <c ru~tnCdt.3 de acea fcrintl mărtunsire ~i de cxtlul \UfXltldt 
pentru Cd; nu....- ru~•ncat.a de cct u:-au petrecut cu el In c•il ~·dU in'J\.11 de 
la el cele dumnCICt<")ll, care au d<-vcnit lk!re pamintului ~· lumma lumn ~· 
au stralueu In Bt<cn<J mat luminos ca lumrnatont, 3\1nd In e1 cu,intul 
adevarulUI: glnd<"Ştc-tc la Tcolcpt, acela care a radtat din t'ttatea Ftladelfiet 
c:a dtntr-un Meşnu:, la S.,ltot invataturul monahilor; la Jhe care a~· iml>r3\t~at 
ca~~ lhe apruJpc pentru Intreaga via la plL'>tnu:ia; la <elia Iti pnn C«rc Dum
n<'7Cu rcstaurlndu ~· Bt:-ertca a imptxh>hit-u şi întant-o. Nu se ru"ncată ntd 
uc aceta n"·' de let inv3\3!i de aceia, eaTe mai petrec şt a,talt inca In a<cla~i 
fel ue vietuire". 

Dtn acest pasaj ~c vede c.1 Nichifur, venit din ltl}lia şl uc la catolicism 
inainte cu mult de untrca de la 1274 din Lyon, a petrecut In muntele Atos, 
a fost exilat dc-awlll Impreuna CH alţi monahi pentru ca se opunca untnt ~i 
In exll au Invat•" de la el o 'cric de l:>arba\i inscmnati pracuca vieţii ascc11ce. 
Ar fi important de ~uut dnd a fu.t exilat pentru ca pina la exil, In '·"~ a 
putut fi da.\(.jl de t'lhtc ... a dat in decurs de multllmp d•· •da 'mercntct "'le 
acelora de la wre pnm~te ana artelor·'. Aceasta trehute <l ...: fi pclr<'Cut 
curind dupa ce ~-au început pcrsecu!iile tmpowv.a celor ce nu pnmcau 
unirea. Per,(!CU\11 mat ""noa.se cu eXJiuri şi chin un au inceput dtva ump 
după tnMalarca lot Ioan Vec ca patriarh (unirea fu prodamatâ în Cnnstan· 
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tinnrnl, In 16 ianuarie 1275, iar Vcc fu instalat in 2 mai, la Ru.<ahi, 1275. G. 
Pachimere, Dt Mtchatlt Pilleologo, lib. V; P.G.l-13, col. KS:\-4, K5l!), c.1<i la 
inceput a luat-o mat domni (Cod. Paris gr. S. 971, P&· 2411-V). 

i ndatl ce Şt·a lndrcpw Imparatul aten!ia spre Alo>, ~i aceasta trchuic H> 
fi fllcut curind act ~ua ca pilda Aiosuluî contca7.3 cnllrm Intr-o astfel de 
Imprejurare. Nichtfor Mnnahul, omul care se răfui-c Il data pentru touJcau
na cu catolicbmul, trchuic s.'! fi păşit pc primul plan al Op<l7J\1Ct. Exilul 
trchute si! fi 3\'UI h><: ln\:1 cu mult tnaînte de moartea lmpar-•tului Mihail 
VIII Patcologul,lmimpl<lla la 1 decembrie 1282 (P. Uspc:Mky. op. ctt, 105). 
Aceasta se poate con" ata as\rel: Palama spu!tC, in Jl<hajul cllat,l'ă :-lichifor 
a iniliat in ru#~tiOCll mintală şi pe Teolept, care avea <il ajungă mitrupulit 
al Filadclfi~•- lur din p.tncgtricullnchinat lui ~i cun~ervat In cod. Pans gr. S. 
<JÎl, p. 24H-271 a !lam c.1 Tcolept a fost intii cxil:ll şi c.11n exil, unde erau ~i 
alti alk!i vc<llti at lut Hri\los, .. s-a supus unuia dintre acei atlc\i care cmu 
~i ao;ce\i. ~· anume ttlut care era întîiul dintre Ct" şi ,.lnva1a de la el care 
cuno~tca f11artc ~.ne ~· ca pe o ştiinţa \-ia!a dupa Dumnc1cu , pracuca şi 
contempla!ta" înfrînarea mtoţii". Timpul ace.~tur cxcrcillltrchuac ,a fi !inul 
dc."'tul t.k mull. \-ten 2·3 dnJ. did a ajun" !l;a dib3 vi1.10ni lum1nua.'c ~~ \3 nu 
mat fa'--1 intrchutn\4H.' de mo un nrgan <tmtual decit pcntru <Cic stntt 
e«:R\IJic, ••• ,c,tca tlC'pre vtaţa mmunata a lut'<! du'<! în IIIJtc p3<\•le, dînd 
putere pdrlltJntlnr dreptei U<-dtn\e sa re7JSte. fm~ratul fn,U.~I a03 ~1 pentru 
a-1 face mnfcn,tv porunc~te sa fie adus inamtca lut ('u acea,ta ocanc. 
Tt·<>lcpt, infruntind I>JrhJtc~tc pe Imparat pentru lepădarea crcdtn\Ct orto
dn•c .. c Jtunl.:dttara~, in inchtsoare unde ramine nu pu1•n timp" fn >fîf'!il c 
la'"' h""r. D;~r pina la incetarea persecu1ici mai trece vreme multa, in cu"ul 
t:arcia Tc<>lcpt. intor' in ma~ul natal, în Nittca, contmua vtap ""etica, 
int3rind pnpul<tţta In ncdin\a ortodoxă. Din inchiS<)arc va fi chlxmllla 12!\i 
cind papa Marun IV, denuntind unirea, Mihail PaiCt)logul devtn~ m<ti put,tn 
zcln< pen1ru ca. Daca socotim deci vreo 2-3 ani in exil, vreunul cel putin de 
lnchi<>narc, ne duce pina prin 1277. Cam atund, daca nu şi mai curind, a fo't 
cxtlat ~· Ntchtfnr Monahul, dasc.'llullui Tcolcpt. Teolpc:t, ctnd a fo,t tnmis 
în exil, era de 25 de ant, nnar diacon. de curînd asatorit. S-a nascut dL-..i pc 
la 1250. Jl.tlhtfor, <.arc 1•nea întîietate intre a<.ce\ii cxila\1 ~·era da<ealul 
multora dmtre ct. trcl>ute s.'! fi avut cel pu!in 60 am. Se •a fi n:llocut dL'l1 pc 
la 1~15 ~·cel m.11 tirztu pc: la 1260 va fi venit in muntele Atos. 

Pacat ca nu putem~~~ locul exilului. Poate printr-o cerce~<~re pnn :;(:ricrile 
lui Toolept c.-lc mat multe inedite, s-ar putea afla. G. P~chtmere da ca locun 



de exil pcn.ru monahii ce :<e opuneau unirii mai alei, diferitele insule ale Măm 
Et:« (d. ex. mnnahul Melctic Marturisitorul a fc>:~t exilat In in~ula Skyms) 
Numai capoi re1o"~"\~'· ~'Um a fost pi!triarhul I06o( ~· monabul lo• I<Ntul, au 
fo..t inchl~i i?olat tn ni~te castele. Tt~olept ~i deci şi Nichofor, dupa toata pro
b.il>ohtatca, au fost trimo~i "' mul!i ai!J.i intr-o iMul!, caa de Teolcpt spune 
pancgiri<tul anonom ca .. a fost aruncat in I<X.'\Iri pustii de (oamcno ~· nel~'\litc" 
~i ac.:olo se nutrt<l numao cu 22 de boal>e de mazăre('!) pe 7.L 

Pa lama ne mao spune, In pi!sajul cttat, ca Nichofor a lntocmot o .colcc!ie 
de explica ro piltriMice" referitoare la isihie ~i un .. procedeu" (tpmrov) pentru 
infrinarea min111 ne,oatomice, doo cele doua Jl.'lr!t ale scriern ,.Despre ve
ghere ~i pat.a min!ii" (P.G. 147, col. ci o.). Ol ele constituiau de la inceput o 
songură S<.:riere ne-o >pune tot Palama pu1on mai depaitC, reducînd tut ce-a 
scris Nirhifor la o singură scriere. Din partea a doua a ci, c:ton prncedeu, 
Pa lama choar clleat1lln tratatul li, triada a doua. cuvintele: "Sil~tc-11 mintea 
sa intre cu aerul respira! in inomă". 

Cum vedem, Sf. Grigmie Pa lama a cun~ut atît de bine via1a şi opera lui 
Nichofor Monahul, incit nu e posibil ca SJl nu fi ştiut ca e a luo ~i sCrierea 
importanta: Mmxlu/ sfintei ru!/dciuni /1 menţiuni, tn <.:;~zul In care ar fi fO!Il a lui. 

Pe de alta pJrtc, Sf. Gngorie Pa14ma ~tia de o scnere a lui Somion 
NouJ-Teolvg. care, ca~~ a lui Nochifor Monuhul,se ocupa cu modul cum ~-ar 
putea con~ntra mmtea tn interior Clei In tro~tatul 11, triada Intii, 'pune, 
dupa ce vorbc.~te de Simion Şt Nichifor: .A~tia deci tnv-o~1a clar pc cei ce 
\Tt'au să-o asculte, t0<.1Tiai ceea ce rc,ping unii" (Varlaam -11. rr. ). 

Alta scriere, fn,a, C'MC să >c ocupe de procedeul concentram mon1ii în 
interior, nu exi\ta ~ub numele lui Simion, decît metodut amintit. E scmnifi
OJtov apoo ca.numai in tratatul Il, tnada l, cit cxosta adoca acut.a de omfolo
p<khi, vnrbl-)te Sf. Grlgnrie Pa lama şi de Simion ca autor al unuo procedeu 
de concentrare a mtn\11. Ace<~Ua foarte pn)l>abil, liindca numao in mctodul 
lui Simiun e vurba de ombilic. În tratatul 11 din troada 11, fiindca Varlaam 
nu mao a<uta pc '''h~U de omfoklpo.ochie, nu mai aminteşte noe o Sf. Gnguric 
de SJmion. S:! mao adaugam ca la Obll..'<:\13 luo Varlaam ca :-ltcholur a ontrndus 
mao intii un a"fcl de metod, Palama ra,pundc (trat. 11 tnad.ll): .. Cu muh 
10mr inaontc Jc.au lnv:!ldl ace>tca a11o Mrl>al• duho,-oi~tt apr<~<tpc cu acc
Je~ht cuvin le si idei''. . . 

Deci pe timpul lui Gngone Palama cxosta un metod al lui Somion :-<oui
Teolo~ In ""'c era vorha de nmhohc ~i care nu era panc integranta din 
scncrca luo "'ichofor \4onahul. Iar daca >crierea lui Nichifor Monahul nu 
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<uprindea Mmxlul sfinrri IU(IdciUIUft atm{runi pe timpul lui Grigorie 1"4la
ma, dc.~igur ca nu o cu.rrindca nici cu cl11.:va decade mai inainte, adica n-a 
cuprin<·O niciodata. Aceasta o dovcd~te şi faptul ca Varlaam, modificin
d u-şi scrierea contra isih~tolor după apan1ia primei tnade a luo Palama ~~ 
concentrindu-~1 atacurile nu ca prima data asupra prauicilor isih~tilor ci 
asupra >crierii lui Nichofor, nu-i mao num~te omfalopsochi şi nu mao \'OI· 

l>cşte de ombilic. 
Dar 1:~osten1a metu<lului lui Simion tn veacul al X IV ·lea, ne-() conforma 

~· alte manuru. Este rea a lui Grigorie Sinanul, şi a autorului <crierii 
Atl• ~nur Pa/omar, atnl>uita lui Dimitrie Cydone pina acum de curtnd, cind 
G. Mero:ati a dovedit ca autorul co este altul, eventual un anume Nochif<w 
t~ronwntlhul ct~ndidlllu/, atrc scrie catre sfirsitul veacului al XIV-lea. S<:rie-, 
rea acea\ta.IE~ ~r.ua şi mai ales P""'Jul referitor la Simoon Noui-Teok•g sta 
In legaturi uneori literare cu scrierea De t$.1'<ntia t1 oprrmiont a lui Manuil 
Ci leca, mmpu-.3 tlll pc la finele 'eacului al XlV-lea ~i cu cea a unui anonim 
(cod. Vat. gr. Hl% ff. l.l6 v.-13\lv.) care, dupa G. Mercato, ar fi M:rb Inainte 
de ceilal!o doi~· le-ar fi servit drept izvor şo ar fi identic cu L'lllc Arghir. To!i 
cco trei don urma sint antiisihaşti ~i ;criu maooln.ou. Numa1 Groţonc Sonanul 
S<.:rie mai curind ~i cu respoct fala de Simion NouJ.Teolng. 

Gnguroc Sinattul s-a nascut pc la 1255. Percgnnind prm C'orru, Stnai ~· 
C'rcta unile lnva1ă de la eremltul Alscnic practica isihastll1 el n-a putut sosi 
in Atos Inainte de a a\ca cel pu1in 35-40 de ani. a~dar lnamtc de 12CJO.JZ95. 
Or. pina la data acea<ta mewdul isiha~t al rugaciunii montaJe fusese cunos
cut ~i practicat In Alos de Nkhifor \4onahul ~i de .ei de la care I-au lnvă!al 
A.~a ca nu'" poate spune ca el a introdus o~iha>mul tn Atos. Pnaoe cel mult 
o rcnaşo~rc a luo. Mohail VIII Paleologul, exUind şi omortnd pc calugarii 
an tounouno~to don Ato>, Sfintul Munt~ ><:va fi rcsim!ft multa vreme de această 
pustiire. Nichifor Monahul, baorin tarc, nu v-J mai fi apucat a 'e reintoarce 
în Alt". Putem <hiar pr"-'_opunc ca Ar-enoc, calucaruluetan ~re a intmiiU> 
pc Grignroe Sinaitulln o~iha•m va fo fost vreun refugtat dm Atos ~i nu va ti 
fcht ~u totul \traon de pcr..oona lui Nichifur Monahul. e~olal elln;~1ln \Tct> 

on;ulă de>tul d<l apropoată de Creta. OI Gngorie Sonallul n-a IO>t un tnt!ia
tm. ci doar un reorganizator. un rivnilor ~i un talmaciwr asiduu cu ţcrisul 
al t>Oba<muluo, ne-<J pc>dte dc"edi ~~faptul ca el nu este otoieu al ata.unlor 
lui Varl:1am ca Nkhifor Mnnahul, ~au al atacurilor de la 'firşitul veacului al 
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XIV-lea ca Simion Noul-Teolog. Varlaam atad! precis s<.Ticrea lui Nichifor 
~i mctodul lui Simion Noul-Teolog. dov•dl dl pe timpul lui acc.,tea erau 
normative pentru '"ha~ti. Palama Ind! nu-l pomen~te niCiodata pc Grigo- . 
rie Sinaitul. 

Cum ramine acum tu scncrea Mttodul sfint~i ~Ugilciuni !i att!lt{iunn Sigur 
Nich1for nu c autorul ei ~i ~igur dl e anterioara lui. Dar 101u~i ramin tnc4 
moll'e care ne impie<lidl de-a <l atrillui cu certitudine lui Simion Noul-Ten
In~ Mollvck aceste<~ sint nu atît tacerea lui Nicllifor Monahul ~~a cclorlalli 
auwri isiha)ti din veacul a l XIV-leu, căci dud! ne-am lua dupa ea ar trebui 
..a ţpunem dl ...:rierca noa,tra ou elci>ta In general In veacul al XIV-lea; ori 
~11m •igur dl ea cx•Ma atun<.i ~i chiar era <Orolita ca fimd a lu1 Simion 
:-l<lul-Teolog. Tacerea aceasta este desigur curioa~4, dar trebuie sa-~i gll· 
se.~>.a o aha expliwre. • 

O cxpl icarc a ttl<crii amintite ar h aceasta: Dupa anonimul dm Cod. Vat. 
gr 11196 eXÎ\Ia O O:H~carc di>t:iplin3 arama la isiha.Şii ~i cei IOÎ\i3\i \C lcr~au 
-a dc:.alperc metodullstha'l oricui. ~incit numa1 prin anumilc prdâdlto· 
riia J)Un~ ,n ane an·" mewd. A1Xa51a se vede Şt din faptul dl Varlaam inca 
a trchull -a ''ea intl1 citava vreme In <hilia unui ISiha.~t. prcfadndu-'c ucenil 
al hn, ca ,~ allc mctodul in che<.uunc. Parc ~· foarte fire-..; ca munahu. 
cunt"cind u~urin\a cu care tratead mul\i oamcm lucrun pc l<Jrc nu le 
îo\elcg ind! ~~ caR \e prcJJnt3 cu aparen1c paradoxale, sa se fi krit a le 
expune in public celor care nu s-au lmpi!nă.~llinlli de-o anumita pregatire, 
de u anumua intrudurerc pe incetul. Parc foarte probabil dl mctudul lui 
~lmton, ca ~i celclahc, erau transm1<oe oral şi in <ocn) numa1 in ccr<urilc de 
int\1•\i. Nu erau COJ>iatc in oolcqillc de scrieri pentru pullltcullarg ~· nu M! 

t:!n·a amintue de ele In astfel de ~>erieri. Ote scrieri de cuprins ~"cetic, de 
provcnien1a ~>iha>ta. n-avcm din veacul al XI V· lea~' totuŞI nu ..e pomeneşte 
in nici una de nici unul din acele metode, afara de Cele 100 ctlpiwlr ale lu• 
Cal~:>t ŞI lgnatie XJntopol (P.G. 147. 635-842), In care se aminte~tc doar ~ 
1ara~, curio~- de mewdul lut Nich1for, dar nu se ammteşte de-allut Simiun 
Noul-Teolog şi nkt de-al lui Grigoric Sinaitul, dc.~i acesta fusese da~calul 
1u1 Otlist Xantopol Gngone Palama tnsu~t \/Ortx:şte de metodullut Simion 
Noul-Teolog num~11 pţ ocolite ~i tndircct, ~· acca;ta numat fiindca trebu•a 
sa-I apere \Jlit de atacunle lui Varlaam. De mctOdul lui Nich1for spune 
direct dl e a lui, dar iari!~t numai fimdca Varlaam >·a legat de persoana IU1 
Nichifor ~~ a supu' unei critici minu1ioas.: metodul lui. Semnificative· c.~ 

numaia~ti~alam•l•i declara catego ric, am zice noi r.tra shala, dl Mewdul .. 
c 4i l lu1 S1mu>n . • 

. A'i" .s-ar explica ~i tacerC<l lui NJCbifor Monahul d~'J>rc mctodul lui s1• 

mton ŞI a~ s-ar pu~ea exphca chiar ş• raptul ~i mat curios dl metodul acesta 
nu >C afla •n oolcqulc care cuprind scrierile lui Simion, iar N•cllha Stttatul, 
~ccn:cullu• Stm~t•n:.nu. pomeneşte nimic de acest mctOd. Nu se ina.drcaza 
• n~a tn acea~ta exp."ca\le faptul ca Grigorie Sinaitul amintcş1c de mctodul 
lu1 Stmwn, 1ar Cal1>t ŞI lgnaue Xantopol de rei al lui Nichiror Monabul. 

• 
Acum .sa ne intnarcem la atacunle lu1 Varlaam tmpo1n,oa rugaciunu 

mlnlalc_~, la .apararea lu1 Ongoric Pal;~ ma. Vai'l:tam tnwpc dcdarind <3. .. cel 
ce ţC ocupa cu rugllclun-e:nrebuie \3 dea od1hna sim1urilor". lnselînd astfel 
a~7u~. a~!tatorilor. pe urma deduce: .A<·da trebu1e sa-ş• mori1fice dephn 
Jl~rtca pa"onala (ro J[C<i!>ITI"cw) a >UilCI ulut, "l" încît sa nu mai lucrc~c prin 
"'''' una d10 putenlc ei. La fel tuata lucrarea "cumună a ,unetului s1 a 
trupului. Ca~, fic<.<trc c picdtc.1 pcn1ru rugilc1unc. Mai ale.' Intrucit ' C face 
cu uarccarc <tia, ~au prnducc placere ori durere, Tndcnsclli simtului celui ma1 
mat<·nal ~· mat tra\~<>nal: celui pnn care luam cuno~tinta de dtsp<llll•• tru 
pulu1 (av>'l)". ' 

La acea.''" Pa lama raspunde: Dar atunci cd ce se magi! nunta! 0 •3r uehul 
-a Jl<"tc-a'-dl. -a vc~hctc, \3 in~counchct_c, -a >lea mult in plCIOMC. Ulei toate 
~restea pun In lucrare Slm\UI deSilrC dt~Jl<lll\13 trupului si lult>ura 'UilCtul 
10 fU~ăCIUOl' ' 

Varlaam argumenteaza. ,Ar fi Ciudat sa trebu1~-că a ~<"\CCn\l~~ra in 
r~~:lc•unt• H'Ucr_c;_l ~~ cwzul, c.:c:lc fn\tÎ imaH~rmlc, m~u ncp'''Jonalc ~~ ma1 
ratmnale ~a_m~ un. •ar ~Ul1\u1 dt~po'itici trurului, cel mOjj gru,icr ~i mcti ir(t Lio-
nal, >ii·l pnm1m ŞI -a 'uponam conlucrarea lucranlor lui'". • 

Pa lama face aiCnl re Vurluam ~;.1 cxhtă "tlco,clllrc intre lucrănlc sim· 
\unlur pruduse d10 .rara ~· intre cele care mi~d <imţunlc dtn,luntru. 
Stmlmle produ..e de lucran C\lernc trebuie ~a incetct.e la cc1 ce ,e uJncrn
t rca~.1 in tnl~ri~r, n~ in<ă ~i cele care vin din suflet, c<lc1 ace"ea nu-1 lmpie
dtca -..1 <;e CJ>n<cnlr<tc. ha Chiar k·•Juta. Dnar trupul ne-a fu,, dat .,.1u ne-a 
Iust >urordunat de Dumne1.cu pentru a ne fi colalloral<lr. Deci <ind >c 
rcvo~1a sa-I ~nfrină_m.dar la .lucrul care 1 se cuvme sa-I primim. va.zu'l ~·a ului 
e dr~pt ca 'tnl ma1 curate~· mat rd\lllnalcca \lm\ul dt,poziţtct lruMU. dar 
lucrarea lor lncetcat3 cind ltpsesc ol>itttelc externe şi nu ,imi ~ur~rc 
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încetînd aceasta lucrare. Dar stm{ul dispoli{ici trupqu, chiar li~ind ohK'<'· 
•de externe, nu poate fi oprit de-a lucra şi lipsa acelor obiecte o simte ca 
pe-o dllrcre {de ex. f'O'IUI). 

De ali fel. nici nu trchuie suspendat caci lucrarea acea~ta şi durerea ce.o 
intoytr~te nu oumat ca nu Impiedica pe cei ce se roaga in spirit. li chiar 
le foloseşte: Cel perft.-c{ionali in rugăciunea mintala S·au emancipat de pa· 
siuni. dar pina ţ4 ajunga acolo a trebuit modificată pacaw~nia trupului şi 
ace:c;ta se [ace cu durere. "Inima ~robita Dumneteu nu o va urgtsi", IJCC 

David, iM Domnul ztce ca mult poate rugăciunea tmpreunati! cu po<tut 
LiP'" de durere, numita de Parin!i şi imptetrire. eae ceea ee strica ruţactu· 
oii, dar nu durerea sim\tt! In dispoli!ia trupului. Foamea. spune un Parinte, 
e materia rugaciunii, >au calitatea ei, tar lacrimile <lot lioca on mama ei, 
spuneallul O rugaciune fllra acestea e incoior4, e u...a.ta. A.:c.tea sini daruri 
ale lui Dumneccu. Pentru Varlaam, Insi!, sint pura fantc1ie. 

Rugaciunea adevArata este o lucrare perpetuA proou&ă de har in inima şi 
lnradadnata in >ullet, un i~r de bucune <lin ta care Jtr .. ge spre sone mintea 
şi o ",Oatc de sub inchipui riie multiple şi profanc; iar bucuria duhovniceasca 
din ca se rcvar.a şi a>upra trupului, lucrtod In trup, dar raminind llltUŞi 
duhovniceasca. Precum placerea ce provine de la cele trupe~ li trecind a<upra 
mtntit o face şt pe aceea trupeasca. neimt>un!t1!indu-<e prin tntrarea Intr .o 
regiune mai inalta, Ci fadnd 101 omul trup, la fel plăcerea ee se rc.,..~r..a din 
minte pe<te trup, nu <e altereaza comuntdndu.se trupului, ci realcatuieşte 
trupul Şi·l face duhovnocesc, a~a Incit acc.~ta leapada poftele rele tru~ll ~i 
se ~upune <ullctului, dt...,-enind tot omul dub. P.almistul zice· ..Spre Domnul 
a n4dăjduu inima mea ~i m·a ajutat ~i rrupul mtu" Dtflonr (Ps. 17, W), iar 
sf. Dt•tloch ~pune ca bucuria produSă de harul dumnezeiesc în in o ma \C dl 
~i trupului ca 11 arvun3 a viitoarei lui ncstridlciuni1

• 

Dar Vnlaam nu recun<~te aceste ml.~i din trup ca produ.<e de vreo 
caut.a dumnci.Cia,ca. Şi acea.\la don patru mouve. ..Intii penrru lâ darunle 
de la Dumov.cu <înt atotperfecte E un lucru superior sa fie wflctul mai 
prc<us pnn sim1uri In rugăciunile sale, decit Si! actt•ezc In oorcure fel de 
simluri. Deoarece a.~dar acele mişcllri nu sint cele mai perfe~:tc, caci e e<.-va 
superiur lor, nu sint de la Dumneteu•. 

Varlaam argumenteaza greşit. Daca profc!ia e mai mare ca vorbirea in 
limbi, uit o ma nu e dar \le la Dumnezeu? Şt daca tubirea e cea mai mare dintre 
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harisme, numai ea e dar de la Dumnezeu? Nu e drept <.led ca 101 darul de 
la D~mnc1.eu e IIIOtpcrfect, CI numai perfect, cum zice lacol>, fratele Dom 
nuluo (1, 17). Daca ar fi cum zice Varlaarn, o-ar cxi~ta putinţa ca sfinţii sa 
progrese'.e. In v•a!a accasta Şt In cea viitoare la infinit şi n-ar fi Ingeri mfcnori 
~· supenon. · 

Al dotlea .~rgument al lut Varlaam este: .Iubirea lucrarilor care stnt 
comune par1u pasionale (rw n:a-DtJuKou) a sufletului si trupului atase<oâ 
sunetultrupulut şi-J umple de fnruneric". ' ' · 

Varlaam gcncralizea7A grc~it. Există patimi (Jtcm~) fericite si lucrari co· 
munc suflctulu~ 'i trupului care nu ataşeaâ duhul trupului, c1 ~ido~ trupul 
in sfera duhulut. Care sint acestea? Cele duhovnt~ti, care nu vin de la tru11 
~te mtntc, ~,de la mtnte ~te trup. cum s-a mai spus. Harul Duhului pnn 
moJ ~c~:r::~ •u.nctului trcu; şi la trup şt-I indumnc/.ei~te, u!>~tl~1u·l de la cele 
rele. Fala .lu~ Ştefan lumtna ca fala unui Inger. Pati mea deci ~i trupul cele 
dumnezet~~~~. lata o panmuc Şt o lucrare comuna trupului şi ~uOetului, care • 
nuc un ptro~ ce lipseşte sufletul de cele trupeşti şi p4mlnteşti, ci 0 legatura 
care lna11~ ~· trupul ~rre Dumne/eu. Acesta e caracterul lu~anlur mos. 
tenoase dtn trupul celor dcdati isihiei. · 

• 
Var~aam, tit ind cazul lui Pavel care a fcN înalţat In al treilea cer nestund 

de cr;t m rrup sau in afaril de trup, pentru cA Duhul l-a facut ~a uite de inatc 
t-.:lc dt~ trup. deduce: .Daca de toate, urmeaza el Duhul Sfint vcnmd fatc 
s3 s~ uue ~o acele dulccţt şi cald uri mistcrioa.~~ care am aOat el ~c petrec tn 
t<tha~tt. Face Să -.c uuc, nu le produce. Intr-adevar, daca sint darun ale lui 
Dum nezeu cel~ ce se petrec In eo, gre~u se ,pune ca cel ce ;c magii cu 
ad<'Varat trcbute ..a uue de toate; cad nimtc nu trebuie uitat din c.:lc date 
de Dumnclcu >prc htne. Iar d;oel c necesar sa fie uitate ace.'lca cum nu, 
~ ~t>,urd ..a faci pe Dumnezeu cau1.a imediata a acelor lucruri~ caror lip'~ 
~· tncctare e mat buna pentru rugaciUne'!". 

Varlaam iar construi~tc rc.tlitatca cu un siiOJl~m. deducind de la un caz 
IZOlat ~um tr~butc Să .e Intimple inllltdcauna. Pa lama raspunde cu l>tona. 
cu realitatea trts~~o. Pavel. care a uitat de >ine <.ind a r11q lnăllat in al treilea 

,cer, SI~ alatun cu cazunlc in care se dau bari,mele prore1;c1, vindedlru, 
vort>orn în hmbo etc .. uorc ~e manifesta şi in ~unet ~i In trup. Pe cei ce ,e 
~oaga cu ~d~v.lr~t Dumnezeu uocton li ridtca in cxta7, alteon ii l•..a in c1 
onştşi, lucnnd mosterios prin sunetul şi trupul lor. 

Varlaa~ aduce ~i manurn patmtu:e. Aşa. buna oara, pe Dioniste cel 
Mare, s.:run\1 catre Timotei: .,Prcocupin~u-te intcn~ de vederile misti<'c, 
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parase~te atit sim!urile dt ~i lu(.Tirile mintale, şi toate cele sen.ţlbile şi 
inleliţihile, ~i unde cit po\i spre unirea cu Cel ce este pe.ţtc tOllta lîin1a ~i 
cun~tinţa".' Dar mărturia aceaS!a, care vorbeşte de rugăciunea mintala, se 
lntuarcc contra lui Varlaam, care, precum respinge tnceputul rugaciunii ce 
se face cu Inima infriDII, plină de teaml, de durere ~i su•pinc, SUj><lrllnd 
chinul postului şr al vegherii, la fel tratea1.a şi sfîrşitul rugaciunii ta care se 
ajunge mai tirliu. In ~itatul amintit Dtoni~ic ara!llui Ttmotei toate treptele 
pc care arc sa le urce pina la culmea cea mai Inalta, care e extazul. Numai 
în cxtat. cind ~ti afara din tine, inceteaza acc."e lucran. Dar extazul nu e o 
stare dorahllă. 

C~• mai mare parte din timp cei ce se roaga r:lmln in trop şi simt patimile 
din ei. Cele sfinte şi prudusc de rugaciune înalţa şi rac dubovnice~ti ~i pc 
cel~ naturale. dar nu le dcslionţcat.â. inceputul acestei de5avfrşiri e temei<!<~, 
pnn care nu se omoara pane;, pa>ional:l a soOctolui. cum crede Varlaam, ti 
dC\>enind lucrare placuta lui Dumnezeu produce strapungerea ~i plînsul 
mintollnr. haia 1enarii. l.acnmile curaţitoare care dau aripi rugăciunii şi 
lumine;11.a ~-hu spmtului. care menţin, cum 1ice Grigorie Toologul. harul 
l>cllc7ului. 1ar de ..e depaneaza 11 cheama lnap<ll, d1n care mouv :.e ~i numesc 
al uoilca botel. la"imik acestea nu sint o lucr.ue C\lmun:l trupului ~i p3r!ii 
pa,ionale a suOctului? Cum poate tlce atunci Varlaam ca orice lucrare 
comună a trupului ŞI a ~uOetului Intuneca •uOctol şi-1 atrage In jos? Nu toate 
lucrările comune ale trupului şi sunctulut sint striellcioasc; unele ;.lnt lo
IOMtoarc. Varlaam dcc: "Toate fac sunetul sa priveasca In jos. Tmue miş· 
carile ce~ produc, cite $lnt comune sunetului ~i trupului, vin de la cel rau 
şi <lnt ~pr~ stricăc•unc sulletulut". Iar despre plinsul acesta ţe c~primă: 
.. Plinsul acco;ta nu-l S0<.1ltesc fara patima ((llfat)tt) şi fericit. Cum ar fi filrl 
patima ceea <'C se pmdu~-c prin lucrarea parţii pasionale a sunetului"! Şi cum 
ar h lihcr de patimă (a-•erO'Ir), acela care urc ,1cuva aceasta parte p;~sionala 
ş• n-a rcah1at prin ,tarutnţ3 totala mortificare a e1'!". 

Palama ra,pundc ca lihenatea de paumi (a::raDtter) nu C"te omorfrca 
par ţii pasionale. d Indreptarea ei de la cele rele )pre cele bune, spre cele 
dumnet.cie~u. A~tfel, liber de pat1mi este cel ce-a lepădat obiceiurile rele, 
dar c bogat In cdc bune, cel care-~i supune partea irascibila şi etlncupiscenta, 
care la un loc formeaza partea pa,ionnll, p:lr\ii cugctawarc a sunetului.~ 
cum ce• pa uma~ !şi 'opun partea cugetatoarc celei pa.~ionalc. Ultimul lu<.-ru 

1 
P<•3.W7 

este ahut .. Firesc e ca pnn minte •a cuno~ş1em pe Dumne7.cu, prin partea 
pa,ulnală ,3 ne ~i~lll(3m vmu!ile, fo concopiscen!a >a sadim iubirea curata. 
1ar partea ira'<-ihlll ..a dob!odC<!Scă rl!hd.arca. Pe Lind cel ce mortifka 1>artca 
1\aţlonala, c 1nd•fcrcnt atit fală de hine dt ~i fata de rau. 

Prin apauc duce C<tlca spre de..avtr:na 1ubnc de Dumnet-Cu, evitind tot 
ce c rau. cohivlnd am1ntirca Lui şi Implinind porondle LoL Partea pasionata 
trc hu1e dcc1 pretcntata lui Dumnezeu vie şi lucratoare, 1ertt11 vie; ]a fel 
trupul, care ,a faca cu toate madularelc foi cete pl3<-ute lui Dumnezeu. 
Lucrarile facutc prin mcmhrelc trupului în cinstea lui Dumnctcu de. 
'avlrsesc sufletul Cu atît ma• m111t miŞC-'ttle păr111 pa,ionale ,are c mai 
aproape de minte, care leaga trupul de minte. Cere •f>O'tOlul '>li mort11icăm 
• nu muc lunan ale trupului. Dar aceitca ~lnt: curvia, necurăţia, p:rtima rea. 
1.\,·umla (El 5, 4), dar nu lngcnuneherca hunaoar:l nu lucr~nlc Duhufut 
•avi~itc pnn trup, >JU paum1lc f<nc1tc 

Varlaam 'c intrcal>ă: . Cum? vllm dl\prctui, rugindu-ne. 'imturilc si fan. 
te71a. iar parte.a p:tsional:! a sunetului n vom la-. sa lucrct.c pn~ -reuna d•n 
pu tcnlc c1? 1'-u o vom opri mai deţr-at>a pc acea,ta? Dar lucrarile ct ~int cele 
G:lfC urh('sc \l 'itrR'A nchiul dumnet.eÎC"-C ... 

Pa lama îi ră~pundc că prin pa1tca pasmnal:! 10h1m pc Dumncteu ~i pe 
dproapclc ŞI unm raul. OCIIUI>Ifea lui Dumnezeu ~i ura raului ne lmp1cdt<:a 
'a vcd~m pc Dumnctcu'! Precum nuomuara cuţctarca cei cc-~i ocupă gindul 
numai cu Dumnct.eu şi depărtea7.~ cugetele rele, aşa nu umoara panea 
pasum:tl3 cc1 ce •ulx-..c bmcle; omnara numai rar<mul acesteia cu rele rele, 
lnwrcind-<1 intr~ag-1 'Prc iul>ir~a lui Dumncteu. Awasw c conoit•a pentru 
dcsluecrca de cele trupe~u. pentru conccntrarea m•nlii In gindul la Dumnc
teo, in rugaciUne. ldwa aceasta dc-.prc •llattc >3U moruhc:.orc o mai re1uma 
CI data _Palama. ICIIntnind· .. E limpede pentru IO\i ca nu nis-a porundt 'a 
ne rlhii)!Rim 1ropul cu pattm1ie şi cu dorin!ek lui t;t ,a ne omorfm pe nm 
f~10c, muruhdnd Hl.lt3 lucrarea trupului ~t putere<~ \uOt·tului; ci pentru ca 
dc.\f3dndu·n<· de pof1ele şi faptele muru:nc ~i fuţind de ele filra a pnvi 
lnapot ,3 dcvcmm Mrl>alt a1 poftelor Duhului. cum 11ce Daml, trAmd ~~ 
m1~cindu -nc in de cu cuget ferm ŞI Inaintind mereu cu h3ri>A!ie c:.o Lot CllrC 
a i<-")it din Sodoma". 

_ Spiriruali,mului ahMract al lui Varlaam, <:arc în dt>pre1u1 Joi de 1rup e 
atu de <11>1şnutt ra!ionahsmulul vulgar şi M.'Ctelor prott'\tante ~i c atit de 
puţin ,,.~lin, îi opune sr. Grigoric Pulama C<IOC<'P!ia larg cr~şuna car(: 
propovadulc.~te mîntuirea pentru Intreg omul, căci omul in totalitate, cu 
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trup~~ sunet e ln<lurflnCJeit; nici una din puterile lui sunet~ ti~~ truMti nu e 
in creiitinbm di,pre!uita ~i in.1hu.)ită, ci toate Indreptate In altă dircqic, spre 
oumne1.eu·. Practk· Varlaam, punat de mentalitatea apu.,c.tnâ, •ota !03 dea o 
}<)YÎtU~ rll\l<l03h,t3 a....C/A!t ruâritene, care nu vrea dt<lruj,'Crca trupulUI, dar 
nia nu ...: detJntcr~r.l de el. ci >e lngrij~te de mlntutrea lut. dczruhindu-i 

rin cxeravu putef11e de <ul'> păcat şi indreptindu-lc spre Vlnutc. 
p parerile lui Var~Um le-am redat in citate lungt. ~ ca, fara ntet un fel 
de pantntrc, <e po;~tc 'pun~ ca pun,~ul rcprezcnlat de Sf Grigone Pa lama 
e cel drept ~i profund <-re~ un. 

In acela,; tr•tat sr. Gnguricfacc in continuareşi o St'Ună rc-.pingcrc a criti· 
;tor adu..{ de VariJam in special metodului lui Nichifor Monuhul. Nichifor 

<::icc: • .Silcste·li montca !03 intre cu aerul inspirat in inima". Varlu;om u tl<..,paqit 
~uvfntul 11ie~te·(f de 1111n1ea *i 1-u ra)lOrtatla aer, ridicullzlnd asucl pc Nicnilor 
c ' · · r Pl • · ca ;ndc:tmnll la in'l"f"l" or1a1e. a ama 'pune cA tn aceste cuvmtc l'C cere 
numai ~a-\1 ata~c1.t gindul i~piraţici şi sa-J imlrCp\i spre inima. Nuc mrba de 
fiinta mtntii (Ot.'Ot<t fc>l' vot1 ). cum afirmă Varlaarn, ci de 1 ucrl!ri le et (r:vrpytat 
,01,',~.") .;re ~·au f("Vill"at prin simturi af•ră; ele ..a <e dircqione1.e spre inte
ri<>l· Varlaam ata...,"' în a doua redaqiune a >'-Ticrii ~le şi cele spuse de Pala
rna in trat. 11. tnada 1. in apănuea metodului lut l'tchtfor Pa lama spuse...: aco
lO. după M.lcanc cel ~are, ca -~~ ~te primul organ trupesc al mtn!ti•, 
int<kgind ca prtn.,. se C..U: leţ;! tura tntre D'UDte şrtrup. Varl<~<~m ga.~tc n~~e 
m~ter11 mat fine în trup pnn miJlocirea carora !te face acca\la ururc. La aceasta 
~ -

' C4lftC.~I"II .th,cotd.t rrc,lun~ ttq-tud. o txp.i.De: tcolot:u1 "" H V~C'I.t\'CC'\1 c-u d\--·ni 
tft'llft' u fn l('r"''MI'tl lrnvrumutaţl dm ttnn\8 psthan .. h!.tl fn Eco tn--.ulu• lrllnl>hJurator 

p.t ·-t~) Y" ( 1\ Pri"" l'.tr•l l'*~'l T031C puteTi~ omulua, ~pune el, p1t 4\o't'itl u ducc,•c: rQ. 
~-· •! . pl\•'·'".t ''"~'<' p.~ h JI:\11Jttc:. suv rmatc. fn"uolnn('lt~ "Ptt11mtle fn U"!tl'htAiot. k,r nu •fnt ~lot 
tn ele ft\~l'1'· t'ic \(ni .,.,M! 1n mtn:. celor ce rivnoc u \la~ă bun~. PIUIMt ('.:t ib)f'lnţQ.. l<Q/uptm~a. 
jrr<~· pnn ~ul'lttOl.t,lc:"C lr<tn&fotal~. don~ţ::• fn dtWUI f'l"~nuc 1Jtfpd Jwnml< ,/umnt(nt'..,tu, 
volt.~fllr-~t~lt tn {f'tt<.ut'd ~~ tnrfnuura mm1u poW1J dtuunlţ du'"n~:CJI"',\'11, Crt{a tn ttei11HI 

._.,,rt.vp~ntâtmltt dt ,l(r(ltUM, tuthmrc.<& i~ cămţd. V~t·t,J.)ul e 2.1J1t din IH''('I:.t•j mat~n;ţl cs tt 
\'tfl!li'll.ul l'utC""I~ Mt~r;•k •k suflctuhu *' trupulut dC"Vm rck numat ~ttun~l dnd JlftmrtOC o 
h,rll'll d~,,.cJ~t~, lkhCJ (onnu pcn:umu. J~eta (UOdamfftllltA ft fntr<',ll M(;:t:IICI ŞI ml.!>tu:i 
g~•·f'i~f"llt'MC (' f!uJ#Matlf(fl (0t".lfllţ) . ln.Jumne:tnre-a otc .lUblutWUd OOiltmuA 1' lnlrqll 
ft•:'ltc ,. nmuhu. " luHwr put~nlor trupuiiJi şa su0('1u1ut, pe:nU'\1 cA trupul ţ)mulu.t t: l'!.>ef'ICa 
ou~<~ututlt,n Oumncn.·f (1 Cur b. 1'1). Su~hmitţU. upl.ln(' anqvnc .AK"t'Ttca •• mtl'hot trqttnă 
OCI•irtl a~ttl t' mA~~~ t fk'lt\.'llt~ rK ea hu"'fusi. nt'<lpbton!IU, &nt..--.J, \.IHKj Mlln nuc: 
.w"JihA\tt:. au..t.• c nc't\'';, nu mintulR'::I lutnu a mtnhtlfe de' lume f"rnli'V ~••a nqau\<J 
,..-n,u~rea t.utlc1u• .. a 4rur-uhu. fnV~tta: este o a~urd•t~tt- Ceta « r '"rc:nor (lnlp. 

1 
Mt rfl"-l\ll. "~~l('nt, .. turt. O~tt). po .. s"e mintu~IC'• n\1 k' CDt-.kk-.U " nu ~ 

P' . ·-~.·~ •• '-· • ~trllllk~J sn *'C1uii(JOJ'"'"· a se ~ ...... lOC".Ila. a.e nra .. tt \le t.tK'" ,,,,..., 11\.tW. 
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f'ai.Jma raspunde ca esenţialul este ca existll acca~t!l unire Intre 1unct şttrup ~i 
•t re<:unoa~te ~i Varlaam. Modul cum ~ face acca.lt4 unire rămlnc cu totul 
mt\tcrios. 

Pnupriu-1i1 de-pre metodul istltast nu vorbeşte Palama fn trat Il, triada 11. A 
'IUbit despre el in tr.Jt. IL tnada i,dar tllra~ UISi.ste prea mulusupr-d ama nun. 
tclor şi Clră sâ·l arate: ca e neapărat necesar pentru ajungerea la sfintcn.c. A 
<u.ţmut nu mat ca e btne. posibil şi necesar ~~concentretJC cuţCtarea in intc· 
nor şi ca din pnt1na ne.~torructei ei unii recomanda ca mtJIOC de ft(•rc a 
atcn!ici ot>-.cr.ar~a CUf'ului resptratiei .ş., e.ident. pentru o mat buna o~J';cr. 
'are. rnnrca ct in oarecare masura. Astfel mintea nu va mai tJuu In jur. De 
p<lltţi<t rco.>m•n<lata in metod a spus ca, intruclt trupul In tOt ce face rcprconta 
ca o iwana mi~carilc interioare. o intoarcere tvasicirculara a lui 'rrc sine 
lnchipui~tc ~i rc.tiii.COII3 intoarcerea min!ii de fa cele externe >pre sine. 

Dcd, Clra "~fu<:., pr"" tnare caz de cuvinte, arata ca fondul, ideea, e\cntialui 
mctuuului isihast c_,tc fo;trtc j11st. In trat il, triada li cerc şi lui Varlaam ~-a sa 
nu privca'ca l<t cuvinte, ti să V"dda juste\ea a ceea ce e esen1ialln practica L1i· 
halUl. 

q VEDEREA LUMI!\ li DUMSEZEIEŞTI 

in tratatul III dtn trtada 1 şi il Palama argumcntca>J p<Nhthtatc:t 'ederii 
luminii dumnelctc~ll . Pentru Varlaam, singura lumtnS sptntual3 e lumina 
~tun\ei~ r.e wrc n au in-.ata\ii. Lumina pc care \pun ca u \Iad l'\iha~tu e 
fantcne. In af<H3 de al-.:ca it acuza ca socotesc fiin1a lui Dumnctcu -,cn,illila. 
a\ind furma, volum ~; cahtate ~i. ca atare, amesteclndu-sc cu aerul care 
prim~te radtajlunt din El ~i le circumscrie spa\lal şi 'cn'thil. ut "cca,ta 
Palama ii intrc<tM cum pot socoti sensibil pe Dumnc1cu a.:cia c:trc t~i 
suspenua acltvtWt~;, '"ntunlur externe'! Acuza acca>ta nu c;~e decit o ca
lomntc, Ukt In alt lnc it"u.~t Varlaam tire: ,,Acum ~a vorbim uc,prc lumina 
min1:oln )ttm:lll'rtlll3 r~ care spun unii ca o vad". Deci nu (l ~)C()(C.\C Î\ihastii 
,cnsihil3. B• n-o ••xmc.....c nici mintala. in -cns propriu, c.~ci >tiu ca e ~ai , 

' . presus ~t de minte. produclndu·l'C In minte prin puterea Duhulut Sfint, dupa 
ce incet~az3 1<><113 ~Citvitatea mintala. Jar fiinta lui Dumnc1eu o cred mai 
presu' )i de acc;Na lumina. 1 

Varlowm wnunua: .. Daca lurruna mintala şi nt:natenala de care vorl>esc 
areta, <t'k:Otc-<; c.1 c in,uşi Oumnel.Cu cel supnfttn!tal, pă>trfndu-i tnVl· 

zit>ihtatea ~i tnal-.:e"bthtatea faţa de on~ sim\, <au, daca ţpun ca., vaii, u 



so<:ntes<' înger sau in.ţllşi fionta mintii cind, curălita de patimi ~i de ne>:tionţa. 
"'vede pc sine insa~i şi tn ~inc ca imr-o imagine proprie pe Dumnezeu. 
daCă cugeta Că e una din acestea, ~:ugeta foarte wrcct ~i potrivit cu tradiţia 
cr~~uoa: dacă ln..a spun Că nu c nici fionţa suprafiinţoală a lui DumneLeu. 
noei fiinţa tngcrcasca, niCI montca însa~'· CI dl mmted prt"'-"ltc la .,.. (la acea 
lumina - n.tr.) ca la o alta 'uhzistenta. eu nu ştiu ce e aceasta lumma, ~uu 
!n'a că nu cxi<tâ." Totodata, VarJaam afirma Că isiha~lii socotc.<c că aceasta 
lumma c de sine <tătaware (rv t.!ofa v.nOO'tcz<7et). 

Pa lama ra,runde dl nt<:t un i~iha.<t ~t noct un om nu sus{one că o:xista o 
lumona mintala in ipt""" propriu (de ;.onc ~tataumre). care ,3 nu fie nici 
Dumnc7CU. ntci Inger, ni" pm. N-a auzit bine cinil i s-a spus, 'au o-a •pus 
vr<·un călugar <implu, ncin\clegătnr al aet-'\tor lucruri. Iar fiinta lui Dumne
'''u o ~~~~c 1'1has1ii nu ntU!'"' invi7Jhllă ~i inaccc,thilă fa\ă de orice Slm\. 
ci şo donwlo de ce .;_,te tna<-.:~ihil ~i mviztbil pentru simţuri. E mat pr~"u' 
nu numai faţă de orice alîrmave. CI ~~ ra,a dţ orice negaţtc. Iar lumina o 
,ucot8c <tr~Jucire ~i har dumnezcic,c, vazuta nevăzut ,; cunoscut~ 

• · ' 1 

ndnţclcs. numJi prin C(pcncn\!. Ce c\le in.ţll in "ne. s~ 'Pun3 V.ulaam cu 
mewdclc luo de analoJ.a, ll"ltnC\ÎC şi defintve! Ei ~llu ca fitnp lut Dumnvcu 
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nu e, caci ac.·• a c ncalln\3 ~~ nelmpanaştblla: inger tar nu ~- <<1<1 poan~ 
cawc1ere dUIIIIWI<:ÎC~ti. Uneori sct)atc llin trup, ca pc Pave.l. altcnri lnm~f• 
gurca7.a ~i trupul. lummindu-l şi îndumnezeindu 1 ~~ pc el ca re Mno'c ctnd 

1 cntxm• de pt· Stnao. Uneori ~-..·me pcrcepllbil.a şi pentru ochu trup<~ll. ceea 
cec n mare monune. Uncnn celui ee-o vede îi şi ţrAtl:)tC cu cuvmtc ncgraotc, 
"" luo Pavel. Lucrul acc,ta Scriptura, Pannţii ~· t>th~tu il numc'c lununa. 
DaCă Varlaam arc o numire mai t>una, ~-n ~puna. 

Lumina aceea nu ~te lnţer, dld Ingerii se amt3 In chipun doft:ntc ~~nu 
numai celor cura!t de pallmt. Nu c.<~te ntc1 mmtca tn-..J~i. care '>C 'edc pc stnc. 
lvhntca cur3\ota ~i luminata~~ ajuns.~ p3naşa de harul dumncl.ctc>c. pnvqtc 
'i alte vederi mt<ticc. Se vcllc mintea ~i pc sine, dar atuuct ~tic ca nu vede 
~hu:v.t. dc~t se vede altfel, luminată de harul dumncLciesc care n ajuta să...: 
dcp3~.o...:a pc \lOC ~tl>3 \adi în Duh pe Dumnez.:u. 

Jar pentru aceasta nu trebuie altceva decit nu mat cură\irea de patimt, nu 
~·de nc~tiinţa. cum zice Varlaam. Prin rugaciunea $taruuoarc ~i ncmateroal3 
-c ridică dincolo de orice cun~tinţa. 

Varlaam, afirmind dl lumina văzută cu mintea c numai cun~ton\a lu
~rurilor create, con>idcra intunecati ~i ne.:ură\i\1 pc cei ce nu stutlia1.a fiLtca 
lui Aristotel ~i """'"'gia lui Ptolomeu. El âce literal: .. Dar cei cu lnspirărtle . 

i1c aer spun că doua ~înt lumirule aratatc de·Dum~u celor evla~i: una 
•~• a cunc~tonlei şi alta ~ubzistenta, care se arată In chip deo<~ehit celor ce-au 
pw~rt..'\at In inspir~t:i...f~ a<lucc locuri din Parinţi ca şi aceia ştiu de 
duua lumini. A"' din lsac Sirullcarc <pune dlavcm doi ochi suOetcsti, dintre 
<<~re cu unul 'edem Ulineie din naturi, ~didl puterea, fnţelepciun~ şi pro· 
'tden1a lui Dumnezeu, .. iar cu al doilea slava naturii Lui cclct <linte, cind 
honcvoie~te Dumnezeu sa ne mtniUudl- tn ta~clc duhovpkeşti". E slava 
dtnaintc~de crcan:ă fii mii de care zice Mintuitorul dl voieşte s-o vada urmaşii 
S3t (lo. 17. 24). Slavd au:asta nu e, cum se vede, natura lui Dumncreu, dar 
nu e niti ceva temporal. Ct e ~părtota ~~natura dumnezcta\dl. Ea, cum 
'pune lsac, nu M:- ptl<Hc vedea şi d*liga cercetind structura luuurilnr. caci 
prin aceasta se cunna~oc numai puterea, !nţelerciunea şi provillcn\• ilum
r.e.:cia.\dl. Slava se vede cu alt ochi ~~ ea ~lă.ll!nlinJ de<.it cuno~tinţa 
luuurilor. Cunoaşterea lut Dumne1cu dtn lucruri c una vaga. prohlcmailea: 
""c vede lumma a llnua, care e mai pre;şus .de toate creatunk, Mc chiar In 
cltlC Dumnc1cu c uc nuc dcSJ)a'f\li de <lava Sa. Jar la vederea acea" a ajunge ' 
cel ce paL~~ te pnrunctlc lui Dumncrcu şi-L iu~tc, cum zice D<omnul (lo, 
14, 24). Det1 •llc.'Vll e-tc lumina acca<ta decit cuncNinta din \tunte. • . ,. . . 

Varlaam nu acordă în\11 p(lzirii ptltundlor puterea de-a alungJ întunertl'UI 
~in suflet: .. Pat.irea poruncilor nu poate alunga întuncrocul n"'!tiin\CÎ din sunet; 
•ceasta o puaoc lace numai tnvaţatur-• şi ccrcctarca staruitoa.rc a ci. Jar cce<~ ce 
nu poate alunţa n~utnţa. nu poate procur-• nici cun~tin!a"· De aoci se voile 
'a insuşi Varl•am recunOO"!tC ca lumma c;arc vine tn urma păzi rit porun<.ilor nu 
c cuno~tin(a llo n ~tunţc. Lumina acea.< lac mai presu.< de orice ~tiin ta. cad nimic 
nu e mai su.< ca locuirc;l lui Dumne1.cu In nni. Ba. a<X:<~sta lumina. de.:i indirt'Ct 
ptllirm f'""'"'ctlor prC><'uriJ ttd~·,lrma CUII()flin[il. ŞI nil numm lidrduaJa CU· 

noşrifl!ii. ci~· intlumnanrm. pe care o duhîndim deplm dnd avem In noi slava 
lut Dumnct.eu in Duhul Slînt. 

Slava accasw au varul-o cei trei apostoli pe muntele Tabo.t.{~. ;}_ZJ, 
d nd • .faţa Luo stralucea ca soarele ~i haonelc Lui erau al!>e ca lumina" (Mt. 
11. 2)~Dc lumma acca,ta spun~r~etru 1. 19) dl malu~tc in 
ommilc credonc10şilor ~· c mai luminQa\11 cu mult nu numai dedt cun~tinta 
lu"urilur create, ci ~i decit cunoştin1a Sf. Scripturi. Varlaam Intreba nedu
merit : .Dar cum poate fi luata aceasta lumină ca un comparativ al soarelui, 
d•dl c dumnct.eta'Odl?" Palama arata cl aici e vorba dc-{1 poldă ~i gradul 
l-omparativ nu expnma o a.<emnanare de natura; dl a demon<trat in tr•t.lll, 
troada l. c.:o11umina din Tabor nu e nici scn.:.ibila, nici mintala in <ens propriu. 



Varlaam socotea" tOate luminile arătate de Dumne7.eu ~Onţilor :~rufocii 
simt>olice ((lt.JJI~a 'l"l"Jiara), enigme ale unor rcalită(i imaterialc şi 
odcalc, fara nici o rcalitate. Cu cuate din sfin(ii Parinţi, Palama arata ca 

, 
lumama de P:!L Tabor n ·• fost nul!!!!' s~ twpulul...d a ~uri!J!!!mne-tcieşti, 
carc.Wiftă inlt·unul Il in ipjl)a.asele eLcu ac.el trup, a aliC't.at In el toatif slava 

-;; ~tr'Jiucirea sa Nu se p<l3tC spune deci despre ac.easta sraw ~acum e, acum 
1 ~u c, prooudndu·sc şi nimicindu.sc, arătlndu·se ~i pierind cu totul ca na~te 

anaOcii ..au simbol un fara sub~istcnta. Varlaam, numind lumina din Tabor 
simbol ('C haza lui Maxim Mărtunsuorul (P.G. 91, 1169), Palama arată că 
Maxam ioluseste cuvintul simbol pentru un lucru nu tn scn~ul dl acel lucru 
nu cxtstă rcal.·ci e numai o plasmuire, c,Ltn~n,ul ca e o treaptă care te ur~ 

,-11'"' sus ~pre cele dumnezeieşti~~• fel, ltlt acolo Maxim num~e pe Mc1isc 
somilotaliu~lfl, pe Ilie al providenţei, pe Petru al ~re<imtei, pe !at'Ob al 
spcr .. nţe1, pe Ioan al aubirii. Aceştia 101i nu \lnl numai pll!s~uiri irealc, 
acum pmdudndu·se, acum disparind, ci CXI'ta real. Pno ea numao se 
u'urca1A vitjunea cdor ce ~101 mai sus de ei. Cu alte citate din Maxim şi 
o'mnasic Areopagitul arată ca acea lumini! e mai presus de sim1uri şi de 
mantc. Ap<"ll>lul Pavel. care vorbind de lna11arca sa ploi! la al trcalca ~cr (11 
Cor. 12, 2-4) ;pune dl a auzu cuvtntc nC'pusc ŞI pi~ că a f<Kt r3p11 în rai dar 
nu 1tte de era In trup <au afaril de trup, e pentru Palama o dnvadac.-a ~im1area 
acestor tucrun c maa presus de "m(ire şi manie. Oiona~ie Areopagitul 
numeste lumina aceea vizibilă, dar nu sen;ibila'. 

Da; Pavel, inal\at ptna la ailreilea cer, o-a vatui fimţa lua Dumnezeu. La 
fel nid cei purilicati prin i>ihic. J-'iin1a dumnctciasea c1 ~tiu că~ llca.<upra a 
cec• ce •3d. Şa nu pnn cugetare ~tiu acea.ţta, ca prin vedere; ea cxpcnmen· 
tcat.:! nega\iunca aCC<I\ta (r'7" a'{'<ttpr(lfv), nu o ~cugeta c~ r•l.iunc:t: Precum 
e~pcricrca ~~ •ederea celor dumnczci~ti Intrece teolog .. oflrmallvă, la fel 
expcrierca in atcasta vedere a faptulua cii lim(a dcra~~tc ceea u: se vede, 
intrece te<IIOţla ncgataw. 

Lumlna )i slava 3C<:t:a nuc numai a unei persoa_!!.eLl'l a tutumr trei. pentru 
că c a nal~rii dumncte;;!şll. De aceea u nu ;e p<>alc vedea prin puterea 
-umenca~că oncit ar fi de mare, nici pnn aJutor lngercsc. ti numaa prin 

puterea dumncteia-.că. De prowmartirul Ştefan >11un Faptele Apo,lolilor 
(7, 55) ca a va!.ut-o, .. fund phn de Duhul Sfint". O<.'C1 ou~aa r""hdndu·>C.9 
una re cu Dumnezeu, poate fi v~uta acea lumină. fngl!ffi ne pot desu1pcn 
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multe, dar acea lumina nu ni se transmue prin mijlocirea lor. De vedenie 
~umnezcieşli ne !nvrednicim şi noi ea şi Ingerii, nemijlocit. Harul cunc.ş. 
••n ici se da de cele ma a multe on prin ln8"ri (de ex., legea lui Moi>C). dar 
,,·dcrile daunne1.cicşti se arata direct. Vederile acestea mistice ne arata 
dalcrne lucruri, prezente, vutoare, sensibale, ideale, etc. Şa nccare se vede 
altfel, după puterea celor ee vad şi potrivit cu acele lucruri. 

lntr·ad~-var. pe Dumnc7CU nimeni nu L-a vazul, nici nu·L va vedea, fie 
fie ln~cr; dar aceasta Intrucit e om sau Inger şi priveşte snsibil 'au 

mtntal. 0:1 care a dn-enil In-a duh şi prwcşte In Duh. o.:um nu V'd vedea pc 
Atcla prin Acela'! Dar nici prin privirea acca.<IB tn Duh nu poate fi va1u1a 
o.;ua lumana dumneteiasca, nu p<l3te fi cuprinsă mfinllatea puterii lui Dum

n<•tc u. Strălucirea aceea dă ochiului duhClvniccsc al cclua unu cu Dumnct.eu 
''''mai multa puaerc, 11 f•ee sa cuprindă tot mai mult din ca. dar niciodata 
nu ajunge la capat, ci ti inconjoară la infinit cu raze 101 mai lumanoase. De 
.,cea >fin\ii numesc a~x:a$tă lumina, prin care. lneetlnd tOata puterea <U· 
11na~terii, •e un.,~tc şi se arati! Dumnezeu dumnezeilor, 1nfinită. Prin tm
'"rt~irca de u:va mai înalt, se tran;forma si aceia in sens a'ccndent ,; 
'<hunt>indu.şi puterile le incete:l1.3 toata luc;ar•.t sunetulua şi a trupului. 
•ndt numaa at~'Ca de care se lmpanaşcsc~ manorcstă şi ,e vede de ei, notele 
n.11uralc fim<! invmse de prisosin\a 'lavci, ca să fie Dumncteu totul in tootc, 
<um zke apostolul. Devin ca Ingerii din cer care vad fa\a Tatalui. Uni(i cu 
.atca"~·lu~ care-i d'cosebuăde toate ex1stenlele, et ~tiu ca':!' nu·i mm,.; 
Jon celc.aeate. l'nirea însaşi ~face dup~ 6'1tc<;fllrerc dC1(1a1c cele cre~ te. 
~ ta<e dc<prc CJ ~·că nu exl\la, in ;cosul că depăşeşte toate cele cmtcntc. 
1 mai prc,us de cunoştin\1. llelii i <e zice metaforic şi cunoştin\a. Dar poaac 
1 numită m.ti dtgraM n~tiinta, in ~nsul ea dc~eşlc orice cunOŞIID\l, caci 

riu c u <pecie de cuno~ainţă, nu' cade în sfera generala a no\iunu de cu
··~un\a. Si~ur ca nic:i n~tiintă ou poaae fi numua in -.ensul propnu. 

Acestei uniri nu i <c poate găsi o numire proprie. Nu 1 se poate zir.x: In 
·n, propnu mca unire, nict vedere, nici samtire, nict cunosuntă, naca intclc-• . . 

~ere. nici •luminare; ~~ tntuşl numaa ei i ~e cuvin propriu-zi~ accl.\IC num1ri. 
O.:~i gre~tc Varlaam pla.,ind acc;l\!11 unire In catcgona generala a cu. 
no~lln\ei, căci atunci ar arehui sa apar1ina ace> ICI categorii şi n~tiin(a o d:na 
....: aceasta unire se numeşte ~~ n~llan!4 Nu aparl!ne acea.~•• ta catelloria 
cuno~tin!cl, aşa cum nu apar1inc limta suprafitn\1"1:1 a lui Dumnezeu la 
..,tcgoria generala a filn\ei. 
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Dar~ c.te atunci ~ceasta unire, care nu-î, in sensul de depa~ire (.:aii' 
uJitpoxl'/Y). nimic din cele ce sint'! Nu cumva e teologie apofatica? Desigur 
nu, caci nu e ncf,ă\iune ca teologia apofatica. ci unire. Apoi pentru unire e 
n~'CC<•or exta>ul şi pietatea. pentru teologia apofatica nu. Teologia apofalica 
poate fi lntelea,a şi exprimata, unirea aceea e Insa negrllita şi nein1clea>a 
chiar de cei ce-o <-'1tperia7.ll. Lumina tcologiei apofaticc e cunoştinla ~i 
ra\tunc, cea a untrii e lumtn3 <ubri~tcnta. Unirea c ce zic Parintii: .snrşitul 
ru&âciunll e rapirea spre Domnul". Caci In rugaciune lepadlnd mintea trep-
13t, rcla\lllc cu lucrurile, intii <-u cele urite ŞI rde. apoi cu cele nemijhx:itc 
-tendinta de-a le <UDt>aste In ttmpul rugactunii c de la cel rau - se de, face 
intrea!!.a de tnate. Acc~'~a deMaccre de ttlatc, acc.<t exta7. e cu mult superior 
tcologiei neganve, ca.:t numat cei aJunşi la apatie il pot obtine. Şi nu se 
realit.eaz.ă unirea pîna ce nu va lumina Duhul de sus şi nu-l va rapt >prc. 
vederea lumini• pe cel ce a ajun<, rugîndu-..:. de4<upra vtrfurilur puterilor 
sale naturale. a~tcptind a.:olo pr<lm"iunca Tatalui. Acea,ta unorc arc lno:
put ~i urm•re. dupa cum e ma• u<"'-Cura sau mai luminoasa. Dar ;fir~ il nu 
arc; caci poate pmgrc'' • •n fimt. Poate fi apoi o lummare 5'--urta. -.u o 
vedere mai lun~a. ~u un .. " .thll~. 

DeCi v\!dcr~a lumtn1i e unue, Mr unircot cu lumina e veder..:. Daca se 
reahlcata dnd intctcat.a watc lutt~rile mintale, sigur c~ se realitea7,1 prin 
Duhul. in lumtna flin<hcl ce vede, pnH:~•e lumina. Ieşind d10 ma te celelalte, 
el devine intrrj\ lumtnâ ~i se face asemenea cu ceea~ vede, mat bine tis se 
uneşte neam~t,-cat <u aceea, fiind lumina şi va7:1nd lumina prin lumina. 
PnvlndU·M! pe stnc, vede lumtna; uitindu <e la ceea ce pnveşte, vede lumina; 
puterea pnn care ,,cdc e ~i ea lumina. Aceasta este unirea, c.1 t<late acelea 
>int una, indt nu se mat poate disttngc cel ce vede. de ce vede şi pnn ce vede. 
ci numai ca totul e<\IC u lumina, de<)sebita de cele <'reate. 

La o a<tfcl de unire n-ajun& nici Ingerii, decit daca M! de~ pe ei inşişi 
pnn harul ce le este dat. 

O sene Intreaga de aposl<lli şi Parin!i manun\CSC ca lumina aratata de 
Dumnezeu slin111ur e altceva dedt cunl~tin\a din lucrunle create, ca c 'lava 
naturii dumne7Ct•-şti ~i nu pro<lu.~ al fanteztci sau ceva asemanator luminilor 
,en,illile. Loynina a<:eC<t c mte?ul ~· su~tanp (IIJtooraorv) Ji frumu<e1ea 
ve..cului ce 'v-d \a fie. E 'iQ!Uill IUJitina adevarata, eterna, neschimb•ta, prin 
care <k_vcntm-" ooi lumina, ca ni~ te fi• ai lumtmi. i-- - ' . -

V;~rlaam...: silea cu toata puterea'.'! arate ca nu exista vedere mai pre"" 
de lucranlc mmtalc. d"'!i numai pun acea vedere care e mat pr~-su; de 
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luer~nlc mintale ~c dovedeşte, llcfutahtl, atit faptul ca Dumnezeu eXJst~ cu 
oJcvarat dt ~i acela ca e mai presus de toate cxl~tentclc. Daca ,lava lut 
)umnctcu se arata in timpul ru~aciunh num:u celor u: s-au rid_icat pesiC lut-· 

<C-i sensibil ~îintchl!!}îil, cum nu..va..li fiin1a lut_pumnezcu mat prc~us de \ 
·uata <im.!frc .. şi cugetarea, dnd e mai presu.ţ ~i <le acea vedere? 

Iar hunuulc veacului vutor nu sint mai presu> de toate putenlc scnstbtlc 
i tntelcctuale? Pc acelea le va vede<o inima curata, z.tu: Maxim Marturi,it<l· 

rut. C'um nuc dcct 'ederea lor (Oţ)<lorr) mai presus de toate lucrante mintale 
(t',tfl' .tmJ<>t vo>JOtlt)'! in veacul viitor,ttcc Gngorie de Ni<a, .,llu va li hp,a _ 
·•'"- n•mu: dan cele c..-: '-U.'\10 via'a acum. nro de aer. nid dt-lumina. niti de 
'l'a tiu, nict dr <clclakc..a:.cmăniHvate,lo<ulLutur.or nt -1 Y'd \lOC natura dum-
. ctctase3", lat:_,_\lla~tm Mârturi\ltorulncc: ..lndumnczcirC-1 de-atunci a \u
llctulut ~j a trUpU[Ui ne V;t d3rut ÎnU:tUea tUtUror Jucrarl!ornaturalc ale 
"1tnţii ~~ sim1urilnr; a~a Incit ~i pnn \ullct şi j)rin trup 'c va manifesta •ţ 
t>umncLcu, lltrutn<lu-<e pnn pmţNnţa 'lavet nntcle naturale". Ce este deci 1 
lumina t;~rc ,,. va vedea prin ochn trupc~•i mra aer, care nu c scn~ibila ~· 

1n.x:c to~ua cuno~un~a natur..tl3' 

Nu 'lava lui Dumne>cu'! Şi ce ~c r1<l11.a peste orice sim1irc şi cugetare ~t 
~< fa<c apţr <le a<<'·' 'edere• Duhul Sfint. care ne va lnduho\'oici a tunet nu 
numat \ uOetul, c1 ~·trupul. lată dar ca exNa vedere mat pre-.u' de inlclcgcrc 
1 Jumma a mi mii. c.,src nuc cunnMima 

• • 
Ba cu, ltte Palam.t, ~i <rcdtn\a o socot<.-..c o •edere de altă natur~ a immn. 

mai prc\Us de to~tc pcrccr!•ilc <ensillilc ŞI de toată lnlcleJ~cre<• . ca una ce 
ontrc<c toate putcnlc 'uOctulut nt"tru Doar ţpunc Pavel (En. 11. DJ, de 
drcpţn din Vechiul Tc<~amcnt ca .. au rnurn nclulnd ragndutn!d<:. ct dr 
lfpdrt~ nl:itU.Iu·lf' H 'tlltltindu~le". Exi~ta dc.;1 o vcUcre_ Şt u.J!la,clegcrc a ' 
tntmti, mat prc\u~ de "'-'IIC l~nlc mtntalc, mat prC.,u.'\.dC intelcgcrc-:-Bd~i ~ 
mai ţu,, Cal! peste mi<:<! ln\ckgere e crcdin!a nlla.~tră. Dar •cd~rc:t celor re 
.tu mur-u în t..n.·din\:\ c ma~ pr~u' f.lc ea, cad nu e numai \"Ct.h,:rc dt. c.h.:p.•nc. 
'' hucuric, impana~ire <le acele bunun. Iar hunurile acelea, care Inca sint 
mai prc:.u' <le stm!un ~· de iniCicgere. nu sint insa.~, fiin!a <.lumnctct3><..1: 
aceasta c mai pre>us ~·de ele, ca fundament al lor (tt.lloorao•t). 

Cet ce nu admit o a>tfel de ve-dere m;u presu~ de ln!elc~crc nu inal!ă atit 
de su; pc Dumnctcu, cact ci socotesc ca mintea ajunge pentru a cunoa~te 
pe Dumnezeu 

Crcdmp c deci vedere m;~i pre>us de mtnte. Aceasta o arata Pavel in car 
11 Evrei. "Prin crcdtn\ă, ,jc;e, Tnţelegem ca s-au inu>emit vcacunle pun 
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cuvtntul lui Oumnct.cu" ( 11, 3). Ntci o minte n·a priceput aceasta. Once 
minte ~punea di lumea e dtn ve<:i. Credin!a nuc dc<:i <l putere naturala,~; 
'upranaturala, dată noua de Fiul. Acela~t lucru 11 arata celelalte CJ<Cmplc. 
Credtnta face nehuna tota ştiinta mintii. Nu cel care arc ~tiin\â. Li cel care 
are cr~dinlă in inima arc In el pc Iisus Hri!.tos. 

Există dect o vedere mat prcsu~ de lucrarile min\11. oricit s-ar opune 
Varlaam. E numită in-a vedere in seM impropriu, caci c mai prcsu.' de 
vedere, asa cum i ,c Lil'e uneon Şt ln!elegcre dar nu in sens propriu cad c 
mai pres~' de intelegere. Propriu-zh, ea n-are numeŞte mai prc,us de orice 
nume. Numtnlc <C i se <Llu ~înt cu mult mai rreJO' de ca. 

Are drepwte Varlaam 'a spuna ca teol<'gia apofatidi \tne dcMera mmtala. 
Duar \C neagJ cele cun()<;(ute, nu cele necunoscute. Mintea ln1e1ege ce se 
il~.ug:'l 1u1 DumoCICU de catre aceasta tcolct;i.: !::--..r ::!tw"\": c ,-ederea mai 
prc'u' de mmte l•l unrp ''llt'V bpnaH). Dacă n-ar fi mtntea nnastra In stare 
sa <oe dcpj~ca.<ca pe ,;ne. n-ar exiSta •edere ~i Intelegere mai prc'u' de 
lunănle mmtalc. Dar avin~ mintea acea,ta putere (bwa,Uit) smgura pnn 
care -,e un~tc cu Dumnctcu şi care devine, in timpul ruglldunii prin Dum
nclcU lucr.trc (1Vrpyna). exista o a."fcl de 'edere mat prc..u.~ de toate 
lun3rile mtntak. vt·dcrc llt care o numim mai presus de lnt,clcgerc (opaorv 
t•;ttp ""'~<"'') I-ar putea lt<c cineva 3CC$ld vederi ~i ntvtdeu "'u nt~rtinţ/1 
(aop•.<ata •·m "Y"""""l· In s<'n> ca depa~ştc once vedere~· orice ~ltinla 
(t•:rrpozr.:wr) ca munca arc o putere pnn care se depă~eştc pc ~ine ~· 11rin 
care " une~tc l'U cek mat pre•u.' deMne, o spune şi Dtonisie Areopilgttul: 
.. Mtnte.a nua,tra arc 11c ()e.n pat te puterea de-a ln!Ciegc. pnn care vede rele 
intdtj!tl>tlc (ra ""'11<>). pe de alt.t unirea care Intrece natura mtnt,ii ~· prin 
care ,c impreuna cu cde ce sint mat presus de ca" (P G. 3, l!M D). Untrca 
acca,ta. e«rc ucp3'!"~le natura mint, it, t·vident ca este mai presus de tt>ate 
luuanlc mtnt.•i ~· nu e cunna.~tere (l"'W'~,rl. dict depa~tc cunua.~terca; ea 
le .. ~a mintea dc Dumne~t·lf~t nu de lucrurtlc lTCate, ca cunoa~terca 

V.trlaam nu admttc vedere mat prC'uţ de toate lucrarile mtntale Jîindca, 
zice, nu ex .. ta mmlc mat Inalt ca tcologta pnn ncgavunc". El nu inţelege di 
allcL·va e 'ederea )Î altceva tcoltlgia (tttpov Ccwpta Dto).oyrar), a~a ~um 
altu:va este a 1j~-c CC\11 deo.pre Dumne-tcu şi ah~ a-L avea ~i a-L vedea. 
Teologia apnfa1ica e ~i ea rapune (Aoyot) ; vederile ~lnt insa mat prc"Sus de 
ravun..:. V3t.3torn (O< Dcwp'lfiJ.;Ot) iniiCC pe teologi. 

Varhtam 1.cntru a-şi ţU,\ine parere.< că nu c nimic mai su' ca teologia 
ap<tlatidi cneală dtn Dtontste Ar<lopagnul cuvunelc: "Numai aceia potpll· 

trunde in intunencul adinc (ar rav yvo.pov), unde este cu adevarat Cel ce 
e dintvlo de toate, care au depa~it toate, ~i cele curate. şi tm urcu\ul cu 
culmile lui 'rinte şi luate lumintlc dumnezeieşti" (P.O. 3, !lXXI C). Inter
pretind aceste cuvinte, Varlaam zice: Jn lntuncncul aceM:t intra omul prin 
negarea tuturor exi\lcnţelor; iar vederea cea mai desavlr)itll este Intunericul 
acesta. adică teologta prin negare. Peste a nu cunoaşte nun.ic nu mai cxtst.a 
altceva. A5a lnt1t trebuie ~a lasaţi In urma şi lumina aceea dumne1.eia'Câ de 
care vorbiţi, ca sa va inJl!Jiţi la teologia ~i vederea prin negaliune". 

Dar Dionistc Arcopagnul mrheşte in ah loc de lumtna care va lumtna in 
via la viitoare pe drcp\i şt care e identtdi t'u cea de pc Tahnr'. Lumina aceea 
\C va \edea scn,ibil (araOqtwt), mtntal (""4""<), dar mat ales duho-11Keste 
~i dumne7..CiCijtC (Jtl'fVJI«fiA'U)t I(Qf V<'>tţl<ut). Căd prCCUm mtntea unita 
mi!.t~!'os cu sitn!ul vede cele ~nţtbile şi 'imţul ~i inf~ţ.şen• ,.nr.i'<lhc ~ 
..cnţihtl cele mtehgthtle dtn caut.a legatuni lui cu mtntea. la fel accţtea 
amindoua, unite cu Dullul, vor vede<t duhovni~tc acea lumtna. Nu vom 
p.arast, zice Palama. aceasta lumina pentru a ne cot.ort, nu a ne sut. cum 
'ocoteşte Varlaam. la tcolo~tia apofatic'll. Dto~isic _!\j%lpagi!!!{pune mal ~us .1, 
de 1oate lumtna dumnc1..eia\di. El numeste Intuneric in-a.si a~-ca lumina din ' . 
cauw abundenţei ct. C.act ~nc.t:atr~ DoJntctu: ..fnLune.r,.ul dumnezck"' (o 
vw>r l"'"''"'•l. ~te lununa ncaproe•ata din cau1.a r<.-va"arii ahu'iiilcnte de 
lumtn~Jll el '!i~J!C ~cel~ vru sa·cuooasca ~· sa ""da pe ~eteu. 
!~.alţi~~(' mai prc>us de vedere ş~ cun.fi&Jtnla tocrnai_f!l.![Udl.J!u vede 
ţ' nu cunoa)te. cun<N:ind aceea ca e dincolo de cele ~ensibile' ... Aici Dioni
\le num~te acela.şt lucru acum intuneric, acum lumtn.a, acum z1cc c-a se vede, 
acum că nu M! vede, ;,cum ca se cunoa~tc, acum ca nu se cunoa~tc. Dar 
deoarcu: 1icc .-a acc,t\lă lumina e ~tlntunenc dtn cau7.a pnso\lnţct lumtnii. 
evtdent ca 1nopriu-z" este lumină. lntunenc i >c tiee tn sensul de depa)trC 
("'all ''•lrP<'l'/''). ca una ce nu poate fi vatuta de cei ce V()r s-n vada şi s-o 
percea pa cu 'tm\ul '·'" prtn lucranlc m•n\11- fn Intunericul \UU in lumtna 
acea\l;t nc1lutind ajunge dedt sfin!ti, iar teologia apofauca putind s-u ma
nevroc onee om, L'\tdcnt ca aceste doua nu sint identice~· pnma e tnrum
parahil mai SU.ţ dedt a doua. 

Cine ajunţe in a<.ca lumina vede ~i nu vede, ~ce Dtonlsic Arcopa)!ltul. 
Cum acca<ta? Pentru ca vede, uce, mat prcsu.s de vedere. DeC1 propriu-os 
cunoa~te şi vede: nu vede In sensul de depaşirc. neva1Jnd prin vreo lucrare 
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a mini ii şi a sim\ului, vă1înd tocmai prin faptul că nu vede ~i nu cunua~te, 
adică prin faptul ca a depă~it orice lucrare noetică naturala. Vederea lui e 
mai inalta dcdt cea umenea-cll. căd a devenit Dumnezeu după har (OtO< 
"ata xcrp<v). ~-a unot cu Dumne7.eu şi ''Cde pnn Dumneteu. Ce departe a 
ramas In urma tcUI<lţoa apofaucă, care e in sem propnu n~tttn\a şo nu In 
sensul de depa~ort. Şt re absurd esa declari n~tnn1a a~ta In <en~ propriu, 
cea ma• Inalta treapta a cunoa~tcrii. 

Teologoa apufallcă este o icoană a acelei vederi rar!! forma ~~ a acelei 
umplcn prin vuounc. ce se rare in Duhul Slînt intr-un chop mat pre~u' de 
minte. !'ou ea fn,a~i c•tc acea vedere. De aceea ce• ce accepta taona acea"a 
cu credin\3.)1<11 ,a mareaSUI pe Dumnezeu prin tcologta apofallcl, dar nu·L 
pot vedea pron lumina şi nu >C pot uni cu El. de nu vor prim o după implinirea 
porunctlur puterea mai presus de fire a vederii. 

Daca teologia apnfutica ar fi mai sus ca acea luomna, a tund în\elcpciunea 
elimlm ar h mat ~u' ca vederea de pe Tabor şt ca l>ununlc voC\11 viiomorc care 
con,tau tocmai In acca"a vctlere. 

E drept clllce Dmnosoe cel Mare ca Moi..e a trchuot s.1 parâ.c."ca toale 
wnctele cerc~u ~· toate lummile dumnez.et~ti ca ~ Jl<'•lâ )lătrunde in 
intunenwl dumnc1coesc (flf ro Ot~ov Y""'f'V). dar ln'u~t Ooono"e aratA In 
conunu • .rc <A, acolo. prin aceste lumiru in\delc anumotc vcdcn mtrn
ducătoarc'. Elflt>f )"l'<l<{'Ot In nid un caz nu inseamna acolo neţ3\tunca tutu
ror. cum uc-.Je Var!Jam, caci In acellotunenc Mmse \'ede ceva· vede anume 
cortul tmatcn•l pc ~;;.re 1-a arătat printr-(> imllarc matcnală celor de jn~. 
Acest wrt tm<lleroal ar fi, dupa Parin\i. insu~i Hristo,, Puterea lut Dumnezeu 
şi În\elepcounea Lui de sine subzistenta. dupa fire ncmaterială, ~i nccreat~. 
dar prcve;~ind 11r1n conul mozaic că va primi odata chtp mmerial; C~>rtul 
care cuprondc toate mao dinainte de timp şi în care ~-au creat ~· "<.: men1in 
toate va~utdc ~· ncvazutclc. O>nul mm.aic ~i cele din el ,înt >iml>oluri 
sen,ihilc. Dar ln'c~i vederile luo Moise nu erau simboluri, căci. spune ac•>lo 
Diono~ic ca pentru a intra Moise in acel intuneric a trebuit "să dcpa.~eas<:ă 
toate senza\llle. im1•reslilc, ideile, chiar şi cele curate. A vazut ceva cu totul 
ncmatcroal, ;implu, nc...chimbat, fara forma (ava~tov). 

Daca le-a va1ut, erau vtzibilc acelea. Erau deci sau lumin3, !iaU in lumină. 
Dar fimdca toate acelea sint simple, toate erau lumtn3. Şi fiindcă le-a vazut 
depa~tndu·>e pe <tnc IMU~i (tatfrov v;upcrva/Jat), nu a va1ut n.id pnn •imţ, 
- -
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nid prin minte. ln~ăşi acea lumina este cea care vede; se vede ea pe sine 
lns:!şi ~· se ln1c1ege prin ea lnsăşi. Mintea depăşindu-se pc ~ine t~i pierde 
ochoul sau natural (desigur tn sensul de depă~ire) ~~ umplindu-se de stralu
cirea orbitoarc a luminii dumnezci~ti şi unindu-se cu Oumnc7.eu, insasi 
lumina este cea ~:arc vede In ea. D-.u aceasta nu Inseamna că dumnezeiesc~! 
(to Ot1ov) nu mai e aţ<;uns. Dumoczciescu.T nu iese dtn ascunsul sau, ci ii 
Jtrage ~· pc allii In acel a.\CIIns sub Intunericul dumnezco=. Motse nu se 
mai~~ a tun':' de către oameni. Ba ce-i mai mult, depă~indu-se ~i pe sine 
lnsuşt ŞI desf34..1ndu-se In chip negrait de sine şt rodoclndu-se peste toata 
~ucra~ca sen-.l>ol~ ~i mintală, s-a ascuns, o minune!, şo pe stnc de către stne 
onsuşo. Tot aşa ~· Pavel. A'!3 tndt vazind ci nu ştiau cine vede, ci intrebau 
cine e cel ~c vede'! Deci~~ vă1.ind sfinţii, acum şi In veacul viittlr, acea lumina, 
ei ~tiu ca ca c mlli presus şi !!e \'edere« lor şi in aceasta e data p~iholitatea 
unui continuu prugrcs în vedere. Iar vederea accaMa a celor dumne1.eiesti 
este cu mult supcri<lara teologiei afirmative sau negative; aşa cum cuvint~le 
orbolor o.lc,prc ;Clare sint cu mult mai prejos decit vederea S<larclul de catre 
cei ce vad. tar St>arcle e mai prt.'!>US şi de vedere. 

Lut Varlaam nu·• convenea termenul de vedere (opaon). Palam<t 
r3,puno.le ca pnatc fo numita şi înţcleţere mai presu; de uncc: lucrare mtntală. 
V~m dcclartn~ •·nltr~n cu mult .!Efe!ioara in~Cicgcrii, blamca7.ă ~· vctle- - " ~ 
nlc pr<tfC\olor, ilttnd: .. Tnate cele văzute de profClÎ 'inl vcdcn tnfcritmre· ' • 
inJ~Ic~no. ca unele cc 'int pta.~mdite .... zujîavitc şt cxpnma1c pnn fantvie·. 
Dar fapt e ca cele mat multe din vederi le-au priVIt profc\11 in cxtal.. Dare 
ce,au va.1.ut in cxta/ c inferior celor cc se în1e1eg <u mtntca? Ce-a va1u1 ...., 
Moi~ In cur< de 40 de l.ile ascuns in tenebrele dumnC/.I!t~ti c ceva rău si 
inferior'/ Şt lui o \-a aratat Dumnezeu intr-Il imagine şi nu prin enigm~. 
Vedenie le imprima Duhul Sfint tn patle<~ cea mai Inalta a ~utletului nostru. 
Icoanele fant<•tici omcnc.~ti ~tnt imprimaic insa In aproupc cea mai de jos 
parte a putcrolor 'ul1ctc.~li de către lucJurilc externe prtn ~im1uri. Alia este 
deci fantezia produ~~ de Dumnezeu in noi şi alia cea omenca.<c.1. Aceea este 
mull mai Inu l!~ o.le<.1t în1e1egerca şi nicidecum mai inferioara. 

Varlaam aduce 1i un loc din Vasile cel Mare: ..fngerul care a modelat 
vederea p<:ntru a tnt\ia In cele dumnezci<'Şti pc teolog" .. ,Aci, ,pune Var· 
laam, Ztclnd a modelat, a aratat că e vorba de rantcoe. Clici nimic din cele 
ce le vede mintea. prin •ine, nu a !ost modelat". Dar dacă ne-am lua dupa 
Varlaam ar trcbuo \!1 credem dl ŞI vederile Ingerilor •Tnt tru~ti şi lin de 
fante/Je, ba chtar t)IO'Ia..cle lor; căci zice Dionisie NCOp3&JIUI că dumniile 



st mod~leoztJ dup4 chipul lui Dumnezeu'. Exista şi modclnri şi imprimari 
nematcriale, intehgil>ile. Cuvintele a modela, imprima, folosite pentru ve. 
dcrile profctt<:e nu ln<eamna ca profeJii in extal au coborit Intr-o ~tare 
infenOltră cuţctam. L1 ca mintea lor e modelata dupa cea a ln~erilor şi li -e 
impnma veden de natura cu totul nemateriala. Maxim Manunsltorul7ire: 
.Inima curata C\IC at:eea CirC infll!işca1.11ui Dumne.teu m1n1ea lllr.l nici o 
forma (avfl<)rv) l' gata sa primeasca tn ea semnele Lu~ pnn care devine 
tran\lucrda"'. Pmfctul Zaharic inca zice ca .. Domnul a modelat (o KAaoowv) 
duhul omulu• intru el", ln!elegind fie crearea lut din mm1c, fie tmnunl!talirea 
l•i (Zah. 12, 1 )· 

Pentru Varlaam lnţclcgcrea e superioară vederii. Dar atunci comentariul 
teologic al ~ripturii e >uperior Scripturii. Daca >e ;pune uneori la profeţi 
ca inr,erul a venit şi a e~plicat profetului vederea, acc:a,ta in,camnil ca 
in~crullnJciC~ca mai hine vederea decît pro[ctul; vederea era ceva <:u mult 
mat adinc, decit,,., lnlclcaga cel ce o vedea, dcphn. lnlclcgcrca c >upcrioara 
faţă de nc~ti•n\a. nu faţn de vedere. , 

Varla~m.dupa ce r<:>opmge lnva!atura~Tipturii şi a Pann1i:m de;.prc modul 
cum vnd cct t"ra1• cu tmma pc Dumne1.eu, tntrepnnde sa cxpli<;c el aceasta. 
_Nu vad lk.~1.11<X.cci cura1i la inima pe Dumnezeu altfel dcdl ..uu prin analo
ţic. ~u dupa cauza, ..uu pnn ncgaţiune. Iar mat va1.atnr de Dumnc1cu e acela 
care t:uoo.~~u: t:cle mar multe din pl!rlile Jum1~ sau cele mat mari. Şi mai 
va.t.atnr c <'CI cc "'"IlO<"! le mai hine reca ce L-un~tc. Iar ocl ma1 va.t.awr c acela 
care cuno~te atit plrl•le vwbtlc ale lumii, dt şi put eule ncvllll>tlc: atraqiunea 
elementelor \prc pa mim şt 'pre celelalte şi repulsta dmtre ele, dooscbtrilc, pro
pncl~\ile. nmck: L~>munc, lucrarile, legaturile, acordurile, armoniilc; 'implu 
v<>rhind cele ncjtraitc ~i cele grăite al intregului univer~. Oei cel care vede 
toale accMca hine, acela poate cunoaşte drept cauza a tuturor pc Dumnc2eu; ~i 
il cunna.jte pnn analogic cu toate acestea, iar prin nesa1iuni illl.~a,,a mai presus 
de toate acc>tea. Căci Dumnezeu numai din lucruri ;c cun<~•1tc; nu din celece 
nu le cu noa:: te cln<.ova, 1.1 numai din cele ce le cunoaşte va cu noa:: te pc Dumne· 
1cu. Deci cu Lit ,"no:J.~tc tincva mai multe, mai impnnante ~l1113tprecis, cu atit 
se distin~e de all•i In cunoaşterea h1i Dumnezeu. Chiar cunoaşterea lui Dum
ne>.eu pnn nega\ tune, care pare ca dispreţuieşte foane multlu<.TUrtle. nu poate 
aNa ll!ra ... "DI,.~tcrca tuturor lu<TUrilor. ~i numai lucrurile a caror L'Xil.
ten!J o cunoo~tcm, putem~ le negam la Dumne1eu" 
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Varlaam nu admne alta cale de cunoaJftere a lui Dumne.teu dectt = pur 
ra1iunala. Dar atund nu e nid o deosebire intre pa.gtni şi creştini. ~ar lnv.l\3!•: 
pagini sint ma• va.t.atori de Dumnc.teu ~ profc_!"· CunU<ŞIIn\a dm ~ptun c 
inicnoara şi nedephna; adevărata L"n~tm~ a lut Dumnezeu e ~a mat prc.~us 
de ~im!urt ~1 de minte pnn puterea Duhului Sfint, dnd se face u01rea cu ~um: 
ncz.eu In lumtna. Iar la inima curata duce pa;area porunctlor dumneze•C!i": 
Varlaam cxphca ~· promi~tunca Mintuitorului ca se va sa1a..~lui cu Tatal Incet 
ce-L iulx.'<ic:St·l Indeplinesc poruncile (Zo.14), tot tn sensul doctnnct..ale: ,,se 
va saJa,lui ~acela care cunoaşte ideile naturii unîversulu1; ~Ci acela cunoaşte 
adevar~!. J~r Dumnc7Cu c adevarul şi Tatăl ade.'llrului Apo• once cunoo;cator 
se spriJină şi ramine In ceea ce cunoaşte. De<.i cel ce ar~ cunO!Itinla lucrunlor e 
ase7.at durabil In Dumnc1.eu. Raminind acela nezdrunL1nat tn Dumnezeu, bt~e 
s-~ 7jsca Dumnezeu va veni la el ~i-şi va face în el locaş. Acela e.~te cel carc~t-a 
umplut mintea de lumină dumnezeiasca şi inteligibii4~. , .. 

Dar diavolul inca cuno~tc lucrunlc. Rămlnc ŞI elin Dumnctcul Unul care 
t:unnaste dar nu face 11<1ia lui Dumnc.teu, ramine şi el tn Dumnc,,eu'l 

• 
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d) DEOSEBIREA ÎNTRE FIINŢĂ ŞI LUCRĂRILE / 
LUI DUMNEZEU 

Triada Ho sene Sf Grigorie Palama in ~rsul anului 1339, cind Varlaam 
c plecat '101 In Oectdent. Vartaam la intoarcere compune. o noua opera 
polcnitca contf'd IStha,tiiOr. Iar intoarcerea D·a putul fi !natntc de sR~IIul 
anului nw. caci In 1U august 1339 (III Kal. Sept.) de ab•a 1 ~e tnmlneua o 
scrisoare a papci din AVIgnon catre Robert, regele Sietliei. Opera .aceasta 
~i-a planuiH> Varlaam ind! pe cind era tn ltali~, In drum s~rc ca~a ~·_t~data 
ce se intoarce o puhlidl sub titlul: Conrra Masllliamlor. nun:undU·l pc ISthaŞII 
cind ma~alieni cind vlacherni!i. după un oarecare Tcodor dm Trapczund fost 
intendent al palatului tmpărătcsc; Vlacherne şi care a fost dc~eope~i.t ca 
masalian. Dm faptul ca Palama îl acu1A pc Varlaam dl Şt·a plănun opcr.l cii 
era în Occrdcnt dcducind ca a fost indemnat la acea~ta de reluarea lcgătu· 
rilor cu catulicli - sc poate conchide dl triada Il a lui Pala~a nu fu~~ scnsă 
la plecarea lui Vurla3m ~i ded a~ta n:a fost.!ndreptă!•~ de ap~ripa unu• 
nou raspuns. la oompunerea opcre1 sale. In <Xc1den1 a ga.m.Varlaam indem
nul ~i in>pita\13 sa fCI3 ll3CUriJe impotnva tsthasmulul diDtr:~? punct .de 
vedere mal Inalt, dogmatic, din punctul de vedere al dogmattCII scolasucc 
despre nedeo>cbtrca Intre fiin\3 şi lucrarile lui Dumncau. 
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Replica Sf. Grigoric Palama nu se lasă aşteptată. Ea c compusa iară.~i din 

tret tratate, numite de el cele de-al doilea. pentru ca raţpund ~ricrii a doua 
a lui Varlaam. NOt le numim triada a treia. Ele poartA urmatoarele titluri: 

/. Al ouluitlfi, primul cuvînt contra celor d~-ol doiltn. RtSpin~rttl absur
ditlJ{Î/01' u provon dm scritrik uit de-al doilea al~ filosofului V11rlaam. StiU 
daprt fndumnn~tvt. 

2 Al oulwaşi, caJalugu/ abswdilll!ilor ct prtwin din prvnistlt filosofului 
Varlaam. Cuvtmul ni doil~a contra alor dt-al doi/~a. 

3. Al aaluin#, CIIWiogul absurdittl!ilor ct provin din concluziile aceluiaşi 
filosof Cuvfntul 11/ tretlea contra celor de-al doilea. 

Discu11a a progresat la cheMiunea esen1ială in jurul careia ~amine tot 
timpul controverselor isiroaste: •;c este lumina dumnezeiasca ~· peste to! 
lucrările dumnezeic~ti.ln ce raport se află cu fiin1a dumnezeiasca'! 

Pa lama i~i Incepe primul tratat din această triadă acuzind p~ Varlaam de 
catoh<'"m. ~act af1rmind acela ca harul c creat, ca c o aptitu1hnc pur natu- · 
rala. ceea ,.e "' da prin Fiul nu mai poate fi harul Duhului Sllnt, d in<w:i 
ipo<ta,ul Lu1, "" al-ea\la e tocmai dogma Filioque. Cu aCC$t pnlcj, Pa lama 
adute ~~ alte mdtw despre tendinţele catolice ale lui Varlaam. Apoi <u 
I<><Un p•tn,l~<c dmed"'!tc ca ceea ce se varsă peste noi pnn f1ul nu e 
ip<hta,ul Duhuluo." harul dumnc-$iesc, care deci nuc creat. ca nu e creat 
arată fap1ulla Pannţu il numesc ~i .,tndumnezeirc" (t)rwon), '>liU .. pnndpiul 
indumne/~tru" (Otopxta), Dumnezeu fiind mai presus de el (vKtpOeov cum 
il numeşte Dion1>1C At<:<lpagitul). Cll ce se varsă peste noi nu e lnwşi Duhul 
Stint ,c vede si din l(lil 2, 28, unde promite Domnul: .. Voi turna din Duhul 
meu", nu: .. V~i turna Duhul meu". Daca nu c Duhullnsuşi, ce po;ttc fi alta 
decit lucnorca" harul Duhului? Harul acesta care indumnezeic~te c necreat 
~i e nccJe-,pal'\it de Duhul Sfint. .,Via!a care o transmne (1fpmttat) Duhul 
altui ijlC><taS nu se desparte de el" zice Vasile cel Mare. 

Deci n-o , rcca1A ti o da din sine. Şi ca să creada cineva ca aceasta via la 
c ceva liinţial Lut adauga: .. Iar cei ce se împana~esc de el tr!ic>c Intr-un mod 
dumnezcic:.<e, primind viala dumnezeiasca şi cerca.ţc&". Via1a aceasta e pu· 
rurea in Duhul în chip natural. Ea se num~tedc sfinli şi Duh şi dumnc?.eire 
(t)tor'lr), ca una ce fiind dar lndumnezeitor tOtW:i nu <e desparte de Duhul 
care o da. Iar lumona e aceasta, intrucit se procura printr.() iluminare 
negraita. Duhul este lnsă mai sus decit harul sau lucrarea sa, nu numai in 
calitate de cauta a lui, L; şi pentru ca darul e totdeauna numai o partocica, 

nccuprinzind primitorul toata lucrarea dumnezeiasca. Astfel Dumnezeu c 
dm multe punere de vedere mai presus de acea.ţta lumina şi viaţa necreata. 

CU citate din Simion Metafrastul1
, din Dionisie Areopagitul', Palama dovedeste 

&arll~i ca lumina de pe fa\3 lui Moise, sau cea din Tabor nu a fost sensib1lă. ci a 
fust î~i slaw dum~irii, cad o vor \!edea sfinţu şi In via \li vinoarc. 

Varlaam su<ţmca ca .lumina.aoec:a a _fost sensibila şi vawta prin aer (& 
aepor ~ov};. at~nci s-a ~od~ _l>C!ntru a uimi, dar trrctn:r ~ pierit; 1ar 
dumncLerrc c numna, fiind simbol al ilumnczeirii". Palama Il Intreaba cum 
poate fi numit llumnezeire ceva sensibil şi care n-arc dedt o existenta de un 
moment? Şi cum c >cn~ibila lumina aceea o data ee va fi vazuta şi tn viata 
v1itoarc, unde nu vom avea lipsa nid de aer, nici de spaţiu, nici de ahcc~a 
asemanAtor'! Şi apoi vom vedea tot numai simboluri şi tn viata viitoare'! 
Părinţii spun ca lulolina de i>C TaQ<>r a fost tnsaşi dumnczcir~. Origc;ie 
Toolngul zice: .. Lumina e.<le dumnezeirea arătată pe munte ucenicilor·•. 
Ioan Gură-de-Aur: .. Domnul s-a ararat mai strălucitor ca Sine, dumnezeirea 
aratindu·şî ra7cle ei". va,ilc cel Mare: ,.Dumne1.eu e lumina ncaproptata ... 
De aceea au c.1zut şi apostolii pe fe\c, neputind privi slava luminii Fiului, 
pentru ca e lumma ncapropiata. Lumină e şi Dubul, caci s-a 1.is: care a 
!~minat in inimtle noa.<trc prin Dubul". Iar la Schimbarea la Fa1a ~ cînta: 
J n_ 1u_m1na T<~ aratata aZI to Tabor am vazut pc Tatal lumina şi pe Duhul, 
caa ar descopent ra1.a a_ţeunsă a dumnezeirii". 

. fn ee priv~tc •d~'Ca de simbol, trebuie fllcute oarecan dtSt1nqn. E un 
srmbol care ţmc de natur• lucrului simbolizat şi un simbol de alta natura. 
De exemplu zorile sint un simbol natural al soarelui, caci •inl din lum1na 
lui. SimhOiul de alta natura poate fi iara~; un lucru care subzista de sine, MIU 
unul care e numai tlutic, fantasmă, apari!ie fllră realitate. De prima catego. 
r1_e e,lluMoara, leul pentru un om l<tre, de a doua sint anumite fl>rmc aratate 
profelilor, de exemplu secera văzută de Zaharia şi alte asemenea. Simoolul 
naturale totd~una cu şi In natura de la care Tşi are existenţa. Cel de alta 
natura ŞI 'ubz1stlnd de Stne, nu poate fi totdeauna cu lucrul \imbolizat, dar 
poate exista ~i mai in<tinte şi dupa momentul în care e socotit simhol. în 
Sfifliil, si~bolultara sublistcnţa reală, produ.ţ de providcn1a numai pentru 
a Cl<emphfica vreun alt lucru, nu există decit In momentul in care serveste 
ca sombol. Nu cmta mei mai fnainte, nid dupa aceea, p1enn<1 indata ~u 
desăvîrşire. 

1 P G. 34, U\1 ( '. 1192 A. 
1 P.G .3,592C. 
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J Daca lumina d•n Tal>or e numit:! uncon ~imbol. <au e simon! natur•!. <au 
nu. l>ad nu e natural. sau sub7.ista de <ine, 'au e numai o fanta>ma ncsuh· 
zist(Qtl (opa<IJU!l aw~tocnar<>V). Iar daca e fantasma nesubzistenta. n-a fo,t, 
nu <•te ~• nu vJ fi Hmtos aşa in'"-'"'· Or. H>\1 Parin!ii spun ca Hnm" •':" 
va \tni ia JUdc403ta ~i a."j3 va fi în vcct. A':" a lo>l H~istos ~i inainte de a '" 
,ui Tahor. cac. 7.1CC Damas~hin: .. Se \Chlmha Hri<l<lS la fala nu lnw~m
<!U•\i cev-a ce 0.3,ca, nici uan>fnrmlndu·'e tn cev-• ce nu era, ci arâtlndu-~e 
cu~era uccmcilor Sai, dcschi1jndu-lc acelum ochii ~i făcînd dm orbi v~~a
wri. .. c~ci c1 e,1c lumina cea adcvarata. frunH~>C\C" ~lavei". Nu. era deCI 
ram,,m:; lum1na aceea. ~a a t'Ost *i .,~a 'a fi Hri<tos in veci. Pann\11 s~un 
c~ ~. acum. ,c1ind de·a dreapta Tatalui, h'u< e plin de lumJnl. I?c !llldB 
~~a~nc cel ·Mare. t•arafraza• de Simllln Mclafra.<tul, zice: ,.Frammt31ura 
na1'-"1i nmenc~u pe care şi·a in~u~it-<1 0<1mnul. s-a ~za_t .f..lc.a Jrcitpl~ 

111a11rn in ceruri. phna de slava: nu nu ma• in fa\3. ca :>.ioL-c. c1 m tol llltpul 
D.,r dat:.' nu c r:mla.<ma lr<-'C:IIOar.:. Jl<>ale fi acea lumma ceva de ţ1nc 

,0t>1i~tcnl, &Jc<P\lrlit de dumneLcnc• "mt>uli1a1ă ~· ad"" to lcg~wr:l cu ca 
nu111~i accidcnwl"! Dar ce es1c acel cnit ~i unde'! Iar daca c de smc '"""'.· 
1cnla dar c In veci cu l lri,\llS, cum ;.a duv(:di l, Hristo> wnslă dnt 11"1!1 na1u~1 
uUir.~c 1c1a,c~. omeneasca ~i dtn ac<·a l umin~. Nctimd nici f:m1.1~m:l, "''' 
na1Hă ,"a1n3 ac..ca lumină, urmca1.ă Q. ca line de dumnezcnca lu1 ltn,tos, 

1 

c Sl:nt>ulul CI naiUral. 
Pann\li n~l num<......: de sin<: suh7.t<lcnt3 (m~·.'fommov). dar o nulllC'C ~b· 

IL'Itnlă (rw:rc.mrtov). 0.: ,;ne su1>11'1cntl nun numescpcnHU ca nu rormca1.ă 
Îfl'Nal' Jlt<lprtU J'U o numesc nici ne>UhiJ\ICnl~ (al'thT<X11"at<>V), pcnltu ~ pnn 
al'.q __ \ta -..c uu.hrA fie u.~ ce nu ex1.'1a real<.., c numas fantaS-mă. fie a."Va :" c.:are1 
cxhlcn\3 ,c u.-:-compune repede, cum c rul)\~rul '"u cugcl:lrca noa~1ra &Jtntr·un 
illlumil moment ca să indice dt~wl>ililate<l, ''"hilitalc.:il acelei lum•m o d<.'<.l •• ră 
IU~j<l~n l3 Varlaam îi acuw ca o dcci:Ha 'Uh/J;Icnlă In \COSUl ca furmca7., de 
sm~ un 'll<l>la.,, c.1 e de sine stataumrc. Ceea ce nuc etJul. . .. . . 

Dar ll;~că lullllnll din Tabor a [n,l '"nbol na1ural, nu însc.•mn~ că era 
slntool natural al ambelor naturi C1t1 ficc:~rc natura are alte 1n'u~lll naiU· 
rai,:. A nalurn oment."l)li insa nu putea fJ. Na1ura noastra nu e lum1nă, ~· n:a 
unat h'u.< pe utcnoci pc munte l>.l h se arate ca om. ca atare n •edeau deJa 
de lrCI an1. De<:• lumina acea a f<l\t 'lmh<llul natural al dumnu.cJtn Iar ca 
., .. re e>IC etern~. caci cete vă7.UIC la Dumne/CU (1ft('l 8rov) !ilO \lai \lnl m.a 
de inCCJlUI ~1 rară SÎl!lÎI., spune Maxim Manumitnrul. 

Oi lumina de pc Tabor line de natura DQmnului se vede chiar din faptul 
\1a<im Marturisitorul zice ca DQmnul ~-a Jllcut atun<.i din iubire de 

~>.ornelll. ~iml>olul $i!U1
• Daca ar fi fi!CUI IIICCYa, dar OU pe Sine ftL,UŞi, ~1ml>ol 

sau. o-ar fi {inut de natura Lui acea lum1nll. Numai cind simbolulapal'\•ne 
rai ("Wti<Wt) celui pe care-I simboh1~7.a, <punem de acela ~ se face 

Mne <imbol Melli. Puterea caus1ica a rvcutui, emanfnd caldura cea percep· 
prin sim1uri, se face pe sine SimbOlul ci; caci caldura emanat:! c puru

cu ca~~ tn ea~~ nu se dul>lcaw din cau7.a ei. Sim1u1 care percepe ~ldura 
1t<u11u1 nu poate ~unoaşte putere;• car~ o cmani!, ~lic numai ca cxi>ta; nu 

cum e ŞI eli de maree. Numai daca ar putea deveni foc~~ ar lnccw >4 
'lm\. ar cunoa)IC puterea care emana dlldura. Dar daca ar Incerca să 
oa\01 "'"""a pu1ere ramînind sim\. ~-ar retrage repede inapoi neputind 

"'"""'" ardere;~. 
Dc<1 caldura e o lucrare a focului, lmpana.j•b•la (JI<ilto."T7J)· Puterea cau· 

e ln'll cu totul ndmp!~ibila. D•ca la foc e astfel. i:um ar pu1ca """ 
ncva ca >C tace '""'"cuta dumnezeirea cea a~c1.41a in ascunsul ma• pre'u~ 
t<lalc, pron fart ul ~ e cuno~cut>imbolul natural al ei"! :-!ici dil>Cul 'llarclui 
'C cunoa~IC În 3\CUnsul sau, prin rartul c3·1 cunoa~tem CC\"3 diO lumina. 

l)umncYcltcu 'c cuntlaŞIC deci numai prin cele ce ni se lmpan~c" din ea; 
n \11\C in\3 n·o c.:unoa~te nimeni. nic1 tluhurilc cerc~li 

OM mei '1mbolul acela nu 1-au valul ucenicii dect1 primind alli och1. aşa 
ndt d~i I-au valul 1.11 ochii, dar cu <Xhli ridlta\1 mai presu.< de oclu. 
·rccplnd lum1na duhovniceasca pnntr.() putere duhovnic~. Lumm• 
cea e ncgr~llă, neapropia1ă, nemalcnala. ncneata, lndumncJcitoarc. ,~. 

""a. c 'lrălu,"ea na1urii dumneze~li. Varlaam o declara sensibila. creata. 
, .. ·va anfcnur c.:ugeraru. 

1 Lumma aceea l•nc_liin.Jial (ovmw<lwr), natural ('f't'OtKwr), de DumncJcu, ( 
•l.or n.u c ln'3\t n;nura Lui. E o pu!crc fiinlial:r,t.rhunătatea7"Viă\a ş.a. 
DuJnis1c Arcilpagitul zice: ,.Ond num1m a<.ciinsul cel mai prc~u~ dc-t'iiil\a. 
Dumnezeu, ~au via\3. <,au fiin\a, nu 1n1e1cgcm alle<.-va decît pUicrile pmnin
tuarc cm1-c din Dumnezeu. cel ncimpana~ibil""'. O.:d toate acestea <lnt 
puteri. Cel ~c po>eda adunat şi umtar aceste pUieri e suprahin1ial 
IMtpow~ov~ A~ ~Ilumina aceea: este filll\lală, dar nu i~ fim13lu• DumO<:lCu. 

Varlaam tn..a dcdara orice putere ~•lucrare a lu1 Dumne>eu, crca1a, d~• 
•fin li• liC ca li•n1a necreata are puterile necrcate, precum ftin1a creata arc 
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puterile crea1e ..• Dar cum nu e, zice Varl~am, această lumina lns:!~i 
lui Dumnezeu. dac:! are carac:~cre domnt1jtt, dac:! e dill<Xllo de once crc:at•ln 
vazuta ~u cugetat:!, daca c ma• pres~~> de sim!ori, mai presus de ln11el~:ge1rc 
daca are ex1sten1a prin excelen\ll. daca ex~<t:! tn veci, e nemateriala, nc:oehim· 
bata şi subListcntă? Cum spunc1i c:! fi•n1a lui Dumnezeu e dmcolo 
astfel de luminii?" Palama r:ispun<le ca nu ClCist:! fîin\:l fara lucrare natura,ll 
Dac.:a fiin\3 lui Dumnezeu n-ar avea o lucrare naturala. n-ar exista. 
faptul ca suprafiin1a lui Dumnezeu are lucrare, nu urmea7.ll c.:a c 
(au.."ttOt), caci lucrarea e nedcsp:!rlila de ca. Degeaba acuza Varlaam 
Palama de ilitcism. 

Varlaam continua: .Darul indumnc.eitor e;tc imitarea lua Dumnet.cu. 
e deci o aptitudine (r~tr) a naturii sp1rituatc ~i ra!iooale inu.:pind de la 
ueapta ~· '!!!"(;!!-! cu cele din urma fiin1e ra1io~ale". La ac=!~ ~. '?i~_•ml 
ra'punde c:! imitarca si{lgura a lua Dumnezeu nu mdumoezea~tc; trcbuae 
harul dumnezeiesc cel necreat. Varlaam declarind harul lndumnctcitor 
titud1nc naturala a omului cade tn;uşi In masalianism, caci face pc 
Dumnct.eu dupâ natură (!l""'ntltOt); dumnezefrca s-ar cupr~n.de In nalurl 
omenea~că cel pu\in virtual. In realitate harul lndumnczca~n e cu 
deaoupra naaurîi omeneşti. Silinţele proprii 11 fac pe om rcccptav fală de 
dar nu ele Ins<'! sint harul. 

' 
Harul acesta care indumnezeieljte, din care motiv se nume~ te ~i priincipiul 

dumne7earii, adiCă al tndumnezeirii, are nu are Inceput ~i ~fir~it. care 
impana~~tc şa poate li v:lLut tn chip suprasensibil, are mai presus de 
liin1a eca mai pre>us de fiin!ll ~i de pnnopiu, a lui Dumnezeu. Harul 
In re1a11c cu cele ce sint mai jos de el, se lmpart.'l~te; fim1a c ma1 nr<:.<U! 
de once împărtăşire şi rc1a1ie. Daca harul tndumnezc1tor e .,o apti.t udin( 
care dc~avl~~te natura raţională", atunci numai geaba a vemt Hn~tos 
numai geaba ne-a promis pe Duhul. lnvălalii ciini aveau acest Mr ~n 
masura. Iar lndumnezeirca nu mai tn~camn.'l ndacarca pc.< te natură şt u'"'"" 
cu Dumncteu. Sau. dac:! indumnCl.circa e o lucrare a lui Dumnezeu, iar 
de alta pane e creata, căci o arc omul In natura sa, atunci !nsu~i 
e creat. Nu po;11e fi doar necrcata natura care are lucran create. Varlaam 
rauonahzeat.a eu totul indumnezearea, caci n-a experiat-O. Ca ne a 
su~ Ul c negrăită; c:! nidodat:! nu )<! poate exprima de-ajuns. 
• 

Numai natura omcnca'l!:ll a lui Hristos s-a indumnezeit prin fiin\a cea 
presus de liin!il a lui Dumnc1.eu. Noua ne e.<te ac;cea cu totul 
chiar dac.:<l ne ridica Dumnclcu deasupra noastră. Incet ce se tndumne:,ci•I:OiC· 
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r numai lucrarea acelei mnţe. Nu ca ana In opera fl!cuta. Oei aşa se ana 
putere pmd~c:!toare in lucru flcut 'i e vazuta de tO\i. Ci cum se ana 

in cel ce o pnm~te. De aceea sfintii se si numesc organe ale Duhului 
1 "''"~ primind In ci chiar lucrarea Lui ' 

Harul ind~m~e7~i~or al Duhului nu e ln.~i fiin\3 eca mai presus de fiinţă, 
lucrarea ea, Ş1 n1ca .lucrarea totala, deşi In sine e ncimpănaşită aceasta 

:ou<:raa·e. Nu toata, căCI cme poate cuprinde puterea nemarginita. Duhului 
de Iisus Hristos, in care a incap~t ,.plcnitudinea dumne1.eirii"? Piin1a 

Dumne~eu c ~!etutmden1; pretutandenl c şi puterea indumnc?.eil<larc 
~und In fun1a. ca putere a ei naturala. Dar precum focul nu se vede 

nu L"XJSI.11l matcnesau unsunţ care sa primeasca lucrarea lui luminawarc, 
fel n1<.1 puterea lndumnezeitoare nu se vede şi nu se simte daca nu cxt\13 un 

wre sa liC! umple de voderea ~u simţirca ei. Un as1fel de matcnal e 
~'•l•onal3 punfteata, elibera~ de a~per:lmintul diferitelor rau tau. Atuna 

o.· umple şi .e.~ de lumina acelui soare, dc.enind Ql un alt soare, TmpraŞtund drn 
••ne ~~ l_umanJI; TniOLmai ca oglinda sau ca apa care, primind in ele razele 
M1Melu1. devan ele in.'iCŞa focar al acelor~i raze. 

Ba nu prirnc~te numai lumina Duhului, ci şi cunostinta si viata Lui. Al<tfcl 
Pavel spune(,\ nu.mai lrăieşte viaţa sa creata, ci pe rea n~ieata ~lui Hri~tos. 
Puterea d~~~n.c7clasca dan om e nedcsparţita de Dumnezeu. ,.Nu voi slntc\1 
<ct_cc graa\t, ca Duhul Tatălui \'OStru e cel ce grai~te în voi" (Mt. 10, 20). 

In al dmfta trtllnt dm triada III, intitulat: Contra prtmiselor lui Varlatlm 
Palama anah7eat.a ~i respinge acuza c:! cea ce mai admit ceva necrcn afar3 

fiinţa dumne1eiasc:! srnt. contra Invataturii Bisericii şi de parerea lui 
Teodor Vl.achcrnuul, ~asahanul. Varlaam spunea literal: .. Scrienle Vla
•1lemHulua cupnnd In rezumat acestea. Ele sint in contradictie cu cele mai 
<"ldentc dintre dogmele Bisericii. Mai fntli, fiind bine stabilit ca numai un 
lucru (IV 1'"''~) c fara de-nceput şi rara de sfîrşit, fiin1a a toate raca1orului 
l)umnczeu, şa ca .toa•c.~lela)le afara de ea sint de natura facuta (Yrvtf"l' 
r wcwr) ~~ nu cxtsta n1ct o alta realitate Intre Dumnezeu si cele flcutc -
IL-ela a indratnit sa puna ceva la mijJ~··. · ' 

Palama dovcdc.~te ca nu e nicidecum dogma swbilitll a Bisericii ca numa1 
fimţa e cea fl!ra de-nceput ~~Ora de sfif1it. Biserica inva1a ca si cele In 
~atura cu lhn1a J.uz_;t.JI>l ''1" """'avl sint eterne. Dâa numal fiinta e 

··terna. ~umnet.cu n-a fost_ tot~eauna. Ţiia.1:aCi aceasta lns14irc nu e fn~şi 
fimţa, ca e in f~tlnudt."u fiin!a. lnasetblhtat~ Tatalui inca este eterna rara 

1 • 

Nu giloOC' un termen ma. bun tn romlnqte pcntrv 1 reda ~ceastă cxpraie grucă Scn-ul 
tproap: $C &ropa-A cu <:ele a: provio. ccJe O! emAnJi din iun,J. Tr.tduc.'(nd 1UfH r<"' tlt0t1 cu: .,tn 
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a fi fionta lui Dumnett:u, ci in lecaturacu fiinţa. Clei daca ar declara y,"l,lan 
ina,dt>ilitatea (ro (l"'fCVVI]rov) lnsaşi fiinţa lui Dumnezeu, ar lnvaţa ca 
Eunomie şi ar fac;: pe Fiul de alta fiin\ă. Însuşirea de-a fi nascut (to YCVVIJ 
tov) a Fiului iara~i c.-.te eternA, fara a fi Insa~, finţa Lui. Clei dad! n-o 
Fiul eterna, nu totdeauna a fost F1ul na...cut ~i nu va fi totdeauna, ceea ce 
sabelianism; iar daca ea e !~i fimţa F1ulu1, aha este fi1n1a Tatalui şi 
ooa a Fiului, dire< t lOntrara celei a Tatalui. Or, aceasta e ariani;m. Ac:cta 
lucru se poate ~pune~~ cu privire la C<~racteristiea personal~ a_Duhului 

Dcu, dogma stabilita a Bisericii, de care se poucncşte once ercz1e, c 
nu numai fiinţa e>le necreata, ci şi cele In legătura cu ca. de 
ipo,tawrile, relaţulc dintre ele~· caracterele •po>tatice. 

Palama intreaba apoi pe Varlaam: Fiinţa, pe care singura o dc•da1 
nccreata, c atmputernică ori nu? A<lica arc rut crea cunoaşterii, a pr<~~""n '\" 
a crearii, a con~ervani. a îndumnezeirii. ori nu? Daca nu le are, fiin\a singur 
nu va fi nici Dumnct.eu. Daca le arc, insa le-a oblinut mai t!rziu, a fo.,t 
timp cind n-a fo~t deplina, adica n-a fost Dumnezeu. Iar dadlle arc din 
nu mai e numai fiin!a necreata, ci ~i fiecare din aceste puteri. S•gur, 
r;1n•1 c necrcata: cea a lui Dumnezeu; caci nici una din puterile acestea 
<a nu e fiinta. Precum nu exhta decît o >~ngura fiinţă necreata. cea a 
Dumnezeu, iar hwtc celelalte fi•n1e sint produse de ea, la fel nu exista 

0 >IJiţura puter~ de cun~terc. necreata; toate celelalte sint de na11un 
creata. Şi a~ll cu pnvirc-la toate celelalte puteri. 

De la puteri, Palama trece la lucrarile lui Dumncze_u, care Inca stm fa 
dc-ncepul. Lucrare• proniei a existat ~i inainte det:rca\te, ea sa ~oală fi .. 
fiecare lucru la umpul cuvenit. Ştiin!a despre toate, la fel. Preştnn\a. n1c1 
n·a Inceput. F.lu>t4 de<.i o singura pronie rara de-nceput .. ca lucrare a 
Dumnezeu. Toate celelalte sint de natură creata. Şi o s.ngura preşu 
nccrcata si f3r1 dc-nccput, cea a lui Dumnc1.eu. Toate celelalte pr~tiinţe 
Inceput şl \Înt create. La fel o singură vrerc din veci, celelalte vrerl . 
l"feate. E ceea ce >pune Maxim Marturisnorul: .,ExiStenţa, vta!a. 
v1rtutea sint fapte (tpya) ale lui Dumnezeu, neincepute In timp". 
Maxim nu le inlclcge pe cele din noi, caci adauga: .,Cele care au Inceput 
~i se numc.~c prin participare la cele care n-au Inceput. Clei Dumnc7.eu 
creatorul intregii v1e(i şi nemunri, sfintenii şi VlflU\i din noi"'. Cele care 

le.: Il uri cu Oumnctcu• nu 1R\CkJ d dr SIIU de JIOC' • ~et;pl"''• a..tl PTCMft 
l)umnco.:;u,. 301/lt MAMcstaru~ ... an, d.u nu tn~ 6m\a Lu• ca« nmtne ucund sub ra.zde 
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Inceput in timp ti care se impan~ (ta Jl~cna) celor ce participa ta ele 
(at ptnxovoat) şi au inceput, nu le socoteşte Maxim in~şi fiinta lui Dum
nezeu, căci zice: "Dumnezeu e lnălţat infinit şi peste cele de care ne 
lmpMt~im". Maxim le considera pe acelea ca fiind .fiintialln legatura cu 
Oumncze.u" (OVOIO<Iw< J<tpt rov 9cov). ' 

O.Xi fiinţa ce.. mai presus de fiinţa a lui Dumnezeu nu e n1C1 bunatatea 
cea necreată, nici via\a. nici slava cea eterna, sau alt<:ev-4 asemanator. Ea le 
depaşeşte pe toate In calitate d<: cau1.a. O numim vi ala şi bunatate şi celelalte 
asemanatoare dupa lucrarile şi puterile care o reprezint!, ea fiind necunos
cuta şi inexprimahila in ceea ce e in sine. Apoi şi pentru ca c intreaga In 
fiecare lucrare, ca una ceesimpla şi neimparlilJ, dar nu mai pu11n depi!.~tc 
toale lucranle. 

Sint apoi unele dintre iut"faril~ !"i Dumnezeu C<~re au fnctput şi slirşit. 
D~r nu tot ce arc Inceput, e creat, cum SOO\l~te Varlaam. Toate lucrarile 
lu1 Dumnezeu sint necreate, dar nu toate fara de-nceput. Puterea creatoare 
n-a avut inceput ~· slirşit, dar fapta creatoare da. Cum nu e alte.."'" decit 
lucranle sale, flin1a suprafiîntiala a lui Dumneteu'! Atotprelcnta e inca 
num<~i o lucrare ~i o putere a lui Dumnezeu, cum zice Sf. Ciril','căci nici 
fiinţa nna~tra nu cons1a in aceea ca e într-un loc anumit. Nu sim cu lotul 
acelaşi lucru fiinţa şi lucrarea, deşi Dumnezeu se arat! Tntreg In fiecare 
lucrare, din caulll mdivizibilitatii fiintei. 

Natura dumnezeiasca nu are nume care s-o exprime, Toate numirile sint 
ale lucrarilor. Chiar dumnezeirea, ~cor1Jr, c numele unei lucrări (~r.r.tv a 
ve~ea). ~alura e mai ·presus de nume. E mai presus şi de lucrarea exprimata 
pnn cu'?nt_ul dumnczc•re, ca subu:aullucrarii fala de lucrare. Dar aceasta 
nu e o p1ed1ca pentru a 'enera un \ln!ur Dumnelcu şi o singura dumnczcirc. 
·~cum nu e o p1ed1d a admite un singur soare, faptul d se numeste soare 
~i raza lui. ' 

Varlaam socote~te nu numai 10a1e lucrarile, ci şi •oare puterile lui Dum
ne7.eu create, o data ce afirmă ca smgura fiinta este necrcata.. Or si numele 
fiinţa nu exprima aha.vd dedt_o lucrare. lata' ce ZJce Dionis1e ~~pagnul: 
..Ond num•m.ascunsul cel ma1 pres~dc fimţa, Dumnezeu, sau fiinla, sau 
via\â, sa u lumma, sau CuVInt, nu ln\elegem aliceva deCi!'"purcrîle emil)e din 
El la noi, puteri lndumnezeitoare, sau de fiinţa nascatoare, sau de vial!l 
n:lscatoare, sau de lnţclcpciune dAtAtoare"'. Deci Varlaam dcclartnd ca si~-

1 P G. 91, 28t C. 
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gur.l fiinţa Lui c.<te Dumne-.t.Cu tllra d~nceput, sucoteşte ca numai pUierca 
de fiinlă tllcawarc (01X11oKOt<>t ~wa,u1t) este tllra de-nceput, iar celelallc 
stnt temporale. Dar prin acea~ta face temporal:! şi creata şi pe cea de fiinţa 
facatoare. 

OI Varlaam SOCOtelile puterile lui Dumne1.cu create se \'ede şi din felul 
cum interpreteatâ pe Dionisie Areopagitul. Acesta zice: Jnsaşt - existen1a. 
Insa~; - viaţa şi ln•a~i - dumne1~irea, sooolile ca cel~ ce se lasa impărtă~iu~ 
(J;~tJ<Twt) sint puterile proniatoarc la care participind existenţele potrivit 
cu ele lri5Clii, sint şi se numesc existente, vii şi divine. De aceea se zice ca le 
c.<te tntcmeietor (v;worar'l') Cel bun~ '. Varlaam com:nteua: ,.A~dar 
in<aşt dumnezeirea şi telclalle pe care Dionisie le numeşte categoric puteri 
nu sint veşnice, ci şi lor le _este Intemeietor Cel bun". Sau: ~zis careva ca 
exista un principiu al dumnezeirii (il•apx•a) şi o dumnczcirc, pe care o 
dep~te principiul tuturor. N-a zis insa ca aceea este Velinica. Oei cel care 
e cauza tuturor e întemeietor şi al ei~. Sau: . Siav-4 octmpartaşibilă a lut 
Dumnezeu c eterna, dar nu e altceva declllnsllşi fiin1a; ceea ce se 
tmpanaşeşte lnstl celor de mai jos ('ll'~t~-r'l)· e drept dl e altceva decit 
fiinţa lui Dumnezeu, dar nu e eternă. CauU! tuturor e !ntemeietoare 
(cmoarar'l•) şi a ei". 

Dar slava cea eternă a lui Dumneuu nu e fiin1a Lui cea netmpartă.~tblla , 

caci au văzut-o ati\ ta; tar ce~ vede eşi tmparta~thiL Cu ea se unesc ingerii 
~~ sfinţii. pc cind fiin1a rămîne neatins! ~i nc.:vazuta. Dar slava aceasta nu e 
creată, caci Dionisie Areopagitul spune dl .. tngerii se unesc cu razs_leJjJr/1 
dNtetput şi fllrtl d~ sjirşir ale Binelui~ Frumo~ului"1. OI e nccreată acea\ ti! 
slava se ''Cde ~~ dm faptul ca nu se \-ede cu ochti şi cu mintea natur .. ta. ci cu 
o put.:rc mai pr.."us de acestea, cu puterea Duhului Sllnt. Ni~; ingerii n-o 
vad cu puterea lt•r naturala, dovadă ca ingerii rai n-o mai vad. Puterea 
naturală a mini ii !nsă o-au pierdut-o, dlci ştiau dl Hristos e Fiul lui Dum
neteu. Şi de aceea se vede dllumina aceea nu e identică cu cunO'itinla prin 
mmte. Deşi se numeşte şi cun~J~llin!JI ca una ee e izvor de cunO'itin!a. Precum 
se numc~te şi dumne1.eire, fiind lucrarea lui Dumnezeu. Cel ce e luminat arc 
un Inceput ~i el a tnceput să fie luminat, dar lumina este fara dc-nceput. 

Argumentul pe c.:arc se sprijina Varlaam declarind barullndumnezcitor 
şi toate puterile lui DumnC7.eu create nu e altul dectt acela ca Dionisie 

1 PG.J,956A 
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Areopagitul a sp";S ca Du~ne•eu le Tntemeiată pe ele (vxoar'f'KU rat~Tar). 
Dar acest cuvint mdtdl stmplu aducerea la existen\a. nu ~i modul acestei 
aduccn. Ca o dovada Pal:tma aduce locuri din Vasile cel ~i Grigoric 
Teolog_ul tn care ~~~ne prin ăcl!laşl-cuvlntîle FtuT ca s -a lntemeiat prin 
Tatăfş• <fc.<pre Tatăl dl e Intemeietorul F•ului. 

.~aiDn..Mârturisiu>rur' a zis ea cele ce se la~par~şite--('fa~~Ta) 
~tnt făra dc.nc-:put, t!f cele ce p~mesc prin tm~~şire (ra ,uer-xovra) au..,......__ 
Inceput Putenle ce tzvorasc dm a~cun~ul cel mat presus de fiinta, c:ele 
!ndumnezeitoare, cele de fiin!ll flldltoarc etc. sint de-acelea ce 'se lasa 
tmrana~ite, ~ude-acelea care primesc prin lmpartaşirc? Daca sint din cele 
ce primesc pnn lmpart~ire trebuie să exiţte puteti de aoela.~i fel din care sa 
se lmpart~asc:a. Şi aşa In infinit. Deci acele puteri se lasa impan~ite, nu 
pnmcsc pnn lmparta~tre. Apoi cele care se lmpana~csc de Dumnc~eu, se 
lmpărtăşesc din fiinţa Lui sau din puterea şi lucrarea Lui? Dup3 Varlaam 
se impanaşesc din i~i fiinta lui Dumnezeu, dlci puterea ti lucrarea lui nu 
\Clasa împartă~ite, ci primC\C prin impanaşire. Dare ab<iurd să se dea prin 
lmpanaşire tnsă.~i fiin!a lui Dumne1.eu. Iar dacă putenle şi lucrarile lui 
Dumnezeu nu ~înt dm cele tare se lasa lmpartăşite, ci din cele care se 
tmpănaşcsc. n-au altceva din ce sa se imranaşea.sca decit fiinţa lui Dumne-
zeu, devenind ele înseşi fiin1a lui Dumne1.cu. Rezultatul este ca lucrurile In 
kJCsă fie ~ft<td~ lucrărilor dumnL-zcicşti, •lnt fiinte din fiinta dumnczeia..ca. 
Incit avem o mulţime de fiin1e dumneJ.cie.~ti. Exista deci fiin1a neimpanllşha 
(rt aţ,eCt.:-ro• owta) şi puterile ~i lucrarile care izvorasc din ca şi care ,c l<tsa 
lmJ>ăr~aşlle (ra ,u<ilu-.~) de lucrurile care sint efectele, creaţi unile lnr (ra 
~ort.o~raJurra); in sfirş11 tnseşi aceste lucruri care primesc prin1mpllrtaşire 
dtn acele puten Şt lucran (ra ,utr'X~tt'a_l..l'.ut~in care se imparta~ 
lucrur~e 2 1n1 eterne şi nedc.<parţite de Dumnezeu. Aceasta e doct:rtna lui--
Maxim Marturisitorul'. ----

Varia am obiect~ Jntrudt vorbiţi de multe realitAti eterne si necreate 
1i totu.~i ~uhordonatc, ~i de_ ~""4 care e dca>upra lor, SUS\ineţi 'mai mul\i 
Dumne?.et; •ar Intrucit 7tcett dl acelea nu subJJstă dc.<part•t de Dumnct.eu 
şi una e slava vazuta a Lui, alta fiin!a nevazută a Aceluiaşi, ca avindu -le El 
etern pe amindoua, reduce1i pe cei d<,>i Dumnezei la unul singur, compus". 

Palama raspunde: Dumnctcu le arc pe toate acelea, mai bine zis c dca
supra tuturor, unitar Şi netmpar!iL Aşa cum sunetul are unitar tn el toate 
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puterile ingrojiloarc ale trupului. Precum sunetul, chiar cînd ochii sTnt urht 
~· urecllile surde, are in el putenle ingrijitoare ale trupului, astfel, nefiind 
Tnca lumea. Dumnezeu are tn El puterile proniatoarc ale lumii. Şi precum 
'uOctul nuc 'implu acc;.tc puteri ingrijitoare. li nre aceste puteri, la fel şi 
Dumnezeu. Şt precum sunetul e unul şi simplu ~i necompu~. nclnmul{tndu· 
~şi nt:U:>mpuntndu-~ din cau>.a putenlor ce ~înt tn el şi ic~ dtn el. la fel ~· 
Durnnc,cu, deşt c nu numat multiputernk Ct atotputernic, nu-şi pienlc 
simplitatea şi unitatea din e<tU7<t puterilor din El'. 

fn,a~i - vi•!•· tnsa~i- dumnct.cirea (tnsaşi - ~adauga atei cu sensul de 
Vlll!l care nu \1nc din alt tzvor) ş• cele a.-cmenea Dioni,te Areopagnul le 
numC)tC modele, prcdctermtnaltuni şi vreti dumnezeieşti' Pnt fi oare act~· 
tea create? 

Varlaam ~punind ca nu exi•ta alia realitate inue fiin1a dumnezeiasca şi 
cde ~cute, in!cle~:e prin fiin!il •au puterea de fitn\a ra.catoarc a lui Dumnc 
tcu 'i reduce pe IJumnezeu la atlla, sau astunsul cel mai ptc>us de fitn\3, 
C\'ta ce are ca urmare ca. toat~ lucrurile se tmpan~ dtrect de fitnta 
~umnezcia,ca. A«:asta însa nu poate fi. fntrc fiinp nelmpnrra~ihil:! a lui 
OuntnC7.CU ~i lucruri sint raradigmclc din mintea dumnezcia,<:.1 de care se 
lmp.1nil~c,c lu<runlc ~i care totujtle depă~c" pe acestea, 'lnt i>utenle cele 
multe care nu 'tau In.~ de "ne, o unitar jn ascumul ţupralunţial. Pr~-.:um 
centrul cerculut ~upnnzind in el ~i emitind dtn el toate ra7ele, nu încct~ua 
de-a li unul, cu mult mai putin lncetca7l! Dumnezeu de a fi unul avînd In 121 
puterile ~i paradt~mcle tuturor lucrurilor. (Aceasta Inseamna ca le are In el 
U)nccntrat. unnar). Ele nu sint de sine subzi\tente; Dumneteu este suportul 
lur (••••oorar1/T). d.tr nu ele al Lui. Intrucit Dumnezeu este fitnta mai pro:-.us 
de runţa, c nej!răn ~· ne<:ugetabil, lărl! rela\n In afară ~~ ncimpi!rUşthtl 
(aoxnor .:cu aJ.ot~t~-ror); intrucit însa e fiin1rt a lucrurilor ~i viata a celor 
vti )l inţdcpetunc a ce lot Tnlclcp\i. e cugetat, numit ~~ impanaşit de dtrc 
cele racute Dumnezeu e ~· neimpanaşthtl ~i se Şt lmpărtă~c~tc; 

1 fJl&m:a nbpumk tn an:s.t puaJ cv cvYtntek $1 C'u Mcmânarea tol l:hClf'lu.te Areopacitul. 
P (J 3, 820 0 ·821 fi. C"«d c~ spune aw:t Pal.am3 se: acuptti turpnn:zi[or C'U Nnta ~~pţ•~•lut 
S Oulg~tlmv dm Tm~du: lkr Philtl.tQf#llc. D<trms1~dt 1927. dqi ultimul nu tllt:dlA pe·Patam" 
Hulc~~~l"'IY f"t'C.' ac~~tti lll~t'lt~ trOOu<.ttllilă intre tulnan~mlent cunoa,lcn• '' dc:tt:nttll)tii'U 
aua" re. d•r rt"al. fi bu~ mamfes.~inlc 1~1 fwor, inlrleclua.le, YOiunt~. pt C.tf"( o fac<' !'ata ma 
"''1'( fnnta ahlotul tnn..ocncknLi a hu O..RWk".teU şaluaink Lut. c:are intrt tn n::&attt"' cu lum('A 
f"'\ltNU pttndC '11m Cw:'VIIi ddpl'e CU. cac .,..lpmbca«k lur 
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ncimpilnişihtl ca fitnd mai presus de fiin,. se imft•n•"'""tA ca - d 
1 ,.., •- 4 ." ~ avm puterea 

~· ucrarea de fitn!~ lăcatoare1• 

l'oliteişti sint Pitagora, Platon ~i So<.Tate care ~i·au imaginat principtilc 
lucrunlor de ,Jne suhzl\tente tmpreun• ca· U"to D · • • ~ are cu umne1.eu PannVi 
ln'a nu le sooot~ de sine \ubZJStentc, nici nccaut.atc, nao tmpr~una CI· 

ut.at~re cu Dumne,~u. ct .et<Jţtfnd unnar In fiinta lui Dumnezeu ca ta7ele 
In '-Oare. Nu '!nt mat rnutv Dumnezei ntct unul compus c D 1 . ~ , , 1 un urn nczeu ""'P u, dar atotputcm1c. Daca am fost făculi prin puterii" Lut' ·f tnpt ·1 L .,, De ~ • nu s ntcm 
' un e "'· ·la Imparatia noi cmana ordinele lu' Vom •··ce d' d 
1 · • . •· ·~ m ur tne • 11 tmparat•. daca ctnstito aceste ordine? 
. Cum '~em, polemica a lnatntat şi s-a oprit la prol>tema ce.. mare <t 

'tatormca.'" todla dtscu{ta uh~rioarn: raportul intre fiinta lut D . . .i 
putcnlc şt lucranle Lui. umnezcu ~ 

. În trm. 1/J trioda III. inritulat Contra um(luziilor lui Jlarlaam Palnma 
rc,ptn~e hula C<tre 'e degajeat.a indirect dtn ..crierile lui Varlaa~ ca t<lti 
profeţii -~1 \fiOţll dU avut vedcn demonice Si fant·•st'tce .~Ct- or· ed ,,' 

. ,. • • • .• •• 40 • \.4 u.:c v. ere ue 
J<ca\la e •n.fcnoara cugctaru Cu o sentin1a ~encrală Varl;tam dc.:lara'e o.:JI 

' '"' .,rmt.,ahana 1Hii cei a.rc \pun C<l cunosc sau d! trebuie <a • , · dl 
e<J>Crl<'nU a , ., •f .•• V • cun o ,11 n - , <:<: t~ ucrun . arlaam mtrel>a-<•· Ce 1· 31·3 ~• om 1 d' • d 

. .. • "4 u n lliO U·\C 
m.u prc<u.~ de om 'cde pe Dumne1cu? Dcvmc oare inger' Dar mei C\'l mai 
profund tec>log nu aJunge m3~:o~r pina 1• cel ma· d' • ·• . 1 d . ' tn urma m•cr. St chtar aumtt n t•a devtnc. . ' 1 .. . ,. ' . mger, ntct ngeru nu vad fitn{a lui Dumne?cu" La ... 
W Pa l~ma.ra,punde ca Imparatul poate vorbi cu un soldat, fAra.;. so~:~~l 
~ devt na tndata general. 

.. Dar nu <c ('I<Mte întflni omul cu Dumnezeu decit pnn mtermcdiul 1 • ţcrulut, /.ICC v.rla.Jm. Sintem doar subordon"\1 'tngen'lor'" Afi . n . . . " . •rmatta accas 
l,t ~ ~~~pmgc Pal:tma u~or cu pild~ l~i Avraam ~~ a lui Mohc care ;u vorbit 
dtrcct cu_ Dumne1cu, cu ptldu lut Iisus Hristos, care s-a coborit tnsu'i 
pamint ŞI care a ra~aduit ca se vu ,ataslui in cei ce L t'u'"'·~c D ' pe • , · ,......, . ar n-a spu.' ca 
-c ~te vedea ln~t fitnţa lut Dumnezeu, CI harul şi slava Lut. 

In raptul ca tlupi runta cea :ucun~ Dumnezeu~ nccun tibsl. d 
vm fn lume e tuftfWIIIhil !~.C~ nccesuat""'" .4 

0 
Of a:<+r Up.\lucrtmlc: 1 .IJI tatt" 

• 'Y ~ ";' uc·.tt cxpnmll pe urnncu:u antmn- · o 
VUt\• (du"' puler"'a d• 1• J • ,; · •or•c. umnCJ'CU etolc ....,. ... "VI~ A 3(': l(.)af'( CMt 1\K'n:'<UJi fn lu ) d 1 ' 
f vt&IA (căc• fi•R\it '~ "~"&oi nu iC' tdtnt f . m~ ' ar ~ "'~-·'dAf.• tuhp J)umn<.-~u nu 
lumC'). ~ cum tuJ tne6 pt\att fi 0.•'" ',lat cu puta-ea de VJaps (8cllwrc ca~ tucreu.i In 
m.tnll .ink - r·m• nvm.at ;~"hnotDIC': t:ul e CU&t"to~~r~ (dupj wu dull 

1."$1 lut). d•r tn lK"d~ hmp e-ul nu~ o c:ucn~ lâa iz\.oritl nedt: 
\tl'lt" C"t:c-tat(a nu sr c-ru•z~.ua in -tollltlt:. tupatt'). 1t:nnltt.abtl dm care: 
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• ud ca barul şi slava aceas1a e mai pres~ de 
• C•r eu, ZJce Varlaam, dnd a d aceea neaeala si !lirA de-ncepul, 7ic dl 

r·e ~i a.emeoea lut Dumne7~u, e ce lnlreaba 'paJama, oare nu poliiC 
ea e.tc fiin!'l lui .Dumnc7.CU . P~ntru us de fire, r.ua dc·oceput ~i necreata? 
exista lucrare a lut Dumnez~~ m~opres singur lucru e nccreat şi făra dc-n· 
,.OQamnc fercş1c, ra.-1•undc a~ aam, ~n L . e real!". Dar atunci, ziw 

. r;· . 1 . D mnezcu· once lu~Tare a ut, c .. 
cepUI. unţa ~· u . , , ci după Maxim Manurisilorul .. n"1 o natură 
Palama, nu exosta Dumnereu, ca lucrarea ei fiinliala"'. Sau daca are fiinţa 
nu exista şi ou se cu_noa~le !lira . fiinta dumnezeiasca c creata, caci 
dumnctciasca lucran, dar sint create, ~· . ' · oa<te Hristos 

. . unde lucrurilOr ei naturale pnn care se şo cun • . . . 
fion\a coresp . . 1 . ari• Daca fiinţa dumnc1..eiasca n·arc voonlă Ş> 
n-arc doua vomţc Ş1 două u<r · . . 1 Biserica la Invatatura celor doua 
l .. le are crcliiC, la ce·a mao ţmu · · f 
u<rare, _sau .. . d !· a· Orice lucrare a lui Dumnezeu In a ara 

vointe ŞI lucran? Varlaam ee ar . .. 1 . n si mod necesar c creata•· . 
.-. lucrea7.a toate a inceput n nm,. ' . . 

de funţa care • . 1 a i create Varlaam e mlli ere11c ca Daca.; a<-• Hristos a avut numar ucr r . 
r · 1 00 dau pe cele nccreate. 

mono1cliţii care maca~ t ca . r zice Varlaam. ca există lucrari dumnc. 
.. Dar chiar daca ar admnedc•~·a "·-~nu create". Palama aduce titate . . . nu le-a vazut awo o- u ""' .. 

ZCICŞU, mmem .. 1 .ca amin! slava ncueata a lui Dumnezeu; nu 
patri~uce ca ;linţn văd n pe P ; direct din Dumnc>.eu. Dar nu vad 
slava din fapturi, ci pe cea cabr~ ~:~:ie e Varlaam mereu pe isi ha.~ ti, ci cu 
cu ~imlurile n<11uralc, cum atJ • 

puterea Duhului SfînL 1 catre Varlaam acuz.indu-1 de cele mai grave 
Pa lama termmă ras~unsu ierea lui se cupnnd toate dtc le·am cotat 

erC/JI. Cine nu crede, lJCC, ca !"1l><71 cesta sa vina la mine sa vada acea scriere. 
din ea ~i Inca multe alte tot de ,c u a • 

1 
r " · 91. :>~t o. 

5. TOMUL AGHIORITIC 

Ulii ma triada a scris-o Sf. Grigorie tovara anului 1340. Dar inca In timpul 
dt compunea această triada, probabil dupa ce scri~ese al doilea !ratai din 
ca, ~c duse din Salonic In AIOS Impreuna cu lsidor şi compuse aşa-zisul tom 
<lghioritic (o ayiOptut.:or rOJior) pe care îl subscriu căpeteniile monahismului 
don Al os In frunte co protos·ul ~~care primeşte şi aprobarea episcopului de 
len«><, Iacob. Avea lipsa de o dov-dda oficioasa ca nu vorbeşte In numele 
..au. Q tomul acesta a fOSI rcdaclat de Sf. Grig<>ne Şi ou de FiiOiet,,&um 
afi rma M. Jugic (Dia. dt Th~oL Coth. 1. X!, col. 1731!), o dovedeşte, afară de 
cu prins care c ~-ompila!ic din lrladele_lui Pa lama, mai ales din ultima,lnsaşi 
mărturia Sf. Grigoric in tnH. III triada III: .. Noi am dovedit ca Parinlii sint 
de acurd intre ei şi noi cu ei tn tomul aghioritic şi In al doilea tratat (din 
triada Il n.pr.) despre rugaciune". 

Tomul a trebuit sa se scrie dupa ce s-a intor.> Varlaam din Italia şi a laiiSlll 
noua sa scrocre polemiCă intitulata Cotura masaluuulcr, caci tomul se sesizeaza 
de aceasta II(.'UJ.a care nu exista In prima scriere a lut Varlaam,-nici !n prima, 
nid in a doua redaqiune. Deci e S<.Ti> dupa a doua triadă a lui Palama. Dar c 
"ris şi mai tlniu: anume dull3 Cc·~i compu.~csc Palama primele doua tralatc 
din triada III, căti in cea mai mare paneel c o compilalic a lor. Nu e pmbabO 
ca a 10~1 M.Tis tomul mai intii ~1 pe urma Palama a dezvoltat ideile din el. Palama 
obişnuit:tte sa explice orice che<t iunc pe larg cind o scrie prima dată. Tomul da 
Impresia ca •oate cbestiunilc ~11prinse In el sint cun0>4-'llte cititorilor dintr-o 
argumen1.1re mai larga şi el serveşte numai pentru a le da o autoritate mai mare 
ca venind de la Intreg monahi~mul atonie. 

Tomul respinge ideea respinsa şi intrat. 1 triad. III ca harul indumnezci· 
lor e o aptitudine nalurala, cu aceea ca atunci omule Dumnezeu prin natura 
(ywatl t1~or). Ceea ce-i adcvăral masalianism (cod. Coisi.JOO f. 205 v.-206 
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v). Argumentul ca nu numai fiin1a lui Dumne1.eu, d şi lucrarile Lut sint 
neereatc 11 ia din locul lui Maxim· Mărturisitorul unde ~pune ca cele in 
legatura cu Dumne1eu, care se lasa tmparta.şite (pd)c .. -.a ). )Înt tlra de Ince
put'. Acest argument 1-a folo.<it Palama intrat. 11 tnada III (cod. Coisl. HlO 
r. 213 v.-214 r). Ch~taunea despre sediul suOetului tn trup a fO>t de1hătuta 
In lrdL 11 triada 11, iar cea despre caracterul lummii dm TahOr ~i despre 
organul cu care poate fi vazuta a rost dezbatuta tn mat toate rMpunsurile 
catre Varlaam, aşa ca nu putem spune din care sint luate. Ace< ta e cuprinsul 

tomului. 
La intoarcerea din Atos, Palama aduna şi pe monahal dan Salonic ~~ 

suhscriu şi aceştia un tom asemanator pe care ti trimit patnarhului. 
In<:<~ Inainte de-a se duce Pa lama la Atos, Varlaam se dusese din nou la 

Conswntlnopol cu piri contra lui Pa lama ~ia solilor sai ca lntr<>ducc ctc,.ii 
mari tn Bi,erica. Aceasta 1-a şi indemnat pe Palama sa mearga la Atos şi 
sa-~i procure un document despre solidaritatea monahilor cu punctul sllu de 
vedere. Varlaam venea a doua oara tn Constantinopol pentru aceasta ches· 
tjune. Prima data fu~ inainte de a incepe polemica in scrh cu Palama. 
D<:<i pnn 1:\36, SJIU Inceputul lui 1337. Atunci intrase In legat un de pretinsa 
ucenicte cu m~te monahi din Constantinopol, aflase de la ea dc.~pre ruglciu
nea mllltAia ~i vederea luminii ~i incepuse ~-i batjoooreasca pubhc. To!i 
in~ il deuprobara. Chtar ~i patriarhul Varlaam trcbua>e atunci ~ para
sea>ea ruşinat CoMtantinopolul şi să se intoarca in Salonle. 

Ca ~~ prima d;tta, ~i acum Varlaam incepu să faca o agitatie !',t07.av3 pc 
a~-ca.~ta tema rerind autoritatii biseri~ti să fie condamnat Palama. Achin· 
dan descrie ;~.:tiunca acea~ta a lui Varlaam în CP. a•t(el: Varlaam aduse 
scrierile sale contra lui Palama şi contra metodei rugăciunii mintale. Cu 
acestea se prc~.cntă patriarhului, acuzînd pc Pala111a de datei~m şi de alte 
lucruri. Se du>C ~~ la Achindin, .arattndu·i ~i tu( scrierile sale cumra lui 
Palama ~i rugtndu-1 ~a-i s1ea tntr-ajutor. Achindin, d~i adanitca câ va fi 
gre<jit Palama, sau cei din jurul lui, totuşi socotea c.1 nu un strain ca Varlaam 
are sa ordonele lucrurile In Biserica ortOdoxa. De aceea. duclndu·'C la 
patriarhul cu mai multi monahi ~i venind vorba de acea~tă chesnune, atit el 
dl şi patriarhul Ioan Caleca fura de parere ca cele scrcse de Varlaam contra 
lua Palama nu cme.<pund adevarului, CJ sint inventate de Varlaam in urma 
certurilor pc care le-a avut cu acela. Achindin a ta udai ~it a putut pc Pa lama, 
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aar scricr':" lui Varlaam, dati! lui de patriarhul s-o cerceteze, a gllsit-o plină 
de nccuVJJ~\e. la adrCSll ru~adunii mintale şi a Schimbarii la Fa\ă. Dupa 
aceea Achandan pur~ oral şi tn ~eri~ sa combati lndra,neala lui Varlaam 
ra1a de a:.tlel de chc.,nuni. Varlaam lnsă umplu or~ul de vestea ca Palama 
face adunan In Sfintul Munte şi in Salonic contra canoanelor. Patriarhul 
-.crase atu~ci autorttatn hiţtri~ti din Saloruc ~ trimiti pe Palama la ci ca 
..a _se exphce. Scnsoarea o d~du lui Varlaam s-o 1nm11a. Achindin, tnsă, 
voand ..a -.:ute<J\câ pc Palama de ru~inea de-a fi adu; Intr-un mOd prea 
uftC1al. ohttnu .de .ta ratnarh alta scri.>oare adresata direct lui Pa lama, prin 
aue acela era tnvttat In termeni frumoşi să vina la Constanti noroi. 

f'-41ama anunţa pc Achindin printr-o scrisoare ca va veni deodata cu 
Imparatul. adicâ In primavara şi va rapune pc Varlaam. 

In acea) ta cpiswla Sf. Origorie se apara-de acuza ca admlle doi Dum ne?.e' 
El ad~itc n.umal câ Dumnezeu e necreat nu numai dupa fiinta ci ~i dur~ 
lucrantc Lut naturale. Varlaam dcclartnd puterile şi lucrarile dumnclcie$ti 
create. rupe de la Dumnezeu orice putere şi lu~Tare raminind un Dumnez~u 
1nacuv (avtv'I'Y'ITOf) CJici cum mai poate fi Dumnc1cu creator ~i tndum
nezettor, o data ce, cum z•ce Muim Mărlurisîtorul, , nu poate cineva lucra 
f.lra lucrare. rr~-.;um nu poate exista fara existenţă''. Ba nuc naei nec.Teat un 
astfel de Dumne1cu. cao tot Maxim'spune ca: .. Lucrarea nccreata caracte
ruc-aza natura nccrcata". 

Apo i dd~ n-are natura dumnezeiasca o lucrare. deo.chata de ca ~i cunos· 
cuta de om dan efectele e•, cum va şti cineva de existenta acelea naturi o daU! 
ce aceea c In .anc n~-cuno~ttbita• • . . 

Doar 11c Panntn ca llristos dacă n-are două feluri de lucrari naturale nu 
c nici om, nici Dumne~.cu. ' 

L~cranle l~i Dumne1cu nu pot fi create, caci atunci şa El ar fi creat. 
Pronaa_e relaţaa lui D~mnc1.eu (oxeotr) cu tele ce se bucură de grija Lui· 
saralucarca. cu cele lumanatcde El. Natura dumnezeiasca nu este tnsll rclati~ 
(o-.tcutr ovA· ton), lîind dC>fAcuta de toate şi a.~czata pc.<te toate. Pc de altă 
part~, crearea nu ţanc de puterea va1.atoare, caci DumnC/Cu le-a vazut toate 
In<:<\ amunte de-a le crea. 

.Pr~naa ~ ~ttmtta de cele existc_ntc, dar fiin\a dumnc1eaa~ e neimpar
taşabala. Varlaam ln<ă con~adera fitn\a dumne?.eiasca tmpana~1t>al4. 

Palama la rc_amant~te_ lui ~ch~ndin cii de mult s-a straduit sa aduca pc 
Varlaam la dre<~pta ~rcdtn!a. maante de a-1 combate in"'~~· Varlaam tnsa 
nu se lasa convanţ, CI acu,.a pc l'-dlama ca admite două dumnctctri: una 
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~upraordnnatJI şi alta subordonat!. Dar mai degraba admite dOuă dumne
zciri Varlaam care de.<;parte orice putere şi lucrare dumnezeiasca de fiinţa, 
declartndu·le pe primele create, iar pe ultima neaeat4. El, Palama, afirma 
ea e o <inl(ura dumne1.c1w necr<".<u! atit in fiinţa Cit şi in pu1erilc ei naturale. 
Pul eri le şi lucrările naturale sint indiţ()Jubil unite Intre ele f i cu natura lor. 
Ceea ce n·are putereş• lucrare naturală nu e simplu, ci incxi\ tcnt ~i
re<~ din1rc cau1..1 şi cauzat, Tmpăr~ibil şi netmpanaşibil, carac1erizator şi 
caracteri7.at, supruordonat şi subordonat şi cele asemenea, nu lmptedică pe 
Dumnctcu de· a fi unui şi simplu şi de-a avea o singura şi simpla dumncz.circ. 
Fiul ·dupa cnutil c mai mic ca Tatal, dar <!upa fiin1a sint una. 

N-au dreptalt: nici tl!i ce spun ea puterile şi lucrările lui Dumne7.eu nu~ 
dcosellc.<c de fiin1a Lui (aC!ta<fOpa n:avtwtaO!v), nici u:i ce admil ca se 
<loosebcsc, d;tr le consi<lcra create. Ele se deosebesc, <.iar slntloate necreate. 
Dionisie AJ'copagitul •pune ca ,.flin\3 suprafiinlială Intrucit c mai presus de 
fiinţă nu se poate exprima, ci numai emana1ia de llinli! lllcăloare care vine 
din principiul dumnCJ.ciesc al fiinţei la ex:istenţe"'. Cu acca~ta ~i cu alte 
locuri din Dioni>ie. Pa lama arata ea lucrarile dumne7.eieştl sint necreate si . ' ca en~ta .,o dumnezeue subordonată" (ilcof11t Vf>tiJitv>f), care c darul ce ni 
se da din ii\'Orul neimpanaştbil al dumnezei ni. Cu citate din Maxîm Martu· 
risitorul. Va>tle u:l M•rc ~~ Grigorie Nisanul arată ca acela ca re se indum
ne7.eieşte, deşt are Inceput dupa natura, dc.-vine rara dc-nceput şi rara srirşit 
dupa hllr, dovada ea harul lndumnezeitor e necreat. 

Spre finalul cphwlci, Sf. Gri&oric indeamnă pe Achlndin sa pă1.ească 
invi!tatura aceasta a Parinlilor. Se vede ca sim\isC că Achindin se cam clatina, 
ceea ce rczul13 ~i din mărturia de mai !nainte a lui Achindin ln~u)i. Ti mai 
spune ea inainte de-a lnrepc.sa raspundl! in scris lui Varlaam, a avut citeva 
intrevederi cu ci Intre mai mulţi, o data ~hiar în prezenta guvernatorului din 
Salonic. Varlaam n-a putut raspunde nici un cuvint şi i·a promis sa-~i refac.1 
scrierile contra tsihaştilor şi sa le arate, înain1c dc.a le ra.ţplndi, lui Palal'\a. 
Dar nu s-a tinut dc cuvint, ci a pornit si! scrie şi mai exagerat, alacind acum 
mai ales pe Palama, de ;tJ cărui nume înainte nu se \ega<e. Sf. O rigorie spune 
că arc .cricrile lui Varlaam şi le-a respins, dar nu pe toate. De at~ îl r<.>aga 
pc A~hindin '~ nh11na de la Varlaam scrierea lui (se vede ca era un memoriu 
adresat patnarhulut contra lui Palama) şi sa-I lina şi pe Varlaam sa nu fuga 
la auzul venirii sale, cum ob~nuoeşte. Era sa vina la Constantinopoltmediat 

P.G . J. 8toll. 
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dupa coborirea din Atos, dar pe de-o par1e ş1lc că dreapta credin!l !şi V'd 

gâ.ţi aparatori ~~ acolo, iar pc de alta vrea sa.1 la<e pc Varlaam sa rasune 
pu!in, căci de-1 va ruşina prea mull i-e teama că-şi va pune capAt zilelor, cum 
\·a exprimat mai inatnlc. Că Varlaam punea multa ambi\te personala in 
cheştiunea aceasta sau ca era un om Bră curaj şi deci afirma1ia lui Pa lama 
nu e in•-cnwtl o dovedeşte faptul ea indata ce Biserica i-a dat dreptate lui 
Palama, a fugit In Apu>. Unul care luptă numai de dragul adevarului sau arc 
curaj, nu face aşa. Varlaam ar fi trebuit sa ramina pentru a lupta mal departe, 
\au pcmru a se supune. 

Se parc ca Palu ma n·a mai a.~tept.al plecare<~ imparatului, ci luind cu sine 
pe lsidor (cu el se suiţc ~i în Atos) şi pe Marcu, care erau cei mal de frunte 
din1rc prietcnti <Ai, şi pe Dorotci, porni spre ConstantinOpol. Tre<.1nd prin 
Tracia, cind fu in parlile Odrisului şi Orestidei scrise frn;tului sau torava~ de 
vta!ă ascclica. lui David, care petrecea in mun1i lmre Tracia ~i Bulg:~ria 
(Sci t ia, ziu: Filmci), aculo unde î~i ridicase mînăstirea Grigorie Sinaitul, si! 
VJni! şi el la Con\laminopol. Dar acela plecase deja spre Cons1an1inopol 
împreuni! cu mat mulli prieteni, tntre care era şi Dionisie, fost nobil din 
Constanlinupol; pleca<era de teama unor expedi!ii ale barbartlor. Ond 
ajunse Palama in Cun,tantinopol, multi erau d~tiga{i de partea lui Varlaam. 
Sf. Grigorie incepu \.113mur~ lumea, indeosebi pe arhieret şi pe palrt.rh 
şi curind inlunencul fu lmpraştiat de lumina adevarului, cum se cxpnmll 
Filotei. Zole şo nnpt• inlrcgi cni ~i discuti! PaJama cu arhiereii scncrilc sale 
contra lui Varlaam şi IDOV&\iilc au:luia, aşa tocit aceia rămascra convmşi ca 
Palama C<lc ap3r3llorul dreptei credinte. 

• 



6. PRIMUL SINOD ÎN CONTROVERSA 
ISIHASTĂ: 11 IUNIE 1341 

Si nodul acesm c Inca un mar de ceartă îiHre istorici, l)Şa cum a fo~t ~i Tnne 
contemporani. Partid11l ~chindist, Tn frunte cu Achindin ~i mai ales cu pa
triarhul l"an Ca lec... •-a ,ilit din ra-'putcri sa acrcdite1.c parerea ca acest 
sinod n-a intrat in fondul chestiunii care forma obiectul de contr<wersa Intre 
Varlaam şi Pa lama şi deci n-a aprohat punctul de vedere reprezentat de cel 
din urm~. Stnodul a admis sa discute numai chestiunea rugacounii t>ibaste 
şi foarte la supr-~fa1a cea a luminii din Tabor, u>ndamnlnd pc Varlaam ca 
voroca nccuvuncu~» dt...,pre ele. Dompotrivă Ftlotci, O.ntatullno ~t Palama 
su.'\'n ca <ln<>dul a ascultat şi a condamnat toate acutele adu-c de Varlaam 
i'tha~lllm. Cantdtullno afirma ca Palama a prezentat smodulut ŞI tomul 
aghiontic care cupnnde prc:;eunat toata doctrina palam11a. 

Punctul de vc<lcrc achindtnist este Su\înut de "'li L'toncii catolici, ceea 
ce indică u mare paqialitate, caci nu e nici un motiv ţa admili ca aderen1ii 
isih~sti au falsifiCllt adevărul in chestia sinodului, iar achindini~tit au fost tu 

• 
t<>tlll obiectivi. • 

Adevarul a'upra acestui sinod trebuie scos la iveala printr-o cercetare 
crit ica a tuturor momentelor care ,;n in vreo legatura cu el. Documentul 
<.:apital care ne p<tatc clari fie.. in aceasta privin\a este wmul cu re ~e refera 
la acest >innd. Sinodul insuşi n-a dat un tom~ cauza foarte probabola a acc.•tui 
fart este ca Varlaam a retracta! la sfirşitul sinudului acu7,clc •ale la adresa 
L<tha>mulut, iar ,modul nu avea nici un interes sa conmbutc cu ceva la 
prclungtrea unc• dl\pute care par<:a inchis!. 

Cind tn-.3 4CU/(tc lut VariOlam fum reluate, dupa fuţa lut In O<x:tdcnt. de 
Gri!!one Achtndtn ~· dtn pncma aceasta trebui sa se adune ~te doua luni 
un al dtnlc" •inod, t!>th~tii cerurli sa li se dea'' dovada despre de7A~probarea 
lut Varlaam ld pnmul stnod; uebuta un dtg impotriva valunlor antusthasl~ 

--- --·---- ----------------·----
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care se vedeau ca nu se vor linişti uşor. ca tomul acc>la a flllot cerut de 
hihaşti nu ne-o spune dectt patriarhul Calcca şi un alt dtx:umcnt adundinisl 
de pe la 1367. Ioan O.Jcca ne spune ca cbiar .a fost silit" de Cantacuzino sa 
dea monahtlor acea.• ta dov-ada. Iar doc-umentul de pe la 1367 afirma ca tomul 
fiind oompus de palam•l• cuprindea acoperit 1nva1atura lor ~~ patriarhul 
O.lcca n-a \'l)it la Inceput sa-I subscrie, dar silit (foa~m) de adcrcn\ii lui 
O.ntacu11nu 1-a I)Qlht mai pe urma făra 110ia lui (o.-:cvv) .. tgnmind vidcnia 
ereztei a.ow:un<a In d". 
~·nu mat izvuarele achtndiniste ne spun ca palamilii au cerut ate!>t tom, 

totuşi sa admitem ca e adevarat. 
Ce re?ulta de aici'! Cd pllfamifii au ieşit din primul sinod cu cunştiinra a1 

au biruit. Et n-avcau de ce sa ~e teamă de un tom In care ~a fie expuse 
.:c;:~.atcrilc şi rezultatul primului sinod, ci dimpotrivd 4./T~tlu ~n astfel de 
d<>cumcn 1. Apoi daca c drept ca patriarhul cu di~p<)Zi\ii ach indinistc, O. leca, 
s-a opu' suh,cricrii unui a~tfcl de tom, e semn ca achindinoştii au socotit ca 
acest tom cuprinde, macar acoperit. invatatura palamita ~·· dctt, ~· sinodul 
1 din Ll41, ale carui dezbateri le reda. a fost favorabil ci. Ce motiv a avut 
patriarhul C.lcca sa~ opuna subscrierii unui document in care~ expunea 
Simplu det'UTSU) "nodului ŞI retuhatu()ui? S! fie celtn\'OCal de documentul 
de la 1367, c.1 patnarhul Ci leca a S<lC()tjt ca nu era pomvn sa dea un tom 
•inodal ••upra chcst•untlor pe care sim)duJ le-a tralatlmpactunur (O<.:<>w>
w .:cur) '! Acesta era un mori,- pentru sinod c1nd ~ credta ca dtsputa ~-a 
sfirşn, dar nu pentru O. leca peste doua luni, cind dt~puta ţt vedea ca nu va 
inceta fără paş• mai hotariti-Curios c ca patriarhul nu Indica mottvul pentru 
care numai silit a ;uh~cris tomul, dar s-ar sublnlelegc din c.c spune In aha 
legatura de idei ca motivul ar fi fost ca nu voia ~a se tnCCllpa o disputa 
dogmat ica. Dar disputa dogmatica era In toi, reanimata de Achindin, iar 
tomul nu c<>ntine~. dupa cum Il interprctCllzli el, nimic dogmatic, pentru ca 
nimic dogmatic nu s-a discutat la acel sinod. Aşadar, pnlnmi(ti au Ctn<t o 
exprm~rt a ftlului cum a decurs sinodul, inr con"ani lor NIU opus. 

Dar tomul ac.cMa, dupa cum recunoaşte documentul de la 1;\67, cuprindea 
măca r acoperit lnva1atura palamita. Pe de altă parte, Ca leca, comcntindu-1, 
recunoaşte ca el expnma fidel dezbaterile sinodulut, cad cu el argumenteaza 
cele petrecute In SIOod. /Xc~ dupd înşişi achtndmiştu tomul smodulut dinti~ 
din 13-1/, cupnnJ~ tll'ttltnttlt inwlţăiW'ii paltunit~. Eal dotlea fapt pe care 
uebute .a-1 ret•nem. (Desigur, alternativa cealalta, care ela fel de probabila. 
ca tomul ace.y ~-~ W.t lllra cererea isîhaştilor ar li Şt mat hotaritoorc in 



favoarea 1e1.ei d holăririle sinodului prim din 1341 au fosl cuMidcralc deja 
la douA luni de un ali sinod ca fiind tndrcptale tn conua oridrui a1ac la 
adr~ bihaşlilor). 

Ond ţ.3 dai, precis, acest tom? Exemplarul editat de Miklosich-MOIIer 
(Acta 1, 202·216) dupa un codice VJene7~ are ca dall luna iulie, indic!ionul 
IX (anul 1341). Asemenea şi cel cdilat deP. Uspcnskij, dupa cod. Lavra 
1945, ce dateaza din 1708. Cel din P.G. 151,679-692 se pret.inta ca dalind 
din Juna augus1 a aceluia.~i an. La fel exemplarul din llibl. Laurcnl. Piui. Vlll, 
cod. VIII, cnrc c preceda• de o inuo<lucere de-a monahului HrisiUdul (Ioan 
Camacuzino). Tot a~a cel edilal de Tischcndorf, Anccdo1a sacra el profan~ 
p. 44-45. exprima ceva adevar amhele dale? Sau sa dam cre1.are numat 
cxcmplarelor care ne prezinta ca da la luna august? 

Mai tnlh ramtne stabilit d tomul a::::s:a ţ.a ~t dupa al doilea si nod. din 
1341. Ne-o \pune nu numai Calcca şi Achindin, ci ~i Filotei, C.macu11no, 
Palama şi 1omul din februarie 1347. Top şi mai ales Palama i1 aduc ln~ă In 
strinsa legatură cu sino<lul al doilea. Trehuie sa fi rost dat In zilele ce-au 
urmat imediat sinodului al doilea, fiind subscris de ierarhii aduna1i la acel 
si nod. Cum are sa se explice ca un exemplar (~i pua le şi allele, needilalc) ne 
prclintâ ca da1a luna iulie, iar celclallc luna augusl? Divcrgcn!a acca~1a s-ar 
pu1ca explica In dt)Uă feluri: sau c3 si nodul al doilea s-a ţinul ~prc snrşil~l 
lui iulie ~i al unei s-a compus ~i lomul, iar ptnli In augusl s-au aduna! asdlt: 
!Urile 1u1uror celor 7 ierarhi. sau c3 si nodul s.a ţinut in august dar adcren!'• 
isahaşulur au compus tomul ~Mi inaime de a .c aduna sinodul, In tulic, dnd 
au vazul c3 alacurilc lui Varlaam ~inl rclua1cde Achindin, dar a fosl wt>=as 
dupa Inchiderea sinodului. În cazul dtn urma sinodul s-ar fi convocat 1ocmai 
provocat de insistenta isihastilor In tcga•ura cu sutxscricrea aces1ui 10m. 
Ierarhii vor 11 vru1 să 'stabilea'sc! lnlli că şi atacurile lui Achindin sint inspi
ralc de cele ale lui Varlaam. fn felul uccsta s-ar explica mai hine şi fa piUI 
penlru cMC 10mul nu face pomenire de Achindin ~i de sino<lul al dllîlca. 
ToiUşi, din expresiile lui Pa lama şi ale 1omului din februarie I:W7 c3 1omul 
nu numai .. s-a subscris", ci s-a şi .scris" după condamnarea lui Achindin. 
urmca~ cu mull mai probabil că sino<lul s.a ţinut la fmcle lui iulie. Ches
liunea s-ar ~1u1iona ~r dac! am cun~te data precisa a cclut de-al doi
lea si nod. 

Dar despre dala aces1ui sinod nu pu1em spune decit că esau ~firşi1ull~a 
iulie ;au tncepu1u1 lui august. ln orice ea1, 1omul s-a născut sub tmprcsw 
•~a~;oţod lui Achindin. Cum Insa accoo~•a ~c referea direct şi aproape exclusiv 

la problema raponului dinue Iiin1a ~i Insuşirile lui Dumnezeu, evlden1 d . 
alil !Duritorii !Omului eli şi subscriltorii lui au fos1 co~1ien1i dl el c menil 
sa infunde gura lui Achindin IO<.mai tn aceasta chestiune. Or, cum ar fi pulut 
tomul avea aceas1a menire, daca el n-ar fi cuprins nimic In aeca.~ta chcs
liune? Apari\ia lui, dacă n-ar fi Insemna! o !nlarire a punclului de vedere 
isihastlocmai in aceasta cbcstiune, ar li fos1 deplasata a~11m. 

In aeea<1a legătura de idei pu1em no1a de pe acum o conlra?.icerc In care 
ajunge patriarhulloan Oileca, tn cele de mai sus am vă?.ut că cllnsuşi afirmi! 
ca wmul i-a fos1 smuls eam cu sila de isihaşli; In a11a scriere a sa, In care se 
sii~IC >il dea o explicare proprie !Omului, afirma că tomul n-a avui ali scop 
dedl sa lnlllrcasd cele ci1cv-~ canoane cupnnse In el contra celor ce Incep 
vreo di,pula dogmalica. Dacă aces1a ar fi fos1 seopullomului, lu<.TU la care 
!inca aşa de muil Caleca, la ce ar mai fi uebuil sili penrru a-lsu~c? Sau 
poa1c 1oneau şt isihaş1ii sa se afirme accsllucru impotriva lui Achindan, care 
rclua>c acu1.e1e lui Varlaam? In cazul a~1a iar s-ar con1razice C31eca, da1 
fiindcă dealilea ori afirma că Pa lama a retncepu1 diS<.111ia dupa primul si nud, 
ceea ce de allfcl vom vedea că nu-i adevara1. 

Şi acum sn expunem cursul dezbawrilor din sinod. mai ales pc haza 
<'xaminiltii obiective a •omului. 

imparalul, lniUrcindu-se din cxpedilia sa din Acarnania anume pen1ru 
domllhrca aces1ei agilalii religioase voi mai tn1li sa impace lucrurile flln\ a 
se recurge la mijloace extraordinare. De aceea îndemni alTI pe Varlaam cii 
şi pe Pa lama sa ineelet.e cearta. Choar documenwl anlililhasl dan Cod. Val. 
gr. 2]35, de care face mare caz M. Jugie', manuriseşle că tmpara1u1, pauia
rhul ŞI o serie de demnitari con~iderau inca inainte de sinud acutele de 
ere1ic adu>e de VarJaam la adresa monahilor, ca nedreple şi wma acţiunea 
lui Varlaam ta .,un atac la adresa Intregii vieli monahalc, porni! din ~piril 
de ceana". A~a ca membrii sino<lului, care fu convoca! pe ziua de Il iunie, 
in biseraca sr. Sofii, dupa ce lncer«''rilc de impacare nu rcuşara, erau mai 
dmainlc ctlnvin~i de nedreplalea acutclor lui Varlaam. Nu mai era hpsa de 
o dctbalcre prea amanun!ill!, ci doar de Implinirea unei forme pe care o 
cerea şi o panidl! şi alia, una pentru a-~i doved.i acuzele, alta pcn1ru a-~i 
ara1a nev1nova1ia. Mai presus de 1oa1e nu se renun13 la dorin!• de a se pune 
dt mai grahnic ~i efi mai impacaualor penuu ambele pl!f\Î un eapal aces1ei 
lulhurAri rau veni1c in siluatia de atunci a slalului 

• 
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1_. <Ontr<»'fno< palamî1e, EO 1931,401 (CI. tJ Dl<l.colh). 
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Sinodul se ~uuna In marea biserică a Sf. Sofii. Participa Imparatul An
dro-nic al III-lea, patnarhulloan Caleca, mul!i arhicrci, senatul. o seama de 
demnitari, clerul ~· egum~nii din Constantinopol şi lume mulla din ora_~ 
ca public. 

Intii fu invitat Varlaam .,sa arate şi sa dovedea_~ de are a.v4 .a ţpuna 
contrd monah1lor ce traiesc tn isicbic", adica ac1!7ele formulate In KTis In 
raponut către patnHh. Vartaam avea rolul de acuzator. 1ar monahii de 
acu1.a1•· Prohabil p<:ntru ca v3tuse că atmosfera este favorabila monahllor. 
Vartaam fie d1n d1ploma\ie, ca ţ3 apuce aprobarea sinodului a>upra vreunor 

, premise mai dcpanate. fie dm teama ca va fi condamnat pentru tnv3\3turile 
pe care le sustinca contra i~ihaştilor,- începu sa vorbe&-<ca de..prc lutruri a 
căror legatura cu acutele ta adre~ monahi lor sinodul n-o vedea; tşi exprima 
anumite r.c:lllmcrir: dogmatice şi puse anumite intrebari 1~ c::rc terca ras
puns, caci altfel nu va trece la ;~culclceomra isihaştilor. M. Jugic recunoaşte 
C1 ,. Varlaam a fost1nvilat sa-şi dezvolte acu1.ete pe care le formulase mntra 
i•ihaştitor şi a lui Origorie Palama in raportul sau in KTÎS catre patnarh", 
dar în con1inuare spun~ ca .. Varlaam a fost oprit sa abordC7C che.~tiunea 
dogmatica a naturillummii din Tabor, poruncindu'-i·~ sa se lina la punctul 
prccts care i-d fu<t indicat". Dar oare ou î~ira..<e Varlaam In rdportul<.au în 
scris către patnarh ~·chestiunea dogmatica a naturii luminii d1n Tat><lf? l41j 
ce nu se poate LTcdc. Doar toata polemica culmina_<e In acest punct al 
deosebirii Intre fim1a ~llucranle lui Dumnezeu şi numai dupa aceasta - sigur 
pentru că In at-c-.1 punct 1 se parea lui Varlaam ca gr~te Palama mai grav 
- a ventl Varlaam cu pira la Constantinopol. Însuşi tomul arata de altfel ca 
sinO<Iul a ro<t <e.<i1.at de acu7.a lui Varlaam In acest punct. C4d In introducere 
spune ca Varlaam a acuzat pe monahii, care afirmau că vad lumini ncgraite, 
de pretentia ca vad fiinţa lui Dumnezeu, iar cind aceia se apilraril ~punind 
ca aceasta lumină "nuc fiinţa lui Dumnezeu, ci harul Lui nccrcat, c1ern şi 
lndumnewitnr, ii acută de direism"'. 

Nedumeririle şi lntrct>arile &-<upra cărora a cautat Varlaam ~~abata aten
ţia sinodului n-.a fO>l chc>tiunca dogmatică dezbatuta In polemica cu Pa la
ma. Sinodul ii porunCI de mai multe ori sa rc-.'inl la chestiune, dar Vartaam 
,.nu voi sa vobc<t<.d dc.~pre chestiunile care aveau sa fie exam•nate, ac.hca de 
pira sc!'lsa contra munah•lur..:. Atunci se citira canonul 6-1 al smodului VI 
ccumcn1c 1• 19 al smodulut din Calcedon, care intenic unuia care nu-i 

P<r l~l. MCO 
r-e, tS1. 6KI 
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~pt<Cll•P să scormoneasca tn public vreo discuţie dogmatica. Patriarhul Ioan 
•leca ~i teologii catolici spun că aceste canaane s-au citit cu SCl.lpul de a n 

, '"'"' Varlaam $i vorbeasca peste tol deacuzeledogmatice ta adresa isibaşti
k>r. O nu cu acest sonp s-au putut citi aceste canaane e dovada faptul ca 

i~i teologi catOhct luind de bun dOcumentul achindinisl de la 1367 
ahrmă că chestiunea dogmatica ocolita la acest sinod a fOii tratata la un 
••nod vtnor. Cum s-ar 6 putul prezenta însa la acel sinod viilor, ŞI In general 
III orice ~inod. cineva cu acu1.e dogmauce dacă aceste ca noa ne opresc pe cme 
nu-i epiSl'Op sa vorbea_~ca. In general. public despre dogme? Grigorie Pala
ma. raspuntind lui Ioan Caleca Ti atrage atentia ca tOmul lntcrpretea/J~ 
••mea acestor ca noa ne In sensul ca etc opresc pc cineva sa sonrmoncasca o 
<hestiunc dogmatica noua. Si nodul se vedea în perspectiva de a asista la 
r~sc;;lirca unur noi probleme dogmatice. De aceea ordonă :ui Vur:aam sa 
vurhca<ca de~pre problema deja răscolit!, despre acuzele la adresa isihaşli· 
lor. Acestea nu erau o problemă rascolită pentru prima data acum în Mnod, 
'' una care tocmai trebuia solutionata. Sinodul nu voia sa se vada adunat • 
pentru a face Inceputul unei noi discu!ii dogmatice, ci pentru a pune sftrşit 
uneia vech1 . .. ~-a fost resp1ns Varlaam pentru că vorbea despre dogme. ci 
pent ru ca a Incercat <ă vorbească despre ceva care nu se 1inea de chestiunea 
de la ordinea 1iiC1". DJT ca <inodul n-a 'TU' in general sa a uda despre acu,elc 
do~maticc ;.Jc lut Varliotam, nu e drepL Doar tocmai pentru aceasta s-a 
•dunat l i la aceas:a Ioa 1nvi1a1 pe Varlaam. Patriarhul Calett merge pina 
.11:olo incit afirmă ca Varlaam n-a fost eond<lmna1 pentru vreo eroare dog
matica, ci numai pentru ca a Inceput o diSCU\ie dogmatica. Grigoric Pa lama 
r~'pinge u~or această afirma\iC cu Intrebarea că de ce nu s-a rO<tll această 
wndamnare inainte de-a respinge Palama atacurile lui Varlaam? 

Ca sinodul voia \le la Varlaam o expunere a pîrilor contra i<ihaştilor. iar 
acda nu mai voia 5·0 facă, ne dovedeşte şi expresia din tom, ta Varlaam 
.)urind porcii de ce t ••orbo", s-a apucat de ahe chestiuni. Nu c de crezut ca 
expresia acea.qasa nu redea cit mai apropiat o impresie generala a sinodului, 
caci ah fel n·ar fi admiţ·O patriarhul Ioan Caleca. Ştim doar de la Grigorie 
Palama ~ wmul a fost examinat şi indreptat în cursul mai multor tilc de 
cei care r:au sub$<.-ris ~~ publicat. · 

Acela_~j lucru 11 dovedqte~i faptul că dupa cilirea celor doua canoanes-a 
citit pira lui Varlaam contra monahilor. Prin nimic nu indi~ tomul ca s-ar 
li citit numai anumlle par!t din această ptra. DimpotrM, 1inu1a hml>ajului 
arata ca s·a ctltl reclama\•• intreaga. Aceasta o recunoaşte şi M. Jug1c, Rm<. 
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1. Stem. Or, se poate admite ca această reclama1ie nu se referea şi la 
tiu nea raportului Intre fiin1a şi insuşirile lui Dumnezeu, cea mai im]iX)t·tar•~ 
din loota polemica'/ Si nodul, deci, a luat ofJCios cunoştinta de partea 
matK:a a disputei şi nu lntdcgem de ce I-ar fi opnt pe Varla<om sa o exp,unl 
şi or~J. 

Despre citirea acestei reclama!ii, patriarhul Ioan Ca leca nu vrea sa am1illi 
teasca nimic. ci trcc:c de·a dreptul la citirea unor pa.<aje din scnenle 
mice ale lui Varlaam contra isih~tilor, sarind şi peste cuvintarea de ap3111111 
a lui Pa lama, care a urrrull citirii reclama1ici. Trece, pentru a evita sa 
noasca faptul ca li nodul a luat la cunoştinţa toate eautclc lui Varlaam. 
chiar vrea ,a acrediteze parerea ca Varlaam n-a mai fost primit ea ac'"t.llltOI 
~i nici Pata ma ea unul tn aparare. 

Cama.u1.ino ne informe<~z11 ca Varl~m a intovaraşit citirea rcclannatiei 
(sau a Căf\ii ~:<>ntra isiha~tilor; nu se in1ctege lAmurit) şi uc cxplicari 
dc?VuJrari orale. 

Fu invitat apoi icromonahuJ Grigorie Palama, ca cel mai mult atins 
acc>te acu1e, ,3 ~c apere. CuVIntarea lui nu ne este pastrata. dar tomul 
'rune ca Pal .. ma a aratat ca Varlaam a inceput lnth sa ~ic oontra mo,na. 
holor aduclndu-le acuJele expuse la inceputul romului. Care sint aa::.te 
acu1.e'l Tomul spune In introducere ca Varlaam auzind pc monahi 
mvJnd ~ .. cer Lur.tţ• cu inima primesc ilumin:lri dumncze1~tl tn chip mil>lic 
~i ncgrln. Î·a acu7.at ca <OCOlesc tmpartăşibila fiinţa lui Dumnc,cu. Mo,nallil 
aparîndu·J>e ca nu pnme<c fiin\a. ci barul nccreat, etern ~i lndumnezeitor 
Duhului, V~rlaam 1-a acuzat de diteism". Cum vedem, foarte puţin se vor
~te aci de.<pre iluminari ~i aproape numai de.<pre problema dogmatica. 
A>upra acesre1a a insistat Pa lama mai mult, aratind ca "'uzelc lui Vartaam 
sini contrare cuvintelor sf. Parin\i. 

Patriarhul Ioan Ca leca nu numai ca reface cuvintarea lui Pa lama, cum am 
aminut mai su,, ci chiar vrea sa lase - cel puţin impresia - ca Pulama o-a 
mai fost invitat sa ia cuvintul, ca fiind de priS<Js, o data ce Vurlnam a fost 
reprobat prin lm~i faptul ca a produs o dispută dogmatica, nemaifiind 
admis ca acut.<~tor. Pa lama a ramas plaotnd cu acuz.a ~supra sa pentru a fi 
discutata cu alta cxa1.ie. 

Dc-ab1a dupa cuvintarea de aparare a lui Palama ~ trccu la citiri d1n 
scrierea lut Varlaam Contra mo.salimtilor. Nu vom ţr~• daca vom afirma el 
la sfîrşitul cuvintamlui Pa lama. Varlaam devenise din acuzator acu7.at. Intii 
au".ta IU>QC mvnat sa-şi dezvolte acuza, apoi se citi:.e reclama1ia sa S<.Tisa.. 
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hll1aştii, ca acu,.ati. trebuiau să se apere. Grigorie Palama se achita de 
1111lliu1nea acea.'~ atit de satisfllcator, tnctt la sfîrşit rolurile erau cu totul 
la"e!Sluc. Varlaam trecea pe banca acuzarii. De aceea acum i se aduc scrie· 

Probabil le-a pretcntat Palama in>uşi ~i se citita din ele atitea pasaje 
trebuiau pentru edificarea sinodului. 

Cum prezinta Ioan Ca leca lucrurile, nu se poate explica cum de s-a ajuns 
citeasca dm M.'TlCrca lui Varlaam ca a unui acuzat. El spune ca Varlaam 

Patama .. au foM aduşi de sinod pentru ca se acu.uu reciproc de eretic". 
Vartaam a '''rhll cel dintii, dar Indată si noduli-a dezaprobat pe motiv c.1 a 
rl.,colit o discu1ie dogma!iel. Dar atunci ta ce-a mai fo~t de lipsa sA se 
llll::as-~· din ;crierilc lui Varlaam? Aceasta nu o c•plica suficient Ioan Cale· 

La t-e-a rost de lipsa sa se citeasca din ele tOcmai dupa culllmarea lui 
Pa lama'? Daca si nodul a avut aceeasi atitudine fata ue amin~oi, de ce nu s-a . ' 
utit si din ~crienle lui Palama? Trclluia chiar să se cite<1$ca din etc Intii, 

• 
pentru t-a intii a fost acu~.at Patama. Se vede Că sinodul n·• condamnat pe 
Varlaam pe simplul motiv ca a mişcat discuţia dogmatica tmpotnva isihu~ti
lor. ci pentru ea sus1inea lucruri contrare tnva\aturii biseric~ti. Şi se mai 
' ede ca Pa lama a -capat de sub acuze prin cuVIntarea sa, iar Varlaam tocmai 
In urma acele• cuvintari ajunge acuzat, de trebuie sa i se ia In cercetare 
w:ricrilc. 

Ce s-a citit dtn ~ierile lui Varlaam intitulate Conua mast~llamlor? 0.
kx:a spune ca >-a t1llt cea ~~prt /unWu! ~i cea Despr~ rug<l<'lunt. Modul 
aniculat in care vur~te despre ele Caleca ne arată el aceste tratate s.au 
citit intrcgr. Palama, de aoord cu Calcca, spune ca dupa cuvintarea sa de 
• parare. ,s·a t:xpus ma• amllnun[it cuvfntarea dtsprt lumind" a lui Varlaam. 
Numai cit patriarhul Caleca, spre deosebire de Palama, face o prC<I mare 
distinctie Intre problema luminii şi cea a deosebirii intre fiin1a ~i insu~irile 
lui Dumnezeu. Sin<ldul s-ar li se~izat numai de prima intr-un mod superfi
cial. dct;.probind doar felul necuviincios în care se exprima despre a(:ca 
lumina Varlaam. Dar este imposillil ca inlr..o scriere care se ocupa. in mod 
special, cu aceasta lumina sa nu se fi expus o opinie despre natura intima a 
ei ~i sa nu~ fi exprimat ~o ipso o judecata asupra raportului ~celei lumini 
cu Dumne1.eu, cu atit mai mult cu cît Varlaam a trebuit -.1 ra,punda lui 
Palan:a, care, tnca In prima triada, in scrierea sa despre lumina dumne
lciasca, pri,'Cijte acea.< ta lumina ca o manifestare a lui Dumne1.eu, d~bita 
de fiin\a Lui. Am v~tut, expuo.ind ideile ultimei triade a lui Palama, care e 
replica la scrierea ronrra mo.salianilor, ca Varlaam se: ocupa in acca1ta npera 
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apmupc numai cu lumina dumnezeiasca, dar nu la ~upr•fa\3. <:1 luind 
4111u<hnc In chesliunea rapor1ulu1 lnlre fiin1a şi lucrarile lu1 Ou1m1~eJ·eu. 
Toale <,lalele pc care le-am dat dm opera lui Varlaam, dnd am expuţ renlica 
lui Pa lama. 'e refera la aceaMa prohlcma. 

Pa lama observa ca .. Cuvlntarl!tl desprl! luminll (a lui Varlaam, ......... , 
prindea toate, şi H>li cei ini!ia!i tn chestiune ştiu ca tot raspunsul lui t'a•1an11 
la atacunlc lui Varlaam se refera la lumina şi la rugaciunea sfinta". 

E aucvarat ca In tom nu e inserat decit un pasaj din scricr~a lui Varlaanr 
despre lum1na. dar in urma manurici lui Calcca fn>u~i. putem afirma ~ig•u. 

ca S·a dtH In \lnM toata scnerea. Se va 11 in~erat in tom numai acel pa•,ai; 
pemru ca a'uJ>ra lui se va fi oprilln mod deosebit sinodul, ea a'upra un 
ee cupnndc ""'te elementele uoctnnc1 lui Varlaam. 

IJI: ~~i rasaj: .. Lumtna dumnctCifll care a St:'~!cdt ir: Tabor nu na 
n~apm5tl (a.npoonov). nici c-u tuk••dmt lununt'J a dumntZ('tril, mei nun s{U1td 
şt mw dumnnttw.fclt d«.ÎI ingtnt, CI mftri()tlrtl chiar CUK<'Idni nOllSITt. Oei 
toate CUJ(CI4rilc şi toale cele imeliţihilc sini mai vcnerabile dCdl acea lu· 
mina. ,.llrt nf vint pnn atr şi st/1 J'uh pr~ltrta simrului ţt s~ araltl celor Ct' pril'tsc 
numai /ucnm senvihtle,jitnd mmenlllt'J şi m•ind o fornul şi anltfndu· rf in .<pa[iu 
şi in""'!'· rolorind tltn.ll 11 acum fomtindu ·St şi drtltintlu·.re. llcum t'\ aporindu
u l' trrcîmJ In ntt.ttstenţtJ, ca o ranla,ma, ca ceva impMJit ~i marginii. De 
aaca a ro~l vazută de în.~i care au p1crdut puterile min1alc •au care n1c1 nu 
le-au avut vreoda1a ~i nu se punfica5eră, ci erau ncdesavi~l\1 ch1ar pnvind 
"ederea a<'Cea de pe munte, deoarece nu ~ invrcdnidsera de lnlcleterea 
•<'lor diVIne. De la o as1re1 de lumma uecem ma1 Sll!> la cu~ctan ŞI cunlem
pl.t\u, care tncuntcstâtnl sint mai lnJltC d<.-cil acea lumină. A.~dar cei ce 'pun 
~a a<ca lumina este mai prrsus d~ mim~. ctJ t adtvtlratll, llt<ljun.wl şt ctltlalrt 
a.mnenNt, sint r41ăd\i... şi introduc In hi,crica dogme p3~tuhilclarc". 

Din iiCC~I cila1 se des"prind doua p<ll.l\ii, direc1 Qpu~. faJ:\ d~ lumina din 
T<~bor: <Ca a lui Varlaam ~i u:a a isiha~lilor. 

b1haltu ~ucmeau a<ea lumina ntiiJUnttJ, adica inaccesibila pc calea na
lurala a SlmJurilor. fimd ma1 presu• de natură ~i de lngcn ŞI perceptibilă 
numa1 pnn pu1erea Duhului Sfint. Oadl e mai presu.• de sim1un, de minte 
şi de !ngcn, <'Vldenl ca line de dumneu~re, e "cu adevarnt dumnc7Cia.<C4" 
Ea e 1ma1eria1a ŞI permanentă ŞI are toate Insuşirile care decurg dm notele 
enumerate, ,.cclclalte asemenea•. 

POII\tJ lu1 Varlaam e opusa pe toata linia. Lumina aceea e ma1 prejos de 
îngeri ~~ de minte şi e supusa simţurilor. Nu e dc<i dumnczc•asca, ci e 
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" '·llcn .. la Ba e chiar inferioara tumin1i ob~nuite, fiind o fiqiunc a ha · 
'"' '"a!iCI 1n~1lur subnormali. 

Smodul a rt...,pins poziţia lui Varlaam. Nu Inseamna aceasta o confirmare 
a poziţJCI "'ha~lilor? Sau exista cumva o poziVe de mijloc pc care S·O fi luat 
''"odul'! Nu pu1em lnJclcge in ce·ar oon1ta o astfel de p<ll.iJiC. Apo1 daca 
ace-'la ar fi "'zul, si nodul ar fi 1rcbuit sa.ş~ faca observaţiile sale şi fala de 
poziţia is1has1a, rclu~înd unele din notele pe care le atribuiau aceia luminii 
dumnct.dc~li. Or, aceas1a nu S·a intimplat, ci, cum spune tomul, .. monahii 
'-au dovedil ncatin~i deacuzele lui Varlaam, ca unii ce respectau şi pc<'hlau 
in cxph<:a\lile şi preda mile Parin!ihlf", 

E drept ca po?i!ia lui Varlaam n·a rn~1 respinsa In si nod ~i in 10m cu o 
formuldre proprie. ci numai <'U mate patrilticc. Dar aceasta a t11cu1-u "no
dul p<:ntru a dtl\cd1 ca nu se imroduce o dogma noua in Bisendi, ci -c afirma 
vechea inv3J31ura, faţa de innoirea lui Varlaam. incolo, cita1elc palrhtice 
dm wm ~fn1 "''fel alese ca prin ele se respinge net invaţaiUra lui Varlaam 
şi se cnnrirma p<IZiţia i>ihaştilor. 

Priviwr 1~ uccstc ci tale, M. Ju~ic afirma mai intii ca in si nod n·;l rusi vorba 
dcch de cel din lo•n Damascbin şi de cel din Andrei Critcanul. Cclcl;lllc 
le·<• imeral Palama in 10m de la sine, dar 1omullntreg, a~a cum~ prctinta 
dli, a ft"l ~ut><cnl de patriarhul Calc<:a ŞI de eeilal!i ierarhi. Aceasta afir
maţie o fa<'C M. Jugie pc baza cuvmtelor lui Ioan Caleca: .Se c1ura ~i 

cuvintele ,nn1ulu1 Ioan Damasch1n ~~ale lui Andrei Criteanul, cele pc ea re 
le-au sem dc,pre ~tinta Schimbare la Fa1a a lui Hrislos". D•r cuvm1clc lui 
Caloca nu cred ca au un înţeles ehmina1or. Ca leca a amin1il numai acc~1e 
citate pentru ca ele sini cele dintii şi cele mai extinse (cit ll>alc celelalte 19 
ci tate la un In<.'). Apoi in diYersclc comentarii ale tomului, C..lcca su<1ine ca 
s·a la<at c11 greu convins să-I iscalcasca. Ca mmive, insa, aduce toldcauna 
altele, nido<hlla pc acela ca S·ar fi inserat in el lucruri de>prc care n.a ro,t 
vort>a in 'innd. Din cele 6 pagini şi juma1a1c dt cuprinde tomul in P.O . 151, 
citatele In ch~liunc ocupă mai mult de-o pagina. SA ti sub5cri• Calcca ~i 
ceilal\1 ierarhi, din1re care unii foarte scrupul~i. un tom carccupnndea a1ila 
lcxt de care n·~ f0\1 \IOrba Tn sinod? Atanas1e al Cyzicului îşi JU>Ufica ş• el 
intlmcrca In a ~utrscrie tomul cu a11e motive, dar de-u eventuala 1n1crpolare 
de texte necitite In <inod, ou amint~te. Mai amintim ca wl care a prctcntat 
citatele pa1ris1ioe stnodului 1rcbuie sa fi fO!It Palama, caci el era purtălnrul 
de cuvint al l~ihaştilor con1ra lui Varlaam. SA nu fi prezen1a1 el acch dnu~ 



citat~ şi, în general, se poate admlle ca sinodul a 1reeuJ peste toată problema 
numai cu doull dtatc patristice'/ 

In al doilea rind, M. Jugie afirmă ca cilatele patristice din tom nu afirma 
cxplidt invălatura isihastll despre divinitatea luminii din Tabor, ci sint ex
presii oratorice şi metaforice, v-dgi ~~ ambigui. Dar de la Inceput lrcbuie să 
observăm c.1 ele au fost considerate de sinod ca respinglnd dOCirina lui 
Varlaam despre lumina ~i întărind-o pe cea isillasta; re.ţpingînd afirmaţia ca 
lumina din Tabor e materiala ~i mai prejos de cugetari şi confirmind ca e 
;materiala, neajunsa, mai prc:.us de minte şi de îngeri ~i cu adevarat lumina 
a dumne?cirii. 

sa raminem dCOC3mdata numai la cele doua texte din Ioan Damaschin si 
Andrei Critellnul. fn textul lung al lui Dama~hin intilnim expresii ~: 
.,Astazi abisul lumir.ii ;;<:nJwnst, astau revarsare nmtilrginiltl de sira lucire 
dumnezeiasca ... Acum s-au aratat alt ntvtlzult de ochi omeneojti ... Trupul 
muritor iZIIOrâşte slava dumnmmi ... Nu din afara s-a adus slava trupului. ci 
dinauntru. din dumntuireo supradumno.ttasca a Cu••fnrului lui DllmMuu, 
unitli ipostatic, In mod negrail, cu trupuL. Pc frunta~ii &[)(Ktolilor it ia 
,.ranori tli sllll'ri fÎ w dutr~Mztirii Salt li It ducoptr/J. lur dumntutrto Sa ... 
slava dumnezeiasca. cea cort trart.!Jcmdt 10011" (r'lv Kavrcw tJ'lt.:ctva). singu
ra mai presus de toate şi mai tndinte de toate ... Ioan a vazut slm•a neumpo
rald a Fiulur ... Cel cc~-a nascut rara Inceput din Tatal arc raza naruraltl filrtl 
dt-llct>puta dumnntiri~ !i slava dunrnntirii dt!"i"' li slava a 1rupulw ... Aces
tea 'înt cele ce ochiul nu le-a v~zul şi urechea nu le-a auzit şi la inima umului 
nu s-au suit. A.~a vom fi In veacul viitor pururea cu Domnul, privind pe 
Hristos în lumina radiatoare a dumncYCirii .. .'', 

Iar Andrei Critcanul are cuvinte ca acestea: .,Mintuitorul urca pe ucenici 
pc muntele cel înalt... ca sa le arate slava~~ stralucirea mai presus de lumina 
a propnei dumnez~iri ... Aceia devenind afarâ din trup şi din lume, pe cit cr<t 
posihil, au cunoscut starea din veacul viitor din cele ce le-au experi<tt ... 
Lumina cea neapropiata şi nctempor~IA a scllimbat la fa!ll propriul trup ~i 
a sualudt mai presus de fiin1a prin prisosinla propriului izvor de lumină...". 
Jar apostolii o-au vazut-o prin puterile naturale, el depaşinu propria natură, 
ceea ce se ar.ua prin raptul ea au cazut ln somn greu. 

Fara Indoiala, lucrurile de care se vor~tc aid nu pot fi exprimate cu 
precizie matematica şi întru totul adecvat. In mod fatal trebuie sa foloseliti 
comparaţii şi termeni aproximativi. Dar aceasta nu Inseamna ca din tahloul 

1utal nu se desprinde destul de clar o anumita rdcc despre lumina dumne-

1.ciasca. Trebuie sa admitem, de altfel, ca J>Arinlll aceştia au vrut sa exprime 
~i o opinie despre lumina dumnezeiasca, nu numai sa se tmbete fllra noimă 
intr-o terminologie bombastica. Care este opinia lor despre lumina uumne
zeiasca. a~ cum se desprinde din cuvintele lor? Sigur ca una care nu se 
deose~te Intru nimic de cea a isih~ştilor. Şi ci spun ca e o lumina care nu 
poate fi ajunsa pe calea puterilor naturale, care e mai presus de natur~~~ de 
ingeci, care nu e matcri,.la, care e raspindita de dumnezeirea CuVIntului 
intrupat. Maniera teulngilm catoli~i de-a trece repede peste astfel de expre
sii, fllra a le invrednici de-o analit.a oarecare, ci taxlndu-lc de exagerari 
or•torice şi metafore ce nu exprima nimic;, e cel putin superficrali!, daca nu 
de rea credinţa. 

Dintre ttlclalle li tate, unele nu exprima mai mull ca cele doua pomenite • 
in altele lnsli se face o .Jeoseb1re clara Intre fiin1a lui Dumnezeu, care nu se 
poate vedea şi impanaşt, ŞI Intre lucrarile Lui care se Imparta~. cum e 
harul, sau se vad în stare extauca, cum e lumina. Afi e locul lui Yaţile cel 
Mare ca .Duhul Sfint dupa fiin\1 e neapropiat, dar cu puterea toate le 
umple"', sau cel in care spune ca • .lucrarile lui Dumne1.eu ţfnt variate, dar 
fiinta e stmpla. Iar not spunem ca cunoaştem pe Dumnezeu din lucrari, de 
fiinta în.a nu '<ltX>Iim ca ne putem apropia. Lucrarile Lui coboara la noi, 
dar fiinţa ramine neapropiata". Un loc drn Atanasic cel Mare fn care se 
spune ca ,.nici un om nu poate vedea fiinta lui Dumnezeu dc:.oopcrita", e 
comentat în tom astfel: .. De aici~ vede ca nu liin1a lui Dumnezeu au vazut-<> 
sfin!ii, ci slava Lui". Important este locul din Dionisie Areopagitul (Epist. 
11)' în care se face uistlnc1ie Intre dumne1.eirea, care e darul prin care ne 
îndumnclcim, şi il"\>rul din ~,:;~re vine aceea, care e mai presus de orice 
principiu. Acelaşi sens ti are un loc din Sf. Ioan Gurl-dc-Aur, în ~-arc se 
spune ca "nu Dumnctcu se varsa, ci harul", 

Chiar 'daca nu s-ar fi cith In sinc)d citatele din urmă -ceea ce nu-i de 
crezul -avem şi alle argumente ca sinl)dul s-a scsi1.at şi de problema dog
matica pe care o imphdl lumina din Tabor. Din introducerea tom ului ştim 
c.1 Varlaam a venit acuzind pe isihaşti de diteism, ca unii ce numeau dum
nezeire ath lucrarea dumnezcia.•ca cit şi i~rul ci neimpart!şibil. Sinodul. 
respingind acuza lui Yarlaam şi declarind pe L~ihaşti neatirt~i de acuzele lui, 
evidem da aprobat lnva\lhur~ lor, ca fiind In oonsonan1a cu cea a Părin!ilor. 
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Un ali argumeill tl avem in cuvîntarea împaratu~ui. După citirea citatelor, 
Varla~m facînd unele ohiec1iuni, lmparaull a intervenit spunînd: .,Nimeni 
sa nu creada, auzindu-ne mărind dupa cuviin1a acea lumină atotdumne· 
i.eia5că, că wcmim vizibîlă natura lui Dumnezeu. Căci deşi 11u ajuns la o aşa 
îtttUtime a vedt.rii cei ce .t·au unit 1n mun1e cu Iisus, ei au vazut nunwi harni si 

' ' 
slava dumnezeia.rdl, nu lilsdşi n<mlla care procură ham/. Doar o ştim pe 
aceea, 1nva1a1i de dumnez.ei~tile ~-uvintc, neîmpl!rtăşibilă, necuprinzibila, 
nevi1.ibila, nici celor mai înalte puteri supra lumeşti, nelăstnd nici maC<lr vreo 
urma cit de mică pentru cele ce sint mai jos de ea". O mai clară expunere a 
doctrinei isihaste nici că se putca. Cu,intclc împăratului dovedesc în plus 
că in sinod s-au citit toate locurile. patri5tice cuprin.<e in tom şi poate şi 
altele, cad numai din primele doua nu s-ar fi tlicut aşa de u~~H trecerea la 
astfel de cwinte ale Imparatului. 

Varlaam fu dovedit astfel că Invata contrar lnvătăturii bisericesti şi fu dat 
' ' ...... 

de r~ine, cum zice tomul. 
Pe1.baterea trecu de la problema aceasta dogmatică la atacurile lui V;n. 

laam contra pra"icilor şi obiceiurilor isihaste, fiind r«.>.spins şi pc acest teren. 
DcoSţhita atentie se dădu atacului la adrC$a rugaciunii isibaMe: Doamne. 
liruse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, miluieşre·nttl. Varl;mm acu?.a pe 
isihaşti că se fclloscsc attt de des şi exclusiv de aceasta scurta rugăciune, cum 
se folose.~c bogomilii de Tattll nostru, şi că in loc de: !isuse Hristoase, Dum· 
nezeul nosm1, zic !isuse HrLstoase, Fiule a/lui Dumnezeu, care iara~; ar fi 
cre-.ie l)ogomila. lsihaştii - desigur, prin Palama - adusera citeva Jocuri 
patristice despre indreptatirea acestei rugaciuni. fnsuşi imparatul luă cu· 
vîntul şi o sustinu. Varlaam fu dei.aprobat şi in aceasta chC$tiune. Vazind că 
va fi condamnat, ceru ierîare. 

Camacuzino spune că Varlaam văzînd că va fi condamnat l-a rugat pe el 
de ;fat ~i ajuwr. Şi el11 stlituî sa nu aştepte condamnarea, ci sa-şi recunoasca 
grcşcalasa şi dreptatea monahilor .. Varlaam raspun~ecă poate va fi cond am· 
nat chiar mărturisindu-~i greşeala ea unul ce . .a atacat dreapta invatatura. De 
aceea crede că ar fi mai bincsl! aştepte ln tăcere condamnarea. C.antacu'l.ino 
îl a:.igura insă că nu i seva intimpla aşa ceva, cit timp este el de faţa. Varlaam 
asculta, paşi in mijloc ~i manurisi ca nu din spirit de ceartă, ci din ncştiinlă 
a sustinut cele ce-a sus1inut. Acum recunoaşte că monahii invata de acord 
cu sf. Parin!i. Origorie Palama şi monahii care erau cu el se hucurară de 
aceasta cainta, lllmbrătişară şi·l iertară pentru toate cele scrise contra lor 

Si nodul modifica forma condamnării. fn loc să spuna că e condamnat deja 
1ocntru cele scrise, hotari că va fi socotit ea exoomunieat numai In cazul cind 
v-a persista In astfel de erori (;repe rwv 1'<><ovrwv). Şi nu numai Varlaam, ci 
oricare altul va relua vreuna din acu1.ele lui la adresa monahilor, mai bine 
zis a Bisericii. Se înţelege deci că condamnarea aceasta loveşte şi pe Acnin· 
din şi pe lOii viitorii urma.~i ai lui Varlaam. 

Sinodul S·a Inchis cu cite o cuvintare a imparatului şi a patriarhului, ambii 
indemnind la pace. 

Aliniatul care premerge în tom iscălit urii patriarhului şi In care se opreşte . 
aspru de-a se mai vorbi sau scrie în viitor despre acestea sau alte chestiuni 
dogmatice, a fost un adaos al patriarhului, nehotărît 'de sin()(l. Acca~ta se 
vede nu numai dintr-o afirmaţie a patriarhului Ca leca şi din cea a documen
tului din Cod.Vat. 1335, ci şi din următorul motiv. tdeea aceasta curiuasa şi 
imposibila că nu e voie să discuţi nici un fel de c.hesliune dogmatica, nki 
măcar cind su1ii un punct de vedere aprohat de Biserică, e o idee care revine 
ulterior ca o obsesie in toate actele lui Caleca impotriva isihaştilor. De 
asemenea ~i afirmaţia din acest pa.~aj că de_ aceea s.au inserat cele două 
canaane in tom, afirmaţie care nu corespunde adevarului. Între acest pasaj 
echivoc şi neinteles şi intre pa.~ajul clar şi categoric care precede şi prin care 
se excomunică oricine mai sustine tezele lui Vartaam contra monahilor e o . . 
oarecare nepotrivire, se sfmte o curioasă bătaie în retragere. 

·Ştim că patriarhul Ca!eea n-a voit să participe la sinodul contra lui Achin· 
din de la Inceputul lui august şi numai cu greu a acceptat sa subscrie tomul 
contra lui Varlaam, silit de pani1.anii lui Cantacuzino, cum zice documentul 
O>d. Vat. 2335. Tensiunea dintre patriarh şi Cantacuzino Incepe curînd 
după moartea Imparatului Andronic III Paleologul. N-a izbucnit Insa decit 
dupa serbarea parastasului de şase saptamini (dupa 27 iulie). Antagonîsmul 
pe terenul politic e firesc să se fi întins asupra tuturor chestiunilor. Cum 
Canr.cur.ino sprijinea pe isihaşti, Caleca va fi inceput să ia o atitudine tOt 
mai ostilă acelora. La începutul lui august ea va fi fost destul de definită ca 
să nu vrea sa subscrie un tom tn favoarea lor, decît anexind acel aliniat care 
putea fi Indreptat şi Impotriva lor şi care lasă o mică posibilitate de-a explica 
mai tirziu tomul ca fiind dat nu spre aprobarea punctului lor de vedere, ci 
contra celor ce dezbat în general o chestiune dogmatică, deci chiar şi contra 
lor. Tot pe ideea din pasajul acesta va călări Ioan Ca leca In viitor. De refuzat 
ahwlut sa subscrie un tom care reda dezbaterile unui sinod de sub pre
şedin!ia sa, nu putea refuza Ioan Caleca. l'>e şters anumite pasaje din el, mai 



b10e 1Js de modificat spiritul lui ~neral, iar nu putea modifica. Facind U/ 

de toata i<teţimea sa, a mai salvat ce se putea salva pentru noua sa atitudine 
pe care o ştia ca va li tot mai pr~a şi a adaugat ta un corp străin nota 
3,ee., at>surdă. ca nu va mai putea discuta In viitor nimeni vreo chestiune 
dogmatica. Sigur ca ameninţarea cu excomunicarea nu o lace In acest pasaj. 
N-o putea face, oricit crede M. Jugie ca a făcut-{). 

Cine ~i-a schiml>at dupa sinodul din iunie atitudinea fala de isihaştt? 
Cantacuzino, aprobindu-le ceea ce nu le-a aprol>at sinodul, numai ca sa ~t-i 
ciştigc prieteni pentru planurile lui de·a prelua puterea, sau C.aleca. sub 
impulsul du~manici fala de Ointa,uzino pc Qlrc il vedea aprobind pc isi· 
haşti'! Raspunsul la aceasta lntreharc Il da Intii ţinu ta wmului care ne arată 
ca ~inodul a fost categoric proisihast. lllntar~te apoi faptul ca nu Cantacu· 
zino, ci patri>rhul era cel care a urmarit puterea ~i deci a iniţiat cnnOictul. 
Nu numai manuriile proprii, ci şi achtndiniştii Nicbifor Orcgura şi Dimitne 
Cydonc ni-l ar•tă pe Ointacu7ino foarte leal faţA de Imparateasa şi de fiul 
ei minM tnan, ncgîndindu-sc la o rasturnare a lo~, ci fiind silit să lm:capa 
lupta şi sa se declare ea Trnpărat pentru a-~i ~alva viaţa amcnini,'H3 de parti· 
dul condus de marele duce Apocaucos şi de patriarhul. care a pornit pe 
tmparatea~ prin inortgi contra lui. Acca.\ta s-a intimplat la inceputul lui 
<.K1ombrie. Pina atunci, şo tn orice ca7 la Inceputul lut augu.~l. Ointacu/ono 
nu prcmcditasc ~ prcoa puterea lmparateascl ~i sa-~i faca parti7..ani pentru 
aceasta. lnoriga ~i intliativa conflictului pornea de la patriarh şi d~; la 
Apucau~. Cantacuzino rămtnea Intru lOtul lidel directivclnr defunctului 
Imparat Andronic III. fn chcstiunc.a i>iha~tilor inca se considera executorul 
testamenaului lăsat de el. 

• 

O pmblemă Incurcat~ cs1e ~i cea a isc..11iturilor •omului. Excmpl:orclc pc 
care le cunosc se impart după numărul lsclliturilor in 4 caacgMii: cel pu
l>lical de Mikosich-MUller n-are nici o iscălitură; cel din P.G. 151, 67Y urm. 
rcprodu~ din Topor ay<VC'If, laşi 1698. al patriarhului Oowftci, are pe lingi 
tscllitura patriarhului Ioan Qilca, pe cea a mioropolitului Aoana,ic al C)'· 
zkului, cu obscrva11a cunoscută, şi iscalilurile a Inei! ~se mitropolili: a 
miarO(>olitu lui Sardelor,'Diracllului, Lacedemoniei, Maditelor, Metimnei şi 
Vidinului (fara numele arhiercilor). Nu e clar daca in acest exemplar era 
suMc:ris llliltOpOiîtul Cyzicului inaintea cx:lor ~ 11a11 In urma lor. A trcÎ<I 
anqurie, la c;uoe intri eremplarul dtn cod. mlldstiriî Mrului nr. 3116 (S. 

umpros, Catalogut cot. Il, 120 urm. c:od. 4506) şi cel don rod. L.avr IY-15. 
pul>lic:n de P. U>pcnloj op. c. Accsaca au două serii de oscalituri. in pnma 
>cne, exemplarul lua Uspcnkij are iscatilura p:otriarhului Ioan Calo:ca şi a 
alt<JI dnci mioropoli\i: Grigorie al Sardclnr, Nil al Laccdemonici, Isaac al 
Maditelm, Mat"ric al Vicinei, Lauren11u al Alanici ~i Soteroopolci. Cclthn 
cod. min•htirii lvtrului arc in această promâ serie şi iscăhtura lui Grigoroe de 
Dura10. A doua sene de i..calituri coonctdc Intru totul in acc.tc doua exem
plare. Ea cuprinde "caliturile a şa~ mttropolili: Macarie al f'iladclfico, 
Mitrofan al Paorclor vccht, Teodul al Rusiei, Metodic al Varnei, l~ia al 
Silivrict, Teoctist al Didomotichului. fn ambele excmpl;orc seria accasoa tlc 
i;callturi ~te introdusă odcnoic prin cuvinoele: .,Copie de pescriso;~rea arhie· 
rcilor facuta în idiwonul 15 cu privire la tomul sinodal", dup~ care urmca1..1i 
'><'nwarea <!e<:la;aţoe a celor 6 arbierei ca primesc intru totcl ~=: tom 
Urmca1.:! apoi in amindoua exemplarele d<.:claraVa lui Atana,ic al Cyztculut 
cuprin\a şi in cxcmpl. don P.O. 151, 692, cu U.calitura luo la slirşit. 

A pa ora C<lcgoril! de e.•cmplare se prezinoa cu trei serii de i;calituri. Aici 
apar1inc exemplarul editat de Tiscbendnrfşi cel din Cod. L.aurcntian. descris 
în P.G. 15-t, 699-700. !>eria intii, pe care n-o cunosc decit pen1ru ~-xcmplarul 
Cod. ~urcnoian. cupnndc i:.cllitunle patriarhului Ioan Colo:ca ~i a ~<.e 
motropnh!i: Grigone al Sardelor, Origorie de Durdzo, N1l al Lacedemonieo, 
l>aac al Maditclor, Malachia al Metimnei şi MaQ!rie al Vicinci. Scria a doua 
incerc in Cod. Laurent. cu mitropolitul Atanasie al Cyzieului; incolo ambii 
cod ici tU(>Tind pe cei şase mioropoli\i din seria a doua amintili mai sus, a'ilnd 
in plus tseălioura lut Malachia al Metimnci şi numele de Tcocoist mitropo
htul Dodimotichului fiind înlocuit cu Toolcpt, care a fO\t mmopolit dup3 
1~7. fn -.cria a treta de .-calitori intră cea a lui Atana.'tc al Cyzicului, a lut 
Isaac al Maditelor, a lui Lauren1iu al Ala nici şi Steriopl)lci li a lui Macaroc 
al Smirnci care autentifica copia tomutui pe care o arc Inainte. 

Cum vedem. J'iecarc din cele trei scrii de iscalituri se pre1Jnt~ cu mîci 
varialii in diferitele manuscrise. 

Care sint, prc..-i), o>călnurilc din fiecare scrie ~i dnd s-au d.at difentelc 
scni de tscalituri? 

fn Antireticul 1 contra lui Achindin, Palama ne spune că tomul a fost 
subscris pc rînd de ş~ptc frunta~i dintre arhierei, după ce 1-a subscris pa aria· 
rhul. Acc:osta <..-u toate ca acbindinilii au umblat pe ta fiecare arhicrcu, 
t ndcmnindu-1 sa nu "'"'crie ~i să n11 unneu pilda alaora care au su!N:ros. 
Cind a scris deci f>-.atarna pntWut Anuretic tomul nu flllieSC sul!st:ri>' ll''-lt d<! 



7 arhicrct pc llngă pa1riarh, căci la e<~7 con1rar n-ar li omL\ lo;l nu remarce 
lu~rul. Pnmul Antiretic s-a scris iiUitnte sau după Paştile anulut 13-12. Dtn 
el vedem că ra,l>otul civil a Tnceput, ceea ce a ll!cut pc aduodintţt, r<-du'i la 
tacere pnn <olherterea tomulut de către cei !t"pte arhicret,lo;l rcta •qtune<~ 
,.., mult '11-omot. Palama este inauntrul Constantinopolului, in .ora~ul ares
ta", dar, Intre timp. dupa inceputul rătboiului, se re1răsesc afară dtn ora~~· 
pctrccu>C ;"'Qio dtava vreme. Timpul acc>ta peiCecut afară dtn ora~ nu poate 
ri altul decit cel dinlre octombrie 1341 -Duminica Floriilor 1342, cit a \lat 
In mln;htirca sfin!ilor Arhangheli care era aşezată pc unde c Pera de astă7.i, 
aproape de Bosfor. Din ~ăptămlna pltimilor 1342 pînă la Duminica tuturor 
Srinttlor c In Cun\tantinopol. iar la vr~'fJ două lo;lptămini dupa aceea pleaca 
in Hcraclca. de unde dupa paiCu luni e adus ~i Inchis in Constantinopol. 
Chiar Anltrcticul li c scris inainlc .:e lnwarccrea dtn Heraclea, căCt de la 
smodul contra lut Achmdin, se spune In elcan-a 1recut un an; s-a linut .. anul 
a= ta". Anurettcull e scris inlo;l inainte şt de plecarea In Heraelc:~. 

O alta tnformaţie despre subscrlitorn tomului ne-o da Palama In '<:ri
soarca că1re Daniil, mitropolitul Enului. Ră~pun7.ind laudelor achindinililor 
că cei mai mulli şi mai invăl•li arhicrel stnt de panea lor. Pa lama arata ca 
cet mal lnva1a\i dintre arhierei sint cel al Efc~ului, al Cyz.i<ului şi cel de 
Durazo care sint cu isiha~tii. Ei au aprobat şi au subscris tomul sino<lal. 
Despre mitropolitul Efesului nu se consta tă In manuscrisele wmulut ~a-1 fi 
subscris Dar de aprobat, 1-a aprobat, căci a suferit şi temni\8 Jl"nlru ca era 
de partea lu• Pa lama. Dar dacă spune Pa lama vorbind de acqti uei icrarht 
ca au suiN:m tomul, trebuie că I-au sul>\cris macar majoritatea lllr, adica 
doi: cel •l Cy1iCului şi cel de DuratO. Tn continuare Palama ne spune ~i direct 
că la scncrea aCC.\tei epistole Atana\ic al Cyzicului subscrisese tomul facind 
şi nma amintita ... Iar ca el au subScris şi alţii, cu totul ~pte". Nu putem 
în\Cicgc de atd dacă au (ost şapte cu Atanasie, sau fllra el; cu el <lfll. Mat 
prohul>il au fnsl 7 cu al Cyziculul cu 101, căci de-ar li fost opt ar fi spu• 
Palamd mai categoric, fiind doar vorba sa arate că sint cu el dt mai mulţt 
arhierct. Sigur Insa ca la scrterea ace.~tei epistole nu erau iscahlt şi sena a 
doua de ierarhi, căci iarăŞi n-ar fi omiS Pa lama sa ne-o spuna. Legatura a pot 
in care ne aduce Palama pe Atana_<tc al Cyzicului cu Grigorie de Dura1.0, e 
un tndt~1u ca n-a trecut mult timp Intre subscrierile lor. fn sfitltl, lucrul pc 
care 1•ne ~-1 explice Atan!lsie pnn notl\a sa. e acela ca nu subscne la locul 
lo;lu, care ar fi Inainte de mitropolitul Sardelor, deci primul. Dacă ar fi 
,ul>•cris numai cu a doua serie de arhicrei, peste <Î\iva ani, n-ar mal fi f<l>t 
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de llp:>a exphcali• unui astfel de lucru, ci doar a tntlr7jcrii t'-căhturll. In 
concluzie se poate afirma că Atanasie al Cylicului a subscris, ca c~l din urma, 
cu pnma ~ne de arllierei. Dect Tnatnte de a Incepe rllzhoiul cinl, căct dupa 
aceea pa111arhul dcclartndu-se achindtOI\1 se pare că nu s-au mat putut da 
iscahturi pentru tom. Dacă e aşa. epl\tOia lui Palama catre Atana>tc n·a avut 
soopul sa Indemne pe acela sa subscrie tomul. Acea epistola Iri mile la luate 
cele 7 Antircllce ale lui Palama wntra lui Achindin, dintre care cele din 
urma ~-au seri~ ahia la <.i!iva ani dura Inceputu l r37.boiului civil. Epbtola 
atta>ta s-a uimi~ ca raspuns la intrebarea lui Atanasie, dacă Achtndin e 101 
a~a de eretic ca Şt Varlaam. Despre ere1ia lui Varlaam, Atana.~tc era convins. 
Iar tnmuii.'Ondamna erezia lui Varlaam. 

Pnma M:nc de "călituri se poate dcltrmina destul de preei<: Gngorie al 
Sardclor. Gngorie de Durv.o, Ntl al La<:edemeniei, !suc al Modnelor, 
Malachia al Mctimnei, Macarie al Vi1.1nci, Atanasie al Cyâculut. 'lumai 
şapte tseăltturi. dar cum zice Pa lama, ele reprezentau pc ale tuturor, caci 
cam acesta .:ra numărul ierarhilor care participau la sinoadele endemice şi 
luau hOtarîrt va lidc pentru toţi. 

Scria a dnua de i<calituri va cuprinde atunci pe cei şase mitrupulil' care 
se ana In catcguria a treia a cxcmplarcl\lr comului. Cine ~lle cum a f<"l 
amestecat In \cria aceasta, de exemplarele din categoria a patra,~~ MaiJChia 
al Metimnci. 

Cit privc~te timpul clnd şi-au dat acqti ~ tolitropoliţi din urma tlcali
tura, termenul n quo il puteiJI determina cu scrisoarea lui Palama catre 
muropohtul Daniil al Enulut, caci Tn ea se vorbeşte numai de pnma scrie 
de i\călituri. 

Cind sene acea~ta epistola, Palama se plinge ca e inchis .. tn cea mai 
a.•cunsa parte a palatului Imparatesc"~~ stapinirea ii este foarte dcfavmahila, 
dco;uccc el nu aproba <ele ce se fac. Pa lama, adus din Heraclca la Inceputul 
toamnei anului 1142, a fost inchis .. la miJlOCul primaverii" anului 1341, adică 
pc la Inceputul lui mai, cum talma~te aceasta expresie Bnivin. Inainte 
fusese ţinut Intr-un fel de domiciliu foqat In mtna.\lirea .Cel Necuprtn<", 
Lac ultimele doua luni (de pe la mijlocul lui manie) le petrecuse rcfug••tln 
Sfinta Solie care avea drept de atil. Dtn Sf. Solie fusese luat li aruncat In 
tcmni\ă. Scmoarea lui Daniil al Enului poate sa datere din ann 1.'\43-J:\46. 
La slitlll ore o precuare cronologică, dupa care putem deduce cu fuane 
m uita probat>ilitate că e de la slirşilullui 1344 sau lnceputullui J:\45. Palama 
se plinge că de trei ani barbatul pc care n vizeaz.a in această epistola ~crie ~~ 
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f:o<'C inlrigi tn contra sa fara ca el să raspunda, dar de aci înain1e nu va 
mai •acea. 

In COnlinuare nemijloci13 Pa lama recunoa~IC dl acel barbat arc talcnlla 
><TÎ\, lucru caruia el insă nu-1 atnbuie mare prc1. De acest bArbai m;li allam 
In ahc lucuri ale epistolei ca a primit o scrisoare de la Athindin, in care atela 
se lauda ca <ei mai tnvă\3\l arhicrci, majorilatea celor dcdicali isihtci ~1 1{>\i 
mirenii lnvav•!i sînt pe pa nea lui. 

ACC.ţl b4rbal (.Tedcm ca nu e altul decît Mihail Gabra. Intre epistolele lui 
Alhmdm dtn cod gr munthcne7 223, sint unele In care nu se indica numele 
adrc\2nlulut, d.r ~i dtcva d~pre care T. Uspcnskt afirma cu toata drepta!e<~ 
ca >int ,,<lrc>ate lui Gabra (op. c., p. 79·80). In ele ~c manuri~lc ateCll~t 
admiralic pentru cultura ~i pen1ru !alcnlullui lilerar pc care o intilnim )1 la 
cei laiii contemporani. Achtndin li trimile >Cricrile sale pe~~rt: a·~i da i.nalta·i 
parere )i·l numc~tc dascal al sau ~i in chcs!iunile de comrovcrsa cu ls•haştii. 
Ace~te eptsiOIC se adreseaza unui personaj foane zelos în lupta con1ra lui 
Palama, ceea ce iar con .. "punde cu Mihail Gabra. 

Pcr<onaJul acesla inU comcide ~i cu cel de care vo~tc Palama In 
Cpl'tola dltre Daniil al Enului. Afirma!ia lui Achondon ca cei m•1 mu111 
arhicrci, boeri etc., sint pc partea lui n-o g:him decit in doua din accMe 
cpiS!ulc fara adresam, In cp. 15 (f. 9 v.-11 v) ~i 17 (f. 13 v. 14 r), dar in ace~1ca 
o gfisim aproape cu cuvintele ci tale tn epistola lui Pa lama (f. 10 v ~i 14 r). 

Un argument fn plus ne poa1e da şi faptul d dupa terminarea acc'lci 
epistole c.trc slî~le cu prom"iunea d va răspunde <Je.aci fnaime atacun. 
lor pcr.oanei In chestie, unnc;oca in cod. Par 12..'8, f. 259 r. 262 v, cphtola 
.catre 1\omoma.,- in care, mullumind aceluia pen1ru ca i·a trim1s scnenlc 
lui Cabra, purcc<lc la o combatere a lor. Cod. Coisl. 99 (sec. 15) ~~Cod gr. 
Laud. X7 (soc. 15), ~ingurele care mai cuprind coleqia de epistole ale lu1 
Pa lama, intercaleazi\ între aces1e doua epis10lc numai pc cea catrcAchindln, 
~rbă dm Salonic, in toamna anului 1340, deci nooonsliluindo intrerupere 
reala a legaturii ce poate exista inlre ele. 

De la a=t Gabra s.a păslr•l o coresponden!ă voluminoa.U, de 454 cp,;. 
tole cam: dlkritc persoane ale limpului, in cod. Marctan gr. 446. Puhhcarca 
sau macar Mudiul lor ar Jumma cu siguran\11 multe momente şi dm decursul 
polcm1cii ls.haste. 

Oricare ar li acest bărbal, Palama se plinge in epistola amontilă ca de !rei 
ani lucreaza şi scrie contra· lui. Acea,til a(.1ivitate antfpalamislă n·a JIUlUI 
incepe mai d<.:vrcme deci! dupa sinodul al doilea din 1341, tn care a (O>I 
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dezaproba! Achindin. Altfel ar li fosl dezaprobat şi el tn acel sinod. Aşa ca 
epistola lut Palama dltre Daniil al Enului daleazi\ cel mai curtnd din toamna 
lui IJ44. Q:J pu!in pina a1una tomul nu era subScns decit de şapte m1· 
tropoliţl, cu Atanasie al <:ylicului cu tot 

Data mai apropiata cind au subscris ceilalţi ~ase mitropoliţi tomul ne-o 
dil titlul prin care se introduce, in cele trei exemplare <lin augoria 111. 
declaraţia.scrisoarc şi iscali!Urilc lor. fn acel tillu se vede ca iscaliturilc s-au 
dat in mdiclionul 15, adica lnlre 1 septembrie 1346- 1 seplembrie 1."147. 
SubSI.Ticnlc nu se vor fi dat dupa ce se da tomul al doilea sinodal de dupa 
11 fchruanc 1347, prin care ere7J3 lui Varlaam şi Achindm eşi mat categonc 
condamnata ca in primul. Cu atit mai mull cu ch tomul al doilea e suh<.cns 
şi de patru din cei şase mitropohţi '"'re pina in 8 februarie 1347, la in !rare~ 
l~i Cantacuzino tn palatul Imparatesc, erau linuli lnchi::i in chiliilc lor. pc 
cind intre i<c3liturile scriei a doua din primul tom nu se ga.<~tc nici una din 
acelea. Accasla·i do,·ada ca scria a doua de iscalituri s.a dat cît timJ'cci şa~e 
mnmpohţt erau inca închişi, de<:i Inainte de K fchruaric. Am putea afirma 
cu maJCtm3 prnhabilitale dl aces1e ISC4liluri, care se d~u primr-o declara11e 
comuna, dC<1 dtntr-o adunare, S·au dat Intr-una dm acele <'On>lllluiri pc care 
Je.a ţmut lmrarateasa Ana cu cp1scopii palamiţi pcn1ru depunerea pat 11., 

rhulu1 Cal<-at. Ntehtfor Gregora spune ca s.au \inul consfawiri de·acestca, 
dupa inchiderea patriarhului, ,.ziua şt noaptea". Jar In ~inodul care a Incheia! 
atele C(>n;faluiti, ţinu! In 2 februarie, flira cei ŞliSC mitropoliţi care erau 
inchi~i in chilitlc lor, lOt Gregora spune ca patriarhul .,a fosl depus In scris, 
nu pentru all«.v.o, dech pentru dl anatemitase pc Palama cu inovatiile lu1 
şi dnfi~nţau tomul &r Jiworo/t~ulwa prin alt~ romun ult~I'IOllu". To~ul din 
fcbruane, ca~e se prezinta ea expresia acelui sinod dare dat dupa intrarCll 
lut Oan1acuzmo in palatul Imparatesc, deci dupa 8 februarie, caci Tn tom se 
vorbcş1e de el ca de imparatul unanim recunoscut, spune: .. De Dumnc1.eu 
mărita ~1 puternica împara1casă ~upa ce-a primit şi acuza a~res10r prc~ 
sfin\t\1 arh1crei (a celor din inchisoare, in septembrie 1:146, n.tr.). chemindu· 
ne de multe ori şi consfltuindu.se cu senatul şi cu mult• barba!i lumina\1 
a.~upra <fintelor dogme ~i fn(~l~nd c4 tonw/ car~ cupntuk d«iziunil~ J~spre 
dr~apta r"dm{ll ~nimicit &r scnr ţr alt[~/ de patriarh, n·a mar putlll .rupona, 
cr piinii dt rivntl sfintii cuu ~dfpSIIta celor u au nes<Xotit tomul si ron Rr· 
marea lui şi a dreptei credinţe cuprinstl &r ti. Ne-a con110cat dcd Pc noi In 
~ Dumne1~u p31.i tul palal, fiind cu IO\ii IIIIIIUreg &inlld etc." Acu1.a prin· 
apall ~~ chuor uniCI ce s-a ridicat lmpouiva lui O.lca In acesle wnslltuiri 



~i la sinodul uin 2 februarie a fost ca a ncsoootit si slabit autornatca totnului 
din 1341. Problema dttgmatica se lega strfns d~ problema acelui wm. Pe
deap<a lut C..Jeca ŞI a achindinililor era impusa'tn primul rfnu de faptul CI 
au n•..,omtu tomul. Sinodol s-a COilVOCIIt pentru reronfirmarea acclut tom 
~· pentru pedtJXtrea celor ce nu I-au respectaL 

Tillulinw~•· altomului dat tn numele acestui sinod, ne arata ca tomul al 
dotlea nu ~·a cnmpus d~'l.il pentru confirmarea celut dinlli. El \una: .. Tomul 
smOdal cuc confirma tomul dat mai Inainte prin care se rcspmgeau ş• se 
condamnau dogmele lui Varlaam ~i Achindin" ... Jar cuprin<ultomului nu e 
aiiC~'Va decit O ln~irarc a ce<:• ce a facui C..Jeca (de Achindin •C vornc-ac mai 
pu1in) in seri> şi cu fapta pentru dcsfiin1arca tomului. In jurululmul~i de la 
1:41 ~c conccntrca7.ll toata preocuparea sinodului ~ia (l(lnsfatuirilor pre. 
mer~atoarc. 

Or, este 'urprinzaware identitatea de atmosfera şi de spirit dintre tomul 
din februarie şi deci ~i dintre sinodul si consfatujrile In care s·ll nascut si . . . 
dintre >cnwarca prin care lşi adauga cei şase mitropoli!i iscllitunlc la tnmul 
din 1.'~1. Aproape cu aceleaşi expresii rei şa.~ mitropoli\i declara ca aproba 
ŞI pnmesc .,tomul" "nodului din 1341 ..şi dectziunale \i hotarlnlc" dm el. 
l>.<:aluunle au:s1e1 grupe s-au produs pentru a face cu atit mat grea acu1.a 
pemru care avea 'a "'depuna Calcca la sinodul din februanc, ..au pc01ru a 
face pc imparate<~>ă '1,1 aprecie?.ecu atit mai mult autoritatea tomulutdtn 1341. 
lmre matrupnh\11 pe care Îl coo11001 Imparateasa la consllltutnlc ~'-au trebull 
>ă aibă Joc In lunale octombrie 1346- ianuarie 1347 partic•pau pc linga unii 
din cei ca re sul>;cmesera tomul inca din .1341 şi unii care nu-l >ubscnsesera 
pentru ca nu fu<.:,cra in Constantinopol. Primul pas care trebuia facut 
pentru ca acuza de care avea sa fie invinuit in sinod C<ilcca sa ne cu 
greutate, era evident acela de-a face ca tomul sa se bucure de 1, cit mai 
generala recunoa~tere, de-a fi subscris de cit mai multi, pentru ca altfel 
C..Jcca şi parti1.ani1 lui ar fi putut rip<.>Sia ca tomul din 1341 nuc recunoscut 
dedt de citiva mi•ropoliti. Cu arest scop trebuie sa se fi dat acum rele 
şase isdlituri. 

Opinia lui P. Uţpenkij ca rei ~a.se mitropolitf au fost pina la sinodul din 
1341 adcrcn\1 ai lut Varlaam, iar dupa aceea s-au lepadat de el ~~ aceasta 
lepădare au Intarit-o subsc:riind tomul, nu se poate men1mc In urma c.:Jor 
de mai <us. Muropohtu aceştia n-au fost in anii 1J40..41 la Constantinopol, 
t.lnV'ada ca nu pamctpa la nid un sinod. 
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Nu c plau?ibila nlti opinia lui O. Mercati d aceste iscălituri s-au dat 
atunci pentru ca dupa stlrşitul verii anului 1346 Varlaam a rc.-enit la Con
stantinopol. trimis din partea papei Clement VI pentru a negocia unirea 
Biseridlor. Jscaliturilc acestea ar exprima odiultuturor, palamati ş• achmdi
nitî oontra launului Varlaam. Chiar daca v-a Il venit Varlaam IJ Constanti
n~pol pnn ..:ptcmbne 1346 sau şi mai tirziu, cum crede G. Merom. dispo
zitia imparatesei,~· pnn aceasta a tul uror cercurilor oficiale era dc)a fnrmata 
oMil fata 'de achtndmism şi prietenos fala de palamism. Iar pnttema cu 
palamismul implica raceala fa !A de catolidsm. Prezen1a lui Varlaam n-a mai 
putul avea 11 astfel de importanta ca Să Indemne la mobiliJ;~re comra lut pe 
10\i ra.<arhcnii. J'Jci n-are la ce rămine mult in ConstanunnJlOI. Ple<tca 
curind, ncrcmarcat şi n~:eercctat dedt doar de el\ iva amici, In alta parte. La 
ce mai trchula confirmata condamnarea unui episcop catolic, care prin 
insu~i ace$1 fapt nu reprezenta nici un pericol pentru puritatea credinlei 
ortodoxe. 

Cii despre scriu a treia de iscalituri ale tomuluf, In care intra. cea a lui 
Atanasie al Cy~icului (pentru a doua oara), a lui L..aurcn1iu al Alanici şi a 
lut Isaac al Maditclur (tot pentru a doua oara), cred ca a provcnia din aceea 
ca un copL~I ncln\clegator, vrînd sa adune la SliJ1ilul exemplarului scri> de 
el toate .,cahtunlc pc care lt·a gasit in exemplarele accestbile, a ingramadit 
la un Joc numele pmpnetarilor diverselor exemplare. Un exemplar propne
tate a lut J..:aac al Madnelor purta numele lui dedesubt, altul al lut L.aurcn1iu 
al Alanict etc. Copt,lulle-a adunat intr-<> sene continua. 



7. EVENIMENTELE DEDUPĂSINODUL 
DIN IUNIE 1341 

---------

In mtnsa legatura cu sinodul din iunie 1341 ~tă enlidica patriarhului 
!oan Otlc~:a' prin. car~ S<: porunceşte tuturor, sub f"'denpstl de excomunicare, 
.a preZJnte. autontatn btsen~ti once fel dt scriere a lui Varlaam, fie midl, 
fie mare. ~ceasta pentru ca Vartaam a fost condamnat de si nod .din cauza 
cel:~~ ~rbne de el contra celor ce petrec cu evlavie in isihie". In aceasta 
e.nctchca, pat~~ar~ul Caleca nu face inca distinqia de mai tirziu Intre ches
ttun~ l.ummu dtn Tabor, tn care ar fi fost condamnat Varlaam si intre 
expl"at~a dog.mauca ~acelei lumini, in care n-ar fi fost condamnat: Se vede 
ca patnarbulmca nu tn~lina spre achindirusm Acca.>~ă enciclica~ parc ca 
a. fo<;t dată dupa fuga lut Varlaam, lntimplata probabil chiar a doua zi dupa 
sonod. • 

1..3 dt~a zile dup~ sinod, in 15 Iunie 1341, moare Andronic lll PaiCX~lo· 
gul. Cunnd dupa aceea dtseipoll.l lui Yarlaam Incep Să :.e aţue iaraşi. Tn 
frunt~ lor e':' Groj\(lnC Achmdon. De origme din par!ilc Prolepului, din 
part~\t_ b~lgan sau poate arom!nl, cresaltori de vite, dupa ce primi întîia 
educa11e tn Pelagonoa, vcm in Salonic unde Intre alti dascali n a,•u şi pc 
Varlaa~. J?~r In~ .Inainte de-a veni Varlaam la Salunic, Achlndin făcuse 
~unn~11n1a şt cu Gngonc Palama. care petrecea In muntele Atos. Achindin 
·~cerceta d'7 pe Palama, cu care OC37ii ii Vd fi ascultat sfaturile şi Invatatura. 
It ·~ ~ ~dmu~t ~(pra ascez.a şt sfintenia viei"· lnc:lt Pa lama să poata 'spune 
maoltr~tU. ca •·• fo~t dascal lui Achindin. Ba a f~t odata dt pe aici sa ramina 

_ stato~ntc m Lavr~ Atosului pe linga Pa lama, dar din pricina unor manifestari 
morl>tde monahii dtn acea minlbtire nu t·au ln<.:uviintat raminerea acolo 
Area;ta S·a putut Intimpla prin 1321-23 sau dupa 1330, ~ci Intre aceste dat~ 
n.a 

1 

mao fost Pa lama in Lavra. Dar la scurta vreme dupl 1330, Acbindin 

fn•1d.a KCatU c pu.,.tcati fn ~.(,t, 1~2. tl4l. 

. 
ajunge in socîetatC<I lui Varlaam. Pc la 1335-6. ctnd Palama are cu Varlaam 
polemica despre purcederea Duhului Sfint, Achlndin era deja ci~tigat pentru 
ideile celui din urma. Prinse:.e şi el gust pentru filo>ofia prnfana şi admira 
pe Varlaam care deClara lucr~rc.~ şi harul Duhului Sfint, lucrare a lui Vehar. 
Palama n Tndeamnă să se punfocc prin rugacouni ~~ prin lecturi Sănătoase ~t 
mai ales s:l·şi amimeasca de cuvintele pc care o le-a spus de multe ori fiind 
Impreuna. Achindin era, deci, de mult par1ît.an al ideilor varl:tamite. Caci 
reprobarea harului Duhului Slint este escn1a acestor idei. Stabilit acest fapt, 
afirm:•tia de mai tirtiu a lui Achindin al numai cu oca11a primului sinod 
contrd lui Yarlaam a vazut ca nu poate fi de acYird cu Palama, nu cotcspundc 

ad<.'Vărului. 
Duţ>ă fuga lui Varlaam in Apus, el iese pc primul plan. Daca s-a purmt 

Intre d ~i Palama ~i vreo polcmî~ In scris între pri:ncl ~i al doilea si nod din 
1:\.11, e greu de 'JlU.( Tntii avu loc Intre Pa lama şi Acbindon, In prc1cn1a m3i 
mul1nra. o dt~U\IC asupra chestiunii daca e vreo dcosebtrc intre fion1a ~i 
lu~Tătile lui Oumne7.eu. Achondin fiind im·in~. declara ca recunoaşte dreapta 
'rcdintJl si-•i intari marturisirea si in seri~. Dar peste nutin, uitind de acca'w 
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incepu să stral>ată oraşul cu prietenii ;ai. pmpovaduindu-~i inv~tat uni upu'll 
cclco a lui Palama. Se con•-ooca un al doilea \inod la slir~otul lui iulie 
Inceputul lui Jugu,t. în panea pentru catehumeni a Sf. Sofii. M. Jugoe 
deduce din anumite cuvinte ale patriarhului Ioan Calcca ca acesta n-ar fi 
1>artidpat şi deci aceasta adunare n-a fost sinod, ci numai un coodliat>ul. 
Lăslnd la o parte faptul ca In Ra.,arit nu prezenta patri<orhulul dă unui ,;nod 
caracterul de >inod. e sigur ca patriarhul a participat la ace•t >inod. Ne·o 
~pune Achtndtn, descrimd decursul lui Ba dupa Acbindon, lnSă~i initiattva 
convocMii ''nodului apar\lnc cu totul patnarbului. A~a ca, prin aceste cu
vinte - expiÎ"I1C hinevoitor, pentrU a nu·l ~COate ~C minClun3. pţ autO[ 
Calcca vor~tc nu de,pre rcfu7.area pînă la capat a sinodului, ci despre 
refuzul de-a dt'cuta chestiunea dogmatica. E aproape sogur înSă ca patria
rhul a pur= la Cl)nwcarc.~ <onodului numai la insisten1ele lut CantacuZinO, 
care juca rolul unui adevarat regent. In cuvontele amintite, patriarhul declară 
ca n-a agreat <OCCSt sinod din cau1.l! ca Cantacuzino îl voia pentru a-şi Intari 
situatia prin girul cei I-ar fi dat un sinod patronat de el. Tensiunea intre 
patriarh şi Cantacutino incepu.~ deja. Patriarhul, din opo7Î\Îe fală decan
tacuzino, pru:tcn al i(ih~ttlor, Incepuse a-i urt pe a~tia. Achindin nu va li 
~uut de acest preludiu ascuns al sinodului. El a vazut numai ca sinodul a fost 
cvrivoeat de Calcca. 
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_La sinOtlul ace<w a panicipar cam acuaşi lume care parucipase ~~ la 
pt•mul sinod, afal1 de lmparar care muri-.:. Sinodul a fo.;r puhhc. Achindin 
afirma ct h1ha.~tu ~t-au ad"' mul\i aderenţi ~· chiar cl\~>a apaş• o. re a'eau 
m1s1unca ,a.J om<>are Sigur cl acestea trebui= I!LatC cu fo:.n~ muha 
rclall"ltalc. 

Nici Palama, n1C1 Achindin şi nid altcineva nu ne spune mai detaliat ce 
s-a diSCutat la a=t -.nod. Palama, Filotei,tomul dm fehruanc 1:\47 ne <pun 
numai ct s-a dctbarur aceeaşi chestiune ca la s10odul anterior. Achindin 
gaseşte .:.1 c de pmos sa se ma1 povestea<cli ce s-a discurat şi hnrarlt in "n<">ll. 
Aminrc~te num;,l c.l, la ordrn. Dcxios, un aderenr al ~au, a cnn un loc Jin 
Vasile cel Mare (tx>ntra lui Eunomie) in care acela afirma c.1 lucrurile se 
cunosc prin cercetarea lor naturala, de unde ar urma ca: nu exbta o cu. 
noaştere mr>Hdl mat lnslla. N-a mai fost Insa vreme sa se srahllcasct 
adevarul in act:Jl\13 chestiune, cad mul\imea incepu sa vocifcre?e şi ,a Jo. 
vcasc.1 pe cei doi ln<oliton ai lui Achindin, iar lui h strigau ca e varl,oamit şi 
cu mare greuwrc a scapat cu via1a. Aceasta este d=nerea lu1 Achinuin. 

E de remarcat ct Achtndin reface chiar partea pnnc1pala a dethateru. 
Acea'la a trehull sa o;e refere la raportul intre fiin1a şi lucranlc Ju1 Oumne· 
1eu. cac1 drn roata J><>lcm•ca lnlre Varla..m ~~ Palama. Ach1ndrn de această 
chestiune S·a ~mn ~~ re tema ei a incepu! sa-I atace pe PalJma Acea~ta o 
marturi~tc ln'u~tln •eeeaşt scriere şi se ''Cde dJn tot restul '>l:rienlnr -ale, 
care au ca problema covfrşuoare, aproape unica, chestoune;. raportului inrre 
firn!a ~i JucranJe lui Dumne7.eu. 

Achindin prezlnra, mai depane, nu numai pe patriarh d ŞI pc ceilal\i 
ierarhi ca fiind In si nod de partea lui. Dar ştim ca: patriarhul. dupa el\ iva ant, 
socoteşte acc.'t si nOd"'' adunat, impotriva voiei lui. contru lui Achindin si 
in favo~rea isihaştilor. Achindin mai afirma ca: isihaştii au ieşit Tnrrln!i ~i 
ruşina!i din acest si nod. Şi numai pentru a scapa de opruhnul gcncrul, s-~ 
rugat sa li se dea un tnm care <A Jc mai uşureze situa1ia. Dar ~i această 
afirmare e cusuta cu aVI alba. Daca: ar fi ieşit isihaştii Infrint•. dc,tgur ca 
aceasta s-ar fi Intimpla! pe chestiunea dogmatica care s-a dl'ICutat la sinodul 
din urma, singura chestiune in care socotea Achindin şi aderCn!ii <ai ca: 
greşesc. Ce rcx1 u fi avut atunci sa li se dea un tom care sa nu vorbea<ca 
despre chesuunea dogmatica? E evident deci şi din faptul ct L<tha.~lii cer 
dupa acest sinod, care discuta chestiunea dogmatica a fiin\CI şi lucrarilor 1u1 
Dumncuu, un turn, ca au iesit biruitnri. 

• 
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Palama spune ~i el c.1 poporul a vodferal contra lui Achindin ~i era cit 
pe aici sa-llin'!"'c· dar aCCMtaa fosr -dupa el- epiloguJsmodului, efectul 
coodamnalii lut Achindrn din partea ierarhilor. Dact ar fi ieşit isib~tii 
iolrio\1 ar ma1 fi a>ut tndrameala sa ceară un tom? N-ar fi mu11umit lui 
Dumncteu ca nu ~-a cm1~ contra klr un act de condamnare? Palama, tomul 
din fchruane 1347, Fiintei, Cantacuzino disting tntre o condamnare rosuta 
asupra lui Ach1nd1n ch1ar In si nod, cum se rostise şi asupra lut Varlaam in 
primul sinod, ~~ Intre tomul dar pu1in după aceea .dupa ob•ceiul vechi al 
Bhcridi•\ tum lÎCC Can1acu1ino. 

Achindin tn'u~i. care, In cu\llnrul citat catre patriarh şi stnod, afirma ca: 
~inodul J-a ga>n de aol'()rd ~u dreapta crcd•n\3. numeşte pu1in mai tirziu, 
într-o cpi,to111 c.1trc cineva din Salonic, ace.~t si nod, diavolesc:. 

în slirşit, s!l mai umintim ca o dovada ca: isihaştii au ieşit biruirori faptul 
.:.1 Palama a toM rugat pu1in după aceea de sinodul din Constanrinopol sa 
primca.<ca a fi mitropolit al Monembasiei şi neprimind el, e proclamat ca 
atare lsidor. cel mai intim aderent al lui Palama, cu care vcmsc acc>ta dtn 
Salonic. Daca 1siha~tii ar fi ieşit lnfriD\Î, sigur ct ou li s-ar fi incrcdinpr o 
astfel de demnitate. 

Dupa smod curind s-a dat tomul. in el nu se vorbeşte de Achmdin şi de 
ceata (rP«fp<O) lut, foarte probabil fiindca se soanea \ufiClent a~ condam. 
na tatal a=tcl lnv3\3tun şi da..<calul acesrei ce1e, Varlaam. Dar dlndu-se 
tomul ch1ar al-um dupa dczap:oharea lui Achindin, se stahtlea ca: acesra n~ 
'US\inc ahceva det.it teoriile lui Varlaam, olicft afirma ct nu vrea si ~tie de 
Varlaam. 

ca Achindin era In adincul sau conştient ca: sus!ine exact teoriile lui 
Yarlaam şi <Xmdamnare acelea e condamnat şi el, se vede şi din faptul ca 
impreuna cu prietenii sai !şi dă toată' silin!a sa Indemne pe arhicrei sa nu 
subscrie hlmul. Straduinla le-a fost 7.adarnica. Tomul fu subscri' pc rind de 
7 arhierei. Achindin ~· prietenii săi fură sili!i sa taca u bucata de vreme. Dar 
in curind, incepind tulburarile polilice, găsesc mediu pncln" pentru a porni 
iar agita\ ia. Ra1boiul con1ra lui Ca~tacuzino e pornit de parttda Imparatesei 
vaduve Ana de Savoya, In fruntea careia statea Apocaucos ~i patriarhul Ioan 
O. leca, Ja Inceputul lui octombrie 1341. Dar preparativele Incep s.a se fad 
de pe Ja miJiocullunu septembrie. Achindio cu partiza.noi sai poare acum sa 
lucrC7.C pen1ru ct de la Inceput se acrediteau opinia ct L'lihaşlii stau de 
partea lui Cantacut.ino. cel care petrecea tn Didimotich. Aqiunea lor e 
sprijtnita tOt m•1 re f•\4 de patriarh. Aceasta, dupa spusa lui Palama, tomul 
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din fchruarie 1347. Filotei se supără de-a binelea pe Palama. fiinddl au:>ta 
nu aprol>a rb.hOiul llODtrd lui Cantaculino, ci fndemna oriun~c "" gasca. 
chiar In ra1a fnal!1lor demnitari ai statului şi a imparatesei, la pace. Patria
rhul Ca leca era om polittc şi prea puVn Îl!i biltea r•1>ul ~u tcologoa. El Î!)t 
schomlla atotud1nC;t ra1a de Palama, nu pentru r., s-ar fi con\lln\ dl odctlc 
SUS\Înutc de el •lot gl'CŞite, CI pentru dl iJ bilnuia ca ar fi fl3rlll.iln al lui 
Cantacutono. Palama insa n-a ~cut nimic ca sa lndrcptă!eo~><:a aceasta 
bănuială El s-a mcn1onut tn tot ra~boiul civil deasupra celur duua p;~rtide. 
preocup<~t numa11lc dreapta credinţa. Calea acut.'! pe Palum" de la inceput 
la imparateasa dl de d ascultă unii mai mult ca de ~inc ~~ se lluc bucuros 
unde îi trimite, intrc1inind prin monahi u~or legături cu OonwcuLJno. Pa la· 
ma in.,~ u<.:clara dl n-a făcut nimic prin care sa se arate conlucrator al lui 
C:!nta~uzino şi nu cxbta nici o dovadă !:1 acest ser.s: S'au prins ati! ia spioni 
~i partiwni de-ai lui Cantacu1.ino şi aceia, sili!i. au descoperit pc 10\i cei ce 
stateau in legatura cu ei, dar numele sau n-a obvenit niciudata ca facînd 
pane dintre sus!inatorii ascunşi ai lui C'.<tntacuzino. Manurbir~ a~:easta a 
lui Pa lama trebuie '><1 o luam ca perfect ad<.-varata, Intrucit, <le (;opt, oricit' d 

incercai din partea duşmanilor lui, nu s-a putut dovedi nici o lcgatunl intre 
el ŞI CantaCUlJnO. fmparateasa in~i de la o vreme s-a convinţ dl toate pink
p;ttroarhului ~lnt nedrepte~~ ~i-a schimhat sentimentele fali de Pa lama, dqt 
tnomiCI\ia ei cu CantacuLJno dura cu mare intensitate. 

Palama, sclmh de raiboiul fratricid şi privit cu raceala şi cu banuieli pe 
la curtea patriarhala ~i cea lmparateasca, se retrage In mlnasttrca sr. Arhan
~heli, a~e7.at4 In a rara c.le or~. pe p;~nea opusa a Cornului c.tc Aur. pc unde 
c Pera actuala. Ach1ndini!ii in timpul acesta a.-.Jtcaza pe orice rnnnah vine 
in Constantinopol. ~ilindu-sc,şi uneori reu~ind, sa-I atraga de partea lor prin 
aceea ca ti predau altfel cele intimplate şi ti argumentea7.'1 cu locuri patri
stice rastalmacite lnva1atur:o Jur. Izbutesc astfel sa lnjghebc n ceata dc\lul 
de mare care collnda stratilc, lin răspîntiile, se introduc In ca~elc <.lemnit;o
rilor, toctnd la urecbea lor şi a soVilor lor. Patriarhul incuviin!cat..1 agiw!ia 
aceasta la Inceput prin tacere, apoi tot mai pe fa\a. incepu ţa fie mtut stînd 
de vorhA cu Achindin, pina ajunse sa petreaca cu el ziua şi nnaptca, pur
cezfnd In sn~it la pe~11!ia directa a lui Pa lama şi a aderen!il<>r lut. 

Agita!ia au inu:put-Q şi de asta data tOt achtndint\ii. deşi p•ttnarhul îşi 
ju.ţtifica mă~unlc ce le ia contra lui Palama cu preteJCtul ea a~ta dm urma 
a reinceput polemoca. Mai lntii ~ccasta ne-o spune Palama. Ca dovada 
citeaa ~i anumnllc cuVlDte pe care i le-a trdosmis patriarhul pnn cinevd pe 
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la mijlocul postului Paştilor 1342, fn minastirea Sf. Arhangheli, cuvinte prin 
care patriarhul rccuno~te dl Ac:ltindin e cel ce a reinceput agita\ia cu 
incuviintarea .a. Patroarhul a trimis, zice, pe la mijlocul postului Paşlilor, pe 
unul dintre harb&\11 demm de crezare care la vremea sa va marturi~• despre 
adevarul celor ce le spun. Trimitindu-1 pe acesta, patriarhul lmt oomunica: 
. Mai inainte veneai sa adud omagii imparalilor ~i ma vedeai şi pc mine. 
Acum, dupa inceputul ratboiului intern, li~ti foarte şi In Inima tmparate
sci s-a ivit banuiala dl lndini spre partea opusa. Mai ales d la Inceput te 
arătai trist de cele ce ;c Intimpla. Vino la mine şi vom merge la ea Impreuna 
si vei vorbi hotă rit, aratindu-te de acord cu noi asupra Intimplarilor de acum. 
De vei face aceasta toate 1\i vor fi bine din partea noama ... La slirşit adauga 
şi aceasta dl deoarece ~i A~hindin a inceput sa birfcasdl şi să aghe ca şi mai 
inainte, numai sa te ara1i aici ca ti vom certa mai aspru şi vom face sa lnceteze 
aiurelile ace~tca ... 

Aceasta rewha şi din fir<.:a lucrurilor. Dadl Palama s-ar fi apucat iar sa 
agitc chestiunea ~i sa polemtzczc în scris, ar li fllcut-o lndl dinainte de a 
incepe rathoiul c1vt1, cit timp era ocrotit de Cantacuzino. Daca n-a facut-Q 
in timpul acela, ci numat dupa ce ucrotitorul lui e dcclardl d~man al 
imparatesei ŞI pctn.'<.c departe de Constantinopol, c -.cmn ca acum Incepu
sera altii .a atace lnvatatur• ~u,tinuta de el. Iar dadl totu~i Pa lama a Inceput, 
:;au ma'i bine a oonun~at sa agu'c chestiunea Indata dupa al dotlc.. >inod din 
1341, cft tomp era Cant:~Culino puternic, de ce n-a fost opnt munci de 
patriarh? Se va 1.1ce: pentru dl atunci patriarhul nu putea. Dar acea-' ta ar 
Insemna c.'l stnodul de sub Cantacuzino i-a dat toata dreptatea tnva!aturii 
lui Pa lama, ceea ce iar nu recunosc acbindini!ii. 

In realitate, dupa marturia lui Palama, ştim dl pina la Inceputul razboiu
lui civil nu s-a mal dezbatut ch<.:Stiunea. Cine putea Incepe in ilccast~ noua 
atmosrera agilll!i~ pc o a.,tfel de tema? Desigur dl nu Pa Iarna despre ~re 
~tirn, de altfel dl, suspicionat de tO\i. se retrage lntr-Q mina.,tirc afara din 
ora~ de unde nu mai iese o jumatate de an. Dimpotriva, pentru Achindin se 
aratau acum toate ~n>elc <le a-şi lua o revanşă asupra celui SQC<ltit proeten 
al lui Cantacuzino. Numai despre Achindin se poate explica de ce incepe 
numai acum agot&\18 şi n-a inccput-<l mai curind. In ceea ce spune Achind1n 
de Pa lama dl,,strtbiltca lumea declarind dl toate scrierile lui au fost confir
mate sinodal" nu corespunde reali~lii. cel pu{ill eSt pn~te timpul de dup3 
ittoepootul raztloiului Ovil. 
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ŞI apoi e foarte curios Să pcrsecuţi pe cinLvd ~i s.'!-1 inchi7i numai pentru 
l:ă ar fi lna:put o discuţie, iar pc cel care continuă si! discute acea chestiune 
ftt scris şi oral să-I O<.:rot~li ~i Să·i faci toate hatirurik. Căci pe Achindin 
ta(C polcmiza aprig cu isihaştii patriarhul il susţine şi il ridiCă la ranguri 
bc:ence~lt. Dacă persecuţ1 pe cel ce a început discuţia inseamna Că o faci 
~umai pentru a evita certurile ~i tulburările. Dar atunci trebuie sa opreşti ~i 
Pe adversar. Ond însă sprijini pe adversar, w dovedeşte că nu acesta ti-c 
soopul, ci acela de a face să triumfe O<.:r<>titul 1au. ' 

Sigur,~ de neînchipuit sa nu fi aratat ''•haştii tomul şi să nu fi spus in 
dreapta ş•_-n strnga că sinodulle,a dai dreptate. DeJa aceasta nu-i oprea nici 
I<Jrl'ul. Dtmpolrlvă, o data ce tomul li se dase ca dovadă pentru lume că 
l~vaţa corect, statea in firea tomului s.'!-1 arate. Dar in scris nu s-au mai 
rttanifcst~t. E drept ca nu ~tim care scrie-re a ararut -rntîi duy~ s!:J~)d, u~r 
Qupl mărturia lui Palama, Achindin a început întîi Să scrie. Se vede ~i de 
~wlo di toate scnenle lu• Pa lama contra lui Achindin se provoacă la scrieri 
~e ale J_ui Achindin, sau se prezi'mă ca raspunzind agitaţiei pe care 0 face 
1\chindm după sinodul al doilea. lsihaştii cerura în diferi.te rinduri patri
ar~ulu• să-1 op:ească, dar raminind fără rClUitat, Palama incepu sa se apere. 

)'lu putem hxa cu toată predziunea timpul in care a scris Pa lama fiecare 
Oin scrierile sale contra lui Acbindin, dar pentru cele mai multe se poate 
indica un anumit rastimp deşiul de Ingust în marginile căruia s-a compus. 

)e pare Că ptnâ pc la jumatatea postului Paştilor 1342. Palama n-a 
r~spuns în scris lui Achindin. Solului pe care i-1 trimite atunci patriarhul 
iovitlndu~l sa vină pc la _curtea imperială şi patriarhala, - sa imprăştie 
hapu1ala ta e pneten al lut Cantacuzino - Palama ti da misiunea sa-i spuna 
p31riarhului, pentru ultima oara, că dacă nu Opr~te agi1a1ia lui Achindin, 
va purcede sa informeze lumea despre chestiune. Palama mai petrece în 
această ~înastire pînA la Duminica Aoriilor. Atunci vine in Constantinopol 
ca sA pnmcscă pe Protos-ul Atosului (Isaac) in chiliilc sale. Dupa trecerea 
sap1ăminii mari, în s.'!ptamlna luminată se arata de cltCV"d ori pc la patriarhie 
~i pe lâ curtea fmparatească. fntr-una din aceste zile, fiind la Imparateasa si 
a11~nindu-se p~triarhul şi mai mulţi demnitari ai statului, veni vorba dcspr~ 
o ,nestJUne In carc_Palama trebui sa-i combata _pe to\i, atragîndu-şi şi mai 
ll\ult du~măma patnarhulut. Se pare că e vQrba despre războiul care se puna 
t 11 cantacu:ttno. Palama a ramas totuşi in Constantinopol pina la Duminica 
IIJt"ror SfinliiOr, prima după Ru.~lii. AceaMa trebuia să cadă In 1342 pe 
<~a1a de 21• mai st.v. 

"fn timpul ae<.-.;ta. poate chiar incepind de RC la jumătâlca postului Paşti· 
lor. ~t-a compus Palam'!._pnmele răspunsuri la atacurile lui Achindin. Ot stă 
acum în Conştantinopol compune 1 Antireric contra scrierilor lui Achindin 
~i probabil şi all/-lcn, daCă nu dupa plecarea la Heraclea. Dar încă înainte 
de 1 Antil:etic compuse.~/: tratatul La ce se refer/1 unitatea in dumno:eire si la 
ce deosebirile?, pe ba1.a ,.Numirilor divine", eap.2, a lui Dionisie Areopagitul. 

Concepuse de la inceput planul mai multor Antirţtice, dar evenimentele 
nu i-au mai permis sa-I reali1.cze acum, căCi deja Antir. lll datează de mai 
tîrtiu. Din timpul acesta mai datează şi cele doua dialoguri: Dialogul ono
do.rului ru Vnrlaamiwl ~i Ttojimes. dacă nu inainte de toate cele trei scrieri 
amintite, cel puţin înainte de Antir. 11. Dar mai înainte de dialogul li (foarte 
prot><tt>il Că ~i de primul) fu scris tratatul in dou~ părţi: Apolof!!'t! mai pe larg: 
Despre !wr.iril! dumnezeieşti şi împi1năşirea de ele. Simplificind pu\in am 
putea spune Că tratatul din .urmă şi 1 Antirctic; cu tratatul care-i premerge 
scris pc baza lui Dionisie Areopagitul. sînt scrise mai intii, sigur Inainte de 
a pleca 1~ Hcr~dca. Apoi sînt scrise· cele două dialoguri si An tir. 11, poate 
dtal. 11 ~· Anllr. Il dupa plecarea din Constantinopol. fn intro<luccrea 1 
Antir. !'alama se scuza c.1 purcede la scris cu aceea Că nu face decit sa se 
apere. Se vede că 1 An tir. aparea între primele St1"ieri. 

Tot in timpul acc"a pare s~ fi fost compusă şi :.curta scriere: Vnrlanm si 
Athindin smt cei ce taie gre şir şi meu în dowl dumneu1rea cea una. Precis însa 
nu-i putem sta~ili data pentru scrierile mai su.~-numite. Alta marturie in
trinsecă nu avem dedt ca e scrisă dupa tomul sinodal. 

Toale ace~!" şcricri ~ ultima nu tocmai atit de clar- se prelinta ca 
raspunsuri la awcunlc relnceputc ale lui Achindin, asa c.~ .si din aceasL'l 
latura se dovedc~te neadevărată acuza patriarhului Că P~lama ~r li reinceput 
polemica. . 

Ttll <lin acest ti~p datca1.â şi cttev-• epistole, care inCA sint numai raspun· 
sun la atacunle rcmccputc ale lui Acbindin. Şi anume epistola Către Ioan 
Gahra, tn care îi descrise o convorbire recenta avută cu un ad.,rcnt al lui 
Achindin. Co_nvorl>irea a avu.t loc in minastirea unde petrecea Pa lama, deci 
sau în minastirea Sf. Arhangheli din Pcra, ptnă la ·Floriilc anului 134~ sau 
in minastirea Ioan Botc7.ătmul din ConstanHnopol, după Floriile acelui an. 
Dupa Rusaliile anului 1342 n-a putut avea Joc, căci de atunci numiti petrece 
Palama Intr-o minastire, liber. 

Olnvorl>irea şi de.ci şi cpi~tola datează de dup~ dialogul!, căci achindini· 
tul vme la Palama cu o scriere a lui Achindin în Cl!re combate acel dialog. 
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Daca plasam dialogul 1 tn timpul de dupa Pa.1tile anului 1342, cind Pa lama 
pcmx:ea in Constantinopol, atunci şi convorbirea acea.'IB s-a linut Intr-o 
minastire din Constantinopol. In timpul acesta exiMau deja multe scrieri de 
ale lui Achindin, dar autorul ingrijea sa nu ajunga In mlinole luo Pa lama s.ou 
ale altuia care le-ar Il putut combate. 

Adresatul, un barbat de cultura distinsa, li ceruse lui Palama informa! ii 
asupra doetnnei lui Achmdm. Trimillndu-i·fe, prin aceasta scrhoare, Pa fa. 
ma il indeamna sa le Imbrace in scri.,ul lui talentat şi-i doreşte sa ramina 
neatins de ideote mocacioa.~ ale lui Achindin. Adresatul a~tco epistole 
poate sa fie fratele lui Mihail Gahra, de care ştim ea a avut un frate <U 

numele Ioan. Dar poate sa fie şi altcineva. Nu ştim da<:a a rama' •=' Ioan 
Gahra tot timpul adcrent al lui Pa lama, sau a devenit ca~~ prob;obilul ~au 
frate achindinist. 

Din ultima parte a rastimpului acesta- sau chiar dup3 t'C Cl>tc adu~ în 
octombrie 1342 din Heraclea - datea7-ă şi episwla catre AT'cnic Studitul 
caci autorul se aşteaptă de acum la toate pcrsccu1iilc ~i 'ufcnn1cil' <lin 
panea autorotli\H bi,ericeşti şi politice. Aceasta <.:(lrcspundc pcrft·ct daidur 
amintite. Ura patriarhului, la inceput mai u.~oara şi mai vu:olal.l, a mc" 
cresdnd dupa Pa~ule anului 1342, incit Palama ţC •cde \1111 -a fu~3 la 
Heraclea pnn iunie, de unde e adus cu fo113 prin octomhroc. 

De tomul aghtoritoc spune Palama fn epi.ţtola ca 1 a compu~ lnaontc cu 
doi ani. Pe de alta p;irte şttm ca tomul a fost subscri> pe !Jt Sfinta Marie din 
anul 1340. 

Sfintul Grigonc ramine în Constantinopol, cum am ~lut. pina la ou. 
minica tuturor Sfin1olor. 26 mai st. v. fndată dupa aceea ~e retrase iar in 
minastirea de pc lonol unde e Pera actuală, dar alungat de 'Jiomotul ce-l 
făceau vara cei ce se pregateau pentru a naviga spre Marea Nea~ra. se rctra~c 
mai departe de mare In nişte locuri hnoştite unde se mai pastra cohlana lui 
Daniil Stilpnicul ( t 493) şi locutn\e de-ale vechilor ~iha~tri. De ahia trccu 
insa o saptamina (aŞ<tdar prin 3-4 iunie st. v.), ~i ana ca l-a cautat la mi nasti· 
rea Sf. Arhangheli un >lujuor hisericesc. sr. Grigorie se cohorl a dnua ,i in 
Constantinopol, la monahii prieteni ai săi, Tn mînăstirea Sf. Ioan ButCL<1to· 
ruJ, Tntrehlndu·l de ee a fost cautat. Aceia îi spu.~ra, binccuvintlnd pc 
DumneJeu ca n -a lo<t !!4SII: Te-au cautat sa tţ duca la aşa lJ)U) \IRod. la care 
n-a fost convox<ll noei un ierarh dintre cei ce participa de ohocct, tar dmm· 
demnitarii CI\ oh numai llneni inrudili cu imp<Jratcasa Chumncana, care au 
dus cu ci~~ o ttat3 de servitori; a mai partid pat Achindin cu o ceata de f~tt 
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uccmd de ai lui Varlaam şi mai mul\i monahi aderen\i de al lui, dintre care 
unii 'VCl!U ţuh ra~a ciomege 7.dravene. Voiau sa te duca cu binele lllta sa Ştie 
nomcni, ,a te condamne, şi apoi sa te biciuiasdi. 

imparatea~ Chumneana, de care e vorba, este fiica Inaltului demnitar 
bi1.ant in 1i pnhgro~fuluo "'icbofor Chumnos, Irina. Nascuta la 1292, la 1304 
fu maritata cu Ioan Paleoloţul, fiul imparatului Androntc Il P•lcologul. 
ontrind a.<tfel în ram o ha tmparateasca. Bărbatu-sau murind in"1 in U09, ca 
se facu ca1ugan1a <ul> numele de Evlogia, restaurind şi conduLind mtna.<tirca 
de femei Mîntuitorul Hrostos,ln Constantinopol. Pentru ajutorul pc care 1-a 
dat achindint!ilur, aceştia o v.;:nerau după moartea intimpla ta pc la 1360, ca 
pc n slinta. S1are1a acca.'!a trebuie să fi fost sprijinul cel mai puternic :.!lui 
Achindin, cad l'alama, care nu vort>eşte decit aproape numai de cele trei 
Cilpetcnii succe,ive ale parti:!:i a:!ver>are. de Varlaam. Achindin ~i Nichilhr 
Gregma, o ataca de citeva ori cu foarte multa vehcmcn\A. Chiar Intr-u 
epistola don tompul acesta o a'earnana cu Jesabcl ji cu Eudoxia. 

Au7.ind Sf. Gngorie aceasta fu gata sa mearga la (>atriarh ,3 ;e anun1e .. 
Monallu ccolal\111 oprira ihs3, dar el se arata tlltu~i in oraş mao multe 1ile 
in'<l\it de unul 'au aliul dtntrc prieteni sai. Într-O 1i, fiind cu Proto~·UI 
Muntelut At"'· '"""a doo '>Crvitmi hi<.eri~ti şi-o spusera ca lmparatea.'a ~i 
llul ei durc-c -a mcart!-1 pina la pa!,at. lspihndu·i mai cu dC·•manuotul Sf. 
Grigonc ana C3 nu implrJtca...a Il cheama, ci patriarhul, t'ăd tmparatca'<a ar 
fi trtmts \IUJ""" ·~ la ''trtc. nu de la patriarhoe. Tnmise dcco patnarhulut 
'"rM o:a, deoarece J\Um şo aşa e vremea prinzului ~i nu mat poate vne Mnod. 
'"va duce a duua 1i dommea1a. Protos-ul tnmise insa pc cgumcnul mîn3'11rii 
Folmeo din Alo<, pc L..:11ar,la patnarh sâ·i spuna d daca a chemat pc Pa lama 
pen tru alta cheSt iune se va duce: daca în<3 i·a <huwt 1'-'ntru tull>ur:1rilc 
pricinuite de Varl•am ~i Achindin, alun" (.hcstia acca~ta nuc a lu1 P,oJama. 
ci a tuturor cre~tinolor ~i mai special a monallilor din Muntele Ato~. PairÎil· 
rbul >ă fixc7.e o 71 In care 'a se adune sinodul pentru dc7hmcrca acestor 
lucruro ~i sa aviJC/C cu citva timp inainte pe monahi cu s~ vinn H>\i ~i ;a se 
clarifoce chesuunca. cgumenul Lazar se intoarse curînd cu nomofilaxul ~i 
sachehu l hoserocii, <punind ca patnarhul nu se gîndeşte sa con,·oacc un ;inod 
pentru che<uunea aceea. C1 cere numai scrierile referitoare la ca. P~lama voi 
iara.~; sa ~dud la patnarh, dar monahii n !~cura sa a~teptc sa -c duca et 
inth fara el,~ llllda de ce e vorba. Ajunşi la patriarh, li adusera ammte de 
sinoadele care au aprullat lnva1a1ura lUt Palama şi de tomul smodal dat in 
la\·oarea lu1 
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Palriarhul li :h~Uitâ citva timp, dar de la o vreme tzbucni ~punind: am 
aflat <ine-i Palu ma, a fa>t priM un monalt de-al lut mergind ~rrc Cantacu
t.ino ~i dudnd patru \<.Tfsori de la el, doua catre CantaCU7JOO Şi dOUă catre 
A."Wni. Monahu r~'pun,er~ dl.ştiu 'igur ca aceasta-i ""lommc. Sâ-1 aduca in 
faţa lor pe monahul c.~re a lrl!\t pri"" Patnarhul In~ t-a e•p<.-dtat minios. 
Vcmnd et la Palama îl Jndemnara sa plece din Con,tanttnopol, caci il p~te 
moartea. Pa lama pleca la Heraclca, cam prin 15 turuc, ~1. \ , 

Achtndtn, Cal<.-u şi patriarhul lgnatie al Antior:htei Il acut.a pc Palama 
ca a fugii de \Inot! Cum vedem însa din eptstola catre Ftlntct \i dtn alte 
'crieri <.-ompu'c pnn 1.\45, Pa lama sustine, cu marturu, ca a lcrut un stncld 
la Jumtna tilct la care ,a participe arbiereii obtşnuiti. El a evitat numai 
wnciliabulelc la car~ participau numai aderentii lut Achindin ~~)-a fertt de 
~ov:tt.::Jk c!"n:lc;tine pc care era dispus patriarhul şi achindinitit "~ i le dea. 
Intr-o vreme ln rurc cea mai mica banuialit de prietenie cu Canut~ulinn era 
urmata de inchh<>arc sau de moarte, era firesc ru Pa lama sa caute sa parc le 
~'><:mcnca cvcntulllitătf. 

La llerallca, unde petrece cu totul izolat, nu c~tc la~at ln'ă <.lc~it ca la 
patru lunt. Pc la inceputul lui octombrie. patriarhul anlnd unde c'tc. trimite 
un dcmnttar impar3tc...c sa cercctc7c ce (ace acolo~· -a-1 adu<-a IJ C'nn,t<~n· 
ttn<~pol. Demnitarul 'e prezenta in chili~ lut Palama, pcrchet~\tOn3 cu de-a
manuntul incapere.• ca~ găsea'Ca ~-.ori de-ale lut O.ntacuttn<),chcma st . . 
pc pnmarul ora~ulut u:rcettnd Impreuna cu cine a convcntt Pa lama in ttm-
pul pctr~ni \4le ln Hcr-4clea şi se Intocmi un procc\ 'crt>al In care-..: att"<ta 
ca nu ,_a ga"t ntmtl cumpromtţător la el şi n-a ronvcnu In cele patru !unt 
<:u nimcm decit cu wvara~ul de chilie carc-.1 servea. Acc\la c Doruftctu, 
in<r>titurul ncllp<ll al lut Palama. Curajul cu care >e t>mmllca sr. Grigone 
numai cu pu11n mai tiwu la mărturia demnitarului impăr3tc"'li l.t prt>cc<ul 
vcrh<tlluat cu acea II~Ulic,lntăre~tcafirm:tţia lui ca a ro~t :tdU\ d..: l<t Hcraclca 
lntT-11 chc,ttunc t)l>hti~a şi nu cum sustine Achindin, Calcca şi patriarhul 
Anii<J~:htct, lllnattc, ~a pentru a fi judecat de stnod ca unul ce a fugit ~i 1\U 
încctcata sa pmpuv~duiasca doctrine eronate. Iar daca n-a fo>t adu> dtn 
motivul ace.,ta, nict n-a fugit pentru el. 

Palama fu adu' la palat. Intii intra numai funqionarul ce J.a adus, r•
portînd tmparatc-..:t ~· predtndu-i proce:.ul •-erbal tic ancheta, wrc fu ctttt in 
praenta p;ttrtarhulut ~·demnitarilor Clvtb. Cet din urma 7Jsera uura let'tura 
procesulut vcrhal: Oaca-t nevinovat sa i se deJ~ llrumul. P4trtarhul ln'3 ....
oru-.e ŞI dupa c-e plccara ceilalţi demnitaJt n preda pc Pa lama <.Oklaţtlor Şt-I 

JJ() 

incht<c intr-o mlna>tirc. Dar Sf. Grigorie plingtndu-se dupa cltCV<l zlic ma
relui uuce Apocauco>, aW!>ta porund solda!ilor <a nu-l mat pa,ca'Ca. Pa
tnarhul.tultnd ti ~oa~ dtn mlnăsttrea aceea şi-1 aduM: Intr-una mat aproape 
de el. porun~tndu-t ~nu 1as<l din chilie, nid .a nu pcrmtt3 Cutv.t s<ltntre la 
el. Mtnasurea dtn urma <.e numea ~ Celut 1\ecupnns ... cum ne tnformcaza 
1\j:btndtn care 'pune ca a (o<;t inch~ in acca.~ta mina.,ttrc ca \it Invete ca e 
necupnn< Dumne1eu. Dar se vede ca porunca de-a nu wmunte~ cu nimeni 
nu s-a putut \tOC, ca<1 tot Acbtndin ne spune ca In ttmpul a~ta Palama ~i 
protla~a. prtn <:ei ce -l VIIJtau, şi mai cu efect invaţatura,lnclt arhtcrci, monahi 
~i un<~mmitatca htlctlnr -e la.'it ct~tigaţi de aderenţii lui Pal3ma. 

Atraglnd a>tfel a\ttpra lui Pa lama ~ia monahilur vcnt\t dtn Atn< adversi
tatea curt" imperiale ş• a cercurilor conducatoare, patriarhul Caleca putea 
acum lovi li~r şi dtn latura religioasa In ei. incepu sa ~c adune la consfatuiri 
cu Acbtnd•n ~·cu ceilalţi ucenici ai lui Varlaam, planuind mlhurf contra lor. 
in faţa amcntnt~nlm. monahii, vreo 12 la numar, se rcfugiala tn Sf Sol'ie 
care avea drept de aztl. Palama îi tmita, pctrcdn<.l cu CJ doul lunt (<e pare 
ca mumthu 'C rcfugta,cra Inainte de Palama). Pc monahi 1-a Indemnat 
p.nn.trhul -..1 ta'a de awln. < u anumite prnmi<iunt VJdcnc, pc unti lnchi
lin.Ju , tar 1"' alţii c•pedt~ndu -i la minasttnle lor, t.lf cc:va mat timu pe 
PaiJma 1-·• rJpll .o fnr\• ~~ 1-a aruncat in lnchtsoarea puhhca, nciDCXllind 
"-':C'.;lmintul pto•pnctlut btserici. Aceasta s-a intimplat .1~ mtJIO<ul primavc
rn", adte<l pc I.I Ju mawtea lui aprilie 1.\43. 

A• h•n•l•ntţll 'U'\'" <.l intemnitarea s-a facut dtn prtcina idcilnr lor do&
mJtKe. Pa lama aduce manon !mpotnva acestei alegaltuni Inca pc cind era 
int>mmtat, pc lmpMatca'S, pc panhyperseva.~tul baac A.ţan, unchiul lm
paratc,ci, l'e marele du<C Apocauoos şi pe to!i ccilal!i dcmnttari. Motiv 
a"un' va fi '"" pentru Ctlcca ~i cel dogmatic, dar cel legal. cel pc ra1a a 
fost acuJa de \'anww"n"m. Altfel n-ar fi putut fi lntcmniluti In inchi<oarea 
~tatulu1. Şi aptli mat tlr~iu, dnd imparatca.<a a luat masurt contra lut Achtn
din dtn rnctna ercttci lui, p.: Pa lama '-ontinua s:l-1 la.w In lncht>oarc, ceea 
ce in,cmn•t ca ca dc<"Chca între chestiunea dnţmatlca şt cea pohtlca. 

Ot a qat Palan>a In SI. Softt nu s-a tinut nici un si nod In chc,uunca lui, 
c.1 ~i mat inatntc. Cel pU\tn nu <-a ttnut unul regulat, convocat lcţJI, 1inm 
pc 1•13 Palama In wt ttmpul acesta a cerut un smod, ca 'il nu mat poata fi 
pers<-><:utat pc nedrept. Din aceasta iar se dnv<.-dcşte ca nu pentru motM~ 
dngma11cc a ftl't lnch", caci pentru aceasta se cerea sa fie tntlt condamna\ 
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de un ~inod Dupa Achindin, s-au linut, Inainte de-a fi adus don Hcraclc;~, 
ln dou3 r1nduri ~innatl~ şi s-au ars scncrile lut Pa lama. 

E roart( probabil ca unei<: din scnenle lui Pa lama dateaza din jumatatea 
de an scur.a de cind a rost adll!> dtn Heractea pina ce-a fost închc. In tem
oi\a pubhca. 

De cind petrecea In Sf. Solle pare sa date te epistola catre Dtmtian fi/01.0· 
fu/, in care se wmbat iambii lui Achtodin. 

In epistola se face pomenire de scrieri de-ale lui Achindin U1trc şinod, 
care nu pot li decit Cr~vîntu/lui cii/re parrwril şi sinod, scrisa foarte probabil 
cînd era Pa lama refugiat tn sr. Solie. Nu e prollahil sa fi rost scnsa cpistt~la 
dupa ce c aruncat ln închisoarea publica, fiindca autorul ~-ar plinge ca e 
linut lncht,, a~ c-um obişnui~tc in celelalte •cricri din Inchisoare. Ept<tola 
aceasta se <ocOt~te ca 4i zcceica tratat al lut Pa lama contra lut Achindtr., 
dupa cpt>tOla catre Atanasie al Cyt.tcului, tratat despre tc'Ologia unua şi 
dL<ttncta ~te-ele şapte Antireticc. Al zecelea, nu cronologic, cî dupa .t~zoorca 
lor in manu<cr"ul originar. Tot dtn timpul acesta J>arc sa datc7.e şt Cflhtnla 
catrcmonalml Dwni.<ie. Nuc cu totul exclus ca ambele epistole >il datc7.e de 
mai tfrt.iu, de dupa Amireticul VII, wntra lui Achindin. 

Auzind câ Pulama a rost aruncat tn tn~hhoarea publica din palutul lm
parate:<c, monah 11 om Atos scrisera patnarhul ut, Imparatesei şi autori tatilor 
civile. cerind ;a 1 elit>crcze. Aceasta fllra ,a <:eara Palama. Scri"'ar~a trehutc 
sa li fn<t tnmt-a spre toamna anului ll44. cad patriarhul le ră,punde In 
ooiembne 1 U-1, cind inca nu ru.~ Palama judecat. Epistola monahtlnr In 
loc ;a induplece pe patriarh, 1-a fntariw ~· mai tare, Tocit a indemnat pe 
Lmparatea\A ,;~ le raspund.'!, ju.\lllidnd fntemni!•rca lui Palama nu cu pre
tin'll lut ahan1a tu C'amacu1.ino. Ct cu pretextul erorilor lut uo~maticc. 
lmparatca'a a P.lcut accaşta înşela ta de palnarhd ~eri ind aşa monuhilm va 
abate ura lor ue la ea. asupra autorită!ii hbcricc~ti. Palriarhului t-a reuşii 
<tstret o manevra ahila. putind prclcnta de aici Inainte pc imparatca<a ca 
partiutna a achindini<mului şi crezînd chiar ca imparateasa o data ce-a ...:11< 
o astfel de cpbmlă nu ~c va mai dezminli opunindu-se măsurilor ce 1<' V'd lua 
el contra Invataturii lut Palama. 

S<.Ti...: şi patrtarhul o epistolă atont\Jior incercind sa le dovcdl!<l<Ca pnn 
in...:n\11 rautanoase vtnova!ia lui Pa lama, atit din punct de vedere P"hllc CII 
şt bisencesc. Pa lama. la auzul ace.<tct v~u. se grabi sa scrie şi el trct scroon 
în AloS. Cea dintîi catre Filotei, Cjtumenul Lavrei, a doua, .tnmt~a prin 
acela~i curier şi fiind o continuare a primei, catre monahii din Atos (pro-
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~rru 11s catre cei din Lavta). In amindoua ~i povesteşte faptele de l'ind a 
""cput polemiC<! cu Varlaam, aratind ca nu ~ vinovat nici dtn punct de 
vedere dugmatic. nici politic. Tot cu aceasta oc:a7.ie trimite şi pnma epistOla 
catre munahul Macarie, fratele sau. Acesta voise sa vina la Con<t~ntmopol. 
sa mln~iic pc fratele sau şi sa-i ajute lntrucft se poate. Interveni•• monahilor 
atoni!i In scris, la autorita!ile dtn Constantinopol, 1-a fl!cut sa renun1e la un 
drum care şi a~a ar li rost ineficace. 

Dinainle de <~ccste trei epistole şi Inainte de mo\iunea monahilor la 
autnrna\i. trebuie sa dateze epistola lui Palama catre monahul Vi-arion, 
care era lnlin Lavra Atosului.ln aceasta Iri mite mustrari egumenului Filo
tct ca a incercat >ă cheme in Atos pe monahii care surcra 111 Gtn,tantinopol 
cu Palama. iar rrdtclui Macarie tl transmite consolari pentru faplul câ a 
trebuit \A-~i amine ;:t:ţ:a vem~ea la Constantinopol. Acestea nu !>C r.d 
potri•esc dupa mn1iunea monahtlor tn favoarea lui Palama. fapl care a 
indemnat pc Macaric sa renun1c cu lOtul la plecarea la Con,tantmupnl. 

Ep.-tnla patriarhului care a provocat cele trei scrisori ale lui Palama a 
fo~t compusa In noiembrie 1344. 

PalamJ ra~pundc prin cele trei ~crbori, In primavara anului 1~45, la doi 
am de dnd c !nch". Mai tîrt.iu u:va :t03 ca epistola aceasta a patriarhului 
nl\:1 n·a Jll'\t 1nmisa la AIOS, caci hH ce ~c sc;ria în ea .era o Jnlc!rvcnirc a 
intimptanl••r pc care monahii le cunu~tcau sub aspectul lor ade--arat din 
prornr cxp.·nenla. Epistola a rost folosita numai în Coo~tantinopol. In 
u:r<ul achtndtnt!tlor şi a celor ce nu cunoşteau {'11CJ1imentelc pctr~cute. fn 
4 nmcmhnc (intr-o lum), acelaşt an, <e !tnu.<e un sinod in care a fu-t depus 
pan11.anullui P•lama, Jsidor, ale<ul mitropolit al Monemha.'ICI. O. Mercati 
şi M. Ju~ie "'ClltCSC ca lOt atunci. f!Xt condamnat şi PaJamil. E curios Insa 
<<l Pa lama afirma in scrisoarea catre Fiintei ~i catre monahi (<l~ prin 1~45), 
U1 "n de 2 :mi indus fara sa fie judecat. Prohahil U1 arirpta\ia ucc:t<Hl arc sa 
fie inţclc:"a nu ca no se linusc Inca nici un sinc1d In chc;tiunca lui. ci In 
;,en,ul ~a nu s-a !inut un sinod care sa respecte toate formele legale. Curios 
mat c'te câ n1<1 patriarhul nu face amintire de condamnarea aceasta a lut 
Pa lama ntd in epistola aceasta In care vorbeşte numai de smodul din 1341 
şi de intimplArile pina la intemntţarea lut. nici tn cele trei c:xphcan uitenoore 
ale turnului. Totuşi tomul achtndtnt<t din tulic 1347 (AKOVO<nt rt·~<rt), cit 
~i documentul antiocbian de la 1~7{1 aduc In strin>ă legatura depunerea lui 
hidor ~· condamnarea lui Palama. In ultimul chiar se spune ra amîndouă 
evenimentele s-au Intimplat la acela~i siml(J. Disonan1a aceasta~ iiV<'atdor 
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arc 'a fie explic;, la cred in 'cn•ul C<l o condamnare formata a lui Pa lama n-a 
avui loc in n~ucmhnc 1344. dar el era coMid<:ral ca a1arc de ma• lnainle, 
rara un •el oficial anume. Patriarhul, in tOOlC cndclicclc <ale, C31Jlă Sli·l 
<;()(,'Olea'Că pc Pa lama condamna! prin însuşi !omul din 1341. ca unul ce a 
conunuat, in pofida mlerocerii din tom, sa agitc chcsnunt dugmaucc. l<idnr 
fiind apoi dcpu~ ~· pentru molivul C<l era panizan al lui Pa lama, In aceasta 
s-a vazut ŞI o confirmare a condamnarii subin!elese a lui Pa lama. 

Sinodul s-a 1•nu1 cam pe ascuns~~ cu scandal. Purce71ndu-sc la depunerea 
lui ls1dor. cll•va arhiere• cerura ca acela sa fie mai lnlh asculta!, dupa cum 
cer canoanele. Patriarhul. luind aceasta drepl solidarizare cu hidor ~· uzînd 
de pu1erea lui polilidl, ii excluse pe a~li ierarhi din s1nod ~· îi întcmm\a, 
dind cparhlile lor spre adminimare aderen111or sai. Se poat.: IOluşi ca aceas
la ~·O fi 11!cu1 arh•crcli in chestiune cllva limp ~!!p!l si noe! şi In cazul acesta 
ei nu vm fi fos1 convoca li Ia s1nod. fi1ndu·le cunoscute senlimentcle. Aceşli 
arhierci >inl, dcMgur, cel şase care subscriu în seplemhrle 1346 acu1.a conlra 
pa1narhului Ca leca dllre Imparateasa: Matei al Efesul~~ Alanu<ic al cyz;. 
eului, Lauren11U al Alan1ei ŞI Soleriopolei. Macarie al Hristopolci. Hari!On 
al Apre• ş• Icrnte• al Lopadiului N1ci unul din e1 nu e i>dllil in actul de 
dcp<)II\IC al lu1 l<idor, U~rc c subscris de mnropoli\11 l<><lf al Aduanopolci. 
I<Y<1f (sau Muro[an) al Patrclor vechi. Isaac ale Madllclor. Cahmc al Z•g· 
cben. Cahn1c al Ama,tndcl. Pavel al Xantbei, Sofron1c al Drame•. lt"ir al 
Teneduiu1. Do'a~a C<l cei şa>e mitropoli\i au fost int~mnilali in 1oamna 
anului 1344 c ŞI raplul C<l in actele sinodalc de dupa aceea (~c exemplu, 
intr-unul d1n aprilie 1:45) nu mai apare nici unul dintre ci, pc cind in cele 
d1na1nle (de exemplu. in aprilie 1343) apare mitropolilul Aprci. 

Isidor, care dupa ~modul din augusl 1341 rusesc ales şi .. •posilial" mi
tropolil al Moncmhasiei şi pani~ipa la sinoade, ru depu> din starea accasla 
~i din cea de prco1ie. Motivul a rosi pc linga cel dogmalic ~~ cel rolilic. 
Aceasta se aminlc~tc anume. Lui i se atribuie ~i vina C<l a "''"n'"' in grad 
n1şte cleric• In cparhia sa, ncavtnd inca dreptul, şi a pcrmi> 'a fie pomcnil 
Ia li1urgh1c ea un arh1ereu care a fosl hiro!Onit. Caleca şi 1omul acbindini<t 
din iuhe 1 >47 <pun C<l atît Iu1 ls1dor cit şi lm Pa lama li s-a cerul o marturisire 
de credin\3 Pa lama detJTiinte această afirma1ie a patriarhului ~1-i cerc mar
turi ,.,. du,;cdea.<ct. Tocmai de aceea au fosl lnch1~1 ce1 şase milropoh\i. 
pentru C<l au cerut ..a fie a.'>Cllltat lsidor. De altfel, 7JOC Palama, manuns1re 
au dat: dnc nu ne-a 4117Jt rostind adeseori S1mholul crechn\CI; 1ar dae<l-• 
vorba de inv~l.~lura pu.a In discu\ie de Varlaam şi AChlndin, m3rtunmea 
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noas1rli cs1e tomul aghioriliqi cel din august 1:41 ~i toat~ scrierile noame 
in aoea chesliunc. De allfel, cum n-ar fi dai ipopsirut l~•dor manuns1rea 
obisnuita In m<>mcntulltirotonirii? 

Lucrul arc sa se ln!elcaga probabil:~.? C<l patriarhul a cerut lui is_idor sa 
declare ca se leapada de inva\Jitura SUS\inuta de Palama. Aceasta o ŞI spune 
clar 1omul de dcpoll\le al lui lsidor. Nu i s-a dat tnsa VOie .a-~· 1u.mfice 
punl1 ul de vedere. . . . . .. 

Actul de depunere al lui lsidor a fost subscris~~ de patnarhul Anuoltict. 
tgnaue, wre tn'ă nu pare a fi luat parte la smod. Vemt la Consta~unopol 
tn vura anutu1 1344, Ia trei ani dupa moaneu lmparalulu• Andwn•c III. el 
ramine aoolt> pina in 1345. iar Ia plecare adreseaza p31narhului Ioan Ca leca 
un 10m de con~amnare a lui Palama. Tomul, !inut a~cuns pentru cc1 dm 
Cun~lanlinopol ca unul care oon1inea n~a.Jevarurl ce nu ~e puteau deh1t~ 
celor ce-au foSl manori oculari ai evenimcn1elor, nu dcvme cunoscut lUI 
Pa lama dccil dupa un an de 7.ile, fiindu-i trimis Tn Salonle. cl~d c<~mpunc. n 
cnmhatcre a tu1. Cum rezulta din ea, Ignatie n-ar fi ro" ioa1ntc m p~r!IIC 
Con<!anunopolutui şi deci o-ar fi identic cu lgnaue dlruia-i adrc.<ea/_.'1 Var
Iaam pnma \1 a doua ep•,tola pc la 1337 ~i care era şi el arh•cpi'""l'· Pa lama 
îllntrchă pc lţ.natie cu ce drept emilc t1lmuri despre dogmc in Cunstanll· 
nnpol. Fara , 1000 nu !><: poa1e publica un tom, 1ar SIOodul propnu nu\' 1-a 
putul aduna pe tentonu strain, nici la sinodul din Constanunupol n-a luat 
p..nc. e<1c1 altfel 11•mul s-ar prezenta~ fi10d ~~ amh1lor pattwrh•. 

Inca tnaiOlC de-a descoperi tomul lut tgnaue, Pa lama d~"'-open:>e un lom 
sau 0 cp1, 1ola enc1die<l a lui Ioan Calcea, deşi acea,ta fu~c..c em1-a dupa 
wmul lui tgnaue. Ra,punsul Ia acea.ţta, compus tnu1nle de combaterea 
•Hlmutu1 lui 1gna1ie, premerge şi în codlei 'Crierea dm urma. Ra,punsul la 
;1ceaslll cpiswla endchdl a lui Caleca1 nu ~·a racul cu muh tnamtc de corn· 
h;ucrca wmul~i igna1ian, ci numai dupa ,e Pal• ma nfla•c de ucesta, de~• il 
socotea rnt:a al palriarbului Caleca. Comhatulă deci pc la inceputul >~u 
mi'lc><:ul anului 1346, scncrca accas1a a lui C.al<:ca Hcbuic ~a fi losl inll)cmnă 
cuJciteva Iun1 tnainlc. Cronologia nu se p<)ale sU!lllll cu tOala precizia. Ea 
ar fi import~ntA pcnHu ca aceaSl:i epi<ll>lă a fost compu'a lnlr·un mom~.nt 
In CllrC ach10dimsmul diLuse din grd\ia cur\" •mpcnalc, •ar pcr..eCU\Hie 
rontrd palaml\llor fu.<eseră opri1e. fn orioe caz. ea n-a putut li scri>a ~ai 
tlr7iu de Inceputul anului 1346. Conflictul intre patriarh~· curie~ 1mpemta 
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pe tema religioaSă a inceput, deci, lndl de prin toamna anului 1345. (In 
primavara anului 1345, cind Palama $Crie cele trei ~crisorl In Atos, nu înce
pu~). Lucrurile s-au dezvoltat astfel: Patria.rhul Ioan Caleca. Increzut dl 
lmpăratca>a e de acum CII totul de partea lui, a purces, prin 10amna anulut 
1345 (dupa tnmiterea celor trei scri>on ale lui Palama in Atos), ..a intareasca 
şi mai mult situ:•\ia lui Achindin, ridiclndu-1 printre icrdrhii bisericii. 

Intii voi Sj.J hirotoncasdl diacon. ImpArateasa aflind. Il avertizA sa se 
ablina de la acea,ta fapta care V'd aduce mare tulburare in Bi5crica. Patria· 
rhul nu linu :.eama de avertisment şi hnormoni pe Achindin doacon. De atei 
mare agita1ic In ora.~. 

Patriarhul voia insa sa-şi urmeze planul înaime, avansînd pe Achindin 
pina la trcapoa arhierici. lncerdl dCCI la cunea imperiala Să dt~puna iar~• 
pc imparatea.ţa <!d~\-or~hil palamo!ilor. Suaduinlele ii furi 1..1darn!~. Cu· 
rentul pentru Pa lama se dezlan1uise cu toa~ puterea. Fu adunat senatul~~ 
pnntr-un vot al lui hirotOnia lui P.chondin fu declarata ilegal;!, consom1ind 
şi arhiereii f'runl:l~i printr-un act sens. Pcrseculiilc contra palami\ilor fura 
oprite. adcrenvi lui Achindin fura de?aprOba!• şi r~inaţt. oar Achindm 
wndarnnat 1• 1cmni!3 de care S<:âpa numai ascun.clndu-se prin ~teri, unde 
pc1rccca ~i pnn fcbruanc 1347. Faptele acestea s.au inlîmplal inor-o luna 
~:ou doua. Nu omediat dupa ce Achindin fu hirotonit diacun, <·a intrunit 
-.·natul, ci numai cind 1ntcnliona patriarhul sa-o dea gradele de hiroto01c 
urmatoare. 

Patriarhul nu se hn~şlt. Ca sa demonstreze dl sinodul don iunie 1341 n-a 
condamnat do<·trina luo Varlaam ~i n·a aprobat-o pe a lui Palama, ~i de" 
Achondin a ro,t h1rotonit canonic, nefiind eretic, compuse enciclica ce in· 
u:pe ..IJ!•Np<Otrl< qpwv". rclllcind mai ales sinodul din august 13-11 in care 
a fost condamnat Achmdin. 

1'\ichifor Grcgora afirma dl connictul intre impar~ teasa şi p~triarh s-a ivit 
pentru dl patnarhul. descuraja! de prelungirea razbOiului fratricid, inu:pu 
)-o indemne pe imparau:asa să' se Impace cu Cantacwinu. c.:ea ce im· 
rarateasa nu wia. 1'\emaiav!nd Incredere în patroarh, cauta 'l'rijin pentru 
politica ei contra lui Cantacuzino pe palamiţi. M. Jugicsuceşte alirma!ia luo 
r..; Grcgora astf'el: imparateasa a luai de bun sfatul patriarhului şi a început. 
prin emisari >Ccrc\i, tratative cu Cantacuzino. Şi fiindca cel dm urmă pune<~ 
drept oondo\IC a impacam ~>acrif!C3!ea patriarhului, lmparatea..a '.a executat 

Nu ştim intrucit poate fi adevarata afirma1ia lui Oregora. Cantatu7.ino nu 
o confirma. Dimpotriva, 11 prezint~ pc paHiarhul Caleca pina la urma c;, 

1 !. 

'1 sa iar doctrina reprc7.entall de Pa lama o sprijina 
~uşman neimplicat a u, 

1 
. M J ic dl imparateasa a Intreprins trata· 

ptna ta sfî~it. Presupun~reii .. u' . · ug oatc fi dovedilll. Dimpotriva, atit N. 
tivese•;rcte cu Cantacuzono, tarilşt_nu P • -·• . ·,tJnd pina la 

. Ca no prctJnlă pe tmparatc...,.. ca reZI! 
Orcţ.<na. ctl şt · ntacuz~ . , ce o-ar fi tmpan~1t Cantacutino 
Infringerea totală a lui Canta:~n~~~~tc de imparateasa? Ar fi in atm!ls· 
eventualele tratatove de lmpa ' . i'·· u• c'onlt'nuu silinta >il prezinte pe 

· 1 • ,. s o fadl deoarece ,1 " • . fcra scmu ul '"u · • . . ' a ~.· ca pe 0 victimă a m· 
. mai punn vmovat3 de r '""'• 

tmparătea'>â ca cea . ·, . rhulu'o s,· apoi oarecare rest de recu· 
1 · Apocaucos ~· a c patna · • • • Ouen\elor u1 . Ca . 0 fată de patriarhul Catcca, tn caz 

no~tinta tot i-ar fi răma> luo ntaculln . 
· ' . f · 1 f·•ctor prowc:nor de pace. 

dl acesta '" ft o~t pnmu " . . . ·. . 1 :~ atesei ~ă rupă cu 
. • cca.rc motive pohtoce tol vor fi dJctat mp. r . • • 

~ogur. oar nea lui Pa lama. Dar cugetarea polo toc. e aut de 
patnarhul ~~ .Ji treaca 07 ~ . . . arat ii biu.ntoni, ca nu~'" undeinu:pe 
'trtns funonati! w cea rchgtoasa la.omp • . d . l!ril>i pc Ca leca ~· 

.. - ·<te aha. MoJiv pohllc dctermonant e-a p . • 
una -~~ 'hi")C. 1 ·as· evidcnla dl altlcl Isi pierde afecţiunea poporului. De 
Achmdm, era 0 ' •

1 
, • . ' 1 ră\limp a luat ponţic cnntrara 

f 11 n.\ atca~ ountao un .oarte ,.;ur . . 
alt c. m.,..r : .• 13~_1345_ !namJeCat~-ca trebuia~ rccurgliconn· 
doctnnco paJam11C. mtrc ... ...... no ca acea; la 

.· d \'l Jui sproJIDi! pe '-d013CUZI • 
nuu la mintouna ca Pahoma ŞI a ep 1 l Nu putea renega asa u'or 

1 d !ceata la masun contra or. . 
sa ~ la'c n up . . 1 . . Şo nu degeaba t<\31d suăd•nm 
lmpăr3tca'a antudmca prol<lh~ta ~u ~~ :i,~odul din iunie 1341 n-a wn 
lllmurilm 1u1 C'.aleca era si! dm-ed 

damnat Jl<: V.orl,aa~ ~~ 0~~ ap~~>ba~J:c::':'~tiv al conOiCtului dinuc pa· 
Canta~u11nn • ca ~· pa amJ.u, . < aceasta mai ales in urma 

. . • ~ a teasa convingerea la care a aJun . : . 
tnarh ~~ Jmp r . • 1 a lfesli!ri ale oerarbilor ~· uedmCJOŞIIIlr, 
tm mai dc,clor ~~ mat hntliniC or m. n . . .. 

1 . P· 1 m·1 c"e invatatura B1scrocn. 
dl in''ă\atura ul a a. ' ~- d' din rindul diliCOnilor, Impar:! teasa, crctÎitd 

Dup:! "-'latcrea luo Ac on on • . O' r acesta nu 
.~ d molol zelul athindinisl al patnarhuluJ, 11 j:lţă ID pace a 
...., a n · a dupa citva ump. 
•o multumi numai Să 1an..C7.e enciclica '1 f!Etp<Ot'l' 'll'wv. • 1 . H .. nt 
~ . . d' S· llnoc, pnn moartea Ul yat1 d ... d vacant scaunul mnropohtan on al . . . . ş· 

e-.cnon . . . 'l4) i l<ifie un alt achJOdiD"' ca urma~. ' 
(înt1mlllată pnn aproltc-mat L 6 ' r<· · . ·h· d' ·1· Dar acum 

. 1 • . ·c scaunele vacante cu ac '" ont '· 
pinli acum pamarhu U<:upas.. a d . ·ar~i pe patnarh ,j.i intclli..C 
lmparatca...a nu mai admitea. 11 mustr ea 1 •. lil.im arat,·...:o 

. f .1 de acte. A= ta drept raspuns, u prezcn P de·a ma1 comnc ast c ' 
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o car~c pe c;~re-o inîghcbase din cornpilalll din aumrii achindinitl, ac.>rdind 
doctnne• ace.<tora, pentru prima data, girul sau tn mod manifc~t. At:ca:>ta· 
colec(ic de scrieri achindinl~tc era lnsOJI!a de o noua CKplicarc a tom ului dm 
1341, de aceeaşi na•'!ra ca ~i cele antenoare. Cred ca e.a lnsă.~i a format reea 
ce nurnc~te Palama ,,alt re• lea tom" al lui Caleca, ~~ n-a mai puhhcal patria
rhul pc l_inga ea un tom special. Scncrea aeeaSJa o arata patriarhul luturor 
ŞI-~ lnmllea ŞI <dur de departe. fmparatea<a il Indemna să parasea<ca aceas
tă mva1atura ş• ~a "" ab!ma de la prieten1a cu achindmuii. 

Patnarhul cnntmua pe accc~1 aolc. Poate ca Imparat.;..~ ar ma1 fi conti
nuat ~u acec~~i mamera de pcrsua>tuM, daca n-ar fi m1ervcmt dnua fap1c 
houlmoare: a) Ep1>eopu dm ora~le de ~ub C.antacu11m1 s -au adunat in 
frunte cu pawarhul l..ahlr al leru..uhmuluJ, In Or~ude (Trac1a), cu oca1.ia 
l~wronaruluJ CantacUJmo la 21 ma• !.~·!1\, ~·I-au c~comunu:at pe patnarhul 
Calcca. b) 0:1 ~ cp1'><:up1 \lnUtl In rcdununc In Con>tanlinnpol. care 
ru~ra lc,aJunle cu patn•<rhul C•l~'t:OI lnt.1 de ma• !na•nte" lndcmnasera 
şi pc Ierarhii dm or~le lut Cant.Ku~mo la JCtul de la ! 1 mat, inamteu.a 
i~paratesel - in <eptemhnc 1346 - un memoriu, cerind Judecarea lui 
Cak"t:a pentru CCCZIC, pent~u "mODIC (il aCUI.iiU ca aduna 1\ani pentru f<'dorii 
~~ fclclc lu1), pentru negliJenta In adm1nt~tr.re (Siin1a Sufi~ a dc•cn11 0 
ruma. ncfnnd lngnJtlâ) şa. 

lmparat~sa Incepu o ~ric de con,lltulfi cu senatul şi cu ierarhii ltlwn. 
pentru a se 1nrorm" daca lntr..,cJev3r patnarbul e ercuc ş• d•<.:ă a nc"._100111 
wmul dm 1341. fn donn1a CI de a ll1nformata dm toate laturile, l-a prnvoca1 
ŞI pc Pa lama sa explice pe scurt In ce um>ta dco>eblrC.• de docmna intre el 
pe de n parte, Şt Varla;1m ŞI Achtndln pc de alta. Palama cxpu'c chestiune~ 
Jntr·O Cptstola catre imparatca<a. Tot cam de atunc1, din vara """ tnamna 
anului B46, dale<tb'l ~i ept~tt>la lui Paluma C3!re lcromonahul Pavel Asan 
un membru al familiei A<anc~tilor,tnrudtta cu curtea imperială. Acc,1a încd 
ceruse lu1 Palama ,a., explice In ce con,ta crczia lui AchJndin. 
. D~ remarca• c ~ n~CJ Palama, nici ierarhii t•nutt 1nchiji in casele lor, nu 
a_u ro,tlasa\J hilen m~mtc de Intrarea J u1 Can tacuztnc) in cetate. 1 mparateasa 
It credea inca VJOOV3\I de parumre cu Cantacuzino. Ea racea n dhtinctie neta 
intre chestiunea bJsericea,ca ~i ce.a politica. Deci nu poa1c sta par~rea ca 
~·-•r fi facut dm adercnttt lu• Palama alia!i pentru lupta ••u pentru impaca
rea cu Cantacu7jno. 

. ~ u~a ~in acest~ con~fatuir!, ~au poa1c cu totul aparte, chemarmparatea
<a .• pc N~tblfor Gregora să-1 ~culte parerea cu privlfc ta !nva\ătura 1u1 

Palama. Grcgora era poirivnic acestei Invataturi ~i ~i-a marturisit gindul 
deschi~. imparatea~" li ceru ~-~i fixeze ideile In scris. Aşa s-au născut pri
mele lui Antirctice. in num~r de 1ecc. El afirma ca Imparateasa !1 rczervasc 
ravoruri In ca1 de aprobare a tnY.I!âturii lui Palama, iar acum, fimdca se 
arata:~e potnvnic, i~i a~tcpw, aca~. ex.ilul, de car_e crede că 1-a scăpat numat 
aprop1ata muare a tu• Cantacu1mo In Con<tantmopol. 

Patnarhulult se ord<lna domtcthu for1a1 Inca Inainte de a se incepe at-este 

con,11!tu•ri. 
in con~fătulrtlc \tnute In toamna anului 1346 s-a avut tn vedere, in primul 

rind, ca k•an Calcw a new<.~lltliOmul d1n 1 :Wl, lnlocuindu-1 cu ah ele. opu-.c 
acelUia. imparate,o"' '"'a ..a restah•leasdl credm!•· reconfirmind acel t_om. 
De aceea. intr-o "1n<tatu1re dtn acelea arh1eren care nu suwnsera mt:l 
tnmul dtn JJ.II il ,uwriu, pentr~ : ·i .r3!a ~tfel ~· mai mult valabilitatea 
lui pentru 111\1 L-au 'ut..<.nţ acum mmopnlttul Macarie al Filadellie•. ~~~
trnfan al VecbJinr Patrc. Teodul al Ru~1e1, Metodic al Varnct. lsata al 
S•li,nc• ~~ Te<XII\t al Ouhmottc.;hulu•. 

După ce s-a <1lA"dl<tl ca patriarhul caleea C<l~ -.novat de cllcarca tu
mulul din 1:\Jl, imparaJca\a a con"teat pe Jerarhtln smod <.Oiemn pe 71ua 
de 2 rchruanc UJ7 D•n ce• ~a..: care au ~u~n~ la consfătulfl tomul d1n 
1:\41 nu se oile daca a partttlpat la Mnod Mmofan al Patrelor; pruhahil ca 
da. dar 10~ul au:,lut "nod nu J.a ~ubscri,, poate fiindca inccpll'C sa se 
opuna lui CantacuLIIIC' C3cl el e unul don cei ce in iulie 1.347 ţin ~inodul 
contra lui htdor, patriarhul lui C'.antacuzino. 

La con;fatuin ""fi luat parte şi Isaac al Madhclor şi Malachia al Mc-
11mnei. dar tomul din 1:141 nu "1 mao ~uh>criu, pentru ca il sub>crisera in 1.34 1. 
La smoc.lul din 2 [uhruaric iau s1gur parte. La ac~tia se mai adauga Grigorie 
al Pomp1u1l(llct. Poate~· alli JCrarhl care au plecat din Constantinopol pina 
<~ se suh«rie tomul smodulut dm februarie 1347. Au mai participa• protosul 
Atosului cu multi monahi de-ai lui, monahi cMturari din Cons!antinopol. 
d enc1 tnva1a!i. frunta~• Jaict, \Cnatul Intreg, Iar ca prez1denta impăra_tc~s~, 
cu fiul ci toao Palcologul Cei ~a<e arhicrci tnchişi au rost con;'ultaţt ş• et. 
rar!l tnsa a li elibera li. SmMul ~-a 1inut In palatul imparatesc. Intii S·a chit 
.. tomul ~inodal", ad1că cel d1n 1341, apoi cartea amintită a patriarhului (cea 
cumpu>â din compil•!ii), prin care desfiinta t~mu! din 13~ 1 şi susvnea 
Invatatura lui Varlaam ~· Achtndm, blamlnd dlsllnq•a Intre timlă ŞI lucrare 
in o~mnc,cu. s-~ constatat ca a facut dtacon pc Achindin, a carui doctrtna 
oronată a fcl!it din nou t.:xpu>â in s1nod. Constatindu-:~e acestea <inndul 
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<lcthr•ca pe patnarhulloan Ca leca de orire demnitate sfinta şi·l op~t<: de 
la hturghie~i-1 depune pentru totdeauna; iar de nu se va cai ~i nu se va lepada 
de acc.,tc dogme şi de cei ce per.<ista In ele, printr-o dcdur•lie scrisa, il 
supune ~~ anatemei, taindu·l de la trupul Shericti. La fd a fllcut ~i cu 
Achindin ~i cu adcrcn!ii lui. Cei ce se dlicsc, de sint în cler, l~i pot dc!ine 
ortciul. Sinodul, hOtarînd acea<ta, nu face altceva decit sa aphce dispoZJ\i• 
tom ului din 1341, care decreta cxcomunicarca tuturor celor t'C vor continua 
;a suo1inii inva\atura lui Varlaam. Doctrina lui Pa lama fu rct'Onfirm;tta. 

Tomul insa n-a apucat să fie scris şi suMcri; acuma. Pc seara imparateasa 
a oferit o masa icrarhtlot şi dcmnnarilor civtlt l'oaptca ins~ Canta<.11zmo, 
t<~rc ..e apropia<c pina aproape de ConsUlntinopol. intra in oraş prin poarta 
dc,thisa pe dinauntru de osta~ti generalulut Imparatesei, Fa~cc)latos. fm
parate~~~. :etr;.,,a cu fiul ei şi cu pu1inii q<>dlnciC)Şi şi G:.:c:;i in ~stelul 
palatului Vlachcrnc, a rezistat ofertelor de pace ale lui Cantacutino inca 
vrw citeva 1ilc. In 8 februarie, CantacUtinn Incepind sa asedic1c castelul 
Imparatesei, acca,ta accepta conllt!i•le lui de a li ro-imparat ru fiul CI Ioan 
Palculogul in ''"'a de 15 ani. Soha de pace" dus-o, din partea Tcnpanltc;ci, 
socrul lui Omt•cu~ino ~i adcrcntul irnpi!ratc.-<:i, Andronic A>an şi Grigorlc 
Palu ma, pînă awnci inchis tn temniţa palatului. 

lx:vcn11 ro-imparat, Cantacutcno dădu inllata aJutor sa <c faca rinduiala 
şt ln <h~-,;uumle t>t-.cri~ti. Palama ~i arbierell ~nuachindin•~u fura elihcr•l•· 
Acc~lia, impreuna cu cei care au participat la ~modul din 2 fct>ruaric, sub>· 
cmcra inllata tomul acelui si nod, care inca din litlu se afirma numai ca un -tum ce inti!reşte pc cel din 1341: .,Tomul smod•l care intarc.~tc wmul de ma1 
inamic ce-a resptn~ ~i condamnat duţlllele lui Varlaam ~i Achindin, şi Tm· 
preuna cu Achmdm iara.şi ... • Pnma M:rie de 1\dllituri, accc;, care s-a dat 
tmedi~t ce-a devenil c.-.macuzino Ctl·imparat, c In numar de Il : 1. Atanasic 
al Cyzicului, 2. Maccnc al Filadellici, 3. LaurCR\IU al Alanici ~i Soteriopolci, 
4. Tcoctist al Didimutichului, S. Malachie al Mctimnei. b. Hariwn al Aprci. 
7. lo,aac al Maditclor, 8. Teodul al Rlll>iei, 9. Mctodie a.l Var net, 10. lsaca al 
Sthvnci, 11. Gnţoric al Pomptupolci. Adidl trct din cei ce-au fost in redu· 
11une şi au acu,.at prin scrisoare re Caleca la Imparateasa (1, 3, 6,). Dintre 
cetlal!i uei, pc lerotci al Lopadiului fi gasim hdllit tn scria a uoua, care s-a 
dat vreo saptamina mai tir1.iu. Probabil ca cnc plecat din CoMtantinopol 
cind s-au iSdllit cei dtn prima sene. Nu sint t>dllili in nici o <eric Matei al 
Efesului şi Ma<:anc al Hri<topolct. Matei al Efesului se vede ca Tnceplil>C, ca 
l' Mctrufan al P~trelor, sa faca opozi!ie lui CanUlCulino. Macaric: al Hristo· 
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. 1 la e rhia sa. In au&USt 1347 consimte din eparhia 
polei se vede ca P ecasc pa . h .. achindinili. In cele 11 iscălit uri dtn 
~a .cu sinodul <:a~e cond~mn~ r. ·e:~~i;~r care au confirmat la oonsfatuinlc 
pnma sene. ma• tntră c~m:t a eter Mi1rofan ~1 Patrclor lips~tc. 
prcmergălllatC tomul dtn n41 (2, 4• S, CJ, l?)· . . 1 d"n \341 
Re.\lul de trei slnt S, 7, 11. dmtre care primn dot subscnscră tomu t 

Inca din acel ~n. . d · 0 1 patriarhul Lal.ar al 
Peste vr<!o ~aptămina-uoua, vcnmd dm A nan po • . . , . 

lcru.~alimului - probabil. deod~ta c~ lribna: ~~~:: ~~'ef~~~~~~~~: r:b~·u:;~ 
• cJ . Ind! vrcC) Ct\1va ierarht, su scn. . . 

adunm u-se . . .. 1 ·r al Adnanopolei, lerotc• al 

~~d~~~~~~~~~;~~t'~~~:.~;~r~u~:·t"aa~~~ei·H~~~ui:i,::;r ;~ ~:~~~ 
"''lei lacnl> al Markei. Pavel al Xanue•. A ~reta sen ' a' • frunte 
c·- • . . ' 1 . 1 ·r . l Gahul>olet- care se repet ' m 
uc Il, da<.:ll wcoum ŞI pe a ut os• .• . ·b . ' • ·• li dat abia după ce 

. . (P· l· ma) al Salonteulut, trc ute >• ~ cu a lUI Gngonc a a . . • . r,· In locurile vacante, 
noul patnarh l~tdur a hirotonuo.sene de mttropo t • 
••u ocupate Inainte de ach•ndtnt\11 nep0c3tl•· • ca ' t condam· 

1 ·11· • alai se tot phn"ea a •0 • 
Fl .. tndc• patriarhul C.-.lcca, ne ts tn p •. o . 1 . . l • ". . . . c senatul " ·• uwna 

. 1 , h en•n cantacut.incH·a adunat cu arn•eren ~· u ·, f . 
nat n a ' ,. . . . e si sa se apere. Caleca a re ul.at. 
de trei ori pc fl"tul patnarh <ă se pret.tnl . ' are a hmăririlor smodului 
De aceea Cantacuzino a dat un decret de confirm . 
din 2 fcbruanc. Decretul dateaza din ma~tc acelaş• .:~·tnlnd ca a fust depus 

Pentru ca rostul patriarh conunua sa ~gll~ lu~ea s \ . . i ·h Acolo 
C. , . . la cererea arh•erctlm, ti CXIIă la Otdtmot c , 

pe nedrept .-.ntacuJ.tno. • 1 1 u a se 
tmb<llnav•~llu·'C CantacuzinC) fi aduse iarl~i în Con~tanunopo 'pen '. d~ 
cauta la mediCI. 'Dar murt p<.~le putin, la l()luni dupa depunere, pnn . 

ccmhric 1 "147, in etate de 65 de ani. . t ce >Usa ~e 
fndata dul>ă confirmareadcpuneri_' l~i c:al.eca, Canta~~ctt~~ean nolului pa· 

consflltui.JSd tu arhicr~ti şt cu rrunta~h mtrc~• pe.ntr~ . g . h .. tnv~pti 
triarh. Unu I-ar li voit pe Palama. Dar mul~l arhterct ~· mn,na u . u ac~;,; 

f a pentru r-ntaCU7.100 temRI\ă SI alte p11V3\1Unl, ~lCpta 
a rc su crL<er .._. • · 1 • p n"tnd . h" F·ccare •• prefera pc ţtnC a tora. u 

•· 1 t• ,a aJunga ct patnar '· ' -ca r .. <>p a • . . . . lsidor fostul ipopsifiu al Moncm· 
pe arhicrci sa votc?.e, maJontatea ale5e pc . • . . Curind 

· . 1101· Palama Ace"sta s-a întlml>lat pnn m;n. 
b · •· · ·1 ,. parwan a · • . , astct ~· 7,.; • · . ·d·ca . natema rostua la lncc· . 1 d urca pe amvon <t n • a după huutontrc. SI or se ' . . ·1 13 mac noul 

1 . .1 d Ioan Ca leca Mupra lm Cantacunno. n 
Putul r3/NliU Ul OVl ~ • b · ca VIa 

. ·• d'n nou pe Cantaculino de Imparat tn tsen . patnarh incoroncat... ' 
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chernelor. in 21 mai, la Constantin şi Elena, se sălll~~tc <ununta tinarulut 
imparat il);ln P~leologul cu Elena, liic-.t lui Cantacuzinu. 

O alta masura a lut ),idur a fost sa hirotonească Ind~ ta cpt<ropi şi mitm
poli!i pentru scaunele v•cante sau ocupate de achtn~tn•l•· intre non birou,. 
nt!i sint Ftlotet Kokmos, fostul egumen al L..avrei. pentru Hcraclca ~~ Gn
gorie Palama pentru Salonic, care a fost birotonu la citeva ztle dura l'idm 
Trimis in toamna cu un decret Imparatesc la Salonic, u.•nduccrea nr.•\ullul. 
care reprezenta porudul democratic şi anticantacuzioesc, nu voi 'a-1 
m~ca. Pa lama 'C du'e de aceea in Atos, a~teptind un moment mai potnvit 
pentru a mtra In Salon1c. Mergind in Atos, Ştefan Duf!n.\arul Sirbilor, care 
~tapinca pc atunci wata Macedonia, ti convinS<: pc Palama sa mearga la 
Con<tantinopol cu o solle la Olntacuzino. in l'<:ptembrie-nnicmhric, anul 
1348, Palama era la Constant!no;:>ol. Ducîndu-Sc din nou la Sa lonic, nu fu 
primit decit cu con~Î\13 sa nu pomeneasca pc irnpara1i la htur~hic. Nepri
mind aceasta txln<h\ie se duse In insula Lcmnos. unde rama'c pina cind 
tc,alomcenii. care a<:eepta.\era In fine domnia lui Olntacuttnn (pc la Ince
putul anului 1 l5tl). vin dupa el <U o corabie şi-1 int roduc In ora~. cu mare 
pompa. Dupa trctlile. Pa lama tine paston!ilor sai o cuvintare ln~cmnindu-t 
la un are~~ pdce ('u ea facea Inceputul activtt3ţii \ale de lnv3\!lnr •l popo
rului. Erd şt hp..a, caci parttdul nobililor, ajuns la putere. era dt'Jl"' ..a se 
r3J:hunc pentru tot ce a <oferit atlta timp de la 1elo~n htperdem<Xraud. 

lcrarlm. care erau nemulţumi li cu alegerea lui lsidor, alnndu·\C cu a<·hm
dinitii. 1mura mat multe adunari, iar in iulie 1347 Jansara un tnm pnn care 
fi dcpu-.cra pc '''dor, Intre alte pricini şi pentru ca era palamu. Achtndini\11 
vechi Intre CI erau mttropolitul Neofit de Filipi şi Iosif al Oanulul. Matei al 
Ef<:,ului '"aha cu acci1t, a tragind şi pc alţii. ca Mitmfan al Vechilor Pat re, 
Hariton al Aprei ş.a. 

La ~inodul din iu lie pretind că sint la vreo zece, a\llnd consim1amintul a 
Ind! vreo douăt<.-<:i, <:<trc nu sint In Constantinopol. Tomul te-l lan,cază ,c 
lncur<a in cxpltCarca opoziliei ltlr. Pe de o parte •pune ca ea provmc din 
faptul ca imp~ratul i-a silit sa aleaga pe cine vrea el. iar ei s-au opus inca 
inainte de a >e opri Cantacu,ino asupra vreunei persoane. Pc de alta, l~i 
mottvea1.a <lp<lllţla cu defectele lui lsidor, care a fost o data dcpu,, care e 
nt:Statorntc, <•mph>t. nesupu.' <.:anoanelor, ca unul ce In Joc <a traia<ea in 
mina.sttre a preferat viata ora~ului ca pedagog. in c:are calitate ar fi strtu.t 
citeva ca<;c. Iar mottvul ultim este cel dogamtic.. lstdor ca adercnt a lut 
Palama Imparte pe Dumnezeu in mulli dumnezei ~~ dumnctcin. unele su-
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raor~unate ~Itele subordonate. Dar motivul acesta se vede că eMc numai 
~n pretext. Fostii du\mani ai achindinismului nu pot adopta pe de-a lntr~gul 

· · · · pe de-a intregul ceea ce au susttnut dO<.'Irina acca!\ta ŞI nu pot respmge . . . 
i 

· ea sa •a...ca.<ea un acord cu ierarhii tnvedera!t achtndtnt\t Şt un 
namte. · ,. . . · d · o poll\ie inter-

pre!Cl<l puternic de upOZl\te, se opresc. cum preun e1, pe . . . 
mediara. [n realitate~ ga.=c Intr~ beţie de cuvtnte dtn c:a~e aiCI 1\l pare 
că sint varlaami!•· atei palami!i. Dezaproba atit pc varldamt\1. care ..sau au 

· · 1 1 · O mnc1CU sau daca trchute tndrazn1t sa tdenufice fitn~ şt ucrarea ut u . • . 
soootita Junarca allecva, au spus ca nu trebuie !inuta de cocte~na Şt rara d~ 
; t impreuna cu rara ~e Inceputul Şi eternul Oumn~Z<U, CI de cr~~ta ~~ 
~~~~~ioasa ca şi creaturile aw.tea comune, ca_ sua.tuwea d~mn_c,~tr~~.~ra-

tă ·n Tahor sau ca cea care a straludt pastOnlor sau aha dtn 1ct1fann , d~ 
~~' 1

cei .e: .. i. suhimpar: ~~mr.i!1.dr~a suprafiin!ialâ ... In mult~ d~m.nc7.Ctn 
·, · peai mul!i <.lumne1.ei; 2. care spun ea şi lunarilor naturolc ~~ _funvalc ale 
i~~Dumnctcu h ,.c <uvin numirile arestea ~ivir.c şi minu.natc ~~ ~- a~hclnd 

t'•••l la dumnezeirea mai presu.< de or•ee rcla\IC " com-prostestc comp:tra ... . . . 
. au~ atnbutc unora din a.;e.<te dumnczciri recente pnsosun, _a hora hp· 

r.;;i ·u~ora adau,uri. altora scăderi ... ~i 4. ridică la ran~ul de fiinta aceste 
lucran naturale ale lut Dumnezeu, care sint tn sine rara fitn\a (aw>t!Ol<><'<l::· 

h mb .• 1
, pc ce·1 ce se lm""rtllsese de ele, In natura ncueata . 5. ba soco te...: ...: 1 • ,..... • .. . 

cum ..e ,..,-de, In fund. <modalii din iulie 1347 stnt de op•n•e p.tlamua. 

1 · m It ver.,al si se raponeaza mai mult la cuvtnte. fn fond, fac 
Repmşu e mat u . . 5 • . · 

· ... ~~htrc Intre fhn!a <i lucrarile dumnezccsu. Punctul 4 ş• smt mvcn\" 
SIClu«•-- < ' r .. l d"' '• 1 ' Pe ~cama palam•tti<H. Dar ei se afirma de pa nea lut -....cea, cc1 ŞI a ut 

Achtndm. ... 
Opm.an!ii afirmă ca au adrc.~at cu _ccvd inaintc'de ace'! ~101,.. al lor, un 

mcmonu certnd un sintld pentru cercetarea tuturor obieqtunllor pe care ~e 
auuc. Nca.cultlnuu-Ji-sc cererea, s-au adunat şi au compus a«~l to~ pn_n 
.. c 11 depun pc tsldor din demnitatea patriarh<tla, tar pe_ Pa lama ~.' nriU: 
~~rent c:~rc a uh\inut JlC nedrept demnitatea arhicreas.:a It depun dtn ca şt 
it suootc~c .vrednici de foqi sabie"... . . • . . 

Actului ace~ta li ra,pund ierarhu cetlal\t. aduna!t In stnod In august 
acelasi un, pnn .tomul de ~cpori\ie al fostului (mttrupoht) al Ef~."ulut 
deve~it hcterodox. tratind li cele ce se refera la abaterea lut ŞI a celor ce_~lnt 
cu el". La 51000 au luat parte. pe linga patnarhul lstdor, 16 -~erarht (al 

H -"' · salontcului tvticului, FiliadelflCi, $ev-.Lţt1Ct, Heradcn Pontulut, 
e,~.en. • -r· . . · 0 · H r;n u 

Bru...ei, Tr•ianopolei, Mitilinci, Enului, Mitimnet, Vt\tDet, onct, e n · 

1 :!9 



lui._ (horcln, Gahp<Jici) •vind consimtămînlul a ind! sapte (al Adriano )le· 
Hmwpolco. 01dtmnlichulu1, Arcadi?polei. Silivrci.'Ru"ci· Xanlhtcij. T~: 
mul. ca de nl>tCCt, n-• '"'' 'u!N..TI> m smod, c1 după ce s-a c 1·1 • · • u.m,r.uu· 

1 
. 

1 
. . . 1 1 10 lllcva 

111 u t<nnare. a care a par11Clpa1" Cantacuzmo <t n.o 1r h Il . 
al leru...,hmulut A-.:t -.e f ~ • . . ,._ ldf u ;!Iar . · . ace..., nu e subscr<ţ de 111\1 arhtcrcn care au pani-
l•pat la smod (h~IC al Filadclfiei, al Sevas11e1, al Heradeti Pnnlulu1 al 
V!\tnCI, al Go\ICI. al ller<Onului), fiind prob<lbil plecau. Dar la 0!. ra '. · 
se adau a Tcod . 1 V . . ' ma" · g orei a I)'Sel ŞI Iacob al Madilclor, 1ar cu o no111ă anan~ 
Lazar al lcru,ahmulut. ,. 

Tomul ace,la de1.hraca pc Neofit al Filipului si pc Iosif al Gan 1 · .. ·h· 
"h · d · · .o • • • U Ul, '"' 1 
ac '" '"'''· uc ll!alâ dcmntlalea clericala, iar pc Matei al (;fcsului )C M' 
1mfan a l PaHclor ~i pc Hariwn al Aprei fi su.~pcnda din func.1iunc' ~In:! i:; 
'<'ptcml>~te acela~i an. De nu >c vor înloarcc pina atunci li "lWIC~Ic ~i pc ei 
~ep~1 dm c~er ŞI excomunicali din Bi,eridl. In 1om o;e spune ca bidor 
~nam1e ~ea fo fos1 ale' p:miarh, a fost deseătcal de c<lnd,1mnarca lui Calc~ 
'"1rc1 smoadc- unul pre1ida1 <k Canwcuzmo,- ca ierarhu opu1.anti f~dnd 
~r~ul3\t alcţcrn de pamarh, pnn aceea ca au inu:put ~~~ ~u,11 na dog;nclc lui 
~~mdm, au fu< C<du~t de la VOI ~i dl de trei luni >inl :t>:ICpla\i ,3 inet•leze 
cu a~ll•l••· dar acum, o data ce au dai la iveala •r~.-r1 pltn" ·'c · .... ~ ~·..... '"" u m•nuun1 
trt.:vu1c ~ 'C 101 Hc...~,la ma,ura. oontra lor. • 

Polemica inue cele doua pa11itlc nu era dea tnchet•l• F.·• 1 • • , >d • • , u . , - 1n r .. tnlf-un 
~ou cp•" cu _•ra.r:1•• In lup_tă a fnva\atului poli~r4f Nichtfur Gre~:nra. Dar 
•
1
namte de a d<'<rtc aU:\1 episod, vom expune ideile Sf. Gngunc Pa lama i• 
upta cu Achmdtn. ' 

• 

• 

8. IDEILE SF. GRIGORIE ÎN CURSUL 
POLEMICI[ CU ACHI NDIN 

-----
• 

Am nxal i>Cnlfu cele mai muhe din scrierile antiachindlntslc ulc lui Pa· 
l;~ma dala apruxim;uiva a <.:om punerii. Primele dou;\ Antirelicc au fu" <.:om
puse !ne~ In 1~42, Inainte de fuga la Heradca. Cele 1rei tralltl~ am•ntilc. 
impreuna cu cele 2 dtaloguri şi cu in1crpre1arca unul capotul tlm Ptt>n. 
Areopagtlul. au ft)>l cnmpu>e cu e<-va inainle de pnmclc doua Anlirclicc. 
Tot a1unc1 a 1<»1 c-ompu.'a epi,lllla dltre Gal>ra. Între ltlamna a nu lut 1\.12 

- pnm:l,ara anulut 1:1-11 <e parc cii au fost rompu.-e cptstulcle c.~1re Da
mmn fii<N>ful ~~ cllre monahul Dtonbie, con~ututnd a,lftllt>JIC n~• acele 
. ual<lle "P""'Iarc" de care \Of~le Palama. lnlcplnd cu Anureticul III. 
Ace>l Anllrcll<. ptecum ~· IV~· V <int cumpu-.e ..au in umpul dl e rcfugtal 
in sr. !>o fie. in pnma,ar• anului 13-l.~.sau dupa aceea, pinhptc finele anului 
11~5. dlu nu ""'"'-":'"in ele de eptsudul 1liro10mrn lut AChtndm. 

in.unlc de Anm. lll,dar nu mai curind t.lc petrct:erc.alutln Sf. Sufie, ~rie 
eptstula catre Alana<ie al Cyzicului. Ceea ce-i curm< e ca aşa cum Anurcli· 
cele 111 -VII trtnllt la ept~tnla catre Atanasic al Cyll~ului, U)a ŞI au:asla 
epi,wU\ trumtc la w;uc ~apte Anlirelicelc. Epi,l<lla a trchuit >3 fk "ri<:l 
inuintc de nniemhrlc 1 ~44, de cînd e supus la recluziune AIUna"c· caci ;tlllel 

• 

ar fi amin tii Palama de accsl fupt; deci tn~in1e de Antircucck VI-VII, ~urc 
•inl ,crbc dupa ce i\l'hindin cade in di1.gra1ia cur11i lmp3rnlc~li, adică in 
1346. Daca 1 u~a. "li"' ea e 'crisa şi inain1Ca Anureti<:elor III · V. Tnmiterile ".. 
epb~nlei la U)alc ~pte Anureticele au s! se explice a~a dl Pa lama ..... ncepusc 
planyl ~~ fi>W-e cupnnsul tuiUrtlr Antireucctor cind a eompu' acca<lă epi.<· 
tula. Prol>abtl ca vota sa le ~~ termine in gr•ha, t.lar a f~l imptt.-dical de 
impreJurăn Atana<tc al CyJJcului, deşi subscn5e$C 10mul dtn 1.\.11, dar 
tnntldl pnnu -o prupag•nda m'i.<tenla se Sll!>\tnea dl Achtndtn nuc adercn-
lul lut Varlaam, va fi vru1 sa a1l:>:l. inainte de-a fa« &c>lul htuarilor de-• 



pr01e~ta contra condamnarii lui lsidnr, inca o clarificare asupra aces
tui punct. 

Prin l.l4-1-S ,fnt O..>rnpuse epistolele catre mitro('Oiilul Enului si catre 
~~•fii~ . 

Dupa toate cele ~pte Antiretice a rost sens tratatul: Antitaa la 101 u-o 
scris Aclundllt COi1fra lut Puluma. .. impăflit In XIX capitole. Cel putin a')a 
rndtca n?U!• cu care..: lncbeoe. Ea trimite la Antir~ticul VJ. 1\'ou!a tn<a. şi 
dect SC.Ttcrea datcat.a lltn~inte de-a ajunge Palama mitrurolit. pentru ca 
ahrelt-ar da titulatura '-'>re.pun7.atoare. Scrierea e compu.<a. deci. In cur~ul 
anului l.l-16 •au la IOl'Cputul anului 1347. 

• 

Cea mai sl~tcmaticA rc,pingere a doctrinei achindiniMc riind cupri nsa in 
cele şapte Antircucc, ne vum line de ele, ammtind şi locurile paralele dtn 
cclcht It~ scrieri. 

Antircticul 1 este n respingere succinta a tuturor il.leilur achtndtni'lc . . 
anah71HC pe rind In celelalte Antiretice. E...en!• acuzelor lui Achtndtn cnntra 
lu1 Pa lama. era al<'C<! de d1te1sm .• El '"~tine, spunea Achind1n. doua dum
ne7.em n~.x:rcatc (cjvov Ocor"ra.r «A<torot~t), UICternc, ~upratcmpuralc; una 
'upr.torl.l<lnata ~· •ha >Ubordonata; una lucrind şi alta li1nd oh1e..:tul ac"'-ICI 
lucrari. una ln'lllhll3 ~· •lta accesihila şi ochilor tru~ti pnn duh". Acut.a 
de dttci'm n tran,rurma foarte ~rIn aceea de pnlitei.sm: .. lnuva1Îa acca>ta 
prnpovldUI"')IC o mul\tme nenumarat11 de dumnet.eiri cofiiO\talc cu Dum
ncLeu, unele 'uhurdnnatc, altele supfaordonate, una aqinnind u'upra ce
lorlalte, ••r <e lclalte fiind uhiect al acc~tci lucrari. una cu totul 
ncimpană~ih•la (HJ' ţtt'V apriJcnov), celelalte tmparta~indu-~e (ruw ~r 
J•ncxowvwv)"

1
, (.'rcdin\a cea adevarata ne învată. spunea Achindin, l'3. 

există,.<> ,;n~ura du?"netcirc.trisipostatica, simpla, neimpaqită, rara părţi~~ 
rara forma. necxpcr.ablla, fara calit3\i. intang•l>ila, inimaginah1lă, mcompa
rahlla. necunn,cuta de nill o extsten!a prin vreo arătare riin\iala, fund pre
zentă tuturor ~· In tot Incui şi In acelaşi timp mai prc'u' de toate, 
atotfacawarc ~· atntputern1c.1, in!clcpciune mai pr~o."us de lu!clcpctune, 
hun~tate ma1 pre'"' de hunatate, r.înta mai presus de fim\a. vtata ma• prc.u' 
de vta!a. putere mat pr""~ de putere, lumina mai presu.ţ de lumma. :.tralu 

1 

\cn~.,.ra fua A4:hll'kltn cătr(' p.11r Ioan. b Th. lls.p op CJI .. 82. fn '('C't'&al '''mtt-.,11 
~ltrr ... J.,......,..,6i ~ Jllf!'UurdtltfWIII lnlft ptmuu~nl tn 0111('8 hn Adu:ndHJ 
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cne mai presus de soare. luminind toate ~i nevazutll de nimic tn_ sine. cu · 
pnnzînd watc şi ne.atingtnd nimic, caci n-are nici u atingcr~. n•~ altfe~ de 

1mc.stec cu cele ce ..e tmpanaşesc de ea, va~ută făra a se vedea ş• cunoscutii 
tara a .c cun03l!IC, lmparatie mai presus de tcruri etc:· Cum ..c V<Xlc. un 

1r4 n.rendentah>m m:duct1bil. numai pentru a salva lui Dumnetcu ''mphta

tea absoluta. 
Invatatura su,\inutl de Palama se poate rezuma tn acea~~, propoz•1ic: 

L Exi,ta 0 dco-chne Intre fimta s.• lucrari; 2. dar acestea nu 'tnt dc,pat\ltc 
de fiin ta; 3. ,; nu altcrcat.a ~•mphtatca Şt unitatea ei. 

Pal;ma ,;,runde la a~u/.a de ditct:lm ~i poUtci•m su<\intn~ ca malu~ir~a 
luntci l.lumnctcic~ti nu Impiedica sa fie o dumnezcuc un1c., ~· >irnpla. Ch1ar 
daca arca,1a stralucire c nccreata şi se nume~tc de asemenea dumnczcne . 

La fel nici pruv!t!:!O~:.! t.!cr.tr.czciasca. ~u lu~i~a de P': ~~ntc, ~a.U. ~a:-cl 
indum nezcitnr. A.~a cum cu~ctarc.a. ad1ca awvttatea nttn\11. 011 f.!Cc sa fi~ 
dnuă min\i. ·~"precum Intre subiectul mi~drii şi mişcare nu se pmoucc n1c1 

o cnm puti\IC. 
Satura fara putere ~· lucrare nu poate '-xista: precum nid put<rc !>aU 

lucrare rara fli0\3 "iu >-a wtUI nicindata vreo fiiD\3 rara <3 \lea \UU sa ~ 
m1stc, ad~<ltara lucrare şi putere. Şi precum starea nu 1ntrodu<e wmp<>II\W 
in flin!a. d•~• 1cca <C \li c altcevd decit starea. la kl n1u mt~arc.s, ad1ca 

lul'l'arca. nu face fiiR\4 compu.a. 
DdiRI\ia lucraru ca m•~re a fiin!ei n da Palama dupa Dam.o.<chm. pe 

care îl ~i ntcat.a .Sa "' şue ca altcev-4 c lUI-Tarea şi ahCC\-a cel le lucrcall. 
precum tara~' altceva c lul'l'UI rcali,.at (tv<pyfl.<t, tvtPY'J'"'""· rwpyrJtut\; 
tucr1"rn tMt tWRtlfttJ acuvd 'i fiinuala a natun1; lucra turul c'tc natura 4.hn \ ~ • A •. 
l'art: pnwmc luLrarca: 1ar 'u<.:rul rcali·t.at es•e rezultatul (ro tr.."t<Hf ro;uu) 
(Antir. VI r. IM v. Apoi. mai extinsă.(. 19il r.) 

Lucrarea cs1c manirc~tarca puterii intrinsccc (DtHt bttv(t,ua 
'f't'lVtp<)t',UI'l~J). mi~~uca puterii fiin,ialc. cum c. ~unet.ul o mi~carc th.n~u~~r~ 
a nm"l ra ~l ca lUare 1ndita muura (.'uiva. Numa1 manifr.\'tnrra. lucra.ru~ anc~ pt..: 
si >fir~e.\le; Jl<IICD\ial. ca c veşmca. Daca :tr avea inceput ~~ 'lil")ot on smc. 
Dum~c~u ar fi sch•ml>ahil. Lucrările nu se adauga aCCidental (•·ma 
m•,u{Jrfi~~o:or) lut Oumnct.eu. ci El le arc r<JOJIX<If,ln n~tura Sa. l'ouma111 nota 
contradlctllrtc Intre lucran şi lim\a. ca de c1<. acelea <a fi<· ueatc. t•r fim\• 
nL-crcata. ar tmpt<'•hCll unitatea ~i simplitatea lui Dumnctcu _ ~h1ar daca~ 
dc<h<:hc,te lu<nrea dumneze1a"ca de fiin!JI dumne>.:1a..ca, am 1n lulrarc ett 
~·in fitn\ă ote o ~mgur-a dumnezeirc şi stmpla. Lucr.srea arc toate in'u~lfllt. 



dumnc1cirii. Nu In ce prive!fte dumnezeirea se dco<c~tc, ci Intrucit una e 
izvm, iar alta cmana1ie din El. Deosebirea intre fijnla ~i lucrari~ reduce la 
acxca ca liinta e cau1a sau iZ\'Or, iar IIJ(.nrile sint efectele aut.ci, emanatiile 

• • 
ncdc,raqtte de ea Iar deosebirea In acest punct cxl\t3 ~i intre Tatal ~i 
cd.;laltc duua pcr:.o;~ne, fllra ca de aki sa rezulte ca Dumnc,,cu e compus. 
Pre-cum Fiul eal dOilea dupa Tatal, In ce priveşte ordinea. nu natura, a_~ ~i 
lutTilrilc <int <uhOrdonate li•n1ei tot in ce priveşte ordinea (roţa) <au cauJ.a. 
nu in ce i'"'c~tc natura. Deosebirea este ca lucranlc ~int tim Jiinfd (<~ 
Otvwr). mr li•n1a nuc dtn lucrari. Raponul nu se poate tnvcl'a. Dar dcn
schirca c realii, cad daca nu s-ar deosebi lu~:rarile de liin1a. nu <-ar 1icc ca 
>Înt din liin\a. caci la dou~ lucruri care nu se deose~sc. nu 'c zice ca unul 
c din celalalt . Ali\Ccva este cel ce voieste si altceva voirca. altceva cel ce . . 
h.:~rc~nă ~i altc.:cva luc.:rarca. PrlmuJ e cel ce r.~i~cl. ultima c mi~c.src4.t. Dar 
amhclc ,fnt de accca~i natura necreata la Dumnezeu. create la flipturi. ~i 
nc•Jc,paqitc. 

Palama rcpm~a lut Achindin ca il face pc Dumnezeu \;JU fiin\11 Căra lucr~ri 
(•>~'<71<> uvrvtrr~tt•<><} ~·deci ~t fara puteri (ot'"'"' o6t'V(J!'Ot), c.~d lucrarea e 
m•nift.,.tarca putcru. sau lucrare simpla. Amimloua ahcrn;~llvck npnma 
in-<! nun ·>eO\Ufl, tmpo\lhtllla\t. f'iin!a făr3 putere ~1 lucrJIC nu '""13, Jaf 
lucrare >u,pcnddt3 in \ld nu se poate inchiput E drept ~ Athtndtn nu 
<punea .. u: .. ,t .. t<Hegunc. El explica teza ncdcu-.chint Intre tun1a ş• lucran 
in <ensul ca DumnCICU t!>IC şi fiin!a şi lucr•rc, dar fitn!• nU·I •llc..•va decil 
lucrare ~~ lutr.rca nu e altu.v• dcdt fiin\3 la Dumnclcu· .Soco11m pe 
Dumnc/_eu fun1t1 lucratoare (OVOiav <11cpyt1) dar lucrarea (n•rpyfla) nu e 
ahceva deci\ hin\3" Pa lama rMpundea ca acestea ~înt vorl>c ~nalc. Unul~· 
acela~• lucru nu Jlllillt' fi ~i fiin!3 şi lutTarc. in ~cnsul de lOiala tdcntitatc. 

E flfe'c ca tdc doua doctrine atit de deoseh11e tntrc ele sâ aiha şi conse
Clll\C deo,chllc In t•c privcştt; rap<.mullui Dumnc;.eu cu lumea ~i cu omul. 

Pentru Pal<~ ma. Dumnc1cu >C manifesta în lume prin luaarllc Sale. Fiin1a 
ramine dmt·olo de nrirc rcl•!ic. de orice lmparta.şire, a~un>a in transccn· 
den1a absoluta, pina ~care nu ne putem ridica.pt.~ o calc. To;~te numlnle 
<c le d3ol lui Pumnc1cu nu :.c refera la fiinţa Lui. care e mai presus de 
in!elcsul uricarut nume (t•Jtrpww}Wr). ci l<t lutT3nlc Lut care vtn In lume: 
num1nlc \'Wftl, lununtl. fnţtltpctun~, Dumneuu., Jiinţt1 dumntz~uncd nu ex .. 
prima "-"unwl nearatat in lume ~i oeimpanaşit, tl puterile şi lucrarile de 
•·iaţtl ntlsctltr><trt, d~ fimţd {llcdtoon. iU Îll{dtpclUilt dtlttlma", indumMUJ· 

tnur•. t .. rc cohoara la noi. Numai prin deriva\iC de la lu<-nlri, num•m a_<,eun-

,ul nccunnscut.fimt~ ~~ O.o11neztu, nu in sens propriu. AO:ast~ colMo~m lui 
Va>ile <-.:1 mare care 71cc: ,.Lucrarile Lui col>oara la no1, fitn\~ ~ut in<a 
ramine macccMhtla''. (a e propriu ·ZÎS mai prc.,us de ceea "' numtm fhn\~ 
dumnc1eia'~ (t•nrpot·o•<>•) ~i mai presu;; de punctptu ~~de dumnc1etrc 
(t•1ttp«I'X""• c.lltpDtOf). Dumne1eu nu e pentru nn• "'" o trdn>ecndcn!a 
ab>Oiut ncaton<a. dJr nt<l nu sinoem prudu.<ul fitn\et dumnc1CtC1:II "'u unt\• 
cu ea. ~u c:un()fi.C3wn ai ci. tn care caz am fi asemenea lu1 h'u\ Hn'H"
Dcspre crcatun nu <e puate zice ca >Înt emana1u ale fim\cl dumnc/.CIO:)II ': 
lucn\ri1e. c1 de ,int tructul acelor emanaţiL Dmnt!'ltC le nunn.--:t-.. ţx: act.,1t.:a 
~~ .. mtH.Iclelc lul·rurHur. tn Oumncteu" {?t~CtY.'"'ua: ,.,, fJtw rwv tlVtwv), 

~au prctlcternun3.tl, \ltu hune voin\e' (.rrpi.;Op10J4~'', ''ru<r ~·cu wt~i'a 
~tJ.•I!law). Deci "lwttndu·le pc accştca create, fac1 creat pc Oumnacu 

insusi. . . ~ d .. 
oin punct de vedere achlnoinist, nc<listingindu-~e fim\:• uumnc7Cta". c 

lurrari. nu <c l"''"c cvit:t condu1ia ca lumea este din etcrrut.~ t c. Pentru 
• d D nncz· cu 'n m·,., ... ,.. ttnd voltcstc· 

Palama. puterea ""'""arc c puS<• e ut • .,_... · . • 
·n tru Achindtn lucrarea rrcatoorc fitnd însa~i Ciin1a lu1 Dumnc7cu, ur

:::'ca~.ă ca" f3(Ut IUID<'J de cind c fitnţa dumnczeta,c-:3. Mal htnc 71\, luna rea 
creatuare ncfund dcu-.chtt3 de actul na_~terii în Dumnetcu. urmcJI.ă c3 şo 
lumea c na-.:uta diD OumnC/CU. Deorîin!imea lumn lU Dumnctcu rc/Ul13 
,i dtn '""' dJ rî•niJ dumnctciasca c împart~tbtlă (p...,.KT'/)" D•ca lumea ~ 
~pcra fnnţct dum~CI<'tc~ll. e na. .... -uta din ea.ca ~i Fiu!· e u>etcrna cu Du~ 
nezcu. Cât:1 utx:r•• fun\CI nu c uhenoara fim\e~. ml1 nu c \upu .... "\ "mnt--=• 
Dam;c,chon \' AtJna\IC spun ca numai Fiul e din fitn\3 lu1 Du~nc;cu. ~ar 
cn:auunca e lll>cra vutnlei dumnezcie!fti. Iar Ciril dtn AJcundna 'pune: _ .. a 
face 'unc <le lu(r:11c, u naste in>ă de natura; iar n•tura ~t lucr:orea nu >~III 
accla~i lucru". Pentru Ad;indin, ca şi pentru Eunomic. din lucruri ~c vede 
ln$a>i fiin\a lui oumnC/.cu. Pentru Palama, harul este n lucmrc alu~ Dum· 
nc1~u pentru Achtmhn, cs1c insi!şi liinla Lui. Urmarcu c.~tc c.~ '"" nu ne 
dco~c~im de li~u~ Hrl:o.H)\, c~ci ~i noi ne un1m t.:u fi in\;• t.JumncJ.Cilt'că. llarul, 
·tice, c~tc fii ni• celor trei persoane, sau c:;,.te Tat31, Fiul ~· Duhul Sfint. _De 
aceea nuc ntd u deo,cl>irc ln1re harul Duhului Sfint şl insu~• Duh~l Shnt. 
în general nu c~i,ti! alte lu<Tări şi puteri dctit cele trei pcNlanc. Cu .:nate 
dm Paronlt, Palama arat~ ca allccva e puterea care >C var~ dtn Duhul Slint 
(numita~~ Tc,to~mcntul Nou şi tluh. nearticulat) ~i allccv.o tj>O'Ia<ul Duhului 
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Sfint, precum allccva e cel din care ~i ahceva ceea ce vine din ceva. Duhul 
Slint. dupa liin1a (~<ar ot10tav), c ne!mpanaşibil. Daca se numeşte uneori ~i 
Duhul har, se numeşte pemru ca e cauta harului; are bar. Sau daca se 
numesc un<.'Ofl Ftul şi Duhul puteri sau lucrari dumne7.eteştt, putcfl ale 
Tatalut, <c numesc ca unele ce lmphnesc •ora Tatalut, ca unele ce <inttoM>rul 
putCfllor ~~ lucrarilor. Dar e şi dColSCbtre radicală intre ele şi lucr~rile şi 
putcrtle In ocns propriu: Fiul şi Duhul sint de sine sulnhtcntc 
(~·il'ocnarO<), pc dnd ullimele sint ncsubzisteme prin ele (avt·~rocnar<>~). 
Sini ca o trena a fiin!ci. De aceea de cite nri c numit Fiul şi Duhul Slim 
putere, lucrare sau har, totdeauna se subin!elege: de sine ~c~tistcnt 
(rwJroorarov). Toate puterile ji lucrarile sint comune celor trei peN>anc. 
Dar nu 'int tpo,laticc (de oine sub11stcntc), d cmană din pcN~nc. ne
desparţrndu,'<! de ele. Grigoric Tcolosul spune ca lucrarile nu <lut rc;,l:tl!i 
ce stau de <tne (~<aii 'cat~ro •"''fOT'IKora). ci In altceva (w rrrpw Dtwpot•

Ji.....,) ~~ca 'int puse in lucrare de cauc acel altceva şi oprite de catre acela. 
Achtndtn indtn3 uno:ori sa socutca..ca ceea ce numim lucrari si Tnsustrt 
dumnct.cie~ti, ca ~unatatca, sfin1enia, nemurirea etc .• ca rcalilaii de sine 
suhn,tcnte, Intre fiin!a dumnezeia'ca şi fapturi, ca un fel <le idei plaltlnicc, 
<~eate de. Oumnclcu. dar mai presus de Ingeri, din care >c imp<lnaşc,dngcrii 
~~ faptunlc. In acest sens ar vrea sa Interpreteze cap. 48·50 din C'•·nt. 1 a 
C!pttnlclor teolo)!ice ~i iwnomice ale lut Maxam Manuri,itnrul. P•ldma 
wnstdcra dc.ca;.ta o absurditate, o aiureala mnok>gica: .Cum sa stea de \lOC 
slin!enta .... u t>unatatc.,·r-• 

OIN:rvam ca con.~-cintcle dan teza lut Achrndin pot fi şi altele, cu totul 
ettntr•rc. !litcatert ca aici ou se potrt~lc mai bine dictonul ca extremele •e 
intilne><:. O categorie de con.~dntc a fost ca tnm: fiinta dumnc1eia,<"a >i 
fapturi cxi,ta o comunicare dire.cta. Citegoria opusă de ~onscctn!C ,c p<>at~ 
cupn.nde In rmn:ru~a ca intre faptura şi Dumnezeu c CI prapa,tie de nctrcl'UI, 
un hratu.' dc;avtr~n. fntr-ad~o:var, din afirma1ia lui Achindin ca lut ce nu-i 
fiin\a lui Dumne1.cu, 101 ce e subordonat ci, e creat, rezulta ca harul dum
nezcieM:, rrnvidcn\a Lui, 1<)81e puterile prtn care credem ca stam in cumu-

l 
Cltt(' At•~W>.c 11 C'yz..c-ulut. ( 6.l r. Arii 11 '3 r • 9<t r f'abma adUce Vtmitor"UI nt.t dlft 

Adundtft. nr c. , 'IJ r. _Nu fn ttmp. (1 In YQC. 4br fnatAlC'. trJgen l'-a pRICUtlt IM"munrta 
$ltnlc='111A. ~Winuta. bunitata:. Dt::idumtQhth~tea., s.uDptnalea; pr rrnp KC'Mfa *' putekA ~ 
~lt-n'J a tutun."- hK'n.nkw" .. $l toate II(UI~ CIUli ca fnnţr '' IJ)Ot'last prupna. Fund crttl~ 
tn;aa~tc= lk tn&f'n cu funla '' IJ)OI'tasul hw, M: aflA ~ lfn&i Dumnc':ttu lttn''"' t• dtn dC' &e 

fmpA"oA~"k lr.,cnt, oamenii ji l~l~ locn.anlc", 
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ntcare cu Oumncr.eu sint <..-rcate. De aici urmeaza o desăvirşiUI necunoaştere 
a lui Dumnezeu (rclcra Gt)'VW<l'l" rov etov). OLi există o cunoştinta a lui 
Dumnezeu din cele create, dar numai daca se oglindesc In ele lucrArile lui 
Dumneteu ~~ extsta o cunoaştere mat srsura şi mai perfecta, ao:eca dm 
experienta lucranlor lui Dumnezeu In nor. Pe ultima, Varlaam Şi Achtndtn 
n-o recunosc, ci numai pe prima. care tnc.1 nu poate da prea mult neogbn
dindu.sc lucr3file lui Dumnezeu cele necrc;,tc In natura. 

Intii sO vedem cum demonstrc:t'lJI Pa lama ca harul indumnez.citor e ne
creat ~i etern fara a fi insă~i fiinta lui Dumnezeu sau ipostasul Duhului Sttnt. 
De observat ca se ocupa aici numai de <fin!i. la care e mai evidenta lndum
nctcirca. Achindtn afirma ca Dumne1eu ,~:ruu:z/J Tn cei ce se lmpana~e.'e de 
El, harullndumnc,.eitor". E drept, lJCC Palama, ca numele de har >e aplica 
si unor rcalitJU ~reale: de exemplu unut dar flcut de cineva. ""u irutOU\C\ii 
~nea cuvfntan.' Dar har se numeşte de 'fi"!' şi stralucirea naturu dumne
leieşu. pc Cllre o vad ~i-o experiat.a nu mat sfin!ii. Aceasta e n~-crcata e.. e 
o putere~~ u lucrare care JumincaLJI pe cet drcp!i şi ii uneşte cu Dumnezeu. 
Daca Hri>tu> nc·ar promite ~i ne-ar da numai un har creat, care ar fi d<wada 
ca c Dumnet.eu'! Doar şi noi ne dăm unul altuia inlelepciunc creata, vrnute 
creata ~i <~ltc daruri folositoare, create. Maxim Marturisitorul zice In cnn•llr
hirca c~ Ptrrhnn': .. Cu consim!amintullui Dumnezeu au fost pu~i in mi~carc 
~· Mni'e \' Davtd ~i lOii cf\i s-au facut !ncapatori lucrarii dumnctcteşlt, 
lep.\dind ln<u~trilenmencşti şi tru~ti". Deci nu poate fi vorba numar de-o 
im~un313\tre a celor lndumnczet\f, ca de-() primire a lucrarii dumncteu.~ll. 
Achindtn •u.•trnea ca Harullndumnezettor dtn sfinti e un fel de aptttudme 

• • 
sau rmnarc n•turala (t~rt '1 Ji'Ji'IOI' Tit 'fiiOIA->/). reluind ~i in aceasta pn"'n\a 
opinru lut Varlaam. Daca harul din sfin\t, argumenteaza el, e nccreat pentru 
mouvul ca ,finţti !><.' impana!!C-<K: de Oumnct.eu, atunci, cum !O;~ te lununlc 
se impand~cM: de Dumnezeu, unele primtnd existen!a, altele pc linga exb
tcn!a ~i via1:• ,cnziliva, ~au raţionala, urmeaza ca watc prime....: un har 
nccrcat, unele existenta, altele viaţa ;cn7jtiva •au ra1ionala etc. Argu
mentind a,tfcl, raspunde Palama, toate lu<Turile se indumnezeic;.c Şt pot fi 
numnc ţftntc; nu mai e nici o deosebire Intre ele. Daca barul dtn sfin\t ar fi 
numar o apmudine naturala, nu s-ar mat zice de sfmţi ca <e ndtca pc:>te 
natura. ca >e nasc din Dumoeteu, ca dCV1n un Duh cu Fiul, ntci n-a dat 
Domnul numai oamenilor care ~-rcd In ~1 dreptul ~i puterea de-a se chema 
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Cii ai lut Dumnezeu. Venirea Fiului In lumen-a adus atunci nimt< nou. La 
ce ne mat llote?.Am ded? 

E drept ca toate"' im~ de Dumne1.cu. dare foarte mare dt~CSChirc 
inlrc "'""'" lmp3r13~ircşi cea a sfinlllnr. Cele ce uaioc numat >en1111v. "'u 
mc1 seniiiiV, nu pnmo.c puterea ~ tr3ta..ca In mO<l indumne,eit. Şt tarast, 
altfel c ~~a~lun Dumnezeu tn oamenii necredinciosi si altfel in cei ce cr~tl 
in Hristos. l"umai ace.~tia se invredni«.-..c cJe-o lr~păna~ire pmpriu-zba. 
Deos~h""'' uwasta c ,ufidema ca sa ne arate ca numai impana~lrc;1 celor 
ce tratcsc dumnc,_ci~tc (~ctwt) c nccrcata. Apo,tolul Pavel a 21s: .. Nu m;oi 
1raicsc cu, ci Hnstos traicştc in min~". \ei vrednici, zice Max~rn ManurÎ\i· 
torul, nu mai poarta în ci "viap temporala care arc inceput ~i ;ll~n . l'i pc 
cea dumneJeta-...a ~·eterna a Cuvintulut ~~a~luit in ci". Acesteia It mat lll'C 

~i .. ~ndumnclctre ne111cuta" ("Y""''tor iltWO<r), ca una ce n-arc pmpnu·JJ.< 
un tn<.<:put." >e I'CŞIC in noi in mucJ ndn\cles. Va>tle cel Mare, comentind 
locul de la Imi despre vărsarea din Duhul Sfint, zice: ,.A va"at Dumnc1cu 
nu a crc<tt, a daruit nu a llfcut, a d<tt nu a filcut" ... su(ionam indumnc1circa 
c•. una cec dupa har, dar nu o facem", IIW iaraşi Maxim Manuri~iH>rul'. 
Ntci lhceputulindumnczcirii nu -l (lllalc ft11;e numai natura n~~a,trn, cu atit 
mai puţan Ot',3vîrsin:a d. 

• 
Cele natutalc, c~i>ten\a. via\a. cunoşun\a.lucrurile, sîni nu mat rc1ultatul 

(a;rorc.lr~Jia) lu(l3rtk)( !lumnczeieştt, nu lnse~i lucrarile. Dar via!:o l' harul 
dumne,.:te>c: al sltn!ilor sint JlUterea ~· Juţnrea dumnezeta.~ prin 14re ...: 
un~tc Dumnc1eu cu cei vrednici. 

_Ce• ce au in Ct harul şi lucrarea dumneJcta,ca, n-o au numai pentru c 1 • .-1 
o tmpărta~...: l' allnra, fllra ca ea~ <c impu\ine7.C. Asa cum se lummca1.a 
şi lum~ne<tl3 .la rindul lor norii lu':"inali de soare. Sau~ aha compara\tC: 0 
c.~ramtda se tmp~rlă!!<!Şle de foc ŞI dupa ce nu mai e în contact cu el; pnn 
a~eca c.a .c MJitdiftcată, roşi~ (aşa sint şi lucrurile create). Dar prupnu t.ts 
acum se tmpana~~tc nu mat de efectele focului, pc care nu le poate tran,. 
":'llc altora. Cind e>te insa în u.•ntact cu lucrarile focului, le poate tran,mite 
şt altora: caramtda arde si incai7-CSIC. . ' 

Achindtn Ob1CC1a ca se fllrimi!eal'.3 Duhul Sfint, dac.a unora se d3 mai 
mult, altora mat puţin, tar peste tot ce <e da ramine ceva ce nu se da De 
!apt, Palama spune c.a spre deosebire de Hrutos care a avut şi litRI• " 
lucrare<~ tlumneJ.eiasel intreaga, noi ne lnvrcdnicim numai de-o parte tli~ 
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lucrarea dumnezeiasca, de-o picatura dintr-un ocean. (Numai Aehindin sus· 
!inea c.a fiecarui om i se da intreaga dumnez.cire). Dar acea\13 nu Inseamna 
c.a se llrfmtţeal'.3 Duhul. El se Imparte neimparţit (apcpt<rtux Jl<f>'ţct«t ), 
a~ cum ~ imparte focul multora llra ~ se tmpana el in'u~i El ramine 
intreg şi lucrc;11.a pretutindeni la fel, dar noi ne tnsuşim din lucrarea lui 
numai dt >Intern in stare. E nelmpaf!ttln .:ei lmpar!i!i. Din lumina :ooarclui 
r>ruuc~te fiecare ochi dt poate, dar ea ramine în sine nelmp3r\it3. Se 
lnmui!CŞIC raminind unul, şi se Imparte raminind ocîmpl!r!it. Nu numai ca 
nu lmp3r\im t>biccti,·lucrarca Duhului Sfint, dar ca ne uneşte pc 10\i cei Ct> 

ne imjlMI3~hn cJc ca cu ilVOrul ei, cu Dumnezeu. Îndumne7circ fara unire 
cu OumncJ.cu nu .<c poate con.:epc. 

Polemica cu Achindon a parcul' tnvers drumul polemicii cu Varlaam. Cu 
a=ta dt'W!t• Incepuse in jurul lumtnn dumnezeteşti vazuta pc Tabor, -.au 
In alte ImpreJurari. ~· sfirşL'IC cu ch<.'\ltunea denschirii Intre liin1a ~· fn<u~trtlc 
lut Dumnc,cu. Dt'><:U\ia cu Achtndtn tcrmtnă In JUrul lumi nu dumncJCIC~lt. 
La tnwput Achinuin >e feri-.c ~se expnmc dc~pre acea>ta lununa De ;occca 
,punea ca se dc<"ct>c~tc de Varlaam. In realitate ;~cbindini!ttln~t~i rc.:unosc 
ca dC<"chtrca Intre <'i ~i Varlaam se refera numai la lumina llumnc,cw,ca. 

0:11 lll timllul. dus de wnsctln!ele doctrinei sale, Achindin a Inceput ,;1 

wrhca,ca \'el dc,prc lumina, e drept ca nu in tcrmenti necu-.tncul)i ai lui 
Varl,>am c1 in termeni ambt•u• care in<ă in inteh:.,ul lor tcal nu 'c de 

' f'tl ~ 

panea1J prea mult de ai lui Varlaam 'lu aprol>a pc Varlaam urc <punea 
ca c n fant•,magunc, infenoara cugetarii (}:flp<!V l'<l7/0(wr), u inchtputre 
hnln3\lctnJ-.1 fara realitate uhtecttva ('f<lOJia avv;worar01·); el o dl>ţ;Jam 
.. l:un3 nccxphc;ol>il3". Luat mat dtn <cun. rccuno~tca Insa că nu c'tc lucrare 
dumnctc~;"«1. ct ceva creat, dar iara\; altadata spunea ca c ceva (are nu c 
nici creat nici nccrcat sau si mai va• c.a e un ~iml>ol. simhnl 'fint (<tpuv • • • 
""I'/Jo~'"')· Simllol o numea urmind lui Maxim Manurisitnrul (P.G. '11, 
1160): .. S11nt>ol al ascunsului ncara1a1 al slavei lui Dumnc7cu". Palama il 
mtna pc A(hindin ta scrierile oonl(a »ri VarJaam, unde a dovcdtt c.a Maxim 
o MXntcşte simhvl natural (UL•JI/Jo)."" '/'''""''"")al fiin!ei dumncJetc~u. adica 
mantf<...,t•rc ce iAoraşte dinauntru! e• Argumentele acelea le repeta ~i fa\a 
de A<htndtn. Cum Acbtndtn nu admttea mli o deosebire intre !itnţa ~i 

lucranlc dumneJeteşu, trebuia~ 11na aceasta lumina sau de litn\a lut Dum
neJeu, sau de """'" creat. De fiin1a lut Dumnezeu n-o !inca, dcct tn mod 
incviuthtl rczullă ca o socotea creata, oride evita uneori ~a. marturiwa,(.:.1 
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•<~l lu~, clar. In fond inva\3 d;x.i ~~ el tot ca Varlaam despre lumlnd 
~umneze1asca. 

Pia tra >~ndelei era şi pentru Achindin ca ~i J'<'ntru Varlaam putinta de-a 
se vooo::' a~:ea lumina cu \lChii. Pa lama raspunde şi lui ca şi lui Varlaam": uchii 
~~vad lu~d transforma li de puterea Duhului şi primind o putere pe care n-<1 
~vcau lnamte. Cel ce vede pmpnu·ZlS nu mai e ocbiol, d Duhul Sfint venit 
tn om. fn Duh le vede acestea dumnczei~te şi mai prCl>us de lire. Omul 
·~.net~. sogu~: ~u le pc>at~ vedea, nicoln\clcge. Achindm contesta cun<la!:tC· 
rea lut Dumnc1.cu pnn miJincorca celor ce vin direct din el. Admitea nu mao 
cun:m~lcrca Lui din rnptuiri, prin ~OOUC\ie (•o: TOW 0:1/r:Ji<(lTWV m•a.lo-;wr, 
a)) Ot•...- <A. rwv Km' avrov "twpnotla1). Nu recunostea o calc mai inalla de 
c~noa~tere ~ l~i ,Dumnet.cu._ d.,.;il numai cea care' duce prin fapturi, 00. 
<ervlnd_u-:.e 1D!~kr<1unca luo Dumnezeu manifcMata In ordir.~a !or. Dar 
atunco ln\clcpţu ehno au cunoscut mao bmc pe Dumnc1cu. 

,. 

9. STADIUL AL TREILEA AL 
POLEMICII ISIHASTE 

DISPUTA CU NICHIFOR GREGORA 

Dupa intrarea lui Cantacuzino in Conltanunopol. Achandin n-a mai ocşll 
din ascunzişuri. Se 1cmea de razhunerca Imparatului, ca unul ce lucrao;c cu 
Ca leca contra lui. fn 1.adar li trimitea Cantacuzino vorha 13 vina sa se apere. 
A r3m•l ascuns pina la moarte, care se parc ca a fost curind. Punctul de 
vlldcrc SU'Iinul de ele reluat de invatatul pcoligraf Nichifor Gregor.t. Are~ta 
-.c parc <'3 îndată dupa <Ca avut a•n"orborea cu imparateasa Ana, în toamna 
anului 1346. a purcc- <a combata In sem~· mal pe Palama. Achindin ~aJuta 
oc~irca lui din rezerva In versuri iamhicc, după ce inainle cu ceva îl ruga'c 
tol In versuri iamhil'e sa intre în luptll. Dupa intrarea lui Cantacuzino in 
Con"anlinu(K)l, Grcgura, care io e ra amic, a Incercai vreme Indelungata <3·1 
ahaia de la tdeile ,u,tonute de iMh.o.~u l'krcu~ind cu el, a Incercat S-i> ciş1igc 
pc '"l'a luJ, lrina, 1prc Slif1itul anulUI ll-17, cind CantaCUtJDO erd du_< In 
Did1mo1ich. Patriarhul lsidor şi adcrcn1ii lui Palama in1ervm la ca sa evnc 
tovara~ia lui Grcgura. Nereuşind, scriu lui Cantacu?.ino. Acesta se inwar>-e 
~~Impreuna cu patmarhulll invitari! pc Gregora la o) convmbirc care linu 
apmapc o noapte intreaga. Grcgora onml>atu imnele hbcri~ti pe care le 
uompu'ese patriarhul ~~ le introdusese la <f. ~lujhe şi In care se făcea di<· 
unqo<: Intre liin!a şo lucrarea dumnezcia>ea. La sli~it onterveni o impacare 
prin aceea ca patriarhul, la indemnul Imparatului, nomoc1 imnele sale. Un 
banchet pecetlui impacarea. Gregora ar fi vrut s-o interprctcteca o aduplarc 
a Invataturii sale, pc cind imparatul u interpreta ca o prom1siun<> a lui 
Grcgnra de a tăcea de acum inain1e. Deoarece mnferlntu a<:easta n-a dat 
roade, aderenţii lui Palama. sperind pc1atc In !r-o convcrurc a lui Grcgura, 
cer Imparatului~ trimna dupa Palama la D1dtmolicb. ca sa vma <ă di<ocute 
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cu Uregora. Palama sosi. Gregora nu prea vc)i S<'i ~e angajezi: la o disput~. 
pentru că n-avea nici un ajule)r, pe cînd 'Palama avea un cor întreg. A avut 
loc doar o .curta convorbire cu citeva replici, Grcgora refuzind S<'l asculte 
pc Palama care voia sA-şi demonstreze _runctul de vedere cu Sfinta S<:riptur~ 
şi Sf. Parinţi. Întîlnirea aceasta a avut Joc pe la slîrşitul iernii, in 1~-IS. · 

Dupa aceea Gregora se reapuca de studii. Nu insa pentru prea multă 
~rcme .. Prin fc::hruarie 1.>50 moare patriarhul Jsidor de un morb de swmac. 
In locul lui fu ales C:•list, un monah din AIOs, aderent al lui Pa lama, prin 10 
iunie 1350. Pe a<.:esta il prczinla Gregora ca pc un om lipsit cu totul de 
cultura, servil cu cet mari, grosolan şi violenl cu cei mici, pornit sa lovea~ca 
făra cruţare în toţi duşmanii isihasmului. S<: înţelege ca aJ>r<:cicrile lui Grc
gora sînt şi cu privire la Gtlbt tot at!t de influenpte oe patima vic)Jcnta ca 
~i aprecierile la adresa cciorlal!i ac!vcrs~ri. Calisl a fost ucenic al lui Grlj!oric 
Sioaitul şi frate de cruce cu Marcu, un alt ucenic al lui Grigorie Sinaitul, 
ajuns şi fervent propuviiduitor contra ioeilor achindinistc. El a şi scris vi''\" 
lui Grigorie Sinaitul. De la el se piistrea71! ~· 14 capitole .. Despre ru!(adunc" 
(P.G. _147, IH3-818). Tot el a scris şi .viaţa" lui Tcodosic hulgarul, un alt 
cod'iscipol al său ~i unul dintre cei m;ti de seamă bărba\1 din viata religioasa 
a Bulgariei in veacul al XIV-Ica1. Gregora afirma ca înainte de.a · fi ales 
CaJi,t. Oultacuâno şi 'O\ia lui ar fi insistat pe Jîn.ga el sa primeasca a fi 
patnarh renunţînd la ideile achindiniste. 

Deoarece adercnţii lui Achindin nu se lini~teau, ci îrnp~tiau in opinia 
publica tot felul de calomnii pc seama lui Cantacuzino, care ar promova o 
doctnna eretica. imparatul ar fi voit inca de prin 1349- dupa spusa lui 
Gregora -,a adune un sinod. care ar arăta lumii ca ideile <usunute de 
Palama sint ale Bisericii, ou ale lui; sa se mai faca o dată rc,pingere~ puhlică 
a ideilor achindiniste. Palama însă era mereu absc.nJ, cînd in Lcmno' cînd 
în Salonic. Dupa Gregnra, nu lnoramea să se prezinte la o di.<cuţie put>Jica. 
Cine evita însa discuţia am vazut din prilejul conveniri i din primăvara anului 
134!i; afara de aceea, Gregnra e cel care a evitat aproape Jotdcauna S<'l se 
prâ~J'ildîscu!iile puhlice la care a fo>l chemat. 

Dinlr-un ntllliv sau altul acest sinod nu s-a adunat decît în 27 mai 1351. 
Se parc ca sioodul a trebuit S<'i se adune chiar acum deoarec-e agitatia ' . 
achindiniţilor >C înteţisc. fie pentru ca o su.<ţineau lcrarhii ale c~ror speranţe 
de-a ajunge pa11iarhi nu fusesera împlinite, fie pentru ca noul patriarh era 
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fua 1 1c hotMît S<'l puna capăt tulburărilor achindinjste, sau mai degraha pen
tru ambele molive. De fapt, ierarhul care statea în fruntea agitaţiei este 
Matei al Efesului ~i pe el îl numeşte întîi tomul din 1351. Dar el, în 1350, 
aprilie 221• dăduse o declaraţie scris<'! ca nu mai vrea să susţină iocile achi n
oi niste si reintra in comunitate cu Biscrio1. Avind în vedere ca ot:daraţia 
aceasta~ daH> cît timp scaunul pa!Tiarhal 'crJ v-•cant şi ca nu se poate explica 
acest ciute-vino al ierarh ului cfcsan altfel, vom fi foarte îndrepta!i!i să inter
pretam punarca lui ca diclitt3 de ambiţia de-a ajunge patriarh. A fost cu 
Palama cînd era chestiunea de-a răsturna pc Ioan Gtlcca, a trecu1 in tabăra 
ccalaltă .înd<llă <:c-a v3/Ut ca va fi ales lsiclur. A rămas acolo t•îna la redevc
nirea scaunului patriarhal vacant prin moartea lui lsidor, .ca ciupi! alegera 
lui ' Calisl <a devină iară~i contrar palamiţilor, Misterul ace"~ din via!a 
mltropoliiului Matei, re c::re M. Trcu nu 1-a putut explica, numai aşa se las~ 
explicat. Cam acel~~; lucru este ~i cu Iosif al Oanului, avîncl în vedere ca 
tomul sinodului elin J.'\51, spune şi de el ca nu i s-a puhlic;tt pedeapsa 
cxcomumcării ~i clc::punerii din auguSI 1347, pentru acclea~i mo1ivc, pentru 
care nu i s-a apli<"'t nici lui Matei al Efcsului. Se vede ca se înwrsese ~i el 
la dreapta credinţă. 

Grcgnra afirmă ca C;tntacu7,ino promisese întîi un mare si nod ecumenic, 
dar temindu-M: ele rct.ultatul lui a prefera! sa adune numai pc mitropoliţii 

• din Trada, singurul tinut care mai ramăsese bizanlin, vreo 22 la numar·. 
Realit<ttc'l este d. in împrejurările de-atunci nu s-ar fi putut acluna·un sin()(! 
al tuturor ierarhilor ortodocsi. Cele mai multe tinut uri onoooxe cazuscra . ' 
in mina lurdi<H ~~a sirbilor~ şi nu era uşoară circultt\ia intr-o vreme de 
continue răzl>c••ic. Cu sirbii, în special, Cantacuzino era în razl>c)i perpetuu. 
AJX>i, nu mai era in obiceiul vremii convocarea sinoadclor c~urnenice. Oa
menii se oNsnuiscra sa ~olutione7.e si chestiunile cele mai imponante prin . ' . 
si noadclc cndcmicc:la care nu participau mai m uit de .10-15 icr;nhi. Ceilal\1 
i~rarhi aderau ulteri<>r, tacit sau formal, la hotaririle sinoacJclor cndcmicc. 

Inainte de-a 'c aduna sinodul, Grcgora a mai Incercat o d<llă să ctştige pe 
C'.an tacu?.ino pentru doctrina achindinistă. Ncrcu~ind, se pregăti, zice el, să 
înfrunte primejdia chiar cu preţul vie!ii. Cu gindul acesta chema un monah 
prieten de. la care primi haina mon.ahala, făgăduind să devina monah şi in 
felu l de viata daca va scapa de la moarte. Trebuie S<'i remarcam ca Orcgora 
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:"'uera un mare fricos, sau un mare tcatralist In diferite rinduri i ~e parc ca 
1 se prcgau:~tc moartea, de.<:t nu existau antet100entc in Con.uantinopol de-a 
li omorit oneva pentru deosebire.. In credinta. Citi achindinili fcrvem 1 au 
f~t ln v.,..cul al XJV.Jea. nici unul n-a fost omorit. Gre11ora :.e tem~ de 
moanc chtar pentru o simpla convorhtrc contradictorie pe care a uvut-o cu 
llnparatca:<a Ana, în 1346, in chestia lui Palama, d~i ar fi avut mai multe 
mo~~vc '' ~ teama Achind•n. lupt4t(!rul dîrz şi pc fata. 

Smooul s-a adunat intr-u sala din p~httullmpararesc al VJachernelor. Au 
participat de fapt 25 de mitropoli!i, iar 7 episcopi şi 3 mitropoli!i ~i-au trimis 
aproha.rca. A fo>t U:l mai pop~lar sinod din acea vreme. Afara dd Imparatul 
ŞI de p.nnarhul C.hst, au mat participat cumna1ii lui Cantacuzino, Manu11 
Ş• Ioan.~"· nepotul lui de la SO!iC, Andronic Asan, membrii senatului, 
monah1 ~· popor. 

AnupalamJ!ii de frunte erau Matei al Efesului, Iosif al Ganului şi mnro
pohtul T~rulut, al carm nume nu e cun~ut cu prcxizie si care in acel an era 
prncst~,.,ul ~lnastini din Const~nti~opol rwv O<l>Jrwv: iar pc la I.WJ pa
warh al AnllohJCJ, Teodor Dexios, •erumonahul Atanasic ,i Tcodor Atue
m•s. M;~Jci al Erc:,ului era trecut de 1!0 de ani, Iosif al Gan~lui era si el alh. 
:Acea ŞI el parte dinJrc cei cundamna!i In august 1347: Dintre ceilalti ierarhi 
condamna11 la 1.~7 o parte r~."cn•~ la ortooo~ie dt tr~1a hidor, restul 
mumcra. 

~11 ic~arh~ Impreuna cu o ceata de monahi şi cu dtiva mircni vcmrJ 
de .p1na In nu~ la Gre~ora ca u mearga cu totii la siooo. Dupa îmhra11şari 
~·. cuvtnte de oament care ~te un ceas vor fi morJi. ceata se pnrnqtc spre 
palatul Imparatesc unde aJunge pc la ~pte. E tinuta insa mult in curte. 
!mparatul '" ospata înăuntru cu ierarhii convoca!i la sinoo. Pc la am 1aza 
1mpar~tul cu i~rarhii tn!~ in sala in care avea sa ~e !ioă şcdin!a sinodului şi 
uup.a ce ~c ma1 eonsr.lJutesc mult impreunâ, sint chemali înăuntru achindi· 
Rl\!'· (Descrierea aceasta afectata ea lui Grcgora). 

, ~mpara~~l ~.'nchina.iotti Evanţhehei şi rosti apoi o cuVintare expunind 
decursul ccnunlor I<Jitaste ş• JUnndu·-e pc vtata sa şi a copiilur ca va ti 
ncpan•nllor. Fura invita!i apoi achind.iJtJ!ii sa spunli de ce nu lncctev.a sa 
~glie rontra dreptei lTcdin!C. fn numele a~tora lua l'llvintul Gregora. fn 
ontroduccre spuse ca pentru o chestiune dogmatica aşa de grava trebuiau 
COD\'OCalt 1~ sonod lOii patriarhi~şi ep1ţ«opii Bisericii. Trecfnd apoi la ches· 
uunea In <li>Cu\JC spuse ma1 Totu ca In 7.adar pre1.inta Palama pc Varlaam 
drept cauza a erorilor sale, cad el, Grcgora, 1-a demascat mai Inainte de 
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Varlaam lnva\lod ca "vede fiin!a lui Dumnet.eu cu ocbi tru~ti". (E de notat • 
mistificarea lui Gregora, care atribuie lui Palama idei pe care nu le ava!). 
Varlaam. de altrcl, a avut dreptate cfnd 1-a acuzat pe Palama de dite•sm, ca 
pe unul ce Imparte pc Dumnezeu in fiin!l ŞI lucrări. Nu o spune aceasta dm 
prietenie pentru Varlaam. în alte chestiuni a fo5t totdeauna In dosen>~une 
cu acela. De altfel raptul ca a rost latin. nu e o dovadă ca n-a putut avea 
dreptate In aceasta chestiune. Dupa multe dîv4ga!ii inccuc intr.() rraz;,•ologic 
prolixă,lnllcmnat de mai multe ori de lmr>t!rdt ~fie mai scun, Gregura YCni în 
siTrsit la una din chestiunile controvcrs;nc: la lumina din Tabor . 

• 
Despre »t'C»,ta spuse ca Palama a recurs 1» ea fiindca n.a gA<It nici u 

m:lnuric raJnstica pentru afirma1ia ~ ca vede cu oclli trupeşti o lum•na 
necreata şi pc Dumnezeu. Identifica apoi lnv4!1tura lui Palama cu a u;uno· 
:r.a!'l!lor şt ca dovada cita dialogul lui Teod:>r C:.:pt~! (Boivin spune d al 
patriarhului N•ch1for) contra iconomahului Eusebie. Ultimul afirm~ Intr· 
o erhtola Că pe Tahor "trupul lui Hri\IOS S·a schimbat ~ia dt!\'enit ncmuro · 
tor, şi chipul scrvului s-a schimbat cu totul In lumină negraită şi indc".;rip· 
tit>ila. ce <c Jllllrive~te pentru Dumnezeu-Cuvintul". Teodor Gn•ptul a 
rc,pin~ aeca~ta afirmatie. Trebuie să ul'>'lervam ca identificarea invata !Urii 
lui Palama cu id<'Cit din rîndurile lcunumahc citate e greşita şi deci şi rele· 
rirca resp1ngerii lui Tcl<)dor Graptulla Pa lama. Acesta nu înva1a ca tru('ul, 
şi in general natura omeneasca a lui Hristos şi-a intrerupt cxi<ten!• pc 
Tahor, c-eea ce >Otndalit.a pe Teodor Graptul, ci ca ele au fu<t scalda te in 
lumina dumne7eJa_\C3. Gregora mai adu...c un citat din Vasile cel Mare ca l-3 
dO\'cdeasdl ncdCt",..,IIJTea intre fiin\3 ŞI lucrare şi apoi trecu d1n nou )a 

chestiuni laturalnice. 
lmparatulll opri, spuse el citev.! vM!Ie ~i dadu cuvîntul lui Pa lama. A<'CMa 

expuse dco>chirc» intre tiin!• şi lucrarea dumnezeiasca, referindu-sc la ,i. 
nodul VI ccumcnic, care a afirmat o lucrare dumnezciasd! in Hristo>, ~i la 
un citat al Sf. Va~ilc. Gregora ar fi voit sa-i raspundA pe larg, dar il durea 
capul de sfm1arilc intelectuale ce le facuse, de oboseală şi de foame. De 
aceea raspun<crl pnetenii sai (u spune Gregora despre sine). In cadrul 
disc.u1ieJ prtvttor la lumina de pe Tahor se citi şi tomul contra lui Varlaam, 
din 1341. Achindini!ii insll nu voiau .a poarte discutia in jurul scrienlor lut 
Varlaam ŞI Achmdin. pretinzlnd ca ei n-au n1m1c comun cu attia. Admiteau 
sa se cuead numai din scrierile lui Palama, pe care n acut.au de erczit. 
Sinodul accepta ~i procedeul acesta. Factndu·se seara şcdin~& se rid1ca. 
fixlndu-se cea urmatoare pentru a treia 1-i. 
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A treia ;>j de dimineata veni iară.5i ceata prietenilor la Gregora să mearga 
împreună la şedinţa. Gregora suferind şi mai rău de dureri de cap nu mai 
voia ~a m~argă . La in.,islcnta prie1enilor IOIUŞi merse şi el. Gre goni ne spune 
.:a fu chcmatinlii el singur şi discu1a cu P~lama despre numele .. dumneuire ... 
dc-,prc care ultimul 'kea că se a1rihuic propriu-zis lucrărilor nu fîirnei, ~ca 
ce Gregora con1e.<ta. Fiind che.maF şi ceilalti achindiniţi, a1mosfe~a le era 
a.ît de ostila, incî1 p~r:hiră şedinţa, cu toate rugămin!ilc ce li s-au racul sa 
ramina. Tomul s inodului afirma ca at:hindinitii au spus intii 101 ce-au vru! 

• • 
contra lut Palama, dar răspun7indu-le ace.~ta, se încurcară aşa de rau că, 
nqtiind ce ,a mai s puna făcură pc ofcnsatii şi parasiră şedillţa. Şcdinta 
wntmuind, l'a)ama i~i expuse pc larg învaţătUI'".I, Jlre7..cntînd şi măr1urisir1:a sa 
de credinţa, cu ons;;rvare.a ca in mărtu.risiri de credinta omul e mai prct.is la 
termeni dcccm poate fi in tra1a1cle teologice. Mănurisirca fu apmh;H~ în totul. 

La şedim.a a treia . ţinută 1-.esw şase zile, venira si achindinilii indemnati 
de împaralul roarl< inststent. fndatA, la începutul ~dintei ci tira ~i ace>~ ia~ 
manurisire. Ea constă din simbolul credintei şi o dcdaJ>\ie în care spu'ncau 
c.1 rc"tnosc IOa te sinuadele ecumcnicc ~i locale ale Bi~cridi, toale defini! ii le 
ci de l:rcdinta. rara nici un adaos.<au omisiune. Despre Varlaam ~i Achindin 
.-:.puneau. la sfir~itul dcc.:lara\iei ca t.:ugelă cum a hnt:trh Bis.cri(:~. dcd ii 
StJC\>Ic>e mndamna!i: Prezentara aJ)(>i"20 de C<~piti>le din scnerile lui Pa lama 
c. neconvcnindu-lc. In special reprt)şau lui Palama c'j vorbC>fte de doua sau 
mai multe .. dumnczciri··, supraordoantc ~i subordona1e. Împăratul fi inln:hă 
ce nu Je convine: termenii sau fondul doctrinei. Termenii, spuse, nu au •.tsa 

- de mare imponatiţa; ei pot fi pârâsi\i. nefiind destul de potrivi ti, dar ideea 
exprim;ttii trebuie sa rămîna. Palama se dc<:Jară iadifercnt f<11ă de termeni 
spunind că a înuchuint:tt cuvintul ,.dumnezeire" pentru fiee<tr~ lucrare 11ro: 
voc.1 de Varlaam, care spunea c3 oum.ai frin!a e ·dumnczcire necreat:l. Si
nodul decise că nu e bine sa se mai spună sau cu~e1c doua dumnct.ciri, sau 
mai multe, în general >a nu se aplice numărul cînd ;;c vorbcşt~." de dumne
zcirc. La discu{iL' a Juat parte. dintre ;.u:hindlniţi, foarte pu\in Grcgora, 
pentru că ·nu·l mai părăsea durerea de cap, mîtropolitul Tirului. un ucenic 
al lui Gre~ora ~i poate ~i altii. 

fn a patra ~cdintă se cominua cu citirea ~lorlalle capete de acu.ti! la 
adr<c>sa lui P:tl;lma ~i cu respjngcrea lor. S-a citit apoi 1omul contra lui 
Yarlaam ~i disculindu-se in jurul che.stiunilor lratate In el s-a vazut că cei 
~e acuză acum pc Pa lama cred ca şi a~la, atit cu privire la lumina dumnc
zeia,ca, cît şi cu privire la fiinta ~i lucrarea dumnezeiască. pc cea din urma 
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-
declartnd-o aici fiintă dumnezeiasca, 11id lucru creat; in fond, nerecuMsctnd 
nici 0 de.>sehire în1~c fiin1a şi lucrarea dumnezeiască. Cu citate din Vasile 
cel Ma•e, loan Damaschin (cel amintit In care spune c3: .,altceva c lucrarea, 
altceva lucrătorul"' etc.) ~i Maxim Mănurisitorul s-a dovedit că_ există o 
dco,cbirc intre ele. S-au adus apoi procesele vcrhale ale sinodului VI ~u
metuc, Intrucit aceia contestau că a cunoscut acel si nod o as1fel de deoseb~rc. 
Accta însă nu voiau să se citească procesele verbale, Cl numai defînt\la 
,modului VI. S-au citii totuşi citeva propoziţii din acele pr(x:ese verbale în 
care se spune că ,.fiecare natura (a lui Hriştos) are lucrarc.a ei fiinţială, 
nal 4ntlă şi conforma cu ea, cmanind ncdespaqi• din fii'C<lre fiinţă_ şi naiUră". 
s .a ehi si definitia sinodului în care se vorbeşte iară~i de două voml_l Şl doua . . 
lucrari naiUrale ale lui Iisus Hristos. 

La ,..,,,.,., "" '"'t "tn·'···mnati achindinitii sa primeasca invăţ~!~r~ cea .... .~ ......... :'1 • u..... . . . . 
adevărală.' Nevoind aceia. s-a cittt wmul prin care au fos1 depu~i in 1347 
Matei al Efesului si Iosif al Ganului, pedeapsa ce nu s-a aplicat deoarece s-a 
aş1ep1at inmar<c;'ea lor şi deoarece au sili•. prin -~oale mijloa,cele s~. fie 
rcvoca1a. ~arde hanofilox a intrebat pe 10\t•erarhu pc rind ce cred despre 
do~ma di~tUWiă.. Toti au mărturisit ca P<tlama. La urmă a fo,l lntretml ~i 
pa;riarhu l. Accsla in;r·o cuv!nlarc mai lungă. a dezvollat învă\Jltura <kspr_c 
deosebirea intre flfnţa şi lunarca dumnczc,asca., apoi s-a ;.1drcsat achmc.h
nitilnr tndcmnlndu-i sa pă.răse:>sc3 eroarea lor. Nevoind accŞiia, 11e _Mat_ci al 
Efesultti şi pe Iosif al Ganului i-a dczhrăcat de ~e~nelc demnll."!" lor 
arhiere~ti şi prcot"'ili, cu aproharca smodulut. ostndmuu-• impreuna cu 
ceilalti. afara de d~iva care şi-au cerut iertare. Cu acestea s-a t~rm1nat ~L 
~edint<t a pa1ra. cu gîndul că nu se va mai aduna ~i o a cincea. Impăratul, 
însă. 101 cu dorinw de-a ds1iga pe achindint\1 pcmru evnarea tulhurârdor, 
găsi de hine să~ mai ad~oe o data $inodul pentru a fac-e şi_ mui evident 
adevarul lnvătJiurii admise de slnod. Fură mvna!t s,• achtndtnt\ll. dar nu 
voira ,;l se prdzintc. De aceea Gregora ntci nu vorl>e~lc tle.~a dn~ea şcdin\ă. 
lmpăralul formula învă\ătura $USţinulă. de Pa lama~· ncpnnută d'e nou he
taodoqi, in şase inucbări şi -ceru sinodului sa le dovedească pc rind cu 
dovezi p:misticc: 1. ~vreo deosebire între fiinţa şi lucrarea dumncze•asc3? 
2. Dacă da, lucrarea aceasta e creată sau ba"l 3. Daca e necrca1l!. ~um se poate 
evita compnzi\ia lui Dumnezeu? 4. Se poate da numdc d':'m_nezdre şi Iu_
crarilor dumnczcicŞii, nu numai fiinţei'! 5. in te c supenoara tun1a, lucr3rn, 
după Părin!i"! o. Ce ni se lmpartă~eştc: fiinta sau lu<;rarca dumnczctască? 
Sînodul a răspuns cu o mulţime de locuri patriSiice, afirmativ, la ace.~te 
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intrebari. S..au adus apoi noi dovezi că lumina de pe Ta hor a rost necrcata 
Şl că nu a rost fiinta lui Dumnezeu. Chestiunea aeeasta fU>CMJ dO\'Cdita 
dtindu-se Şi tomul din 1341, In şedinta a patr.o. Pa lama a mai citit si alt~ 
erori ~on ear~ca luo Achindin ~i in special s-a identificat afirmat ia acel~ia ca 
numat Fiul~~ Duhul Sfint •intlucrari ale Tatalui cu ervJa veche a lui Mara:l 
şi F01_in, care nu rc:cunl>!teau un ipostas dumnezei= In Iisus HriMos, d 
numat o putere dumnezeiască. 

. M~relc_ harl<lfilax lntrehă ia~i pe arhierci, pe demnitarii senatoriali şi 
l>tser~cc.~ll. ce parere au referitor la aceste chestiuni. Dupa ce raspun~ra 
accşu~ c~ cred In tncm;u ca mitropolitul Salonicului, Imparatul !in u 0 scurta 
alocu\ounc, multumtnd lui Dumnezeu ca a ajutat şi a>tazi la lămurirea si 
fundamentarea dreptei credin1e lmpotriv-d celor ce se silesc s-o stric~ 
de !4 ani. 

. Doi ieru.monahi, trimişi ai muntelui AlO•, pre1.entara o declaratie ~cri.a 
dtn partea tntrcgului monahism din Atos că sint de acord cu Pa lama. Pre
zentara ~i ni~tc tratate '\Cnse de Filotei al Heratleei pe cind era monah in 
Atos şi pc care at<'Ditii şi le tnsuşiseră. 

_Si nodul declara •J>C•i ca exoomunica şi anatcmati7ea,,a pe Matei al Efl..,u
lut, pe l<Nr al Oano•lui. pc Gregora, pe Dexios, şi toata ceat.o lor. de nu se 
~:~-~· (t.ltn_clcr fu"'"''a :.coşi noo.o~i!ionat). Pc cei ce se la53 amago\i de 
·~"'"·inca lo C\rumunoca Şt anatematiz.eaza, dar de se vor ea. nu numai ea ii 
pnmeşte In wmuniune Jarăşi, d şi in cler, spre dcn<el>ire de c.:i dtntT1 care 
nu VtJr mao fi rcprimt!t in cler. Dupa ce se mai adu nara arhicren de cit<v• 
ori _la ratriarhie pcnuu a constata ea fiecare din capitolele prezentate de 
achmchni!f din >erierilc lui Palama, ca erori ale acestuia, cuprind tot atitea 
erun ale lnr, sc redacta In august tomul sinodal, pc care ti sul,.nisera, afara 
de Ioan Cantacuzino~~ patriarhul Calist, 24 mitropoli!i şi :1 episcopi. Dintre 
to, Euschlc ~~ Suguci daduse încă din timpul lui lsidor declaratie ca t!Sînd~tc 
dogmele lut Varlaam şi Athindin. Cu un an mai tirziu, In iulie 1352, un alt 
sm~ adunat In accl~i l<lc lan.a o serie de şase anatematismc LXontra achin
dtnt!tlor, dupa cele şase puncte pe care le re:tumasc Cantacuzino ca oontro
' 'ersate, şi _ o serie de aclama tii rituale penuu •părătoril drcrtci credinte. 

Dupa Stnt.>t.l, Imparatul porunci acllindiniti~ "-să nu mai scrie si sa nu mai 
~rbea_~ de.pre aceste chestiuni. Unii ascult,.ra, al!ii nu. Cei <li~ urma fura 
tnchoşo, care erau mat dis~i dintre ei tura supuşi la domiciliu ror1at. Gre
gura, care locuta In manastirea Hora. din tinerele. pus ea un rei de supra~~e
gbetor de Metochot~ restauratoruf mlnastirii, fu declarat Inchis acolo şi se 
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t.JMu grije monahilor .a nu mai lase pc nimeni sa comunice cu el, nici .a nu 
mai trtmita <cri~ri arara, lucru de care monahii se achitara cu mare zel. 

Ceea ce-l durea pe Grcgora mai mult era ca mul!i <lin prietenii săi 11 
pară.<oră, trecind In ta bar• adver.a şi cautind să-I dştige şi pe el. Tnue au:ştia 
era si Dtmitnc Ca•a>tla de care nu putea crede ea 1-a putut paras• dnd n 

• 
vedea om batrin, modest şi lnfnoat. Dupa spusa lui Gregora, veneau des pe 
la el demnitan tmparat~ti, ba chiar patriarhul de vreo doua on. pentru a-1 
Indemna sa renun1e la opo1itia sa. Venind o datA Dimitrie Cavasila. bine 
iniliat pe la curtea imp<:rială, cu un demnitar patriarhal, se lnctnse o discu1ie 
lung! in jurul chc<tiunilor dogmatice controversate. . 

Gregora, deşi opnt sa scrie şi sa comunice cu al\ ii. putu continua sa scrte 
contra lui Palama. Trimitea scrisori In toate par1ile, tndcmntnd pc toti sa 
rupa legatura cu Bi~trica din Const,r.!!:t!>[)t.)l. lii continua istoria, uc~triind 
si nodul din 1~5 1. şi evenimentele următoare pc ha7.a informatiilor pc carei 
le aducea tn <ccrct prietenul .au Agatanghcl, C3re de la 21 noiembrie 1~51 
pina in decembrie 1354,_clt a ~tat inchis Gregora, a r~;enit conti,nuu la el 
In timpul ace>ta \Ctie şt cele Zeu Annrt'na d~-0/ dOI/ta, oontta tomulut 
din 1351. 

Sf. Grigonc Palama pleca dupa smod (in toamna .au iarna Inaintata) spre 
Salonic cu tn">\•tnru sai. cu oorabia. Dupa un drum fununos. aJuns in f•!• 
Satuniculut, nu e primnln cetate de imparatul Ioan Paleolo&ul care, întărîtat 
de un partid ~"ntrar lui Cantacuzino, planuia sa ra.\loarnc pe socrul sau. 
marele pnctcn al lui Palama. Ioan Paleologullncheiase un tratat set.:rct cu 
Jarul sirh Ştefan Du_~:on, care era la 1.idurile cetalii, de a-i ceda Salonicul şi 
a lte oraşe. ca In schtmb .a-1 ajute .a rastoarne_pe Ioan Cantacu7.ino. Oprind 
pc atit de inllucntulparti7.an al lui Cantacuzino sa intre In Salonic. el voia 
să dea lui Ştefan Du~an o dovadă ca e fidel tratatului Incheiat. Pa lama fu 
siht sa ,c dud! lara)i In Atos. Nu ramase insa decit trei luni acolo, caci,intre 
timp Otntacutino trimisese pc Ana, mama lui Ioan Pateologul, la Salonic 
sa tnduplcce pc fiul <au .a pat:!.<ească alian1a cu sirbii. Acea~ta reuşi In 
mistunea ci şt ie~int.lln tabara sîrbească de la zidurile Salonicului,lndupleca 
şi pe Ştcran Du_~n. mai cu argumente, mai cu daruri, sa plece de sub zidurile 
oraşului. Pa lama putu a.\lrel.a vina In scaunul .au. Dar la un an dupa venirea 
din Con~tantinopol ('pre finele anulu_i 1352 sau .Inceputul lui . 1353) se 
iml>olnavi greu de multele drumun ~~ osteneli ~t zacu mult ump. lncă 
ncin<anatoştt deplin, trebui sâ plece iarăşi la Constantinopol ( 1353 ), rugat 
de imparatul Ioan P•lcok>gul sa mijlocească impaarea cu lnan Cantacu'J 
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no. cu care incepuse lupta iara.şi. Pe drum, aproape de intrarea In Dardanele. 
c·or~hia fu prinsa de una din !)andc]c de pira\i turd de care era phn acum 
arhtpelagul egcic. chema li mereu ca alîa!i de Cantacuzino In rălho•iclc sale. 
Dcllarcat la LamJNtC, e dus din cetate în cetate, Intre altele ~· la Brul'a si 
:-!iccea_ Grcgora povc.<.~cştc a=tc surcrin!e ale advc~rului -au. 1ubtlind. 
D<.-sprc •=t extl p<w<:>tesc trei documente. Două scrison trimrse de Pa lama 
di~ exil. una dllre Bt<.ertca "'·alta catre David Di>)'J"diOS şi o confennţă a 
lut Pa lama cu humu atei, dcscri~A de medicul crestin Tarnnite' din Ntccca'. 
Un pa,aj din eprstola către Drsypatos se ana aproape literal In cea catre 
~~~crica '": ~i llminuoua.' ba chiar toate trei povc>tcsc acelaşi fapt: o dhcuţie 
tn Ntccca tntre un clcnc turc (tasiman) şi Palama a'upra dumnc~cirii lui 
l lmtos. Scnerca lui Taronitcs o povesteşte mai amănun\it. Di.,cutia aceasta 
ar fi avut loc In iulie 1~54, O ~ha diScuţie a avut loc lu Oru~;t in rata 
su ltanului lsmail. · 

După un an de pri~~arc c clillerat, răscumparindu-1 nişte •lrhi "'udai
mat• cu dare de mina·. Venind în Constantinopol. găsi situa1ia r<•IHica cu 
lotul_ ~html\at:!.. C.1t ttmp a fmt Pa lama prins, lupta intre cer dot imp3ra!i 
conunua\C. Citva ump norocos, Cantacuzmo incoronase In lchruanc 135~ 
pc Jiul-au .\1atci ca altrctlca imparat ~i ca viitur \UW."'" al..,1u. Patndfhul 
~ah~t nu ''".c '<1 <.1\l'lr~ actul unger!i cu mir, ct se rctr3'-<.'<C pc "-"-'UD\ 

tn mma,ttrca Sf. M.omant, care cr• a lui. In locul lui arbtereu ale>esera pe 3 
~nşt: Ftlotct al Her•clcct. Macarical Filadelfici ~i Ni<.-olac Qj\a\lla, inca late. 
Imparatul numt-.c pc Filutct, care unse cu ,r. mir pc noul lmpanu Calist 
stat~ .mat mult ttmp in man:!.sttrea Mamant, de aici se rcfugic in Oalata, iar 
apot ·~ tn,ula Tcncdols unde petrecea Imparatul Ioan Paloologul . In fchrua. 
ne 1 .'~4. Matct 'uh,cric deja ca împărat. fiind Filotci patri<trh. tomul din 
a u~u" 1351. Dar la ,ftr~itu l toamne.i d in acelasi an, Ioan Palcolcu•ul ,c . . ... 
tntoa rsc tnumfăwr In Cunstantmopol, iar Cantacuzino se va1u ,ilit ,a ah-
dicc de la tron, intrind în min3>tirca Ma nganclor ca monahulloasaf, rar ,o tia 
sa in mănllsttrca M•nct, ca monahia Eugenia. Filmei se ascunsc de fat:t iui 

J • 
f:..e ~a fU Mtnatcoui cu operele lut f'alam.A in mult• oodiCt. Veri M J'111C" 1 )l(t dr r.Nv.H 

emA , an .f'AiamAJ"' XI. 1147 Oc Taroni1C$ VC)ftqte dcs.prt hl•m11 In ~P••• w diU: 
D·~~patt-. lhttnu ar f• fc...a. dup• l>uanSt" ~Glcu:wriwm mt-th« n mftns« ~'t'"'-") _Jc&LS 
doct~ •pt.KJ t't:l"''ioîîl"' lk ~pl lamrulcs h ron.Qdcri t"\TCJ .sltmi.1A\J 

- hloco, I~K"Nn•u h2'7 Grqnn.. op c:. XXIX. P G. 1 .. 9. 220. afirmi ci 1 a ri'tiC'Umf'ilnl 
C.anUK\UH'I(). ttn ~ nu "ll41(' ra Wt:Yirat. ('ăo. D·ar fi a"UI FikMC'I motl'\l' d hC'UndĂ ~l 1 
Fîlotn ~ne-t..\ t: .. nt~wuk> nu l..a nuu putut niscump.i111. nematfilnd tm('An.c ucru. 
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Ioan Palculogul. Pc.-tc 2 luni, în timpul iernii, Calist ru readus ohn Tencdus 
pc tronul patriarhal. 

Gregord putu ,a ia.<A dtn mînăstirea Hor.t şi <ă fret.-vente7c tară~t curtea 
impenala. El tn,i\13 In cîtL-va noduri pe lin~a lnan Palcologul ,3 Inlature 
din Bt>en\:3 tdetlc lut Paloma. Dar nu reuşt, mai ales pentru că "'\ta aceluia, 
Elena, innuenţa pc Impar•• In direcţie opusă. 

In umpul ace.ta <o<i Pa lama. Întîmplîndu-1-C să tic chtar atunci In Con
s tanunupul ep'""J'ulapu.-.can Paul care îşi cxprima-;c către Imparat dorinţa 
<3 a<r,te lan etmtrnvcrsa Intre Palama şi Orcgora In jurultcm~tln dt~'uţic, 
fură chcmali "'"~ti dui la 11 a.<tfel de discuţie. 

Dccuf\ul a<·e,tct dtsCu\ii J.a de.cris atit Orcgora (Byz. lhst., lib. XXX· 
XXXI, P.G. 149, cnl. 233-330), cît ~i un prieten al lui Palama, martor ocular 
aJ dt~~t.!\iC1, pr!llt:'·lratorul Gheorghe Facra~i. De.ţcricrca Ici Gn.~on~ c, ca 
de ol>il:ci, dtlu~ua. plina de patima. de ironîi şi hatjocuri la adrc"t lui Pa lama. 
cea a lui l'ana'i c 'oncba. rczerv~uă tn ton ~i urmllr~te strln' dhcuţîa, rara 
nt('t u d"v"·rc. Ct>nvorhirea a avut loc scara, de la apu~ul ~oarclui pt'na la 
mtczul nnpţn (Gregma. op. c. 233, Fa<-TaSi, cod. Mon. 554). în praenţa 
imp3rdtului ~·a <cn<Otului. Grcgora era inconjurat de o \Crtc dtn <tdcrenţti 
<ai. care inca , .au amestecat in discuttc (conr. Facra''· cod Monac. 
55~. 1 12l!r). 

Imparatul ht mantfesta dnnn1a sa cunoa<d cllesttunca C\1Rtrti\Cr<<ll3. 
caci in umpul stno<lulut dtn 1151 a fost la Salome ~i tomul acdut Stnod 1-a 
'uhsn" ultcnor fJra sa ln\cleaga bine cum sta lucrul. Grcgnra -.c plin.-.c c:l 
acel tom il wnd;,mna. oc<.i sa !te abrogat. Imparatul arata ca nu arc tntcn\ia 
să ahrogc wmun .~' ,a aduca decizii noi. ci numai să 'e danficc. Pa lama ii 
spuse c:l >tii In vuia lUt ;ă ia.•â de suh ex(·omunicarc, numai ,a <c lepede de 
înv3\3turilc C(>ndamnatc in tom. Veni vorba ·apoi dc'I"C fiin!a ~~ în~u~irilc 
lut Dumnc1.eu . Fiecare ~usţinea cu citate patristicc punctul lui de vedere. 
l'al;,m., exemplifica te tAI ;a cu misterul in truparli, care dc~i c etern şl nccrcat 
la DumnCI.CU. totusi nu c fiinta lui, caci cînd s-a aratat ·n-um vă/.UI ln,ăsi . . . 
litnţa dumnc7.ci:l<că. De a.<emenea. cu eternitatea puteru creatoare a lui 
Dumnc1cu, e<trc ttltusi nuc ln.~ăsi fiinta Lui. caci altfel lumea ar li et>ctcrnă . . . 
cu El. Ceea ce face ca puterea acca.,ta să nu activeze dtn VC<.1 c voin\• lui 
Dumnc7cu. A~ cum omul dacă nu vorbeŞte totdeauna, nu în.ţCamna că 
n-arc puterea <.1 -.>rllca<d, et că nu vrea Astfel a ra.,puM Pa lama lui Ore· 
~ora care 'Pu«: ca tot ce-t etern se şi manifesta etern, aşa cum rncul avind 
puterea de-a lumtna ş• arde ca tns~iri liin!ialc. nu poate sa nu lumtn('7e Şt 
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sa nu arda de la inceput. Palama arata ca la Dumnc1.eu puterea "catnarc < 
supusi vointei. dar fiin\3 nu. De aici inca se vccJc deosebirea Intre fiinta 
vointa ~t lucrari. · 

Grcgora afirma l'o1 Imparatul- ca şi toti cei prc1.cnti - I-au considcnot 
pe Palama Invins. dar fiind un um fin. discret, nu şi-a manifestat prin nimic 
•=.sta parere şi n-a lasat pe nid unul din asisten1a sa şioQ manofcstc. 
~tgur ea o a~tfel de aderenta platonita. a impAratului, chiar de-ar fi rost, 
pu!Jn11 consolare a adU> ~ntipalamiFinr. Palama insi ncaţă ca Imparatul ar 
fi constderat pe Gregura invingattor ~· ca i-ar fi dat dreptate şi aduw ca 
dm~da foptul ca şi dupa acea diSCu\iC s -au intilnit pictenos, iar tind, peste 
pupn ump, a piL'Clllla Salonic, Imparatul l-a prevazut cu un rescnpt in cart:-1 
recomanda clogit>< autoritatilor tesaloniccnc . 
. fm~tri\'ll dts<.Tieril false IIC care a publicat-() Grcgora despre aceasta 

dt~ll(tC (Byz. Hl.fl. XXX-XXX!), tit ~i impotriva ca11ilor urmatoare ale lui 
(~XII-XXXV. P.G . 149, _331-442), Palama a scris din Salonic. rugat de 
P";tnarh. patru ~ratate, respm"nd afirma\iilc lui Gfegnra. Ele \Înt sigur ale 
lut ~alama, cact se srunc In titlu: ale lui Grigoric Palama .ca din partea 
altuta". Numele de Con,tantin Aghioritul intilnit în unii wdici. ca in Momoc. 
gr. 554, cun Jl'CUdonim al lui Palama. Ftlotei Inca ne spune ea aceste patru 
tratate. ulumelc scrien ale lui Palama. au ftl>l scrise In cuNul anului al 
trcilc« de la SO\irea in Salonic, iar la Inceputul anului al patrulea s,a frn. 
t>olnă\11 ~· !'C''c pu1in a murit. A\'ind in .alere ca a murit tn 13 ooicm!'lric 
J:\59, Vllm f~ Inceputul ~lui de-al patrulea an de la sosirea din O>nstantinopol 
In Salontc, pnn -.cptemtme- ooombne 1359. Cele patru tratate au fost scnse. 
det.i, in -:-ara anului 1358 pina_ In vara anului 1359. Dt\C\1\Îa cu Gregora in 
Con.<aanunupnl a trebuit sa o atbâ aşadar din vara anului 13561napoi. 

Ot a stat in Constantinopol cu acea ocazie. dc-igur In oarecare legatura 
cu pre1.enta epbwpului caoolic Paul. Grigoric Palama a scris si cele doua 
trat.ate despre punx:dcrca Duhului Sfint, impotriv-a latinilor'. ' 

· Palanld mai Jft li urmAtuarek k'nen. n~m1ntatc pfnl aiCI: 1 1>«4 /agullcpumt dl.lp4 
1/n.Ul).f, s.crit're mt,niA Pu~llcati la Mi&flc P .G. 1 .~0. euL 1089 unn. Da.prc alte edttu ~tie tu1 Vt:J:I 

<ir f'ilp.imi.M.d. np c .. 184. 2 C~t•W C"~ ~ XtN duptr peM~mi si •va.p PuhliC'11ti ta 
MtVK' f'.C'r tSO. tul. 1043 - lt»CK. EStc kicnhcă cu poa ('ti~ 1(' atl:â fn cod însl 97. citn~t Insi 
~rnl, .. h llp~,tc fnc:cpulul ICnmpari pnm<lc cuvmtc Mtc tcXlulu1 tiuntit ('Um ~fnt d~ttc in 
dCKT'tert~ codktlui )' .(i. 1 ~). 807 cu r·.o. 150. 104k). 3.1~ f'U&deltlltC si JI'U'Î411<1t Utlmn ' 

"'1"''*· P G. ISO, 1117 · 1 tll. • IS0d<eli(1Ud< -.Jc, "'*'ti«. nou /Î ir«tia. ~uNICI O< in 
f (;, 150: (, IJZJ ' 122.1. S<a06 ti f• (\)(f, ('o;.J, lt)[. (. l'J0/.)21 V, 5. hwupop<O, I<IIH/IQ/nx o'U 

lntrr r<DfJuntt ficUI't, tn o. re ne ~u,.LJ eu « poli le acuu mint !:fi lNPJI la un dtvao fn filtti 

• 

Expunem pe <cun ideile din cele patru carti ale lui Palama contra lui 

rcgora. 
In primul rrawt il acu1.a pe Grcgora ca a falsificat in descrierea lui cur~ul 

~o•.cuţiCI de ta palat. Cuvfntarea de la Inceput a lui Palama n·a rcdat~. •·• 
!•u·ttntil In unele Jocun replici de care el e stratn ~i ~i·a confcc\ionat sieşi 
ini~Urteri walucile care nu s-au auzit la oonferin\J. (cod. Monac. 554, r. 141 

141 v ) Contra atacurilor lui Grcgora la adresa tomurilor aolla,bindini'lc. 

P•lama h :ominoc.~te '"~ele au fost subscrisc de trei patriarhi, de mai muh de 
'Il de arhtcpi'WJli cu o mare: multime de epboopi >ufragant ~i frunta~i 
mtrcno (col<! . dt., f. 144 r). La afirmatia lui Grcgora ca ••tai lui Ioan P•letl· 
ltlgu.l (Andronic III). a sustinut dreapta credinta. dar dupa moartea lui s-a 
rornit v-alul ere1jei palamite ,ufennd dtn partea ei aparatorii credintei pcr
\CcU\li ŞI tcmni\a (P.G. 14''1, l .lf> 7, lihr. XXX), Palama li ră.'punde c" An· 
drolnic III a racut <a fie condamnat Varlaam. iar după moartea lui cei care 
.tu sufent au ft,.,t tocmai el ŞI CU aderenţii sai din partea achindtni\IIOr ( f. 

IJ5 r . 147 r). 
Mai dcranc. Palamu ridtcuhtcv.ă Increderea ahsoluta a lui Grcgora in 

h•rmah>mul Jo~ocii art,IIHehtc Gregora afirmJSC in descrierea "' ca 1-a 
'"Jll<-~11 pe Palama prin au:ea ca a iQc_cput sa analizc7.c logic. ln~i~1 lfmoemi 
t.orc ot>-tn in ch~tiunea controve~IA . .. Tmu•t mai illrfi stabilit, tr e numtlt 
11 ce e tu•·înml, '"o btwl so/u!il. Apoi ce c.~te ncţaţia~o afirmarea, cnun1arca 
~i raţiunea" (P.G. 149, cnl. '249, libr. XXX). Pa lama, citind occ.~lc ~uvintc, 
am tă L'a cele dintii (,.trel'lute 'labtlit mai Intii ce e numele şi cu,1ntul" ) \lnl 
ale tui Aristotel. dar Orcgora le da ca ale sale. fntrcaba ce p<late sa ajute 
Jcestc definitii la <'llnoa~terca dogmehlr'l (cod. cit., 150 r · 152 r). 

Mcwda lut Pal:tma consta In comentariul citatelor patrisucc. Un romen· 
tariu foarte ingenios. <ubtil, dt,..ooperind cu o perspicacitaoe extraordinara 
tdci ~· nuante aculo unde o pnvire mai puţin patrunzatoare nu descopera 
nimic. Dar era comentariu, teologic. tintnd )(!ama de tct.aurul tradt\tci. 
Nit:aieri Palama nu lua tn ajutor soolasticismut. mădularele formale ale 
1o,g11 n an>ltltelice. dcfint\iile şt lmparltril~ ct Varlaam <i Grc~nra in\3. ca 

jud' .. .torik>r. PubL \a M111l( p .G t ~o . .. ..._,l. 11ţ9 . 998 numAI in h'Atull-ll~,'~ Textul &r· cu 
d~•·'VJln mtKt• 11 c-~ohU11 AJb. JahniU-' ... GTt,orti P.~el•tuc.. artu~ptt>COpU l'h t-..a.lc~nC('A.\)S 
•0.,..1pt•~d "' . Hato (_) ano.1llA • .a('C$tal' t(:l'le1l - Qtif' nu p•tC' 1nU11 tn c:adrul M'OI('t t·\k"f'â, 

\lt.,11catc: fn lipccill cuntf'OYC'~I isih.aste- ar m<ntA să forme'a.(')b'l«tul unu1 !llt~hu s~ .. ,~l 
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unt! a caror indclctni,irc pnnctpal3 era tncmai pts31n~cala acc,tci lngt<t 
Jf'hCiu 1~ tot mnmcntul. (Aclundtn In-a nu). ' 
. . Sf. _ongonc 11 ~>mpatime:jte pc Grcgc>ra ca şi-a pierdut tnata viata 
acc't~ ~~~r~ man~pula.~t de arttlt(tt. ,.Ce rnate fi mai pu1in decît a ~u'rc 
nu~~ Ieşt cec :uvtntul (f.l52 v). Cu ln!clcpdunea lullumcasca, stcurptl. 
!>urc•" "><1 răstoarne tnv3!ătunle Btscncii. Dumnezeu a Innebunit '"!.cl•:pctu· 
nea lumti acestcoa " 
_In ni dmlr~t trmm. !'alama incepe . prin a-i repr~ lui Grcgora rJ q: 

~~~rada .. de VariJam, dC!it susvne ca~· acela ca fim!a lui Dumnezeu e nc-
cre.lla. tar putrrtle Luo create (cod O.li'l 100 f 24 ' v) o ' 1' ,. d . ·. - · · · · · .. · rcgora a 1 rma'ie 
'". Cs(.'fiCreâ ~~ca Pulama a declar~1 lm.:rarca du,mnC1Ci:.tM.:11: . .lu,rtHuarc ~~ 
nditn!tală (m•ot•o~<») de parc-ar fi nc(.'Xistcnta (aw1I"'Wrov) . • • ' n~ .j i . 1 ro •y· ... a pot "" e 
•.· ' n mt~re ce nn!ă (.'Unt sint puo,c ln m~re <~rgar.dc mohtle" (wd. 
<11 .. 1. 2-15 r: Gr<:~"'ra, P.G. 14'J. lthr. XXX. col. 2-ltl) !'alama declara ca 
Grcgnra t-a r~dal f"" (Uvintele. E drept ca a numit lucrarile dumnetCIC\11 
urg(tn~, dar c1nc nu ~11c di organul nu c ndiin\ial, nu.:i ncexi~tcnl. Octdr. 
rntnnnlc cele dou3 urn urma ~înt adaos uri ale lui Gre~tnra. 

l.;.r <>l'irma!ta lui Grc~nra (il Paldtna "Imparte lucrarrle ca genul în >pcci o" 
(Grcgnra thrd.: l'alam& illid.). cel dtn urma ra,pundc ~a cxi~ta si alte !duri 
de dm..chm. !':umJt Grcţ<>r4 cel copl~it de -.ri>totch<m nu cun;la,tc •It de 
!}( ncmplu tpo>ta,unlc nu 'c imnart ca •enul in ,ncoi (C-A c · 1 '" . '45 G ,. ., ,. uu. -"'' . ~.,..,. 
- r). rrcgora alormlnd ca tot ce zocem despre Dun1ne·c · , . , · 1. u ~lO(.IIIV \aU 

ne~"'"' arc acela~• <cns, Patama 11 <lcclar3 adcrcnt de-al lui Sai> ·1'. .. , 
conlunda p ·r . •1 s• T . . . c IC, care . c :u.tnc c •· retmt ~tllc-allut Eunnmic care confunda lucrarile 
dumnetCt<:~lt l'c Eunomie I-au combatut sr. l'annti (246 r·V). Grcgura 
num<-:tc uneon lucranlc dumnczct~ti nume goale. ;lteori creaturi ale lui 
Dumnct.cu: ca n·rul ~·ramîntul; altoori le num~tc necrcate dar le idcntilkă 
\.U fim\.it Ju1 Dumnc,.•Jf.!u. 

La '"7stca l'alttrna r~spundc: E drept ca fiin1a lui Dumne1.cu n-a l3s;1t nici 
" , urmn ·~ cele ce sint crc;,tc. de aceea nu i se poate ga,1 un nume propnu 
~ummlc ce le dăm lucranlnr dumneteie:jti se refera la cele ce 1c gîndtm in 
legatura cu Dumnctcu. Aa.-stca in..a <lnt dinainte de-a l'i lumea. iar numinle 

M
it :·•u d~t de not dura ce au existat. Nici Grigone al Nisci, ni<l Maxim 

ortunsnorul nu le 'pune însă .. cele aşa zise in jurul lui Dumncteu" (w 
11'!'~ 9cov .lryo1•~), ci c~lc gin~ite (ra voouprva), ca sa ar;Hc ca ele exista 
uclapt. Ele nu <tntln'~ fnn!a lur Dumnezeu caci aceea nid nu se glndc~tc. 
nttt nu e mar mult dct1t una (011rt vortrt ~<rupta r<m). 

F oorect dC(i sa zicem ca e ceva supraor<lonat ~~subordonat In Du11U1C7.CU. 
numai sub r•portul cau1.al. ou ca \1 cind una ar l'i ne<:rcata., celcl<~ltC 

lt:r•"'" (f. 241!-2.49). 
Vnirca şi vederea tuturor de catre Dumnezeu Inainte de ce-au fo~t nu 

tnsaşi natura lui Dumnc,.eu, ci o rcla\ic divina. Fiin\a dumnc
[~rt~c-1 c mai presu_< de aet..-<;te rela!ii. Dar ~i acestea sint nccreatc. Oei daca 
J no1ma r.in!alui Dumnet.eu ar l'i necreata. ar urma ca puterea vă7Jtoare. care 

dtnainte de veac. e cre• ta. Gregora Insa <U,\ine ca tot ce e dinainte de n'Ct 

' natura dumnczci.,>ca. 
In dorin\• de-a demonstra ca tot 'c zicem despre Dumnet.eu c nume gvl. 

( .rc~ora srunca UC'f'rC ~implitatea lui Dumnezeu ca nu ln~eamna nimic 
•lt<eva decit ca Dumnctcu nu e 'ompus'. Dar atund, ra.<pundc Palama. de 
u: r.u /ICC Gregtna ca ntd bunătatea nu tnseamnă oecit ca DumnCI.CU nuc 
rau, iar 'lin1enia c.1 Dumnc1cu nu c patat etc. Tn felul ace<ta Grcgora 
tntn,formă toate aftrmanle în ncga~it cu 'a ajunga la conclutia ca nu 'int 
d~dt nume g(la)c. 

Or. n11i ~tim. lire Palama. ca numirile a(ot:>tca, dc~i nu exprima natura 
dumnCICI~tM:a. tutu'l nu sin\ cuvinte ~4Mlc. !Su ')Înt cuvrntc f,l)aJe nu numat 
numtnlc fk>titiv<'. dJr nrco cele nCJ!1<11\'C. F.lc expnma şt prctintă cele ce'<' 
''""cmrta w fund nJtural (r<"""wr) la Dumnezeu~· pnn ele preztnt3 pc 
Dumnc1.cu cel atntputcrntc, dupa l'iin\a ncaratat. 

Dtntrc cdc ce >c 'l'~n. unele nu >lnt dar se 'pun, altele şi $lnt ~i se ~i spun. 
1\c.·c;;1ca de care sîni'! Evidcnc ca dinHc ceh! l'e ..,inL Jar tcca ce t':Stc tlaca c:;1c 
de ''"c ~· nu e contempla! in altceva. e n.otură. Iar drn cele ce sînt contctn· 
plate in altcclla, unde ·•r•r!tn ar:duo altl~-va natural. altele :tll.idcntal. Lut 
Dumnr:1cu in.,a nu·i •p•r1one ntmll acctdcntal. Toate h apar!in dect lut 
Dumne7cu natural (f. 25U r). 

Orcgora afirma ca watc cck ce apaqin lui Dumnetcu na1Ural nu ~c 
dcti'Chc'r: ddoc de n•tura dumnezcia~ca. "afara de pronun1arca 'uvintulut". 
Dar atunci DumnctCU e (.'Ompus dto multe liin(C. De alt4 rarte. Grcţora 
numc,tc acela.~i lucru ttcum creat acum nct.:-reat. . . 

In realitate nimrr: dtn cx se spune d~..,rre Dumnezeu nu~ relcn!la liin1• 
lui. " la cele ce decurg din liinp lui, (Um spune DamaS<:hin (f. 251 r). 
'lumirilc ce le dam lut Dumnci.CU nu 'înt cuvinte gnalc, ci ele cxpntn:l 
lu.:rarilc dumnczeie.~tl. dc~i nu In wal:l plcnitudinea lor. Cregora declar~ ca 
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voin\a ~i lucrarile dumnezeieşti SÎni create, pe motiv ca cerul ~i ramlntul
care >lnt rrudu-.c de Dumne~eu- Inca sint create. D~r cerul ~i ramintul nu 
•înt lucran ale lut Dumnezeu in sensul de aqiuni. ci sint rctullatul unor 
lucrari, <lot urcrc. Nu ~înt tvtp)'t/CII d '"'PI''t"ma. Oregora ~provoaca~ 
Cml dtn Alc:x;~ndna a.re a numit şi voinl• cre<~toarc a lut Dumnezeu 
.vrcra· şi .rezuhat" al fim1ei dumne7.ei~ti. E drept. ln<ll ntCI Ctril şi ni<.; 
vreun ah tcnlng o·• numit vreo fllptura .rezultat" al .fiinlcf' dumne1.ci~ti, 
ci al vt>inlet ~· al lu<T&rii dumnczci~ti. Numai voin1a ~i lucrarii<: pot ti 
numnc .. rczuhate" ale .tiin1ci" dumne?.Cic:fti. Orcgora, In-a, pc to;nc le 
numc~IC urc re ale fiiR\CÎ dumn<.>ZCÎ~ll. 

Grcgnra. idcntifidnd lucrarile necreate cu fiin1a durnnezcia~. declara 
pe Fiul şi Sflntul Oul\ de lucrari nccrcate ale Tatalui (P.O. 14\1, o.tl. 261). 
Dar, dct>artcc, d!tl'a Orcg<'ra, nu e nici" dcoschlrc lmrc lu"arile ~urnnc· 
leicşti, urmca1A C3 nici intre Fiul ~i Duhul Sfint nu c nid u dccN!hirc. E 
drept ca SI'. Atana•ic num~tc pc Fiullu<nre şi putere a Tatalui, dar .. ca sa 
se arate caracterul nepatimitor al naşterii (r<> QJI<n)rr), eternitatea şi 
confnrmitatea ct cu Dumnezeu·. D•r niciodata n·a numit Sf. Atana.<ic pe 
Fiul fion1a a Tataluo, cum ar fi fire....: io caz ca lucrarea ar fi idcnuca cu fitn!a 
rf. !.H-255) 

Precum Dumne~eu c şi monada şi triada şi fiinta se dcosehcştc de IJ"U'tasun. 
la fel Oumnctcu" şo fimja ~tluaare şi una se det~tc de al14 (f. 255). 

Grcgora face atent pe Palarna ca degeaba recurge la Dama,chon cad acela 
1icc numai C3 lucrarea . caracterizeat.a" natura, dar nu ca ..: dcu<eh<-ştc de 
natura. Iar cuvintul .a a.ractcriza" nu roate li suh>titun cu .. a se deo:..cbt", 
('jd alu net <.ind au7Jm In sr. Scriptura zictndu-sc despre Fiul C.1 c .. caracterul 
Tatalui" trchuie ,a admitem ca Fiule neasemenea (awp<>t<>v) cu Tatal şi de 
altA Ciini A (CtV<>var<>v) (P.G. 149, <.:<.>1 . . 264). 

Ju<.lc<;<lta acea"" ~trimbA a lui Oregora o respinge Palama u~ur remarcind 
C3 ~ grc~it ,a nu recun.,~ti ni<i " <koscl:>irc intre ceea ce caracterit.caJ.ll si 
('Cea ce e caractcrit.at. Iar deos.ehuca nu trebuie luata ca indicind numaidecÎt 
o alta fiintA. Daca n-ar fi nici o d<!OSebire tntre Fiul şi Tatal, s·ar confun<Ja 
unul cu altul. 

.. Noi in<ll, spune Pa lama, am fost tnv.l!3!i atit ca fiinta necreata e cardc· 
tcrir.Ha pnn lucrarea n«reata, dt si ca lucrarea necreata nuc neascmcnca 

• 
(awp<Hm) ftto\Ct nccreate - cad cum ar caracteriu ceva oea.\Cmenea -
dar -.e doo~•:bqte una ele alta, caci cum şi ce ar putea alt(cl caracteri1.a 
lunare<~ necreatt" (f. 257 r). Pe Dumnezeu nu-l cu"""''tem In fim1a. ci dio 
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lucrarile care-I caracterizca7.4. Cum zice Vasile cel Mare In ept<tola cat_rc 
Amfilochic: .Din lucrarile sale il cunoaştem. pc Dumnezeu. CAci l~cranle 
Lui ool:>oara la noi. iar fiin\a ramtne neapropiata·'. Aceste lucran le art 
Dumnc7eu, El fiind altcev• şi ele 111tceva şi necreate. Acestea sint prOVJ· 
dentele, emana!itlc. nemarginirea, oeschimbal:>ilitatea, simplitatea, 
nein~patoria, ncsnrşorea. Tnlelepciunea, puterea şi cele . ascmen~, fiond 
altceva dectt fiin\a. dar necreate. Oei altceva cceea ce are şo altceva şt dofent 

e ceea ce e ~dat. . . . . . 
Gregora nu rccun011ca ca ideea din propozt!•• u111ma arc vteo aplicare 

la Dumnezeu. El argumenta iaraşi sucit. El zicea: "Daca ceea ce JX>S~~ ~'ltt~ 
fiinta. iar ceea ce-i posedat nu e fiin\a. la Dumne1.eu am avea o duahtate. 
fiin\a ~i ceva lipsit de fiin1a (avovmov), adica Iucr~rea. 1~ .CIIIpul acest:~~ 
altere«7.1 unitatea lui Dumnc;.eu. La Dumnezeu nu·t permt.s sa adm11em ."'~~ 
,1 dC(>Schire Intre c<.:ca ce JX~da şi ceea ce e posedat. Intre alte a~urdll31' 
ar urma si aceea ca altceva e Dumnezeu care arc existen1a ~i altceva e 
existenla Ptl~cdata de Dumne?.eu. Am avea un Dumnezeu rara ~xhtCR\3 ŞI 
o eXJstcnta f11r3 Dumncteu" (6<01 awxap•'T<>t, v:l!~" '"''"') · 

Palama raspunde: Daca nu e nici o deosebire Tntrc cel ce arc~· ceea ce e 
JXI<Cdat, rind ~1ccm ca Dumnezeu are voin\1. putere,lnlelepcoune, nu ZICCm 

altceva decit ca Dumnc7eu arc Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnercu. tar l'tnd 
zicem ca Ta1a1 are pe Ftul şi Ouh'll Sfint, ronfundam cele treo tp<Nasun. 

Gre gura Intreba. Daca se deosebesc în\elepciunea, puterea, hunatatca de 
fiinta. cum mao e Dumnc1.eu unul şi obi<:<'ta ca r.taca o lucrare SI: d~~ISCbcştc 
de ;ha, ea c lip<ita .te ceea ce are alta şi a!!• avem atunci la Dumnezeu putere 
nein!eleapta, ln\clcpeiunc neputincioasa'. . . . . 

Pa lama arata ca 11'a a zis ~i Sa betie: Daca se deosebesc cele treo opostasun 
tntreolalt:l, unul c !iP,.it de ceea ce au celelalte doua şi prin urm&re nici unul . 
nu mai c Oumnct.c u. 

Iar unitatea lut Dumnezeu nu suferă, caci lucrarea nu c desrar\it;l de 
tiintJI. DctKChirca nu inseamna despărlire. , 

La repru'!ul lui Oregora ca ~i blcbipuie pe Dumne1.eu ca o gramada d~ 
bunatav din care impane creaturilor, Palama raspunde eli b.u. lnlelcpcounea 
cu care fnlelep\C:Şie Dumnezeu pe oameni nu e In Dumne1.eu cum e ştun\a 
intr-un om care da ştiinla şi altora, ci e o energie (f. 258-259). 

1 P.O 32.11<>9 
: PG. I49,2l>.S. 
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Gregora c.. <a dcmnnstre1.e că lucrările sînt create citC.11.A pc Grignric al 
Ni<ci t:trc 'pune c.1 mita a activat-<l Dumne1.eu numai de la căderea omului 
In pacat .• prin urm~rc lu<:rarca mi lei etic dupa ce-a existat umul'', Daca are 
inc-eput, c creata, 11ce Gregora. Palama o~>«erva ca precum 1•nc tic natur4 
toculut ..a ardă, dar arde numai cind e prezent ceea ce poate fi ars. a.~ ţone 
de natura lui Dumnctcu şa miluiasea, tlar miluieste numat cind sint de tata 
cele ce au lip><'! ile m•l• Lui (260 r-v). ' ' 

Pc <le aha parte, Grcgur.t. itlcntificind sfinţenia, providen1a ~~ celelalte 
lucrari cu lîin1a <lumnctcia.-ca, o face pc aceea impana~il>ila şt pcrceptibtla, 
ceea ce-o cu unul gre~ll. 

Dumnetcu c ~~ nclmpana~il>il şi împărtAŞibil. ~i nemişcat şi pururea In 
mtşcare. Lui i <c ptltriveşte ~i teologia catafatica ~i CC.t arofati<:ll. Una nu 
wntrazicc pc cealalta ~1 nu trebuie re~ usa la cealalt~ cum crede GregMa, 
aşa cum nu 'c c~>ntr:11.ic ~i nu se rc<luc una la alta unitatea şi tlcoscl>irea In 
Dumne1eu (f. 21>2 r). 

Grc)\ora afirma ca lui Dumnc,,cu nu i 'C poate aplica CU\1ntul ,.a avea" 
decit al>uli•. Dar .1 intrel>uinţa abut.iv un cuvînt, inseamna a -llntrchuinta 
pcntru u-va <C nu ,.,,,13. nu a-1 inorebumţa penoru ceva tt cupnndc m~i 
muh dedt 'pune <u•inoul, cum c catul la Dumnc7cu. De aa.'Ca Dumnezeu 
o-arc un nume pmprtu. dar numtnle ce tie .Jam sint atlcvaralc, cxpnmJ ce-va 
din El. El c cu adl."\"arao crmuw. sriJpin ,,c. d~i e mai pre$uS de adt-.arul 
cuprins In 31:'-"IC numon (f. 262 '} 

Dumnc7cu, d~'\tgur. c mao presus cu mult de ace«tc numtri. dar aceasta 
nu fa~c monconn' atit-varul eJ<prtmat în ele. Dumn<:1cu poate fi~· nu mii~· c 
Şt mat prc'u' de orocc nume. poale fi şi cugeoao Şt e ~i mat presus de urice 
cugetare. . 
Grc~ora spune: .,C'u,1ntul enoilaoe se despanc în riin!a ~i accidcnl. Daca 

lucrarea nu c nict fiin1a nici au:i<lcnl, in mod necesar nu cXt>lă". Palama 
arata imrcrfcqounca acc,tci pcdantc îm par1iri ari,wtl'iicc, curc nu >c po
triveşte nici celor t'tCatc tuturor. cu atft mai pu\in celor dumnclcic~ti. În 
felul acc~la, Grcg<ora face proprietatea Fiului de·a fi nli.~cuo (ro )'tw?Jrov) şi 
a Taoatuo de-a nu fi na'cuo (ro aytwl]rov), sau fiinţa - demehind prin 
urmare fiinW Fiu lut de a Tatalui ca Eunomic- '"u at:eidcnt (f. 263 r-v). 

Lucrarolc lut Dumnctcu şt harurile Duhului Sfino care otvmhe dtn fiinta, 
dar nu sint tîtn\a. "'" accidente, ou există? · 

fn "atarul 11/ '"''~"· Palama combate în special atacunlc lui Grcgora 
conora tlcfini!tllor <hn oomul de la 1351 (Byz. Hur. XXXJV.V). Palama 
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rc~pingc acu1.a lui Gregora ca ar socoti ca ·pe Tal>m trupul lut Hristo' ,.a 
\Chtntl>al in nccrcal, <lupa m11ur:l.. Cu ac·casta respinge ~~ acut.a că ar fi 
~ucrcno al klln•>e:la~oolor (f. 267 r). Gregora spunea: .. 0 daoa ce Sdtimharea 
la Faţa (}lnai'O(>'f'WO't) nu aro~tă alta.-va dccil o >oChtmharc " lormct. <Iaca 
atnbutli aceasta ';(;homh•re fitn\ci dumnezeieşti, cec mai ţre~ll <lcdt a numi 
tran<.,ul>soan!tcre (}lnOIItiJ)(}<Jfv) Schimbarea la Fa1a a lut Hrl>l(l' pc mun
tele Ta hor ~• a \'Cntt cu una dm cele două absurditA!i' <au ntmtllnu n<..'\Chim· 

• 
bahthoatca fion1e• dumnetet~li ~i coborin<l-o la ce-•a inrcnor" dc•~hll, ~u 
împar\ond in dnu4 <eqtuni <le dumnczeiri necrcatc fitnţa cea unoca nccrcaoa. 
ncimpar!ita şt >tmpla ~· dc(fct!nd pe una viztbtlă, pc alta nc'Vtlthola. pc una 
impana~il>ila pc aiia ncîmpana~ihilă, pe una ~upraordnna1a pc una subor
donata. Ace'"'" în tren· ~i crc1.ia konumahilor. Iar daca 'I'""Cii c~ s·a ltans
form<•t cu t<IIUI chipul servului în lumină uegtăit~ ~i necrcat;l ~i In dumne
;.drc mir<t<.:ulna~i1, cugc13\1 chi~.tr ca iconomahii''

1
• 

Palama r:hpundc ca nu 'usţtne nid schimharca naiUrii dutnnct.cic~ti pe 
munte:, nici tutliiU tran~rormurc a naturii omene~ti. Ultima tc1..1. u ~U""\tncau 
tcnn<>mahii, dc<ludnd uc atei ca nu mai trc~uic să zugravlm pc HrisUJS in 
tt.x,.mc. o d•tH\ u: um1.:nitatca Lui a dispărut prin trcu:rcc1 in \ldthul de 
ma nrc. 1\atunlc luo llrt'IO> nu s-au schimbat, dar natura Lut dumnnda.,<-.1 
a lummat pc mun1c Don obtL'<'\ia lut Grcţora -;c vede ca el nu a<lm11c 
'<=himbarca la fa!a <le pc Tabor, deoarece el o-fi concepe docitln altcrn•"'" 
d<..-,.,:n..a care c tmjliNI>tl~ (f. 267 v). 

G rcgnra '\U'\InC t.:3 tot te nu e de lSinc~ ~:aD 'tmtto, nu c~l,t3 )Jr .. ~ .. c 

nu mat fitn]a. '1 "''<11"· Or, ~· tci mai pu!in introdu~i in filt~Wfic ~!tu ca 'înt 
zcc~ categorii ale CXJ\tcntci. 

Pentru Orcgora lumma <lin Tabor nu existi! nictdccum, c t-.:va m<ti pu!tn 
chiar d.:<.it prova1iunca luminit, adică dcdointunericul. 

Tnl aja h:ttj<><:<Hc~tc ~i ln<lumnczcirea (Ofwmr). Acum 1ice ca e crca1Ur3, 
acum ca c plăsmuuc a mlnlii. Dar Sf. r arin\i numesc lumina de pc T;,l>nr ~i 
in<lomnctcire (~tw<m). A~a Andrei Critcanulla Sărl>atnarca SchimJ>arii la 
Faţa (f. 276 r). Tm Andrei Crileanul cîntă: ,.Au:a~oa o serbam a'tăli : lndum
nezdrca !iru, <chimharea ei în ceva mai înalt, ieşirea şi ridicarea ct pcMc 
cele ale firii". Iar Maxtm Marturtsitorul l.ice: ,.Hrbtn~ dărutc~te ca pl;tta 
c-clnr ce a-culta de El. îndumnczcirea nefacuta (r'l" a ycvrov "(wQiv), care 
n-arc facere. etc ar314rc ncin!eleas3 in cei drepţi". 

1 
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Iar lndumnc~circa insamna cind lucrarea prin care devine cinevtlndum. 
ne1..cit, cind ceea ce luind re! ce se lnvrodni~te se indumnC7..Cicşte. Dar 
niCiodata nu c dc.<pArţit cellndumnv.eit de cel ce indumnc7cicşte. A~ ca 
nu .c produc mai multe dumne,..Ciri, cum huleşte Grej!(>r3. lndumnctetrea 
uneşte pc cct In credinta cu Dumnc1..cu. Cum zic.< Maxim Manur~'uorul: 

.,Raminind cel indumne~it intreg om dupa sunet ~i trup din pricina naturii, 
d~ine Intreg Dumnezeu dupa sunet ~i trup din pricina harului". -

lndumne~ire<t ~ilumina de pe Tabor nu e ceva ce sta de sine, ci o relaţie. 
Dupa Grcgora, fiind o relaţie (UXtOif) nu e dectt o vorba goala, c.1ci relaţia 
nu c decit un cuvint care mărturiseşte de.~pre o .existenţa. Lumtna uc pe 
Tahor nu e deci decit un cuvint gol, care indică realitatea fiinţei dumnc· 
zeicşti. Palama insa observa ca relaţia nu india! o existenţa. d exprima 
untrea a f!n~ .:n<tenţe, legatura dtntre ele, caree altceva decit r:inţa acelor 
dnua ex"tenţe (f. 269 r • v; 271 r). ca lumtna de pc Tabor nu e o stmpla 
plasmutre, se vede~~ din faptul ca ea a extstat şi Inainte de lume. Vast le cel 
Mare 1ice: . Daca a existat et.'Va inainte de Intemeierea acestetlumt scn>tbtlc 
şi strlcacioasc, a existat în lumina". Aceasta lumina e, dupa Vasile cel Mare. 
mai prcsu> de cer ~i mai presus de lume. fn ea vor merge drcpţii. Tcofan 
cinta despre Ingeri că sint .. cărbuni aprinşi de liin!a dumne7.cia~că care 
ra,frlng ca ntştc oglinzi razele luminii originare dumne:zei~ti, numindu-sc 
de at-cca şi luminile de-al doilea" (f. 271 v). Duhurile sfinţilor petrec In 
lumtna. V~~ile cel Mare spune cl atunci ctnd va veni Hristos li"'" strabate 
pc toţi cu putere luminătoarc şi va lmbtba continuu şi neintrerupt pc cei 
drep\t cu lumma, I11Lîndu-i ..alli 'IOn" (f. 272). Deci lumina din TMbur c 
eterna. rara Inceput şi ara sfl~it. 

In al palnllta tratat, Pa lama comhate In continuare scrierea lui Grcgora 
contra wmului din 1351 şi ~X>ntra luminii de pe Tabor. 

Gregora. dupa ~-c,a spus o data ca lumina de pe Tabor e nume gol şi 
închipuire, zice mai departe ca e creata (f. 273 v). Şi citea1.a din Maxim 
Manumuorul: ,.Ceea ce-i racul prin voinţa unui racator nu poate sa fie 
coetctn cu cel ce a voit sa se faca". Şi adauga: Aş fntreha pe Pa lama, care 
~teşte ca lumtna aceea e altceva dec.it fiin1a dumne~ia.~ •• cum de nu 
s-a va1u1 mai Inainte tn jurul lui Hristos, c:i a aparut dintr-<"> data pe muntele 
Ta hor? Cu vota sau rara voia Cuvlntulut lui Dumnezeu? Ultimul lucru n-ar 
indrazni !1.1·1 su.~ţina. Iar daca cu voia ~1 daca e altceva dcdt tiin\& dumne. 
zeiasca, atunci lumina aceea e un lucru voit f' d«i ftlcur (Y""'T"") ţi n·<U 
l'""'n fi r~.Wttm/1 cu cel ce a voit sa se faca• (f. 274 r). 
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Palama observa că acesta e argumentul arienilor cind sus1in că Ftul nu 
poate fi~~ el Dumnezeu. 

ca nu s-a aratat lumina aceea ~i Tnaintc, acesta nu-i un argumtnt lmpo· 
triv4 et. De unde apoi scoate Grcgora ca acea lumina e creata ~· racu~a 
(Y""'tov) daca s-a aratat voind Dumnacu (f. 274 v_- 275_ r). M.utm Martu· 
risil<)rul spune ca ceea ce-i facut (ro y<WJm-ov) pnn vo•n\a lut Dumnezeu 
nu e necrcat şi cuctcrn. Pe cînd pe Tahm e VJ • .>rha de ceva aratat (ro 
y>atvoţ~cvov) (f. 276 v). 

Alteori >pune Gregora ca acea lumin~ e lnsa~i liinţa lui Dumnetcu, 
• .indicata In moduri negrăite". Adauga ,.moduri negr~lit~" ca sa nu trchuiaS(;~ 
<a spuna ca fiin!a dumnezeia.~că se vede fara nici o mijlocire. pnn rllpturi. 
Dar atunl• ce ..c cunoa~te din Dumncteu prin fapturi? cact Grc~ora nu 
admite la Dumnezeu dcdl fiinta. Ond IIOC: ca lumina de pc Tai!Or c in-a.~i 

' ' litnta lut Dumnc/CU, e ma.<ahan; iar dnd Zlct' ca lumina de pc To~hor e 
rap;ura. dar ea arata fiinţa dumnezcia..ca, e eunnmian. Din ace5tc doua nu 
poate ie~i (f. 277-271!). 

Grcgora rcpru~a lui Palama că nu cinstc~te dumne~irea arâwta pnn 
fapte şi minuni, ci pc cea revelata Il<! Tahor. E vorba aici de trei termeni cu 
in!CIC' ~radai: llapatw~at, t!Jtl~'l""' ~1 <llrOI(aAV~'JV'X' ~a >C indica. ·• 
<e arata ~ia"" dc"L~peri. Gregora afirma că la evenimentul de pc Tah<H nu 
se p<)triv~tc decit primul termen, la fapte şi mtouoi al dmlea. Ultimul 
termen, pc t<trc il intrebuinţa Citeodata Palama pentru <-venimentul de pc 
Tahnr, nu-ladmnea Grcgora nicidecum. P41ama ardta ca Sf. Partn\• fnh~"<
termcnul dtn urma pentru evemmcntul Taborului. Gregora spunea că Dom· 
nul umhlind pe mare .. a descoperit mat clar dumnezeirea Sa". Ce ln<camna 
in acca,ta chc,uunc . mai dar ~i ma1 ot>M:ur'', Intreaba Pa lama. Dtn mcr>ul 
pc mare. cure e o .. faptă" (tPJ'<'I') a lui Dumnezeu. se vcuc puterea lui 
Dumnezeu, nu fointa Lui cum zice Grcgma. Numai cel născut din Dumnezeu 
dcsmpcra natura Lui. Daca din operele (rpya) lui Dumnezeu ~c dc,wpcra 
fiin!a Lut, atunci acele<~ nu mai >înt opere şi fapturi, ci toate sint fiii lui 
Dumnncu (f. 279). 

Deo'Chirea intre fiin!a ~i puterea lut DumneJ.eu nu e aceea ca una c 
necreata. alia creata, cum zice Gregora. CI ca fiin1a € mai pr~us de oncc 
manif<"'lare (VIttp u:~v), tar puterea se face manifestata (u:'{'<Mir) in 
rc1ultate (2XH). Nt<i Ingerii nu vad fitn\a lui Dumoe:zeu. Dar şi lor ~· 
Jrepţtlor dtn ve<~cul viitor le cMe Dumnezeu lumina (f. 281). 
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Un~une Teologul spune In cuvintarea lndcmn31<larC la Botez ca Du11& 
nczcu c .. lumina cea mai depăna ta şi mai neapropiată". Apoi adauga ca 
se v•~ puţtn ŞI celor de afara·. Iar » \C va~ e propriu harului nu fh~lţel 
care ramin.: cu lotul nearatală ~i n=rutatâ. sr. ll);ln Gura <le Aur VOirbl:noj 

de Schimb.! rea la Faţa nce că Hnstos Şt·a aratat slava sa (<loţa) nu cita 
ci cila puteau primi cei prL-u:nţi. Dar numai lu<Tarca lui Dumnezeu se poat• 
imp3rţt, f1in1a nu. Dumne2eu se numeşte deci lumina, nu dupa fiinţă, .:a du 
>lavă ~i har ~i maludre. 

Dac:\ n·ar fi nici o deoschirc lmrc fiLtla <.lumnezcias~:.1 si intre ra,..:lc 
• • 

care ~c lmpnna~csc, atunci fiecare dtn cd ce se impana~csc ar fi al<>lf'>UI,Cr· 
nic. Caet )i 11anca cea mai mica din fiinţa c 101 fitnţă şi are toate puterile 
Or, Sf. A('ll'IOI Pavel arata ca fiecare c:..pa1a ah dar (L 284). 

Grc~11ra cu Vorlaam şi Achindin fac.1nd harul, rind f:1nţa lu1 Dumne1eu, 
cfnd crc.uurl. ""In mntraJiccrc cu Grt!<lriC al N&i care sene <'tiRtra lut 
MdL"Cduntc; .. Harul vme curgînd In mod nedespaqit de la Tatal pnn Ftul ~t 
Duhul J'L'>IC CCI \CCdnid" (f. 2AA r). 

• 

Scnenle acc,tca ale lui Ore~nra (/Jyz. 1/ist. XXX-XXXV) au tmt com. 
l>atutc )i de irnparatul lvan C'.anwcu1ino, devenit la inceputul anului 1355 
mon•hul loa-..Jf. 

Se pure c.1 mai al"' in urma l\lmhatcrit lor temeinice din partea lut 
Pal•ma pnn u.-le patru tratate analit.ate, Gregora a ahjurat cre1ia "'~'· 

Pu1m dupa •cee:ot marele luptau" pentru unodoxk moare, in nua de 13 
notcmhnc 1 \5<!, anun!indu-ştztua morţii de mai Inainte. Pina in IIm pul dm 
urm3 , .• in~fiJil de p3>10riţti sai cu toata dragostea, slujind sf. Liturghte, 
învaţînd, min!(iJnd. 

Grc~:um S·i• ,,lir~it şi el cel mai ttrziu la lnt-epulul anului 131\C), In Virsta 
de ll5 ani. 

C.rignric Palama '"te una dintre cele mai hulile figuri rasaritene din 
partea i\Hiflcllnr cawlici. Cauza e.o.tc ca doctrina lui a fost re.ptn>a totdeau
na de catulkt, pe cind doctri.na adveNrilor lui a fnst şi in timpul de atunci 
şi lotdc' .. una 'P"Jinita de el Adversam lut au fost de altfel aproope toţi 
C31tlfil1/Jin[t. 

1 
CrrtJtWtC' hp..mthatl .a pu.t'111cat oM~ A tut Gre&ora (~-t?'KI f/",ytJptt) lt1 

t-.K.rJ",JittN.Illflttl'i 4lt-y .... ", 1913. p t-6 75, după wd. Pa~IIDUII 428. r. 40 V. 41 V. R (,utUJmd. 
l '• '"~'::Of ,k ,11.1(' (if'(Jţ .ac: inln:ahă insii d~tc.i c= iU.ttenltci a«JL.'IU. Mămui.fiN. 
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El a rcprC/..CnUII in$:1 şi a aparat cu mare stralucire şi cu grele jertfe 
doctrina onodoxa ~i de aceea Biserica recuntiSdltoare 1-a aşe1.at intre \finli. 
Aceasta s-a Intimplat la 1368 in urmatoarele Imprejurari: 

Patriarhul Filotei, uo:enicul lui Palama, In a doua pastorire a sa (1:164· 
1376). luind p11le) de la tulburarile produ.\e de monahul din l-1vra Atosulu1, 
Prohor Ky<Jone', fratele lui Dimitrie Kydone, care reluase tn scris şi nral 
odei le V'drlaamite, convoca un sinod pentru cundamnarea lui. Acest mt>nah 
fusese denun(;ll patriarhului de monahii din muntele Atos, in frunte tu 
lawh Tricano~. cgumcnul Lavrci (1350-66), ca varlaamil. Anchetat de mi· 
tropolitul Niccci In urma acestei piri ~i Indemnat sa se lepede de erezie, 
Proh<>r, fratele lui Dimitrie cel trecut la t;;~H>Iicism, s-a supus in aparcn1a ~i 
pentru un 11mp, dar pe urma s-a apucat~ ~ric şi mai cu 'dina<lmsul contra 
doctnnei palamitc. 

in 5 apnhc 1;168. Filotei convoca \Jnodul ~· mvita pe Prohor ca sa reu ac
teze. Au..,ta rduând. in uluma sesiune. de la care a h~it, fu excumumcal 

Cu aeca'lă ""'"'c fu canonizat sr. Grig<me Palama. 0tnonozarc.1 e ho· 
tărit!l in l"'"~a uluma a tomului dat tmpotnva lui Prohor Kydone. In Atos, 
in Salonic )i In alte ora~c se crease 'l"lnlan obiceiul de-a se prâ1.nui memoria 
lui Griguric Pal<~ ma ca a unui sfint. Prohor Kyo.!one obicctase că acest cuii 
e anti<'<ln<lnic. ncriind cu ştirea şi aprobarc:t patriarhului. De accec<J ~inodul 
dă acum acc.\lui cult aprobarea sa şi hotă~ te Să f'ie gcncrali7.at. Pauiarhul. 
\'Orhind la pcrwana intii In tom, 'pune că l·a cunoscut pc Pa lama lnt.3 In 
,;aţă ca pc un 'fini ~i prin canoanc şi •mne oompuse de el in tinstea accluoa, 
ca şi pnn htuţraria care •·a scris-<>. ~i·a manuns11 şi dovedit aceasta "'""n· 
~ere. Oup3 muanc in<-a s-a manif~tat ca atare prin multele vindedn t:e s-au 
să'i~il la mmmfntullui. Atit patriarhul antcnor, C31i.sl, cit şi el, Ftl<llet. a 
scris celor don Salonic ~ consta le ohiectiv to;llc vindecărilc savtr~itc ~i <ă 
ao.lune WtiiC marturiile şi sa le trimita la Cot~>tantinopol. El, f'ilotci, Inel! 
din timpul ch 11 petrecea, dupa prima pastorlrc. la mănăstirea .. Celui Nccu
prin<" (untle lu<c.\C inchis Pa lama), a pr11.nultl\ dată cu mare pompa pc Sf. 

1 [)("~prc t.Ctttnlc hn Prohor Kydone. fntrt c.erc ~ mat ttnponaDlii dl-le- ti'IIIIUIAll tH 
t..<:Jt'rtDD n tJţJ('fJOune Da in ~drti atnNnlj tu1ntc ck ••udnlc Ju1 (i~ MataU l\li Achlnd1n l' ~arc 
in fnrmâ p tund unnrAli mtt;ţaltcnklc.a trulucd ~ ~~ucc pasagu inlft'tl dta l'W'M'W 
Tf!'Ok'OHJ a lut l'oma d'Aquuan. w:zt studtul'l(llfumu"M.l& Qlal all.ut G. M~li Pnthot K~. Q 

~ rutd~ .Jiu OtMilnC'. a 1r~IJ$ mult dtn ~· lahl\i tD lpttaal din Aucust•• f' Tlwna 
d' Aq•.:unn \cntf\:4Ik e.umo" a opt?mNwv fJn .e- aru tn Mt'M P G. 1:'\:1, cot llql llAl .t 
.un <h.tt>vMal rt'IUfthll <~1 1t'Oio('Cl swlasetcc'" d M Jua•~. l.G con~ fkllamiW, .. 1 '-tw,. 
d'On~nt·· 1:11 



Grigor.le. ~alama, iar du~ ce-a ajuns a doua oara patriarh, Intrebat 
~Vfi0\1 daca po~ ~vlll!t sluj~ ~nlru cinstirca stinlului, le-a spus ca oric::iM 
. ea .J!<>ale H> faca, dar fn btsenca cea mare din Constanti~opol nu se 

~· ~tct n~ se putea tmpune tuturor l>iscricilor fnaJDte de hotanrea sincld 
Acum MD!ldul hmaraşte ca lUata Biserica sa-t prilznuia"'"' ,. •'d <tint sa . . . '"~ ,t const ere 
· · rhatoarca Sf. Gngone Palama s-a fwu intii pe 14 noiembrie, 
urma a fosl mutata ~n1ru a doua Duminica d•n ""'l dun• o od · · · r- , r- umm1ca 
1 nxtct, ca o prelungire a sarbi!lorii lriumfulul ortodox1ci 
. Ra~aşi!cle s~mul.~i au fost al!C7.ale Intr-o racla (.:t{Jwpt~) zidita in 

lea drc.~pta a ho-.crtCu mnropnlitane a Sf. Dumnru din Salonic. P<~triarhul 
Dc"oflcou al leru.'lllimulut declara In v.J7 (In Topor A · od 

21!-.~ 1) ca ·-~u ~strai Intregi ~i prin ele se savii)C:au min:.z:~.~~~ fc~ si~ 
~~~ prcf3l1nd tn cen~ aceasta b~>erica, oscminlcle •linlului au ;ufcrit 
":'ne puţon. Ele au fost muiate de atunci in btsenca mitrupolitana a Sfint" 

lut Noculac, unde se ~a.<esc pina asta1•1• 

TRATATUL AL DOILEA DIN TRIADA 
ÎNTÎI CONTRA LUI VARLAAM 

ÎNTREBAREA A DOUA 

Bone ai fllcul Parinte, ca ai adaugat ~i cuvin lele sfin!ilor pnvitor la ceea 
ce am lmrchal. Auzind cum imi limpc7-Cal nedumerinlc, admiram evidcn1a 
adevarului; In cugelul m~u se strecura<e Insa intreharca, oare OI! cumva ar 
putea fi contrazise ~i cele spu.se de Tine, o dJuJI ce, du~ cum ln.~uli ai 
declara!, orice argument poate fi coml>atul cu ah argument'~ 

Dar ştiind ca mărturia cea pc<:elluită prin fapte e singura nezdruncinata 
" aU7Jnd pc ,finţi >punind a<-clca.~i lucruri ca Tine, nu m-am mai temut de 
ncmic. <:act c<l ce nu ascultă de acest ia, cum \l'd fi Insusi demn de <'Tct.are? • • 
S•u cum nu va ncsoruti pc tnsu~i Dumnc1cu cel al Minţilor'! Ellnsu~i a 'JlUS 
dn•r aposwhlur şi. pnn et. sfin!Jior de du~ et .cel ce se lca~da de vot de 
mtnc se leapada" (Luca, 10, 16) adoca de tnsu~i ad~arul. Cum dar V'd um
'imli cu cei ce caută otdevărul, cel ce se "llune adevarului'' 

,De aceea Te rog Parinte sa-mi lncuviin!ui sa înşir şi toate celelalte cile 
le-am aulil de la bărha\IÎ care 'c r><.'\lpil •1a1a inuea~a cu ştun1ele elimlor şi 
,a-mi spui atilparerea Ta privitor la aceste lucruri, cit şi parerile sfin!ilnr. 

Spun aceia, ca facem rau ca ne silim 'a ne Inchidem mintea tnJiuntrul 
trupului. E mat de fnlus, spun.~ u silim rn lot chipul sa iasl afara. De aceea 
hirrcs.: foarte pc unii dintre :~i nnşui, scriind uontra lor pe mc)liv ca îndcumna 
pc fn<-cpatnn <a privca..ca a<upra lor înşişi şi sa-şi mine minlca tnaunlru prin 
rcspira1ie. Montea, tic aceia. nu e de>paqua de sunet: cum de<~ ~r-ar putea 
mina cincvatnaunuu ceea ce nu e de<păr!h, ci c pnn fire lnăun1ru'! Mao ztc 
apm despre ei ca pretind ca işi introduc harul dumnezeiesc prin nari. 

l•n,-nek dnuA hucă\1 :t1n tr»duc:rnk: âlrc urm~aJJ 3U fnfit !XJNI-I";tt~ prntru pnma d111A fn 
A,.uwwJ A(odr'nun ttQt/ng~t ..A~" dtn !'tl'\1u, de pc anul l93zt:n. Lk •tntlratatul dnt ti 
lt"C'' t.hn TriaJo fndt ('()tiDa lut-.~ 
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Ştiind însă ca ~pun acestea birfind, caci cu n-am auzit asa ceva de la 
' unul de-ai no~tri, am Inteles din piraacea•ta şi <lin altele ca umhlă cu at>ll'd 

vidcne. E tactica lnr sa plasmuiasd! impotriva o;tmcnjlor cele ce nu sînt, 
tele ce sint să le denaturcze. Tu învaţă-ma, Parinte, în ce fel ne silim cu 

rivna să ne mînam mintea in interior si nu socotim lucru rau sa o mc:m•Jte 
' 

În trUJI'! 

Al duilea tratat, al aceluiaşi, pentru cei ce se dedică cu 
evlavie isihiei. Al doilea din rîndul întîi: pentru cei ce •·oiese 
să se concentreze asupra lur în isihie nu e rără folos să se 

silească să-şi !ină mintea lor înăuntru_ trupului. 

RĂSPUNSUL AL DOILEA 

Frate! Nu aut.t cuvintul apostolului care zke <:A trupurile noastre 
templu al D!.lbulut Slint c.are este în noi (1 Cor. 1\, 19), sau ca sintem 
lul Dumnezeu, c.:um zice şi Dumnezeu, ca. •. voi locui tn c.i şi voi umbla în 
şi voi ti lor Dumnet.cu'!'' (li Cor. 6, 16) Cinedcd, avînd minte sariâtoaSă, va 
suc111 i trupul nevrednic sa Joc;uiasca în el propria S<l minte, o dată ce s-a 
învrednicit sa de-vinA Jocuim,a a lui Dumnezeu insusi'! :-1-<• asezat insust ' . . 
Dumnezeu, la intt(Jut, mintea in lfUJl'! Oare a facut şi El rau'! Cuvinte 
acc,tca sînt potriv11e sa spui, frate, ereticilor _care zk ca trupul c rau şi c 
făptura a cclu• nlu. :><>l'Otim ~i noi ca e rău Să tie m•ntc<~ în cugctllrile 
Iru peşti, dar nuc rau să fie în uup, dcoar.cre nici trupul nu e tău. De aceea, 
oricine se dethca lui Dumnezeu pentru intreaga ,;aţă, strigă frnpreunll cu 
David catre Dumne1.eu: Jn~ctat-a sufletul meu de Tine. Suspinat-a dupa 
tine trupul meu·• (Ps. 62, 2); "inima mea şi trupul meu s-au bucurat de 
Dumnct.cul cel viu" (Ps. 83, 2) ~i fmprcunA cu Isaia: "Pîmecde meu v-a 
râ~una ca o chitară şi cele dinlauntrul meu ca un zid de aramă l'e care )-ai 
înnoit" (16. 1 1); .,de frica Ta Doamne, am luat in pîntece Duhul mintuirii 
Tale, dec.arc ascultind nu vom cadea, ci vor cadea cei ccgraicsc de pe pămînt 
şi batjocoresc cuvintele şi vie!uirile cere!jti, ca pc unele pătnlnte~ti" (26, 18). 
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Oacl numeşte apostolul trupul, moanc, zicînd: .. Cine mă va mlntui dt 
pul morţii acesteia'!" (Rllm. 7, 24), el inţelege aili cugetul r_:uat şi tru

G~re e în chip gn>Sier de natură trupcasc.:A. De aceea compannd cugetul 
~csta t:u rei c.Juhovnil:esc ~i dumnczei~c. 1-a numit cu drcp• cuvint trop: ha 

nu simplu trup. ti moanca trupului. De altfel înşuşi apostolul ;orata 
mai sus c~ nu ~lamca7..1 trupul, ci inipulsul plld!tos venit. dura ace<.'<t, 

n cadnc . .,Sinn'indut ~ub păcat" (Rom. 7, 14), zice; dar noi ~tim că cd 
ilnc>ut nuc din fire sclav. Sau: .,Ştiu ca nu locuieşte în mine, adica în trupttl 

hineJe•· (Rllm.7, 18). Vcâ ca nu trupul, ct ce.:a c;c lotuk~tc în trup 

'O'\idcră că c r<lu ·! 
Deci legea aceea rare este .. in membrele noastre şi luptă contra legii 

mmtii" (Rom. 7, 2.'1 e rau să locuiasca in trup~ dar nu mintea. D~ at'e<:a 
iuln~ Jupt:o cu acea>ta lege a pacatului, o. scoatem din trup ~i intmduccm 
,upravcgh~!re~ minţu, prin care pr~cricm legi atît .fit'-Cărci. puh.·:i a Sl~tlclU· 
lut, cit si mcmhr~lor trupului, fiecaruia dupa cum t se CUVlll<' $tm~ur1lor le 
prc.~ui~m ce şi imrucît SA perceapă. i:JŢ lucrare;.t aCC-."td kgi . ..;c nun~c~t~ 
tnfrinarc. Pan_ii pa,aonalc a sutletului îi infut.ăm cea mai bună dJIItre c:ahlă\• : 
numele ci este iuhirc. Puterea de cug~tarc înt:a o pcrfcqitHl;1m prin ~ct;asta 
k~e. inlăturînd tot re impiedica cugetarea sa tindA <prc Dumnc:zcu; panidra 
,llCaSia de lege () n'tlmtm vigilenţă (VT/V'It ). 

Cel ce·i~i cunl\a trupul ~au prin înfrînare. îşi face din mînie ~t po(tă i1vor 
lk vinu~i prin juhire dumncz.ciasd ~j tşi prezintă mintC-d lut Du~nctcu, 
purificata prin rugăciune, acela dohind~tc şi vede in sine harul prnm1:-. cclclr 
curati cu inima: A.:ela po.at<:: spune atund impreuna <;u P~"·cl t'ă •. Dumnezeu 
..:arc' a zis ~a. luminc1.e lumina din tntuncrk. acela a Mratudt tn inimile 
no;t~lrc ~pre luminarea cunoşlin\ei slavei lui Dumnezeu, în ht\a lui li,us 
Hrbtos; si avem comoara aceasta ln vase de Jur· (Il Cor. 4, 6-7). Daca avem 
dcd în tt'upurîk noa>trC, ca în nişte va~c de lut, lumina părint""sc.1 cea din 
fa ta lui li>uS Hristos. spre a cunoa~tc slava Duhului Sfint, vom rare ceva 
ro.ntra mar<~\ iei min\ii daca o vom !inc înlăuntrul trupului'! Cine ar putea-o 
, pune at:ea!'la'? ~u num,•i d1 n·ar putea 4 0 spune unul car~ e duhovni~t:sc, 
dar nil'i macar unul a carui minte e cu wtul liJ>Sită de harul dumnczcJcsc. 

dare măcar omeneascA. 
O d.ata ce >Ui1etul nostru e un lucru ru multe puteri, iar pc de aftă parte 

se folos"'îte ca de un nrgan de trupul <:e e flicut sa traiascA împreună cu el, 
de ce organe trupe!jti se foloseşte în atingerea ~a acea putere a sullctului pc 
care 0 numim minte'/ Dc•igur ca nimeni nu s-a gindit vreodata ca cugc~<trca 
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e aşe7.ata in unghii sau In pleoape sau In nări sau In buze; dar l<>li sint 
acord ca e In noi. Nu exiSia un acord a~upra inlrcl>arii de care organ 
>C ful~"c~t.c i.n primul rind sunetul. Unii il aşat..1 In encefal, ca pe un ,iri 
U!latc, a11.11 It dau ca Wht<•ul punctul cd mai <ltn mtjl.x: al in omit şi rei 
punficat tn ce pnVCOjtC duhul p>thtc. Noi !nea, d.,.t nu MlCIJitm su 
Inauntru .:a lntr.un va;, fiindca c nctrupesc, ntci tn ~rară, fiondca e unit 
trupul, toiU)i ştim sigur c.1 puterea noa>tră mintală sta in inima ca intr ... 
nr~tan. Area(ta n-am inval•t-<> de la um, ci de la in>u~i .:reatorult>mului 
•tati~d ca .nu cele ce intra, ct cele ce·~ prin gura n~"<:ură\CSC pe om, ad•ou11 
.. C"an dm tntma oL." cugctanlc" (u:. 6, :16). La fel zice si Macarie cel 
.. lntma cirmuicştc tm Mganismul. C"înd h3rul cuprinde înttndcnlc inimi 
atunci lml>aralc~tc rc,tc luate cugct3rtlc ~i mcmhrclc. Oei an1lo c nul""' 
~· le MIC cugc1an!c '-•.!!!".'Wiui··1. Dcc..i intma es1e al mara putent noastre 
••le ~· pnmul organ trupe>c al mini ii. 

V<hnd dcco ;a examinam ~i să indreptam rutcrca noastra mintala cu 
m<u 'trupul"a'a vigilenta. prin ce am examina·o daca nu nc.am 
mmte.~ re, ar-ata prin 'tm1uri afara ~i n-am mina-o spre cele dmauntru 
'prc mima .in-a~'· camara cugctarilor. De •ceea adauga şi Macanc dupa 
citate mao 1n:nntc: "Olct awlo trc~utc >a privim de şi-a inscn~ harul '"l~"• 
Duhului". t\mlu, unde'! In organul C4>nducator, In tronul harului; unde 
mmt~a ~~ toate CUJ!etarile 'uOet ului, adica In inima. Veti ca e ah,olut nc.::c,(<~r 
pentru cei ce s-au hotarit ~ vcgheJ.e aupra lor TnŞIŞtln i~ihic. ,a.ş1 adune 
\ă·~• inch1da mmtea in trup, ha chiar In trupul cel mat dinauntru altru1nului 
pc (iiiC o numim inima'? 

Daca •_JX•i. dupa psalmi,t, .,toata manre.~ fetei Imparatului e dir1a~tnt lru" 
(P'. 44, 1:>), o '"m dluta nm und,v• afara? Sau daca, dupa cuvintul ap<lStcl· 
lulut, Dumnctcu in mimilc noa>trc a dat Dubul Sau ce striga: al>l>a Ptt;~11,, , 
(Rom.l\, 16), nu in inimile noa,trc ne vom intilni cu Duhul? Daca, in slin;n, 
dupa Domnul J>rofqilm ~~ al apos111lilnr, .,Imparatia cerurilor, c Jn:lunÎru 
n<l,tru" (l..c.l7, 21 ), nu va fi In a rară ~i de Imra ratia cerurilor, cel ce ;,c sil~tc 
>3·\1 "1>ata mmtea din <.ele <hnauntru o le "'le? Inima dreapta, zice Solomon, 
t:'utao sn~1•rc (Ptlde 27: 21 ), pe care acela.~i o num~tc, in alt loc, >Jiirituala 
~· dovona. Spre aceasta sun torc Ulii Parintii indeamna zicind: .. Mintea ;piri· 
tuala (I'Orpo<) e Imbracata rara indoiala lntr·un simt spiritual, care fiind s1 

ncfnnd in nOt, ~ nu inretam a·l cauta". VaJ ca cht~r tind vrea ,a .c opuna 
emc-va pacatului sau sa dobindeasca virtutea sau sa oblina cununa Juptct 
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w tuoasc sau ma1 bine zis sim1u1 cd sptritual ca arvuna a cununc1 pentru 
lupta .:ca virtuna.<a. chiar Tn cazurile acestea c nee<:.-.ar sa-~i adune minte.~ 
tnaunrru trupului ~i Inauntru sau'! A SCOlotc mintea afară, nu din cugetul 
rrupt.'\C, ci din trup. ca afara <a se intîlnea.>ca cu vederile >pirituale, e cea mai 
mare dintre ratactrilc eline, ra<Sadna ~i tM>rul oridlret ere1ji; c tnvenţia şi 
'"'1'"•\i• demonilor, cau7JI demenţei şt produsul extravagantei. De aceea 
.:ci ce vorl>~c sul> inspora1ia dcmonil\lf ~i·au ieşit don ci lnşi~i. ncdindu·~i 
\Ca ma nici mac;or de teeJI ce zic. Noi in~ nu numai ca sintem in trup şi in 
tntma. n şi mmtca ln>ă~i o mtnam inauntru . 

Cundamnc·nC dl.'t.i cei ce !ntri!'.JM cum ar putea mina cin<.'V3 mintea 
Inauntru, cind ca nuc ~eparata de sunet, ci c chiar in el. Ace~tia nu·şi dau 
-cama ca alt<."Cva e fiinta mintii si altceva c lucrarea ei. Sau mai llonc zis, 
\ tund aceasta. au mtrat.<Jc llu~~ ,:oie In rindurile minctn~ilor, fiind ajutaţi 
in ..,,fismelc lm de omontmta celm doua lucruri. 0<'1 neprimind adc..,-arul 
>implu al invaţaturii duhOvniceşti, cei cxctlali şi c•erc11a1i de dialectica spre 
u>ntruticeri, cum spune Vasile cel Mare, ><:himbă puterea aduv3rului in 
pmblthilitate.~ .. nr.smclm cu ajutorul contratieerilor falsci cuno~ttn\e. Nu
mai a~ pot lucra,..,, ce, rara a fi duhovnt~":ll. pretind \3 di.\tinp ~~ >4 înveţe 
cele duhovnite~ll. cact dc.\tgur n-au uitat ca mintea nuc ca vederea. care pe 
.:ciclul te le vede, pc sine ltl\9 nu, ci ea aqione.~tA şi asupra <:elmlaltc cind 
are trcl>uinţa \3 le ccr.xte~c. acţiune numna de Dinnisie cel Mare mişrnre 
in /m" dretlptiJ. d.!r se intoarce şi aqioneata ~i asupra sa, cind se PIIVC!itC pc 
sme. acţiUne numota de acel~om.şcau cucuftud'. Lucrarea aceasta don urma 
a minţii e mai inalta ~i mai proprie pentru ca; prin aceasta rldi~indu·SC 
mintea uneori dc;"upra ,a, se impreuna cu Dumncteu. ,.Neimpra~tiindu.se, 
\)lUne, mintea d\Upra <Clor dt-afară (VC/i ca IC.\e"! ic~tnd deci), trchuie sa se 
Intoarca. De aceea. zice, se Intoarce la ~inc, iar de la \Jne se urca la Dumnc
tc u,~;:o pc-~ calc ,;gura". tatii, a.~adar,rc ln;~i acel ncratal'i.t privitor al re lor 
duhovniceşti, pc Dionisie, declarînd că aceasta mişcare e cu neputinta sa 
alune-ce in rat3ctrc. 

De la acca,ta mi')C3fe, donnd tatal ratacirii totdeauna ~ abltta pe om ~~ 
sa·l atraga in mo~carea in care Incap rataetrile lui, n-a gasit pina azi, dupa cit 
stim noi. vreun wlaborauu care sa lupte prin discursuri rrumoa.<e sa atraga 
Pe oamcnf spre ca. Acum tn>a a gasit loC parc slujitori, daca exista cum spui, 
de accta care compun ~i tratat~ ca sa indemne la acea,ta ~i cauta <a ~>nvinga 
pe cet mulli ca c mai bine ~-~i lina mintea afara de trup, in timpul rugllciu-
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noi. ~hrar .ji aceia care au imhră!iş<rl viata inăl1a1a J>C.<IC cele lumcsli s1 
()lnh·mplalrva. Ba nu rC.>JICt:lă mei aceea ce spune prc<'is )i calcgoric, ioa~. 
cel care a alcllull pnn cuvin le o <cara duta10arc la uor, ca .r'lha>l e acela 
<<lrc <e srl~lc ,a.~, lnchnla pa nea neuupca.ca in lrup"1. 

P<urrvll ~Cc\lur Indemn, D<!·au înYa!31 ~i pe noi parrn111 nu~rr1 du· 
bovn ICC~II. 

Şr cu drcpl cuvint ('ad daca n·ar inchide cel conrcmplauv J>•lfl<'a nelfu. 
pc"'ca inaunrru rrupului. cum ~··ar !ine !naunrru manrca cec a1a~ara rrupu. 
lua~· 'lrăllarc ca o forma nalur.lla roara ma Ieria orj!anllara. IX afla parlc, 
marerra foand e~rcrna ~· lrmirara n·ar purca primi in srn~ llln\a mmlii, da<;j 

acea. Han ta n·ar uai ln'u~rndu-şi" forma de via!ă po1rivua cu"""'' ~Jn1ac1. 
Vc:z1, Jratt\ ca n~ numai celor ce judeca duhuvniccste, ci ~i ('elnr ce ~xami· 
nea1a nm~ncştc, li ~c arata c.:a e foarte n~"t~~r (:a, 'cea ce au nks :r-3 fie cu 
adt-varar ai lor şi In 'cns lileral monahi dupa omul dinaunlru, sa.,j mine ;au 
sa-~i tana minrca tnaunrru rrupului'! ' 

.Jar a lndc~na mar ales pc înccparori sa pri\·=ă asupra lor~~ !<3-~i mine 
pnn resparatac rn1n1ca inaunuu, nu e t'eV'<J de rcprohar. Cine, cugclind corcc1. 
~r dt:t1tpro~a ca <'Ca ce nu au inca mintea capahila sa se wnrrmplc pc , 10,. 

'"~~~. <:1 ~,.., c;-•n<cnm·te asupra ea prin oarecari mclode V''fJC<n'<'tt)? '-'tm· 
rea <-clor <C 'rn' la inu:pulul acc:;1ei luprc. chiar cont'Cnrral3 lirnd s..rc 
cun unu~ şa d~i lrcbure readuna1a et>nlinuu; lc~pa mereu pcnrru Ql <inr 
ncexercHa!r ŞI penlru ca anevo1c sc contt:mpla minrca pc san~ in>a~t. foand >i 
fuanc n«raH>rnrQI De aceea sînr unii cart: indeamna pc tneeparnn !<3 ro~ 
a1en1• la r~"Pifa\IJ <c rcsc ~·"' inroaree des şi s-o rc1ina putin ca !<3·~· rcuna 
a.,l(d Şt mant~, <lh,crvlnd·O In cursul respira1iei. Acea,la pina ce, inainiind 
cu •Julu~ul lut _Dumnct.cu şi facindu-~i minrca in srarc sa nu m .. i caul~ la 
~ele dan JUrul CI ~· ~1 nu se mai amesrccc cu ele, vor purca 'o{' cunccnlrczc 
10 chtp ngum> asupra unei gîndiri unilart:. 

Ne .purcm.da <cama de ali fel Ql şi auroma1 se intlmplă acca>~a in cu"ul 
lucrat~• ~'"!" :.cad ht•pira!ia şi expira![a dl."Curge liniş1i1 chiar ~i in cu"ul 
u.nc1 gmdm mat anrma1e. Cu alh mai muh la cei <'C se dt:dicA i<ihiei cu Iru pul 
ŞI c~ cugclarea. A<~lla, odihninau.se duhovni~lc şi Tneerind. pc dl " cu 
pullntil. <)flcc lucru III lor, tn1rcrup orice a<tivilare rranmiv3, dc7Voltarnarc 
şa varJa~~ a purcnlor .'uOel~li plivilor la cun~untc: de a~mcnca warc 
pereep!llle <entllrvc ŞI scur1 7.tctnd orice lucrare a rrupulur re dcprnde de 
nor; rar pc cele c:.rc nu depind cu tOiul de noi cum.e re.prra!ta, arii cit 
• 1 
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depinde. Tuatc ares1ea vin la eei inainta!i in isihie fllra greu1a1c ~i rara sila; 
an1rarca deplina a !uOetului în sine e necesar sa fie ln11war~hă In chip ncsilil 
de roare acesrea. La tnccpawri, insa, nici una dinue a<X$1C3 nu vine fllr.l 
olll~la. Precum iubirea e TnlOvăTaŞira de rabdare, cad iuhrrea !oale le 
sur~ra, iar noi •in1cm lnvă!a\i sa dohtndim rabdarea prin ţiJin\3. ca apoi plin 
rabdare !<3 ajungem la rubrre, la fel e cazul şr aici. La ce !<3 mar adaugam ~i 
ahcev4 de-prc aees1ea? Tol• cei experimenla!i rid de cei ce dcc:rcrc~u.a allrel 
dm ne~-xpcricn1a: o:r nu se bazca,,a pe cu•inle, 'i pc 1ruda lor Jar da<cal cu 
adwarar mare e numai cxpcrien!a prin rruda. Acea<ra adu<c fruclc folosi· 
1narc şi re-panţc fn11clc rara frucl ale cclnr rerUre1i şi vanrlll~r 

Oadl oarecare Parlnre a spus ~:.1 omul imern dupa cadere >·a facui a>C· 
menca formdnr cx1crne, cum nu va fi dl! mare fnlos celui ce >e Mic~ re sa-~i 
lra<;~uc~ minlca la sine in>a~i. ca sa nu se mai mi~rc In li~ic dreapta, ci 
circular şi fAra pu11n1n de ra1acire, ca în [elul accsw 'a nu·~i rnai poane 
ochiul Incoace şi ln<~>ln. ci sa şi·l prop1casca, ca de-un >lilp, de picpiUJ sau 
de huricul propriu' Pc linga f"prul ca In felul a=ra o;c aduna, pc dr c pmihil, 
de-afara intr·<> m".:.rrc crrcular.l, asemanawarc mi!îl'arai nun1n pc care vrea 
, . ., rcalitctc In 'l~c. ·"·ela reah7.eatii plin aeeas1a po7i!IC tt COrpului ~· o 
inrnarrer~ inaunrru rn1m11 a pu1erir minţii ce se revar!<3 pnn l)(.hi afara. Da~ 
mar adaugam ca pu1erea anrmalului ra1ionaf s1a in huncul plntcu:lul. lc~t:a 
pacarului in el av!ndu·~i 13ria ~i pe el hrămndu·l, de ce n·am lnran chtar 
acoln lt:g~a rnlft\11 tnarmara prin rugadune, legea care se lupla cu lege.r 
paaarulur'! In felul ac • ." ta ne tngrijrm ca ou cumva duhul cel rau, alunga! prin 
baia ndslerii de·~ duua, inlOrdndu.se cu afle şaplc duhun mar rele ,a <e 
aşeze 1a~~i awlu ~· ~:1 fie cele din urma mar rele ca u:le dr01i1. .. Ai ~fiJ3 de 
tine .. , zice Mo1s.c; \Jc tmc in înueglme, :,e în\clc~c; nu num;u tic unele, lar 
de allclc nu. Prin et!? Prin minie, desigur; Qlci nimeni nu se poarc Ingriji de 
sine prin allct'Va, dcdr prin minie. PunC·!i a~dar acca$13 pat.G >u0c1Ului şi 
1rupului. caci pnn c:a 1e vei scapa u~nr de pa1imilc suOciC~II ~i trupe~ti. 
Guverncal.li· IC, a~ddJf, $upmveghea7A·le pc unc insu11. In felul accsra vei 
;upunc rrupul r3tvr31il duhului şi cuviol ascuns nu va fi In inima ta . 

.,De 'eva ~ui pu-1~ unc duhul celui pulcmic, adica al duhunluq> al patimi· 
lor rele, <:1 nu 1~1 l<)(.ulrau", ?Jee Ecle-iasrul (10, 4), ceea ce in.~camna sa nu l~i 
nesupravcghcala vrc.1 pa nea ~uDerului sau "reun organ allrupulur. Fa<ind a~ 
1e vcr ridica m.11 presus de duhurile care 1e amcnin\a de JOS, rar in ra\'1 celur ce 
SQ'urca/ă inamrle ~· rarunchute "'!i prezenta cu curaJ, fllra ccree1are, ca unul ce 
rc·ai ocrcerar tu llldi ln<11n1e. CJcr dacă nc.am judeca nor in~rne, n-am mar r. 
judeca!~ >pune Pa..:l (1 Cor.! 1,31). incerdnd ~i 1u a<Xca~i cxperren!a ut DaVlll, 
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vei zice şi tu Clllre Dumneu:u: Jntunerkul DU se va tntuncxa de la Tine şi 
noaptea ca ziua mi se va lumina mie, dltu ai zidit rlrunchU mei" (Ps.IJl!, Il, 
12). Nu numai dllntr.:aga pa ne poflitoare a sunetului meu ai cultivat-o pentru 
Tme, d şi orice M:lntde din trup a aastei pofte. tntordn<lu-:;c In i;cllorul ei, s-a 
aprins dupa Tine, s-a legat de Ttne, s-a lipit de Tine. 

cact precum la oei deda!i pla.:erilor senzuale ~i stricadoase tuata puterea 
sufletului de-a pofti se ~nJ! tn trup şi de~c:eea devin !ntre&i trup, iar Duhul 
Domnului, dupa cum c scris, nu mai poate rtmtnc tn ci, tot astfel la oei ce şi-au 
lnatţat mintea la Dumnezeu şi sufletul la poftirea Lui, se tran.lfonna şi trupul, 
se înalţa ~i se bucura şi el de comuniunea cu Dumne,.eu; devine ~i el posesiune 
şi kJcali al lui Dumnezeu, nemailocuind tn el duşmania fa~ de Dumnezeu şi 
ncmaipoftind ceva potrivnic Duhului. Care este apoi, dintre trup ~i minte, lo
cul cel mai JX!Irivit pentru duhul ce urdl in noi de jos? Nu trupul, tn care 
apostolul ;;kc cA r.u locuieşte nimic bun, pina ce nu se 811ă~luiC.'jte !n el !cgca 
vieţii? (Rom. 7, IR). Pc el ded trebuie mai ales sa nu-ll;ham nio..io<lata ncsupra
vcghcal. Dur cum ~a facem aceasta, cum sa nu-l lasam, cum 1a lmpiedidlm 
urcarea raului In el, şi mai ales cum S-Q fadl cei ce nu ştiu tndl sa se 1>puna cu 
duhul duhurilor raului, dadl nu ne vom obi~nui şi prin JX!zilia externa a trupu
lui sa Iim atcn1i la noi inşine. Dar ce sa vorbe.......: de cei de azi, cind exista şi din 
cei mai vecht care, foi<". indu-se de aceasta poLiţie a Ql!pul ui In •-u~ul rugadu
nii, au ga>it ~~-.~-uitare la Dumi)I!Zeu; nu numai dtn cei de dupa Hmtr.., d ~i din 
eri de dmainte de venirea Lui. fJ\ţ~i Ilie, cel mai desavfflll Y11~tur al lui Dum
ne7.eu, spnJinon<lu-şt capul pe pundti şi conccntJiodu-'' astfel mintea mai 
intcmiv asupra ei ~ia lut Dumnezeu, a pus capat acelei secc1c de mai mul!i ani 
(Il Rcgi IK, 42). 

Aceia, frate. de la care spui dl at auzit acele piri, imi par ca sufera de mctcah
na fariseilor. De aceea nu vor sa cerceteze şi sa cure1e şi inleri()rul paharului, 
adica inima lor; nevoind 81 lina seama de prcdaniilc Parinlill>r,se grat>=sa se 
a~ze in fruntea tuiUror, ca n~le noi lnva!atori ai legii; fmma rugAciunii ce 
indreapta, a vamC.'jului, o resping şi ei ~i indeamna şi r>e allii care '1! roaga, sa 
n-o primcasca. Olci, precum zice Domnul in Evanghclit, ,.acela nu voia nici 
ochii s.1-i ridi~'e spre cer". Pe acela n imita cei ce îşi \in la rugaciune privirea 
asupra lnr t~işi. Aceia ln.~a hatjocortndu-i pe aceştia ca au sunetul In huric 
(OJl~"'X"'), pe linga faptul dl denaturea1.a lucrurile de care li acUJ.a (care 
doar dmtre ei spun ca sufletul e in buric) şi fi blrfesc lă!i~ • ...:dovcdesqi ca unii 
ce injura pe oei vrcdnid de lauda, DU ca unii ce indreapta pe cei ce greşesc; ca 
unii ce M.Ttu nu de dragul i$ihici şi al adevarului, ci al vanita!ti; nu ca sa 
indemne >pre veghe re, ci ca 81 depaneze de la veghere. Fapta ln~i şi pc cei ce 
se dedica ci, se >ti= s-o ~ demnl de dil>prc\uh, chiar din felul, polri
vit ei, Tn <>~re se reah7.ea7A. Ar fi in stare .a numeaS<:A Qrt ~rcutate om cu 
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>ufletul tn ptntece •' pc cel ce a zis: "Legea lui Dumnezeu e tn ptnu:cele ~u", 
t• pe cel ccSirig3 catre Dumnereu: .P'mtccele meu~ ras un~ ca o ~httara Şt ~e 
dtnlauntru ale mele ca un zid de arama pe care 1-rulnnott (lţata, 16, Il), In 
aeneral ar li In sure sa batjooorcască pe to~ â!i fnchipuiesc, n_umesc ~i adul
meca rele mtelt&Jbile, divine ~i spirituale, pnn stmbolun trupqu. Nu vor ca':"':" 
11181 prin acasta nici un rau oelorc.esededica isihici. Maidegra~ le vor pna
aui prin aceaita, fericire şi o mai mare cununa tn ~~n. _Dar et vor rtmlne 
dmooace de sfintele catapetesmc ~i nu vor putea prM ma macar la umbrele 
adevarului. Ba e mare teama ca vor trebui sa suporte dtn mouvul acesta pc
deal"" veşnica, ca unii ce nu numai ca se separa de sfin1i, ci li \i ataca cu 
uViotul Cunt-.şti doar via1a lui Simeon Noul-Teolog, carcc aproape intrcag~ 
0 minune ~ia fC>l'lt mărită de Dumnezeu prin minuni mai prc.•us de fire; cunoşt~ 
~cricrile lui. pc Clircdaca le-ar numi <.inev-~ scrieri ale vielii n-ar grC.'jl. Cuno~u 
oe a.cmenca pe Nlchifor, fericit~l. acela ~re a vic1uit m~.i mul!i ani Tn si_n· 
guratatc ~i isihlc~i s-a rctr-"s apotm pa'\tle cele~·· plL~tu _ulc sf. Munte~·~ 
adunat ll.>ate cuvinlelc palri.Stice, d!ndu-ne practtca vcghcrtl l<)r. Aet1na tkct 
inwJicl in mod clilf p< ul ce doresc, artta ce spui ctl resping tmii. 

Dar ce vorhesc numai de cei vechi dintre sfin\i? Chiar harbali care au trAit 
w pu\in Inainte de nni şi care s-au dovedit a fi in puterea Duhului Sfint, "':-au 
predat ace>tca cu ţura kll. Cunoşti doar pe teologul acela laudat Intre not, cu 
•d<-vGrdttcolog ~· va1Jhll sigur al ade--arului tainelor dumn~Jea~ll. pe oei cu 
numele potrtvnlut de TrtJitpt, pe proestosul Ftladetraei.lummlnd lumn dtn ea 
mai hine ca dtntr·un •feşnte; peAilli!Mie,care a impod<'lllltronul ~tna_rh~l n~ 
pulmi ant. şi pe care 1-a cin.•tit Dumnezeu şi tn sk:riu; pe Nt/, cel d~ntre •_talae_n•, 
omitatorul marelui Ntl, pc 5<!/iotis şi pe //it, care nu erau cu ntmt<: mat pe JO:S 
docil a<:ela. pe Ga•ntl ~iAransit, care s-au !~vrednici! ~i ~e hans~a p_rof~\teL 
Pc aceşu pe to!i li cun<~ ti cu siguran~A ca ş• pe mulţt alin de mat _lnamtc, din 
ac'Ciaşi ump şi de dupa ei. TO\i laudă~~ indeamna 81 !in~,~~ ce vo~e;o;c, ~sta 
prcdanic, pc care nnii da.dli ai isihici, care nu cunn<IC ntct unna de tStJne_ ~~nu 
sllltuicsc din praxa ci din patima vorhariei, se silesc s-~ raStoarne,~-<> schtmbe, 
s-o dC~ofiin\<)zC, ca nefiind de nici un folos pentru cct ce o urmeaza. Ntn am 
vorbi1 cu unii dmmt sfill{ri auia pmtJM~ l>a chiilr nNIU fost du.r_ciJii. . 

Vom nesowti deci pc aceia care au tnva!"t din cxpenen1a ~~ pnn har~~ vom 
asculta deut co:s-au apucat sa inve1c peal!iidin v-•nitate~i din spirit ~contra: 
1.tcere? Aceasta nu Y'd fi niciodata. De<.i respinge-i şi tu pe aceta ~· >pune-\' 
impreuna cu D•vtd: . Btnecuvlntead suOcte al meu pe Domnul ~i toate cele 
dinlauntrul meu. numele a.l sfint al Lui" (Ps.102, 1). Fadndu-te astfel as
cuhltor Plrmţtlor, asculta·• cum te indeamna totdc;tuna sa-1• tnmi!i ţufletul 
inauntru. 
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TRATATUL AL TREILEA DIN TRIADA 
~ . 
INTII CONTRA LUI V ARLAAM 

ÎNTREBAREA A TREIA 

Acum am aflat, ParinJC, mai deplin ca aceia c.re scriu contra celor ce 
dedtca tsihtei n_u au cunl~tinţ~ cea din fapte şi cea din experienţa vic: tii. 
•ingura stgura. ŞI de nerc~pms, ~· de arcea sint necunosdllori ai lucrului. 
nu numai atît. Am mai anat ca n-au aut.it deloc nici cuvintele Pari .. , .. ,., 
Fahndu-:.e in d~n. cum z.icc ~po>tolul. şi vurbintl dc.prc cele ce nu Jc-;tu 
•-a~ut, m1n1ca lrupulut lor i-a depanat atit de mult de la hma dreapta, ind! 
pc ce• ce ,.au dedicat contempla{iei il l>trf= in tOl chtpul, 1ar pe ei inş1şi <e 
COntrutJC la tot p;.-ul. A~. înccrdnd s.~ vnrh<:a"._-a >i de<;prc luminare, dcd:.ra 
r•ncc luminare accc,ihilll simţirii, drept ratacire: dar tut d ~pun că nricc 
luminare dumnczelit<ca e accesibila sim1uii. La fel, numind simbolke wate 
lumiRănlc ce s-au f3l'Utln legea veche, Inainte de venirea tu1 Hristos, Intre 
1U<Ic1 ~i profqulur, tnt ci d~-clara catcgonc de sensibila lummarea din Tahcu 
la <och1mharea la fa1a a Mintunorului, rea de la pogorirea Duhului Sfint ,, 
l-elclalte a.'cmanatuarc. Luminare mat presus de 'lmtire spun ca e num.1 
cu~uaştcrea. D~~ceea ~i declara cuno~terea, supeno~rălumtnii ~i punctu l 
utum al oncare1 vederi. 

Iar lucrurile pc care spun ca Je.au auzit de la unii, !i le voi povesti acum 
pc ţCun. Te rog sa fi cu bunavoin{<l şi~ şti~ eu neautind de la vreun isihaq 
>T~>ddtă astfel de: lucruri, ou pot crede că accta au autH - ce-11 de la 
'Teunul dc-a1 nu'!tri. Et )pun că s-au prefacut că au lil"-1 de inv.ltătura. nu 
că )lnt lnva{aţi ~~ca vor da In scris cele ţpuse lor de tnva1atorii lor; aceasta 
pentru a-i d~tiga ~i a-.i convinge. Sqiu deci ca cei ce i-au lnvaţat pe ei, tic 
thu parasntoata Scnptura sfinta. c.:a fitnd rea şi ;c dedica numai rugaciunii, 
pnn care -c alunga duhurile rele, de,cnitc una cu fiin1a omului (otovova~w
tvaOI•r<>); de a.'tmcnca că ard cu >im1unlc, ..alta şi se bucura de placeri, căli 
~uOetul nu se <~nea pnn aceasta. ea vad lumini sensibile, ea socotesc drept 
semn al celor dumnc'.e1eşti culoarea albă pu1m colorată, iar aJ celor dla
>ul~u ~uloarea gălbu1c, ca focul. Ace;. rea, ...:riu, le ~pun cei re i-au invălal 
!"' Ct. Etlnsă declara l<latc acestea dcmt>nice. Iar dacă cinwa i-ar contrazice 
tn ceva di n cc;Je scrosc de ei, socotesc aceasta contratirere drept semn al 
exaharu. care tara~, 'J'UO ca e o dovadă a ra tacirii. Daca ar cerceta in.~ cineva 
mat cu de-amănuntul, ar •·edea ea ei lnş1~1 cad in ceea ce condamna. ~i 1mna 
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n .... ricnle lor foarte mult lntonochcrile ~i viclenia ~rpelu1, fădnd multe 
1nmr.atun ~i ţcsind multe complicaţii, 'punind uneori altfel ~i c-u totul 
t.:Ontrar tu ceea ce au dc..'\:larat inainte. 

Qd ncrâmlnind in Stalnrnida Şi <implitatea adevArulUI, aluneca UŞOr la 
cele contrare, şi ru~inindu-sc de mustrare:• pmpriului lor cuget. incearca sa 
-e ascunda, ca şi Ad<~m, In complica\ii. in iruortochcli ~i In echivocurile 
d1Ccriretor înţelesuri ale cuvintelor. Os ,a avem deci o parere faţă de cele 
>pu-.c de ci. Te rog Panntc sa ma dumireşti. 

Al treilea cuvint din rîndul întîi, al aceluiaşi, pentru cei 
ce ţe dedică cu evlavie isihiei. Despre lumina şi luminarea 
du'l"nt:teiască, despre fericirea sfîntă ~~ deS?n' tlesăvif1irea 

cea întru Hristos. 

RĂSPUNSUL 1\.L TREILEA 

'llu num•i rauta\ile <lnt In apropierea VlrtUţtlor. ci ~i cuvtntek ndegtUit<' 
''"u dth tJ-.: mult In \ ·c .. ·matdlea celor l-vlav1oa..~. îndt pnntr·un mic adac)\ 
-.au nml\lunc sc pot ~h1ml>a u.,<;Or intrculdltă şi inţele<ul unu1 cuVint poate 
d<Wntlucmai contra nul. De aici vine faptul ca apr<lape oncc parere ratacita 
~c înf3\l~\·••., ... 'l cu ma.sra at.lcva.rului pentru cei te nu sînl tn sturc Sâ vadă mit::a 
nmhiunc ~au adaos. E ~i ucc.<ta un mcştc~ug gro7.av al diuvlllului videan, atit 
de dibaci in a duce la ratacire. Oei nefiind departe minciuna de ade-var, 
d1a"1iul ~· ·• întiJCmit dtn acca.<ta o dublă puunţa de r3t3cue: ~pindu-le 
Jdlca tclur mulţt detN:huea, din cautA c;1 c ·~ de mica, umul va ti u)<lr 
t'pitll \au ;a lina minctuna de adt:"'ilr. ""u adevarul de m1nciuna, ca fiind atit 
de aproapc·dc minciuna. In amlndouă e<tt.Unle Vd c.1dca M~ur din adevar. 
Tnrmui "~'' m~~~~ug Ştiintlu-1 rei ce prupuvaduiau r~tBcirilc lui Arie, 
căutau sa upuna credin1ei din Nkca, pc cea din cetatea Nichc1

, b;lljocnrind 
cuvintul lndn:ptator al •dt-varului. De acea,ta amăgire follNndu-se insu~i 
AI1c. cr4 cit pe t-e \3 a1M de aderenţi şi de împreună lucra ton chiar pe cei 
ce l·au c•cumuDJeat din BISerica, de nu~ Indrepta marele AJcnn<lru, care 
pu tu-.c dc,l.uperi v1cl~ugul dar nu-l putuse dovedi cu toata ,.";dcn\a. la 
Dumnct.c!l prin rugac1une prcdînd astfel dupa cuviinţa unc1 morţi abomi
nabile pc ;Jhominabilul şi nebunul acela, cum însuşi numele ti arata'. 

1 O•ttt rn 1 raoa. unde 1·1 \•nut tn a 359 un il nod 4Mn. N. rrod 
l Ant. ~~de (U;Oik lUI 1\rq . .ttUI rilh:Muh,U .. •1 ttrtci. ~\;' aod. 
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De acest m~l~ug imi pare, frate, ca se folosesc continuu s1 aceia 
spun lucrurile ce le-ai poveştii. A Jl3rA.'i incepatorii In isihic citlrea tndleluon 
gata ~ia 'e dedica rugaciunii In singuratate, pina ce ajung ta obişnuinta 
o a\11!3 neintrerupt In l'Ugewre. chiar daca 1rurut ar lucra altceva, i l\!a<la 
recoman~a şi sf. Ooadoch ~i Filimon cel Mare şi mult Inteleptul In 
dumnezco~u Ntl şi Ioan Scara rut, precum şi mulli dintre Parinlii care 
tese; nu ln>a pentru ca citirea e nefolositoare si rea. Cuvinlulr~a t-au adJiug•l 
a~tia, l11cind astfel rele sfaturile bune. Şti~ apm•-.1 aproape toti sfintii 
aratat cu fapta şi cu cuvintul ca rugăciunea alunga duhurile şi patimi te' 
şi aşa lTede şi inv-•ta orice nm s.1natos la minte; dar ca a<X'!Ite duhuri ar 
una in fion1a cu no1, acca,ta n-<> srune nimeni. Adaugind aceasta de la 
<el <le cu re vorlleşti, fac cu neputinta alungarea tur. A(l(li ca inima salta 
una ce. pal(lita in. cntuâa,mul iubiiii binelui, aceasta a spus-o şi Yll>ile 
Mare: oar Atanastc cel Mare o line aceasta drept semn al harului. La fel, 
cxpcroen1a lit şi Scararul inva1a limpede ca acela care se tnvredniceste 
mi~tea nctutt>uraoa de intilnirea cu Dumnezeu, iese din rugaciune ~ din 
foc; b~. l11r3 acea,! a~· !lira pre~en13 lumonii tn tom pul rug3ctunii, precum~~ 
lllra hhndc1ca 'c >~ n~~~c don ca in sunet, el o ~Heşte drept o rugăciune 
trupeasca '"u oudaora·. In sf'lr~it, ca gura celor ce se roaga capătă <cmnele 
unco m.•n placeri, nu numai din rugaciunca pmpriu-zi..a, ci şi din psalmo
doerea on Cuget, acea~ta o spune limpede sllntul Isaac şi mulli allii. 

Toate acestea au cu "'"P tmhunătlllirca sufletului rational. Aceasta nead· 
milind-<>. calomniatoni aCC')tia ai sfinlilor au transfor~at tm ce era demn 
de lauda In ceva demn de di\pre1; iar don luminarea dumne1ciasca omnind 
lllate sem ne le ca re servesc de criterii sigure şi aducind un adaos. foarte ;"ic 
de la ei, adaos in ~tarc sa cuprinda calomniile lor, fncearca sa convinga pc 
Cel n::--'Xperimenta\1, sa SOCOtească drept diavuleasca lumonarca dumneze. 
oa>ca · Ba ce-o mao mult, sint convinşi ca cel tinut ve~nic In Intuneric poate 
lumon~, de.~i amagitor. pc ~nd despre D~mneze~ cel atotluminos ~i llVUrul 
lumo~u, care umple de lumona 'Pontuala toal! fi1n1a ratională tn stare de-a 
pnmolum~na data dupa măsura ei, nu admit ca lumineaza spiritual (VO?Jrcut). 
Eu in.<â ŞI cuoooştcrca, pc care singurl! spui ca o numestaceia luminare 
spirituala, de a.eea cred ca se numeşte lumina, dcoarca: se procura prin 

1 P.G.AA.It37. 
1 Jboidcn, 
3 r.a. "70t o 
'P.G. J. 700 O. 
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1umona aceea. Oei a..ţa zice ~i marele Pavel: ,.Dumnezeu, care a 7.is sa lumi
nc7.C dintru Intuneric lumina, acela a luminat Yntru inimile noastre spre 
luminarea cunoaşterii <lavei lui DumnC'I.CU" (Il Cor. 4, 6). La fel spune şi 
Dooni>ie cel Mare: . Prel.enta lummii spirituale (rov ""'~'"" f'WrO<) uneşte 
pc cei lumona1i. adudndu-i la 1) ~ingura şi adevarata cuno~tin\1"1 . 

Vezi ca lumina cuno~tin!Ci, care elillereaza de neştiin!• ce dczhina, e 
prucurata de lumina harului? Dionisie cel Mare a numit lumina aceaMa. 
lumina spirituala (vo'lrov). Macarie cel Mare. ru.~inlnd in chip manifest pc 
lei ce soe<otcs.:: lumina harului cunoştin\a. a numit aceasta lumina. iaraşi, 
•rirituata (votpov): • Vei cunoaşte, zice, din efectele ci lumina spirituala ce 
lumoneaza In sunetul tau, de e de la Dumncleu sau de la Satana". in alt loc, 
numind slava de pc fala lui Mnise nemurire, d~i a stralucit pc-o fala de 
01uritor, şi aratîn<! c~m :oe dcr.a1pcra ea In veacul de-acum sunetelor care 
ouOC.~ cu adevarat pc Dumnezeu, zice: .Precum ochii vederii senzoriale vad 
'<larete ,;cn,ihtl, wt a~a vad aceia cu ochii sunetuluo lumina <porituala, ea re 
va \IŞni la inviere ~iva onunda trupurile, lnfrumu.SC\In<lu-tc şi pc aceste<~ cu . . . 
lumona veşn•ca··. 

Lumina cuno'!tinlci n-ar numi .. , desigur nimeni lumina spirituala. Lumi· 
na aceea în<a pnatc fi vazuta ca una spirituala printr-un sim\ 'pirilual; dar 
\Aialtuindu-sc In sunetele ra1ionale, le elillereaz.a de ~tiin1a spre care tind, 
lntordndu·le de la multele oponii la o singura cunuştin!'- De areea dn
tllrelul numinlm divine propunlndu-şi sa sla•·eaţca numirea de lumina a 
Binelui, 1jce: .Trebuie sll spunem ca Binele se numeşte lumina >piriluala 
pentru fap1u1 ca umple toata mintea supracereao de lumona spirituala li 
alunga ooata nc~tiin!• şi ratadrca din toate sunetele In care se aşaz.a·'. 

Aşadar, altceva e cunoştinta. chiar cea care apare dupa alungarea nc
'tiintei, şi altcevd e lumina spirituala caJC o procura pc aceea. Lumina 
spirituala se sala~luieşte manif~t numai In mintea supraoerca.o, adica In 
mintea ce S·a dcp41iit re sine. Cum ar fi numită deci cunoştin1a. altfel decit 
met•foric, lumona aceea supracereasca şi mai presus de minte? Cura1irea de 
ognoranta. pc care marele Dionisie a numot-o nqtun1a şi rltkire, are loc 
num~i In sunetul ra1ional. Jar dcp41iirea de sine, o poate reali7.a nu numai 
mintea lngenlor, ci ti cea omcnea.sdl, deveniti lngereasca prin eliberarea 
de pasiuni (Il< ~ttm). 

1 P.G. :, 701 R. 
l P.G. 34.$13·$17 
' P.G. l. '100 O. 
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O..'ti ~i ea~ va impan~o de vederea ~uprafirca.'<d a lut Dumne-1cu, litnl• 
lut Dumnezeu ncv.ltind-o, dar vazind pe Dumnet.l!u taie se re•elca1A intr-un 
mod potrivit Sic~i. Vederea aceea nu e noco numai o vedere ce-ar con>ld 
Intr-o negaţie a tuturor (A·am <>liO<('<>'OOY), cad vede mintea t~va; şi apoi Cel 
\'.C c~tc atotdi\'ln ~· cu tOiul cJcos.ebit .de oncc altceva, e mai prc~us şi de 
vederea prin ncp\tC, Dumnet,tu limd mai prc\us nu numai de cunoaştere. 
CI )i de nccun<.,)ICre, fiind in re<~htatea.'<'un,a chiar~~ manofc.<tarca Sa. Oei 
ap;oritiile di.,nc. thiar daca sînt simholicc, cuprind in ele necunoscutul, in 
~cnsul de dcpa~irc. i'n ele se stravedc dupa a lia lege dcdt cea a naturu 
oMcn<~ti "'u dumne,cieşti, de sint a~ lidnd intre n<'i, d•r mai pn-su~ de 
nut, a~ indt nu cxo,ta nume care~ le cxpnme In sens prnpnu. Aeea<ta • 
aratat-{) şi acela care a ra.,pun> lntrcharii lui Ma noe: e~rc c..tc numele. t3u, 
c:.: c~·;iu:c~~ ca şi el c mmunat (Jud.l3, 17· 18), a~ prct~tr. nu mai pu1on 
monunata c vederea Lui, care pe linga raptul ca c neinlclcasa, mai c şi rara 
nume (m,.,wvl•<><) 

Dar d~i vederea c mai pr~~ de eunoa~tcrea prin ncptic,totuşo cu'intul 
care o llllm<k'C~te ramine chiar ~· In urma urcuşului prin nega \le, inaintind 
nu mat pnn exemplu \au prin analogic. De a~:t'ea se atirna de cele mao mult• 
ori la aceste numiri particula ca (wr). prin care se Ciută n a:.cmănarc, fiindca 
,c<Jcrca c nc~raua ~i mai presus de orice nume. 

Cind vad cuvtoşii barba!• In ei in~o~i acea lumina dumnezeia<U 
(Otoll'pr>~tt rw•l - şi o vad cind se invr~ocJniccsc de lmparoa~irea indum
nc/clloare a Duhului Sfint cind li ccrcctcat.a ne•rait ra1-Cic <.lesăvirsitoorc • h • 

- ;uunci vad in,uşl vc~mintul lndumnclcirii lor, mintea lor fiind umpluta 
de 'lavă şi de 'ualucirca nespus de frumna~ ce tzvoraşte din harul Cuvinlu· 
lut. a~ pre.:um trupul Cuvîntului ~-a umplut de slavă pc munte pnn lumtnd 
dumneJ.eia..-ca ce imtra din dumnv.circa Lui. CAci slava pc aorc a dat-o Taoal 
Lui, a dat-(t ~i El celor c-e asculta de El, cum spune cuvîntul Evangheliei; ~· 
" vnu ca sa fie acc~t ;., cu El şi ~ vada ~lava Lui (Ioan, 17. 22. 24 ). 

Cum s-ar putea insa intimpla aceasta truJIC-')tC, o data l'C El nu mai c 
prc1cnt tru~te. dupa in31tarca la cer? Se Intimpla deci in oroce ca1.spiritual 
(vorpnwr); şi anume atunci dnd mintea noa~ua, de-venita supraccrca\d şi 
urmind oarecum pc cel ce s-a dcpa~it pe Sine pentru noi urctndu-se la cer. 
se uneşte acolo In chip manifest şi negrait cu Dumnezeu şi ~c invrcdniceştc 
de vederi supralir~ti şi negranc, umpllndu-sc <le toata cun<~tin!a ncmaiC· 
nala. de-o lumona mai Inalta. nu ~ c.a vede sfinte simholuri -cMiblle sau 
in\CIC~e ~linte )Crtpturi ÎDCUre<tte, ci C infrumuse\at1 de frumU.'C!e3 Ortţl 
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n4 ra ~~ Bc.atoare de rrum~ţe ~i se umple de Str.lluci~e in atin~re ~ 
•trălucirca lui Dumnezeu. In accl~i fel se umplu, potrml cu ele, ŞI cetele 
L'Cic mai inalte ale duhurilor supralum~ti, cum spune cel ce-a lummal 
pentru noi cerul şi a d<..~ris ierarhiolc lor: .. !"u numai. de cuno*tint~ şi ştiinţ~ 
data In prima treapta, ci ~i de pnma lumtna de la ozvorul trctm_tc cel ma~ 
Inalt, dupa icr•rhia tor; ba d<.'Vin pan~ şi prr.1tuare nu numao at un_ocet 
•lavc treimice, ci şi ai a ratarii luminoase a lui Iisus, care ~-a dcscopem Şt 

lnv31ilccilor in Tal>or"'. • . .. • 
Ele sint tniţiatc prin aceea c.a >C mvredntcesc de vederea Lui care mea~ 

lumona indumnvennare, ca se apropoe cu adevarat de El~· "'lmpana.şesc 
pnma data de Juminole lui indumnez.eitoar~'· De ~~ Mac:tric, ~1 ~u 
numele aşa de potnvit', num~te accasta lumma mlnc:trca celor dtn ~r. Iar 
•11 tcolo~ 7ice: .. Acea~trt lumină. pc CllrC o ma.ntn.ca.watc ordinele ~pt~ttua~~ 
,upramunda'nc, c dnvada cea mai ._ovidentă a tuhtrll Cuvlntuluo fa\il de nn1 . 
Ld fel , 1 marele p4,cl, avind sa primea~ in sine •cdcrile oev3Lutc ~~ ccr~u. 
fu rilp;t ~i ajun..;e mat pres~ de ceruri, nu In sensul ca mintea ~ dep~n 
'Pttţt;tl f.:crurilc~ alt nu~tcr indica rApirc.:.a, un mister .:un.o~cut nu mat celor c.~ 
I ·~ U cxpcnmcntitt ~î despre care nuc tocul sa spunem a1C1 c.elc c:c lc·am au11l 

.te la partn!ii cxpcnmcntaţi. ca nu cumva~ fie ~i ele obicei de denaturare. 
Ca c-<i,ta o lumtn1 ,pirituala (vocpov), aratata In cet ~-ura\1 la ontmă ~~ 

d~"-.chllil cu totul de cunoştinţa. pc a~ re acea lumină o procura, vom dovecJo 
fuanc usor Sl din cele ce 1:ic cet ce nu c-red. 

Ei 1;c'. cu~ spui, ca luminari le din legea vox:hc sl~t ~imholicc. _Daca_-; a.~a. 
ele arata atunCI ca ext<ta 0 luminare sfinta, ale dlret stmbolun 'tnt. ca cele 
mat multe din ele au fost ~imholun ale acclcta. anam ~i de la ,(. Nil care 
l tcc: .. Cind mintea dahrac!ndu·se de omul cel vechi, imbraca pc .cel don ltar: 
atunci vctlc.!, 'in timpul rugaciunii, starea ci a.l\emanatuarc safirulu1 sau <.:ulorn 
ccrc~li; starea arca.'! a Scriptura 11 num~te şi loc al lui Dumncteu, va~ut de 
haul noi Juo lsratl ,uh muntele Sonai"'. La fel aullm ~i pe sf. l;aac Zt~1nd ca 
..in umpul rugaciunii mintea pltna de har ll:i vede cura1cnia_sa, a.<emanătoarc 
cu torn cere~ ti pc care hatrinii Ju1 Jsrail au numit-{) locul lUt Dumnezeu. dnd 

li ~-a arătat in munte". 

1 p G 3. lQI\·9 
! lt-.Jr:m 
' M..cafli'IS f«Kll P 0 . 34. SI'. 
• J» fi 79, 1 Zll H. Vl!lt•l Ev11gnc ~·\~tK."ul· P G . .tO. 1 W 
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Vezi ca aoele lumini erau simboluri ale celorce se peuee acum In 1n1m11e 
CUr4te? ~ spune şi Ioan cel cu gulil şi cu cugetare de aur, CXJ1'lieflll 
cuvintele apostol ului: "Dumne-.r.eu, are a zis sa lumi~ lumina din •n""" 
neric, acel<! a luminat Intru inimOe noastre" (li Cor. 4, 6), zice: ..AiCi ••••• 
slava lui Moise, ce sualu~te In inimile noastre cu a:va In plus; c:ki pr«ocu• 
a luminat In fala lui Moise. ~ a luminat şi in inimile noastre"'; iar 
departe tice: .,La Inceputul creatiei a zis ~i s-a flicutlumina; acum n-a ziţ, 
Ins~i s-a flicut noua lumina·'. 

Daca prin urmare lumina de la Inceputul crea!iei sau cea din fala 
Moise ar fi fost o cunnştin\1 mediocra, atunci şi lumina din inimile nO<asu·e 
ar fi o cunoştinta mai Inalta, ca una ce-a primit cc:va fn plus. Dar o data oe 
aceea n-a fost cunoştinta, ci o stlillucire apărută In fata. urmea7.a ca nid 
luminarea din noi nu e c:unuşlin\ă, ci o stlillucire a sunetului, apartnd In 
mintea curatita. Pe aceea crehuie s-o numim sensibila ca una ce·• fost supu'a 
ochilor sensibili; pe aceasta, spirituală ca una ce e supusa ochilor spiricuali 
şi lucrea1.a lniluncrul noscru. Dar nici aceea, deşi a aparut In fata profet ului, 
n-a rosc simplu sensilllla o daca ce slava luminii de pe fata lui Moise o 
primesc acum snntii In sullet, cum 1Jce sr. Maearie. Ba, acelaşi ţfinc o 
numeşte pe aceea şi slava lui Hriscos ~i o sococeşte mai presus de simturi, 
desi s-a aratat sensillcl; aceasta o rare citind, cu un mic ada<!!., urmatorul loc • 
aposcohc: .Iar noe lOii eu fala descoperita, oglindim slava Domnului, adiel 
lumina spirituala, preflefndu-ne spre acelaşi cbip din slava In slava, adiei 
prin belşu&ul straludrii din noi, care devine sub lumina dumne;r,eiasca toc 
mai luminoa.ţ~• (Il Cor. 3, 18, P.G. 34, 516). lata ce zice şi snncul Diadoch: 
,;Nu Incape Indoiala, ca mintea, dnd incepe sa lucrer,e tn ca staruitor lumina 
dumnezeiasca, devine cu tqtul translucida (dtai"'M1r), Tocit vede In chip 
abundent lumina din sine; iar aceas~a se intimpla cind puterea sunetului 
domina patimile"'. Ce spune apoi dumnezeiescul Maltim: .. N-ar pucea min
tea omeneasca sa ajunga pina acolo ca sa oll\inilluminarca dumnc7eiasca, 
daca nu ar acrage-o In sus şi nu ar lumina-o cu razele dumnc;r,eieşti, lnsuşi 
Dumnezeu"'. Iaca ce 1Jce In snrşit,lmpreuna cu Vasile cel Mare, veslitul Nil: 
.Su1pul adevarului, Va.ţile al Capadociei. spune ca cun~tinta omeneasca se 
intar~ce prin studiu şi exerciliu, iar cea produsa In noi de harul dumne-

'P.G. •c. 457. 
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z.eiesc. prin dreptate şi milostenie şi ca cea dintii o pot ob!ine şi cei pline de 
patimi, dar cea de-a doua o primesc numai cei !lira patimi (ax~m). cei 
care~~ Tn timpul ru&aciunii pri~ stlillucirea mintii lor cum li lumin~·'. 

Ai Tn1e1es frate, dl mintea eliberacl de patimi se vede pe sine ca lumtna 
In timpul rupdunii şi e Inconjurata de lumina d~~mneuiască? Fldndu-li 
urechea a54:ulta1t.are. auzi acum iarăŞi pe Macarie, cel eu numele ~ de 
potrivit lui, pe care Inteleptul In cele dumnezei~ti Nil, n numeşte vas ales'; 
asculta ce zice-In capllolele calmăcite de Metafra.stul: .Luminarea desa
virsita de la Duhul nu e numai ca o revelatie de idei, ct luminarea >igulil şi . . 
neintrerupta a unei lumini iposcatice fn suOecc; clei acea~ta o exprimA 
cuvintele: .Cel ce·a 7l\ sA lumineze lumina din Intuneric, acela a luminac 
intru inimile nouscrc• (Il Cor. 4, 6), sau: •Lumineaza 01:hif mei ca nu cumva 
sa adorm spre moarte• (Ps.t2, 4), sau: «Trimite lumina şi adev3rul T:lu; ele 
ma vor cunduw •prc muntele cel sflnl al TAu• (Ps.l3, 3), sau: .tnscmnatu
s-a pesce noi lumina fetei Tale• (Ps. 4, 7), şi toace a.o;emenc:a acestora' .... A 
numit-o ipo>tatică pencru a Infunda gurile celor ce sowt~ numai cu
nc.şcinta. luminare~~ ama&ese aţtfcl mintea celor multi.~~ mai lncii de watc 
a lor, ca sa Inteleasa prin lummare cun~tin!a. Interpretind fals tot ce-ar 
spune cm•v• """pre lumina .. Ba eu ştiu ca chiar şi t'Unoştinta c numua de 
Macarie numai denv•t lumina, ca una ce e proc'Urata de lumma, <el!<! ce am 
spus şi ma•lnacnte. Acesta e motivul pentru care o-a numit ntmcn• lumma 
~liint• ce ne vine prin ţimturi, cu toate ca ~i aceasta e cunu~cinta. unoori 
chiar foarcc ~•gura, Ct numai pe cea ratională ~~care vine pnn minte. 

Cad nu voocm ;a ait>a putere ra!ionalll nimic ce nu e lumtna Slltrituala: 
ingcru sint ca un foc nematerial şi netrupesc; dar ce-i aceasca altceva decit 
lumina spirituala: mintea, vatindu-se pe sine ill!>~i, se vede ca lumina; ce 
este deci ~i ca, <Iaca nu lumina spirituală ce se vede pc sine; chiar tnsuşi 
Dumnezeu, care e dincolo de orice lumina spirituala şi depa~~tc orice fiintll 
ca fiind suprafiintial, e numit de ferici!ii teologi, foc. Ca acarc. a;.cmcnca 
focului scn>ibil, e ascun$ln Sine şi nevazut, efod nu exista o materie Cllrc sa 
lncapă Tn ea aparitia dumnt7.eiasca; dar efod ~te o materie apta, neaco
perita, ~i aşa esec oria: naculil spirituala puriflcata, care nu poanll aro
peramlntul rautatii, acund ~i El e vazut ca lumina spiricuala, cum am du-

' L4m put nucaao ta EVAC~i< POilli<ol 
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vedit-o şi o vom mai dovedi prin manuriilc celor ce au experiat ~iau vă''"' ' 
~trălucirca lui Duinnc1.eu. 

Precum tlcc:i focul dacă e awpc:rit cu o materie opacă poate s-o 
căl?.c;o~că. dar s-o lumineze nu. la fel ~i mintea cind are dc:~•upra ci 
pernmîntul patimilor rele. poate procura c:unoştin!ă, lumina însa nu, D(»a- , 
re<.'C mintea nu e numai lumină care se vede cu mintea, fiind ultimul lucru 
ce ~c vede in acest fel, ci şi care vct.lc ea insa~i. ca una cec ochiul sullctului 
(c un vaz, 7.jce cineVa. mintea cea omogena cu sunetul), de aceea prec.um 
vazul $ensibil nu s-ar pune in lucrare dacă nu l·ar lumina lumina din of•,• . 
tot <t!pl nict mintea n-ar vedea şi nu s-ar puPe de la sine în lucrare pnn 
>implul fapt că posedă sim\ul spiritual. daca n-ar lumina-o lumona dumne
zeiasca. Şi precum vazul ahia cind·e in lucrare devine lumina şi se impreuna 
cu i~.:mi:1a şi ahia atund vccJe lumina revars~tl p-.!St~ !e(:!t cele văzute, 101 

a:p~ şi mintea numai cind ii devine activ sim1u1 spiritual, e intreaga ca n 
lumina şi se uneşte cu lumina şi împreună cu ea priv~tc ca pc ceva cunoscut 
lumina cea mai presus nu numai de sim1urilc trupeşti, ci t.lc tot ce cu· 
noaslem. ba chiar de l<ialc cxi:Hentele. Astfel, cei c:urali cu inima vad J>Oiri-
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vi• fericirii neminCinnasc a Domnului, pe Dumnezeu insu~i, care, dupj 
ruvîniUI cel foarte lcnlogic al lui lnan fiul tunetului. locuic~tc ~t ~c aral3 in 
cei ce-L iubesc pc El şi sîni oubt\i de El. dupa ragauuin!a ce lnsu*i le • 
f3CUI·O. 

Se anna in· mintea curata <:a îmr-o oglindă, răminlnt.l după ceea cec in 
Sine, nevăzut Caci aces1a c <:aracterul formei din oglindă: ca arătindu-$e nu 
se vede şi e cu neputinta sa priv~ti ~i in oglinda, dar ~~ in sine. aceea ''· 
produce forma din oglinda. 
. În limp,ul de-acum··~· scara1a Dumnezeu in lnimilc.curăţilc. Al unei insa. 
cum se spune, fală către fa\3 (1 Cor.l3. 12). (.'ei care nu "ed ca Dumnezeu 
p<><He fi văzul ca o lumina mai presus de lumină, pen1ru ca n-au experial şi 
n-au vânll cele dumnczciqti, d afirmă că poate fi c:ontcmplat numai ra\i<>
nal. se a~camana orhilnr. care simţind numai căldura soarelui, nu cred Celor 
cu vedere cind s11un ca soarele eşi luminos. Daca incearca orbii sa lnvC\e pc 
cct ce vad, ca_ ~oarclc, t-el mai luminos dintre toate t-ele scnsihilc. nu c 
lumină, se rac de rîsul celor cu vedere; la fel cei care fac acelaşi lucru priviiOr 
la soarele drcp13ţii, care c deasupra tuluror, vor fi plin~i nu numai de cei ce 
vad spirilual cu a<kvărat, ci şi de cei ce "ed celor ce vlld. Aceasta nu numai 
fiindcă Dumnezeu, cohorindu-sc pentru iubirea. Sa cea prisosiware fală de 
noi şi prin pulerea Sa cea suprafiin\ială şi a.scunsă din tranM:enden\a. necu-
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prinzihililatca şi ncgraitul în care se ana, pina la a pu1ca sa se împana~.sca 
de El ~i să·l vada, aceştia rămîn ncînllacarali fală de drag<lSica (<pcu<) aceea 
ce se Inţelege pe sine~~ se vct.lc pc sine., c:i ~i pcmru ca. ncvoind Să urme1.c 
sfinlilor <:arc h conduc prin c:uvinle iubitoare. se arunca pe ei inşişi în 
prapastie şi incearca sa titîic cu ei şi pc cei ce-i asculta. spre a-i avea pana.~i 
aiUnci cînd vor vedea ca foc pc acela pc CilrC, cum zice Grigorie Tculogul, 
nu I-au recunoscut ~i nu I-au tTczul "'' lumina. 

Dar focul acela es1e iniUnccat, mai t>inc zis c unul şi acelaşi l.ucru cu 
intunericul prezis ca pedeapsă. Jar aceslea au fosl pregătite, dura cuvîntul 
Domnului. dtavoiulut ~i îngerilor lui. Dec:i nuc scn>ihil accs1 inluncric, o 
da1a ce a fosl prega111 pentru ingerii cei rai ltpsi\i de sim1uri; dar nuc nic:i 
simplă ne*1iin1â. căci nu vor 1gnora mai mull pc Dumnezeu aiUnc:i e>t acum, 
cei ce as<'ulta acum de mo~tcr.ito:E ..::;eloi intuneric.:; d_impotriva, îl vor t:u
noaşle mai Noe, căci .. lot trupul, spune, va marturisi că Domn cs1c lisus 
Hris1os imru marirea lui Dumnezeu Ta lai, Amin" (Filip. 2, Il). Dar atunci 
nici lumina ac~c:1 nu e scn,ii;lilă ~i nuc cuno~tin\a, dacă nuc Şliinlâ intunc
ncul opus eL Jar daca nuc c;unc~lint,a lumina arcca. c:i mai degrah:! pmcurâ 
cunoştinţa mbtka ~i · ncgr~Htă a tainelor lui Dumnezeu, atunci nici arvuna 
vazulă ac.:um dt.• .:d t:Ura\i cu inima nu c l·unft~tinta. ci procură. numai, o 
cunoştin'ă t:c..nc~puflt.1toare, iar c.a insa~i c lumina spirituala şi întelecLUala 
(vo'ltOV A.'<'tt vorp( .,''), sau mai tHnc zis duhovni.ccască, produclndu-se ~i 
vazîntlu·sc duhovni<.:c:~t.c~ c C('"'a ce depa~c~tc cu prisosinţă orice cunoştîn;~ 
\i vinul<:. fiond in aL·cl~i limp singura care procură desă.vtrşirca cre~linca~ca 
din lumea at:ca~ta. des.avirşir( ce nu se na~h; prin imita1,le sau În\elepdune, 
Li prin rcvela!ia ~i harul Duhului. 

De arcca ~pune marele. Macarie, a,1nd ca împreună mărturisiwrşi grăi tur 
pc Simeon talmlciiOrul, pe care il asculli cu allta plăcere: .. Dumnezeicscul 
apostol PavL·l a arătai fiecăoui sullel clar ~i limpede în c:c constă taina 
pcrrccta. a nc~tinisrnului. adică stralucirea luminii ccr~ti intru Tc..'"Velatia şi 
pulcrca Duhului, ca nu cumva sa gindeasca cinev-.t ca singura luminare a 
Duhului c CC<t care ne face cunoscute anumite 1dei ~î in fdul ace..,t.t să fie 
pcric)itat. din cauza nc~liinlei ~i a nepăsării, a nu se invrednici de taina 
dcpllnă a harului. În 'topul aces1a aduce. ca un fapt recunoscut de toti. şi 
exemplul cu 'lava Duhului care s-a a.~ICrnul pc fa!a lui Moise; .ca de-a fost, 
zice. ce-i trccawr prin slavă, cu muh mai virtos ce-i ne~recator va fi lnHu 
slavă•(II Cor. 3, llknumind lrecăl<>r 1rupullui Moise pe cares.a a~ternut 
slav-4. Arătînd aslfel <:.1 slava aceea nemuri1oare in1ru revela1ia Duhului • 



luminev.a acum netr«:ttor pe faţa nemuritoare 1 omului L1untric, In cc1 

vrednici. dumneb!it'SCul apostol adaugă mai lna>lo: •Iar noi cu fata d'X('
perua ~lava Domnuluo ca prin oglinda privind, spre acelaşi chip ne prefa~ 11 
dtn slava In slava, ca de la Domnul Duhul• (Il Cor . .l, 11!). Cu faţa des<.'Ope· 
ma. cu cea a sunetului adica; caci .cind se Intoarce cineva Ja Domnul, i se 
ia, zice, acupcramîntul; iar Domnul e Duhul• (li Cor. 3, Jt'i). Prin aoostea 
ap<.oswlul a aratatlimpode ca pc sunete a.~e~.at un aonpertmîm de Intuneric, 
care de la caderea lui Adam a avut putinţa sa se tot ln&roaşe pe<;te omenire, 
oar acum, de la luminarea Duhului, acest arupertmfnt.a fost smuls de pe 
ţuOctclc celor t:u adevarat credmd~i ~~drepti. cact pentru aceasta s-a tkut 
venirea lui Hristos"'. 

Vc:1.i frate ca lumi narile sensibile din legea veche au pretnchipuit lumina
rea Duhului din sunetele celor ce cred cu fa11;a şi cu adevarul in Hristt)S? 
Cei care numesc acele luminari sensibile şi simbolice ar trebui aşadar sA urce 
p~in ele pina 1~ credinta şi la lfehuinţa luminarii de-acum. Ei InsA, dimp<.l· 
mva, se silesc on tot felul sa aiCaţt la necredinta şi pe cei ce cred, ha, de-i 
~ibil. ~i pc f.>!i ce s-au inVTedntctt In mod manifes1 de har şi au o cun~linţa 
stţura tk:o.prc el. Ba prettnd Chtar, in indrazneala ~i nebunia lor, sa ln~te 
altfel pc cei~ care i-a lnv;'tat lnsuşi Dumnezeu, prin descoperirea şi lucra
rea Lui mhuea, cele ncgrane şi ascunse, ncruşinlndu-se nici de marele Pavel 
care zice ca .. cel duhovnicesc toate le judeca, iar el de nimeni nu se judeca, 
pentru ca are mimea lui Hrisws; ca cine a cunno;cut clndullui Hristos ea sa-1 
lnve1e pe el" (1 Cor. 2. IS), adica sa-I faca sa creada spusele lui, ale celui ee 
supu~e raţtonamentelor proprii cele ce sini ale Duhulul Cel ce1i lnchipuif 
ca once adevar se poa1e ana prin ra1ionamente '' analile proprii nici nu 
poate eunoa~te sau crede cele ale omului duhovmeesc; el e om su0e1esc, 
.,tar umul suOetesc, 1.ice ap•.lSlolul, nu prim~te cele ale Du:tului, si nici nu 
poate"(! Cor. 2. 14). Dar atunci cum va face un astfel de om altorac~noscu1e 
şi cre1utc lucruri pe care ellns~î nu le cuno~lt şi nu le crede? 

De aceea cel ce vrea Si Invete d~pre veglterea minţii (>tcp! "'1'/'«<n) Bra 
Si fi C1tperimental însuşi isihia şi vegberea acea.na, precum şi cele ee se 
fnllmp!J tn cadrul lor In chip duhovnicesc şi ne&rtil,laslndu-se sBtuh numai 
de cuge1arile sale proprii şi Incercind sa dovedcasd ra\ion.al binele care-i 
dea.ţu~ra ratiunii, acela a ajuns la ultimul grad de sminleala şi a lnnchunh 
de-a htnclea Intru lntelepciunca sa; caci numai nebun fiind poa1e pretinde 
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,3 strAbata cu ajutorul cunoştintei naturale In cele cc sini mai pr~u.• de 
"atura şi sa cerceteze şi sa 00.-edca.~ cu ajutorul '-ugctarii nalurale ~· • 
hlo1.ofici trupeşli adincurile lui Dumnezeu, cuno<culc numai Duhului, ) 1 

harismele Duhului, cunoscu1e numai celor duhovniceşti şi celor care au 
mintea lui Hristos. Ba pe linga faptul ca e smintit, mai eşi vrăjmaş al lui 
Dumnc1cu. atrilluind, vai, lui Vcliar, lucrarea şi harul Duhului bun şi imrx•
trivindu-se celor ce-au primit Duhul lui Dumnezeu ca prin el sa cunoasca 
cele 1\araznc noua de la Dumnezeu. Cu siguranta ea acela va avea soarta 
celut rau pentru sminteala ce-o pri~inui~le acelora care-I a.o;cultt; .. vai, ztce 
pmfetul, " ' lut ce adapa pe fra1ele sau cu stricaciune". 

E dr ltpsa. deci, ca cei care nu cxperimentea7.a acestea sa se supuna celor 
ce pot judeu. toate., adicA celor duhovni~ti; caci omul duhovnicesc H>ale 
k j u~eca, cum zice apostolul. E de lipsa sl!se supuna a~elora ca prin judeca la 
lor sa cunuasca in lumina adevarata chiar ~i cele ce-i privesc pc eflnşişi. Dar 
ei fac wcmat intors, incerdnd c:i inşi~i sa judece şi sa Indrepte pe cei ce nu 
pot ti ju<l<-ca!i de nimeni, omul duh()Vnicesc neputlndu-se judeca de nimcnt. 
cum zice ac.cla_~i apostol. Prin aceaţta !!ii pregatesc a1lt lor, cii şi celor cc-t 
urmea~.a. ptctrca. Ei ztc: .Nimeni nu poate fi parta~ de des3llifl!ite şi sfinţc
nte, daca n-a anal adevarul dt::~pre existenţe; iar a ana adevarul aet..'Sia rara 
J distinge, rara a te servi de ~ilogism şi analiza, c cu nepulinţa". Aljadur, 
deduc ci, cei ce doresc să ajunga la dcS!vtr~ire şi sfin1enie, trebuie sa invete 
şi .a-~i ln'u~~ mctudclc Şliin!ei lumt";li, de-a distinge, de-a face <ilo
~i•-mc ~i anali1.e. Prin aslfel de argumen1e se silesc sa faca inţelepduneli 
ptcritt>arc. tarlşi eficace. Daca, In loc de acas1a, ar fi venn cu smerenie -a 
aOc a•kvarul de la cct<-e pol JUdeca toate, ar fi a uni CA aceasta opinie a lnr 
e cugc1 chn, erezie a stnfcilc>r şi a puagoreilor, care declara t:Un<~linta 
provenita din Sludiul ~tiintelur treapta ultima a contemplaţiei. Nui in<a nu 
li<~o1im cunoŞtinţa doMnt!itl prin ra1ionamen1eşi silugisme, drep1 adevara
ta opinie despre lume, ci pe cea care e dovedi!& prin fapte şi viata. care 
singura e nu numai adevarata, d şi sigura şi neschimhata; orice raţionament, 
se spune:, e ras1urnat de ah ra1ionament; viaţa IMa, cine o ras1oarna? 

Ba soo>hm ca nici pe sine lns~i nu se poate cunoaşte cineva prin meto· 
deie disltnqiunit, silogismului şi analizei. daca nu1i t:Urt\A min1ea prinu-o 
ea inţa obositoare şi printr-o aseu.a sustinull, de orice vanitate şi riu tate. 
Clei cine nu·şi face mini ea astfel, arela nu-şi da seama, cu 1oa•e cunO'!linlele 
lui, de micimea proprie, lucru care formeaza un lnC(put bun pentru a se 
cunoaş1e pe sine ln.\~i. Apoi, cine cugetA sanAtos nu-i S<JcOt~le cuiva ca 
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vma chiar da~ n-arc noct o ştiin!ă. pr<..:um credem ~ nici 1<>;~13 stiima 
faw f'<! Cln<'Va fcridt. Cum ded vom face toate. a\'lnd in vedere ~tiin\;, 
:<eup tinar! lata (C spun•· ~i Va~ile cel Mare: .. Sim două feluri de ad<:văl 
duure care unul e cu uuul nere,;ar <ă·l ai şi să-I <lai. ca fiind de folo< 
mintum·; cii d(-.pre mare şi cer şi <>:le de pe cer. dacă nu vom cu,no;·~~ 
adevarul pm·nor la ele, Dlmtc nu nt \'3 irnpiedtc.t sa aJUngem Ja fert,ll'd 
fă)!aduua". l.tr scopul noMru sint ~un urile viitoare prumise: lnfierca. indu 
nctcirca. dc,~ol)erirc:a ~i dohindirca comorilor <·creşt i: cunoştin\a Uin 
tntcic lumc)ll c pentru veacul ace,ta Cum 1jce M.um~ adevatatul fil<l•lnl 
.. Da~ cunu~lln!dC \en,t~tle ar infal'~" lu<"runle don veacul vutor, at 
in\clcpiii vc,•cului at:c:-.t~• ar fi mn:"!tCnlturii imparauel cerurilur· dat~ 
Curatenia sunetului este aceea care' vede, atunci lnt~lcJI\iÎ vnr fi departe 
cunn~Un!• lut Dumnc1cu". Ce trchut~J3 ~vcm ucl1 de<> cuno~ltnJ4 care 
ne aprnptc de Dumnc1cu? Şi <"Um \C mai pc~ate afirma ca rara ea e 
ncpulln!ă \ă foc <lnl""a panaş de dc..avir~irc ~· ;.fontcnie? Dar trec pe'tc 
tdcla Uc afirmnri ale celor ce ;.c cred pc ti mare lucru ~i se. amage~c 
ta c•plt~ Sntptunlc Duhului ca fiind contrare faptelor şi Mrh~tilor 
nu.'-"'!11: ma vua t.:M.:Up(t numai de 3t:clc.a urc fnrmc4t.3 1ema (.·uvintului prc
tcn: 

h zic .. Dumnezeu nu 'c poate vedea, ~i nu ~c JK>ate Tn!elcgc, caci •re 
Oun·n~7.:U nu 1-a VălUt nimeni nid udiniuara; riul lui Dumnct.CU, Unul 
n.h~ut. care "''c in •inul T•talui, a<"cl~ a ~pu.~· (Ioan, 1, 1!!). lata deci ca~ 
tn-a!J t·u ''luran!a cei ce ~firma ca vad pc Dumnet.eu. spiritual, ca lumina, 
in ci in~i~t". Dacn dncva le amintc~tc de Cuvintul cel Unul -nascut al lut 
Oumnc1.cu, c;trc a zis: .. C.:i cura!i la inima vor vedea pe Dumnc1cu" (Matei, 
~.li). 'i<IU : .. Eu m3 vni arata lnr sala)luindu-ma Intru ci impreuna cu Tatal'' 
(Ioan. 1~. ~1. l.l), ra,pund indata ca in-a,; cun<Kitnta este accas1a vedere "" .. . . 
nchagind de 'Cl.tm-3 c.a M:. cnn1razk pc c1 în~i~i. o data ce au afirm~• inainte 
ca Dumnc1cu precum nu '" poalc vedea, aşa nu ;c poace nici lnJclegc. Cei 
ce d<>crctea/.a ~ vederea <ptntuata a lui Dumnc1cu in lumina cu fantC1ic 
amagitoarc Şt n lucrare demonica. pc motiv ~ Dumnezeu c in,itihil. ar 
tr~bui sa ~ocutca.ca şi runoştin!a de>prc El 101 un a>tfcl de lucru ocsctitl>, 
dacA DumnCI,cu c nccunnştihil. 

Nl>i insa, ch privC.)tC cunoşlln!a dc,prc Dumnezeu, nu voim sa-i conlta-
7Î<-cm. cad <înt de acmd cu no~ deşi nu ~~ dau seama ce spun. De fapt este 
~· cun~ltn!a dc.prc Dumne1eu şi a dogmclor pttvhoare la El, o vedere 
(Otwpt<t), fl<! tMe o numim teologic; 3\a pret"Um <i intrcbuintarca si mi>ea . " . . . 
IM 

..,.. cea potrivita cu firea. a putcttlor sunetului ~ia membrelor trupulUI, <Înt 

11 form4 puţin schtmhat:! a chtpului mintal. Dar nu in aceasta sta dcmntta~ca 
Inalta a nohleţei daruita nou:! de sus şi unnca supraftrca.\că cu lumma 
llnt~tralucttnarc, de la care \ingura provine in not putin!• şi dC ·a fatc 
t~ologic s1gura. ~·de-a sta şi a se mi~ca pcnnvil <'~ firea puterile 'u0ciU1ui 

1oale trupului. Surnmiod acea unuc, et supnma oncc ~rtUI':_ şt adt'Văr: F~!a 
~c aftnnarc:t lor ca nu există o vedere mat mt.<llcă ~· mat tnalta dcctt cu· 
no>tlnta de care vor~sc ci si că nu exista in general 11 astfd de vedere a lui . . . 
Oumnc1CU, dcnar<...:c Dumnetcu e inviJ.thil, noi care am invaţat de IJ ~-.:1 ce 

1u .-ut 11 ad<."11tJt:! ,edac,li v.>m inlrel'oa · Ce credeţi, Duhul Sfint '<-de cele 
ce \Înt ale Jui Dumnezeu? Oc.'tgur, doar El ccrcetc:uJI ~i adincurile lui 
Dumnc1eu (1 Cm. 2, 10). 

Dcd da~ ar IÎce c!~:.·;~ ~ 'led~ lumina cea ne pata!:! rara Duhul Sfint, 
htne J-a!i inuctla cum poate fi vazut Cel n<"i.Lut'! Daca insa k•pada CtnC\-a 

duhul lumii, pe <arc Panntu 11 numesc intuneric 'Ptrllual (o.:ot<>< " ' "'"") 
,t)<.'J,Ut pc immllc.• nc.cură{ite, ~i M! purîftcA de t~):na .vm~1ţa propr~c; \lac;a ~ 
dc~fdcc de orîc.: tradtticomcncascn. ce -1 imptcdt~ cu~o de puţtn tn ,lJtn t.de 
,,tic. 1 htar daca "' li a~..:a tradtt•e foarte auagatuare cum 1jcc ~arclc V ,o,i1e: 
<1•<4 in >tir-,11 i~o l'lnccntre~,a pe cit f'<"'~'J tuate putcnlc '"Ot•t ulut ~· L-o 
in lrlnca/3 1na1~ a1cnţia cugct3rli- daca • .tJUO' 1~ starea iu.· .. ·asLa. pctrc\:c mat 
Incit '" mmteJ In omtemplarilc pmrivttc cu firea~~ pla~ute lut Dumnc1cu. 
aJ'<II. depă~'ndU·\C pc ,;ne. pnmc.~te tnlauntrul sau Du~ul de la Dumne/CU. 
wrc l unoa,te cele ~c "~înt ale lua OumncJeu. precum duhul omulu1 cunuaşh.· 
cclc ce , ;0 t. al~ <>tnului ( 1 C'<lr. 2. 11 ), ~· Il prim~ te pentru a t:Un<la~tc. cum 
t.ice Pavel . cck darui te lui miMk de Dumnezeu, rPC care uchtul nu IC · il V3/UI 

"urcdt<'J nu le-a au1it si la inima omului nu s-au ţuit"( 1 01r. 2. '1), cum nu 
; . w dea au·l" pttn Duhul pnmît lumona nL"-azutil'! Şo cuţn nu •• ramine 
tnlu" acca>til Jununa ne-1/uta. neauâta ~· neîn!cfe~,3. chiar daca a IO>t 
va1 u~a: Sint vătul..: doar toc.:mai .. cele ce cx;hiuJ nu 1c.:·a va1ut ~· urclhca nu 
Jc._. auzit !\i ,_. uum~t omului nu s..au ~uit". cad cei ce le văd pnmc!'>t: nchi 
duhu•nt~tl si"" mintea lut Hri~tos, cu •Juturul <3r<Ha vad re nu >C f'<\81<' 
vcdca ~· in\el~ţ ce nu se poate ln!elegc. Doar nu C'tc Stcşi ne-vtbtl Dum
na.cu. ci cclnr ce-L privesc şt - L cugeta cu l)(;hi ~~ cugetari create ~· natura!~. 
Celor in care se lnarti~ulca7.ă Dumnezeu ca organ cunilu~cur, nu le va ufcn, 
pn n Sine. intr-un chip mantlt·st şi vederea harului sau? Nu va ţine seama 
de cuVlntelc Solle dtn Cîntarea C.1nUnlnr. pnn care lauda puterea duh(Mti
cca;.~ din <><:hit Jm: ,.lata lrumoa...a ~ti rubita me~. ochii tat purumbi'!" 
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(1,14). Prin ochii aceştia simlind unii rrumu.~1ea mireluo spiruual, 
rbpund şi ei cu bt>gate <vvinte de lauda. 

Nu le e nccuno:<eut celor ini1ia1i cine c porumbul acesta, pe care, avlnd,u· 
mireasa In ochi, priv~te şi ca pentru întlia oara la frumu~1ca mirelui 
p<wcsteşte pe larg auditoriului, format din cei ee-o Inconjoara cu cr<~iJn\1, 
splendoarea Lui. caci precum raza din oclli numai unindu-se cu ral~l4 
soarelui devine lumina 'activa şi vede cele sensibile, In acelaşi chip mirll~ 
numai devenind un Duh cu Domnul, vede clar cele duhovniceşti. Ramin4 
lnţă şi atunci, dc.~igur, Intr-un mod mai Inalt dtdt şi-1 tnchipuiesc in 
gctarile lor $labanoagc cei ce se silesc sa c:ontrar.ica pe lr.lrbalil duhlJYD1ice~t ~ 
nevazut Stapinul; (jiei n-a vazut cincv• vreodata totul din t'rumusetea aC(:ea, 
O.· aceea zice~· Gri((t>rit al Niui: ,,Aceasta n-a vazut-o nici un Ochi, 
priv<"!IC mereu; c.llci nu o vede dt este, ci in masura In care s-a facut pc 
capahil sa pnmea~~ puterea Duhului dumnezeie...:". Fa1a de ceea ce 
cuprtnd, şi ceea ~.e cuprind le este ea ceva necuprins, fiind aceea lucrul 
mai divin şi mao deosebit de toate. Daca vad ceva, nu şi ştiu cei ce vad, sau 
Wlca aud ceva nu şi ln!ele~. fie aceea cunoştin1a celor ee nu s-au intimplat 
inca. fie ştiin!a ceiM veşnice; nu le lnlcleg, pentru ca Ins uşi Duhul prin care 
le vad e n~<uprin<. Caci aceasta unire a celor lndumnezeili cu lumina de su~ 
-.c Intimpla In vreme <.e Inceteaza orice lucr•re Intelectuala, cum zice marele 
Dron"'e', C.. nu e o •Oare a lui Dumnezeu cu ajutorul cauzalili!ii, sau al 
an•lug1ei, <.:aci •tund am avea de-a face cu o lucrare a minlii: ea se Intimpla 
prin Inlaturarea (A'<H tr'{'<Xtpto~v) oricarei idei, fAra ca ea lnsAşi sa constea In 
aceasta inlaturarc. Daca unirea aceea ar fi numai o astfel de lnlaturarc • 
atunci ar Sta In puterea noastra. Dar, cum spune sr. Isaac Sirul. c o 
Invatatura a ma).llhenilor sa voi~ti sa urei singur la tainele ascunse ale lui 
Dumneleu. 

Nuc deci numai lnlaturare, suprimare şi nega1ie privirea aceasta, ci unire 
şi lndumnczeire, produsa prin harul lui Dumnezeu In chip mistic şi ascuns, 
<lupa Inlaturarea tuturor impresiilor de jos; sau, mai bine lis, dupa încetarea 
activitltii min!iî. care e mai mult dedtlnlaturare, ultima fiind doar un refle. 
al celei dintii. caci a deosebi pe Dumnezeu de toate llpturîle o poate face 
orice credincios; Incetarea oricarei activitlli mintale Insa. ~~ unirea uite· 
rioara cu lumina de sus, fiÎJld oarecum o patimire 'i un final lndumne7.eitor. 
se Intimpla numai ta cei cu inima curatita~~ plina de har. Dar ce zic unirea 
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d nd chiar şi numai pentru -.ederea de scurta durata a fost lipsa de aceia care 
ru~rt ptna atunci Invatacei fruntaşi, trebuind ~~ ei sa evadeze in acel 
moment peste orice In tiparire sensibila şi intelec;tuala, sa nu .vada deloc. 
pentru a se lnvrednici de adevarata vedere ŞI sa paumea.$c.llln ch1p ncln\eles, 
pentru a simti cele ce sint mai presus de fire. . 

Mai Incolo vom doYCdi cu ajutorul lui Dumnezeu atlt dl aeera au vazut 
de fapt ceva, ctt şi ca vederea lor n-a fost sensibila sau mintala .. Vezi deci ca 
aceia au primit drept minte, ochi şi urechi, pe Duhul cel necupnns. pnn ca~e 
vad, aud ~i inteleg'! caci o data ce e oprită orice lucrare intelectuala. pnn 
ce ma• vad îngerii~~ oamenii, deopotriva cu ingerii, pe Dumnveu, daca nu 
prin puterea Duhului? De aceea aceasta vedere a lnr nu e sim!ire, pentru~ 
nu 0 primesc prin sim1uri; nu e insa nid intelegere, pentru ca nu o află pnn 
cugetari sau prin cunoştinle ce se clştigll din ele, ci in vreme ce Intetea~ 
orice lucrare mintala. Dar nu e nici imagina1ic, nid idee, nrci parere, ntcr 
vreo concluzie prin <ilopsm~; nici n-o ~liga mmtea numai urcind, pnn 
negarea tuturor'. cac1 orice porunca dumnet.eia.$c.ll ~i orice ~e~ sftnta t~ 
duce doar, dupa cuvintul Părin!ilor, pina la curălirea momn: ~~ orree ch1p ~· 
fel de rugaciune sll~cşte in rugaciunca curata; la fel, orice ra!ionamcnt 
!Aoror). urcind de jos •pre Cel aşezat deasupra tut~ror ~~ de.,plrlit de toale. 
se tine doar pina ce fau:m ahstra(\ie de toate c:ru•.en\f!l~- Dar de aiCI n_u 
urmCIVJ cl dupa poruncile dumneJ-Cieşti no mat eJusta ntm1c alta.-va det11 

curatenia inimii, ~i ~lnt şt altele, ~i Inca foarte multe. Astfel c arvuna pentru 
veacul acesta a celor promise ~i bunurile veacului viitor, vazutc şi g~stat~ 
prin aceasta arvuna. Tot aşa, dupa rugaciune exi~ta vederea ncgratta, şt 
exta1 ul In vedere,~· tainele nelnlelese. La fel, dupa ce facem abstraqte de 
toate ex:stentele, mai bine zis dupa Incetarea acuvlll!ii mintale. realizate in 
noi nu numai cu cuvintul ci şi cu fapta, exista ceva care deşi c neştiin!a. c 
mai prc.<us de cunoştin\a, ~i deşi c noapte adinca (Y"<"'"")• Intrec-: In malu· 
ci re orice; şi in acea noapte adinca. atot~tralul1toare, se dau, cum 11ce marele 
DionlS1e, cele dumnezc~ti sfin!tk>r •. Deci nu e somplu o lnllturare a 
ori(jlrei idei aceasta privire atotpetfecta a lui Dumnezeu şi a celor dumne· 
zcieşti, ci o lmpanaşire de cele dumnezei~ti, avind loc dupa lnlaturar~ 
amintita; c mai degrahJ o dare ~~ o luare, decit o Inlatura re. Cele Wltc ŞI 
luate sint 1nsa nesraire. De aceea cltiar Wla sraiesc despre ele cei ee le 
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~nmesc, o fac cu pilde ~i analogii; nu pentru<:! aşa li S·au arauu accka 
CI penlru <:! nu I'Ql fi expuse altfel <'ele ce li s·au aratat. 

. A~ti ~ntr~ri ln-.t, ~od sa inţclea,ga cu pieta1e <:! cele co1nunicaui 
:"-~ pnn.ptlde ''"t ncgrau~, <orotesc nebunie cun~1in1a cea m•i pro:sus 
mţelep<'lu?.e ~i caldnd baiJuwmor margărilarclc splfiluale (..."/r<Nt), · 
pnn arţuţu fC! C:CI t-e le scot la vedere atit dt c cu putinţa. Iar aceia scot 
vt-'dcre, pe <11 e cu putm!â, cele negtai1e, minali numat şi numai de 1ut•ir(:a 
deaproapelui, ca sa lmpraştic din cei ce cred, rara a fi ini\la!i, rât3mea 
dupa Inlaturarea u.le1lor despre existcnţe, are loc un repau' de.,avln:it. si nu 
o lucr~rc ce e mai pre:.us de repaus. Dar acele lucruri ramin, dupa r11e~ lor, 
ncgrihtc. De at'CCa marele Dionisie zice<:! .,dupa inlâlurarea lcJeihlr despre 
'""lcnţc nu mai cxhta raţiune, ci 101ul e ira1ional (01'.: ttva1 AO)'C:W, «M' 
a.l.oyt~vt'· sau ca .. dupa ispravirea întregului meu~, ne vom uni cu Cel 
ncgrăn'". Dar daca 'înt negraite, nu inseamna ca min1ea ajunge numai prin 
ncţarc la e<:le ce 'lnt mai pre.~u:. de minte. Chiar ~i urcuşul ac<:) ta implica 0 
oarccar~cunn;o~lerc a celor ce nu se potrivesc lui Dumnvcu ~i ,. ca un thip 
al vcc.lcru ac'ciCta rara furma şi a minţii umplute de ca. Dar nu urcu.~ul În.>U'I 
este acea vedere. Daca cei ce S·au unit cu lumina aceea In thip ln~cre><:. ~ 
~~;"C'nu pnn nc~.arca tuturor, o fac aceasta pcncru ca !.lin unnc41 tu eJ. au 
'"'"'lat c.1 depa;ot.~te u~ate, ca fitnd mai presus de fitn!JI. Ce1 ce ...: fn-rcdni· 
~sa pnmca<ca latna de la cei ce.au experiai·O, prin a~'Uilare uedtncooa..a 
~· mţeleapta, Inca I'Qt slavi acea lumina dumnezeta.~ şi necupnn!\3. prin 
negare~ tuturnr. A...: untln!\3 cu ea şi a o vedea nu Jl<lt, decit in Ului cind, 
punri~mdu .,.e, pnn pamea poruncilor şi dedtcindu·şi mintea ru~:adunii cu· 
rate ŞI nernatcnale, vor primi puterea mai pre.~us de fire a vederii. 

c_um vom numi deci aceasta vooere, daca nu e nici simlirc, ntci lnţclcgcrc'! 
l.k~tgur, nu ."'~fel ~c cum a numit-o Solomon, care a intrecut pc wţi in ţclcpţii 
dtnatnte de el: Slfll{lft utttl•etualtl şt dumnezeiasca. fmprcunarca acc~Htr 
doua cuv1mc îndcamna pc cel care aude de c;o sa o cugete ca nefiind nid una 
dtn ~oua: ntet stmţire. nici lnţclcgcre; caci nici inţclcgcrea nuc simtire, n1c1 
Stmţtrca, lnţclegcrc. Stmţirea intelectuala ('! votpa mo6•1cm) c ~u lotul 
""CC\'•. decit amindoua. Vom numi--o ded fie cu numirea aceasta, r.c ca 
Dton.'<le Arenpagilul, unin, şi nu cun~tinţa ... Trehuie U ~tim, liCC at~ta. 
ca m~ntea nna.-.ra arc puterea de·a inţelege. prin care cunoaşte cele •-e sint 
tnlcftJltbtle, dar Ulltna, pnn care se impreuna cu cele ce-o tran~:..,nd, Intrece 
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natura minţii"', iar In alt loc: .. La fel cu simţurile sint de prisos şi put~nlc 
tntelectu<•lc. cind sunetul, dohindind formă dumnezcia~ (Dtot"l~r) prin 
un11ea = nclnlelca!\3, pătrunde prin raz.ele lummii neaproptatc, ca prin 
n~>te arcuri ce nu sint arunc:. te de ocho"'. Iar înlelepiulln cele dumnctcuşi, 
\1axim, tice că In umpul awlct uniri .privind sfinlii lumina slavco ncaratatc 
~· mai pre>us de gr••· dcovin ~i ei. Impreuna cu pu1crile de sus, p3rt.L~t de 
feridla cuta1enie". Dar);! nu <'feadă cinev-d ca sfinlii acesua \1\.lr~ atct de ' . 
urcu.~ul prin negatie. 

Urcu.~ul ace,ta \lă in puterea oricui wi~lc şi nu Inalta sufletul la dem· 
nit;olea lngenlor; de,facc. CC·i drept. cugetarea de celelalte lucruri, ''ar unt· 
rea cu cele de dinmlo n·O poate rcOtlil<l. Curaţenia părţii p:o>onnalc a sune. 
1ului, tnsa, des facind mintea. efectiv, de toate, deoarece ~cp~r1Ca1.a puftck 
şi patimile, ur.~~~~. :>rin ougaciunc, sunetul cu harul Duhului, 1ur prin har il 
duce in posc,iunea fericita a malucirilor dumne1.eicşti de l;o caro capata 
formă ingcrca'ca ~~ dumnezcia.ca. De aceea Parinlii de dupa marele Dioni· 
~ie nume,._: acea:'l-tă stm{trl'. duJwvnictascll, numire care şi ca c JXHfÎ\•ila, 
exprimind mal hine acea vedere negraita: cad în acele momentc,lntr·adcv3r, 
omul wdc cu Duhul. nu cu mtnlca, ntci cu trupul. 

a de fapt vede. In lhtp ~upraflrc.,osc, o lumină ce·i mai pr""u' de lumina. 
at-ea.'la o ~uc ''l!ur cel ce o •~'de: dar cu ceo0 vede nu·şi da ...:ama atunn ~~ 
nici nu plMIC •crccla natura a<-elui insuument. dm pricina t'3 Duhul cu t'are 
vooe este cu neputtn\a de cer<-etal. J'cea.~ta e ceea ce a ~pu< ~i Pavel dnd a 
au1jt cele ncţrauc ~· a vatui cele nevazutc: ..Am valul, 1icc. daca afara ~c 
tru p, nu ~tiu; uaca in trup. nu ~tiu" (li Cur. 12. 2), adtd nu şua, cr« mîn1ea 
sau era trupul care vedea. ("act el vedea, dar nu cu 5imţul: ln<ft clar, cum 
vede 'im!ul cele -.·n,ihilc; ba chiar mai clar ca acela. Iar pe ~inc oe vedea, in 
dulcea\• nc~răita a e<oca ce vedea, ca rapit ~i i~it afara, nu numai pc,IC nricc 
lucru ~i idee ~e lucru, ci şi din ~ine. Ba, sub puterea exta7ului a uitat chi"r 
~i de rugaciunca catre Dumnc1..cu. Aceasta este ceea ce spune ~i ,nntull-aac. 
avind ca tmpreun3 mănurisitor pc dumne?.eiescul Grignric, ca .. ru~aciunca 
c~lc purt1a1c a minţii. şi singură se rclca7.â brusc cind e surprin..a de lumma 
Sfintei Treimi" ~au eli .. exista o puritate a min!ii peste care stralu•-eştc in 
timpul rugAdunti lumona Sfmtei Treimi; atund mintea se lnalţa mat pre:.us 
de rugac1unc: de aC<'C<t nu trebuie u mai numim aceasta <tarc ruţklunc. ci 
produs al rugauunii curate, tnmis prin DubuL Atund minlca nu se mai 
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roaga prin ·rugaciune, ci, ajunsa In extaz, patrunde In lucrurile neintel~ 
Acc..st~ ~te n"''tiinta. care e mai prc.us de; cun("ftin!i" (140). 
~,, acell~cru prea dulce care-I rare:~ te şi-ltran~pune w mintea in 

Şi." Intoarce tntrcj!. >pre sine,_ li vede omul, ce-i llrcrt, ca ., lumina revela 
toare,_ d~r nu de a?rpun sensrhlie. Oei acea lumina nu c marginita nici 
Jm, nK-1 -~n sus, nrct pe de laturi; In general, suOctul nu vede nici 0 margrl!4 
a lummu ~~c-1 lumtncaza de jur ImpreJur, ci pare dl ar sta, fiind lntr·e. 
ocbtul, !" mtJIOCUI unui soare mai stralu~itor de nenumarate ori si mai 
d.eclt ?nu:. De aceea Macaric cel Mare numeşte aceasta lumina, ~emargin 
ŞI mar presus d~ ceruri. Iar altul dintre sfintii desâvlr.jiti a va1.ut toate 
tcntel~ hnbr~~·~••c de o Mngura ra1..a a a=tui soare ~piritual (""'"«"' 
~NO.l); ŞI de.<rgur nici acela n-a vA7ut ocea ce este si cft ~te a~· 1 · a cf fll , ~ ~ umtn , 

t le <-use_dc: reo:pt:v ra!i de ea; Invatind din vederea ei~· din ur.irca 
presus de mrnte cu ea, nu ce este dupa natura ei, ci ca este cu adevarat ~~ 
c mat presus de ~re. şi de fiinta, fiind cu totul altceva dcdt toate existcnl[elr~; 
Intelegind Insa ro rntcriorul sau, In c~ip negrait, ca singura ea exista c 
adevarat Şt ca e totul. u 

Dar n~ totdeauna se arat~ ace:-sta ne marginire. Iar cel ce IKl vede ştie ca 
rl n-o poate vedea, nefirnd rnanrculat, pnn puritatea desa\'f~ita In Duhul· 
nu tot~- ce vede are marl:ini. Ond deci slahejte din vedere S::tisfactia ~; 
hnrştea sprntuala ce ttvUraşte din ca tot aşa de calma ca şi din cel ce~ 
cl~d ~de din ea focul aprins al dragostei raţa de Dumne1_cu, cel ce priveş~ 
~~~~ srgur dl vede e~ct lumina dinainte, numai ca acum 0 vede mai adum
brna. La rei, daca crnCVll, ducind o viata tot mai placuta lui Dumne1.eu, 
r~nuntind la toate şr aliprndu-sede Dumnezeu din 101 suOctol Inainteaza ş' 
~Jun~ la o ~edere mai limpede, ştie Ci ncmar"nirea a ceea ce' vede, este d~ 
rap~ nemargmrrc; el nu vede marginea Stralucirii a ceea ce pnveste vede 1 .a 
mat bln." slahr<'lunca Cllpacitaţii sale dc·a primi lumina. ' ' n 

.Apm, ceea ce s-a Invrednicit sa vadl n-o tine pur şi simplu de naturi a 
lut Du?'ne_zeu. O<.i precum provine din sun'et ,;a\" In trupul ncin.•unetil, 
l• ~u~1m ŞI VJaţa _aceasta suflet. deşi ştim ca e altceva dcdt sunetul care e In 
not .~' procura vra1a. 101 aşa provine In sunetul punator de Dumnezeu 
lu~una ~e la ~umnezeu care e saJaşluh In el. Ba intrece fi aceasta compa
r~ttc un~rea lut D~mnczeu a toate cau1.atorul cu cei ce se lnvredniccsc de 
ea. In baza putem sale suprafireşti Dumnezeu ramtne Intre& In Sine, dar 
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locuiqtc deplin In noi; şi ne lmpana._.eşre nu din firn!a prnpric. ci 
'lav-• ~~ straludrea proprie. Deci e dumne1.erasâ aceaţta lumma; unri 

tl numesc chîardumnn~irt ("tOT'7f). Şi cu drept cuvint; cacr indumne
'"'<'!IC (r)to;rom). Ba n numesc şi însiJli 1ndumnezeirta (avro/)eworr) şi 
rnnri~•iul dumnatiril ((lrap.:tll). Aeea~ta poate parea o lmpaqirc şi o 
nm•uq,rrc a lui Dumncl.CU cel unul. Dar Dumnezeul principru (apxtilrM) 

mai pr~us de Dumncteu (v><~tM) şr mai presus de pnnlipiu (t•Jrt • 

J*>i'X"")· ca unul ce e>t~ radacina, suportul (vJtomar~•) ace,ter dumneZ&'iri. 
au inva\at, dupa Oionisre Areopagitul, da,calii Bisericii, .. numind dum

tiCl:eir,o, darul lndumnc~.eilor ce provine drn Dumnezeu"'. De aceea ln'u.~i 
Oionisic, >Crirnd catre Caius care intrebaşc .. cum e Dumnc~cu mai presus 
de prin,·rpiul dumnc>eirii". zice: .,Daca tn1e1egi prin dumnc1.eire. darul 
ln<JumneLcitor prin care no: !ndumnezeirr. ~i daC! acesta este pnncipiul prrn 
• .arc ne lndumnezerm. al a~ -o~l dumnCI.Ctrt, atunci 0:1 ce c'tc mai presus 
de nricc pnncipiu, e d1nt."lo de aceasta"'. Panntii dau aşadar nume dumnc
tcic~ti harului dumnc1cic..: al luminii celei mai presus de Mm\uri. Dar nu 
, implu aceasta e,tc Dumnezeu după natura Sa, caci El poate nu numai ,a 
tumi nci.C ~i ,a_ indumneteta'ca mintea, ci~· <a producă din necx"tCn\3 tuat.ă 
ll n\a 'flrrlluala. lat3 deu ca ~· v3/Jndu-L <fill\11 h socotesc nc\3/UI, mai mult 

llcdt !n'a!a!ri plinr de intelepciune lumcaSdl. 
O:i ce , .au urcat pina la ar:easta vedere ~tiu ca vad o lumrn3 pnntr-un 

"m\ tntelcctual şi ca lumina ar:easta e Dumnc1.cu otre luminc;~~.a, pnn unir~. 
cu harul Sau ~i in chip negrait, pe cei ee~ lmpanaşcsc de El. Iar daca ii 
rntrchr cum <e vede cel invi1ihil, 1\Î vor raspunde .. nu In cuvrnte inv3!ate ale 
ln\clcp<runllnnleneşti, dIn cele inva!atc ale Duhului SITnt" ( 1 CM. 1. IJ); 

caci nu le trchure şi n-au hp<a de ln\elepr;runea omenca<d, ~vint! inva!atura 
Duhului ~·· impreuna cu apostolul, lauda .. ca intru simplitate ~· intru <'11· 
r3\lfC ~i intru harul lui Dumnezeu, iar nu Intru ln\~lepr;iunc trupeasca :ru 
petrecut In lume·• (11 Cm. 1, 12). T1i vor raspunde aşadar cu cvlavto:: nu se 
margine><:, o, omule. cclr: dumnel.cieşti la cunnştin!ele nua<tr~; şi multe din 
cele ce nu le ştim, au ratruni divine. ,.Asemantnd deci cele duhnvntc"''ti cu 
cele dubovnrWjti" (1 Cor. 2, 13 ). cum zr« acel~i aprl'Otol, vom dovcdr cu 
Vechiul Testament harurrlc din Noul Testament; cad de a~:eea a numit 
apr.rstolulasemanare dovada din Vechiul T<:Mament, pentru ca prin intarirea 
de a"rln darurile harului se arată şi mai mari ca cele ale legii. Vor raspunde 
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u·o ce traiej;C ~·vad prin Duhul, dllrc cei ce-i Intreaba cum -.c poate 
lununa nevăluta, ea~~ acel va,.awr de Dumnezeu, Ilie, a va7ut. O acela 
~a~"'. senzorial.u dovedeşte cojoc~l ce şi l·a pu.~ pc ru1a (1 Rcg. 19, J:l): 
ea a •hzut pc Dumnezeu dupa ce şa.a acupcrit tl<:hii scn'lhili cu cnjocul, 
manune vrc<lnJct de credin\4 epitetul prin .-.re e caractcr11.at de 10\'· 
71ltor de Dumne1cu. 

.l~r ~aca o-ar in~rcha din nou dneva. de ce '>pune!i ca va rasunA ru1~a<~iu'" 
won" onlăuntru şa ce e accra ce spunc1i ea mişca inima, vor aminti iară>~ 
cutremurul lui Ilie, prin care s-a anun1at a ratarea ~piriluală a lui Du · 
(1 R~g: 19. 12), ~i de pintccele ce ra,una al lua 1-.aia. Celuo care ar adau~a 
lntr<hc, ce e-tc căldura care proMne don rug3<1une, ii vor amon li de focul 
":'re spune acel<~~• lhe ca c 'cmn al lui Dumnct.cu pina ce nu s-a aratat 
~·ca acel roc.: trchuic să se sctaimhe ÎJHt·un "int sub\irc t~ sâ prîmca~(·a 
''n~ raza dumnocia,ca ~~ a>tfcl sa poata arata v471ltorului pc Cel n<"'a'~ 
~a " "'"amant o de Ilie insu~i. care era şi \e arAta ca [tK: şi s·a suit cu oru,n~ 
onor-un car de r,,._ (Il Reg. 2. Il): apoi de celalalt profet ale carui marunt 
;ardeau l'« .Suh puleiC<i foculUI ~~ aceasta pentrU ca se 13CU<c in el cwvînld 

Dn~~nuluî<:..• (~>cut in sfîrşit, despre orice ai ln~rcba din cdc ce se per 
in t:t tatmc~ atcut, c.:omparind-u c:u cele duhuvmcesti a~mantHoarc îll 
ra,punde in ~cela~i fel. In ţcncral vor 1.ice catre fi~rc: Nu au,j o;,.~ le 
.. nmul a minoot rime de-a ingenlor?" (Ps. 77, 29).1'\u auJJ pc Domnull.oci:n~ 

r.:-1 .. vad~ pc ~uhul Slînl celor ce-L cer ziua şi noaptea" (Le. 11. IJ). 
e dc<'l punea ongcnlor! Nu lumina dumne7.eia.~ca 'şi mai l""'us de ceruri 
care ~ une,c. dupa marele Dionisie. mîniile fie prin iradocrc fie prin 
~ore! Stralucorea acestei lumini peste oameni a preincbipuu-o D~om1~e1·cu 
IR <.'U~~I .. cclur pturu/A'1.i de: ant, lriml\ind mana din cer, 'ia implotnlll"l 
~mtos .. hn~ ium~n_a Duh~lur Şi daruind trupul Sau lumonatnr spre rnion<.<ltrcj 
,;ciur ce cred 1a1c on El şr-şl d<lVcdcsc crcdin1a prin raprc. Iar acea"a C'IC 
arvuna ncgraotci •1>muniuni cu ~lnstos in vcacul viilOr. Daca •inl inchipultc 
In k~te şoahc daruro dintre cele adu.-e noul de Hristos, nu. 1 nimic de mirare. 
Ve"- d<~l ca ŞI don luminanlc acelea sombnhre raulra 0 lumonarc ~pintuala 
~~ la o ne d~osehotc de >fiinta'! 

• • 
hor fiindc.J 'pui d! cei ce resping lumina dumnezeiasca a harului numc.'c 

lumona aparuta In Tal>or sensihila, ii vom intreba mai lnrli de somtcM: 
dumne1.e1asca (t1 Ora.IO)'Ot!Of) lumina ce-a strAlucit atunci In Tabor pesrc 
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ra~ii tnv4!3ceilnr. Daca n-o socuiC..C dumni!Zi)oil\ta, li va d<!zmtn\1 insuşo 
care, dupa Marcu, a vegheat In munrc ~i-a vâ?.ut slava luo Hrlw>s, iar 

cum scrie insu~lln a doua epistolă a sa, a privit marirea Lui, fiind 
lmrorc1Jn3 cu El in munrcle cel sfint (li Petru, 1. 16, 18): le va Inchide apoi 

admorabil a~-ela .-.re a talmlt.ll ~u gură de aur propuvaduinlc cvanghe
IICind: .. Domnul S-a arAtat mal strălucll OI Sine, trupul raminind in 

""'ma lui, iar Dumnezeirea arătlndu-~i r<!zclc ci"; In sli~it, ti va Infunda 
rele Dionisie numind acea lumină aratare dumnezeiasca (Ot"'i""vtra) ~~ 

11\:lle rc dumnc,.eoa~-a (Ororma). La CI 'c alatura~· Griguric cel cu numele 
t<"logul care 11U: ca ..acea Jumona e Dumne1cirea aratata pc munte 

nvao,acciln...-. Iar la urmă, impreuna w al\ii, S1moon. cel care ~ lmhracat in 
l11nha frumoa'a voC\IIC mai tururor sfin!ilor, >Crllnd: .. Teologul cel iubit 
lndco;cbi de HriSI<l\ a vazul pc munrc lns:!~i Oumncl.circa Cuvintului, dez

\\!hHl ". 
Daca tn..a, potnVIt adt."Vi!rului şi talmădrnrilor adevaruluo r<-.:unosc lumi-

"'' aceea care s-a vatut drept lum1na dumneLt!hl'tâ ~~ a lui Dumnctcu, vur 
trebui ,11 marrurisca,ca. dcl>dara cu acea~ ta, ca Dumnezeu se ara o~ in l'lupul 
ld m:.u tJc~v.ir~il ca lumina. De aceea L-a v3tut şi Moise a~a. ~i aproape 
hcc;~ rc dinlfe prokl•· mao ales acela camra h s-a ararat real. nu In vi>. Dar 
..a /Ilem ca v<'tlcrole •linte ale lor au fost '""'" ••mbohcc. <um ar -rea 
wn1raru no~lri. v~derea df.:scopcrită apostol iim In Tabor n-;o ."., rost insa 
o a•qfcl de lumina ,,moolica. ce ~c naş1e şi piere, ~'lei ~ c slava venirii a 
douu a lui Hrrstl"· cea care va straluci continuu pc,IC cei vrednici in veacul 
nL."IiNt, cum a '" dumnezcte>cul D1onisie

1
• De aceea Va~rle cel 'lllare o 

• numc~tc prcludoul dl'Cicia. !ar Domnul o .numeşte in E'"'n~hclu tmpar3!ia 
lui Dumne7.Cu. De ce acuza âtunct contrarii n~tri pc cei ce lic ca sfon\li vad 
pc Dumnezeu. in chip negrăit,"" lumină, daca El'" arată ca lumină «tir In 
•cacul de acum dt " in cel viiwr'' Oare fiindca n-o oumc'c ,cn~il>ila, ci 

• 
ontekctuala, cum num~te şi Solomon pe Duhul snnt? Dar ct in~')' ii b1r1esc 
pc aCC.)tia ca 1:1C ca vad in timpul rugadunii o lumona scn>ihola ~;condamna 
pc W\Î cei ce declara >Cnsibilă vreo hari>m3 dumnezeiaM:a. Cum dcc1, urlind 
ace•,ta, socotesc vrednici de condamna! pe cei ce nu numesc scn,ihilă lumi
na dumnezeia»dl'! ObServi dt sint de nesiguri ~·de ..chimbaci"'!i'1 Sini tan. 
pc cit -e vede, in a ţpune rAul. nu insa ~· in a vc<lca hinele. 

1 
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Dar nu numai atit. IU.\pun~ a~ti taJmacitori siguri ai aparitiilor 
noasc vechi şi noi, Inca la co:va: d<ica s-ar li Intimplat sa fie prezent pe 
vreun animal necu\lfntator, ar li simtit acel animal lumina aceea mai 
citoarc ca warele'! Eu unul nu cred. Oei nid despre ~lava ce-a luminat 
naşterea lui Hristos J>e-'te pastori nu se scrie s-tl fi simtit turmele. 
lltunci lumina sen~ibila, aceea care strălucind nu e vazuta de ochii n"'""" 
deschişi şi care vad cele sensibile, ai animalelor necuvintatoare? Daca a 
deci va1uta de ochii scn,ibih omeneşti, desi8ur ea acei ochi au vazut-o 
ceea ce-i d~beşte de privtrile necu\lfntatoarelur. Or, ce poate fi ace<!! 
altceva, dct.it ca prin priVlrile omc~ti privea mtntea. 

Daca deci nu prin puterea sensibilă au vă1.ut acea lumina, caci a tunet 
fi vazut-o şi necuvîntatoarelc, <.i prin puterea mintala care percepea 
simt. sau mni bine zis nici prin aceasta- caci atunci orice ochi ar fi vazut-i 
şi mai ale. cei apropia!f, strAlucirea ei fiind mai presus de soare- daca 
nici prin aceasta propriu-lis, n-au vazut acea lumma. atunci nid lurntl 
aceea n-a fnst propriu-ZIS sensibila. 

De altfel, nimic sen\tbil nu e etern: lumina Dumnezeirii tasa, care 
numua In multe lucuri şi slava lui Dumnezeu, e dinainte de veci si rara ,r;,~, , 

• 
Dcd nu c .>ensibila. Iar nefiind sensibila, daca ;,-au Invrednicit apo<tulli 
o primeasca prin O('hi, aceasta s-a datorat altei puteri, nu celei sensibile. 
teologii numesc, de aceea, StrAlucirea fetei lui Iisus, negrăită, neapropiata 
netempurala, ca fiind ceva negrail, şi nu sensibila propriu-zis. La fel nu 
~· lumtna. t:<~re e locul sfinJtlor dupa mutarea de atei In locasurile dtn 

• 
unde e lumina, stralucirea de pe Tabor fiind doar un preludiu al et ~~ 
arvuna ~-c se da sfintilor atei. Oei deşi toate a=tea au numiri de lumtna 
uneori par a ('ădca >Ub sim1un, ceea ce-i paradoxal, totuşi ele sint mai pr(:sus 
de minte ~~ numtrilc lor sint departe de-a exprima adevarul despre ceea 
sint In sine. Cum sint atunci ;,cnsibilc, In inteles propriu'! In rugaciunile 
le facem pentru cei adormitt stri8am cu starui o la catre buoatatea dumnc· 
zeia.\CI: .A-:ea,.a sufletele lor In loc luminat"'. Ce trebuinta au sunetele de 
lumtna -ensibila? Sau ce durere le poate p!K,nui Intunericul contrdr, dar 
>en'lhtl ~i el? Ve.ci ca nimtc dtn aceo.tca nu e propnu-tjs sensîhtl'' Iar ca nu 
'int nici simplu neştiin!a ~u cunoştin\3, am aratat mai inamte, cind am 
amintit şi de focul intunecos, gAtit neamului diavolesc. 

1 
l.fi('IIUI ~tru UlUfţl. 
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E necesar deci ca ~i despre aratarea luminoasa a lui Iisus In Tabor, sa 
au-ţi dai parerea pe baza cugetarilor slabanoage. adteA omen~ti, ~i • . re
flexiilor 8r<.~IIC, ci sa te supui cuvintelor ~uhovni~ti ŞI ţa a~tepţ~ ~unnşt~n!a 
,;gura ce vtnc tn inima curata pnn expenenVt Oct acea.<ta, re_ahzmd untrea 
cu lumina aceea, lnvaţa tainic pe cei ce-o ob\tn ca nuc ceva dm cele ce sint, 
ca una ce dcpa.~eşte toate existCn\Cie. Cum e dcci sensibil, ceea ce c.<te mal 
presus de wate existentele? Sau, care lucru sensibil nu e faptura? Cum va ft 
Ins! stralucirea lui Dumnezeu, faptura'! 

Nefiind dtX.i lllptura, nu va li nici sensibila, In sens propriu. Marele 
Macane 1.1ce: .. Ond se intoarce ~unetul cu !rica, cu iubtre ~i ruşine. ca şi nul 
mtpiwr. la Dumnezeu, Stapinul şi Parintele sau, Accl.a O p~imeştc ~~~o
tinuu-i grc'!Ciilc~i 11 imbraca in vcşmtntul slavet, allumtntllutlirtstos . Care 
alta este tnsa ,Java şi lumir.o 1~1 Hrlstt:s, daca nu aceea pe care vcghtnd a 
vizuH• Petru în vreme ce era cu el In muntele cel snnrl Cum ar putea n 
deci ace"''" vL>smint al sunetului. dacă e sensibila? In alt loc, accl:t~i teolog 
numeste lumin~ aceasta .:x:rca\CI. Care dinlrc lucrurile sensibile c in<a \'C

resc? ·In alt k>e iara~i :dcc: . Framlntatura firii omeneşu. pe care a luJt·O 
Domnul .-u1lra Sa. a ~1u1 de-a dre<~pta maririi In ceruri, plina de 'lava. dar 
acum nu numai in faţa ca la Moi,c. ci in intreg trupul" . 

Stralucc,tc. oare'. degeaba aWhltrupullui Hnsto~. o data ce nu e ntmcnl 
sa l>rivea,ca lumina aceea- cad dege<~ha ar străluci dac~ ar nsensihila -: ~·~ 
c.'te ca mat dcgraha nutremlnn·• duhunlor, atit inger~tt dt ~·ale drepţtll>r. 
O.>ar ltccm catre Hristos, ruglndu-nc pentru cei adormt\i. sa a.jele sufletele 
lor unde cauta lumina fetet Lut. Cum <e vor bu<:ura \uOctele de ea daca c 
.en.<thtla'! Cum <e vor sat~lutln genere Intr-o lummil ce strllluceşte sen'lhtl" 
vasile cel Mare tire ca cei ce erau curaţi cu inima cind s.a aratat O.tmnul 
prin trup ... vedeau continuu puterea aceasta, stralucind.din trupul !nchin:~~::· 
Cum c insa lumina sensibil~. aceea care c vazuta datonta cura!cntct tntmul 
u upa dumnct.ctcM:ul cintare\ Co~ma . .,Hristo> a atins pe lnalţime. o st.rnlu
c.re ncmawrJta in frumu\C!C". Cum nemasurata, dllcă era senstbtla! Iar 
Stefan. pnmul manir pentru Hn<tos. dupll Hnstos, pnvind în sus a v3tul 
~runle d.::>ehi..e si slava lut Oumnct.eu In ele şi pe Hri<tOţ stind de-a dreapta 
lui Dumnc1cu (Fapte, 7, SS-51i). Poate oare aJunge vreo putc.re sen~thtl3 
pina la cele ce <lnt ma1 pre.>us de ceruri' Oei el de ;os: de!'<' pamint. ~n.vea 
acolo. Şi, ce-i mai mult, nu vedea numai pe Hn~t<>S, ct Şt pc Tatal Lut, ~um 
ar li vazut doar pc Fiul şezlnd de-a dreapta Lut, dacă nu I-ar n vazut şt pc 
EH 
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Vezi ca pnate fi va1.ut 0:1 n<-'Viizut de cei cura li cu inima, Insa nu sensibil, 
nici inteligihil. noei prin ncga!ic, d printr-Q oarecare putere ncgraita? Od 
ceea ce dcpa~t~ ln31!imea. cum e slava Tatalui, nu c aoce>obila >~m\uhu. 
Jar <imhnht:a era JK'IJ\ia. nu vederea. Dar şi JK'Iili• in'3)t. a Maru de-a 
dreapta, d~t .: stmbol al stabt1Jt3!ti. al neschimhal>tlit3\U şt al ab>olutci 
imohihtAti a tcrnehco fitn\Ct divine, a aratat. In chip negrau, şi aceea ce este 
in realitate; cau n-a stmulat cel Unui-JI;ascut pt>l~\i• de-a dreapta ca sa ar• te 
alt lucru prin ca. co. pururea fiind de-a dreapta Tatalui, a htne•ott sa dco.u•
pcrc >la•·• Sa. accluoJ .:arc ~t-a pus ~i sunetul pentru ca, pina era inca in trup. 
Prin nc~a\tC apm nu"' poate nici vedea ceva, nici cugeta. Iar daca Jr fi ftl\1 
intcligibtla (vo•J"I) acc:o vedere, fie prin cau,.:.litalc, fie prin analngoc. a tund 
~i nui vedem ca ~i acclu. Şi de fapt ne inchipuim ~i noi. prin ana logic. J>ozi\ia 
~i şederea de·• drc"pHt ma,.:::, • Da:nnezcului intrupat . C'um de nu a 
cugetat-o deci mai Inainte şi h>tdeauna şi invatarclul Evangheliei, ci ahia 
atund a eug<·t:tt·n'! C'Ad "iata, zice, vad cerurile dcscht>-C ~· J>C Foulumului 
~uind de-a dre<JPIJ lut Dumnezeu" (Fapte, 7, 56). Ce trchutn\3 mai era aptJi 
\3 pn,c;hc3 la rcr )t 'J 'c deschodl! cerurile, daca vederea luo a ''"' numa1 
.:uno)tint3 na.,.;ut3 pnn înţelegere. 

Cum a 'a1ut d<'l.l aa"lea pnmul manir, dat:a nu le·a \3/UI nK'i prin 
în\clc~crc, noct '<!n,thtl, ntct pnn nega1ie. nici dedudnd cau1..tl -.u pnn 
analogic la cdc dumnctct~ti? Eu \Î-Q voi ~pune cu hot3r1re· duhovntt'C~tc; 
a.~ cum am 'P"' )t d<"prc cet ce-au V37UI prin dc-.ruperire lumon.t prc<tcu
uta: ~· ·~· cum au ţpu.' ~i mul\t Pann!i inaintea n<>a,tra. Acea,ta de altfel 
o imat3 ~i dumnci.Ctc,cul Luca, zidnd: .,Iar Ştefan fiond pltn de Uuh Sfint, 
c.1utintll.o tcr. d ' '3/ut 'IJV<tlut Dumnezeu" (Fapte, 7, 55). Ştlll, a~adar. dad 
ai de• eno phn dC Uuh Sfint, ai vwea duhovnic~tc cele ce nu ~e vad ntci cu 
mintea; daca tn<3 eşti lop~it cu d<:>ăvlşire decre<linta. nici nu vco crede macar 
ttlor ce marluri,esc ca au vazut-o. Oei de aî credinta ehmr mijl<x:tc, asculţi 
cu pict:JIC le cd ce dc,criu, după putonţa, cele ncgraitc, <Ion cxpencn1a lor; 
şi nu le eobort la cele -cnsobile sau onteligihilc, chiar de ;lnt lmhracatc in 
acclc:c\t cuvoncc; ~i nu te razbocestl cu adevarul ca cu o ratacorc nici nu 

• • • 
nc.""-'He>u harul dat noua de Dumnezeu. 

• 
Tot a~ ceva e ~·'-'-""'ce numesc Parinlii vedere prin excelenta adcvar.tta; 

precum aşa cev2 c ~· lucrarea rugaciUnii in inima, impreuna <u caldura şi 
placerea ce <.e nJ~Ic don ea, ca şi lacrimile mingiietoare ce pruVIn dm har. 
Oei cau1.ele tuturor a<:estma se percep mai ales pnnu.un \tml ontclectual 
(WNpa a•~)· Ztc pnntr-un simt. din prtctna dan13\U, ltmpe7Jmu, 
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adcv~rului şi C<Jractcru lui nefanta.~tic al percep1iei. Pc linga acca>~a insa şo 
fionddl <e lmpana~c~le Ştlrupul cumva de harul lucrator in minte. 'C <X>nfor 
mea1.a dupa el şi ar~ o oarcc..rc sim!ire a tainei negraite dtn ,unct; tn 'fi"iit. 
pentru ca cei ce pn,c.-c in timpul acesta din afai3 p.: accta care au uh\tnut 
acel har. au pu11n1a ,3 "miA lucrurile ce se petrec In ei. A\tfcl ~tralucca fata 
lui Mmsc. lumtna launtnc.1 a min{ii revarsindu-se ~i pc trup: ha ,tralu.,.;. 
atit de tarc, indt Otet nu puteau pnvi la lumina au;ca et>pl~lloarc cei ce-c 
u11au la el A~ arata fala ..cnstbil3 a lui Ştefan. ca o fala de ln~er. inlauntrul 
lui mintea unt13, a'cmenea celet a ingerilor, fie pnn anmrarc. fie prin 
acceptare. cu luminii a~e1.a1a mai presus de lo~tc ş; ~rticapintJ la ucc:ca in 
chtp nc~r3it, rromi\C lurma ingcreasca. 

. La 1~1. Maria EgoptcanCOJ ~au mai bine cerca~ s-a ridkat. pc dnd se ruga, 
l' cu trupul ln aer, 'l':tli<tl şi sensibil; înaltlndu·sc Juintca >·d tmll!at im
preu na cu ca ~1 trupul. t<trc, desparlind'u.,e de pamint, S· il ndkat in aer. 
Astfel, cind sufletul M.' umple de pasiunea divinului şi c ,guduot oarecum de 
drag•Nea (rpwn) nc,tapinita l'a!a de Cel singur demn de tu hit. !<lunci ,; 
tnima c mi~t::ua Impreuna tu e l, aratindu·şi prin <altun duhmnorc~t patt;. 
corarea ld hlll )1 pttrntnd Im preuna ('U trupul ln Î)llimpinarea O.omnulut in 
nuri. a.~a t:um , ..... pr-:11,, fn t:hapul aces1a, In dct:"UNUI rugâciUnu \taruiiUJn:. 

rind ap<tr~ f<Kul 'Ptrllual tt se aprtndc lumina <ptrlluala, tind monica pnn 
Vt.."tJCfC dUhU\•0U,.·t.:.s'4.J ÎOaJ\a f0 02df3 .3Cfiana: 3tdoarc3 cÎ, atUOU ~~ lfUJlU) 

.c u~urea1.1 in thtp r.radoxal şi se iocalzeştc, lntit cclm ce"' in' r<dmcc'< 
de \t-derca ao.·o.t,ta, cum z1ce scriitnrul urcuşului duhtwniu!.'l', le p.tr\." ~ I("CO 

uontr-un cuptor de fnc ~n\lhil 1• Pc mine chiar ~i .<udnarca lut llro<ws don 
umpul cind w ru~a 1113 in va la ca acea caldura <cnstlltl3 ('C ~t: pro<Juw In trup 
vmt' numat dm rugl\.IUnca sta.ruituarc c.:atre DumneJ.tu. Ce vor lU:\! de 
acca,ta rugildunc cco c~ dcdara caldum prownită din ca. dlavnlca'c~·! Oare 
nu vor veni ~i <:u Indemnul sa nu ne mai rugăm cu inwrdac c lnuntrka si cu 
mu lta staruinţa. ca nu t'untva in urma luptei din suOct sa manifeste ~i tr~pul 
caldura pc care ci n ontcrt.t<:'! 

Dar ramina acc~ua lnva!atorii rugaciunii ce nu duce la Dumnelt'u, ~au la 
imitarea lui Dumnaeu, nici nu schimba pe om inspre mai hine. Noi mai 
~tom În.,a ~i aceea ca, rc<pingind, prin durerea de bună V\IIC a infrin3ni, 
placerea la care am •lcrgat nesocotmd pt>runca, gu>~am In umpul rug3t:tun11 

printr·un sim!tntclcctual din placerea dumnCJ:eia...ca şi ncamc:.tccata. A-

' P.<i A). 11.\1 r ~•"'- dr ~n ~ra.rul 
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u:ast~ aju1a In thip minuna1 şi 1rupulu! sa sim1a dragos1ea (cpwr) ncpali· 
ma.~a. facln<.lu-1 pc cel ce-a expcria1-o sa s1roge ca1re Dumne1.eu: .Cfl de duki 
sini cuV!nldc Talc In gillejul meu. mao dulci ca mierea in gura mea; ca de 
"""~·de ţra,ime sa se umple 'uOclul meu şo cu buze pline de hucuroc Te"" 
lauda gur-• mea· (Ps. 62, 6). Cei ce reah1.ea'A In urma aceleo placero şi pnn 
ca, In ono ma, urcu~ul, se lmranaşes<: de odihna dumnezeiasca şi de fericirea 
lngerca:.ca da1ori1a. cum 1.icc marele Dionosic, conlac;tului indumnctchor al 
razelor divine. 

Daca, tn sllrşh, plinsul cel ~ura1hor nu se inllmpla numai in suOe1 l:o cei 
ce sini In lup1a launuica, ci 1rcc:e şi In trup şi in sim1irea 1rupcasca - proM 
<-vidcnoa d<..,prc accas1a fiind lacrima lndurcrala a celor ce pling pcmru 
paca1clc lor -de ce n-am admile cu pie1a1c ca ~i semnele hucurico <.Jumnc
;:ca;u c.:i~ o in Duh. se ar•ta in som1orilc lru~!i? Nu feric-..~tc upoo ~i 
Domnul pc oco ce pling, case vor mingiia, adoca vor avea inei bucuria, fructul 
Duhuluo' IX mingîoerea acca,la se fmpanaşeşte insa şi trupul In <.Jifcrne 
forme, donlrc care pc unele le tunOS<: numai cei ce le-au expcrial, pc al lele 
le vad şi privnorii de afara cum sini: punarea cu blinde1e, lacroma dulce, 
înlimpinarca plina de har a alwra, cum se spune In Clnlarca Cln1arilor: 
"Faguri de miere poca din huzcle 1ale mireasă" (4, 11 ). caci nu primc~1c 
nu mao ;uOclul urnma bunurilur viioo;orc, el ş11rupul care strabalc Impreuna 
cu <uOelul uleu ~-v;onghelic.1 spre ele. Cone nu recunoaşle aceasla, lrchuie 
<a nege~~ pentru veacul viitor petrecerea cu 1rupul. Iar daca va panocopa ~~ 
lruput a1unco l.o al-ele bunuri negranc, panicipa ~i acum. polrovn ~~~·· la 
barul <.lai d~ Dumnezeu miDin. 

• 
la1a mmovelc pcn1ru care spunem, a~dar, ca acestea sini pcrcepule 

printr-o s1mţ1rt'. Adaugam Insa şi inulnrualll, deoarece acestea ~lnl ~~ mui 
prc'>u' de sim1uca nalur•lă şi deoarece min1ca le primcş1e mai lnlii; •roi şi 
pcnuu inăllarc~ min!ii noasue spre min1ca prima, de care tmpana~indu-sc 
dupa pu11n1a In chip dumnezeiesc şi ca, <.l:or prin ea ~i Iru pul unii cu c:o, se 
fac amhck mal dumnczeicşli. arallnd prin aceasla şi amicipind onundurca 
trupului <.le ca1rc Duh in veacul viilor. Clei nu ochii trupului, ci ao;,uOCiului 
prime54' pu1crea Duhului care vede aoc..1ea. la1a motivele pentru care nu
mom acca\14 "m!orc, inleleauala, dqi c ~upra-inlelectuala. Pe linga au:slea, 
ln...a, ~~ pentru a upri pc ceo ce aud de ea sa socXllea.~ drept acle ma1criale 
şo 1rupcşu aces1c lucrari duhovni~ll şo negrllile. l..u<-TUI acesta I-au pa111 ŞI 
accş1ia, care ast·uhind cu tlfechi prufana1oare şi lipsite de sfin1cnoe şi JU· 
dccind cu o cuge1are ce nu ştie sa creadA şi să se acomodc>.c cuvinlelor 
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Parintilor, au inlcrpretat necuviincios spu.~ele celor evlavioşi; de aceea au 
cakat' in picioare aces1e spuse, iar pc ceo ce li le-au descoperit, o-au s~ial, 
ncsoround. sau chiar nein!eleg!nd pc marele Macarie care zice: .. Cek: du· 
hm'lloccşu sint ncpiraihile pentru 1:4!1 ce nu le po1 experia; dar 'une1uluo 
credondos li a1u1a ca sa tn1e1caga cnmuniunea ce-o are cu Duhul snn1. 
Cumonle cere:fli ale Duhului se descopera numai celui ce le primcş1c prin 
cxpcrien1a: cel neini!ial insa nu poate in\elegc.nimic. A<culla deci cu ~-vl~vie 
ce se spune despre ele, pînă ce 1e vei tnvredn1c1 ~t 1u care ~cum le crc7,o,_ M 
le oh\ii; atunci vei ~ti chiar <.lin experien1a ochilor suOclc.~u. de ce bunun şo 
1aine se p<H lmpartat;i sunetele crcş1inilor ~1 ~ici"'. . . . 

Au11 nd de ochoo suOelului. care cunosc pnn cxpcncn1i! comonlc ocrc~ll. 
sa nu uc11 ca c ,orha de cugelarc. C'aco aceas1a cugeta prin sine atit la ~-ele 
sensibolc. dl ~~ la ::.:te •j:tri;uzlc (""'PC~)· Insa precum o cetale pe care n-~i 
vazu1~1 înOI, d~\.3 cuge1i la ea nu ln.'-C<tmna dl ai experiat.(). 101 aşa e şo cu 
Dumnc,cu şi cu <.de dumnezcieşu: nu cuge1lndu-L şi Şliindu-L leologoc. fi 
expcricLo. Sau prctum auruL daca nu-l ~" sensi~il, nu-l aii~ mlino ~inu-l 
vezi - chiar daca ai avea In ~:ugc1are de 7.Ccl de mn de on O<>!ounea lut. lUI 
nu 1-:ti avea, nu 1 al vedea si nu l-ai p<lsCda, la fel ~i cu comorile divine: de 
le-ai cugc1• de 1Cci de mii de ori, daca nu le cxpcric.zi şi nu le vezi cu uchii 
mmla!i ~i mai prc.<us de cugelarc. nu vc1i, nu ai şi nu poseLi cu adcvăral 

. ·' nimic din u:tc dumnezeoeşll'. 
Am numo: mon1alo (inlelecluali) (""tp<><) acei ochi, decarece lor le e da la 

pul crea Duhuluo prin care se vad ace, lea, dar vederea aceea_ aw"nn1a ema~ 
prC>u> ~· de uchoi m1ntali. De acecd n-a chema! Domnul noco macar pc 1011 
înva1au:oo 1.1 vederea negrai1a şi neva2u1ă cu puterea sensohola, la vederea 
aceea duhnvnicea.~ din Tahm, ci numai pe cd mai de fru01e. Marele 
Dionbic din Areopag spune ca: ",n vCJ>cul viilor, aparili• luminoa.<i!, va1.ula, 
a Domnului ne va tnconjura de Slralucorc ca pc lnva1acei la Scl\imbarea la 
!"ata, iar de d:orulluminoi sale inleligihile (""''t~) şi de unirea cea mai prcsu~ 
de ~in le ne vom impănă.~i cu mintea ncpălima~ll şi nemateriala, omi1ind mai 
dumne/CICŞie >piriiCIC ~upracereşli'"· Au:asl3 nu Inseamna ca ,ualucor~ 
u>rpuluo adora lai Aceluia o vom pnmi :.en~ibilln ln!el~ul ca": poa1e promo 
prin som1un care nu pe.rcep prin pu1erca :.unctuluo ra110nal; CI In 1n1clcsul 
ca 0 promom prontr-un sim! care percepe prin aceaJ>ta putere, songur• apta 

1 Pv "<,9lOC. 
'P0.)4,701C. 
'r.(i. J, S92. 
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-.3 pnmcao;că puterea Duhului, cu ajutorul careia se poate vedea 
harului. Iar dac.1 nu se percepe prin "-'Ifei de ~imturi, nid nu c 
S<nsil>ilâ; acea., ta <1 indica de ali fel şi sfintul ~us-numit u:lor C< au minii 
chiar acolo. 

C'..1ci daca spune ca vom s~raluci In aceasta lumina in veacul vinor, 
nuc hp<a nici dt: lumma, nici de aer, nid de aua.-v-• din cele ale viei ii actua• 
cum ne inva1a Sn•ptura de Dumnvcu insptrata, pentru ca atunci "Dum 
~.cu va fi t<>tul în toate'' (1 C<>r. 15, 2X). cum zice apostolul. - evident că 
c vorha de lumina scn,ibilă. Daca Dumne~.eu ne va fi atunci tmul. sigur 
~~lumina aceea va li •lumne1cia~. Cum e atunci sensibila. in <cns prc>rrt•t 
Iar ceea , . ., adauga DiunL<ie despre imnarca mat dumncz.eta.\c.1 a ingcn 
care Jl<>ale av<:a trei intel~uri, arata ca şi lngcni percep acea lumina. 
fnsa, daca e ~~n~ih:!~'! P.pt:1. C~:.:S c sensihHa, c valuta pnn aer. Dar aH.: 
n-<J mai vede fi<·carc dupa ma<ura propriei virtu!i ~ia cura1cnici ce PHJVtJIW 
din ea. d dupa ma<ura curătcniet ce -;e raponcaza la aer, de ulttma şi nu 
pnma dcpmdc vederea mai clară sau mai Intunecata act. S1 chtar daca 
straluci drepjii ca \!)a rele, nu va depinde de raptcle bune aÎe lic<:Muia ca >A 
arate unul mai "r~l util şi ali ul mai intunecat. ci de cura1cnia aerului imprt>j. 
muitnr. Apoi, ar putea fi văzute atit '"um ch ~i "lunci şi de c..:hii scnsihtlt 
t>unurolc veacului 'tllnr, pe care nu numai ă ochii nu le-au V31ut <i urcchcd 
nu lc·a auZI!. dar mola inima acelui om nu s-au <uit, care porn~t~ >prc cele 
naurrinsc incarca! cu mcrin<lca cugetărilor. In Sli!lfÎI, cum de n-n pnt vede" 
şt pAc~ tc>~ii. daca c scnsihila? Nu cumva vor ft şi atunci spa\it dc.><paqitoarc, 
umt>re şi umuri urmind acelor lumini, conjunqiuni ecliptic:c ~i cicluri mul
tiformc, a~ inch ..a fie li~ şi de pedanUI d~naciune a a<trologtlur in via\~ 
contemplativa d•n veacul oei n~lirşil? 

D.r cum se pc>atc percepe printr-o sim!ire trupc:sca o lumina c.~re nu c 
pmpriu-1is sensihola? Prin putere.. Duhului a un puternic. pnn care au va tu· 
H> ~i frunt<Cfii "l""lolilor în Tahor. iradiind nu numai din trupul c.-e purta 
in <>ne pc Fiul. c1 ~i din norul oc: purta in sine pe Tatal lui Hrmns. De altfd 
~ttrupul v-a fi atun1.1 duhovnicesc, nu psihic, spune apostolul, caci: .. Samaoa
se trup sufletesc, o,culasc-va trup duhovnice.sc" (1 Cor. 15, 44). Iar fiind 
duhovnicesc şi v~zlnd duhovniceşte, va percepe in mud cclrC.<punzawr 
stralucirea dumne?cJa,ca. Precum ap<Ji acum numai prin cJeduqie ra!innala 
ne dam o;eama c.1 avem un suflet intelectual c;~pabil sa stea de sine, caci 
trupul acesta ţrus•er. muritor ~1 dur, ascunde. coboara, racc corp<mtl ~~ 
num~i inchipuit sunetul, motiv pentru care nu cunoa~tcm nict >tm!ul inte· 
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1-:o:tual <lm minte, - 101 aş;t in via!a feridta din veacul viitor. trupul se_, •• 
ndc cumva la fiti Invierii. ace.~tta ajungînd In starea ingerilor, cum ztu: 

rvJngllcl,ia· lui Hrisw~ (Mt . 22, 30). A~ ele mult se va subtia trupul, lndt nu 
mai par<:a în ţcncral materie, nJCt nu va mai sta In calea lucranln~ mtntalc: 

fiiiiAI~all V'd biru1 cu w tul. Umwna •·a fi cd dr~P!" u vor putt<l m•pt!ntl.JI 

1; prin simţunlt 17U~pi d~ lunttna dumnaeiwctl .• Dar ce vor~ nu~·-~ 
aflniwtca trupului de atunci cu natura m•ntala. Sfintul Mutm ztu:. 

s unetul d~'vinc dumnc1cu (yrvt:lat Oem), înc:ctind prin partic.ipurca la harul 
~umne1c1~""' toate ml'lCărilc ,ale mintale ~~ scn,il>ilc şi suspendind ~'Odată cu 
~u toate lucranle naturale ale trupului. <.:arc sc lndumllCl>'~tc tmpreuna 
<U sutktul pc>trivll cu pani<-iparc.~ lut la Dumncll.'Jr<!; aşa incit atunci nu'!'at 
Dumnezeu sc va arata atit prin sullcl CII şi prin trup. atnbutclc natur.lle fitnd 

t:wmsc de prL~,~in~ '\)avci".- . -
ruadar, dacă pc de-o parte, cum am spus ŞI la Inceput, Dumnezeu e 

1nvtz;btl ncaturclc>r, dar Sieşi ;~, '-"'e 111zihil. 1ar pe de aha p<~rte cel ce v-• 
vedea atunci nu numat prin sunetul nn>tru. ci, o mtnune!. şi pnn trup. ~te 
DumnCLcu, evtdcnt l.ă atunci ,·um \'cdc.:a dar şi prin ur~anclc uupc.')ll 
lumtnu oumnet.t'l~"'-'a ~~ neapropiaHl. htr ceea ce a arăHt1 Ht1stu,, negră1l. 
J)lO'IIllilur in Ta hur. c,tc tc..:mai arvuna~~ prelucltul acel ui mare dar ce m-1 
v-a face Dumnezeu Cum ar putt:<~ fi d<.'ci -;ensibtla raza Oumnet.c•rc~, ~-:~re c 

mai. prc. ... u~ de ont:c rat10ne ~~ "edere·! Ai ~\ele:.~ l~mi~a l; I~<H.I ... a ~te 
apmtoli In Tabor nu era s~n~totla. pfC)prJU·7.1S? Da~1, c.:u to~te a~ ''ca:" f<!" 
va1uta cu o<.:hl ~cno:.ihtli Jum1m1 aceea dumnezei a~ Şt mal prc'u' de .nrac~ 
~imure _ca a fn,t v3tuta rccuno'c ~~ contrarii acelor hărba\i duhnvmceşu, 
fiind de acord in a..ca,ta cu c;i ~· <U no1, - daca a fc1>t a~dar vatu13 cu och1 
tru(IC'ltt. de .:c n-ar putea fi , .atuta ~~cu ocru ~ptrttuali? Oare ~uOctul e ceva 
rau" 'nu ~c JIC><IIC impreuna c:u hinclc şi nu-l po:11e ~im!i'! Acea\la n-a ~pus-o 
· .·,c· .. ,a1a nid maC<~r cel tnai indrătnel dintre tnvn1atmii falşt. Sau c t>un. dar 

OIC: rv . 1 . d ca 
ii e wp<'rior 1rupul! caci nu în..camna ca sunetul e infenor trupu u1, ~ · 
trupul se poate impan~t de lumma lm Dumnc1cu Şt o poate pcr~_PC· Jar 
, uOctul nu? Si nu ln<eamna ca trupul acesta matcnal ŞI muntor c matJnrudJI 
)i ma1 aprop.iat de Dumnezeu ca ~unetul, daca >_unctul vede pe Dumn~'~" 
în lumina, prin trup, prin mijlumca trupulut, ş1 nu _trupul pnn >U0CL la,~ 
d-<:4 Schimbarea la Fata a Domnului In T"!JC.ll, fitnd preludtul 1/lHoarct 
~ratatt vazute a lu• Du~nez.eu, au pnvit-o a~toht cu ochii trupului, de ce 
n-ar pnvi cet cura!• la 1nima prclud1ul şi arvuna aratari! lut Dumnezeu in 

m•nlc, cu tx:hii >ullctulut? 
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Deoarece, apoi. Fiul lui Dumnezeu n.a unii numai ipostasul sau durnno 
zeicsc (o inoomparabilă iubire de oameni!) cu n~tura noastra, luînd 
t~~uOe!it şi sunet ra1ionaJ şi arttlndu-se pe pamtntli petrednd tntreOll 
a (o, minune!), ncomi!lnd nici o prisosin!a. se un~te •i cu în<esi iJlO'q· as1:~ 
omcnc.11i, pe1rectnd in fiecare credincios prin tmpanaş.irca Duh~lui sau 
S!îm, şi devine un trup cu noi ~i ne fac.: biseridl a Intregii Dumneuiri -
HrisiOS Jcleuiel!tc doar 1oa1a pleniludinca dumnezeirii 1rupeş1e (Col. 2. 
- deoarece~ s1a lucrul, cum nu va lumina cu Mralucirea dumneze1asca 
lrupului sau care e In no1 suOc1ele celor ce se impanaşesc c'U vtednicie 
El.~ cum a luminat tn Tabor chiar şi trupunle fnvataceilor? CAci a1uoci, 
nefiind inca ames1eca1 cu trupurile noastre, trupul Lui, care are In 
izvorul luminii harului, lumina din afara pc wi vrednici dintre cei u: 
~propiau şi lumina pa1rundca prin ochii S!!n$ibili la suOe1; acum Insa, fiind 
ames1cca1 cu noi şi J!Ctreclnd tntru noi, evîdcn1 ea ne lumineaza sunc1ul 
dinlaun1ru. 
.. Nu vom Vedea apoi, cum sUl scris, fala catre f~!a pe Cel nevazut, tn \'C<ocul 

VIIlor? (~ Cor_. 13, 12). Daca ~. cei c'Ura!i la inima, primind arvuna ŞI 
•~11c1pat1a Lu1, vad.~i acum prezenta fn ei figura mm1a1a (rocpav JtOf>'{XV<Jtv) 

ŞI nevătula de •1m!uri. CAci minlea tiind natura nemalcriaJa şi, asa ticlnd, 
lumina tnrudilă cu lumina prima şi suprema ce se lmpanil.~eiile t~turur şi 
ramine dcsfăcu1a de 1oa1e, iar lensiunea ei integrala spre lumina cea 
adcvaral~ lndemnind·o sa priveasca In lins spre Dumnezeu, prin rugaciune<~ 
n~malenala, neîntre~p1a şi cura1a. ajungind as1fel la starea ingerea><:4 şi 
fimd lum1nală de pnma lumina In chip cuvemt Ingerilor - dev~ne pnn 
lmpa~~ire ceea ce este ongmalulln baza calita \li lu1 de cau1..1 şi descopera 
pnn ~tne frumu.o;c!ea splcndorii aceleia ascun~. atotluminoasa şi nc~rro· 
ptata ~traluctre pc _care divinul ctmare1 David, simtind-o mi mal (vccpwr) în 
sm~ dcsc11pera . pbn de bucurie credincioşilor aceSI mare şi negrail hun 
~tc1nd: .. Strllluc~rca Ju1 Dumne1.cu pes1e noi". Cuc Jnţn, dimre cei ce, nccx
pcriind şi ~evB/ind maJucirea l~i ~umneuu tn d, o l'llula prin dJstinqii, 
sllogtSme ŞI anahu ŞI nu cred cu m1ma curata Panntilor, va suporta sa a uda 
ea poseda vteun om Slraluorea lui Dumnezeu? 

Bme ne-a descoperit Ioan In Apocalipsa ca: .,Cele ce stnt in pialra alba 
pe care o pnmeşte de la Dumne1.eu cel ce V'd btrui, nimeni nu le poa1c 
cunoa~1c,fara numai cel ce o ia" (2, 17). Nu numai ca cine nu are accu vedere 
nici n·o poate eunO:~Şie, ci daca nu asculta cu credinta la cei ce s-au invred. 
nici1 de ea, socoa1c ea ni<i nu exi>ta in general, tinind vederea u:a cu 

!tdmrat reala de ireala; epnsiderlnd.o nu ca una ce e mai presus de Sim\irc 
şi de cunoaştere, ci ea neexistind deloc. Ba dadl pe lln&t nocxpenen(J şi 
necredin\1 mai vine şi cu blrfeala pe buze. plin de l'Ugete rautacioase, 
lndraznind toiul ~i dispre1uind cele mai vencrabile lucruri, nu numai ea V'J 

nega existenta ei, ci va declara chiar fantezie diaYQieasea stralucirea dumnc· 
1.eiasea, reca ce spui dJ au patit unii şi acum. Ultimul pretext al lor este ca: 
.,Dumne1cu e invi7.ihil. iar diaYQlul simuleaza pe Ingerul luminii". Ei nu-şi 
dau seama ea adevarul exîs1a Inaintea simularii. Daca diavolul, simulind 
adevarul exhtenl, face pc Ingerul luminii, aceasta Inseamna dl exislă cu 
ad<v.lr~l Ingerul luminii, ingerul bun. Dar ce lumini vcsteş1e acellngcr ca 
sa fie inger al luminii, daca nu pe a lui Dumne1.eu, al cui tnger ~i es1e? A'adar 
Dumnezeu c Juminii,~i Jumin~ aceasta o vesteşte tngerullui Dumnezeu. Caci 
nu S·a spus că simulcatil pc Ingerul care e luminA, ci pc tngerul'lumir.ii. 

Daca Ingerul rau ar simula numaicunoştin!a ~~virtutea, s-ar pu1ea deduce 
de aic1 ca ~iluminarea ce ne vine de la Dumneuu consta numai in cunoşlinta 
şi Ylrtulc. Fundea insa acel~ provoaca ~i ~ lumină ilut.nric, dcoscbilt de 
vinutc ~~ de cunoştin\1. urmeaza ea exista o Jum1nl ~piriluala cu adevar.a 
dumnctcia\e3, deosebita de Ylrlule şidecunoştin!l. Lumina cea iluzorie cMc 
în)~i l'Cl rau, care, fiind inluncrie, simuleaza lumina. Iar lumina care lumi· 
ncatil cu adevarat pe ingeri şi pe oameni, asemenea Ingerilor, cs1c însuşi 
Dumnezeu. care, fiind cu adl.".Aratlumina negra.ita, se arau! ca lumina ~i [ace 
lu mina pc cci cura!i la inima. De acee:: se şi numeş1e El lumina, nu numai 
ca c.:l<-e alunga neşuin\3, ci, cum spun sfm!ii Maxim şi Grig<.>ric Teologul, 
~i ca ocl ce e s1rllucirea sune1etor. CA stralucuea aceasta nu c simplu cu· 
n011in1a <au virtute, ci e dincolo de orice vinute şi cun011in1a omcnea:.ca, 
ani limpede ~i de la sfintul Nil, care rice: .,Aduntn<lu~e min1ea in sine nu 
mai priveşte nimic din cele seMibile, nici din cele ra1ionale, ci numai spirilc 
pure ()'ll,ttvovr voar) şi raze dumne1.eiel!ti i7.YOrtnd pace şi bucurie"'. Vezi ea 
acesta vedere e deasupra oricarei fapte, morav sau cuge1? Au1i pe cel care 
spunea mai tnainle ea mintea <e vede pc sine asemenea culorii cereşu'. 
spunind acum ca· acea.<ta c luminaaa de stralucirea cereasca? Asculta ŞI 
drumul pe care n tnv-•!3 ca ducind spre acea ferici1a patimire ~~ Vedere: 
.. Ruglliunea, 1ire, certnd lncmltlrc va aDa rugaciUne; spre ea 1rehuie Să te 
silcşli cu mare vcghcrc. CAci cel ce se roaga cu adevarat, an:;ajindu-şi mintea 

1 In &H.'(~It' tJl,ef tnst.'aa'lnA wsUIQf (oyyd.of). 
11\m ,:A11t-t, la M<Wm Miirt. P.<i 90, 142S. 
1 i'itl. P G. 7'1. llll. 



in ruttaciunca dumnetela~. acela e luminat de stralucirea lui Dumnezeu .. 
Vrei s.ll tntr.:lli iaraşi pe dumnezeiescul Maxim? Asculta ce 1ice: .Cel ce şr-a 
făcut inima curat3. nu va cunoas1e numai ratiunea lucrurilor inft.:rioare si . . ~ . 
care <int dupa Dumnctcu, Li vede şi pe in$~1 Dumnc.t.eu-. 

Unde \Înt cer care d<>cretea7;j ea atit cunoasterea luc.:rurik>r dt 'i a.=n· . . 
siunca ~prc Dumnctcu se face prin ln!elepciunea nebuna a lumii? .. Venind, 
1.icc Maxim, Dumnctcu in aua.\t3 inimi!. dispune s.ll !>e ~pc In ca, pnn 
Duhul, semnele Sale ca in nrştc rahlc mo1.aicc"'. Unde sint cei ee S<JCOte-.c 
inima rncapahllă ,a prrmea~ pe Dumnezeu'! fn'u.i• Paveloce. lnarnte de 
to\1. ea leJ!C2 harulur ~e prime~tc nu in plad de piatra, ci In placik trupeşti 
ale in1mir (Il Cnr. ;\,;\).La fel zrce Macaric: .. Inima d<lmn~rc peste tot 
nrg<tni>mul . De acccu cind 11une stapinire pe mima harul, el dnmnc~IC pc,tc 
Luate g.im.lun:c ~· mcmhrclc. Oei acolo este mint~a ~i toate ct:t,~:!!,r!h; :.c
nctului. Awlo trchurc dcei privit de a înscris harul legile Duhului .. ' . Dar ,a 
au7.tm tar3)1 pc Muxim, cel care. pentru cura1enia lui, a fost luminat ~~in 
pnvm1a cunu')lln\Ct ~tin ceea ce-i mai presus de cunoştin1a: .. ln•m3 curata. 
zke, e-te awea car.:-'li prc7jnra mintea lui Dumnet.eu hpsna de un<X! forma 
(avn~cov) ~·gata d~·a 'le 13-.a rmpnmata de semnele Lut. pnn t::tre El d~1nc 
mantfc.\1 (<JIY'<lV'If)"1

• Unde sint ce1 ce afirma ca DumncJcu ~ p<•atc CU· 
nwşte nu mat pnn cunua~tcrea lu<TUrilor. nc.:unosclnd şi neadmr!lnd o V'C· 

dere a Lut pnn un1re'! lata ce zice Oumnet.eu prin oarecare purtator de 
Dumnet.cu· .. l'u lnval•li de la om, nici de pe scruoarc. ~t diR ln\a~tluml03· 
rea mea •i d•n ratele ca de soare ce le trimit In voa·•. Cum nu va fi dect 

• 
rn1ntca cea liJhll3 de unre forma şi imprima ta de semnele dumneter.:~u. mat 

Prc~U!'I tic ('Unt"1intol lucrurilor'? ' . 
Imprimare<< \Cmnclnr dumnezeieşti şi negrăite ale Duhului •c de<tS<:hc~te 

foarte mull ~i de :" ccn,iunca cugetării spre Dumnezeu prin nc~;ta!ic. Iar 
te<>logi<t c a~a de departe de vederea aceasta a lui Dumnezeu In lumina~~ c 
atit de d"tan1atD de contactul cu Dumnezeu. pc cit de deosebn e~tc a vedea 
un lucru, do: a ·l p<">Cda. A zice u:va despre Dumnc;,eu şi a fi Impreuna cu 
Dumneteu, nu e acelaşi lucru. In cazul intii c necesar cuvintul grait: poate 
şi arta cuvintului, daca nu vrea cineva numai~ atba, <1 ~ ~i foltiSCa'ea ~i ~ 

l P <• 19, 12UO 
l P ('r 90, 1161 
l Jbll.ksn. 
•v<. "'-~ 
> P G 90, 111.4 
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rmpărta'jea,c.1 cunn~tin1a: ha chiar silogismele de tol felul. diferitele mij· 
luace de dcmun,tratit şi exemplele din lume, din vederea Şt din auzirea 
<-.irora .e cun<...: aprnx•mattv toate sau cea mai mare parte d1n lucrunlc ce 
..., invîrtcs.: In lumea a<-ca,la şi a caror <'UnOŞtin!!l o ctşuga ~~ in!clcp!ii 
veacului ace<ta, chrar d"ea nu \Înt cura!i cu viata ~i cu sunetul. A dullindi 
in.'lll pc Dumnct.ru In nui ~ia petrece in cura1enie cu El. şa a ne am~"leot cu 
lumina cea preacurata, pc dt e posibil firii omeneşti, e cu ncputtnta. daca, 
pc linga purifiQ<rCa pnn virtute, nu ieşim din noa sau, mat llmc 11<, nu ne 
ridicam dea>upr• nua,tra: ~i aceasta ~a ca, parasind tot ce c ţCn\ihtl irn· 
prcuna cu >~m\irca. )i lnAI\Indu·nP. deasupra cugetanlor, a ~indunlor ~·a 
cun<Jasterii ce vine din acestea, ne abo;orhim Intregi in lucrare;, ncmatcnala 
,i n1inia1a a rugaciunii. A~tfel intram în ne.~ttin\a <.:ea mai prc~u< de cu
~o~tin\:1 *i ne umplcm In ca de sp!c~doarea atot>tralucna a Duhului, aşa 
incit privim ncvatut bunurile lumii nemuritoare. 

Observi ce jo' nu rama< cele ce \in de filosofia mult trim~ilatB a ralinna. 
mentelur. care il• ia inCCjlutunle din scnta!ie şi a carei 1inra. J>entru wate 
ram unle, c cunn)tin\3. - o cun~tin1a nu allata prin curA\enic )' nu cu
ra\itoarc de paum.-1 Inceputul vederii duhovnice~ti c'tc tn,a h10dc dullindu 
prin rur3~cma VIC:\Îl. ~i t..'u nu~tln\a adevărata şi aute-ntica a lucrunlt~r. t.a una 
<-c nu vrnc drn )tun te. cr d10 cura1enie şi e singura in stare sa deii\Chca\1."3 ce 
c: cu adl.""aralt'lun ~~ folnsunr ~~ce nu; iar tinta ei este arvuna vcou.:ulu1 vutur. 
n~titnra mat pr~-..u\ de cun"'îtin!a ~i cun<)Ştin!a ma1 pr.::.u:. de în\~lcţcre, 
imparta)lrca (,utt<>t'OI<t) ascun>A de Cel ascuns şi pnVlr~• ne~rana a Lur, 
vederea )1 ţu.,tJrea luminii v~nice. ca Jumma a<.:ea"a este lumrna veacului 
VIi tor )i ca atare cea e<trc •·a rll~pindit peste invatacei la Schimharca la Fata 
a lui Hmto~ ~i ca ea lumineatJ ~i acum miotca cura\ilă pnn vtrtutc ~i 
rugal'iunc. acea> tau ve1 ~li u.ca vei asculta cuminte pe Oioni~1c Ar('(lpagitul 
c;,rc ~pun<' ch<r ca trupurile sfin\ilor vor li lmpodobitc ~~ vur 'trllluli in 
veacul v1itm In lumina lui Hristos aratata pc Tabor' . Iar Macaric cel Mare 
zice: "Sufletul, unindu-<e cu lumina chipului ceresc. obtine ~~ acum cu· 
nnştinţa taincl<~r. In i(IOStas; In ziua cea !Dare a Invierii ima. va fi luminat ~i 
trupul de acelaşi c~ifl ceresc al slavei .. '. A spus Îll ipostas ea ~ nu creada 
cineva ca lum1narea aceas1a se face prin cunli'Ştinţa ~~ cugetari. De altfel 
omul duhovnrcesc Q)n,tă d1n trei parii: din harul Duhului cerc.-.(. din suflet 
ra!ional ~i d1n trup pamintesc. 

1 re; '· ~"'l. 
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Dar a!'<:ulla-1 iarăşi tot pe el: .Chipul de formă dumnezeiaSCă al Duhului 
1mprimat acum, aşa zicind, In interior, va da atunci şi trupului la exterior o 
forma dumnczcias.:A şi ccreasc1"1. Sau: ",mpactndu-se Dumnezeu c:u ome
nirea repune sufletul cu adevarat credincios, pînă _ce este ind! in trup, In 
posesiunea fcric:ita a luminilor cereşti şi dă iarăşi, prin lumina dumnczciasdl 
a harului, vedere sim1uri!()f mintale; iar Ia sft111it însuşi trupul îl imt>radlln 
slava"'. Şi iarăşi: .. Bunurile şi tainele de care se pot impanăşi aici sufletele 
creştinilor, se de.,copera numai celui ce le primeşte prin experienţă, ochilor 
sufletului; la Inviere insa va fi dat şi trupului sa se bucure de ele, să le v-.tda 
şi oarecum sa le aibă, dlci atunci şi el va deveni duh"'. 

Oare nu reiese din acestea clar ca lumina văzută de apostOli pc Tat>or, 
cea care se vede in sufletele cură!ite, şi ipostasul bunurilor viitnarc, c una şi 
aceeaşi lumina dumnezeiasca? D:x:r ~e aceea a numit ~i Vasile c:cl Mare 
lumina de la Schimbarea Ia Fa1a a Domnului pe Tabor, preludiu al slavei 
lui HristOS de la a doua venire. Ti)t el zice in alt loc: "Puterea dumnczciasdl 
a Domnului a strahatut la suprafata prin trupul Sau, luat dintre 'noi, ca o 
lumina dumncl.Ciasdl printr-o pieliţă transparenta, luminînd <:elnr ce aveau 
ochii inimii curatiti". Lumina ac:e.~sta, oare, nu e aceea care, luminînd mai 

' ' 
strălucitor pc Tabor ca sa p<lata fi cuprinsă şi de ochii trupului, a fost vazuta 
odinioara cu inima de lOii cei ce erau curaţi la inimă, trupul prea vcncrat al 
Domnului iradiind tremurător lumină ca dintr-un disc si scaldind inima lor 

' In stralucire? De ne-am învrednid şi noi ca aceia sa privim cu faţa descope-
rită ca într-o oglinda slava Domnului! La dorinţa aceasta frumoasă a sfintu
lui amintit (Macarie) ,a ne ataşam şi noi, cei credincioşi, cu aceea~i dorinţa. 

Dar a tund lumina cea mare venind Ia noi in trup s-a aratat celor curăţiţi, 
strălucind din trupul Sau. Dacă vrei sa afli cum se arata acum celor cură!iţi 
şi cum poate fi vazuta, învaţa de la cei ce o vad. De Ia aceia am anat şi eu şi 
amnd "am crezut, iar de aceea am grăit", ca sa zic ca David. Ba ar trebui ~~~ 
adaug şi cuvintul apostol ului: ,.şi noi credem, ac aceea şi vorbim". 

Cel ce se leapada de dobindirea avuţiilor, de marirea wmcnilor şi de 
placerea trupului. pentru viaţa evanghelidl, şi !ntăreşte aceasta lcpadare 
prin supunerea sub cei inaintaţi in ·viaţa după Hristos, vede in sine arzînd 
mai pulernic dragostea (epwr) cea nepatimaşe, sfinta şi dumnezeiasca; acela 
dor~te In chip suprafiresc pe Dumnezeu şi unirea supra-lumească cu El. 

1 P.G. 34, 9S7 D .. 
2 P.G. 34, 9f,jJ .'\. 
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Stapinit Tn intregime de acea.~ ta dragoste Incepe să-~i controleze şi cerce
teze lucrarile trupeşti şi puterile sufleteşti, sa wda dacă ar putea sa ajungă 
prin vreuna la o impreunare (O'VV<>V<71a) cu Dumnezeu. Pere le dintîi le vede 
sau află de Ia cei cu experien1ă ea sint cu totul ira\ionale; dintre ~-ele de-al 
doilea, pe unele le vede că deşi Jucrea1.ă cu mintea se rididl puţin peste cele 
sensit>ilc, iar imaginaţia ~i cugetarea d~i sint pute-ri ml_ntale, vede dl nu şint 
emancipate de c!mara imprcsiilor sensibile, adidl de fantezie, apoi dl se 
re.alizeaza prin duhul sufletesc (psihic) ca organ. Şi atunci cugetind 
inţelepţeşte la ceea ce a spus apostolul, el "omul sufletesc nu primeşte cele 
ce sint ale Duhului" (1 Cor. 2, 14), caută o via!a mai presus de acestea, cu 
adevărat mintala (voepav) ~i neamestccata cu cele de jos. 

Aceasta n fa~-e indemnat ~i de lnţelcptul In cele dumnezeieşti. Nil, care 
zice: •. Chi3r dacă ~c ridică mintea deasupra vederii trupe~â, toc ne pri\'Cşte 
Tnc! Jocul lui Dumnezeu; ea poate că este ind! la cunoa~terca noţiunilor, 
dupa diferite aspecte"'; sau: "Chiar cînd se ana mintea preocupata de noţiu
ni pure, tot e departe de Dumnezeu"1

, Jar de la marele Dionisie şi Maxim 
va invaţa ca .mintea nnastră are pe de-o parte pu~erea de-a cugeta, prin care 
vede cele inteligihile. pe de alta unirea <-c Intrece natura minlii, prin care se 
împreună cu cele ce sînt mai presus de ca-'. Şi aceasta o cauta ce-i mai adinc 
în noi: fiinţa cea ~ingură perfecta, una şi neamestecata cu ceva din ale 
nnastre. Fiinţa care fiind forma formelor determină ~i unifică dczvoltarile 
mintale pe care se b:·zeazll siguranţa ştiin!el<)r şi care se mişcă prin concen
trare ~i destindere ca reptilele. Clld d<lşi mintea noastră coboara la viaţa 
multilaterala prin aceste dezvoltari, minindu-şi lucrarile spre l<);lte, totuşi 
dispune şi de-o upcra1iune mai Inalta prin care lucrează lnsăşi şi in sine, ca 
una ee p<l<lte rlm!ne şi In sine după ce se Imparte tn planul multilateral, 
divers şi acă!ător al vielii; aşa cum dispune şi c!lăreţul de-o anumita energie 
cu mult mai inalttdcc:it aceea de-a conduce calul, şi aceasta nu numai dupa 
ce se cuhoară de pe cal, ci şi pe cal ~i in trasuri fiind ar putea-<> actiw in 
sine, daca nu s-ar dedica benevol cu totul conducerii calului. Deci şi mintea 
dadl nu s-ar a1inti ln.treaga spre cele de jos, ar putea activa şi printr-o lucrare 
mai mare ~i mai lnaltă, d~i cu mult mai greu decit catare1u1, fiind impletita 
prin natura ei cu timpul şi fiind tlrltă Tn cunoştinţele de forma trupească şi 
In relaţiile multilaterale şi greu de inlat·;rat din aceasta viaţa. DcdicTndu-se 

1 P.G.'19.tt80A. 
l P.G. 1'1, li TIC. 
'~.G. 3.MS D.: P.<J. 9(), t31oC. 
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mimea lucrarii tiin >inc, care este inloareerca spre sine şi ol'-.\crvarca sa, 
pnn acea;ta lunare dcpa~indu-sc pc sine, se imllncştc cu Oumnc1 eu. 

lat~ mmivul p.:ntru aorc cel ee doreşte fmpreunarea cu Dumnezeu 
para..c~tc VIaţa "adltt>a.<a ~i alege pe ,..,a monahala şt sinţur .. tica, preferind 
sa pelteaca In ta mele tS1hic1 nelucrfnd şi netulburat de ţrt)l. hller de orice 
relavc. In ace<t fel de VIaţa destldndu-şi sunetul, pe cit pt»tbtl. de orice 
lcgatun 1mpure, dwoca m1ntca rugaciunii nefnucrupte catre Dumne1 cu, 
~nn ceea <'C deven1nd Intre' al sau, ana un urc~ nou ~i nel(r31l ;pre cerun: 
tntu~cr"ul. nc"auuns al tacerii tainic ascunse, cum ar 1icc dneva. Cu
fu~<ton~u-şt monte~ cu o placere negraita in acea.~ta noapte adinca. plin tlc-(t 
!'"'~te <urat~. dcpl1na ~~dulce, tlc-<1 adevarata netulhurarc ~ttaccrc, se in•Jta 
1n zbor. peste 1()31c cre .. turilc. In felul acesta ieşind cu totul din sine (taur.;", 

u.:cna~) ~~devenind fnu~g al lui Dumnezc.u, vede u luml!~a ~umnct.etasca, 
ma~·c,ihil3 simţului Intrucit e simţ, dar vedenie .~cum pa *1 sfinta sunetelor 
ŞI monţllor curutc; vedenie fara tic care n-ar putea vedea m1ntca, unita cu 
cc.k tlc tleasup~a el. numai pnn faptul dl are simţul mintal, "'!il precum nici 
ochiUl trupului n-ar putea vooea rara o lumina scnsibtla. 

lkli m1n1e.~ no~•tra ieSe afara din sine ~ia~ se un~tc <u Dumnezeu, 
tll-ventl3 ma1 prcw .. , tic sine. Iar Dumoe>_cu inca i<.-..c d1n "ne (c~w ra l'totJ 

;r•vnm) ~~<cun~ te ~a cu mintea noastra. dar El se a>l>t>ara. Ca mina! de 
drago-te ~i de tuhorc (rpwu "ru <>rwt'fO<~) ~i de pri>o<1 nţa hun3131t1 oc<c, 
nc"ara_<ond atlincul Sau (avr"<fOt<lltwr), din Sine, din tran>eendcnţa i,. si,.., 
unc.~te cu noi pnn unorca cea mao presus de minte. Dar ea nu !iC unc:.tc nu.ma1 
cu ""'·CI ŞI cu ingeroi ccr"'!li, tol prin <'Oborirc, ne-o spune mra~; Macane 
cel Mare: .. Pentru 1ubttea Sa de oameni cea nemarginita ;e m1~,.-.. 1rca1.a Cel 
mare ~i suprarircsc ca ~a "' poata ames1eca cu tlp1urilc Lu1 ~1nwk. cu 
sut1c1cle sfinţth~r ~~ cu Ingerii adiel!, spre a ~c impana~i ~~ ele de viata 
nt·munwcuc pnn dumnr:t.circa Lui .. 1• Şi cum nu s-ar cub()rf, Cel ce s:a 
tohorit pina la trup. şi Inca trup al morţii ~i moarte a crucii (Filip. 2. X) ca 
sa inlature. acopcramintullnluncricului a~e7.at pcMc sunet In urma catlcni 
~~ să dc:t dtn lum_ina. Sa. cum zice_ a~laşi sfint in capitolul cit:ll la Inceput'. 

Teme1.•-va dec1 CCl ce nu credeţi~~ alragcţi şi pe alţii la necredinţa; urhilur, 
care vrC.\1 :~ con?_ucc!i pe orbi; cei ce va depanaţi de DumnC/.CU şi trageţi 
dupA VOI ~1 pe •lţu; <'CI ce pentru ea DU vedeţi lumina declaraţi <.a Dumnezeu 
nu c lum1na; cei ce nu numai ca va fntoarceţi privirile de la lum1na ~i k 

1 p ,(;, '"· 1193 c. 4100 A. 
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indrcpl"li spre Intuneric, ci numi li insaşi lumina tniUneric şi faceţi dc~ana 
rohor'irca lui Oumnez.cu cit va priv"'!te pe voi. N-a\i pAţi aceasta dacă •li 
crede cuvintele Părinlilor. caci cei ce asculta de ei arata multă evlavie nu 
numai fala de han,mcle mai presus de fire, ci şi faţa de cele lndmdmce. 
. Exhtil., 1.icc sfintul Marcu, un har neştiut de cel care nu 1-a expcnmcntat; 
el nu trehuoe n1d anatcmati7.at, de teama adevarului, noa pnmll, de teama 
crnrii ... ,. 

Vezi ca exhl3 un har adl-varat. altul dedt adevarul dogmekJr? Cact ce e 
indoielnic dtn adc\'3rul dogmelor? Exista dcd un har eflca<:e care luuca1.a 
mai pn.!.'U' de c.·unu~IÎn\3. ~i nu c evlavios lucru !olă dcclan crnarc un har 
ncprobal inca. De aceea dumnezcic;;cul Nil ne indeamna ca In a;tfcl tic 
c;t1uri sa rug~m re Dumnc7CU sa ne dc"S<:opcre atlc-varvl: .. Ruagn -lC, ;ife. 
a1und staruiwr ca daca. v~O.:rcu este de Ja Dumne1.eu, ~â IC luminţ:tC El 

' însuşi. iar de nu, mai hine sa alunge ră1ăcirea de la tine"". 
De altfel, Parin{il n-au pulut răbda Sâ nu ne spuna şi care <lnt 'cmnelc 

crnrii SI care ale adevarului: .,Eroarea chiar de.ar simula fa\3 aoevarului ~i 
ar imh.ră<.a "'pcCIC luminoa..c. nu va putea produce 11 lucrare hun.l, ca de 
exemplu: ura lumu. d"preţul maririi de la oomcni, dorin1a dupa cele ccro.:~li , 
incetarea <uţctănlur. hnt~lea duhnvniceasca. toucuna, pacea. <mercnta. înec
la rea plăccrthlr~l a p.ollmillm, buna dl<pt1Zi\iesu0c1Ca~; eautnaiC 3celo1Ca 
,jnt fru<'tclc h<~tulul,l'3mr• "'<opun cu lotul cele ale ernrii-. B.t unu cu mul13 
expcricn1a au de'><-m ehoar şt insu~irile vederii mintale ca sa"' poata clanr..:a 
cin<'Va Ind! Inainte de a constata fructele . .. Vei cunoaşte, 71<C. dtn lucranlc 
sale lumina m1111ala ce luminea73 in sufletul tău, de e de la Dumnc1.eu 'au 
de la Sawna; c.:3 ~a nu \Îi nic1 pe Cel ce alunga in~laciunea tic ln~cl310r, noct 
in~cladunca drept adevar". Dar nici lumina cea nein~1a1e1~re nu Mrat.c~le 
neschimhahilitatca In veacul a=ta. Cine o spune aceasta face JlJrtc dintre 
lupi. cum a ti> ""rcv" dintre ~arinţi. 

Oh,crvi Cit tic departe 'lnt de adevar aceia care occlarll pc cei plino de har 
ra1 aci ţi. d1n prîd na unor lip>uri omeneşti. Ei n-aud cuvintull ui Scararul car~ 
zice: .. Nu e nmcnc'c, d tngercşc a nu fi tirit pc ncohservate spre paaot''·; 
,..u: . Unii ..c umiles<: pc ci inşi~i din prilina lipsurilor ce le au ~~ dvhlndcssc 
izvorul hanomclnr dtn pri<ina greşelilor lor"'. Se cerc oamenilor lipsa tic 
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patimi, dar nu cea lngereasdl, ci cea omenească, pe care cum zice a~:~ 
snnt .o vei cunQalte ll!!ll sa te in~li ca: este In tine, dnd vei fi In ~:atil 
luminii nc,raite ~i In dragostea nespusa a rugaciunii"'. Sau cvm mai 
.Lumina dumne7.cia..a o vede. desigur, sulletul elihcrat de preocupari; 
noşunta clogmclor dumnezeieşti Insa citi n-o v.'!d din cei cu pro:ocup:a.ti'?" 
Sau: .Cei slahi la sullet cunosc: din alte Cind li cerceteaza lX•mJtul; 
dc:siM~i\i, lrua. din prezenţa Duhului .... Sau: .Celor lna!patorr ~tirea ca 
dupa Dumnezeu le-o da ~ii lor, care sint fructele smereniei; celor 
stadiul de mij:oc, disparitia luptelor; iar celor desl~iti. manifestarea 
pmmrnta luminii dumnezeiesti"'. 

• 
Daca dcd lumina aceasta nu e spirituala (l'Otpov) şi pnx:uratoare de 

cunoşunta. cum >.ic Parintii. ci simplu cunoştinta. Iar prisosinta ci este ~mn 
de dcsavlfl!lre, atund viu\a h:i Soio:non, ca sa nu spun şi a acelora dintre 
elrnr, Utre. sint admrrati pentru lntelepciunea lor, e mai dc_ţAv!rşlta şi mai 
~facuta lu.r Dumnezeu dedt a tuturor sfinţilor. Fiindca apoi şi unor-d dintre 

• rncepat~n le lumineaza citeodata au:asta lumina, dar mai obscur, precum, 
mvers, şr la cer dC>avll)iti se manifesta fructele smereniei, dar alt fel dcdt ta 
in~p~tori, de aceea adauga tot acelaşi: . Cele mici la cei dcsa>'f!liti, nu sint 
!"'ct; tar cele _mari la cei mici nu sint, cu orice pret. desi>'fJlitc-'. ca ~i 
mcepatorrlor lr se arata, dtn iubirea de oameni, harul dumnezc1~ ani dar 
daca asculti pe admirabilul Diadoch: .Harul, zice acesta, obişouieste la 
ln~put sa scalde sunetul In lumina proprie, puternic: simtita; iar j.e la 
mrJIOCul luptelor produce In c:bip neştiut fructe;.s .• cact Duhul Sfint, dup~ 
~ranor~l in duh Ntl,lmpreuna patimind de slabiciunea noastra, ne vi7jtea1.a 
chtar ~1nd sintem necuratfti; ~~ de ana numai mintea ruglndu·i·se iubitoare 
tntr:l tn ea ŞI alu~ga toata falanga de cugetari şi ginduri ce o Inconjoara·'. 
Iar Mîntui Macane ztce: .. Dumnezeu fiind bun aţculta cu multa iubire de 
<~amcni cererile celor ce se roagă. Cel ce se sileşte ~pre rugaciune, chiar de 
nu arata falA de celelalte virtuti aceeaşi rtvn~. totu~i e cercetat unoori de 
h~rul dumnezeiesc de la care primeşte darul rugaciunii potrivit cu cererea 
lur dltre Dumnezeu. De celelalte bunuri Insa ramine liJXIt. Trebuie deci si 
nu fie nepa.\Jtor fata de celelalte., ci sa-şi faca inima, care se opune sror!4rik>r 

1 P.() 38.906 A. 
1 P.G. IC8, IOD O. 
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s•lintelor, supusa şi ascuhatoare lui Dumnezeu spre a tinde şi a dştiga 
h~ata virtutea. In felul acesta va creşte şi harisma rugaciunii dlruita de 
Duhul, adauglndu-~i smerenia~ iubirea nemincinoasa şi adev.'!ratl şt toata 
uhla virtutilor pe care a cerut-o deodata"'. 

Observi car-•cterul sfaturilor Parin!ilor? Adau~a sa cltdeasdl ce mai tre
buie. Nu darimltcmelule pe motiv ca: nu stnttnca: ridicate lldurile., nici nu 
su~ >idurile pc mottv ca nu e a~t toca acoperişul. Doar ştie oricine care 
expcria7.3 ca tmparaţia cerurilor semanata in noi e ca un &:rau nu: de mu~tar, 
C:trc e mai mic decit toate semin!ele, dar creşte atit de mare ~~ copleşeşte 
atit de mult toate puterile sunetului, tocit serveşte de adapust placut şi 
pAsarilor cerului. Dar acqtia de care vor~ti, voind sa judece rara sa dis
cearna, sint Impiedica li de ncexperien1a lor, chiar de-ar vrea sa spuna ceva 
ful~silor fratilor. !nsu~indu-şi fara ruşine dreptul d~ judec. ta al lui Dumnc
'cu, pe unul 11 declara vredni<: de har, pe altul nu, dura cum li ~c parc lor. 
AI trebui sa ştie ..:a singur Dumnezeu are sa judece cine e vrednic de harul 
sau. Dai:JI fnvrcdnice~tc El pe careva, ,.cine eşti tu cel ce judeei pe sluga 
•ltuia'!" (Rnm. 14, 4), cum 7.ice apostolul 

Dar nni ln~<llclndu-ne de unde am pornit şi mai adaugind pu1lne cuvinte 
.a punem <"pat acestui cuvint intins prea mult. 

Cel , . ., nu crede taina aceasta mare a harului celui nou şi nu cauta spre 
n!<k'Jdea lndumne7Ctrrt. nu va putea dispretul placerea ca:rnii, a bantlor. a 
avuţiei şi marirea de IJ nameni. Sau cbiar de-~r putea-o race pentru scurta 
durat!, n cuccr~u: mlndna ca a ajuns deslvf~irea, prin ceea ce e tirit iar~i 
In tindul ccl11r necurat•t•· Cel ce cauta insa spre ea, chiar de-ar dobindi tot 
lucrul bun, avind mereu Inaintea privirii sale deslvlrşirea care trece peste 
orice margini şi care nu poate fi niciodata incheiata, nu se wootcşte sa fi 
reali7.at ceva şi ~e face tOt mai smerit; glndindu-se pe de-o p:trte la lnaltimea 
sfinţilor care I-au precedat, pc de alta la prisosinta nesllrşlt4 a iubirii de 
oameni a lui Dumnc1.cu, Strigă, plingind, cu Isaia: "Vai mie, ca: necurat fiind 
şi buze necurate a>'fnd, am vazut cu ochii mei pe Domnul Sava<>t" (ls. 6, 5). 
Iar plinsul acesta lnmui\CŞIC cura1ia ..:areia Domnul harului ti daruic:şte 
minglicrea şi luminarea Sa. De aceea zice Ioan, cel ce Invata din experien1a: 
.,Abisul durerii a vatui mlnclierca; iar cura1enia inimii a primit luminarea .... 
Aceasta luminare o poate primi deci numai inima curati; toate rele ce se 
SJIUft imJ ~i se cuno;c cJeo.p~e Dumnezeu, le primeşte ti inima necurata. 

1 P.G. 34. 9U ('Il. 
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E clar prin urmare cA aceasta luminare e~te mai prc.<u5 de ratiune si 
cunuştinta. Chillr de-o nume~te dncv" şi in!elcgere, ca una ce e dată' 
minte de Duhul Slint, totu.~i se gtndCO!tc la altfel de Intelegere, la 
duhovni=c. lC nu Incape nid chiar in inimii<: crcdinct~tlur, dacA nu 
curate-..: pnn f•pte. De aceea. in.•uşi Cel ce e v.lzut ~·da puun1a de-a 
adtca Dumne1.eu. lumtna inimii curate, zice: "Feri~iti cei cura!t cu rntma. 
aceta \'Or wdca pe Dumne?.eu" (Mt. 5, li). Cum sint deci au!)lla de 
fcri~l\t. daca vederea de care e \'Orha este cunoMinta pc care o avem " 
cei nccurâ\l!t? Bine a 11S ·~adar acela care a fmt. lu,;,inat ~·a dc<eris aa' :as) 
lumanarc, ca· ,.Luminarea nu este cunoştin!a. ca c lucrare ncţr3113, va.tut 
nt..-vazut. nu 'cns1hil~ :\iÎntdcasa ncstiut nu rauonaJ .. 1 . . . . . . 

S-llr mai pute<& adaug;• ~i a ltele. Dar ma tem să nu fie ~i ace,tca tk pm;o 
Caci cum spune ucclaşi sfînt: ,.Cel ce vrea sa descrie cu cuvinte sim 
lucrarea lumi nani dumne~.eieşti relor ee n-au gu.<tat -u, e asemenea celui 
~·rea .,a tlc~l'ric 'u cuvinte dulcca\a mierH. cehlr ten-au gustat -o". Către ti 
msa am ..:n< ac-.:, te t·uvante ca să cunoşti sigur adevaru l: iar pc nm sa ne 
de acord cu 'P"'clc Parin!ilor. dintre care pc unele le-am amantii, aar 
celelalte le adaugam mai jos, cu indemnul sa k cit~ ta. 

r 
bn \drarul.l c 

APOLOG lE MAI EXTINSĂ 

În care se arată că nuQ1ind sfintii darul îndumnueitur 
• 

al Duhului, pe ca~ i l depăşeşte Dumnezeu după liinţă, 
nu numai îndumnezei~ nefăcută (ayi'V?/HJV Otwmv), 
ci s i dumnezei~ (Otmrrm)- prin aceasta nu afirmă 

• 
dui dumnezei. Sau despre lucrările dumnezeieşti 

şi despre împărtăşirea de ele. 

Cine c impin' d(· nel>unic pina la atîta int.lrilt.ncala incit s.1 se \>puna 
cuvmtd\>r ;fmttlor Parinti. acela e departe de teologia sigura a creştin iim. 
Si evident ca d•C3 el nu venereaza şi nu admira inv3!3lura ~cclora, nu vom 
lauda ntct nm t<lctk lui. C'aci prin ce"'-' v-.1 dov~·th demn de .:redinta. daca d 
nu-1 "l<'ll~tc pc ,font• demna de cr~·<linla· Iar daca vre• ..a ~· ptllnvea->dl 
cuvintele duJl3 •de, arul propovaduit de Parin!i. S<M.llllt ca ma,urJ <ca dreap
tă şi nedc..,t.na. ••unei ~·noi la<lndu·ne condu~t. cu •Julmullut Dumne1eu, 
de el ,i unentintJu .nc după ma:.ura nes<:himhahtl3 a lur. \'Om de>trama ceea 
ce s-a· <<' rts imJ>Uirt\:t noa,tra şi vum recbema la ace:.t ad~,...,·ar pc cei ce ne 
acu1.a în de~ert. care cad in mulle privîn\e-<le la calca <'Ca dreapta 

lnviltătura t.lc,prc Dumnc~.cu unele ni le preda d<"l'rc El in m<)(! unit, 
altele i~ mml di,tinct. Şi nici cele unile nu c permi' a le dc~cbl, ntci cele 
uco:.ehite a le confunda. Iar cel t:C opune pc unele din acestea celorlalte ~i 
incea rcA >3 <Jcsfiin\c" unele prin altele ~i celor ce crc<l corc<:l ca Dumnezeu 
~t~.: unul le opune âccasaa dcu~chirc, iar t.:dor ce vat.l ceh! dcnschuc in 
r>umnr1cu le opune unllalca ~~ ncimpărtirca Lui. închipuandu -~t ll<tfcl c.~ li 
dovedc~tc t:a pohtct~ll. acela .a ~tie cA se folose~tc de cnuntnril.: Duhului 
t·nnlra Duhului . .:um -.c foloseau lnva\a\ii ciini de creatie lmptmiva creato· 
rului. Şi .a rn•• ~tac ca fiind mai ignorant d<.:it oricine, dupa cuvintul •JlC"· 
tululut. nu intelege ntci aceea cA nc1•!iile nu sint opuse ld Dumnc~.cu alir
ma!iilor. El c:.tc şi cxhtcnt şi neexistent. ~i prctutindcm şi ntcaiera. şr cu 
mullc nume ~· rara nume, şa ~nic in mişcare ~i ncmt~t • .cun vorhtnd e 
tuate ,; nimac dtn toate. caci cele ce apar c. npu.<,e ~· foane strainc intre-
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olall~. ca refuzînd orice Impreunare, la Dumnezeu se Impaca şi se îm,pr•cUI 
fiind la fc.l de adevarate. 

A'ifcl dumnezeiescul (to ~<tov) ~te şi nu este unul. Putem afirma 
vios ambele lucruri. EŞi una şi alia in multe ~i diferite chipuri. Nu este 
pcmru ca depăşeşte unitatea (~ea~·vnq>ot'f"). fiind mai presus de unul 
determinind pe unul. Nu este apoi unul pentru ca c Impartit: Dumnezeu 
unul se impane In trei iposta.<uri perfecte; căci Tatăl şi Fiul şi Duhul 
sint per.;oanedeoscbite ale dumne7.eirii celei una, neallfnd loc nici o sutr><n 
tuirc a uneia prin alta (avuurpcxp'l) şi nici o confuzie întreolalta. Pc 
aceasta, mai e la Dumnezeu 0 deosebire: existen1a lui Iisus cca. dup~ 
perfecta şi neschimbata'. Apoi Dumnezeu cel unul, Inchinat in trei tpc"ta 
suri~~ o singura fiin!ă. se lmpane fărli'păl\i şi fără impaqcala (aţ•tpwr 
G/Uţ)lurwr) şi in uilcolle iucr,ri (fOrle lucratOare). ,,Se lnmUI\~te D,J;,;;;.;. 

zeu.zice dumnczcic'<:ul Maxim, prin vointa referitoare la fie<.'3re lucru. 
produce existen\Cie, multiplicindu-lc prin emanatiile providcn!ialc". 
dupa apO$tol, ,.Unuia prin Duhul se da cuvintul in!clcpciunii, iar alt uia 
CU\ilntul cunoştintei intru aceJa.~i Duh. Şi unuia crcdinl•· iar altuia haristnel~ 
tămăduirilor intru acelaşi Duh" (1 Cor. 12, 8-9). Dar, deşi, dupa Diunisic cel 
Mare, deosebire dumnezeiască este si emanat ia sau lucrarea făcătoare de • • 
bine (~ aydonpt1tTJt ~or), unitatea dumnezeiasca inmultindu-se In . . 
mod supraunitar (vJl<P'f"'iJ'It:vWt) prin bunătat~, totu~i pc llngă toata 
a~ast~ deosebire dumnezeiască (Kara '1''7V ilmrv biru:ptmv). dăruirilc,putc· 
nlc de viatâ datatoare, cele de în\elepciune facatoare sint unite' . 

.. Iar cum spune tot Dionisie: omeneasca ac1iune divina a lui Iisus se 
dcoseb~tc şi de emanatia aceasta de bine făcătoare, cad la faptţle Sale Tatal 
Şt Duhul n-au participat in nici. un fel, dcctt doar In masura in care Jucrca1.a 
D.umne?.cu la toate In baza bunavointei şi iubirii Şale de oameni"'. _ 

Daca de..i .ne silim şi noi. cu marele Dionisie, să şi unim cele dum.ne-
7-Ci~ti şi Să le şi distingem In cuvintele noastre, aşa t'Um ~e fapt se ~i unesc 
~~ se şi disting acelea"', trebuie .sa mârturisim ca altceva c fiinp şi ahC(.-va 
tpOsta.ţul sau persoana la Dumnezeu, deşi unul ~te Dumnezeu cel inchinat 
Intr-o singur:! fiinta şi In trei ipostasuri. La fel altuva t jiinţ1t şi altctl'a 
enwnaţia sau lucrarea sau vtiinJa Ia Dumnezeu, defi unul este Duntfl<'z.tu, 

1 l>i<.,.An:op. f .G. 3, 639 C. 
1 P.o. 3, 644 A. . 
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lttcrtlror si l'liitor. dar precum cind ti num~ti vt>itor, !1 arati ca are vt>in\a. tot 
.,,fel n~mindu·L lucrator, !1 indici ca avi.nd lucrare. Şi daca zice cinev• ca 
c.:l lucrător n-are lucrare, e clar ca-l socot~tc netucrator. dâruindu·i doar 
; unetul gol al cuvintului /ucrtltor. Oei c cu neputinta sa lucrc7.e lipsit de 
puterea naturala lucratoare (wtp'ttro:). precum e cu neputinta să existe fara 

fiinta si natura. 
Pre~um deci cind au1.im' pc _Fiul. ca zice: "Eu şi Tatăl una sintem", nu 

amestecam ip<.tStasurilc, ci ne gindim la unitatea fiintei şi la faptul ca Fiul 
nu parase~tc sinul părintesc- ştim doar ca una este fiin\a cea mai înainte 
de veacuri, sfinta şi inchinată de tO\i şi ca Dumne1.eu e dupa fltnlă monada 
ncimparţita, iar dupa ipostasuri Treime - tot a~a cind zicem ca fiin1a _şi 
lucrarea lui Dumne7.eu sint una, nu desfiinllim ema natia dumnczcoa.<ea, nt<t 
nu facem natura lucratoare, lucrare, nici nu le dizolvam una rntr-alta; caci 
deşi in natura ~impla şi nccorp<.trala dumne7.cia.~ca şi fiinta ~i lucrarea ~înt 
de acelasi caracter (Âoyo< ), tmuşi îşi are fiecare nmele sale nealterate. pro· 
prii ci şi ·una rămîne fiin!ă, iar cealalta lucrare. Fiul tnca are acelaşi caracter 
cu Tatal, pentru ca orice ·naştere fa<:C pe cel nascut la fel cu născătorul, dar 
ramine Fiu, nctran,rmmlndu-se din o;au7.a idcntitălii şi a aceluoaşt o;ara~ter 
dupa fiintă, în Tatal. Ba cine cugeta drept n-ar primi a~ci nici termenul de 
caracter, ci numai numirile (de Tata şi Fiu- n.tr.), căct dtvtnul dupa fitn\ă 
este nedctcrmina~il. fntrucft şi fiinta şi lucrarea se deosebesC In oarecare fel, 
ele iara.~; nu sînt de acelaşi caracter. Simplitatea lui Dumnezeu nu se alte· 
rcua Insa j)<!ntru aceasta.~ scrie undeva şi Va.ţile cel Mare. Iar Inteleptul 
In cele dumnczci~ti, Ciril, zice limpede: ,.De fiin\3 dumnezeiască !ine Să 
nasca, de lucrare. sa creeze". Natura şi lucrarea nu stnt acelaşi lucru. Daca 
Insa unoori spunem ca sint acelaşi lucru, nu o spunem fiindca ar fi tot ~~a 
ceea ce indica t-ele două nume, ci, pc linga faptul ca au ·acelaşo caracter dovm 
(rov avrov ÂO)'OV) cum s-a spus, şi ·din motivul ea lucrarea est~ In chip 
s·uprafiresc inepui1.abilă şi necuprinşă, calitate pe care o are numat Dumne· 

7.cu, singur fiind in chip negrăit veşnic lucrator, fara schimbare. ~dar, nu 
tn sensul ca lucrarea ·e fii.n\â şi nu din fiinta. ci pentru ca Dumnezeu, avlndu· 
le toate concentrat şi unitar, le lucreaza pe toate tara să se Imparta ~i fiind 
Intreg strins In Sine şi nepârăsindu-Sc pe Sine niciodata prin emanarea spre 
fiecare, e Intreg şi singur In toate, ca cel netmparlit in cele lmpăflite. . 

D'.tea ştiinta şi mintea sint acelaşi lucru, d~i mintea exi~ta virtual mao 
inainte. iJlr mai pe urma devine lucrare şi are, ca ceva doblndot, pu1crea de-a 
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cunoa~Ic .:u l"Crtiludine şi ad<v.lral, cu dl ma1 mult va fi aceasaa la o~1m1n. 
?.eu. la Ci< re nu e nimic recen1, neadhţindu-sc şi ne pierind nimic n~t:iocll•at 

M101ea ""'" de..1 Iden11~ cu Şlllnta. dar ~1iu1e sini mulle fiind 
lunu_n cunc"~UIC, iar min1ca e una S13pin~nd 1oa1e cunoşai~tclc ~1 
ln\3~1 CltU/;I h~rcia d1n ele ŞI nu vic<"'er>a. Prin ~lil013 apo1 'm11, 11:~ 
ln~atu\IInr ~c. im~ana~şle ce.lor ce lnva1a de la ei. Dupa ·fiint~ t~sa. ca 
"."'mJl3rlă)Ihii3 ~~ nctransmt<abila. Vezi ~um se deose~c? Iar daca 
Ş~ ~101ca ~i.~int şi nu sini una. cum nu vor fi la Dumnc:teu fiinta ~i lu1,ra1

re 
ŞIIdcnucc ~~ ncidcniice'! Mai ales~ la El nici cele oontradicaorii nu se 
lnlfeulalltl. <·um spun Parintii. CI aCC'I<'a >In a unul >i acelasi lucru la 
nCl.('U, o r'-"cunusc ~i t<unlrOiTII no~lri. ~u. mai btn~ zis, n~o rccuncNC.~urR· 
a~a<la ">reti : Cac1 urui spun~ fiinta ~i lucrarea dumnezeia-.ca ,lnl una 
~n>ul ~ nummlc ace,;aea au •CCC4Ilr.:.e~~rue. ca .a nu fie multi dumnc;•e 
sau unul wmpus din diferiae parti. u ncum ar fi ele. Dar nu poaac li 
C<~~pu< <u pmp~i~ 'a lucrare,·~·. <um nu e compusa raza pcn1ru ca rurru• 
n~1.a f-uh>>~nd acc~lla d<)~3 numiri <u un >ongur inteles, tnşala pc autll<~rt 
ea ,Jd~ll la Dumnezeu ~~ fiinta~~ lucr;orc, pc cind in reali1a1e nu cugc1a 
arei.IŞJ ~umncze~ ca fiind ŞI una ~i ali~. ci 11 ind1~ prin mai mullc uum1ro 
''' f11nd cu lUtului 101 una. Dupa cu~c J Mile lor, Dumnezeu c'tc flin 1a n<' 
lucratoare (<H•ma avn•r•~ror) sau lucr·tre ~ar• r,·,·n·• (~· r' ., ' • 1• _. ~ ( rcpyfla tn'Ot•O(()f 1 
" acca,la n • 1 .~ D · . u 10 sensu .... umnc7eu dcpa~ac ace.ae caaegoni (.:~· u.~1 
f'OlJ")· co ca c hpsot de ele. ca,, daca fiin1• ~i lucrarea sini ru 101u1 nedm 
sehuc. una d10 acesae numtri 1rebuoe ~ fie sunca gol. neavind 0 idee pr 1 
Ş1 ·~lld le fniR-.esceînd vorbc>c de Dumnezeu, ca Sal>clie. Precum•:::~ 
vorhea de-o lionta cu lrci nume, reducind lpostasurile la fiint~. la fel ac~ua 
pr~l_Jln~a~uo~\C o funta cu ~oua nume, mnfundlnd cu e" lucrarile naluralc. 
Mao hmc 1.1~. f"c d>n CU\1nlul lurrart un ,unei gol. refcrind-n la naau . 
dumncJ.clasca fara . • 1 • • ra · · , vreun In\(' ~li: prornu. De accc:.a si recunosc.: ci lui O . 
net. ·u n n . . a 1 ' um .c Ul a1 n 'lngur ucrare şi pu1crc nccreaaa ca fiind 1·d~na · ·• ·' •.•. 

h' UJ d f" · • • >C• ~1 IICuC()-
se ' . c lin ta l~1 Dumne1.eu; pc relclalac le reduc la rangul de rapaura. 

N~.' In-a am_ ~nvatal de la Pannji ca toale lucrarile lui Dumnc1cu sini 
nccrcalc. B~nc~ntelcs, daca ou num~ae cintvd si rczullaaul lurrar" ( 
"''" ) ' 1 • • u ro r'I'J/lQ • CoCCIU CI. tol lucrare. Cind alrohuim lui Dumnezeu () Mngura 
lucr~rc, o lntcleţem pc cea care le cuprinde pc Ioa te unilar. Cum ZIC Panntu: 
precum ~,.rele pnn aceeaş1 r47A ~~ lum~nea1;l şi incatzeşae şi lnviorea1.a's1 
cr~~c ~~ fc~~ndea,.a.Ia fel Dumnc1cu pnnlr-<> singura lucrare lucrea1.a IOat~. 
Prewm de(! V<>rbond de soare. daca vc1 aminti de lucrarea care le cuprinde 
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pc ICiaJc, pc ll>ale le vei intelege, iar daca le vei aminti pc toate. n lnlclegi 
pc acea un». 1111 a.53 e şi la Dumne1.eu. De ;occeea vei afla aCCCl4i lucrare 
dumnczci.t\câ \' nccreata aminaiaa uneori la singular. alleori la plural. ,.Tru
pul Domnului. se ZJU:, a imhoţ3!11 lucranlc dumne1.ei<::ili, pnn unarca nca
mcsaccaaa cu Cuvîmul. care ~·-a araaa1 pnn el lucrarea prnpnc". Vea ca 
accc;oş1 csac şi una şi mulae·! Cum s-ar dc<-..chi deci in "caac şi necrcaac? 

Nni lnlelegcm c.1 fiinta şi lucrarea ~lnt una nu rcdudndu· le la accea~i 
Insemnare, ci tun~idcrlndu-le ncdc.,p3rtite, Dumnezeu fnlreg, unic ~i etern 
fiind cunusc·lu ncimpărtit prin fiecare din lucrari. Din aceas1a se vede ~ 
DumnC/Cu nu c compus, ci simplu. lala ce zice intclcpaul In cele dumnc. 
1tic~ai, Oam;"chin: .,Ca sa nu fie Dumnezeu mmpus, ceea ce-i cxucma 
Impieaaac. 11chuie ,3 nu con.•idcram nimic d10 cele <pu.<e despre DumneLeu 
t~ !~!tt!I~~U ·"C la fiin\ă; ci sa le con,Jderam ca c:-:pr!!!ltntl fie c<.v4 ce nu 
e.o'l3, 'IaU vr~" rclaţoc, fie cev~ din <-ele ce decurg din natura dumnc/CI4.<ca 
<au vrcn lu<r•re". Numele Dumnntu t>IC numele une1lucraro. dcnvlnd de 
la " " întm<lt 11 <1 lf PT"'•ja ~ tOillt (Ctttv .:at ;mvra :rtp<uctv), ţ;IU de la 
11 !>rtlt (c:u0ctv). >au de la a pm·t ( 01 <117\~UI ) toale; cad IC>alc le-a privu mai 
inainJC de facerea lor, CU~CillldU ·IC RCICmpmal Şi fiecare ~C face la limpul 
mai Inainte hoiMil. dupa conccpiUI nc1cmporal al vnici Lui, cunccpl care 
cslc prcdcacrminarc ~~ icoană ~i model'. Ceea ce se face este crea a. Prcde
tcrmanarc•• in'a ~i vot rea cea dumne1cia~ şi ţtr~tiin\a coexi~l:i din veci tu 
fion1a Juo Dumnc1eu ~~ <ifll rara lnc~put ~; nccrcaae. Dar nici una don ele nu 
e fiinţa luo Dumnezeu. cum s-a ţpus mai \u.ţ_ E aafl de departe d~-a fi acca,la 
fiinl• luo Dumnezeu. incit Vasile tel Mare /JCC In Antirclire ca pr~lllnl• IU> 
Dumne1cu dc<prc ceva n-are începui, dar se sft~le dupa ce s-a pclre<ut 
lucrul pr~IIUI. r.inl deci de acord cu nni şi contrarii n<Y.!Iri (deşi nu In M:MUI 
cnrCCI) câ lucnorca nc.:rcat3 a lui Dumne1eu este accca~i cu fiin1a lui Dum
nc•.cu. dur nu admit~~~ nu e aceeaşi. Noi am dovedi! aici în chip clar şi ca 
nu c aceea~!. 

Dar nu numai preştiinţa şi voln!•· care ~lnaiucrari naaurale ale lui ·Dum
nC/eu, >inl nccrea1e ~~ rara începui şi nu sint fiinte. ci toale cele. ce decurg 
d1n na1ura dumnezei~ şi roexisla cu ca şi nu slnt fiinta. >lnl farA lnccpul 
~i nu inlmduc no<~ o compnzitie In fi1n1a. ~cum am auzi! mai sus. Pc linga 
acca.1a, fiinţa 1<11 Dumoctcu cea ma1 presus de fiinţa c f1r4 nume. nc
pulindu-\C exp11ma şi inuednd lnţclcsul oricarui cuvim; lulT1rile au ln>a 
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fiecare nume. De aceea neavind un nume propriu pentru acea sutlra:fiind 
o numim cu nume de-ale lucrarilor. Apoi, natura naturala n-ar spune nintc 
ni: nici fiin!ă fiinllaiA. Lucrarîlc lui Dumnezeu ltt..a sint numite de 
naturale ~i fiin!ial<: .• Toate cite le are Dumnezeu, zice dummezeie54:-. 
Maxim, le arc prin natura ('P'-'Qtt) ti nu ~~tigate". Şi iaraşi: nSuprimlnd 
naturală şi lucrarea fiin!iala, nu va mai fi nici Dumnc1.eu, nici om". 
acestea sint dovcdi!i limpede ea ateişti cei ce ne acu1.a pc noi de ditei.<.!l 
pentru ca ţ()Q)tim nc<Tealâ şi fitn!iala lucrarea dumnezeiasca. pe care ci 
de.-;fiin!eal.a. Dar Parin!ii numesc lucrtnle dumnezci~ti şi insuşiri nar:ur:lle. 
lmpreun~ cu teologul din Dama.•c marturisim şi noi ca Hristo,ţ arc, cor·c,..; 
punzatot cu cele doua naturi, .lnsu~irile naturale duble ale ambelor nat 
doua votntc naturale, cea dumnezeiasca şi cea omeneasca. doua lnc:ra:ri 
naturale. cea cumnczeia...:a şi cea omenu~. doua libere arbilrc, c.:l ~uon· 
nezcicsc şi cel omenesc, in!elcpciune şi cunoaştere dumnezeiasca şi ome· 
nea...:t" 1

• Nu sint deci insuşirile naturale, naturi, precum nici despre <'tie 
·~taticc, care inca sint multe la fJCCare ipostas, n-ar 1Jce cin~-va ca sint 
opostasuri. Mai adaugam: lucrarea e din fiin!ă, dar nu şi liin!a din lucrare: 
fiin!a e cau1.a, iar lucrarea c cauzată. Cea dintii subzista de sine 
(avt~r.O<nm<><). cea de-a doua nu sublistl de sine (avv1r0<naro. .. ~ 
raur'lv); toate lucrarile sint In legatura cu suprafiin1a aceea (:npt r"v 

V•Ttpou<Tic)l"-ra '"flllrJV) .• Orice se spune despre DumnC7.CU, ~.lce dum~c
ICicscul Grigorie al Nisci, fie din obişnuinll omcnea..:t, lie potrivit sr. 
Scripturi. Inseamna ceva din cele In legatura cu ea; ea l~i ~te aceea In 
legatura cu care sintl<late, nu numai cele de~ub timp. ci şi cele de suh veac; 
şi nu numai aceste:•, ci şi cele ce se cugelâ In mod demn de Dumnezeu ca 
fund la El mai pre.<us de veacuri". "Dintre acestea nu voi dcdara c.:v~ 
dobindit de Duhul", 7iceAtana.~oc cel Mare. Şi iartşi: .La Dumnezeu numi· 
riie: cel ce este, Dumnezeu, cel mai presu~ de fire, cel nemarginit şi cele 
a~manaware, sint termeni ce exprimă unele din cele In legatura cu El: ele 
nu indica nimic din cele ce se refera la fiinta ti la natura Lui". 

sa arrtntim apoi ca dupa fiinta Dumnezeu este nelmpan~tbil; dupa harul 
lndumne7eilur insa şi dupa lu<.:rare, care se numeşte şi slava lui Dumnezeu, 
se împart~eşte ~i se arata celor vrednici. Iar daca ar lndrilnl cineva sa 
declare acea.~lâ lucrare creata, ar fi respins de Vasile cel Mare care liee ca 
cel vredniC se face liu al luminii, se tmpan~te de slava veşnid. sau in alt 
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ca este 0 slavă a fui Dumnezeu naturala. cum e lumina slavă a :.oarelui, 
este o alta slava eterna. De aceea şi Grigoric cel cu numele de teologul, 

~"r1n.d bucuriile viitoare, aminteşte pe linga vederea altei slave şi pc cea a 
.Uvel celei mai Inalte. Iar Atanasie cel Mare ne spune ca nu litnta lui 

mnezeu au vătut.o slinlii, ci slava pe care au vazut-o şi apostolii pe munte 
chip negrait. Pe aceasta o numeşte 101 el şi ~Java naturala a lui Dumne?.eu, 
ctnd tn!eleptul in cele dumnezeieşti IY~masehin ii spune raza naturala a 

Alta dovada: numai a cugeta macar ca Dumnezeu ~i sfinţii vor avea odata 
singura fiin\a. este lucru neleciuit. Dar ca In Dumnezeu şi in cei ln~um

nc:lei•ti ''a fi o singura luaare. o spune Inteleptul In cele dumne1.e1~11: 
MaJCim numind aceasta fndumneT.eire (Dtworv). caci vor stralu<, ~· drep\11 
cum a ~tralucit Donutui !'le munte, arlltindu-se ca al!i sori prin impanaşirea 
de lumina at-cea 1ndumne7.eitoare. 

Ai putea ana, cercetind, ~i alte dOve?i ca nu sint iden~ice la Dumnezeu 
funia si lucrarea. Aceia InsA, suferind de-o crozava orbtre fata de atit de 
Jn~m~ate dovezi, aleg ~i aduc din SI. Scriptură locurile care li se par ca 
marturisesc identitatea lor, in credinta ca acele locuri sint <'tmtrarc lnvătatu-
111 noa.<ue. Ei se poarta ca Sabelie care a ales şi a adus din Sf. Scrip~ura 
wnt ra celor ee vene rau o fiin!lln trei ipostasuri, locurile care arata ca lion!a 
fut Dumnezeu este una şi ncimp:lf\ila. Se In le lege lnsll ca acesta nu este un 
motiv ca sa numaram nici flllt11 aceea libiana Intre oile lui Hrb""'· nici pc 
acesti ta fel de mari neleJ:iuiti printre dreptcrediodoşi. Oei acela flcca 
ne~~lv.i~tcnt (avvJtO<naT<TV) pe Unul-Nascut ~i pe Duhul, dcclarindu·l intru 
tuatc una cu Tatal şi ncdemebili de EL Iar aceştia rac nc.ţub7.i,tenta liinţa 
cea in trei 1po>tasuri, declarind-o Intru toate una cu lucrarea şi ncd~hită 
de ea: cu lucrarf.'a care nu subzista de $ine. ACela spunea ca Tatal, Fiul şr 
Duhul Sfint sint nume goale de orice realitate, refcrindu-se la un smgur 
lucru. Aceştia spun exact ta fel despre toate numirile ~umne7.ei~ti;_ toat~, 
<pun, inseamna un singur lucru: liin\3 lui Dumneze"- Şt tot ce ~u e ~nuc 
şi cu totul nedeosebit de ea, spun ca e creat, deoarece ~u e d~n un songur 
lucru necreat, fiinta lui Dumnezeu. lata.-i ca s-au pomemt iara~' redudnd pe 
Dumnezeu la flpt;".l. Qlci dupa dumnezeiescul Maxim~~ toţi ceilalli sfinţi, 
prin luaare ~ caracttrizead fiecare natu~; l~rea n~eata arata o na
tura necreata, iar cea creata o natura crealâ . Fitndc:a, a pot, ceea ee indtca e 
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in mod necesar allceva decit ceea ce se indiCi!, lucrarea care indic.1 
dumne~~~a~Cil c aliccva dc:x:il acea na1ura. DaCi! insa dupa ace) ti teologi 
1<>1 cec '." <>arec<trc mnd ahilt!\•a dcdt natura dumne~.eoa~Cil. c creat. lu<:r .. 
care mdo<'A na1ura dumnc7e1""ca V'• fi, dupa ci. crca1a; oar impreuna cu 
naiUra mdocata. 

. AjUia,-ne O!Ja ce t.1'' de la început ~i ramii in veac nc<och1ml'tat so lo;~ 
•• Ş• n-a1 mm•c dol'tlndn sau adaus dm rele ce se cuţela In lcg3tura cu 
sau Te acump:tma1.1 pc Tme - ajuta.ne sa raspundem nebunliur <:arc 
"le.«:, pot~''"" cu nel'tunia lor. Old 001 numai pe Tmc Te şum alutpu11cr1 
dtn w.oac ~· "'"''c pu1cn niciodata nu It rupem de la na1ura Tol. 
na1ur;1 Ta nc-:tm lnvrcdmcit sa Ştim ca e una şi s1mp1a şi nelmpaq11a in 
pu1cnil' Talc '"·'a şum ca sini nu numai mullc, ci Cillnlrcc orice numar 
spun şf•n\ii Părinţi. Şi pnn r:"~:e ,un c!c Te faci cunoscut ' 
t•nll:~r. simplu şi ndmpaqil. Old n-arc DumncT.cu lrcl>ulnţ3 de 
pcn1ru a-şi împlini r•crfcqlunca ca şi tind i-ar lipsi vreo pu1crc tnainlc 
~lumea, ncfi•nd.lnalntc de creaţie sensit>ila şi iQICiigil'tila a1otpu1crnic. 
mdraznc>c '~ afmne acum de mulle ori accş1i du.~mani ai harului uu 
7.~1(-sc, Daca au11 vrc<~d;Ha c.1 Dumne1.eu c pu1erc ~au lucrMc Iara fi~n1a 
fi10!a . f3ra l'Uicre '"" lucrare, nu supnma cmana\ia uumnc1eld-.cll ,; 
'<lCOII pc Dumnc,cu cel a101pu1cmic fllra pu1crca re \lOC de atca · 
mn nu r,·dut•c fiinta~· nalura Jucra1oare la os1mp1a lutnrc; ~·nou nu 
ca ficare cl•n •<CŞIC num~ri !.<! refera fllra dcoseb~re la acela,1 lucru. 
cunoa~lc Ci! acc,le cxpr~•i au fntclesul unor ncga!ii cu >e~ de ~erJ~1rc: 
nu se .poa1e vorh1 adtC3 la Dumnezeu nici de fiin!a nic1 de lucrare in 
propnu Mullc .care "' spun d~prc Dumne~.cu nega1iv au aceM în\•clt• 
AU7.J-I ~·pe Va<~ le cel Mare cum spune Ci! .,lut'farea es1c puterea ""11a1m1~ 
a nncarc1 fli~\C ~i numai ceea ce nu exis1a (ro 1"1 ov) c Jipsil uc ca", 
knl·1_au1 Max1m Zll'C: .. ce natura c nelul'ra.warc sau fârtl.lucmrc·.' Prcc.:um 
e. "'~' o naiUra l~ra cxi'lcn\a. aşa nu e nici fllra pUicrc naiUral~; i:.r daca 
hf>Sua t.lc acea''"· c lipsi1a ~1 de cxisten1a. cad ceea ce-i fara putere, fiind 
lntul ''""· ~ l_ucrul ncuistent". Deci cine desparte fiinta ~i pulcrca, pc 
u num1m ş• lucrare. SC\late din1rc exîs1en1c pe.amtndoua. 

Spunem acc,lea rCllmlnlond ca nici fiin!• nici lucrarea nu ~ ;nril'tuie 
Dumne,cu in <en' pmpnu. DaCi! •• rercc1a insuşirile fiecare•<~ d1n ele,. 
a~es ce p01 ui>\IDC ~le una de la alia. ai vedea Ci! nu se polriV~Ie la Dumn·, e7c:u 
DICJ una .. Toa1a fi1n1a supona stari şi faz.e conuadictorii şi arc det~lhui 
fi•n!tale; ••r ace.<1ca le arc ~i le supuna. unna cu lucrarea. Unile po1 

'" 

a:c~1c'a Joc la Dumnc1cu·r Apoi toală lucrarea mişca şi schimt>a 'prc ma• 
sau mai rau llin1a de car~ e le~ţ.a13, din punc1 de vedere al p<111lici '"" 

calila!•i. Se pc~alc oare <pune acelaşi lucru despre Dumnucu, care, fimd 
şi acela~i ~i pel"i,llnd Sldlormc lot nmpul într-<> iden111a1e ncm1~1a. 

"a·ca;r.a lotul in IOlllc' El ~•e unul dupa fiiD!3, dar puterile şi lurranlc Lu1 
muhe. caci Duhul SRn1, ca sa vurl>im impreuna cu Vas1lc cel Mare, c 

!rmplu in fiin!a. dar lrdfl31 In puleri: şi arc o singura na1ura, dar a1o1pu1cr· 
Jar aceşlca nu 'ln1 la Dumnct.cu in opcnilie inlre.llalla, lucru pc care 

·•m ~pus ŞI ma• inamic. Dupa accs1c pu1eri şi lucrari ş• emanaţii Dumnct.cu 
muhc nume; dupa fiin1a fn>G c rara nume. E fllra nume acca,l3 flin1,a 

•ur>tafiirt\i!ol~. ca una •'C c mai presus de orice nume. Chiar ~i numirile ce ~~ 
dai Domnul in< uşi : Eu '1m cel ce sini. Dumnezeu, lumina. adevarul şi 

~ia\a. nu nuri pc c:tre teologii le :11rihuie prin excclen!a dumnezeirii celei tn•t 
presus de dumne,clrc. şi ace'lca ~in1 nume de lucran ... Cînd. 1iee <:arcva 
d101Jc ci, numim a'cun<ul cel mai presus de fiin1a. Dumne1.cu >liU via\3, 
j HD\A sau Jumma '""cuvint, nimic altceva nu in!clcgem prin aces1ca decit 
rutenlc Lu1 ~c col>uara la noi. pu1eri lndumnezciwarc '"u de liln!a 
Uc~Huare, de via!a M'cawarc ~u de in\clepe•une diii31Uarc"1

; i4r clc·L 
nu mim sfiniUI <lln!llnr. Dnmnul dnmnilor. Dumnc1cul dumne/CJ)ur. 
imparaiUI impataţJhtr. •cela~• Pannle ne >pune Ci! in!elcgcm pu1cnlc Lut <C 
\In la noi ~i ca t.l10 luuarile ş•lmpa.naş•ule Lui Îl linia cei ce~ lmpana~ 
-au oor~._.; ..a -.c impar.aşea\Cil de El. De unde ar li dnar <fin!ll re1 ntUI\1 d•ca 
nu s-ar imp~na~i dm ,r,n1cn•a areluJa'! De unde dumnc1cii CCI mul!• <:<ore 
vur avea s1ind in mijlocul Jur In vcarul viilor şi nesfîrşil pc Dumnc1eu cel 
unul. daca nu >-ar lmpana~i din llumnet.circa Lui'! De unde imparaţii ~i 
domnii, d•C3 nu ,.ar imparta~i de domma ~i împărăţi• Lui'! Se vor lmpana~i 
dcd de imp3r~ţic sau dumnc7.eire sau sfin!enic tTeala·! Vai. ~c hnp•ctalc! 
Cine spune acc:~>la, fal'c pc Dumnezeu rrcaiUră, iar imparaţia, dumnct.circa 
~~ sfin1cnia Lui 1~ th:dura create. . ' 

Despre dumno.CJrc nu se poate spune in clle locuri elin Sf. Scriplur:l c 
'cris Ci! DumncLcu ne va face pa.na~i ai dumnezeirii Sale. ~pre Jmparaţ1C, 
1a răşi, cine nu cunua~te nadejdea chemarii nu•<lrC, ca daCi! sufcnm 
impreuna vom şi impara1i Impreuna şi vom fi moşleniwri ai lui Dumnc1cu 
~i împreuna m<l!)ICnnori cu 1 tnstos. Oare imp3ta\ia lu1 1 tri<1os e alia d~'lil 
a lui Dumnezeu? S:<u lmparilta cerunk>r e afla dcdl • lui HnsHK? Doar~· 
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~C<:«Sta e ra~alluila de Hris10s saracilor pc care li fericeşte. Auu-1 
tn!ekptulln cele dumnezei~ti, Maxim, z.idnd: .Este un lucru mai r>r•cs• 
veacun, tmpara1ia lui Dumnezeu. Oei nuc permis sa f~e intrecu ta de 
sau de ani lm~rl!i• lui Hristos·. Acea.,ta credem ca este mc~tentrea 
mlntua\i careia in altă pane li zice .tran;matcrea prin bar a ~lor ct: te: 
Dumnc1.eu natural", iar altă dara .,tnsu\i chipul frumusetii dumr1e1.eie 
Daca vroiai.să allfşi despre sfin1cnae. <3 n·i sfin!ili ~c impanaşesc de 
sfin1cnaa lut Dumnezeu, 'ascultă·l pc Vasi le cel Mare, care 1.ice: p.,,. 
fierul ce sta in mijlocul focului nu Inceteaza de-a fi fier, dar prin int·Cns 
mntact cu f<H:ul aprinzindu-!'C şi primind In sine toata natura fO<;ulad, 
prcfact: ~· dupa culoare ~i dupa lucrare In fnc;, la fel sfintele puteri 
pun l'Omuniunca l"U 0:1 sl'lnt prin natura, sfin1enia impreţnata In tot 
tasul l<'r ~· amestecata cu natura lor. Deosebirea inue ele şi Duhul 
ca Du~ul Sfint are.sfinlcnie prin natura. iar ele se sfin1esc prin pa1rti1:ip;of 

Tn\1 aC..':)hd, pnn urmare au un Inceput nu .numai in ce priveşte 
lor creata,~; şi 1~ a fi sfin\i. dumne7.ei, lmpara!i. fmpara1ia insa şi du1n1 

l.CJTca şi shn1cnaa pc care o au este necrcata şi fara dc-nceput. Oei 
lmpanaşesc (le in:<aşi impara1ia lui Dumnctcu cea necreata. Jar aceasta 
se rupe <le la El, ci ei se unese mai presus de lume l"U Dumne>.eu cel 
singur sfint şi imparat al tuturor. 

Se iveşte Intrebarea: oare altceva este dumnezeirea şi altceva este 
para11a ŞI i<lrl.~i alta:va sfinţenia? Da, altceva este ceea ce e 1nd1Qlt 
fiecare dtn a~tea, du nu sint stratnc Intre ele, penuu d sint putenle 
lucrau le unut stngur Dumnueu. Cine 7.lce ca din pricina acestora sint 
dumnezei sau unul compus, va tice acea.ţta cu mult mai mult din 1Hi:c1a 
celor trei ÎJII>Stasuri. Dar nici cele ce se dcosclx.>sc la Dumnezeu nu 
unitatea Lui, nici unitatea Lui nu confundă cele ce se deosebesc. Acestea 
Impart In mud neimpartit şi sint unite lmpar1indu-se. Dar tuturor a~-c::sto 
lu.crari le sta d~supra Dumnezeu dupa nin1a; pc de-Q parte, ca unul ce 
fitn\3 este mat p~csus de nume, iar du~ lucrari poate fi numit; pe de 
deoarcu dupa fi1n!1 e oetmpart~ibil, iar dupa lucrari se !mpart~tc. 
lln&a aceasta, deoarece dupa fiin\i e cu totul nelnţeles, iar din lucrari 
lnl~les In oarecare fel; ~noi, zice, din lucrarile Lui spunem ea CUJlOaltem 
Dumnezeul nostru; de fiinţa Lui nu credem ca ne putem apropia"'.ln .nH;, 
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tru ea fitn\a este cauza acestor lu~Tari şi In calitate de caut..a e dcasu 
k>r. 

Nu trehuae sa ne miram ea fiinţa şi lucrarea sint la Dumnet.eu una şi 
Pumne1.cu e unul şi totu.~i fiinţa este cauza lucrlnlor şi în calitate \le cau7,.1 
< mai prc.::.u.ţ de ele. Doar şum ca şi Tatal şi Fiul sint una \Î unul este 
Oumnet.eu. dar Tatal este cau1.a Fiului şi In calitate de cauza e mai mare ca 
Fiul. Iar daca aid, deşi Fiul este de sine sui!Slstent (cnMm:OO'TaTOtJ ovrOt) şi 
<le-o fiinţa cu Tatal, totuşi tn calitate de caut.ă Tatal este mai mare. cu mult 
mai mult va lntrcct: fiin1a lucrarile care nu ~lnl nici de·o fiinţă cu ca nici de 
alta fiinţa. <:ad pentru a fi aşa ceva ar trehui sa fie de sine subsistcntc; or, 
n•ci una \!intre lulT3ri nu este de sine sul>>i<tcnta. De aceea sfin!ii 7jc ca ele 
' int dtn vel1 pun natura In legatura cu Dumnet.eu. Iar daca binelc ,; supra· 
fitn\iahtat.:a, ncincepatoria şi nemargnHre4o şi celc ..semenea sint In legatura 
cu Dumnezeu din vect, cei ce spun ca Dumnezeu dupa fiin!a nu e dtncolo 
de accţtea, care >int cugetatc la El din vect, nu-L socotesc nici cauza a lor 
dupa fiin1a. caci caul.l< lntrudt c cau1J. e mai presus de cele caul.l<te. Ea sint 
aşadar cei oolnavi de ditcism, mai hine zis de politeism. Căci nu redu~ la o 
singura cau1.ă şi la un principiu nc.:aut.at tuatc, ci sus1in multe princtpil ~i 
mul1c cauze miginare şi nccau7.atc. Ori utcmai pc acestea, ca sJ!·i ru~ineu, 
inteleptul In cele dumnereieşti, Maxim, le numeşte lucruri (<P';<t) fiin1iale 
in jurul lui Dumnezeu. 

sa nu ~-rcada ln:<a cine aude pc sfint numindu-le lu~TUri ca acc:-.tea \lnt 
filplun. CI fiindca a fo,t lipsa de V\)10\1 ~· de preştiin\â. de predctcrminari 
şi de provtdcntc lucraware, iar daca de ele, şi de vt:rtute şi de cele ce o 
acompaniatA pc areasta,,fiindca ace~tea erau active ~i inain1e de crea1ie, 
numaa ·~· putind u-.e realiza crCll\ta la umpul potrivit, de acee<~ le-a numit 
stintul pc ace~tea şi lucruri. <:aci ~tnt lunărl dumnel.eieşti ~i anterioare 
crea1iei şi că Dumnezeu e mai prc.'u~ de ele, aOâ de la Vasile cel Mare care 
tratcatj despre Duhul Sfint: .,Cum vnm ln1clegc, ~ice, cele de dine<>l\> de 
veacuri'! Care erau lucrările Lui Inainte de creaţia inteligibilă? Ote haruri 
s-au cooorlt din El asupra crca1ici'!" Care c puterea Lui revarsata peste 
ve;tcurile ce aveau sa vina? Oei ca c.xtţta ~i prcexista ~~coexista cu Tatal ~i 
cu Fiul lnatnte de veacuri"1

• Ch~ar daca at ln!elc&e ceva din ct:le ce >int 
dincolo de veacuri, şi aceea este mai JOS decit Duhul. E vorba deci de 
lucrarile lui Dumnezeu dinainte de veacuri, via\&. nemurirea, simplitatea, 

1 
P.G. ,2, tSo. 
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nemarţinirca şi, scur1 vorbind. u~ate dte ldnşira Atana~ie 'el Mare ca 
din natura In jurul lui DumnCI;CU, .sa ou-mi fie mic, zice acela, a d~';.lal 

l'<-'Vll dnhlndil la Duhul; d~1 nid <fintenia. nili ne>tndciunea, nid but~au 
lea. n1c1 all(cava dm t'Cie ce •lnt pc lingă DumnC7.CU nu o are Duhul 
dohindita. Ct dtn natura (opvo<~) e Ml'nt, din natura c hun, din natura nen~1 
ritor". Acestea k-a numillnţclcplul in cele dumnezei~ li, Maxim, lucrun 
101 de•pre ele a spus ca sin i la Dumnezeu fiinţial. Oei p01 fi numi le 1u<:ra1rn 
cu numdc apropiat lu,ruri. Doar şi inţeleplulln cele dumneze1e.<ili, Da;miOJ 
chm, 'pune d lucrdtea e num11a ~i lucru (cvcpyrJ.Ua) şi lucrul lucrare. 
d altceva ~le puterea ~~ lucrarea şi altceva fiinţa~· natura, iţi v;o 'PUne 
au:l;o, dt"ingindu-le clar. "Sa se stie., zice, d altcevd c lucrarea st a l . , 
lucrawrul. Lucrarea esle mişc:orca ae1iva şi fiinţiala a naturi1; lucrawrul 
mnura din care decurge h.u:rarca"1

• 

Dw,cbiri natumle ~i llinţialc nici nu sini, nili nu ~c atrihuie lui Ou 
7.eu. cad acc,lca sint detl,cbiri care constituie lucrurile la care cxisll, 
Dumnei<'U ~-oMtituic ins~i toate cele ce sini In lcg.ătura l'U El. BJ, 
<ktl'<'btnle fimţialc se mn~llluic şi fiinţe deoscbnc; tit, la Dumnctcu nu 
<kdt t1 ""~ura fiinţa care nu pnm•')le in sme n•c• o doosehire. AJI<" qu1d1 
l~le~ unu1 lu~ru <e cunoa\lC dm deosebirile fiinţJalc ale lui. De Dumne~cu 
insa ~Iim ca c>te, dar ce "le sau cum este nu pol şu nici ingerii nici mHnen11. 
SJ m<1i amintim ca dcoscl>irilc fiinţialc fiind mullc, la fiecare lucru dco,cl>i
rea unuia fa t. a de allul c ca deosebirea faţa de alt gen, ceea cec cu nepullnţl 
sa se Jl<llrivca~ naluni cele• ne•'Ugetabile. Pc lingA acestea, fiecare dimrc 
aceste dc<l'Cblti e mai generala decll cel care o are; revine la mai mulţi. U!k: 
U! le ~.re Oumnctcu îlbl toale sint unice; .,nimcnca, zice, nu e hun, Drl 
numai DumncLcu"; Ele ,.cel fcn<il şi singur stapin, singur avind nemurirea, 
locuind In lumina cea ncaprupial3". Ş• mulliplicilatea nu c numa1 in te 
pnvc~tc indivizii ~i numarul lor, ci şi dupa specie. Or. un<le se ana ace;"'" 
la n<~lura tripcr..•m•la cea unita'/ Deosebiri naturale şi fiinţialc nu ,101 dcc1 
in ea. Lucran naturale ~i fiin1ialc insa sînt ~i i se atrihuie. Od aceslea nu 
~înt wn,lllullvc, ci caracteri7.aloarc adia indica Ioa re. Nici nu a~ata ce c>le 
Dumnc1eu. adid cum esle dupa fiinţa şi nici nu sini multe dupa >pl'<'IC. 
Numa• omul este fiinţa 8ramaticala. 

Cit pnvcşte numirile de putere şi lu,nre, ele uncllri se intrehuin!cal-1 
pcnuu acelaşi cuprins. fn mod ~pccial insa lucrare tnseamna înrrrbuinţtlftil 

1 r.<, '14. 11148. 
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puterii tnnăscule. Uncmi se da acesl nume şi rezuhalului i_ntrebui~ţarn. 
Rezulta lui e toldcauna., sau ma1 bine zi> de cele mai multe on, creaL lotrc
huinţarea rn"a şi lucrarea, pc care o numim şi pulerc, sint sau amind~>u:! 
creale, sau amindou~ necreate. OI aceste puteri se numesc\' lucrăn, an1 de 
la dumnc1c1c'<ul Damaschin. care a clarificat limpede are...te lucrun ... Toale 
puterile, zice acela, cele cunosdl<lare, cele vilalc, cele ~atu~al~ ~i cele ar~i : 
stice se numesc lucrari". Iar ca lui Dumnezeu, de~• nu ·• ambmm d<-,)sebltl 
fiinlialc sau naturale, ii atrihuim lucrări, ani iarăşi tot de la acela. "E cu 
nep~tinţa, 11ce, să exislc fiin\:1 hpsua de lucrare naturala: dci lu<:rarca 
nalurala ,..,,c puterea tndtcal<lare ŞI m1şcarca fiedre• fitn\C. de care numai 
cel " nu c<~~ta e hpsil. De unde urmeaza c3 cele ce au •=~· filn\a. au ~· 
accca~i lunare". Iar in alta parlc, Jnvă\ind d"pre cele doua_lucr3n nawralc 
în Hre~te~, .'.:':~: .. D•~·.:i uricc lucrare c ddinit3. ca mi~rca fur\·~1~ a vn.·tmcl 
naruri , untle a vazut dncV'd natura ncmi~c.:a1.ă, sau cu wtul ne lucrătoare. 'au 
unde a anat lunarca t.:are sa nu fie mi~care a und puteri na1Uralc"

1
• 

Jar tJac3 c.:me"·a ar declara a..:ca~tă lucrare, arc, cum ai auzit. c altCC\'tl 

dedt natura (c3CI natura c luuatorul, nu lucnrca), creata, -.au niCI credl3 
mei ncucdt3, cum fac rontraru ncr.:-ui. ac.:cla dt.··~1gur ar cadea in ~.roJ.a\t: ~~ 
c.:umphutc hl~t,(cmii. Dc .. ai\:1 ar urma ,au ca nu cxa,1A Dumn~~cu deloc. t.:.lt..l 
ceea ce n·Mc "'" lucrare creata n1d nccreată nu '"'''ta In n1c1 un fel. '"u ca 
c creat ~i El. <.;.t\d tot ce art: Juc.:rarc ~:rea ta e ~i el <:rca1. Ba stnt ~~ monou;JÎ.\1, 
~ai rai '<.leeh cei vechi, cei ce <u,ţin aceasta. Ca ~i aceia, nu recunn'c ruei 
ace-tia dccll o s~ngura lucrare In 1 lristo,, şi accasla nu nccr""'ta. ci creata. 
Da~ i1 ,. rc>p1ngc acela~• Dama«htn, in pu\ine cuvtnlc: ,.Daca Hmu,.., ttcc, 
arc nu mat o lucrare. aceea esau crcala sau necrea1a. Intre aceste doua nu 
cxhta ct~a la m•Jioc, precum nu exi~ta nici na1ura. D•d dc..'t e creata, v.t 
indica 0 nawra •Tcală; 1ar dad c nctTCată, va caraclcrii.Jl numai o fnnţa 
necrcata. C.~ci in orice ca7 pwprieta\lle naturale trebuie să fie mr~: 
pun.dtourc c.:u naturile"!, Vcll ~..:"1. lucra rea lui Dumncze~, nuc natura, nu:~ 
fiin13. ct ceva natural~• funţial ('/'toO't ..-ovK<< ovor~rt);~l d c nccr""'ta, dc~l 
e aliceva occll natura'! Clei dmtrc cele ce se atrihuic lui Dumnezeu, unele 
exprima .:cea ce nu este. cum ~int numtrilc ocga1ive toate;. ali ele decurg dm 
natura dumnv.etasd., cum c hunatate~. SIIDplitatea, v•a1a ~· <eurt ZIS tol felul 
de vmutc; 1ar altele au inţcl~ul de pu1ere ~i de lucrare, cum c chiar dum· 
ne7.euca, Dumne1.eu avind num irea aceasla de la a vedea, adid a şu toate. 

1 p .0 1}4, W51. 
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Oare a Inceput vrcodatJ aceasta lucrare Cel ce ştie toate Inain te de 
ele'! Vezi că e necrcata şi fllră de-nceput o astfel de Jucr•re, deşi e 
dec!t liin!a lui Dumnezeu, ca una ce nu e ceva din CCCll ce e El. ci dtn 
din jurul Lui. DJt cele ce decurg din natura dumnctci:<Sdl, a fu<t vuM 

cind o-au exht~t? Dea şi acestea toate sint necreate de:ji nu c liccare 
acestea liinta dumneuia<ea. • 

Cine SUS\one ca oingura liin1a lui Dumnezeu e nccreata şi de aceea 
decit un lucru nc.Teat şi ce nu e liinţ!, d în legătură cu liinţa lui Dumr•~• 
e creat, acela v-a Zice că şi toate notele ipostatice, cum e: a nu li nascut, 
na.<cut şi a fi purce>, ca unele ce sint nccreate, sint fiinta lui Dumncuu. 
atunci va fi un ~devarat Eunomie. Daca insa nu le fa~ pe awotca 
lui Dumne1.cu, ci, fiind numai In legatura cu fiinţa, le declara create, 
lntr~~e In nelegiuire şi pe Eunontie. Oei nu reduce la faptura numai ... _,,, 
CC:t una-na,cut:l, ci şi lns~irea de-a nu li nascut. Fireşte că acela se 
napu<ti furios ~i asupra noastra, care vcneram drept~'redtncios un Oumn 
zeu nccreat, unul In fiinţa; dar necreat nu numai in fiin\a. ci şi In 
lucrarile naturale ~i caracteristicile ip<')statice. Oei o-ar li nici ip<Kta<u 
necreate, dacă n-ar li car~cteristicile ipostatice nccreate, precum n-ar 
natur.l )i fotn!a nccrcata ddcă n-ar ave.a lu<Tirile naturale ~tlionloalc ne•crcatt 

Tuatc ace-tC<I de<i, foe ca le numeşte cineva lucruri (tp-;u) \aU tuc~•· 
(cvcp-fl't<>t), fiond altceva dedtliinţa lui Dumnezeu (ai auZit doar că nu 
CC\'3 din u:ea ce CMe El, ci din cele din jurul Lui), sint mat JO< ca Duhul 
cum a ar.ltat ŞI V;"olc cel Mare pU\În mai inainte; ca Duhul care dupa li o 
e ncexpnmatul ~· nc<~cccsobil. Dar ai auzit şi pc venera holul Ma.o<om opttnlo~ 
că .. e.,te un lucru mai presus de veacuri: imparaţia lui HriMo<; iar ""'"'''a 
credem că este moştenirea celor ce se mlntuicsc". Şi tot acela spune, in 
parte. '~~ 'li <'l!t ce se vor lnvrcdnici de acest har, vor li mai presus de toa11~ 
vea<·urilc, timpurile şi Jocurile, dacă lnsuşi Dumne~cu c:>te mu•tcn orca 
d . ' rep!olor. 0: InseamnA aceasta? Vor moşteni aceia natura ~i fiinţa lui Dum-
nezeu'! Desigur că nu. Ci harul indumnet,eitor şi lmpar:l!ia dumnezeiască, 
care deşi nu e natura lui Dumnezeu (aceea doare ncimpana~ohtl3), e.~te 
lucrarC<I Lui natur~ la, decurgind natural din Dumnezeu ~~ litnd ncde.<p3rţn 
in Je~atura cu El, pentru care fapt cine o m<Jl!tencşte pe ea ~ 1ice ca 
moştenc~te pc Dumne1eu Vrei s1 ani acum de la slin\ÎÎ care 11c ca acea\la 
ID<Jl!lcmre fllgadutta a bunurilor e mai presus de vc.acun ~· In JUIU) lui 
Dumnezeu, că Dumnveu e mai Su.ţ şi mai inalt şi dcdt ea. litnd cu totul 
negrăit şt nelmpantşobor• Afla ~i fnvaţa aceasta de la dumnc/CoCM:ul Grigo-

2!X 

al Nîsei: "Dacă judecâ\1~ Lui, zice, nu se pot scruta şi căile Lui nu •C pot 
şi tllgaduinla bunurilor Intrece orice înc-hipuire a cugetarii. cu cit mai 

ou V'd intr~'<.'<! Dumnezeu cele cugctatc in jurul Lui. limd cu Hltul 
IIO)lrima;biJ şt inacce:<lhil?" Ce sint judecâ\ilc Lui? Oare nu prcdetcr
.... ,;tP Lui? Şi pot avea prcdeterminlnle lui Dumnc1~u Inceput, sau p<lt 
<Teate? Dar iata că şt acestea sint aratatc a li In jurul lui DumneLeu; In 
~ns~iin!:l, şi decit de c mat sus ~i mai ioah Dumne-~u. Ve1i câ ~lnt multe 
•:creatie şi tllra lnt-eput In jurul lui Dumnezeu, existind naturAl In 1Ctt3tura 

Şi că Dumne1cu c mao sus şi mat inalt şi decit ele? 
Prin cec mai Inalt decit ele, dacă nu prin naturd şi liin1a cea m~i prl!'u~ 
nume şi fara nume. nctmranaşit>ila, necugctabila şi nca.uzata'! caci cele 
'irit in jurul ei natural din veci se şi cugeta oarecum, se şi numc,c. ~ \i 
părtăs•cS(: şi moştcnc;c de ce: vrc-Jnid sJ moştcncasca pc Dumnc1cu. Şi 

fi darul indumnc7.citor allccva dcdt impara1ia lui Dumnc1cu. A•-cla~i 
este doar a deveni Dumnezeu şi a ub!ine lmpara1ia lui Dumnc1cu. 
deci impara1ia lui Dumnezeu "'''c f~ra inceput şi necre~ua. fara lncct•ut 

nccrcat Dtt: ,; dMul indumnc7cilnr. De aceea Dionisie cel Mar\! l~a nurn.1 • 
principou) dumnc/corio (Otapxt<>) ~i dumnezei re. Dar Dumne/CU e donculu 
de acea.<t3 a~a -numtt3 dumne1cire (ca una ce e pnncopoul dumnc/cont ~t 
tncipiul boncluo); e doncolo ca cel ce e mai presus de oncc pnnopou 
truclt se tmparta~tc, Dumnezeu e principou ~i cauza a celor ce se lndum· 

itleleie.«-; intrudt e dc~upra tmpantştru, e mai presus de pnruptu. ~dar 
mai presus ~~ de luna ro le Lut necreate. Nu s-a auzit vn.-udata pina .,, ,J 
numua dumnc1ctrc •rea ta, cea care a fost numita prinlipoul dumnc1.coni 

11 pnnctpiul "un313\ll; pc care tot Doonisic a::l M'MC o num"'ltc in alt Joc 
lnstşi llunatate<~, oar In alta parte lumina originara şi nu.a caul<oto.orc a 
~umnezciru. 

.. Cum c d<or inJumna.ciwr şi totu~i indumnczei<"!!tc creatura? Ar trchui 
IA i se zică indumnc~ciJ, nu lndumnczcitnr. Şi o data ee e submdonata (~~ci 
Du mnezeu c m;oi prcsu• de ca), chiM dacâ e dumnezcirc, c crc:ua". Dar 
Du mnezeu,. infinit mai~"'· spun teologii, chiar de starro Lui 'upraliin1iaJa. 
Ori vei declara. don cau7.a aceasta, supraftin!ialitatC<I crrota, c:~ ,,l nu lic 
Dumnezeu wmpu> dtn c~..,.a suhordonat şi ~-a ţupraordonat? Va,tJc cel 
Mare încă spune ca . Duhul e>te In fW)i ca dar al lui DumnClCU, '"'a ca dar 
al vie!ii, al ht>crtl\11. al putem. dtn care cauza c de aa::caşt <1n>~c cu Cel <'C 
n da". Oei ceea ce-t unu ncdc~parţit, tiind de ac;ec:aşi lire -au liond putere 
naturala ~i fotD!tala, nu poate fi lmpocdicat sJ !k de ac-cca::i Lln,tc cu ceea 
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u: 1 superior In calitate de cauLJ. Doar şi Fiul ~te de aa.-caşo cinste cu 
urc e mai mare In calitate <le cau7.ă. Cine face ln.<a darul ln<luonnciJI 
.rcolUra, cum il va numi iara~i. de acord cu Vasile cel Mare, de aceeaşi 
cu Cel ce-l <la'! Dar Duhul inticrii, cauza libcnalii, care ins un~ dum 
unde vrea, nu c: tot a tita cu: darul indumnC/.CilOr, dumnclCirea. nrind 
dumneleirii, pncip1Ul hunatalu. prin~ipiullndumne-tcirii? Cua ce a 
;ou:la (Dioni•ic) pnncipiu, a numit acesta (Va~ole) cauza. 

Dar asculta cele ce urme<~LJ: "De aceea t<'\i sfin\ii in care kx:uic"l 
>in gura dumnc7.circ şi o singura domnie vor li hi.~crid ale lui D<•m,nel!ll 
ale Fiului~~ ale Duhului Sfint". Vezi~ darul lndumnezdtur e<rc l<>c•~• 
in ,fin li c necreat'! Dar faptul ca e numit şi el dumnezei re şi arc deas• 
'a natural.'Cil mao rr~us de pnncopiu, nu e o pocdica pentru a cxi<ta o 
dumncz::ire. P.:~::~ <:<:?Pentru ca şi acest dar este necreat ŞI nccJe~;:!l\1 
acea mllura. Pre~:um se nume~ le ~oare alit rata, dl şi izvorul de unde e 
~i precum au:lu e onaccesibol, Iar rat.a e aocesohila fiind sui>Ordnnata şi 
nu ~in1. din c.:au1..a dl'ca.,ta, doua lumini si dOI "'\llri. tol asa t f.Jumncze~rc . ' 
d•rul Tndumnetenur dt şi n•tura care c ultomul principou al dum~oez•eiri 
\.ue Il oaruoc~lc de la ,;ne nefiind, prin accas1a. duua dumnctciri. La 
Duhul Sfînl ali! cel ce procura cit şi cel procu1a1; şi riind şotîcinc.lu->c 
multe duhuri ,fome, nimic nu ne Impiedica >.1 credem intr-unul 'in gur. 

Ai autJt u Duhul ca dM e'te In noi şi darul este de aceea~i cinste 
<larunorul. Cum ar li det.i darul creatura, rara a li ~i Dumnct.CU cel 
dMuo~te rm crcu1ura·! lata <'C sint In primejdie sa crcac.la cei care !)0(:011 

darul indumnct,CIIor, crea1. Arii cel ce procura harul indumnctcitor, 
hiHIII procur.! >lnl Duhul Sfint. precum am auziL Nu e pcrmb 
<Jo,pre\ui nici pe unul nici pc altul, nici a lmpar\i pc acela~• Duh în crc:al: 
nc.:ueat; ci a le cugeta evlavie~ pe amindoua, au1ond pc cel ce 11CC ca 
tura nume~rc hurui Duhului dnd apa cind foc ca sa ara le 1'.1 aces1c 
nu sint numiri ale fiin1ci, ci ale lucrarii". Deci Duhul dupa filn!a 
ncfmpanaşihi 1; dupa lucrarea aceasta lnc.lumnc?ciloarc insa, care"' nume11 
\1 cJumne-~circ ~1 rrcncopiu aJ dumnetciril ŞllndumnCClCire (IJtOU]f, IJt<"P)(I 

0€<von). dupa care se va~. se da şi se tnmne cel ce e pretutindenr 
\lalorni(il durahol lnlr-o idenurate nemişcara, - dupa acca,la Duhul 
lmpana~e~le celor vrednici. ACC:Şiia deci, care admit o dumnezeire şi 
principiu al dumnezeirii creat şi nc<Teat, sint cei ce taie pe Duhul tn 
neteiri neegale ~i direct opuse. AU>jtia sint cco care sus1in dor dumnczco 
~M propriu ş• cad in boala diiCI'mului. 

In t.apaccala lor, soro•= rrindpiut dumne?.eoru celei unice pnncopou a 
dumne~.eirî >trai ne una ~e alia. Şi asemenea celor cuprinşi de :omc\eli, 

ca nu ei sînt cei ce devia?.a, ci <'Ci ce stau drept şi Iare. 
Nu e odentic harullndumnezcilor cu dumnclCireu'/ Dar nu numeste de 

' 
on, In minunatele sale capitulc ~i tn tratatele mai extin..~,dumne7eies-

Maxom, dumnezeorc~. nefacuta (art'V77rov), ca una ce nu e fllcu1a, ci se 
ncin\cles in cei vrcdni<i? Aull·l iara~i pc Areopagitul >punind ca 

)u1rmcn:u e a~ezar mai presus de orice imarcrialioulc ~i dumnct.circ in reti
~"''"·~:ou ca nu vedem nici o dumnczeire sau voa\3 care sa fie cxacl aseme

,.,.uzc• ce e 3-jezar3 mao presus de t<>ate_ Ded c a"'menea, dar nu cxaC1. 

ce nu cxa<1? Fiindca. dupa dumnc7eiescul Maxim, 1111 cec Dumne7cu, c 
cel indumnet.eit 1>r1n har, afara de i<lcnrioarca dupa fîin\a. Dcn,chirca 

~~tc:asla pmvinc dc-ac<>lo dl cei ce se impartaşcsc de harurile lndumne7.ci
alc Duhului, nu 'c impanaşesc şi de fiin1a. Ba cine poate incapea ~i 

haruri pe fiecare intreg? Atana_ţje cel Mare zice ca nu fiin\a luo Dumne· 
n vad ,fîn\ii, o ~1"'" Lui, ca~~ apo<llllii pc mun1c: 'lava pe care 101 el n 

umc~IC In alllc)C, cum am spus şi mai inainte, slav:! narurall! a lu1 Dumnc
u. L;o fel grait"!tC D:ornaschin, care o numeşte rat.1 naturala a dumncwirii 

, care n cinta 1icind ca au vazul-o cei ce s-au urcat Impreuna c.·u l"u' pc 
unte.pnnlr-o putere duhovniu:a\dl ~· negraită: d•r n-au ,-azut-o intreaga, 

'llo:·nlru care motiv o" numeste strllucore obscura a dumnezei ni. Ve11 ~i in ' . . 
It thlp 1nferiori1a1ea vcdcni şi a tmpar1a~irii dumnc7~aeşti'! Dar acca!'IHt se 

,da ,tnrc~rc celor ce-o supona nu u:lui ce-o pmcura. C3ci zice: cii au putul 
1.-unrin~e cei ce privcou pc munte. fn1rucir dai nu se vede intrca~a. nu c 
gala; tar intrucit e tnmou dc-awlo, e necreata; in ,fi~il, intrudt e rat.a 
cc1cia, nu e straina de aceea. 

Au1.i·l acum pe apo~tol zicind: ..in lbus locuic~IC 1oa1a plinirea dumne
tcirii 1rupc~te", ,.iar don plinirea Lui, spune ucenicul iubit, noi l<l\i am lu;ll" 
Col. 2, \1; Ev. Ioan, J, 16). Acela deci a incaput in Eltoara fiin\a ~·lucrarea, 

noi in>a numai lucrarl!;l, şi aceasta nu Intreaga. cum am aOdl pu\on mai 
Inainte. Dar ~i prin loii a ţpu.~ Dumnc1eu: .. Voi varsa don Duhul meu peste 
lnt 1rupul" (loii: 2. 29). Cum e ded crcalura cee;~ ce esre din plinirea 
dumnctcirii Aceluoa, atara doar dac.1 nu eşi plinirea aceea crcalurn. ceea ce 
lrebuoc sa admita, vai. ce• ce declara harul indumnet.titor al Duhuluo creat. 
Şo cum nuc: necreat ceea ce '>1: va~ drn Duhul, afara dnar daca nu e ~·Duhul 
creat? Va_ţile cel Mare zice: ,.A var.a1 Dumnezeu, n·• creat; a dăruit, n-a 
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zidit; a dat, n-a creat". Iar parintele Gura de Aur gr4iel!te: .Nu D11m1
nel 

c1 harul se va~·- lata marturii ca harul e necrat. 
DM <-um ~u '"" fi , pe de aha p.~rte, superioara plinirea fala de 

e<>tC dtn phn~rc. afara doar dac.:;a nu ~lnt ŞI cei ce s-au tmpart~u de ea şi 
indu_mne/elt dupa har dcopotnva dumnezei (OJA.,.,t<ll), ase 
frGmtntaturu acdda luate din natura noastra, pe care a uo)-Q pnn 
pentru no1 Ftul lut Dumnct.<:u? Şt ,,a se noteze ca nu wrbc)C aici 
lmparlirik Duhului, de c.~rc vurt>cştc Pavel, ci de lmpllrta~irca connun 
tutumr, fala de care int::a c <upraordonat Dumnet_eu. Dat::a se ma1 
vedere~· faptul <:a fiecare se lmpana~cştc corespunz-ator cu putenle 
vor con,tata multe deo".,hin din punct de vedere al supcriorhalii <t 
rna1u. Ce urmea1.A de aici? Se sllrlma Duhul? sa nu fie. Oei~ fmp.ana~ 
in ch1p ncimpana.~ihil ~i se lmpa~:<: !~ ch:p :teimparţn. ea <a 
cuvintul panntelui Gura de Aur, pnn Utre explica c::ump.~rauv cum 
d_m phn~tca aceluia, .. daca impanaşmdu-ne de foc, deşi e corp, 11 .,.,

1
, • ., 

~· nu-llmp3rţtm,cum nu v-a fi a.,a cind c vorba de lucrare si Inca de·\> 1u1nt 
a fiin1ci nccorporale~" ' 

Dar au~ind de realitali suhordonatc ~~ supraordonate sa nu crc1i i<tr~,; : 
~ vorl'la de multi dumnct.ci. Caci acca.<ta se intimpla celor ce afirma 
fnnţt 'upraordnna1e şi sul>ordunatc, cum -.:rie Dionisie cel Mare. Or. 
nc1cu hl"'t de fiinţa (aVOOOfot) n1C1 nu se poate Inchipui. Dat fiind, 
ca lucranlc al.:e)tea nu sint de sme <ubn\lente, d puteri care ara1a pc 
ne7eu .::a <.">le, nu va fi din pnClna lor un al doilea Dumnezeu. ee. t:C nu 
prtml"-C pe a<Utea, nu ''Or putea ~~~ ca eXJM3 în general Dumne1eu, 1ar 
ce il• lo<lrc<~pta pnvuea min{ii spre ele. vor cinsti un Dumne1.cu a1111 
nic, ridicul In sfere ina~Xeţibile ~1 neputind fi nici numit, ntci descrh, 
înţeles dupa fiinţa, dupa el însă avind multe nume şi manifestlndu-,c; 
~umnct.cu tare pe cei ce-L cunosc şi - L maresc din aceste puteri ii 
l'ltnccrcd•ndn'ii, iar pc cei ce se lmpana~csc de ele şi lutTea7A prin ace.a! 
im~ana~,r~ conform _cu ele, dumnciCI dupa har, tl!ra început şi fllra 
~~spune tn{eleptul '"cele dumnc,ei~tl Maxim, in multe locuri ~i cu 
cuvtntc . .. N~ pen1ru ~al~ra crea1a pe Cale o au, zioe b.o. Odata. dupa 
au Inceput~· P'?t sfi~l eJOstenţa lor (-.c numesc dumnezei - n.lr.). o pen111 
harul dumnet.e1esc ŞI necreat care e vqmc mai presus de orice natura s1 
dtn vcşnrc exi<tcntul Dumne~eu; caci mOdelindu-şi mintea prin · 
dummne1.ete.~u tl!ra inceput ŞI nemuritoare ale lui Dumnezeu si Tatal 
nhcindu-sc dupa har din Tatal pnn Fiul in Duh ~i avind nealtcrata'a.sema 
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rea cu Dumnezeu Nasc3torul (doar orice n<Cjtere face pe cel nascut idcnric 
cu nascatorul. ca,; ce este nl.<CUI din trup, trup este şi ce este nl.<CUI din 
Duh. duh este). cu dreptate ~i primesc numele nu de ta Insuşirile tor natu
rale, C1 de la notele dumnezeieşti şi fcncite, in care ~i-au transformat cll•pul 
lor şi pc care nu le aunge nici timpul, nicr natura, nici cuvintul, niCI mintea 
si mmic dtn cdc existente, ea sa voroim comprimat". 
' Respinşi de aceste cuvinte cei ce se ridica contra harului _lui ~umnczeu 
şi considera faptura darul Duhului care !nal\ll. mai presus de frre ~· harll.ze~tc 
dcmnil<llca dumnc,.eiasca chiar şi cclur ce se impanaşesc de el, - declară 
har nccrcat fotnta cea mai presus de fiin1a a lui Dumnezeu. Socotind-<! numai 
pe ace;Na de n~crcată. ei afirma ca despre ea vorbeşte sfintul ~ici. In felul 
acesra ct ucd ca pm abate toate cuvmtele sfinlilor ce mll.rtuM>C<e pentru 
harul Jur Dumr.czcu, ~:~: \lj>:ni~ lor. At>surditatea acestui fel ck-3 zlr.t!i 
cred ca nu scapa nimanui. chiar dat::a ar cugeta numai pu!in la cde citate 
mai >U' de noi ... Dupa harul lui Dumnet.eu. zice acela, cel dumnel.t!ie)C ~i 
nccrcat ~i care c"c Ve!!nic din v~nic cxrstcntul Dumnc-1.eu". 

E.'tc nare fiinta lui Dumnezeu CA:/! mai presus de fiinlă din Dumne.r.cu'! 
Precum ~c vede ~cestia au creat prin plasmuirile blestemate ale ntinlii lor 
dm dumnezei cazind înrr-un dttcism mai rau dedt atcismul. Oei daca tiin ta 
cea mai prc;u' de fiin{ă a lui Dumnet.eu, de care vorhcsc ei, îşi arc cl<Î\ICn\a 
dm DumncLcu, atund aceasta nu e fiinţa cea in trei ipo"a<uri pc eate 
s ingura o ucdcm Dumne1.eu. Nu e pentru ca fiinţa cea in trei ip<l'ta.,urr 
nu-ş• arc cxr,ten{a de nicaieri, ci ea In~• este exi~tenta. Iar daca afirma ca 
de are•\la "1lrl'lesc ei. care este celalalt Dumnezeu de la care ~iare aceaMa 
cxhten1a? la ta-i ded pc oameni• aceştia cum afumă lucruri oontraLJcatoarc 

~~ nepmrivuc cu ad~-varul. . . , . 
Cum ar fi apoi ;fin tii necreav ~i fllra de inceput diO pnc•na fimţCI cele~ 

mai prcsu~ de fiinta'! Daca prin faptul ca ea este cea care creea7A, va trebui 
sa zicem ca mata creaţia e necreatll. ~i fara de început; iar daca prin faptul 
.::a se tmpana.~e!!tC dupa fiin\a. va trchui sa admitem ca Dumnezeu este 
impana~tbtl, absurditate cu nimic ma1 mtc4 dcdt prima. Oei auzi-1 Iar pc 
Maxim t•~ind: . Cel ce dupa fiinta e tuturor netmpanaşit>il, vornd sa se 
lmpanasea.-ca celor ce pot, in ah chip, nu re<e dtuşi de pu{in din ascun11mea 
cea după fiinţa". Ataoasie cel Mare Inca 11ce: ,.Nu fiinta lui DumnCJ.Cu au 
V3Lut-o sfrnlii, ci slava". Iar Vasile cel Mare graicşte: .Noi din lucranlc Lut 
spunem dl wn<>al!lem pe Dumnezeul nustru, de fi~nlll nu prctind~m c4 ne 
putem apropia. Oei lucrările Lui coboara la nor, dar firnţa Lut ramtne 
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inaccc.,îbila"'. Nmca11! <:c spune şi de.<prc lucrari: nu zice~ ele se ivesc 
noi, ci ca se cohoara la noi, ca sâ arate ca lu<'l'area care vtne de-acolo la 
c veşnic şi lăra inceput tn El şi în Jurul Lui. Caci puterea arti"ului e lcţ.atA 
de ani<t ~i <c arata în cele produse de arta lui. Desigur, nu ana însăşi 
pr<l<lu,ul. dar ea >e lmpana.~te lucrunlor facute de artht. 

C:O..mosul univcr.;al tnteligtbil ŞI sen~ibil a Inceput deci, fiind cn:at ,urSI.• 
În!clepdunea (Solia) lui Dumnezeu Creatorul în..a. aratata In o"mn>, ca 
una ce se imparra~eşrc lui şi a c3ret multifclunmc se face. dupa Pavel, 
cunoscut:! inceparuriilor ~i stapinit lor prin Bi-.cnca (Evrei. 3. 10). cum ar fi 
inccpu:a şi crc:ua·t Urmeaza de-aici ca in!clcpciunca lui Dcmnezcu aratata 
in creaturi e fitnta lui Dumne,cu'! Nu, cad fitnla lui Dumnezeu ~te vc>n•c 

• • • 
nclmpana~ibtla ~i Mrnpl:l. fntelepciunca lnsâ 'c Imparta~ te celor <'C trăic<-c 
in!ckt>\'-"'!'.: ;i, dupa puterea lor de veghe, dnd li se arata c: tle .nu!tc klurl. 
În\Ciepdunc numesc aici pe cea va1uta In Tat:ll, Fiul şi Duhul Sfint, dcoa
reu: ~i apo>tcllul. dind marire singurului şi in!cleplului Dumnezeu Minlui
tnrul nn~tru, a inva!at c<1 aceastll ln!ckpciune c comuna Sf. Treimi. Iar 
dumnelcics<ul loJn dtn DamaS(; 1icc ca Hristl)S arc lnţclcpc•unc şi cU· 
nl)~tin\3 dumnc7cla\c3 ~i omenca~. Daca e vreo creatura Inteleapta in mod 
natural, in!clepetunea pc care o arce creata: caci e produsa. fntclcpciunca 
in,a de <:arc :.e impărt~te nu e raptura. ci putere dumneZCid~ unita cu 
Creatorul. Partid parca celor tndumnczciţi fiind alta şi dcos.:bindu-se WO· 

sidcrahil de participarea celor produse prin crcavc şt neli1ndu-le numai 
aratata. ci şi ~rraMtîn<l prin ci lucrarea <lumnczcta~ta şi lucrind prin ci 
lu<TUrik sale, ca prin nişte pieh!e stravczii ra1.a soarelui sau prin materia 
aprîn;a fncul, - aceasta participare prnpovaduita de ~finli ca necrcata. o 
vom d~Tie mai inoolo. Acum, pentru cei expuşi ispitelor, trchuic sa aducem 
un martor sigur al <'Cior spuse. 

Dar nu numai dt pri~te Jntelcpciitnca, ci şi cit priveşte VIata, bunaratca. 
sfintcnia ~i nemurirea ~i. simplu vorhind, toate o:le ~istenre. acele ure 
paruCJpa au fo;r creare şi au un Inceput, iar acele <:arc se wmunita prin 
împarraşirc sint necreate şi Brilnceput, fiind lucrari dumne,cieşll ~nicc, 
unite vc~nic cu Dumnezeu cel din veci atotputernic şi de sine existent ~i · 
domn a toate; cu Dumnezeu care e dupa fiin1a cea cu totul nelmpana~ibtla 
m;oi sus şi mai inalt şi decit aceste puteri tmpartăşite, care ~lnt din veci in 
jurul Lui. Dc;pre toate acestea manu~te in!eleptul in cele dumnc7_cicşti 

1 
P (j ciL$69. 

2.14 

. . . · ~ d ca Dumnezeu dupa fiin\a c 
... ·m care u fost amintit st maJtnalnte ztc n . . • sa.•i ,.,ax, . • . . . • acesta: .Toate cele nemuntoare ~~ tn .'' 

tuturor neJmpana~•b.tl. Zt~ dar viata toate cele sfinte ~i în~~i sfin\cnta, 
nemurirea. watc cele v~i ~· rnsa~1 e;{ ;oare cele bune ~i tnsâ~t bunatatca, 
toate o: le vlftuoa.~e st 1n~3~1 Vlrtut • . 1 r· ('"""") ale lui · . .· · . 1. sint ev1dent ucru 1 .,.,-
toate cele ce există şt ln<llŞ• e>osten .a, . ~ . • ro" un ump ctnd 

d •·. Inceput sâ fie in ump, ..,ci • · 
Dumnc7.CU. Dar cele mtn au • fi 1 t'mp ·•d n-a ro~t un. 

1 d ·1 au Inceput~.. e n ' •"' 
n au exi>tal iar cele ce-a 01 ea n· · Cele care au 

. . 3. ţfintenic ~· nemume. 
timp cind n-a ext,tat vlftute, bun. tate, ' . . esc. prin participare 

• . • i ,c numesc aceea ee slnt ~~ :s<: num 
inccput 1n tim~ stnt ş • Cld racatorullntrcgii vtC\i. ncmunn. sfin\C· 
la cele ce n-au mccput '"ump. . fi ' t'al dea,upra tuturor 

. . . . O mne,.eu care e a..,-e,.at supra nn ·' 
nn ŞI Vlr!U\1 este u ' "' 1· in alt Joc: Cei rîvnllon doresc sa ~ue 
celor ce 'c numesc şt se cu)leta . ar D •• ' 1! •• 'e [a-.:1 si care n-uu 

• Iese~ a Inceput U'IUIC~< "' • • 
<::!te lucrun uebutc 1n1e .1· ..• 1• 3 inceput ,3 le fa~ (Fac. 
Inceput caci dat-1 , .• odihnit de wate lucrun c CI e • . tu le fa~. 'ju 

. ooihnit de acelea pe care n-a mcepu 
2.. 2), e-tdent ~nu .\·3 • . . sll fie In timp sint roate cxisten\clc curc 
cumva lu(lurt care au mcepul ~ • ·rele liinte ale CJ<i.,tentelOr? Căd ele au 
namc1pa la existen\a. cum ţlnt dlfcn • . cind existentele care 
,. . ·h . .. · xistcnta· a rost un timp . 
neexi,tcnta mat vec c ca c · · Inceput u fie in ump 

• , . fost Iar lucrun care n-au 
naruuna la e:ostcn1a n-au · · ··pă ·'una har cele w ,. ,. . i • part'<ite la care partt<t ~ ,. 
Parc ca ~lnt exJ.StCn\dC ce s nt rm ...., . d' \ub numele de 

hunatatea ~· tot ce se cupnn e 
'c lmpă.na_~."c. ca de cx. . ·murirea, simplitatea, neS(;himhabi · 
hunarate ~· 'cun vorhtnd. ruata Vla\a. ne 1 1 . rul Lut fiinlial. 

.· . clte sint umtemp ate n JU 
litatea, ncmarglnlt~a ~· w.arc . • •tncepute In timp. ~d nu c mai 
Ace>tea 'int lu~erun ale lui Dumnezeu. ne d cele ami.Diitc thlar da~ 

nt<t ca altceva tn · 
veche neeXISten\a ca v•rturea, li 1 t'mp Fărâtnceput c toată virtutea 

' nOI ·l·autnceput!"l 1C n 1 • 
cete ce pamn.- ac c . . e ea una ce are pe Dumncl.cU ~ingurul 
care o-arc ttmp mal . vechi ea Mn ' t-·• este infinit mai SU> decit toate 

1 ~,tentc1 ~e Oumnct.cu ,.,.. 
nă~tor a ~ • · . • •rt"D ... c•t ,, cele de care ,c 

. d t"t pe cele ce 'e lmpa ··-~ .• ' cx,;tenţele, în\clegtn a 1 • • 1, .;,e lucru allu1 Dumnezeu. 
• . c ·· .· t ce r··cc parte din emtcn ... ~ 
tmpană~'M'- 4 <110 . y • • r'n har cele făcute au n 
fie ~ prin raccre a inceput sa fte ln timp, ne ea p .' 1 pc Dumnezeu cel 
oarecare putere i~terna uore ve;teşte In dup uansparen 

tn watc cxislcnt'". . . d • necreat ceva <lec.>~hit 
. Bra rusme ca a ne roMt er • 

Unde •lnt cet ce su>\tn .' .. . fi ma doi dumnclci'/ Ooartrc~utC 
de fiinta lui Dumne7.cu ~~depăŞI! de ca, a lr 

• 
1 P.G •.>O, nOt 
l P.<i UUO · t 
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~ recunoa...ca 41 et ca pa'<~jele · • 
nu numai In multe bi>e""" alealt~tDesmt autentice ale sfintului amintit. 

·-· ut umnezeuş'i · .. et au caniJe In cure sint •cre···· . '' n semm~rule sacre, ci si la 
. .. · · • ·- acestea. De at:eea 1 · ' Obrequ cenarc1c şil't>ane indrtJ:ne . . n~put nd_ sa le conteste · 

lot de ale lui a. re le"' ~ " te. aduc lmpc>tnva cuvmtdnr CÎIJ~te altele 
• rare"" se opun acelora. De · 

vreau sa tr.liasca In dreapta credtnta Clt.: ~Ntmenca din et:i te 
multe cele fllra de-nceput ~ . • 0~ w P~tca afirma ca sint doua >au mal 
duse In creatie sint c::au,,.t~ ~eplnnapufile cxrstcn!ei". Sau: ,.Toate cere Prii· 
h . •. . . • n cer, 1c pc pamint" sa ·. .·. rmlc nu poate ft cugetat N f'l d 1 . u tarasr. .. Ab'K>Iut , ~ 1 n mpreuna cu Dum d ' .. •CI oarecare. Caci dl'ntr . ~1 . ne>.cu rn vcctm vreun 

' ~ e ce OOCXJ.sta di · a celctlalte". Are.tca, "~ adve . r " • n vt:a nu poate li una facatoare 
put. Daca as intcrca ,.,~,u m>'l~ u •. stnt ~nntrare celor multe fllra de fnce. 

· • 1., cu tgnnranta 1 · fi 
de porniti. Oei daca n-•· r fi •''t ' . . . or, vot ' urit de ei. Atit sint 

• .... ~~ J>O"'r.·•• r-•no · · f exprime nedumeririle nu sa d r . ... , • o ranta •·ar ace tel mult sa-şi 
•fi 'J · ' e atmezc. Dar oceasta n o • • '10\1 or, l:t imntHnva m6• ··•a· l . f ' •aC tmpntnva 

r· ~. "" e e mar usor nsa · · 
poate atinge in leţ3tura cu aceste chesriu • : . DICI o acuza nu ma mat 
cel mat corccr. Sint miniosi pe . 01• C3ct stau pc punctul de vedere 
sa aduc in . .a spre rnanuri~ cuvl~t~e poar'c· pentru C3 am >crlţ cel dintii, fara 
tate incvllahila rmpu'a d 1 ce ac:e uta. Dar am fAc.ut-n dintr-o ncccsi. 

Dar ca sa n~ ma : •• ,,·nedupt~ .• ~celult barhat Impotriva Panntrlor no,rri 
~ pr .... mu 1 ana ca i . . . . 

Maxtm, prin care nu Mdmire oi cele fllrd. de n ~uVJntelc •dm~rabllulul 
e vort>a de fitnte C3<" ,_ d . . ·nceput srnt doua ~au ma1 multe 
(.. · · ·• ~ reprcredtncros n putea • linte rara de inceput sau pr' .1 .. . spune ca sint mai multe 
cele pmdusc din nlmi~ a,;n~~ Pll ~le ex.tStcntclor'! Iar dlu7111e zice ca sint 
>uri. fn sfirsit cind '1;_ ~ : prltnctptu facaror cauza cea In trei inn~t~· 
... · · ' ........ ."... .. anc;(J ut nimic F~· 
tmpreuna cu Dumne,eu din vect" nu poate fi cugetat, ca fiind 
nefitnta. ceea t'c a aratat insuş' le • d. sed gind~tc la cele proc.lu>e de El dtn 
. . ' &•n c cau7.at ,.. 1 tar de <:ugctarc" ... D " " • .ce e prmlu.,c In creat te" " · ~ umne>.cu e<re racato 11 1 · · convins ca asa se intel· • . ru or. ar daca ~•neva nu se lasă . . . cg ace.ţtea ţ' afirma ca n 1· fi' . 
lut Maltim, priwal.a ~i Treimea. • u a un te se: refera cuVJntelc 
<Ocut~te şi despre '"'"'a~ •··u -cea ~rea Inalta de norele ~tatice. Ba 
• . ,~ ·- ~ nu stnt mat multe 03 ... • lllc.:eput. Or, noi 1011 dnt•m .,. ma . 

1 8
. • • u ~nu stnt fllra de 

• · .. ' nm n 1ţcnca 1 · · tnc.:epur. trei ipc•stasuri Clleteme 1· f" l . . re> tpostawri fllra de 
ale crcarurilor "t' .,. . ar tu ~~Duhul Sfint nu sint numai P••uzc • • " nccrc::at.: avind ca · · . ~ · 
I.Z\I(Jr, tposra.sul de Dumne· • pnncrptu dumnezeirea care-i unicul 

zeu nascator al Tatal · cugeta din ,.ed na<rerea Fiul . Ul, cu care impreuna se 
• ur Şt purcederea 0 h J · D realllatl rara Inceput (p.t , • _u u ut. ar llC, şt acele 

1 'IP'I'ltva), care se comunica pren imp•rta '· 
2 • ~~~·-J6 

.. 'Ta) le-a numit lucruri (<pr<r) ale lui DumnC7.CU. fncepind pnmul din cele 
<k>ua ca.pirole dtate, zice Maxim: ,.Cele·ec a Inceput sa le facil ~i cele ce n-a 
Inceput sa le faca•'. Deci le numeşte şi pc acestea racat uri (lfo•'I!Jcrra) ale 
lu1 Dumnezeu. Iar In al doilea capitol citat spune terminind: ,.Dumnezeu 

te creatorul (6'1/JI""P)'<'f) Intregii vieti ~i nemuriri, sfinţenii şi vinuţi"1, 
uarlndu-le şi creaturi (6'1JI'""P'I'J<Z1a) pe aceste pe care le-a nu mir tnatnle 
fara de-n<-cpur. O d~ertaciune tcloa~ mai bine zis nebunie care face CXXJ· 
Juri mari şi pune toata dibacia In mişcare ca să arate ca sint false şi interpo
latc produsele autentice ale mu1ci înţeleptului Maxim! 

In orice ca1, n1meni nu ~ va tndlgna ca noi care ne silim sa aparam pc 
Parrnte dupa putere. E drept dl a numit lucranle lui DumnC/.CU lu<.TUri fără 
dc-nceput. Şi brne le-a numit. Doar şi luminătorul Damao;ch1n spune: .. Se 
numeşte şi lu•:rul (ro s-vrpytJpa) lucrare, precum şi lucrarea. k!uu·•. Iar 
cuvfnrul a {act (lfot'loat). daca ai tx:rttra înţelepţeşte, 1-al ana Intrebuintat 
nu numai pentru cele create. C.acj Vasile cel Marc,tidnd ca .premiul vinutit 
c ca tk-vti Dumne~eu şi stralut:<:şu In lumina procurara. deventnd liu al zilei 
aceleia care nu e lnrreruptă de Intuneric", adaugi! pentru a dl!vCdi ca ziua 
aceea c neintrerupta: .. Oei ah stlare o face pe ca, cel ce iradia7~ lumina cea 
adevarata". 

Vcn ca a fnct ~ lntrebutnteaza uneori şi pentru lucrarile neimparţitc şi 
cm•D<tţitlc naruralc? caci dtntrc •=rea este lumma $Oarelu1. A>tfcl soarele 
}iut ziua. nu crclnd ci lu~rind natural ('l"'<'t.,_"t """PJ'Wl'). T<ll acela 
amint~lc şi de aceea t::lfe a 1.is: .. am crear (r~'ttOaJI'l") om pnn Dumnezeu·• 
(Fac. 4. 1). Iar dc,prc altul zice ca .. a facui (ti!OiiJUtv) fii ~i lir~e". Oare vei 
decldra. tu, care c~ri lc!!ar de lucra sau mai btne ru eşti supu' c1 ~i prinzi In 
cursa~~ pc cei ircpro~abili, oare vet declara şi pe acela creatnr al celor nas<.'Uti 
din el, sau vei intelege ca trebu1e sa cauţi tn sens, dar nu in litera, ad<-varul 
drcprci t:rcdinţc'l Daca a numit ~poi (Maxim), terminind capiwlul. pc Dum
nct~u creator (6>/!JIOVfYYO') al Intregii virtuţi, viqi şi nemurlri, Inţelege pe 
ale OCl;L\IrC, cele create. caci impaf'\iDd lucrunlc lui OumneJcu In cele fllrl 
dc-nu:pul şi cu Inceput, adica In lucrări dumnezeieşti şi in efectele lor, 
~dauga ca .cele care au inceput sint ~i se nume~c prin partit1parc la cele fllra 
de.nceput; caci Dumnezeu este crearorul intregii vieti. nemuriri, sfinţenii şi 
vinutr'". se inţelege al u:lor cu Inceput, exhtcnte In noi natural. Ve7j tit de 
mrnuţ111S ireproşabtlc ~lnl ven.:ratcle cuvinte ale fcricirului Maxim'! 

PG 90.1100 
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T~tatul prezent al nostru s-a lungn cam prea mult, Intii diorr-o 
le~n:m~ ~aţa de P~nn111 noşrri in Duh, datorie care nu c mai mica <1 

O
rnare dccn mul!Umlfc:t cu care sini darori copiii fara de panntii naturah· 

uhul care ' a racul x; · p · · ' · • . • · • J • ace1a ann\1. rcdamll spre El ~i <pre Parimcle 
~~~-'"alt da~ona no:.~1ra şi de la El Cl.lc şi ra.,plata nuasrra pentru 

'· Apo1 ce mare <1nste nu ~-ar da latimlor ararindu-se ca cll t'le 
d~n BISerica nu sini corecte (avy>aAm) s1 aC:::..S1a de 1 ~-1 

curînd d 1 •• · 1 . unu care a ve'"" 
e a CI a ""' ~~ nu pcsle mulr )·a loJt)rs iarasi la ei. Nu imelc~ 

"~. vM_.accsrca cei ce ne combat pcnrru acest mmiv 'pc noi. desi stnr 
nc.Jm cu no1. Dar parasmd aceasra digr~siune ma lnrorc de uod~ am 
. Ca aşadar mc• hurui nccreat nu c Jdenrk cu flin!a lui DumneJ.e 

~~n1~ nuc cu 101u1 Jdcmica c.u lucrarea nccreara, ana ~i de la acela u. 
c .• pl.c:n lcologll! cu gra1 de aur ... Harul Duhului .C·-- Scnorcra il n 
dnd f11<:, dnd apa, aratind ca nu .\im fi1mc .,ces;e n·~;.e el lu··r•r1· ...... , se corn .., . ···r · · • '• · "'' · pune '" uJ l'ntc fimţe Duhul care c nevatul şi ·r .. 1· luc.:nuc . . . unt orm . .., 

nu nume.~le liiCJ pc una care are Incepu! •i snrsir an• ··, ccrccrea :a .• d • < • •• • a SJgur 
d ., ~ "10 ~·de ce numClile Scriprura o astfel de lucrare foc si ap.1 

c pre ~oc am vorhJI \1 dovedit in cuvmrcle ce le-am S<.Tis conrm l~î 
Dt-<pr~ lnJumn~u"'· cuvJnte de-ale fnlclepctunti omcncşr ca . . . . 
puterea . · 1, t.l am sua' 
. , m•~cata de Duhul a tcolotilm. Iar apa a cxphcat-o cvar1g~1c1J,tu 

C1u Zicind Domnul· Apa pc ·~·re • .• , . · .. """ cu voe ua.u, se va fac;e ll.VOr de a :1 
~ulrc~le spre '1aţa vc~nica", iar in aiJ.a parte .. Cel ce Crede In mine ~urî 
3Jl3 vre vor curge d~n pîntecele lui", adauga· »A<-ea.~ra a zb-o d~.o-spr~ Uu 
pe Cll~e avea sa-t P~•m~<"ca ce1 ce vor crede ln el; caci nu era Inca Duh ~~ ... : 
:'"d~ .nu se manse ~nca lisu.,· (Ev. lt~an 4, 14; 7, ;\11-.W). ce va sa 
n cea la .. :" ~nccpu1 vrct~data Dubui .Sfinl\1 Inca nu era a lunci? Desigur 
. u. CJlJce ca nu era Inca in aposmh. h;r tulllntul u "''[ne~ sa nu-l '~\·Clc.lli 

ca Duhul s-a făcui (yl'vrov) c1· se . r·1 . , 1 • . " D . . ... . . "·• \ C.:<; ce UJ ce·l pnme~tc, cum zk·c 
3VJd ... Facu lu-mi ' ·• Dumncteu loc ut· refu•;u" Iar d"·• . . ~VI:au ap<l>roli' • · b" • a.., apa ce o • 

: ' •n t1 e nefacuta şi f.!ra de lnocput (caci era dnar Duhul Slinr). <Iar 
_:'~!~ta Duhului, u harul. fur harul e luu•rc dupa panntele Gura de Aur, 
a . . 13 lucrare dJn ce• In care lucreaza ŞI care au incepu! sa fie ohiccrul 

C!Junu e•. este fara de Inceput si ndacuta. Indiferent daca . . . . fi . <au S4 n (' b' ' . ' acestJa S USC.\1: 
· u •e o JCC!ul aCI JUnii ei. Se pua re Tnrîmpla fiecare d ' .' .. : 
nc-.1 arata · . 1 . S m ace" ca cum 
In !re -~~~na ut aui şi O~vid, caci primul a profe\il dar nu e numar31 

. profc!J, •ar pe Dav1d cain!a 1-a pă.ţtrat. Dar si de a1<:.i se d·~• . dJntr-o p ... d • .....uce UJ 
rop<mvc '" goometne€<1 e lllra de început lucrarea ce vine in <fint1 
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la Dumnezeu. Caci profeţii se impana~ de pr~1iin1a celor ce Tnca nu 
pe care u arc r~r~ de Inceput singur Cel ce le şrie pe toate mai lnainlc 

ce ~c fac. Este deci (HCŞtiinţa din care a dai Dl•mnul şi lui David, fiin1a 
lui Dumne1.eu? Dar pr~rilnţa lui Dumne1.eu cu privire la un lucru csre, dupa 
lltarCIC Va.<~ le, ce-i drcp1, lllra de incepu!, nu insa Şi f.!ra de )fi~it. Ve1J in 

hl~lemii risca~ 'C rostogolca.<că urm~ii lui Varlaam? 
cac1 Varlaam inca <ugera aşa. El ~te acela care le-a dai ll>o:Stora sa gusre 

din apa tulbure a zapacclii. Ath Varlaam cii şi aceştia nu 1.ic ca cun Dum
ncreu după natura (optoort), necreal, cum credem noi, ci ca e un singur lucru 
nccrClll, ri1nţa lui Dumner.eu. AceaSIP ca ~a pua ta zice ca harul int.lumne7.ei· 
1or, 'au c fhnţa cea 'uprafimţiala a lui Dumnezeu sau e creatura. Sfin!u7ic 
ca predcrcrmJnaţiilc, in!elepciunea. ~linţcma. bunatatca. dumnezeirea ~In! 
1oa1c pnn narura in jurul lui Dumneze~ ~: nccre:ae ca unele ce nu sînt fiin!c. 
ci lucran ale IUJ Dumnc1eu; de acCC'l, ric, Oumnc1Cu le depaşe~tc dupa 
fiin\a. in1rucit El c mai presus de nume, •ar ele primesc nume, El e cauza, 
iar ele c.tu/.ale. El c cu 101ul mai presus de lmpartaşire, iar ele se dau prin 
impana.~irc. El c mai presus de principiu, ele sini principii. A~tia Insa 
dcdara pe ft<.>carc dm acestea <Tcatura, daca 'punem ca nu e fiin\a ş• ne 
<>Jndamna ca le numim nccrcatc. Sint de awrd intre ei ca nuc un Dumnezeu 
necrcal dupa n:uura ş• uupa roate dte li revin tn ha1.a naruni. alirmin<.l c:1 
numa1 fun1a c nccrcara. Voind acela (Yarh~am) sa amageasca t>c auznori. 
afirma ca în!cleptul Malcim a numi! har pc Dumnezeu prin pcrifra7.ă şi de 
aceea a '1'"' ca harul c nec:rcat. Noi vom <pune ca chiar daca aşa ar fi fo,l, 
101 ar fi u dtWJda ca harul acesta e din cele din jurul lui Dumne1.eu ~i nu 
fiinta lu1 Dumnez.eo. Caci orice perifraza, cum tnsuşi numele et manuri-e~rc 
celor Cţ in1c1eg, se refera la cele ce sint in Jurul unui lucru. Tn cazul act:'lla 
insa nu ~c poate admilc ca s·a vorbn prin pcrirra7.ă. lata de ce: Se spun~ 1~1 
harul c din Dumnezeu. Fiind deci un har <'l>mun şi unic al Tatalui şi al Fiului 
ji al Slimului Duh, mai ales harul prin c;,rc se saVirşeşrc lndumnezeirea, cel 
ce num~te har alluJ Dumnc1.eu prin pcnfra1.a pe însuşi OumneJ.eu, evident 
ca 11 numc~Je-a.şa, prin penfra1.ă, pe Dumnc,.eu cel cunoscut In trei ipusra
su ri. Dar cum e Tre1mea din Dumne1.eu? Caci tatal e necaur;n şi e singura 
cau7.ă ce nu provine de nicaieri. A mai c.1mis Varlaam ~i allc erori de aces1ca 
prin felul a•-.csta de-a explica. AVind cel dimii acelaşi fel de-a cugera (ca 
aceşria- n.tr.), a cazul In accla.~i fel de absurditAti. 

Urmaşu lui Varlaam SU)\in ca sin,ur Fiul sau Duhul SODI e harul cel 
veşnic existcOI din Dumnezeu, şi din aces1 mutiv in!eleptulln cele dumne· 
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zeieş11, Maxim. a _numi! ne<.Tc:a!i şi pe cei ce 11 au tn ei pe Fiul (t'llm 
~avcl). D~r aluno cum promile lns~i Fiul In Evanţbelii. celor ee-L 
ŞI pe can: n1u~1e, că vavem cu Tara! <i l\i '""face 1"""• in e1·• Ba · · ·hi d . ' • --, . mal 
< a~ <Jc;;l admnem ca numai Fiul locuieşrc In cei ce-L iu~ 0 dara 
l~u1rca a~s1a ":'le lm1>ar1aşire (caci nu e prctenrln ~linţi in modul In 
es1e prclul.mdcm cel ce 10aie le umple dupJ fiinl3), fiinţa Fiului · 
nelmpanaş11111ă, urmeat.a ca ceea ce se da prin lmpanasire e harul 
lucrarea indumnu.eiloarc. Pe aceas1a a numil-<l ded stin'rul ' 
n~rcara şi ~~nic exi\lcnra din veşnicul cxis1e~1. D~r şi venirea cetu1 
prcruundem prezeno. ce-ar pu1ea ti allceva declr ara1are, ararindu-~ 
netcu celor vrednici In chip rainic. Clei nu va veni imr-un loc dirur.>lu 
P~·'".'"~ cea prermindcni pre~.cnra, nici nu va pcrrcce undev-• cea care nu 
n.lc;;llcn. Ycmrea 11 ~şezare~ L~i In noi, c urcarea noaSira prin revela li•: 
El. Dar ce~ r_eveleaza şi se aru1a? Fiin1a lui Dumnezeu"! Nici . 
A'."ncJ harul ŞI lucrarea Duhului esre aceea prin care se a rara se a">l.ll 
~CI 'Tt"llnlct Dumnetcu. AI purea numi cineva, ce-i drepl,-bar al lui D~ 
:eu. pnn pentr.ua. pe Dumn~u cellnchinar In rrci iposwuri. Dar atu 

nu ~ ~pune _ca ~re ex1~1en1a lui Dumnezeu. Şi nu e mc1 o piedica a n 
ha~ al FIUlUI pnn penfraza pe Fiul şi har al Duhului pe Duhul. Cat~ 
~~~~nnc cel foorte teol~g, S:riind l.ui Evag.ric, z1cc: .. A fost rrimis la n<ll 

:•131 u.n dublu riu, harulmlehg~bll al FIUlui şi al Duhului". Iar cu flU\i 
ma1 sus Zice: .. Aceste ra1.c gemene aduc pina la noi lumina adevarului 
in acela~' timp sint ~i unile cu Tatal. caci ·darunlc ce ni le aduc ele' 
comune acestor raze·. Dar nu poare fi numil har din Taia!, Fiul sau Dtlh•ol 
~ffnl. CCI ~ncbinaţi fiecare In mod special In ipostas. Cet care numesc pe 
·. Duhul astfel. considera pe aceşua ca suhzisten\1 In Ta rai sin•urul s h 
tent des' . . '. e . U liS· 
. · mc: ca mşte purcn ce sint In El. ncsubzfslcnte. caci, daca dupa c1, 

1aral csre songurul de unde provine barul, Fiul nu va avea acelasi har "1\a 
Inel! sa f1c soare din soore, fiind intru tOale la fel cu Na~cator~l In 'h·' 
srraluc1re şi toale cele ce slnrln jurul Lui· ci va fi ca 0 r37..a ·1ar D•.'h 1 . ."r. r ···T· ' , uutao 
ut~rc ŞI rem:'ea -.a consra <linrr-unul mare, dinrr-ahul mai· mare si dinrr-al 

rrcllea cel ma1 mare, ceea ce, dupa Grigorie Teologul, era scris h;,..pede In 
S(:nenle lu1 Apolinarie. 

. Nof la ~nt-epur n-am avur nici un.cuvînl despre rcologie. Ci am (olosir ju.•r 
U:~e sp~ de PllnnţJ, conrra a~l~1a care barjooorea lumina conremplalief, 
şrnnd ca rrebuoe sa ramina tn hmllele proprii cele doua indelerniciri care 
constau In a face leologie in mod special şi a scrie despre revela\iC ~~ cum 
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am pnmil. Acela Insa concenutndu-le pe amindoua fala In fata. la o lupiJI 
Intre ele, s·• foklSil de una rontra celeilalte, zdruncinln<l siguranta amindu
rora. Dar respins de noi prin si nod s-a expulzar singur <le r~ine. Iar cel arc 
a gasil de bme sa se arate ca un ah Yarlaam, dupa fuga celui dintii, cade 
lara~i. cum vedeti. in aşa mari absuuht3\Î. ca un ali Yarlaam, cu nimic mai 
prejos in arta manevrelor nt:einstilc, fiindca ştia ca spunind adevarul nu 
ne.ar fi putul atu7a, a apela! la minciuna şi birfa. Susrragind unele din 
epistolele noa~tre şi denaturindu·le In tot chipul cu eliminari, adac)Suri ~~ 
ra.ţtatmac1ri. a ~pu.~ ~i facut exac1 aceleaşi lucruri ca ~~ Va.rlaam. afara de 
raptul ca acela. dupa sinodul cel de mai inainte, intordn<l spalele indara. n-a 
mai continuai cu ncru.~inarea. A~ta.lnsă, a crezul ca va realî1.a ceva, ducind 
neruşinarea pina la capat. cad s-a adunat un al doilea ~inod pentru acelea~' 
che.<\ti~~: ~~a hat~rît aceleaşi lucruri cu cel de mai Inainte, i3r e!. dopă ce-a 
fnst comharut. a fnst mu~rrar public de dumne7.eiescul patriarh. de ce.i din 
rrunrea rrchurilor politice şi de judecatorii generali, ba a vazul şi poporul 
napustindu-~ Impotriva lui. lndt ahia a fosl re1inu1 de rugaciunile unora 
dintre ai n~rri. la1ă dte s-au facut pentru adevar oontra lui. sau mai bine 
zis pentru el.~~ el iaraşi intrebuJn\eaza, ner~inal. acclc.AŞi exprc<ii. 

Spunind ne1i ca harullndumneze~rii e numit unccln de Pann!i ~~ dumnc-
7.ei re, n data ce şi cei ce se lnvrednicesc de el dcvm dumnezei, dar c;;1 ace.SI 
har nu c, dut>a aceiaşi Parinli, nici fiinţa lui Dumne~.eu, nici ceva din acei 
care rrimc.<c harul (doar e har şi dar tndumnc1.eilor al Duhului). spunind 
noi dcd a~lea, acela strlmhlnd, rastalmacind şi dcflimlnd intelesul drept· 
crcdint,Oţ al celor scri!.C.. ne blrf~te ca cinstim doi dumnezei şi doua dum· 
nczciri. Ş1 d1spreţuind cat~rlc eltns~i expresiile Parinliklr, ca sa nu-l şue 
allii \<: servC'!Ie de noi ca de-o masca in aceastA disprtluirc, atribuindu-nc-o 
nnua. Oare nu ne-a auzit, cu uredtilc lui, r~tind frumoasa manuusirc pe 
care Parinlii au numit-o simholul drep1ci credin\e şi nu e acesta un ţemn 
suficient al celor ce cin~oesc un singur Dumne1.eu şi se Inchina unei singure 
dumnezciri in rrei ipcJSta.ţuri perfe<:tc? Dar, cum e şi firesc, aceşti leOIIlgi 
rcccn1i nu lin aceasta marturisire de simbol al adevar atei crcdinle In Dum
nezeu. Ce adld? Nu ne ştiu ca recuooşteam In Hristos doua naturi ~i doua 
>Oinlc şi lucrari? Daca dte una din acestea e omeneasca, evident ca ramine 
cite una dumnezeiasca. Cum nu cinslim arunci Ul\ smgur Dumneteu, noi 
care dnst im o nalura, o voin1a ~i o lucrare? 

Şi apoi ne-am bolezai noi cumva In ali Dumnezeu, dech a~ ti noi acu
zawri ai noşlri? Şi noi borczam şi acum in acel~i Dumnezeu. Deci s.. u 
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cinstim ~i noi un smgur Dumnezeu In care ne-am bote1.at şi ne l>otc7,1m 
darul Lui cel mare, sau nu cinstesc nici ei un singur Oumne1Cu. 
at\17Atorli crc~unilur sint acu7.atorii lor insisi. Ar fi ucbuH S41 1iccm . . . 
dn.,tim Ilo• dumne1ei şi doua dumnezeiri, dtc una a ficdlruta din ci, şi ali,._ 
am fi hht cu dreptate supuşi a<vzci. Pina nu zicem ace<~5ta, Irina JlC care 
invcntea7J. a~tta de la eo, se tntrtarcc asupra lor nu numat ca a,ţupra 
ce dcfatmcaza, ci şi ca a'upra unora ce altcrea~J. dogmele drcptct credt 
Dar despre a~tea 3Junge. A<-um trebuie sa u:vcnim la contonuarca JlC 
ne-am propu~-o'. 

1 
l lrrnc:a1,.i tn mdK'I piMO • 11-a a tratarului. iniJtulali l)aptT ponK'/'fl'ffO ~~~4 !1 

lndkmn.-NH<-. S.... daf>'< ,_"._g ~~ p ...., f'U"S lk fix Noo """' n<> m.u 
lnldUtX:m. 

ANTIRETICUL AL CINCILEA 
ettntra celnr scr ise de Achindin împotriva luminii hnrului 

s i a harismelnr duhnvnicesti 
• • 

Capitolele celui de-al cincilea cuvint antiretic 
contra lui Achindin 

1. Acloindin r mai orh la Tnţeleţ(ert ca cti orbi in ct privttfe •·rdtffll unzo· 
rialii: etld nu numai ctl ognorll lumina dumneuitlSctl, ci şi 11fimolf despre ta 
lu<'ruh' comrazirtltum'f', 

2. Cuvontt dt·ttlr lui Achindin, mre e.wminme artull nwlropl" col ctl Cf It-a 
roStrt socmeşt~ llfttd~\i /ummd akt {tlptur(l, aici fiinţa lui Dumnntu. 

3. Din t•m·ina intdrwlm multiplu al cuvinmloti DumnclCU, Ptlrintil unrori 
au ufirmat. alttorr au n'Klll ~,-d",,tl lui Drtmneztu. Actasltl ntFnftltgfhd·O 
Achondon. u rtlzhmt)tt cu cu•·mtelt Ptlrmţilor TldtCind pt untlt imporri••a 
tJ!tora. 

4. ArrltiJI lr.crn Il {trc t 1• fn ltglliiJrtl cu cu•iniiJI a vedea crtrr inca ttrt un 
inţtle> Juhlu. do•·rJmdtr-st eli [int prmidurţa dumnnru.tsctl Jr crrarli 

5. Do• tllfr drn a ra u spunr ti in.~ c41"mina ct·O strllltrUf>t! Tabor t 
ntcrtmd l' nu t fimţa tlumnt'Zt'ia.sctf, dt.ţi ti nu \7'ttl sa adnuttl atta.fttl. 

h Cntica mm tmutnunruiJ a untr propoziţii a fu~ dovttlmtiu-sr clf lumina 
aceea dumntlflll.<(~ t stt sjfma vrdrre a sfinţilor, iiiT Achrndin ctl nu wcottştt 
pt nic'r omul drnrrr t1Cfitt de t~d•wlrar rtoiOI( şi rd st OJI"nt f' poruncolor rvan
ghdicr. 

7. Nu. numai ''t1.vtx;oteştt actasuJ lumind aici creattl, aidfit'nra lui l)umne. 
zeu. ci dtclarc1 ft1 n·afost vdzt.ud nici măcar Jr fei trt~ <'llrm·a intW11t .tpunetJ 
nl/i s-a artlttlf. 

11. Aducind dot nurnt>ri, pr /nan c;"rll-dt·Aou şi pt Grigt>nt Ttol01,~1l, pt 
unul il ,uhJcr lnt(l<>rriwr .va, iar pe pilnntele Gurtl-M-Aur il fi birftttt. 

Q, Pri••tt~ztl dt vtdtrta sfinur l"moni şi f>t! cti ct s -au suir fmprruntl cu 
Domnul f>t! Ttlh<lt'. 

10. Din crlt u spune Mt11tl ti pe Duhul Sfou cll r fiJpruriJ. 
1 1. A lttl ~nun{ an a h1i A clundin din ctrrt u IITOtll cii SOCOI~fl~ f>t! Dumnnt'll 

{tlrtl ••oinţtl şi fiJrtllucrtrr~. iar faprunlt It ţine de coelnnr ~u EL 

24~ 



12 Alt~ munţun 111~ lui din cart se arat ti ctl d~lard ~ tOfi divinii tt<J<IQIŞ 
pt cei u mtlm•ris~sc ca ~~ politriţti. 

IJ. Alu tnunţtln alt fu/şi o mlJ.muie a lui Dit~t~isit ul Mnrt, din carr 
armd ctlounsltl milrturit o alt""azA fi o rtlsttllmdcqtt, iar ti fNV.IfXJ'Vărlul~ 
nou/ţi tbtnrllt'Ur ft multe t.b.unnatiri. 

U . Alt ti tmm{art a lui din care# dovtdqte cugttfNf ctl Dumllt'UU 1111 
promis cu odevtlrot pt DuhMI S/fnt; ctlci"" dtOsel>qte pt crrtbnciofi dL 
dlfiCIIJfL 

15. INnronsnarec1 ctl ale faprt duhuri ce odihneau peste Hristos, oorril 
pmftfiti (Isaia 11, 2), we wuşi Duhuf S/fntţi ctl Achind111 dteltuîndu-le 
austta fllpturi, pt 1n.•uti Duhul Sfint ilfau fllpturll 

16. INsprt tmrerta de Dunmaeu, ce este şi cum u produu rn cei vudn•~ 
17. lartl\'ii d~.~f":Y't etic ţcipft duhuri ca sint necredtt. Litmurirtt! mdrru,ril 

adus li dt Arlrindin nepotrivit contra lor. INspre a {au şi a lucra. 
18. Achindin nduu contra lrarismtlor Duhului fi o propozi1ir a fJ(Irin,(t/rj 

Ioan Gurii.Jt·AtiT, ciupd cr o altereazll · 

19. Erpunrreo fi ldnrurirea sigura a austti propmi1ii a lui Ioan G•mi.Qr. 
Aur. 

10 lurt!ft lllmurirt dtsprt ce Îll.ltamn/1, cui e adrtsatiJ li dt In etnt 
mingittrta dm aCflUttl propoziţie. 

21. fNmOit rnarta cim ea cll fi pt n«rtdincioşi li animalele nt<ru•inl'tli<>OIIt, 
ba. vai, p pt ci~ 11 face Achindin mlldulclrt ale lui Hristos 1• soc(J{tştt 
se •·or impt'lrttlş1 !natntta crtdinciOfilor dL promisiu11ea ctlor vîiloclfe. 

22. INmtHUntlfe prin imptlrţire, cart sint harismele duhovniceşti 1• ctve uit 
neciuho•-nietfti. 

23. Nu .<înl ntertatt loate harismtle duhovllictfli. Ce este ntcrtat în tit? 
24. Demonstrarea mai pe lcug. ctl nu e fiin{a Duhului S/fnt, lucwrea şi hu11lf 

Lui. 

25. Achindin inttrprttfnd rtlu cuvintul întreg III u privtflt pe Dumnneu, st 
arattl pe sint, vai rt nebunie, mai sus şi tfLcit Hristos. 

16. Sfintii int~rpmtaz4 in chip diferit cuvîntul Intreg la Dumnatu. În dlt 
ftlun? Pmpuz•{ii dt-uit lui Achindin care contrazic limpe.U pe sftfl{i IÎ sint pline 
dL blasftmd ahsur<U. 

27. La Dumntuu crislfnd o dubliJ .Uoubin, cum a fost dowdlt de t~~ 
cind f<Hosirn in lq{dlurtJ"' UIUl atvintul tntrer, 111.1 se c:uprintU !n ti şi cealalt4 
Celt ct st lmpmrllftse « DumMUtl, u impdnllfesc tfL hladrea, nu tfL fon!a 
dumuuiasc4 
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1/1. Înftltpc.iunto li virtutea da/il celor inttumnati{i tlt la Dumnatu, inctl 
este lucrarea dunrnatinsctJ a Duhului Sfint 

• 

upitolul 1 

Ce cuvtnt ar putea cunvînge pe cei ce resping lumina adevarulut? Ace!itia, 
lndlillndu·~• o data pentru totdeauna ochiul sunetului, -au lntorctndu-1 spre 
intunerrc şi umpllndu-~o-1 de be1.na, cred asemenea lor ~i pe ceo ce s-au 
invrednicit in doferite timpuri sa vada ~i sa experie7.e stralucirea lui Dumne
zeu. Iar dad! e vrţunul din cei de a1.i, care, silindu-se şi tnvrcdnicindu-se de 
mila dumnezci:t'd!, patim~te fericit acea fericita vedere, aceştia se stra
duie-...: sa dcmnn~treze el! nu v.:.le ninic t.le felul ace.ţta. Ba nu se aseamana 
numai c:u cel ce şi-au Intors ochii spre un loc lntunCUJS, d şi cu cei cu ochii 
scoşi. Clc.:i prc•-um aceia pipaind lucrurile tllra sa le vada, a~a~Mna lu(·rul pipait 
cu diferite nt>ioctc:, lnchipuindu-şi-1 acum una acum alta ~~ rormindu-şi dil'e· 
rite pareri dc•prc unul ~i acel~i lucru, - la fel aceştia, pipaind cu o 
cugetare intunu:oa...a lumina atotdumnezei3sca. !şi formeaza multe~~ diferite 
pareri despre ca. Ba au Intrecut chiar, In direcţie rea, şi pe orbo In mare 
măsura. Clei nu ,fnt numar in ne!itiinla ne&ativt, ca aceoa In hpsa vcdcni, 
nici nu trec ~•mplu de la o parere la alta, cum judeca aceia cele vltutc prin 
pipait. cr n"t<.--c cele mai contr.:-dd!toare pareri despre aceeaşelumma care 
e ~ de impunanta. 

C.apitulul 2 

Cel ce mai Inainte demonstra pe larg el! aceas:l! lumini e llptura şi cobora 
la acelaşi nivel cu ca pc Tatal, pe Fiul şi pe Duhul Sfint, clici una este · 
stralucirea acea>! a şi vine dintr-o singură dumne7.eirc a Celor trei, - acelaşi, 
·lntortindu-şi acum mişelia spre cei ce trl!iC$<: <lupa voia lui Dumnezeu şi 
ccrdnd U rupa din acea via1a pe cei ce s-au lnAII•t la nivelul cerut de 

1 
dcsavt11irea lui Hristns, iat.l ce zice: .E de observat şi aceea d nici un teolog 
recunoscut n-a atribuit vederea acelei lumini şi altora, chiar dad s-ar ina11a 
cineva la ţuptema cuntcmplare a lui Dumnezeu; teolo&ii au manurisit-o 
numai pentru dumnl!l.Ct~tii apostoli, dar fi acei>. s-au lmpar~lt de ea 
numai datorita oondesccoden!ei dwnoezeie!iti Daca ar fi tnva1at altfel teo
lo&ii. s-ar cuntra1i« pe ei tnş~i ~i unul pe altul, o dati ce afirma ca nimeni 
ou poate vedea altfel pe Dumoaeu decit din !lpturi, fee el Moise, saa Pavel 
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cel ce s-a urcat pina la al treilea cer, ori fie mai sus şi decit Pavel 
tmpanaşe<~,.,.;ll·sc de 'tarea şi demnitatea ingereasca sau arhanghclca.'ld. 
virtulilc daruite noua de Dumne'l.eu prin care ne cura1im in Duh şt 
fructele Duhulut". Vai. vAi! Ce grozav patimeşte un sunet ni\ pina la ra<lki· 
ni de inVldte şi care cauta marirea de la oameni; mat ales daca pltn de aoe~•• 
patimi se ocupa cu cele privitoare la Dumnezeu şi Inca cu )(X)p de ceana. 
Care dmtre cet ce au \tnutln decu~ultimpului strln.< la dreapta credin\a. 
swrnit vreodAta a,tfcl de rataciri? Cine s-a mai folosit "'" de u~uratic . . 
cuvinte, ca de nt~tc fluxuri dese. din golful mllni, schimbind mereu patcerilc 
nelegiuite cu alte pareri la fel de !lclcgiuite şi luncxind astfel pe ncsim 
in afirma!iilc cele mat mntraticAtoare, dar deopotnva de rele'! 

Oei l•t3 ·lacum pe acesta, care mai Inainte se silisc sa dovedeasca pc lnr& 
ca lumina aceea CMc! făptur3, tlCZ".'!!h.:!~th.:·~u: prin <.:efo!a ce zice ta ţine ;•cccaş1 
lumina (auti in<Jr:!tncala!) drept fiin\3 lui Dumnezeu ~i Incercind cu multa 
vklenic s-o Unvcd-.·a ... ca nccreata, mai bine 7.is fadnd.u in ceva t:J.trc c ~i t:rcaa 
~i necreat (•••cncxrA'fl<nov). Ca sa se V3dlllimpcdc·parerea lut de acum, i-am 
cnat toata fra1oo . Intr-adevar, ceea ce nu poate fi vazut de nontcni, fie arcla 
Mot<e, '"u P:ovcl cel ce s-a tnal\•1 pina la al treilea cer. sau <htar mat prc'u' 
de Pa,-el ~· invrcdntCII de 'tarea şi demnitatea ingcrea'ld YU arhilnghc
lea-<a. ce l""'lc ft dltu~va dcdtliin\3 lut Dumnezeu, care nu·~ din 'inc. 
nu"'- mantfc,t3 ~·nu -e poate vedea nicidecum de niment? ~u -c ru~incaT.I 
nenorocuul n11:t de '''mia ennghelica, nici de l'llvintele Domnului. C'an 
Domnul a prc-vl-..111 ca unii vor vedea impllr3!ia lui DumnC/CU ce va veni 
intru puh:rc. prin lumtna aceea; ca sa arate ca accc;oşi lumona ndn-erata V'd 

fi va1uta hmpcdc dupa <fl~itul veacului acesta de 1n1i fiii VC4l'Uiui viitor. Iar 
evangheli~t11 l!">lon'c~c cA nu numai aposlolii au vazut slava aceea tt"'c.:un~a. 
ci şo Moi'c ~~ lhc. care s-au adunat atunci acolo Intr-un chill ncgrail şi 
vorlleau cu Hnsto< ~t prcvcsiCitU moartea l,ui pc care avea ' ·Il p~timcască 
in Ierusalim. Achtnd1n Insa declara: .,Nici un tet>log recu.noscut n:a atribuit 
vederea acelei lumini şi altora, chiar daca s-ar inal\a cineva la •uprcma 
cnntcntplarc a lui Dumnezeu, chiar daca ar fi Moise lns~i: rcologu au 
manuri>it-o numai pentru dumnezei~tii apostoli, dar şi au:i:o s-au lnvrcd
.nilit de ca numat datnrita condescenden1ci dumnezeteştt". Iar pu\tn mat .<us 
zitt: .E drept ca <-a aratat slava şi dumnezeorea lui lbus ap<l>llllilnr in 
Tabor. dar nu ca ceea ce e tn sine<"""' <at'f'l"); cad dumnc7J:trell ca ceea 
ce e in stne, e ncvatuta". Ce numeste el aici dumncz.cue? EVIdent fiinta Jur . . 
Dumneleu, cact a~ta nu se manifesta ca u•ea cec in sine. Scmnd dc<.i ca 

, .a aratat ap11Sit>lilnr pc munte lumina. dar numai in unna condi.."'-"Cndcntct 
\.ll\1ne si nu ca ceea ce e tn sine, cAci fiinta lui Dumnezeu e tn sine neva1uta.-. . 
nu fare limpede lumina ~ liin!'l a lui Dumnc-a:u? Apoi, accc:t:fi lumina, 
intrudt a fo<\1 \111ută, c, dupa: el, iaraşi creatură; caco ntmtc ce dcvonc in oarecare 
fel vil.ihil nuc, dupa el. ncc.Tcal. intrucit insa a fo-.t v3Juta nurn:u de ar< .. l<>li şi 
nu o p<>ate vedea ntmcni dontre ecilal\~ foe acela chiar ln~r. e <tgur ca e altceva 
dccft crcatunk:; c, dupa el. ln>aşi fiin\3 lui Dumlll'1>:u. cA<1 li<>!. in multe ""'Uri 
din scrienlc sale. ca ,.nu cxrsta nict o straluare şi bar ne~.Teat, care sa nu fie tiinţa 
lui Dumnc/,CU". 

Adautlind la cuvintdc citate mai sus şi altele, produ>e şi ele de aceeaşi 
cugetare stricata, cum vnm arata mai înmln, revine dup~ aceea iara~i prin. 
alte tuvintc la :t~:cca\i idee, facînd \.lin aceasta lumina f11n1a 1111 Dumnezeu. 
t:act IIC'-' iara~i: .. Altceva e"c taina aceea şi altceva este ve<lcrca şi teologia 
ruturor cclnrlalli o:omcni oric;ore ar fi ei". Daca vedcre;o lumtnil aceleta din 
Tabor c altceva dcch a tuturor celmlahi oameni, oricare ar fi ci,"" una ce • 
c rnai prc'u' de roate, fie cel ce vede Moise, s;ou Pavel, 'au chiar cineva mai 
presus de et Şt tnvrcdrucit de starea şi demnitatea lngcrc•'c:! sau arh:onghe
lea>oea, urmca1.a ca nici ccata cealaJra a apoMolilm, afara de cct trer. n-a 
,ilzut nocrod .. ta acea lumtna, ca fitnd mao pr~us de co. D•r mJo inamtc in'u.~i 
Achondon a <p<L< ca acea lumina c creata. Ce nea tura ~t ce n'dcrc t:'>lc insa 
de care ,3 nu fie vrednoci acei mari şi di\1Di luminaton. Impreuna cu Moose, 
cu Pavel şr cu arhanţ.hclii lnşi~i. ~i acca.~ta In ve<;? Don te mottv ar<•i ,.C>Ie 
allct·vd ta1n.t liL~ ~i aho..-va vederea ,i tcoJog1a tuturor oclorlal{l oameni 
oncare ~r ft co'!". ,.Denarece, 1.ice, nimeni nu poate vedea altfel pc Dumne
uu. decit din crcaruri". Deci lumina aceea c nccrcata li n-a vAtut ·O, după 
Achtndin, nico Mobc. nici Pavel, nici Inger, nici arhanghel. Iar daca c ne
creata. c ~i fiin\a lui Dumnezeu. cad tot ce e nccrcat c dupa el filn\ll. Dar 
>pune-ne, o lnva\atorule al celor tainicc, cei trei aJI<JSIOii cum au vazut? 
.. Prin condc,ccndcn\3 dumnezeiascA", zice. 

intrehăm tara.,o: O:ea ee au vazut prin condc~cndcn1a a fost o lumină · 
necrcata suu numai o lumina creată ~i sensihila. N-a fost lumina nccrcatl! 
ceea ee au va/ut, 1icc, .. cali nimic ce vine la vederea ochilor trupeşti In 
oarc<:<<rc fel nu e necreat, fie oei ce vede Motse, fie Pavel cel ce ~-a tnal\<11 
pina la altrctlca cer. fie vreun inger care se atinge de vederell dumne1.eiasca, 
~~ mmcnr nu poate vedea altfel pe Dumnezeu, dedt pnn creat un". E limpede 
ca a cuhuril oara~r la starea de creatura acea lumona, ruplnd nenomcitulln 
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chip a~urd ~Ira lucirea naturii dumnc7.ei~ti de natura dumnezeU.~. Vedc!i 
cum c..de In extreme dintr-un moment lntr-ahul? • 

Capholul 3 

E drept ca numai ara voie numeşte acea lumina nccreata de frica hO
taririi sinodalc. De ~ceea o face aee~sta cu o duplicitate :icleana si tn 
•:rmcni ncclari; ~i e mai grabnic Intru a nega acest lucru dectt a. l afirm~. Pc 
cmd Jf~nuu a ~ovedi acea lumina creată pune In joc wată frumuseţea cuvin· 
te lor şttoata s•hn!a sa. fn scopul acesta Hduce şi cu,intcle: "Nimeni nu pua ce 
vedt:ll pc Dumnezeu ale fel decft prin llpturi", care spune ca sine cuvin cele 
1u1~ror ceolugllor .. Prin acca.ţta se do-e<~eşce ca e plin de sminteala funoa.-a. 
tact fuloseşce cuvmtele teologilor tocmai impotriva cugetă ni tor A ••dta 
a~c un <luhlu ln!e.'CS: uneori arata ca cinev• Inţelege pc vunu:e7eu, tn mar
g~n•lc f'INbiiii~!U: aheon-ca are pe Dumne>.cu in sine şi prin amescecul cu 
harul dumne'e'esc se bucura de vederea ta1n1ca şi de contaccul cu El. A<a 
ne in~aţa purtacorii de Dumneuu ... Harul, z1ee carevJ dintre ei, deşi eia 
hucunc tX:Ior ce se impartaşe:;c de el, nu da~; inţelegere". Dar şi numele 
Dum?•uu c C<lmun atit fiinţei dumn<''<'l~jti cit şi puterii şi lucrArii şi ipus
laliur•lnr dumnc7.ciesti . 

• 
. Puuivic cu acest dublu ln!elcs, pu110ţa vederii lui Dumne1cu <·a şi negat 

~~ <·a Ş• afirma!. .. Pc Dumneuu. 1.iee, n1meni nu 1-a vAzul vreodata" (lo"n 
1, lil!; sau: .Pe care nu 1-a.vazut nimeni dmtre oameni, nici nu poace 51·1 
vada (1 Tim 6, 16): sau: .Ntmenea nu va vedea faţa mea ~i sa fie \iu" (ICllcrt:, 
3.\, 20). 11ce Dumnezeu catre Moise:. Pc de alta parte. Creatorul se vede din 
frumu'<!tea făpturilor, şi ,.fericiţi cei cura1i la inima ca aceia 110r vc..'dea pe 
Dumne1cu" (MI. 4, l!); apos1olul zice ca .. vum vedea atunci fala catre fata" 
(1 Cur. 1.'.12); .. Ingerii celor ce se apropie de Dumnezeu, vad pururea f~la 
T~câlui lor celui <lin ceruri" (Mc. 11!, 10): iar Iacob zice: .. Am v~zut Pc 
Dumnezeu fală catre fata ŞI s·a mintuit sunccul meu" (Facere 32. 30). Aceste 
loc::~n nu "au In contrvicere unele cu altele, ci stau In cel mai perfect aoord, 
scbcmbarea lnţclcsului cuvincelor pm<;urlnd leologici o marturime flra 
~'Onlra7Jceri. 

Puti~!~ -ederii !ui Dumnezeu e ~gata de teologi. t.ntrudt SO()().'es<: pe 
Dumnucu nceupnns dupa !postasul ŞI fim ta Lu1 . ..Fencna dumnczecrc, z.ice 
dumne7eiesc:ul Maxim, e dupa fiin1a atotnegrlill şi alotnecunO'ICuta, 
neJasind celor de dupa ea nici cea mai mica urma pentru intelegerea d". Jar 
profccul zice: .. Nimeni n-a slatln faţa lui Dumnezeu,~~ ni~cni nu va -edea 
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fata lui Dumnezeu si sa fie \iu". Grigorie Te(•lo&ul declara şi el: .. Natura lui 
D~mneuu n·• va1~t-<> şi n·a exprimat-<! nimeni"', iar Ioan Gura-dc·Aur 
>pune: .. A·!• tnch•pui ta scrutez1 fiinta lui Dumnezeu, inseamna a de?.mln\~ 
li pe in'u~l cel ce a zis: Deasupra cerunlur voi 8ŞCZ11 cronul meu". Dc<.1 
teologi• nea~a putinţa vederii lui Dumne1,cu. incruch Il socotesc după nm1a 
cu totul nccuprins. oaca insa afirmi! ca se vede Creatorul din crea cun, nu 
invacă ta se vede din fapcuri fiin\a dumnezcia~ca. taci tocmai ace~~< ta esec 
ccca'ce neaga ci limpede, ~i spun ta din lucruri se Inţelege put~rca şi lucrare~ 
(rvcpyrw) dumnc7ciast:a ... Cum ar fi p<JSihil zic, sa cunoş11 dtn crea.tun: 
nintclc"'; sau: .. Nu din lucrarile mc.11crului. ajungem la cunoa~tcrca funtc• 
lui, ~1 din cel na...:ut cunoaştem nawra na.ţcăwrului'"; sau: .. Fapcunlc ara ca 
inţclcpc!unc.t. dib3cia ~~ puterea. dar nu fiinJa; ba ,nid mll~r puterea Fa
cătorulu1 n~ lnllţişead in doip n~r intreaga" . Acbmd1n in.<A aduce 
impotriv• celor ce spun In coMonanta cu Pannţii ca din făpturi nu cu· 
nnaştem iiin1a. ~~ pucerca dumnc7e,asca. cu~ncul teolo&~lor ca .. Dumnc1.e~ 
se vede dtn rapcuri", ca ~i cind din llpwri ~·ar vedea~· s-ar cunuaşte In,~:' 
fiinla dumn~>ciasca. Nu ridita prin aceasta pc teologi lmpocnva lor ln~c~t! 

C~punlul 4 

Iar data a 1.1~ Domnul că se va arata celor .. -vt.-ioşi, dumnczeiescul Cml 
spune că acca.\la .. nu va fi o cunt,..~tere pn.n cugctare.d un mod d~c~11 
de luminare: avind pc Domnul silă~lu11 tn CI, li vor pnvt cu nchn mtn\11 pnn 
Duhul Sfint". La fel dumnezeiescul GriJI<"'~ al Nis~i zice ca .frumu<e1ea ce 
Intrece w.ue cele supralumeşti şi cer~11, de 01re a spus nemincino~ul cuvine 
ca o vor w<lea cei cura1i la inima, e mat presu) de orice nadejde~~ de nnce 
inchipucrc formata prin cugetări". 

De felul acc'ta va fi vederea fericita a celor curaţi la inima. De felul ace.~•• 
va li tnfăt,ii'!rca ~i tmpan:l.:!irea luminii (clei lui Dumnc~.eu, destinata cc1<1~ 
dcvcnili .Jura 'chipul lui HrL~tos. S·a spus doar: ,.lnsemnatu:s·a pl!Ste nm 
lumina feţei Talc Doamne". ,,Au1.ind de faţa lui Dumne1.eu, z1ce ttologul cu 
gurii d~ nur. <a nu-li tncbipui ceva Iru pese: aici indică luc~rea, a ratarea Lui~. 
Aşa a vazuc, dupa teologul din Dama.\C. ~i Moise lata lut Dumnezu In Smat. 
Aşa vor vedea, dupa cuvintul apostolesc, cei ce se ~'"ra\esc mtnav de o 

1 PG .\o.SZ 
1 Vutlc cel Mare. P.G, 29, 648 A 
'ldcm, P.G. 2'l.f141! O. 
' tdtO>, P.Q. 2'1. 6481\. 
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asemenea nadejde; nu prin oglinda. OJci prin ghicitori, ci faţa Clltrc 
.. caci a pu.~ intunericul drept ascunziş Sic-~i. zice Grigoric cel cu numele 
twlogul, ca sa nu vada ~r li rea intunc;ooa.sa frumu~tea cea a~un..a ~~ . . 
puţini meritata; iar lumina ~a se întilnca<ca cu lumina care atrage contoa 
spre in31ţimc pnn duri'n1a: şi mintea curata să se apropie de cea preacu 
Primul lu<'Tu sa ~ arate acum; al doilea pe urma, ca pre1 al virtutii şi 
tcndintct spre el"1

• 

Achindon in-.3 respingtnd modul acesta deosehit de luminare ouma 
7eoa~ a celur c.:vlavio~i. caree altc..>va dedt cunoştinţa prin cugetare a 
ce se cx:upa fidel cu ca, aqucc cuvintele tcologilor despre cuno~tinţa 
cugetare: ca Dumne~cu poate fi vă7ut, adica înţeles din fapturi de toţi 
<tr3v3d. cuţctind. prin înţelepciunea ce se arată, pe Cel ce a Dcut toate 
lnţclepeiune: adica de 11!\i dii it cugeta prin analogie. Achindin sustine 
>int una ~i aeecu~i. cele ce sint aja de deosebite lntreolalta. C1co ce 
comun raţounam<.·ntul, cu lmp:lrttştrca de Dumne1.cu; tpotet..a, cu lu1mona1re 
mistcnoa~a; ~tlln\a din analogie, cu zidirea~· bucuria din lumina negr3ita 
ncstlr~tta. hucurie produ.,a, dupa Vwril• ctl Mart, de amestceul luminii 
cei vr<'dnad? Cum sint acelasi lucru sr nu <e dcostbesc deloc cele ce • • 
proproi cdnr îndumnc"'li şi cele ce le avem şi nui toţi, ha şi unii uirun 
lnţelcpţu dinolur cum zace ~i dumnczeiescul Grigorit al Nutt'! Nu e stapirul 
de d~manic şt nchunrc Aclundon care ful~te cuvintele tC<IIogilor lmpo
rriva cugetării lur. facindu-le .~a ~c ciocncaseă între ele? 

Cuvintele: a • ~dta fW Dumnatu, au deco, cum am dovedit. doua stn~uri. 
Unul: a dohîndt etnC".'ll pe Dumne1cu in sine şi a-L. vedea prin luminarea ce 
vine din El, iar al doilea: a cunoaşte şi a Tn1clcge pc Dumne1.eu, nu In modul 
ilcosehit allumrnaroi de care se bucur:! cei evlavioşi. Dar şi cunc~tcrea lu1 
Dumne1cu arc un înţeles dublu. O arata acca"a Vtuilt ctl Mort, adreslndu. 
se celor ce pretindcau to3 vad Îliii\J l.ui Dumne1.eu şi ziceau: .. Nu pc Dum
nczcu pe care nu-L. cunuaştem. <i pe care It cunoaştem. il vcneram". Va<ile 
cel Mare le raspunde: .. A cunoa~tc pe Dumnezeu are multe lnţclesuri. De 
fapt ~punem ~i noi ca cunoa~tc;m mare1ia lui Dumnezeu, puterea, lnlclep
ciunea, hunătatea, providcn1a L.ur, dreptatea judecă!ii Sale, calitatea l,.ui de 
Facator, de prqr iuror ~i de rasplatitor, dar nu şt tiinţa lnsaşi. sa nu ne 
Incurce pe noi din l'aUJ.a simplitaţii. L.ucrarilc (cvcpymu) lui Dumnezeu sint 
v-..riate; fiin!a lui e Insa simpla. Noi zicem ca cunoaştem pe Dumne7.cul 
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, · ·:. propicm"'. nostru din lucraritc dumnezcic~u; de ftln\A lnsă nu p~tem' ne a . 
DacA deci din lucrările dumne7J:i~ti, dtn providen\3. 10\elepetune. hunăta'.e, 

. . ca c noastem pe Dumnc1.eu, tar 
ulcre creawure si pr~uutoare, z.Jcem u . 

~chindin spune că după teologi nimeni nu poate cunoaşte alt~cl pe Dum· 
ne7.eu de<it dtn tlptunle lui, nu e clar ca 'iiiOOte!!te faptura p~~,dcn\a du~_-

. sc3 puterea lui făcătoare ~i prl!ltiuroare, bunătatea ŞI tn\elepctun~ 
~e,.er~in ::arc 'c cunoaşte Dumnc,.cu'/ Nu c clar ca hlrfeşte pe teologt, 
at::buindu-le ~ astfel de parere, ca le rastl!lma~te ~~ altcreaJ! cugctar~ 
drcptcredinctnasă şi le face cuvintele să ~e lupte mtreolaha. Sll nu n~ 
amageasca cu cuvintul DumlltUu. care e comun ~i fiin!Ci lui_ Dumn~?.cu ş: 
lucrarilnr dumnezcr~u; cao unul ~le Dumnacu tn fitnţa ŞI lucrare. unu_. 

D. . 1 · nu prMm pe Dumnezeu. c1 s· n.,ur ca liin!a awq>uterno\:JI. on crea un . 
' o fi ' !' Lui ci puterile ~i lucrarile: Lui r.cc.:rc;;tc. Don acc\lc 

cunoastem. nu un • • 1 nostru ca e fimt3 
putcri-~olucrari neercatc apo• cunoatcm pe Dumnezeu • . 

atut putcrno\:JI. 

Capil<llUI 5 . . 

1• d .-• dtn "ptun nu se JK•atc cunoaste fitn\a lut Dum· O dată ce e 11nrc c ~ •• · . 
V. t·. 'Achinclin ~u>tinind ca apcr>tnlii au v3/Ut tn Tahlor ;mntr·ll 

nctcu. ar ~Mm -. 1 • · . . . se ..;ik~ ,a 
lumona creată lumtna ne<:te<~ta, afirma. rara """ lor. ceea ce . 1 . 

1 . a cală care nu e fimt.o "' ···•nthata· a'irmă c.~ există o oarecare umrn ncr.:r • . 
~ • · " · 1 · · · · ta este o tucr·trc 
D .. . c•ci lumina a.:eca care e, după e• n~tşl. necrea . . . unmezcu. " R . :se dec1 ca 

rimt• lui Dumnc7CU dacă !IC cunoaşte prin ecv• creat. co"' 
~· n~·' ~ zoc si ce aftrma. Iar daca afrrma 1\lt ei, cum o ŞI fac. ca l~mona 
an~e~~ u dup3 ei· ;

0
,;-i nccrcată şi cuno~cută de apostoli pe Ta hor prrntr·<l 

• · ' · • · t <ul Cuvintuluolut Dum· lumina ~tuta e fnnta lui Dumnaeu \' tn'u.~rtpos "' 
'leu iar de aui parte ştim ca fotnţa lui Dumnezeu se cunoaşte, dup~ 

ne 1 •• pri;;:lucrarilc nccrcate, - urmca'-3 eli lumina vazută de apo,toli pc 
tCO Ogt, • C ,;t vede ŞI·8U tesut \llfi,. 
Ta hor c n lucrare necreata a lut Dumnc,.eu. um : . . . •. . .• 

1 
"' a • .,. d•• 'cama IO<:mai lmnotriva lor, tgnorlnd ~1 fal•tfictnd nu mc e •ar ~··-.~ ........ . , r -

num~i invatat~rile teologilor ci şi pc ale lor. . 1 ~,· 
• • 1 are ce se ""trece numat n-Des re mtsterioau ~· dumne1.eta>ea umm • F- . • 

' 1· -,~, ca si de.,nre aceea ca l'xprc<iile .. pc Dumnc7CU nomeno nu_l·a va7.ut 
ev avo ., ' . ,. . ··• D nezcu după fnnţa nu e 
Hcodata•·. si celelale asemanatoare cxpnma.:.. um . , 
vat.ut ntCl ~hiar de cei stinli, - am tr•tat foarte hmpede atit In scncnlc 
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noa)lre c.itre Varlaam, CÎI Şi in 0,-fntu/ a) dci/M 1 Q • 

puhiJCtle de nn1 ~nlra ~- ' Jo 1 . f 1 fH11TUka dtn 
~· ~·-n r ur Achind' Fi ' su.•!inc c.1 •. r T· ... .. In. un~~<:a acum A.Chilf141 ~· n ~.,,,r apos10liJ au va1u1 pe o 

cei laiii o" meni, cum afirma iarasi ... 1 • umd nczeu dtn Oealuri, ca 
1 -. -~ umrna C pe Tabor nu e N• UIUror. ca fiind mai presus de loal . . ~m 
vederii şi 1eologici IUiuror celorlall~ ~,:alia e:1~!3 accst~i taine şi alta 
pe Dumnc·•t·u tmhlj!IC sau fr ri ~~ re ar CI, tie MoL<c cel ce cu,gd 
cer, fi<' <hlar onc..-a mal pres p d veş_. ' fie Pavel cel ce S·a urcal în allrco 
laic lngerea.o;ca sau arh· •h usi e_e~ vreunu.l invrcdnodl de Slarc şi OCIIIIII 

anb'.e easca ? Ncnoromul pa . . 
vrea >A plac.t 1u1urur şi flindc.t se aco 

00
• . ICŞie accs1ea 

ror, neavind de Dumnc7.e . d d "! ":"'.a tr.uhoplu dupa parerile 1 
uŞI ea ev.r mei o gi1·a De .. 

creatura acea lumina aici • .a · •~. atct de\:lan 
iată" 'Pune -• nu - ·,e ru· necrca : se Intelege lmr-un sens grcsil. ~•a,ta~ 

' • ..., ~ CI una mei alt U • · ' · 
tlllul ncsuhsistcnla. Ba ceea ' . a. ncv;:, o face chiar fanwma 
imrc ce• rai. . ' c.e ŞI a spune e lnfri~l, dlcodala o numJall 

C..pilolul ti 

Dupa ce s-a silil mai lnaime sa dOVed 
rrcalura. vrind acum <.1-.e acopere . ea_o;ca flC larg ca acea lumina 

pe Sine dar deodala cu....... . 
1u1u~1 cum rar stinul()r ŞI noua car . 1 ' d ...:...''"sa râmtna 
hre-•...:a lmpictalea' de mai 1 . c s nlem e acord cu ei, ln<-earc.t sa um. 

naJnle cu o aha Şi uc.e· E d ~ ... un lcolog r<>ţ:uno,cut 0 ,8 spus ~• . : · .. e o,.,.:rval ca 
d. • . ..., a~-ea lum10a e comuna,. .1 1 .. 1 

. . 
aca ar &Jungc cineva la cea mai Inalta v • .· •' ce o~ a !•. ch•ar 

pcnlru apostoli" C< 'f'Ut'' l'u e 1 . edere, ct au martunsu-o numai 
ce traiesc du"' Dumnct~u·• Da:~ umt~a rasp1a1a comuna a luturor celor 

,- • · ...,., ~ noca de tmmra · 1 • 
se vor lmpana.si lOii cad !nsuc' ""' 1 .... (ta Ut Dumnezeu nu 
. .... • • . -,1 uumnu a spus ca •nemai a a 1 . 
tm1-r&(ia lui Dumne1cu. A miotil ~i O. n"l . . . ceas1 umona c 
.. <e va da imparatia sfinlilor eei . p a r" ~· P.rorclta luo care a poVC>IÎI ca 

D • u1 rea nalt s1 ca acce•~i 1 "'ta . avea umnezeu şi sfin(il'' (Daniil 7 27 ·. . ..., mr- (oe o vor 
lmllar~(ia areea nu va fi şi nu se vad' ' ). Dac.i-t ~um Spune Achindin, 
ci se va da numai celor lrei ce a IUiuror celo~laltt care sfntaşa de multi, 
DIO~tiSi~ c~/ Marr· Iar dnd - s:!'~_ur~l a luna pe mume. Dar spune Şi 
· · • ~m ~ni nes1ricaciosi •i · . . 

aJunge la Slarea pre<~fenciu •i 1 ch' 11 . • ' nemumon ŞI vum 
b 1. . , n opu ui Hnstos vom li · . E g e te1, loldeauna cu Domnul At . • , po1nvn van-

prin pre<~curale vederi Iri Iar~ carune~ ne vom ~mple de ar11arca Lui vazu1a 
ei a1o1luminoase, ~ ~uma 1 e ne va lnoonJura de stralucire prin ra>.clc 
-..,.~- nconJU!II pe lnvl(3cei ScbirniNitea ~ FatA"' 

P G. J, 5~2. ' . 

~ltln(UI~ eri Mau inca ziee: .Domnul ""..eni iarasi radiind dtn sfJntul sau 
• 

trup, luai din Maria, slava cea negraila, ~ cum a aratal-o in parte pe 
munle"; iar Grigorie T~ologul ne spune ca va ..eni .,aşa cum a rost vazul sau 
cum s-a ara1a1 u~:enicilor tn munle, dumnezeirea biruind lrupul". Cum zic 
ace.ţfea Parintii aminli(i, daca nu e comuna tuluror celorlalV sfinti acea 
lumina. d s-a aratalln chtp negrăit numai celor trei apos1oli. Fiindc.i duşma
nul acesta al luminii, tncerdnd sa prive1.e de lumina pe fiii lum10ii, se sileşle, 
dus de-o coYirşiloarc smtnteata, sa arale pe stin{i, Tmpotriv-~ voii lor, de 
acord cu el, râ.<lălmac1ndu-i pe lo(i şi cklclartnd ca nici unul nu socoleşle 
acea.~l! lumina cur]luna celor 1umina1i - hai sa-i 1nra1işam mai pe IO(i 
marturisind ca e comuna 1u1uror. Factnd aceasta, Achindin sau va lepada 
înlunericul de pe cugetarea sa şi va privi spre stralu,irea adevarului ajutat 
fiind de mul\imea a1T1or martori ai luminii sau, nec.tindu-se nici aşa de 
opinia sa nele~uita, işi v~ lua cu dreptale Inel de aici arvuna r~inii viitoare 
~i a durerii ce vine din aeeas1a ruşine şi (ine lot veacul viilor. 

Zice deci Parinlelc Gurll d~ Aur in p<lf~neza clltrt Ttodor: .. Toate ale vie( il 
viitoare vor fi ziu~. stralucire si lumina. Acum nu sint asa. Ziua aceea e cu • • 
atît mai stralucita ea cea de aici, cu cii aeeas1a e mai luminoasa ca o candela. 
A1unc1 nu va fi nici nuap1e, nici seara niciodata,~; o ah fel de stare pe care 
numai cei ce se vor invrednici de ea o YOr cunoasle. Iar ceea ce va Intrece 

• 
aces1ea lu:ue, va ti t>ucuria de a petrece neintrerupt cu [)(>mnul, Impreuna 
cu pulcrilc de sus. ca aceslc cuvinte nu sini podoabă goala, sll mergem cu 
gindul pc munte unde s-a schimbat Hristos la fata. sa-L vedem luminind cum 
a luminat, deşi nid atunci nu ne-a aratal toata slrllucirea veacului viitor•·'. 
Iar ta1reua UJUIUil dt curiildwJduvd, scrie:. Trupurile celor ce au bineplkut 
lui Dumnezeu YOr imt>r2ca attta slavi c:fta nici nu pot vedea aceşti ochi,. 
O•u:c:~rc semne şi urme lntuneooasc ale aees1or lucruri s-a lngrijil [)(>mnul 
sa ni se dc:i atît în Vechiul eli şi în Noul Te.<tamcnl. Acolo fa!• lui Moise 
era lumina•a de a1ila slava, incit n-o pu1eau privi ochii israilitcnilor. In 
Testa meniul Nou cu muh mai puternic şi dedt fa(a lui Moise a luminat cea 
a lut Hrts1os·'. lata ce zice şi dumne7.eiescul Ori/: ,.Domnul, arllind ca 
Tnvierea sfinţilor va ti &IOIStavita, am: Atunci drep{ii YOr Slrlluci ca soarele; 
iar ca sa fie crezut ca vorbeşte adevaral, a hart:Qt ucenicilor anlkipat vederea 
acelora, schimbindu-sc la fală Tn munle". O data ce acolo aceasta e rasplala 
comuna a 1u1uror creştinilor adevlralf, Iar arvuna bunurilor viitoare s-a dai / 
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.uc1, cum nu se oferll ŞI aici In oarecare masura lndeo~te tuturor celor 
M! O§tcncsc? 

1 Ce zice apoi alt Parinte? .De ~ceea ~-a suit Domnul pc munte retra•:Jm 
du-~c dintre ceilalţi şi a arat:tt pe cind se ruga strllluc.:irca aceea ncgraita 
luminii, ca >a arate fructul •finţitet isihii şi al ruJtacîunii". Ş1 adauga: 

, mama ruga~tunn e isihia; iar rugaciunea e manifc.\larea slavei dutmtne:>.ei,cştl 
(."tnd ne inchtdem simţurile şi ne intilnim c.:u noi tnşine şi c.:u Dumncl<.:u 
eliberaţi de jurul extern al lumii. •enim inauntrul nostru, atunci •edem 
in noi imparaţia lui Dumnc1.eu, caci lmpbr/lţta urunlor, care e lmparava 
DumnCJ"cu, e lntlwuro/ nostru, a •pus Iisus Dumnezeu"". Nu sorot~tc 
ac.:C»ta deci •edere comuna a celor ce persista cu ad<.-varat In isihic şi 
gadune. acea lumina·! CAci şi acc."a numeşte •cea lumina lmparaţie a 
Oumrwleu. ca ~i ift11nnul. AnJrti, lumtnatorul prea~tr31udt al Cmt~ 
.. Ce vrea q Iaca "..u q lnveţe Mintunorul suind pc uccni<i pc munte'! SI 
arate 'la•a Şt >tralucirea atotluminoa'a a dumne7.Ctrii Sale. in care a mutat 
natura care a auzit cuvintul: Pllmfnl tŞii şi in f){lmfnlle •·ei lnmflrce. Potrivit 
lnvl!ţ3turii ncmindnoa~ a teolo~ilor. marele dar al dumnClCITII prcacur<Hc 
""e pin~ la noi ca u c.:urgere tmbel~u~ata dinlr-un tl\'Or etern. Prin acea,ta 
vtca c.:a inţelc~ind not adincul celor cavi"iitc dtunci, cu aJUIOrul a<'C~tcl 

cuno~t1nţc sa facem mai activ haru l, dupa pilda Colui ce s-a schimhal Ja fa \3. 
ca sl! tunete ~lin nui ac.:c~ taina minunata ~i ncuhi~nuila"'. 

Veri c.:a de ac.:eca a strlllucîl pc munte Mîntuitorul, ca sa ne lnveţc c.:c csle 
d.trul îndumnc,.eirii; ~ ne tnvc\c ce e lumina acc.a~la. Şi ca ~lllnd şi crc1ind 
noi atcasta, ,a 'c lu.creze şi In noi tatna aceea ncohişnuil3, scolfndu-ne mo"k 
~i ncgran din Intuneric, ca ca vorhim ca apostolul, şi mUilndu-nc in lumina 
aet.'"e-4 minunata. 

V.t<ilt ctl Mar~ zia:: .Ra.~plata \'inu!ii c ca d~'Vi1 dumnezeu şi strllluc.:c~ll 
In lumina cea prcacurata, dwentnd fiu al zilei aceleia care nu e intrcrup13 
1k intuneric; caci alt S<.t.rc o face pc ao.:cea, un sua re care ra.<plndcştc lumina 
<:ca ad<.'Vârata ~i care dupa ce iorepe ca ne lumtne7.l' nu mai e a..,.;uns de 
Apusun. ci, lnvatuind !<late in puterea lui lum•natoarc, produc.:c neintrerupt 
~· ve~nic lumina tn cct drep\î. prefaclnd In 101 atllia sori JIC cei ce se im· 
parta~sc de acea lumina; caci S·a zis ca dupfii vor Slrllluci atunci ca sO<~relt"". 
Nu declad oare şi acesta oomuna celor ce traiese \'irtuos, acea lumina Tn 
care a Mralucn Domnul ar~t!ndu-)C şi fn care ..a straluCI iarllŞi cind ..a 
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. ·n .,, Tot Vasilt ctl Mt.n mai spune In alt kx:: .Frumuse\C a Celui cu 
:~:a';at puternic cSie dumnc1.eirea l,.ui ln\c\ca.q Şi \-ât.uta. frumu...cţea 

1 · ntc""' Sau· Fnmtu<ttt accasla au vazut-o şi Petru ~i fiii tunctu Ul pc mu . · . · ·•. . . .. · · . . 
adc•arata şi prea iuhita, valuta numai de cel curat hl m•nte.' c.:~tc aceea re se 
. naIn ,·urui naturii dumnclCiC'iti şi fcrtene. Acela ~re pn•~tc lnnns spre 
a . d colorindu-se la fata cu " •ualu-ca run raze s1 harun pnme,ţte cev• •n ea, - · 
ti re Inflorita: ca <lint;.0 vu~ea. De aceea şi Moise, t.mpart~i~~u·>c: de, acea 

.• d t>ca cu [)umnc7,CU fu stav1t la fată . Spunind ŞI frumuse1c pe ttn vor ' ' 1 
acel'tca. m~rele Vasile oorc nu socoteşte acea lumina. comuna tulur<u ce ur 

ce ~-au t-uraţn? . l d d . re m· rele Pavel ca 
Iar fratele >3u. care cugeta fră\e~tc ~'Uel, ztc.: n csp . a ." 

lndala s-a umplut de iuhirc pentru frumuse\ca dumnezcta~ta ce ,traluc.:ca 
i'n fala uchtlur"". oare nu spune prin acea,t2 ~ \i ..!~mr.ezctcscu! Pav~l a •at~~ 
acea' frumu..cţc, adica tumma'? Mn<nnt u/ Mnrt lnc.:a_ spu_nc In capllo < c 
mc.:tafrazatc de Mctafrastul: .. Lumtna ce a lummat Şt fencnulut Pa~-cl In 
drum, prin cârc a fost~~ ridio.:at pina la al treilea cer ~i-a ·~:i• taine .~cgr~tl~: 
n-u fnst lummarca vre unor Îdei sau vreunei cuno~l10\~. CI !\tral~c.:l~C~ 1~l 

· ·· o b 1 · celui bun In \uOet. Intensitatea c.:u"r~uoarc a ,tontâ a putcru u u Ul • p . . 
• ... , 1 .. ·1 ,tralud n neputind-o •up<lrta utchii trupulut, au orhll . nn ca <.e ,_ - . r . adt-varat 
tJc..;t.:opcra 1nata cunn~lln\a. iar Dumnet.eu se ac~ c.:unO!'>(Ut QJ • ..• , , • 

· • · .· .· · k't"·' Vezi ca si accs1a afJTm3 ca lumtna ac«a c <ri.UilcluiUI IO''rC\JOtllt ~~ JUl•l · ·• . . .. • .• 
~·umuna c,r 1dlrui ~unet iuhilor şi iuhit de Dumne:z.cu'!.E!c.:1 7tCC ~~~" ... a~\ ~~~ 

Slava rc11; lui Muis.e n pnmesc a<-um In •uflet sfin\11 .' Sau: ~Sla'a ~~ 
... · · 11 Mot•c lumonea/.3 atum nemuritoare ce-a vemt pun d~copcnre 10 uupu ua . · . . , ..... 
fnra intr<rupcrc. tn faţa nemuritoare " omului tauntrtc la cc1 ln~retl~~Ct\1 .. 
Iar vt-,;tilul Gn!(<>Tit T~<~l<lfll'_!,_zio.:c: .. Fu ,..una tu<1rea marti lum~nt care a l.'htl 

·d . 1 PaVel cfnCJ\.a tntiloil cu u lnaime de-a <e ft curaţn. de asemenea 
"' <rea ut . . fi . OI . Dumnc7.CU e ,t-urla pt(urarca tum1nti ce ajunge numa: lecct;. tnţt. CI a pu' ... 
lniUnCrtCUI ca-L 3M:und3, ca ca nu •ao.l3 natura fnt.u~cc;oasa U~lll lru_mu;~c~ 1 • 
cea ascun,a si meritata numai de pu1ini, nici Oh\lntnd·O ~ur, ~ .. ,~~ lepede 
u n dm .:.Ou~a uşurinţet crcaturii; V~r tumim< ca se lntil~-.cl cu lum•na ce 
a ira e ururea spre jn31\tmc prin dorin la ~i mintea curll\lll ,a <e aprop.e de 
min~cap cea preacuralll. Primul lucru sll se inlimple acum, 1ar al dotlca, pc 
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unnt. ca ri<~latj a vinu!ii 'ia tendintei de ••ci spre el". Nu-ti pare ca 
aMf~l de CIIVInte e de acord 'i el cu cei deopotriva cu el de ~ri? Ce 
i"'•• aceea l-e z· 1 p · · · r ·~ ~ce un a t ănnte: .. Ab .. ul durerii a vazut mi •· . 
curatenia ini · · · · 

1 
nguerea, 

. · . mu a pnmu umlnarea. Şi luminarea e lucrare ncgraitll va7u11 
nevazut s1 In le'-····• n-t•' t"' "- · · ' 
1 : . --~ --. u · '"": carelumtnal!> pare ca vor~te'! Jarsll1~1u 
saacsc;ne . • Rugaqunea este pun tate a minttl 'isingura se reteaza bru<c 

e. surpnnsa de lumma-sfinte> Treimi". Sau: .. EJ<ista o puritate a mintii ~'ICI 
care strălllre!•e In timpul rugaciunii lumina Sfinteil"î1:imr; alunc1 mfn•ca 
'.""'la ;n_a~ presus de ru~ciunc'~. Sau: .. Vedem slava ruuurii Sale a:Jei snn 
cind btnc-..u>~te Dumne,,eu sa neimrodu.::a In tainelcdubovnia:şi'" NuCOJ\.ţj· ~ 
dera el ~ICi ŞI lumma drept slava ;oceea. dat fiuldca Vasile cel Ma~ .;d~ 
lumma '? legatura t"U natur• dumnczeia~ şi preafericit.1? 

~ar fla~rlr etl Mare: an.rmtnd iar~i ca una şi aceeaşi lumina a fost uălatl 
In ch1p mmu.nal In dtfenle limpuri sfinţilor lui Dumnezeu, declara duJll 
a~ ca.tum•narea aceasla se hart~te suOelclor sfinte şi ..sa ne rugam <1 
&Junga ~· ta not". Pentru acest luau se roa•a •i intrea•a g; ..... ~ . •a · ·1 · 1 . b ' o ~· ~ pnn ru. 
o CI unt e e1, n ficatre ZI, dar mai ales la amintirea anual• a d · · 
Seh' h . 1 F 4 umne7.e>~tet 

•m ~n ~ •1~· CA rugaclunea aceasta a fost eficace pentru Vasile cel 
~~re~· a 8JU?S ŞI .'• ~1 acea .lumină, care es1c luminarea sunetelor sfinte, 

a desco~nl Gngon~.a/ NIS~4 fn cuvfnJarea funrbr6 u i·a d&iicaJ.a. CAa 
Zice a.:esta. ~ fost lummat Mo15e de lumina din rug? Putem JkWCSti de.o 
vedere tnrudn! cu al-eea şi In le•lltura cu acesta Odat• fi' d 

1 " • "• un noaprc, veni 
~te e m!tuclrca unei lumini pc dnd se ruga In cas• L . cev . . • • · "· umma aceea era 

a nematen~l. lummmd l<'lCuinla prin puterea dumnezeiasca• 
D~r Achindin, e<~re a pom it rltboi contra sfintilor dea-eteazi ca .. 

tCO)n• recu . • .ma un 
- .. noscut o-a socntn ICC<Jiumina comun~ si celorlalt•' ch · d 

0 In~ It - 1 . • • Jar e S·ar 
to ... ,al careva p na al a~ treilea cer. ci au marturisit-o nu mat pentru 8Jk)S· 
. h · ~dar ~ce~ ta nu ţme de teolog recunoscut nici pe marete Dionisie 

ntc~ pe Atanastecct Mare, nici pe Vasile cel Mare, nici pe Grigorie Teolo~ul' 
n1a pe altcareva dintre cei venerap de noi, ca <a nu numesc fi 

1 
• 

pane. Ba e clar CII se .ridici ~i contra Dumno.eului teologilo:.C CA~~e d~ 
a~ a aratat stratucnea aceea, ruglndu·se pe munte. stralucire vesnica 
ne,tmsa. '' neumhrita, ca sa arate ca e o rasplata comuna a celor ce c;ed ~~ 
El. Achtndm Insa lnv-4ţ<l pe toti sa nu creada, neglnd aceasta şi sustinind 

1 
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tocmai cele contrare. Dupl el, tnsuşi Pavel, vlzttorul celor aw minunate 
lucruri, n-a vazut~~ nu va w:dea nici tn veacul viitor acea lumina. 

Capitolul? 

Dar daca e creatA acea lumini ce s-a vAzut, cum tDsutJ al spus aw inainte, 
ce creatura şi ce vedere e aceea de care sa nu fie vrednic Pavel? Şi nu numai 
Pavel, dar nici arhanghelii. Cum ~1 pentru care motiv oamenii şi arhanghclii 
şi Ingerii, care nu vad, dupa tine, dectt cele create şi numai din ele vad şi 
cunosc pe Domn~ numai aceasta creaturi n-o vad şi n-o cunosc? Iar daca 
e necreat4 şi e fiinta lui Dumnezeu, cum de asemenea ai sustinut, zidlld ca 
. e invizibilll chiar şi pentru Pavel şi pentru lnceri", spune cum ai putut 
susvnc mai Inainte pe larg ca e creata? Dar lle acum necreat ceea ce era mai 
Inainte creat (aşa te poartă nestatornicia lnlelepciunii şi teologlei tale). Cum 
se poate deci ea ceea ce au vAzut Petru şi Iacob, Pavel nu s-a tnvrednicit sa 
vad47 Fiindca era Hristos In cer dnd a fost chemat Pavel? De altfel era tns~i 
El cel ce 1-a chemat şi prin acel~i fel de lumina s-a aratat, cum saie 
dumnereiescul Luca şi cum am arAtat mai sus pe Parin!i zictnd ~i cum Pavel 
tnsuşi rnanuriseşte despre sine. Dar sll fie cum vrei, ea Pavel era pc pAmtnt, 
iar Hristos tn ceruri şi, dupa lnllllimea sau adincimea teologiei tale, nu poate 
ajunge de sus ptnl La noi stralucirea luminii durnnezeieşt.i. Ingerii şi arban· 
&)lclii nu sint tnsa Impreuna cu El? Cu ce &fnd li prive:zi şl pe ei, omule, de 
luminA? Şi aceasta cind Pllrin!ii spun limpede ca .,tn lumina ce-a stralucit 
pe Tabor, cu care se hrăneşte imaterial tot ordinul spiritual al celor supra
lumeşti, e datJI o probă de tot clarll a iubirii ele oameni, ce-o are fa\ll de noi 
Cuvfntul". 

Dar Achindin. care risdl SI cadA mereu tn erem direct opuse, SUS!inlnd 
ca acea tuminJ! e necreat.1, şi spunind-o aceasta uneori şi cu gura cu scop de 
amagire, nu numai ca ~i tnchipuic ca e fiin1a lui Dumnezeu, ci declara acum 
iaraşi ca n-a fost vAzutA nici macar de aceia de care spunea mai inainte ea 
au vAzut-o. Aceasta se aratl din cele ce spune mai departe In trataL CAci 
zice: HSingura lumini necreat.1 şi slava necreatt, adica natura dumnezreiasdl 
e, ca ceea ce e In sine, cu desllvfnire nevAzuta". O dati ce, ~dar, singura 
lumini necreata şi slava necreatll e, dupa el, natura dumneulasea, evident 
ca atunci cind numeşte sau prezintA ~ lumina ca necreatl, se cugeiJI la 
fiinp lui DumJIQ.Cu şi nu admite sll fi fost vazutA nici de cei trei apostoli pe 
munte; caci, 'i dupl el, natura dumnezreiasdl e, ca ceea ce e tn sine, cu 
dcsllvt~ire n~uta. Şi de fapt, nu numai din cele ce zice tn continWlre, ci 

257 



~i din cele ce 1~-a spus !nainte e Yildit că ţine aceastli lumină drept fiinţa 
dumne1.eiască ~~ că !nlatură de la vederea luminii atotdivine din muntele 
Tabor pe apostolii care s-au suit in el cu Hristos. Cu această ocazie 
rl!stl!lml!~te ~i pe Pifrintele GuriJ-de-Aur. Cl!ci indemnind totii si! ll!săm 
neatinse şi nedezbl!tute, mai bine zis neascultate, cele spuse de sfinti referi
tor la l~ina aceea, ca si! nu propovl!duÎll) doua dumne1.eiri, pe cea ~eviizull 
Ştlurmna Yilzutl!, adaugi! apoi, zăpl!cindu-se deodatli şi cootrazieîndu-se pe 
sme ŞI fl!~nd tndatl! ceea ce JnSUljî interzice, atlrotnd chiar adaosul interzis, 
adaugi! adtcă: .,Toate acestea le doboară categoric cu un cuvint dumnezeies-

. CUI Gură-de-Aur, zictnd despre acest lucru, ctnd explică, cuvintele: Văzut
am slava Lui, slavii ca a Unuia Născut din Tatăl, nu s-ar fi văz'ut de nu ni se 
ari! ta prin ~rupul cu care ~ra lmpreunat. A fost Yilzutli deci slava şi dumne
zetr~ lut hsus. de aP?stoh atunci. Dar nu goala şi însăşi ca ceea ce e fn sine. 
Cl!ct dumnezenea, z1ce Teologul, e tn sine nevăzută". Dar ceea ce e tn sine 
nevilzut nici de sfinţii tngeri, nici de oameni, ce e altceva decit fiinta lui 
Dumnezeu? După ea, fiind Dumnezeu nevăzut de nimeni, prin lucrl!rilc Sale 
se face văzut în multe chipuri. 

C3pitolul8 

Cuvtnt.ul lui Grigorie cel cu numele de teologul, prin care spune că 
dumnczetrea e tn sme nevilzutli, se raportează, aşadar, la fiinţa lui Dumne
zeu. Sau şi la ipostasul Cuvintului, prin care s-a unit cu frl!minti!tura noastră 
O!ci scriind contrd celor ce ziceau că după patimi Cuvtutul a depus trupul, 
pe care 1-a luat asupra Sa pentru noi, şi nu mai e şi nu V'd mai veni cu el 
lntreabă: .,Ce e cu pipiJirea Lui dupl! fhviue, sau cum va mai fi vAzut d~ 
o~oritorii Lui? Căci dumnezeirea e, tn sine nevilzutli". Adică, dacă Cuvintul 
lut Dumnezeu a depus inttî trup~l şi pe urml! a fost pipăit, cum zice istoria 
evangbetică, ~e mtinile apos~oliceşti~i dacă tara trup venind va fi Yil7.ut,.după 
profet, de cet ceL-au omont, urmeazA că a fost pipl!it tn Sine Cuvintul lui 
~u~nezeu.şi In Sine.~ fi văzut •. adică dupl! ipostasul ~i natura Sa. De fapt, 
ntct strl!luruea natum dumnezeteştt tn care va veni Cuvintul lui Dumnezeu 
cu trupul, aşa cum s-a arătat ucenicilor pe munte, nici aceasta nu o vor vedea 
cei ce L-au omorit şi cfli sînt ca ei. .,Piartl, ziu, nelegiuitul ca s/J nu vadil ;·lava 
Domnulw". Aşadar şi aceasta e, ca ceea ce e tn sine, nevilzută de aceia. Dar 
expresia .'ui ?rigorie cel cu nume.'e de Teologul se refera la fiinţa dumne
zet~dl Ş~ ~ tpostasul ce-a luat trup. Aceastli expresie aduCînd-o duşmanul 
lummn ŞI dtn cauza aceea ziCînd că apostolii prin trupUl lui Hristos au Yilzut 
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pe munte lumina prea dumnezeiasdl, fiindcl! zice Teologul că dumnezeirea 
e ca ceea ce e în sine nevilzutli, - e clar că socoate că lumina aceea aratli 
însă~i fiinta si ipostasul Cuvîntului lui Dumnezeu, despre care era şi Cu
vint~ teoiogului, cum s-a dovedit. În acelaşi timp arată el! nici cei trei 
apostoli o-au văzut atunci. De fapt, el socoteşte acum el! această lumînl! este, 
ca ceea ce e în sine, nevilzutli de nimeni. Astfel ridică pe Grigorie cel cu 
numele de Teologul tmpotriV'd sa lnsWji. 

Iar pe pi!rintele Gurd·de-Aur e clar că D bîrfeşte, ctnd spune ci! a declarat, 
în legătură cu cuvintele: "Vl!zut-am slava lui, slavă ca a Unuia nl!scut din 
Tatal", că "nu ar fi Yilzut, de nu ti s-ar fi arătat lor prin trupul cu care era 
împreunat". Oici Hrisostom nu s-a gîndit aici la lumina ce-a st~l!lucit pe 
munte, pe care tucă o num~te evanghelistul slavA, ci Ia puterea dtn faptele 
si cuvintele Mintuitorului pe c:!re c adrt:irau multimile: cele tntimptate la 
' ' ' concepere, Ia naşterea aceea negrl!ita, acele lucruri minun~te ~uecute cu 
El după naştere, vocea ve.~ tind din cer la botez eli e Fiul Tatălui, coborirea 
Mingiitorului pegte EI, deodata, cu vocea părintească. Toate acestea tn
sirindu-le mai pe larg, cel cu gura de aur, adaugă: "Cu adevilrat pentru 
~cestea a zis ennghclistul: vazut-am slava Lui, slavă ca a Unuia Nl!scut din 
Tatăl". Dar teologul de am zice aceasta nu numai pentru acestea, ci şi pentru • 
cele de după ele. .,Clei tnsl!şi firea lucrurilor şi toate de pretutindeni strigau 
că a venit impăratul cerurilor: pe mor~i ti etiberau mormintele, pe posedaţi 
demonii, pe bolnavi bolile şi se JlU!a vedea cu ochi pll!mădiţi din pămînt 
ceea ce şi profelii ~i oricine ar fi dorit sA V'ddă; cum s-a format Adam din 
pămtnt, 3!1a se adunau, se mişcau şi sAltau membrele tm~rl!ştiate, moarte Ş~ 
în\epenite, se deschideau urechile tnchise, răsuna putermc hmba legată mat 
inainte de muţenie. Cum ar fi llicut cineva mai evidentli ~decarea s~fletc
lor? fn toate izbîndea şi alunga tot felul de rău. Şi nu IIUmat că erau ehbera\t 
de rau, ci erau ~~ tnălţaţi la culmea virtuţii: magii devenira înVă\l!tori, va
m~ul apostol, prigonitorul~~ batjocoritorul propoviiduitorullumii lnt~egi, 
tî.lllarul cetătţan al paradisului. Cine. ar putea spune filosofia poruncilor, 
>'irtutea legilor cere.~ti, buna rinduială a vieţii îngereşti?" Toate acestea 
inşirindu-le, de asemenea, mai pe larg cel cu grai mai strălucitor ca a~rul, 
ziec şi despre fiul tunetului: • Toate acestea sintetizîndu-le evangbeltsrul: 
minunil«', cele din trupuri, cele din suflete, cele din naturi!, poruncile, daru
rile acelea negrăite şi mai Inalte ca cerurile, legile, via\3. ascultarea, promi· 
siunile celor viitoare, patimile Lui, a rostit acest cuvint minunat şi plin de 
dogme inalte: v/Jzut-mn s/iJvaLui, s/iJv/J cjl a U11Uia lllisclft din TaUl~ plin de 
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har fÎ tk atkviJT. Oei nu.t·admirilm numai pentru minuru1e Sale, ci ~~ pcru.r11 
patimile Sale. Şi referitor la acestea care par ruŞinoase se· cuvine să fie 
acelaşi cuvtnt. De aceea le-a numit ~i el slavi!. Oei nu au foot acelea flicute 
numai din grija pentru alţii, ci şi cu putere negrlitL Prin aceastll putere 
implineau nevi!zut cele mai minunate lucruri ~i numai unele din ele s-au 
petrecut ~ văzut, alilttnd dl lntr·adeY.!r era Fiul cel Unul Nascut al lui 
Dumnezeu ~i Domnul creapei. Dar ~i după 'moarte, Inmormintat fiind 11 
pietrele fiind bine ~zate pc mormintul Si!u, şi pecetluite, a inviat. Şi 
umpllnd pe ucenicii sli de-o putere nebiruitll şi dumnezeiasdl, i.a trimis la 
oamenii din lumea Intreaga Indreptind viaţa, tmprliştilnd pretutindeni cu
noştinţa dogrnelor cer~ti, lnv1!ţlnd cele mari şi negrlite şi binevestind rlis
plliţile care Intrec şi mintea ~i care nu vor avea nicicind sfl:rşit". La acestea 
adauga cel ale carui cuvinte stnt c>.! mult mal curate ca aurul: "Acestea deci 
şi mai mult decit acestea tnţelegtndu-Je- fericitul se gtndeşte aici iarăşi Ja 
evanghelist - a strigat: V<'lzut-am slava Lll~ slavtl ca a Unuia NMcut din 
TatiU, plin tk har şi de cUteviJT". . • 

De ce am expus alei, rezumata pe cit posibil şi taiata, Intreaga omilie ta 
locul citat? Ca sli vada toţi ca, extinzlnd aşa de mult Grllitorul-de-Aur 
explicarea Şi tnşirfnd toate cele petrecute cu Mintuitorul de la tnceput pînli 
ta sfi:rşit, numai acea slavi! a omis s-o spuna care a stralucit pe munte din 
Domnul. Btrfitorul sfinplor, Acbindin, tnsll, om! \Ind toate acestea ti atribuie 
c-a spus numai ceea ce acela a omis să spunli, nesfiindu-se nici de curgerea 
limpede, tmbelşugatll, luminoasă ~i convingatoare a cuvintelor Părintelui 
Gurii-de-Aur, tnăl\3te toate deasupra oricarei putinţe de rilstalmăcire. Şi 
pentru care motiv fnşirtnd sfintul toate cele petrecute cu Hristos n-.a legat 
de celelalte şi slava aceea? Pentru .<:li slava de alei o explidl In aceasta omilie; 
lumina aceea, tnsli, ştiind-o a:rvo.nl! şi preludiu al slavei ce se va deseoperi in 
viitor, a numit:o tmpreunli cu aceea. Oei mutindu-şi lnvăţatura ta cbcstiu
nea faptelor, z1ce: "Trebuie sa arlltăm o via!ll vrednidl de darurile şi dogmele 
acestea, ca sli nu vedem numai slava de.aici a Lui, ci şi pe cea viitoare, cum 
tns~i pumnul Zice: Voiesc ca unde stnt eu sli fie şi aceştia, ca sa primeasca 
slava mea. Iar dadl slava aceasta a fost attt de stralucita si de manifestă ce-ar . . ' 
t_rebw sli spunem despre aceea despre care profetul zice: piaril necredincio-
sul ca sli nu vadă slava Domnului. D-.tr noi să nu pierim nici unul, ci s-o 
vedem fiecare. Oei de nu vom vedea-o, bine ar fi fost de noi sa nu ne fi 
nliscut". Acestea le spune PiJrintele Gurtl-tk-Aur. Pe cind Acbindin afirmli 
dl "nici unul dintre sfm!l n-a tovăţat dl acea luminli e comună ~i altora". 
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a teologul Gurii-de-Aur numeşte alei slavi! ·a Domnului, lumina a~ 
vede limpede din ceea ce adauga. "Dadi, zice, cel ce _ou vM !unu~ 

'soareltli, duc o viata mai amara ca orice moarte, ce e veroo1mil dl vor păţi 
lipsi li de tumin~ aceea? Ceva cu aUt mai chinuitor, cu Ci"t soarele acela 

neasemănat mal tnaltdedt acesta?" Nu glilieşte oare aicide soarele acela 
fmJ?Iilştie lumina cea adevăratll, slava aceea a carei min~tă ş.i ne~răitli 

tveetere şi tmpărtăşiree destinată" numai celor ce ~t d~~ chipuli~I !instos? 
efod slava lui HriStos cea manifestata prin llll.nuru. mvli!lltun Şl pa11m1, 
văzut-o odinioara şi mulţi dintre cei ce nu erau astfel. Dar nu ar fi văzut-o 

nicifo.şişi apostolii Domnului, de nu ar fi privit prin trupul cel inchinaL Cum 
fi văzut doar pe Dumnezeu botezlndu-se, stind de vorbă, rlistignindu-se, 

Jn•liind, tnliltfndu-se, dacă ou prin trup? Deaceea şi evanghelistul Zicînd mai 
tna:inte d! "Cuvintul trup s-a flicut şi s-a slitaşluit intre noi" şi arl!Uod dl a 
petrecut tot re oameni dupa profeţia lui Ieremia, ac;!au~a: .Şi am ~zut sia~ 
Lui", toţi Intre care a petrecut adidi, "slavă ca a Uou1a Născut dm Tatăl . 
Bine a lnţeles aşadar dumnezeiescul cuvîntător Gură-de-Aur dl e vorba ~e 
slava văzutll d~ toti şi a adaugat dl nu ar fi văzut-o, dacă nu pnveau pnn 
dumnezeiescul si i~cbinatul trup. Dar slava cea to lumina a lui Dumne1.eu \ 
au văzut-o şi Moise şi Isaia, de.~i mai intunecoo, pentru ca sfinţi tele v~eri 
ale lor sint simboluri şi chipuri llle teofaniei din Tabor, precum străluctrea 
ce-a luminat tn munte din Mintuitorul e preludiu şi simbol al slavei lu.i 
Dumnezeu ce se va descoperi In viitor. Cum se vede e clar dl Achindin 1 · 
rast~tmliceşte pe teologul Grlitor-de-Aur. 

Capitolul9 

Dar fiinddl recunoaste Achindin dl apostolii au Y.!zut acea lumină, fnsli 
prin trupul inchinat, n~ nemijlocit, sli·llntrebălll, cum s-a văz.ut prin trup? 
Dacă luminind prin el ca dintr-un di.ţC, se inşalli zicind dl nu s-a arătat cu 
adevi!rat lumina insă.~i. Iar dacă privind trupul cu ochii proprii, vedeau prin 
el cu credintlllumina' dumnezeirii din el-clici numai In chipul acesta ar fi 
văzut-o şi ar fi rilmas şi nevJ7uta In sine-se vlideşt~ ş~_pe aici dl privea~ 
şi pe cei ce s-au suit pc munte cu lis~~ de veder~ lumtnn, ~um a flicllt p~ţm 
mai tnainte cu toţi profeţii, apostolu Şl martoru dm vechtme ptnli in 7Jiele 
noastre. Oei dadl au văzut prin trupul tnchinat, şi au vlL'"IIt aşa dllumina 
aceea a rtmas nevăzutli, n.au Y.!zut deloc. Apoi, n-ac văzut numai ei ~a. 
nici numai pe munte fiind, ci şi apostolii care nu s-au suit ci au lilmas la 
poalele muntelui; şi ce zic numai ceata apostolilor; toţi ctţi priveau atunci 
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cu crcdin\4 trupul Domnului 'i cftiau crezut pfnA azi, au Wzu1 dUJDJIC* 
lui HristO$ prin credint~- N-au vazut deci~ Petru 'i Iacob~ Ioan pe 
Taborului IUJDina dWl1Jie7Jeiascl prin trupul lui Hristos, ci prin duY11111 
cu adevarat a majeslllil dumnezeieşti ascunse tn El, sllillucind JunU. 
~!uitA tn El ca printr-o pieliţA strAvezie. Desigur, a fost o sUillucire 
tntunccoasl! şi datoritA condescendenţei divine, cAci nici tngeril, nici 
ghelii, nici cele mai presus de ei nu tncap Intreaga strAlucirea aceastl.i 
aceea l1i ascund şi Heruvimii ochii cu aripile, neputtnd sa suporte 
luminl nescbimbacioasa ~~ boglVa prîs0$itoare a frumuseţii negrlite. 

Capitolul 10 

Dar cel ce se sileşte sa batjocoreascii din toate laturile lucrArile eterne 
Duhului, Incearca sa le arate pe acestea create şi prin faptul ea se 
uneori ~i daruri şi ffllcte şi virtulf. El scrie: .,Nimeni nu poate vedea 
pe Dumnezeu, decft din creatmile Lui; attt din celelalte, dt ~~ din vinul 
daruite de Dumnezeu, careslnt tn noi~~ prin care ne curltim tn Duh; prcctl 
şi din fructele Duhului". Nu se sfieşte nenorOCitul nici de acea sernll 
dumnezeiascA; "Din fruct se cun~te pomul" (Mt.l2, 33). Cu dreptate 
putea deci adresa cineva cuvintul Domnului zis cAtre iudei înainte de 
sentinll: ~Nebune! Te tmbraci Intr-o blasfemie cumplita faţA de Duhul 
pentru care nu exista iertare; sau 1li pomul bun şi roada lui buna, sau 
pomul putred şi roada lui putredA" (Mt.12, 32·33). Olci dacA Duhul :Slltlt 

ncaeat, cum nu aduce fructe necreate, iar dacii fructele Lui sînt create, 
nu eşi el creatura? CiriJ, ln!eleptul fn cele dumnezeieşti, voind sa do-ICd,eaj 
pe Fiul, necreat, L-a numit fruct al Tatllui Olci adudnd cuvîntul spU$ 
El dltre iudei: ~-ar 6 Dumnezeu Tatal vostru, m-aţi fi iubit pe mine; 
eu de la Dumnezeu am ieşit şi am venit" (Ioan, 8, 42), adaugiJ de la 
HCei ce nu iubeau pe Fiul care '1 ieşit din Dumne7.CU Talll, cum ar 6 
adevarul dacii ar fi afirmat el iubesc pe Cel din care este; şi cei ce 
cinsteau fructul, ce cinste vor aduce pomului. Iar daca Fiul este fruct al 
Dumnezeu ~i Tatal-clei aceasm tnseamu4: de la TaW am i~it şi am 
-cum ar 6 fi!cut? Şi cum ar naşte natura negrtilll a dumnezeirii ceva 
şi de alt soi In rapon cu ea? Aşa CCYa nu poate suporta nici fiinţa CTCll~ 
Deci e necesar sa m4rturisim ea Fiul este Dumnezeu i~it din Dt•m•~eze~ 
ca s4 nu fie TatAl inferior creatorilor Sale". 

Oare nu se .~vine sil spunem acel~i cuvinte şi cAtre Achindin? 
necinstind fructele Duhului, cum va da mArire Duhului? Si cum nu arau 

• 
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)uhul mai prejos de creaturi, daCA ou e nici una dintre acestea care sa nu 
lldw:a fructe potrivite ei, pe cînd Duhul dumnezeiesc are, dupa el, fructe de 

naturi, atfl de departe de demnitatea naturii Lui. Dumneze_ieseul Ciril 
multe locuri ale scrierilor sale nu~te mprcun4 cu Fiul ~· pe Duhul 

astfel de fruct Iar cAtre eunomieni, care ti repr~au ceea ce ne re
)~fe&;rA ~~ noul! azi Acbindin, ea: "Face1i compus ~ Dumncz:u dt~d_u-1 ş~ 
udc~·lllşi na1url; cAci cumva fi simplu cel compusdm aoMtea? ,scneJaraşt 

·~:~~.~: . Daci socotiţi el Dumnezeu devine compus pentru ca are 
lll şijudc~tasau voinţl, privi\î 'i acea.ţta: Tatll are şi puterea de-a naşte 
~~anual (ro~f'I'<'WI"), dar ti puterea dea crea (ro.:nţuv~~) 

Fiul, rara a fi pentru aceea compus, cAci ac:estea s~nt f!""~~l.uneumgur~ 
llint;e. Acelaşi cuvint se potriveşte şi bun4llllit, nestnciiaunn, mVJZ.t"b~ta\11 

tuturor celor pe care le arc natura dumnezeiascA". Vezi cA fiecare dmtre 
ncr~r;t., dumnezeieşti e fruct al naturii dumnezeieşti, ea şi acea naştere 

:=~~~de veci? Cum nu sint deci acestea mai presus de creaţie, deşi se 
de natura dumnezeiasdl, aparţinînd ei ea şi puterea de-a naşte? 

drept d aceasta din urma, caracteriztnd nu numai n~tura ci şi ipos1asul, 
numai a Tallllui. Dar judecata şi voinţa dumneze1asdl, lucrarea crea

' talue ~i cele asemenea, caracteriztnd numai natura nu şi !postasul, stnt 
lucrari comune ale Tatalui şi Fiului şi Duhului. 

capitolul 11 

E limpede a.~dar ~~ din acestea el Acbindin reduce tot har~l şi Jucra~ea 
Duhului la nivelul de lliptur4 şi prin aceasta ridicA blasfemJa înlpotnva 
Duhului St!ot tnsuşi Dar sa arJlim ceea ce spune şi tn alte scrieri al~ sale 
despre acestea, ca sa se vadA mai bine pArerea lui. Pe urm! vom dovedi eA ~ 
blasfemie. Zice deci in cele scrise de el anume ,,Despr~ har": .DacA atunct 
cind zice cineva bar, ha.rism! şi dar, fnlelcgc prin acestea ceea ce-i dumne
zeiesc, ele sfnt necreate ~i e nelegiuit a spune altfel. Dar tn acest caz nu sint 
altceva dectt fiinta dumnezeiascA. Lu=rile ~i bunurile llicute nouA de pu· 
terea dumneze~ sint tnsa create". E clar ca declarA aici pe Dumneuu 
6inţillir4 voin\1 şi flira lucrare. Olci dacA ceea c:e·i dumnezeiesc~ ~~ 
nu e altceva dedt fiinta dumnezeiasdl, ceea ce-1 altceva decit ea nu e ma 
dumnezeiesc nici neaeat. Deci $3U n-are natura dumnezeiascA voin!l Şi 
lucrare, sau, dacA le are, le are crea1e, dupA el. Iar dacA natura li~~ia c 
caracteriza !li printr-o voinţA şi lucrare adecvata, ,.lucrarea necreatl! md1ctnd 
o natura necrcata, iar cea creata una creata, ceea ce caracterizeazll deose-
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bindu-se de ceea oe e caracterizat şi fiind altceva tntruc:it se de<>set~qt:~ 
dadl e aşa, nu numai vointa şi lucrarea IUiturii dUlllllCUÎtştl e creati, 
natura caracterizata prin ele. lntr-adevar, ceea oe-i dumne7;elesc şi 
e tnsuşi Dumnezeu. Dar dadl ceea ce-i dumnezeiesc fi necreat nu e 
alteev.&, dupa Acbindin, dedt fiinta dumnezeiasdl, Dumnezeu nu e, 
nimic altceva dedt fiintll dumnezeiasca; nu ca avind tot oe are prin 
~i nu dobindit, ci ca neavind nimic ce nu e fiin\ll- CTeatia deci, fiind· 
Dumnezeu, e din fiin\1 dumnez.eiasdl. Şi cum n-ar ti din ea, dadl Dwrmlll 
nu e nimic altceva afarll de ea. Dar aceasta e propriu celui Unul-INII 
caci şi El e din Dumnezeu, şi creaţia e din Dumne7;eu, după Al<malill 
Mart şi Inteleptul Damaschin, dar cel dintti s-a nascut din fiinta lui 
zeu şi Tatal, netemporal, pe dnd creaţia nu e din fiinta TaUUui, ci prin 
Lui a fost adusll din nimic la existen\11

• Şi .acele fapte şi efecte create, 
le zice Achindin, ale harului şi puterii dumnezeieşti, sint, dupa el, Cap1te 
naturii dumnezeieşti, dadl nu e altceva harul şi puterea necrealil, dec~t 
dumnezeiasdl, cum se sileşte s4 demonstreze prin cele spuse acum şi 
toate cuvintele lui. Jar fiinddl şi dupa dumnezeiescul Cirll, de naturi 
nască, de lucrare sll fadl, şi după teologul Damaschin, la fel, .naşte! 
diiUiinte din vecie fapta (rpyov) a fiintei dllJIIllCZiqti•1

, Acbindin, decJiaJ 
~i fllctnd creaturile fapte ale naturii dumnezeieşti, le socoteşte pe toate 
dumneT.eicştl şi desfiinteazl Cuvintul cel Unul-Nascut, comunlctnd 
cea mai proprie demnitate a Lui şi suprimtnd-o. Ba le prezlntJ şi ca 
coeteme cu fiinta dumnez:eiasca, nefiind produse dJid a vrut. ~~~~= 
caci fapta fiintei nu e ultcrioarl fiintei~ nu e supusi ...ointeL D 
deci şi ceea oe-i dumnezeiesc cobortnd Intre creaturi dumnezeieseul de 
spune dl nu e altceva dedt fiintA dumnezeiască. 

Capitolul 12 

Declarind apoi In multe locuri din scrierile sale tot ce se numeşte 
oarecare chip operA (q>y<W), creat, reduce la creaturi şi naşterea dittaia 
de veci numitii şi ea operl. fn felul acesta devine dintr-o daU! ~~ ateu 
politcist, descoperind o metodl! scur1ll prin care ~i Incarci tn suOet 
soiurile de necredinlll '!erezie. Fiind astfel, fireşte CI prezinta toalil Bilietl 
lui Hristos, pe cei ce lndteaplil azi cuvintul adevlrului 'i pe teologii 
din tot timpul trecut, de eretici, scriind tn continuare: .,Harul ~~ lucru 

1 f .G.808. 
1 f .0 .8U 

dumnezeiască ~i necreata nu e altceva dedt fiinta dumnezclasdl; nu e ceva 
subordonat nici ceva lllptuit sau ceva care nu-i fiin\llli ipostas; nu e ceva 
vl!zut tn oarecare cblp tn sine cu ochi trupeşti, dld 'i aceasta e erezie 'i cuget 
al lui Arie, Macbedonie 'i al masalienilor deopotrM". Pe cine Cace deci 
acesta necredin~i t! eretici prin cele Inşi rate? Ateasta aed el trebuie s-o 
ll!murim şi acum. OI IntreagA Biserica lui Dumnezeu a declarat dl barul 
vl!zut de apostoli neptit tn Tabor e neaeat, ca fiind lumina dumnezeiască 
si negraitl ~i stralucire a naturii dumnezeieşti, dar nu naturi, clei aceasta e 
~ presus de orice manifestare şi lmpărli~Şire, pe lingA toţi cei care au ~ost 
martori oculari. o spune categoric ~i tomul sinodal Acel tom arlttnd ~~ pe 
teologii din tot timpul trecUt vestind aceasta, Acbindin care declari de Arie sau 
Sabelie şi MacedOnie pe cel ce tine de necreatillumina devenită vin"billl tn 
oarecare cbip, n face, evident, pe toti eretici. Şi aceasta din multe motive. ~u 
numai pentru c:1 zic ca apostolii au vamt cu ochii acea lumina atotdumne
zeiasdl, ci şi pentru ca spun CI nu e IUiturll dumnezieasdl ,1 ca e mal presus de 
ea natur• ce-o procurA, ca una ce e deasupra oricarei manifestari şi cauza 
oridlrei manifestari. QMmul "tn sine" n atirnll acuzatorul sfin1llor cind neagll 
vil'Joilitatea, propunlndu-şi una din două: sau s4 nu zica nicidecum ca a fost 
vamta de ochii apostolilOr vreo lumini necreata. sau sll zica aceasta. pentru a 
amagi pe asrullitori, dar nu pentru a şi lnlelege a<JCŞtia pe cel oe le grliejte, 
deoarece spune ca s-a .atut ceva printr-o lumini creata. Iar ~ nu exista CO:W 
necreat care $1 o11lie liin\l ~i ipostas o spune pentru a clowedt dl aoea lumini 
este fiin\l şi iposw dadl e necrealil, şi nu bar şi lucrare comuna. 

Tn sllrsit dl nu e ceva subordonat nici ceva fllptuit, o spune negJnd dl 
Dumn~u ca fiin\1 e cauza ei şi nead!!Jiltnd dl e deasupra oridlrei straluciti 
cauzatorul şi procuratorul ei. 

Dar daci, dupa Ach!ndin, lucrarea, darul şi barul necreat, nu stnt ceva 
deosebit de fiinla dumnezeiască, nici ceva tllptuit şi a zice dl slnt ceva 
deosebit şi făptuite tnvltaturl masalianli, arianl, sabclianl Şi maccdonian~, 
cum nu apar\in la aceste erezii parintele Guri-de-Aur şi Grigorit cel cu 
numele tk Teologul? Cel din urma zice: ,,Altceva este voitorul ~i altceva 
voin!a, Qlsdltorul şi naşterea, graitorul ~i cuvintul, cladi nu stntem beii"'. 
Iar GrlUlorul tk .Aur, dupa ce amint~te dl Mîntuitorul le-a spus apostolilor: 
_Rjmlne!i tn Ierusalim ploi va 'it\Î imbrlea cu putere de sus ~ ve\i lua 
puterea Duhului S1tnt ce va veni peste wi*, adaugi: "AAtceva e puterea 
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procurat! şi alt~ ~uhul care o procura". CUm nu apar\Îil acelor erezl.i 
Vasile cd Man ŞI rrununatul Ciril? 0:1 dindi saie: ,.Altceva este fiinta 
pentru care ~u s-a ~at ind! cu\llnt care s-o exprime ~i altul e fnleles~l 
numelor din JUrul e. . Sau: "Dadl vom referi la fiinţa toate numele, vom 
raee pe Dumnezeu nu n~ compus, ci şi constind din parJi neasemcoea, 
~nrru dl prin fiecare nume se designeatl altceva". Jar dum~ezeiescul Ciril 
Zice: ..A face, vne dc..lu~T;!re; a naşte de natura. Natura §i lucrarea nu sint 
~~ lucru". La ei se aiătilră purt:ftorul de Dumnezeu Damaschin, care 
sene: :Altceva este VOinla şi altceva voitorul; voinţa este puterea de-a voi, 
vouorul, cel ee arc puterea". Sau: .,Altceva este ceea ce Jucrea?..illa Dumne
zeu Şi a!~~ luerar~; cea ~tii es~e natura, iar lucrarea e m~ea fiinVala 
a narurn , ŞI adauga." Trebwesil ştun ca lucrarea mai degrabl e lucraU! decit 
lucreaza•. C:C~·~ Dionisie cel Mare: ,.Auto-bunătatea emi{Tnd primul 
dar al fnsllşl-et~Stenţel e preamllrilil prin cea dintii şi mai anterioară dintre 
împanAşiri. Din ea şi in ea este atit existenta cit si principiile celor exis
t~nte"'. ~mar fi natura dumnezeiaSdltocmai acest~tmpana.şiri şi principii 
ŞI darun, care sint multe şi provin din natura dumnezeiaSdl? Acelaşi le 
numelite pe acestea şi modele' (napa6tm«rra) dumnezeiesti. lata dteva din 
ele: exis~cn1a (ovtor'lt), viaţa, lnlelepciunea, providenja, prin a caror 
tm~rtl!ş~res-au facut şi_ se men1in celece sint. Şi ia~i,tot el, expliclndu-se 
~ sme ~ee: .,Iar par~d1gme zicem dl stnt ideile(~) tlldltoare de tiinlll 
ŞI preens~nte in_ u~tate ale lucrurilor, idei pe care teologia le numeşte 
pr~etenn1na1il -~~ vom bune oe determina şi fac luerun1e ~ dupa care cel 
ma1 presus de fi10\4 a predeterminat şi produs toate cele ee sfnt"'. 
CU~ ar fi d~ voirile dumnezeiellti şi bune, create, dat fiind ca stnt şi 

determ1natoare Şt tllcatoare ale lucrurilor? CUm stnt lucruri tllcute, ideile 
tlldltoarc de fiin!ll ale lucrurilor, dat fiind ca ~i preexistă în Dumnezeu şi 
dupa ele a predeterminat şi produs toate? Dar tot acela zice rn cap.ll al 
-/'umirilor dumneuieflt~: .Pe ctr fntrec lnseşi-tmpanaşirile pe cele ee se 
•mpartaşesc .d:,ele: ~ atft_ e mai presus de tnse~i-fmpl!rtllşiri, cauza 
netmpa~aşib11ă . Aid a arătat nu numai superioritatea ce de~te toate 
a ~uzet netmpa.naşit~ ci ~ caracterul neereat al împanAşirilor depa.~ite, 
pnn aceea ca le-a numn ~i-fmpllnAşiri şi a spus ca deplşesc pe toate cele 

1 • 
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ce au existenta prin rmpartaşire. adidl pe toate cele create. Cum nu apar\Îile 
şi acesta, împreuna cu teOlogii c:ita{l mai sus, mai bine zis cu lOii teologii de 
totdeauna- cine nu consimte doar cu aceia -cetei ereticilor şi politeişti
lor? Oei spune Acbindin clar. .Nu putem S()COti puterea şi lucrarea fiin!iaJl! 
şi naturala a lui Dumnezeu alt~ dedt fiinţa şi natura Lui. A spune dl se 
fmpane Dumnezeu aşa tnett să fie şi una ~ alta prin tmpaf\ire şi astfel să 
enste mai multe (lucruri) necreate, deosebite de .fiinţa dumnezeiascl! şi tntre 
ele, e cea mai mare nelegiuire. Prin aceasta se introduce cel mai absurd şi 
mal idiOt politeism". Ml!rturisind Al:hindin acestea cu indra2.11ealll., oare nu 
reruza acordul cu sfinţii Pllrin{i? Şi oare ou susvne dl este cu neputinlll a 
<.-ugeta ca ci despre Dumnezeu? Oare ou ti acuza de politeism, o datll ce am 
vhut dl spun clar ca altceva e fiin\8 şi altceva lucrarea fiin\falll a lui Dum
nezeu, şi ~~ altceva puterea voitoare şi altceva ceea ee are voinţa; dl 
altceva se designeazl! prin fiecare dintre numele dumnezeieşti şi nu prin 
toate, fiinţa? Despre acestea zice ~rişi Achindin, atacind direct pe aceşti 
adversari ai săi şi blamlnd opinia lor: .Ei zic ca altceva e bunatatea fiinţialll 
şi naturală a lui Dumnezeu şi altceva ftin1a, şi ia~i altoev.I fnţelepciunea, 
precum tot altceva e viata. Noi Insii, cum am invllţat de la sfin\i. nu socotim 
şi nu marturisim altceva şi altceva acestea; dlci una zic aceia dl este fiin1a ~i 
via la şi puterea şi bunătatea". 

Capitolul 13 

Cine sfnt aceia pe care ti acuza ca fnvaţa. rontrar parerii susVnutc de el, 
Qil altceva e fiin\a neacalil şi altceva fiecare dintre cele contempla te tn jurul 
ei fiinlial? Fără fndoialll, toţi slln{ii ~irali tnainte. Şi cine sfnt aceia de la 
care spune dl a tnvl!ţat tocmai cele contrare? Să spunl! el care a fostlnvl!\at 
cele contrdre. ..Am scris, ar zice, dl pe noi ne invalll Dionisie cel Mare, 
Areopagitul, spuntnd acestea tn capitolul despre enstenţa«. Dar acela, cum 
s-a aratat Inainte, se afill in cel mai evident acord cu ceilallf. Ba tocmai 
pentru a arata deosebirea ce aislil Intre fiinţa dumnezeiască şi cele contem
plate In jurul ci natural şi cea dintreolaltl! a acestora din urma, a buna tAţii, 
a Cldsten1ei, a vieţii, a înţelepciunii şi a celor asemanatoare, a scris toat4 acea 
minunatll lucrare .,Despre numirik dumMZeiqn~. Va fi deci acesta rontrar 
sielli şi tuturor celorlalli şi adresezi tu o astfel de injurie acestui mare sfint, 
pe care tu lnsuli n iei ca spriji.n? Dar să cercetAm fnsăşi teologia s!tntului, 
cea Opusă sfinţilor dupa parerea lui Achindin. Zice deci acesta: .,Pe noi ne 
lnva{ll Dionisie cel Mare, Areopagitul, spunind in capitolul despre existen\1: 
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Nu e alt~ binele şi altceva existenta ~i altceva viaţa şi altceva ţnţelepciu
nea, ma nu stnt multe cauzele (lor - n.trad.) şi altă dumnezeire pro
dudltoare pentru fiecare şi unele din aceste dumnezeiri supraordonate, 
altele subordonate; ci ale unui Dumnezeu sint toate emanapîle bune•'. 

fntr-adevăr, nu numai insultă, ci şi blrfeşte Acbindin pe acest mare sfint 
chemat şi de el ca sprijin. 

Aceasta o pot vedea din citatul de mai sus (:1\iar şi cei ce nu ştiu prea 
multe. Fiinddl nu e vorba tn e\ nicide<.'llm despre fiinţă şi lucrare, ci numai 
despre lucrările dumnezeieşti. Căci tn prealabil a scos sfintul din discuţie 

. realitatea aceea mai presus de fiinţă (t'l" V1rt:fXJIKII<Ytrffa eatV7fY), şpuntnd 
la tnceputul capitolului despre ex~~tenţll dl ,.scopul cuvintului nu e să 
dezvăluie fiinţa cea mai presus de ftinţa inttudt e mai presus de fiinţă, Căci 
aceasta e lucn.; uegrăit, neştiut şi cu desăvîrşire nemanifesta:; ci Sll 
preantăreasdl emana\ia cea de fiinţA flldltoare spre toate cele ce stnt"t. Ba, 
resping!nd cu anticipaţie neruşinata btrfealli a lui Aehindin, ap.unţl inainte, 
de douli ori, acelaşi lucru, c4ci afirma iarăŞi, rehitnd expunerea, dl "nu 
doreşte Sll_exprime şi Slllaude tnslşî-bunlltatea Şi fnsăşi·fiinţa suprafiin~ 
care e mar presus de toată bunătatea şi dumnezeirea; ci laudă providenţa 
flldltoare de bine cea manifestată, care e bunătatea ce depăşeşte toate şi 
cauza tuturor bununlor, existenta (ov), viaţa şi fn\elepciunea, sau cauza 
flldltoare de fiin!ă, de intelepciune şi de viaţă a celor ce s-au tmpllrtllşit de 
fiinţă, viaţă şi minte"'. Marele Dionisie distinge deci limpede supra- fiinţia
litatea dumnezeiasdl de lucrările dumnezeieşti şi necreate, adidl de provi· 
denţa dumnezeiasCă şi de cele in legătura cu ea şi pe cea dintii o arată 
eat:goric dl e superioară, fiind mai presus de orice manifestare şi emanaţie, 
deşr se numeşte cu numele tuturor acestora ea una ee in sine e cu desllvlrşire 
fllra nume şi mai presus de nume şi neîmpărtaşîtă - iar de cele din urmă 
spune dl sint emanapile manifestate şi numite şi tmpllrtăşite ale lui Dum
nezeu. Desfiinţtnd astfel cu totul ratllcirea lui Achindin şi declarînd de mai 
inainte dl nu se referă la supra-fiinţialitatea aceea cele ce urmeaza, adaugă: 
nNu e altceva binele şi altceva exiStenta şi altceva viata ~i altceva inţelepciu· 
nea". Evident dl vorbeşte despre cele de care :ie tmpărtăşesc toate şi care 
pot dlpăta numiri, scurt Zis, despre providenţa manifestată a lui Dumnezeu 
şi despre cele In legătura cu ea, dar nu despre aceea şi despre fiinţă. De 

1 P.G. 3, 81~0. 
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3 P.G. 3, 816 CD. 

268 

aceea Ia sllrşitul propozi\iei, concentrind toate cele enumerate de el, le 
numeşte emanapi ale lui Dumnezeu, disting!ndu-le clar de acea realitate 
supra-fiinpală care e cu desăvtrşire una şi nemanifestatl. Căci cum ar fi 
aceea emana\ie a.Jui Dumnezeu, mai bine zis chiar emanaţii? 

Se vede limpede cii e blrlit cu neruşinare şi batjocorit pe nedrept marele 
Dionisie de dltre Acbindin, cind n prelintă ticlnd impotriva lui tnsuşi şi a 
celorlal!i teologi ca nu e altceva acea supra-fiinţialitate necreată şi altceva 
lucrarea ei necreată, sau mai bine zis lucrările ei. Şi acestea după ce a spus 
marele Dionisie mal inainte toate cele amintite, anume dl nu poate clidea 
pradă bîrfirilor. 

Iar t;um avem sA inţelegem dl nu e altceva ~i altceva fiecare dintre aceste 
lucrări dumnezeieşti şi necreate ale providenţei dumnezeieşti şi bine~cll· 
toare şi ale celor in legatură eu ea, a vie;ii !!ic4toare de viaţă, a in!elepciunii 
dlltătoare de inţelepciune şi a celor asemenea, ·şi in ee sens zice dlllu sint · 
multe cauzele, acestea Sll ne înveţe iarăşi insuşi marele Dionisie, cel ce 
ruşinează in chip str.Uucit pe Achlndin, bîrfitorul cuvintelor lui. Căci explic4 
tot el şi aceasta intr-un mod foarte clar, scliind: nNu e, zic, allc;eva şi altceva 
fiecare din acestea, nici nu sint multe cauzele şi altă şi altă dumnezeire 
produdltoare pentru fiecare şi unele din aceste dumne7.eiri supraordonate 
şi altele subordonate, ci ale unui Dumnezeu sint toate emanaţiile bune''. 
Cine spune tn_Sll dl nu sint ale unui Dumne1.eu toate lucrările dumne7.eie.~ti 
şi pe Unea ele şi acea supra-fiinţiaJitate ce e mai presus de ele, ci spune dl 
a altui Dumnezeu este providenţa, a altuia viaţa de viaţă Bdltoare, a altuia 
iarăşi tnţelepciunea de tnţelepciune Bdltoare ~ia altuia supra-fiinţialitatea 
aceea ce depll.~eşte totul? Arată-! Achindin pe acela care zice dl fiecare din 
acestea e a altui Dumnezeu şi apoi adudl impotriva aceluia cuvintele lui 
Dionisie "dl nu e altceva binele si altceva exiStenta si altceva viata sau • • • • 
tnţelepciunea şi alte dumne1.eiri ale altora, ci ale unui Dumnezeu sint toate". 

Cine este acela care zice dl sint multe dumnezeiri drept cauze pentru 
multe, unele supraordoante, altele subordonate, n-ar vrea ~ch.indin să cer
ceteze ca sll nu sedovedeasdl tnsuşl vinovat. De fapt, el este acela, deşi sperie 
pe mulp pe aceastll chestiune şi, temtnd\l·se sa nu fie descoperit, se tn
spăimlntă de tăcere, pescuind viclean din agitaţia pe care o face. Sll·l 
dezvăluim deci noi ea Sll ştie dl impotriva sa a citat şi cuvintele lui Dionisie 
cel Mare. Declarind el mal inainte categoric dl tot ce se deose~te de 
supra-fiinţialitatea aceea e creatura, iar marele Dionisie invăţlnd dl se deo
sebeşte de ea providenţa dumnezeiasdl şi viaţa de viaţllllidltoare şi inţelep-
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ciunea de tntelepclune dlltltoare, scun zidnd, toatl lucrarea flldltoare 
bine şi dumnezeiasdl -o da !li ce supra-liinţialitatca aceea e mal pn~1111 ~ 
manifestare, exprimare şi lmpl~e, iar acestea se tmpln~ ~i se 
mese ca unele ce se ~i manifestll- flldod el aceasta, eWlent dlle socota 
pe acestea create, o dati ce se deosebesc de fiinţa aceea. Dar lucrarea 
nu poate fi dedt a unei naturi create. Deci providenta cea aeatJ 
Achindin, e dumnez.eire a unui Dumnezeu creat, lat fiinta cea oeaeatli 
atare nemasurat superioara. este a unui Dumnezeu oeacat. Astfel el 
cu adevAr~! acela care zice d! stnt multe dumnez.eiri ale m~tlto,ra, dumrt~ 
superioare şi inferioare. Asculte deci însuşi cuvintele citate de el tm1potd 
sa, d!: nu sint multe dumnezeiri, cauze ale multora, ~i astfel nu e al ulii 
binele şi altceva voin1a şi altceva supra-fiinţialitatca aceea şi aU ceva lucra!~ 
ei fiinţial!. Şi lepede de la sine cea ll'.zi l!!M dintre ere1,i~ diteismul cel 
absurd, inv41fnd aedinla adevarata intr-un Dumnezeu atotputernic şi 
toate oec:reat. Lase-se de a mai taia in a-eate ~i nea-eate pe unul al(nputa 
nicu! Dumnu.eu, apartnd, chipurile, unitatea Lui. CAci şi unul acela pe 
il apara, el va ti creat, dad! nu are tn chip nea-cat atotputernicia. 

Dar cum sint, dupa teologi, acestea altceva şi altoeva, d~i toate 
necreate ~i de aceea ale unui Dumnezeu? fntrudt nu sint una toate, ci 
deosebesc totreolaltJ, ~i sint ale unui Dumnezeu şi In aceastA privinta 
sint altceva ~i altceva. AŞa cugetl, evident, şi marele Dionisie. CAei cum 
fi posibil sa fie tn dezacord teologii accia cu el, o data ce gr!iesc din acei. 
Duh. Achindin tnsa, amestedndu-le şi tncurdndu-lc toate ca sa arate 
numai fiinta lui Dumnezeu e necreata, iar lucrarea ei dumoezeiasc:l e crE:ad • 
declara: noi cugetAm şi marturisim d! acestea nu stnt altceva şi altceva. 
aceasta o spune nu tn sesnul dl stnt ale unui Dumnezeu, cum a zis gra,iton 
de Dumne1.eu Dionisie, ci, altertnd, tastatmacind şi btrfindll·l iartşi, 
falsifictnd categoric spusele aceluia, tn sensul d! toate acestea sint cu 
una şi nede0$Cbltc tntreolaltli. .CAci una,1.ice, spun sfinlii Plirin\i dl e 
viaţa, puterea şi bunatatea". Dar nu zic aceia d! stnt acestea una tn sens• 
pe care-I sustine el. Aceasta e o minciuna. Ei spun ca stnt una, tntructt 
ale unui Dumnezeu. Din cuvintele lui Achindin, citate mal sus, se vede 
el, desCiinlfnd orice deosebire intre acestea a zis UIID tn loc de olt unuitL 
zice d! .se introduce un politeism absurd dadl fiecare din acestea e 
fiind astfel mai multe necreate ce se deosebesc de tiin!& dumnezeiasd! 
tnueolaltJ". Şi mai dep&ne iar!şi: .aun nu va inceta de-a mai fi o singul' 
dumnez.eire, dad! e altceva decit fiin!a ~~ natura lui Dumnezeu pute~ 
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natural! şi fiinţialli şi lucrarea a toate Bd!toare şi lntclcpciunca şi viata Lui? 
Clici aceasta ne-o vesteşte teologia cea noua tn opozi!ie cu mllrturisirea şi 
credin!a dreapta ajuns! la noi din vcdli.me, de la dumnezeieştli P!rinli". 

Capitolul 14 

AŞa se incumeta sa scrie nenorocim! dispretuind tnvll'tura s6o1ilor ca 
noua şi proscrisa şi numind Pllrin!i dumnezeieşti, se Intelege, pe Actiu, 
Eunomie şi Macedonie cu care se declara de aceeaşi credio!L Oei tnvl!lto· 
ta falsa a acestora, dar nu teologia dumnezeicştilor PArinti, e aceea care nu 
de0$C~tc lucrarea dumnezeiasd! de tiinţa dumnczeiasdl. Aceasta se va 
arata limpede mai Incolo. Acum ins!, fiindd! Achindin a amintit şi darurile 
duhovoioo;ti, sa vedem Intelegerea lui şi cu privire la acestea; sa vedem de 
nu Cl!JIIV8 trebuie reproba tA şi respinsA şi .de nu cumva c mai degrabă 
netntelegeredec:ltlntelegcrc,liind inspirată de duhuriler!utJtii. laUI ce zice: 
"Harul propriu-zis, care se varsa: de sine de la Duhul Sfint, este necorpora. 
litatea, invi~ibilitatea şi nemurirea, atributele Ingerilor şi ale su1lctclor, ba 
chiar şi ale demonilor". Oare mai trebuie combătu te aceste cuvinte? Desigur 
ca ou, deşi sint aşa de potrivite pentru a dovedi nebunia celui ce le-a scris. 
Ba chiar toate celelalte lnsuşiri ale creaturilor le numara Achindin Intre 
acestea: .ratiunea flintelor ravonale, simtirea celor seozitive, viala celor 
vii". Ce vrea sa dovedeasd! iaraşi prin aceasta? Aceea ce am respins şi mai 
inainte la el ca cugeu:e eretid!: d! nu exista deât existentele create şi natura 
dumoezeiasd! ce o-are nici un bar ~i lucrare neaeatL 

Prin acestea birf~te iar!şi pe Dumnezeu asemenea şarpclui, tncepatorul 
rautatii, dlndu-ne sa Intelegem ca a minţit Dumnezeu promittndu-nc pe 
Duhul şi preci:r.tnd prin pmfetul loii ca ~tn zilele cele de pe urm4 voi varsa 
din Duhul me~ peste tot trupul". CAci n-a varsat după aceea peste noi nimic 
din Duhul Său, după lnvlllltura lui Achiodin, har vArsat propriu-zis din 
Duhul Său este şi simlirea noa~trll, ba chiar~~ a animalelor necuvfntatoarc 
şi ra1iunca sufletului nostru şi toate cete asemllnlltoarc acestora, dte stnt tn 
noi. Ba toate acestea sint, dadl-i aşa, ~i necreate şi le avem ca atribute din 
veci. Dar argumentare& lui intenvoneaz! sa le numere Intre creaturi şi In 
felul acesta sa f.ld! mincinoasa promisiunea Duhului. Nu s-a dat, zice, tnsuşi 
Duhul Sfint celor ce cred tn Hristos, d ceva creat; .d!ci tn chip mai umilit 
s-a scris despre El Ci s.a dat de la Tatal; la fel tn chip mai umilit se numqte 
bar ~~ se zice ca s-a varsat, ca sa se indice de unde este, adica principiul 
netemporal al Duhului". 
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Dar aceasta aratll şi mai virtos el. nu a fost mincinoa.s4 promisiunea, 
s-a implinit. Acllindln tnsl cu astfel de rapon.amente ar putea nep 
-..enirca pe pamtnt a Cuvtntului lui Dumnezeu. Doar ti despre acela s-a 
..A triml$ pe Cuvfntul sau ti i-a vindea.t pe ei". Cine J.,a trimis? Deslitl 
Tau!, cum tns~i Cuvfntul mlrtllfisette tn Evanpelli wrbind cu TaiAt: • 
m..ai trimis tn lume". Şi la TaiAt tşi reduce, dupl Grigorie T«Hogul, toate 
sale, cinstindu·L ti ca principiu netemporal. Dacl. cleei şi despre Fiul se 
c-a fost trimis numai datoritll unui mod de-a vorbi mai umilit, ca sl se 
de unde este, urmea21 el. nici El n-a fost trimis de fapt, dupl 
lui Achindin, d a fost trimisi numai o oarecare naturi acatl. Cld şi 
privire la Duhul Sfint a spus el. propriu-zis e creaturi ceea ce se 
deoarea: sint numai un mod de-a vorbi mai umilit cuvintele: s-a trimis~~ 
dat de la Tatal. Oare nu tnglmlld~te astfel nenorocitul tn sufletul sau 
un loc falsa tnvli(AturA a lui Arie, cu cea a lui MacedonJc şi Ncstorie, 
am arllat mai pe larg tn tratatul nostru epistolar cAtre tnteleptu.l 
al Cyzicului? Cum se varsA apoi numai peste cei qedincloşl harul Dui~Uta 
dacl. ~i necurporalitatea, invizibilitatea, raţi)lnea şi simtirea şi celelate 
mănAtoare stnt acest harr CI se varsă numai peste cei cerdlncioşl 
Duhului a arAtat şi evanghelistul zidnd: ...Iar aceasta zicea Domnul desi~ 
Duhul pe care a-..eau să·l primeascl. cei ce aed tn El" (Ioan, 6, 39). Dar 
Grigorie cel cu numele de Teologul amintind cuvtntul profetic: • Voi 
din Dubul meu peste tot trupul", adaugi: ,.adiel. peste cel aedlncios". 
profetul Isaia z.ic:lncl: .Cel ce-a tntemeiat plmtntul şi cele din el, dinei 
poporului ele pe el şi duh celor ce-l calcl. pe el", Vasile cel Mare ada,uJI 
explictndu· le: .Cei ce calcl. cele plmtnt~ti şi se ridicl. deasupra lor, au 
mllrturisiţi vrednici de Duhul Strnt". Daci deci barul vllrsat e pro,pri<u-z:il 
viata vietuitoarelor, simtirea fiinţelor senzitive şi rap unea celor ce au sunlet 
mai bine 1.is a tuturor flintelor r&\iOnale, la ce trebuie sA mai deosebim 
binccredindoş! de necredincioşi? CAci după aceasta teorie nu există 
bire nici măcar Intre Ingerii buni ~i rli. 

CapitolullS 

Achindin tnsă, ducfnd er~ la culme, se sforteazl să arate el. ti dulburill 
oe se odihniaa, dupi profeţii lui Isaia, peste Domnul, st.nt aeate. Nu 
ruşineall oemcmicul nici dec:uvfntul profeticcaresun.l•: .Şi va iqi 
din radăcin.a lullesse ~i lloare din fldkina lui se va ridica. Şi se va odillll 
peste el Duhul lui Dumnezeu•. Iar mai departe, explic:lnd li IIm urind oe 
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Duhul lui Dumneteu, profetul continua: ,.Duhul ln!elepciunli şi alln!elc
geril. duhul sf~tului şi al puterii, duhul cunoştiin!ei ~i al evalviei, duhul 
temerii de Dumnt7A:U'" (Isaia, Il, 12). Deci acestea sint Duhul lui Dumnezeu 
~· AchindiD numindu -le creaturi, însuşi pc Acela n num~te creatura. Poli 
~ca apoi ş• pe Gngorie cel Mare in teologie aratind ca cele şapte duhuri 
sint imuşi Duhul Sfint A.ţtfel In cuyfntarea lui la sfinta Cincuectme zice: 
..Acest Duh Sfint a fO<t propovaduit de profe\i. bunaoara prin cuvintele: 
Dulwl Domnului ~te mint, powu actta m-a uns JN miM (!~aia,(>), 1) şi: 
Şi se vor odthni JNSit ălltSUifapte duhun~ (Isaia, Il, 9) 1

• Iar pu!in mai Su.ţ, 
1icind ca Duhul Sltnt .,a fost Wtdcauna, este şi va fi•, adauga, peste pU\ID! 
.,Duhul in!elepciunii, al cunoaşterii, al evlaviei, al sfatului şi al puterii. :11 
temerii"'. Deci ~i awst sfint spune ca însuşi Duhul Stlnt sint duhurile nu
mărate şi altele asemenea. Iar :;l o.;ni sus, amintind de aceste ~apte duhuri, 
adaugă: .. Căci prorctulullsaia li place să numeasca lucrarile Duhului, duhu
ri'"'. Deci 101 una e sa spui tn1c1epdunea şi puterea Duhului sau duhul 
in!elepciunii şi ~1 puterii. Cum e atunci creata ln!elepciunea şi puterea 
Duhului"! Iar Atanasie cel Mare zice: .,Unul şi aa:laşi Duh este, ale c.'!ruia 
,înt tuate tmpar\ltlle, El tnsuşi fiind neimpar!it dupa natura·. 

De rapi. una dtn lu~Tarilc Duhului o numeşte Domnul In Evanghclii. J,, 
Luca, .,degetul lui Dumnezeu", iar la Matei .Duhul lui Dumnc1cu··. Acea,la 
experiindo() ~· vraptoru din Egipt prin nenorocin &roJ.ave au stngat: •• Deţe· 
tul~ui Dumne7A:u este acesta•• (ll'ljirea. 8, 19). Iar Vastle cel Mare 7-tce in 
An:ircuce ca .. degetul lui Dumnezeu• este una din barismelc ce -.e Impart 
Ce .:reatura s-ar putea numi lnsă . deget al lui Dumnezeu'"! Şi In ce Duh a 
, 1,u.\ Domnul c.'! :.ctlatc demonii, dac.'! nu tn Duhul Sfint? Una din harismele 
împărţite e~te deci Duhul Sftnt Iar daCă este una, sint şi celelate toate. De 
aceea in~irind ~i Vll.>il• etl Mar. In capitolele ~ntiretiw toate harismele 
Duhului ~i toale dtc Je.a numit Pa-..el fructe ale Lui ~i duhurile de la prnfctul 
Isaia, adauga: .,Nimic dih acestea nu a dobindit, d toate te arc Duhul Slint 
etern ca Duh al lui Dumnezeu şi arătat din Dumnezeu. Dar El. iZVQrlnd din 
Dumnezeu, are subzistenta (twifOQ!'atov); acelea lnsă, iZVQrlnd din El, sint 
lucrările Lui ... ~adar lu~Tarite Duhului Sfint sint multe ~i toate necreate ~i 
nu sint fiinţe; Căci pe toate le ~re etern Duhul Sfint, singur existind ipostatic. 
Profctul şi pnn cuvfntul .a se odihni" a aratat in~eajuns supenornatea 
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accstm duhun. <:aci a ~ odihni 1inc de-o demnitate domnca.~ca. Şi fiin,dc.l 
ae<;sle duhuri~ odihnC<IU Jl'-'Sie floarea din r3d~cina lui le>><:, Jl'-'SIC trunul 
a~la domne-c, cum ar fi creaturi'! caci numai trupul luat de El de la noi 
creat. 

Nu •întlotu~t. dtn cau'.a deoscbiriî dintre lucranle Duhului, multe .o .. o ... · 
rîie ne<.Teate. caci awte •lnt emanatii si manifestari st lumrî naturale . . . 
unut Duh. A~ 'icc ~· Maxim, lnteleptulln cele dumnczcu:şti, ca .. Don•n••l 
arc at'Cl.tC<I pnn natura (y>tX>C<), ca Dumnezeu şi Ftul lui Dumnc1cu·. Cu1111 
ar fi deci lucranlc naturale ale Fiului, creaturi'! Şi cum nu face î' nat 
dumnct.cta.'ca creata, cel ce reduce la cre<~ tura lucrarile awtea naturale ale 
lui Dumnezeu'! 

Capllolul 16 

Tn\clcptul A('htndin se leaga ltlt mai mult de ultimul dintre cele şapte 
d<truri ale Duhului, nc:tvind temerea de Dumne1.cu şi pmnind cu neruşinare 
t.·ontra ei. Şltkc: .. Cum e necreata 1emerca ou.:Ca.)ta? Nu cumva !r-e teme şi 
Dumnctcu. daca at-ea<ta line natural ~i fiîn!ial de El'! caci acea,ta C>te o 
COO\t.:Cinl3 necc,Jr3 daca \Înt OetTcate lucrarile Duhului Pentru ca si teme· . . 
rea este o lucrar. a Duhului". Dar rusineze.~ Achtndtn de cele ce a ser" • 
pu\tn mat ,~~., ca ace,tea le are Fiul prin natura. caca vce acela iar~t in a 
uda ccntune teologoca: ,.Temerea oue nu e dtn In trista rea pcntru greşeli, 
acca,ta c temerea CCJt casta: ea nu va pieri nic•ooatll. pentru ca -.c ga~tc 
oarecum fitn!••lln Dumnezeu, in raportul Lu.i fala de crcaaura, r~"-ellndu·~• 
maje.•tatca natur• la a •ublim113!ii Sale ce dep~ştc toata lmpara1ia ~i pute· 
rea"'. Aceasta este temerea de.«prc care zice~~ ~almistul: ,.Fnca Domnului 
curata, care ramine in veacul veacului" (Il!, 10). Acca>tll c deci duhul teme. 
rii, majcswtca naturala a lui Dumnez.cu, faptul ca e lnfnco~al. 'cum v:a fi 
prin urmare majestatea lui Dumnezeu, faptura? ACCJtsta temere a avut·o ~i 
Fiul. Achtndtn, ~iclnd ca aceasta temere n·o arc Dumne,,cu dcdt in ca7ul 
clnd ~e teme şi El, ~'Villcnt ca n·o va recunoaşte nici Fiului. Dar atunci '-a 
face pc profet mincinos. Clei de cine se temea Hristos. peste care'<! ndihnea, 
dupa profet, duhultcmeriî? Doar, cum zice Ioan. fiul tunetului. ,.dragostea 
dc~vir~iaa dcpartea7.:1 teama, pentru ca teama pedeapsa are, iar cel ce se 
teme nu este deplin In dr•pte" (Ep. 1, 4, 18). Cine afirma dcd ca era creat 
duhul temcrîa ce odihnea peste Domnul, chiar daca nu se temea Cel ce l·a 
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avut, evident ca socoteşte pc Dumnezeu·Omul, care intre<.-e orice dcs.1vfl)trc 
~i e dc·O marire cu Tatal, ncdesavirşit, mai oedesavtrşit decit oamenii pur· 
tatorî de Dumnet.eu. 

Btne facem deci sa socotim impreuna cu celelalte lucran ale Duhului ~~ 
duhul temem ne<.Teal, oricit nu i·ar placea lui Achindtn. Dumnu.eu n·are 
Tn chip creat calitatea de-a fi temut, nici nu e temut !lira sa a1bil a~ta 
calitate, cum tmp•cteaza Acbiodin. Profetullsaia dnd a in~trat aceste duhu· 
rî, aratind pe cel al acestei temeri dumnezeiesc şi ruştn1nd pc ce• ce ca 
Achindin prtn acest duh cohoara la nivelul de creatura pc lnsuşi Duhul Sfint, 
la celelalte hari~me ale Duhului s-a mu11umit sa spuna ca se vm udihni pe> te 
cel prok\it, d~r temerea a introduS·O cu un adaus, ,;cînd: ,.Şi il va umple pc 
El duhul tcmcrii lui Dumne~eu". Duhul care umple floarea, In care s·a 
s:!l~~ltlit plcnitudinea dumnezeirii, e creaturA? Ce tmp•ct~tc! Profetul cu 
adausul acc,tu, a aratat ce este duhul acesta. Old zicind: "şi L va umple pc 
El (adoca J>e Domnul) duhul temeni lui Dumnezeu", ;t adaugat .. nu dupa 
marire va judeca. md dupa grai va mustra". aratind ceea ce va rare atunci 
~u dcu,chtrc temut (ro{i<pov) pe Hristos. care, cunosclncJ inimtlc oameni· 
lor, a spu.' fan\Ctlnr 1nere1U\t: "Şi voi~ socoli!i in tntmtlc voa,trc!" AC.C.\1 
duh altcmcru. dind cclur ce"' bucura mai desavtr~ll de ho~r"mc ~·puterea 
patrun/.3toare. h f•cc rnattemu\i. deoarece in fala lor ~:de a)(.un-.c ale inimii 
celor ce M: aproptc, ..c fac araaatc, cum zice Pavel,~ lndt ai..C~tod c3tind se 
închina lut Dumnet.cu, manuriţind ca intr·adevăr Dumneuu se afla in ea. 
Iar celor ce nu sint Ind vredni<.1 de acest duh. dar ~imt ~· vencrc.l7.3 mare1i• 
temut:! a Duhului, le -ade<ite sfiala incepatoare. care·i ab•tc de la pacate. ~i 
aşa se aşat.3 In ei duhul a.ţigurani, cJevenind mai ap!i pentru a pnmi, potrivit 
cuvinculu&, c.:uno;•~tcrca şi snac.luinţa dc.a t:unuaştc. Din acc!'lt mntiv. Va:-tilt: 
cel Mare, ln~lfind lucrările ce le are Duhul Sfint etern (alcll(vt), a numit 
duhultemerii asigurare a Duhului dumnezeiesc. Cum va fi deci creată lu· 
crarea eterna a Duhului. de care imparta.jindu.nc, putem capata ~i ntli, pe 
cît se 1>oatc. o siguranta'! 

Capitolul 17 

Despre acc.ţtC ~apte lucrari ale Duhului îi profetul Zahane a 1is ca aces· 
tea sint "cea şapte ocht ai Domnului. care pnvesc peMc tot pamintul" (4. 10). 
Iar cel mat teoiOJ dtntrc 10\Î uceoidi Domnului ~i cel cu dco-clmc iubit de 
El. \<Tltnd tn Apocaltp<a: .Har vou.a şi pace de la Dumne,eu, Şt de la cele 
şapte duh un care slntlnatntea tronului lut Dumnezeu,~· de la Hmto~· (1, 
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4-5), nu arata şi el clar credinciOl!ilor dl acestea sint fnsuşl Duhul Sllnt'! 
Achindin, care St-Tic t~merar impotriva lui Dumnezeu şi prin temerea 
Dumne1.eu cohoara pe Ins uşi Duhul Luila nivelul de creatura, aduce~i ·~-· 
loc teologic: .. 1 se spune Duhului: allnfierii, al adevarului, allibcMI\ii. 
al Tn!eleterii, al ln1elepciunii, al voin!ei, puterii, cunoaşterii, evlaviet. al 
temerii de DumnCZA:u. cad este flldltor al tuturor acestora•. Apoi COD

chi7Jnd de a~i zice: . Daca Duhul Sfint c f!cator al acestora, cum mai sfat 
acestea nccrcate şi ooeterne cu Dumnezeu?" E clar ca nu numattcmcrca, ci 
toate lucrarile Duhului, le socot~tc create. Iar dupa Grigone Teologul 
adut:c şi un alt martor, caruia ellnsuşi i se face ma nor mincinos, nu numai 
In ce pri""'!tC ln!elc:-ul ca la expresia de mai sus, ci şi In c.:e privC~~tc chiar 
cu,intclc. C1ci ~crie: .,Şi dumnclcicscul Gura-de-Aur spune c.1 c o mingiiere 
f:;ptcl ca :nsu~r Duhul JucrC~:I/~1 toate, caci cum voi~te l!~4s (~ce". Din ~cestea 
deduce ca, deoarece se spune ca Duhullucrea?JI şi face lucrarile S11lc, ele 
sint create. El nu ln!elege ca a face şi a lucra sint cuvinte cu ln!clcsuti multe. 
Nu in~camna numai a crea, ci pe lînga alte multe ln\elesuri mai au şt pc acela 
de-a lu<'Ta natural, cum s-ar putea spune de soare ca face tiua şi c facator al 
1ilci, deoarece ~vl~şte aceasta natural. Sau, ca sa lntrchutn\CI o pildt 
potrivita, cum lt<'C Va~tle cel Mare: .. Dumnezeu va fi rasplata vtrtu\ii ~iva 
face sa -.ralu<.C<L...:a de lumtna cea mai neamestecata pe cel d<.oventt fiu al 
zilei aceleia, care nu mai e acoperita de intuneric, dld ah soare o face pc 
aceea, cel care nadtalJ lumina cea adewrdl!". Tot ~ a numtt de.i '' 
Gngoric cel Mare pc Duhul facator al lucratilor sale propru ş• naturJic. Şi 
precum ra1.elc lumtnn celei adt''llrate sfnt necreate. ceea ce-i tot una cu 11ua 
aceea, şi de aceea •înt ne<Teate fiindca alt soare le face ~i le lucreat..a, bdidl 
Dumne1eu, •'!l' ~i duhul adevarului şi cele ce~ numara lmprcunii cu el sint 
necreau~. fiinuca le face ~i le lucreaza Duhul Sfint, ca lucrari naturale. Iar 
daca de aecca devenim fii, riindca pe amestecam cu lumina cea adevarata, 
dupa cuvintul amintit al lui Vasile cel Mare, urmcau ca lumina cea ade
varata este duhul lnfierii. Potrivit ace.~tora şi Grigorie Teologul a adaugat~~ 
a pus Inaintea duhurilor numarate de profet: duhul infieril, al adevarului, al 
liherta!ii, ca >ii arate ca lnsu.~i Duhul Sfint este acestea. Ba sllntul Atanasic 
cel Mare zice ca ntcatert nu se ana in Sfinta Scriptura spus ca duhul ad<.ovaru
lui ar fi altet:va decit lnsuşi Duhul Sfinl Iar Apostolul scriind romanilor: 
.N-aţi luat, zice, duhul rOhiet spre temere. d duhul lnficrit, Intru care stn· 
~am: Ava, Pannte•· (X, IS), precum galatenilor le scrie: ..A tnmtS pe duhul 
Fiului sau in tntmtle ntl.l"rc, care striga: Ava, Pannte!" (4, 6). Dcc.1 duhul 
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Fiului este: duhullnfictii ~i allibertaţii, adica Duhul SfTnt. Iar dadl acestea 
sint Duhul Sllnt, atunci desigur ~i cele impreuna numarate cu acestea. 

[)cei nu contra Duhului Sfint In"'-~ şi contra luminii celei adevarate duce 
Achindin lupta, cind lupta lmpotriv .. acestor duhuti? lmu!nd pe Ane, prin 
cul>1ntul a ftlct şi pnn cele apmptate t-u el, precum a declarat acela pc Fiul 
<n~atura."Şll şi A<htndtn Incearca sa arate \'CCaturi, lucrarile Duhu lut, adidl 
pe lnsu.~i Duhul Sllnt. Dar dupll exemplul Sf. Patin!i vom r3,pundc ~i not 
acestuia, ca aceia lut Ane, spunindu-i: nu se schtmba lucrurile pun cu-.nte, 
ci potrivit cu lu<Turtlc se schtmha ln!clcsul cuvintelor. cact lucrurile ''"' 
cauzele cu,1ntclor, nu -.ccvcrsa. Şi de fapt cind se zice despre ceva dtn cele 
ce vin la exi,tcnţ3 dtn ncfiin1a ca e facut de Dumnezeu, \au pr<tdu; sau 
faptuit, din firea ucclui lucru in!elegem ca fiecare din aceste cuvtnte exprima 
actul crca1ici. Dar clno a tiam vreunul din aceste cuvinte lntrehuin!at pentru 
atributele nawrulc •le lui Dumnezeu, sau pentru cele ce provin uin Dum
nc,.eu natural, ~au cind vedem ca i se spune şi Duhului Sfint faptuit 
(tvtp'fOI'!'I'VOV), .:um Ytcc ~i Va~ilc cel Mare, daca vedem c.~ c V\>rba de 
demnttatea Duhulut Sfint, n pnvim deopotriva cu Tatăl şi cu Fiul. iar daca 
e vml>a de h .. rul prtldu' In cci ce se invrednice.-.c de el, 'punem ca c Duhulut 
in not, chtar dJca 1"' 11ce facut, sau _deget al lut Dumne1.eu· ~· fru<l ~· 1t<.h1 
al Lut, şt duh al ad<"aruluJ şi al fnfierii şi cele urmatoare A~ •·• '" " 
Domnul In l:'v-Jnţheht ~tln~tntc de Evanghelii. in Mot'IC ~i 1'••• ~t Z..hanc 
Iar dupa E"anghchc a tnvaţat aşa Pavel ~i a explicat Va" le rei MJrc ~· a 
Cintat Gn~ort<' 1 colugul. Şi nu o dată ci de multe ori, cind 'pun dc,prc 
acela~• atct ca c lut·rat şt facut, aici ca se odibn~te peste lloarca cea dtn 
radactna lut lc;sc ~· aparţine prin natură ('fl'Utl) Ftului lut Dumnc/CU, ~· 
e.dsta In Dumnt'7tu natural ~i fiinţial şi il are Duhul Snnt etern, cum ;.pune 
iarăşt profctul ~· Vt"tlc tel Mare ~i dumnc7.cie.<cul Maxim. Şi cind ;e \pune 
despre ltet·la~i 1:~ c f~cut ~~ lucrat, dar ~i ca umple pe cel re arc tn ,;ne 
plenttudinea dumnc1etrii. cum Il vom socmi, minte avind, 11lr>tura, pentru 
motivul ca ~e 'PURI' ca c facut ~· lucrat'! Sau vom declara ~i lumtna cea 
adevarata fl!ptura 11cntru mottvul ca Vasile cel Mare a spu~. cum am aratat, 
ca acea zi ncin<crata c facuta de un alt soare. de unul care tradial..l lumtna 
cea adevarata'! E creata şt ea, daca tot ce e facut oricum, c tTc.tt, dupa 
parerea lui Achtndtn. 

[)-ddl <punem de-un ~t<tem de idei sau de-O CUvintare r0'1ttl3, ca O fat-cm, 
cream a<-el \t>tem 'Iau aet.'<l cuvtntare, sau o lucram in mod natural (rt'<>~A'Wf 



tvtP'IO''J.I"")? S..u daca se spune de cineva ca fac-.; un copil, nu se va zice 
fiul au:la c'IC In mod natural din el, pentru ca alntrcl>uinlat cuvfntul a 

Cel ce declara 1 uera riie Duh ului creaturi din caulll ace,ţl ui cu,1nt, uşor 
sowti ~i u>piii pann!ilor creaturi, deoarece s-au racul ~i nao;cut prin ei, 
s-a ~-ro: .. Şi lut Iov i s-au racm şapte feciori ~i trei fe te·· (1, 2). Iar 
Iacob a z.h cauc lusif, potrivit celor scrise In Geneza: .. Cei doi fii ai tai 
li s-au racul (<>r YtvOJ.I(V()I) In Egipt Inainte de-a veni cu, at mei ~lnt" (16, 
far Mot\C lcgtfcrlnd zice: .. De se vor face cu ava fii şa de va face (ll'<>r'/"'1) 
sau f11ca' '. La fel E1cchia <ind a primit adaosul de via1a In mod mi 
.,De acum vm fac•; (ll'Ot'JOW) copii, care vor manunsi dreptatea 
Doamne". zice .:.1trc Dumnezeu. 

Deci, cea ce dcclarâ in mod pacato~ create lucranle Duhului, .:;t unii 
sint paraMii de uubl !r.;~:cgcrii, fiind da li Intru mmte nchuna, >ocol 
pc aceiaşi şi p~rinli ~i creatori. Amestecind Uliul. pe toate le hulc,c. p,.,",. 
noi nu exista cuvint In ;tarc SA ne convingă să pu~em lucrările durrtnctci'c~t 
ale Duhulua Sllnt. pc care profctul le-a numit rezumativ şapte, In rind 
!Apt unle Un.a dantrc lucrarile dumnczeie.~ti este şi judecata, cad 
al hrtl c Dumnc1cu. f~re şi aceasta judecati! e creatura o data ce «C 'Pt>ne 
~· dc>prc ca ca cracul~ de Dumnel.CU, cum a zis ŞI Avraam Ultrc El: .. Cel 
JUdet.~ ttlt pamintul . nu vei [ace judeata". Deci şt pmpna JUdecata o 
aduce Dumnrteu l• 1udco.ta dupa Achindin, cel care dan cau1.oJ 
" nehunaca t(MIC le amcsu~ca. caa Solomon spune ca toate le va adtJCC 
DumncL<:u ta JUdecata. Dar cum? Prin ce judecata va fi JUdcetta iucleaua: 
lua Dumnc1cu! C'um nu va fi aminata la anfion jude.:ata dumnc,cia.,ca, 
JUd~-cata utnunuu d·· .tita şi altă judecata dumnczcaa><:a '! 

Şi oare a ,pus dunane,.eiescul Ciril că Dumnezeu arc In m<>d creat 
prietatea oe a n;t)IC, ind a scris călre Eunomie in cap. 1 al Tc/.turulut, 
Dumnezeu ~i Tat~l c deasupra întregii fiiD\C racutc, dca>UJ'nl şi a 
facînd-o pc uceaqu in mod negrăit şi potnvit cu dumnezeirea'! Noi, dcct, 
neratadu de sunetul <.:uvintelor, ci adincindu-ne in inlelc-~ul lnr, şi taslndu
ne cond~~~ de adevarul lu•'Turilor, chiar ~i ctnd Zl~m Duhului. rac.1tor 
puteri• şa cune>~unţci ~i al celor apropiate care aparţan prin natura exh· 
tenţelm "eate, ~· prin fllcator in!elcgem pe creatorul celor lllcute din nimic, 
~i atunca ajungem la ideea lu•T3rilor ~i putenlor necr~tc ale 
inţclcgind că Duhul are lucrare de via1a facatoare şi de lel<ept:iurte 
11icatoarc, dtn raptul că Duhule numit raaltor al VIC\11 celor via şi al lnţelep
ciunaa celor lnţdCp\•. chtar dacă creea}!A o via1a şi o lnţelepeiune naturala 

creati!. 9lci numai o cugetare neroadA şi ierbivora nu vede din creaturile 
celui,-.; prin lucrarea Sa le-a adus la existenţa lucr3Tca Lua, ci sau o confundă 
cu creaturile sau o adcntifica cu ftinţa lucratoare. 

C.apitnlul III 

Dar~ rc-vcnam IJ catatul lui Achindin din Parintele Gura-de-Aur. De ce 
•pune ~finlul ca alele lUvtnte sint O mingiiere ŞI CUI Se! adr~""ai-3'! Şi din 
parte CUI vane·> $a l-.,rcetăm intii acest citat pentru ca a ftl\t •uhhntal de 
Arhindin mat lnth. TnJlC cuvintele Părin!ilor le r.htalmace\tc cu vacl~ug 
dusrn;anul h.rulua. Dar unele le ~· falsifica, cum am aratat ~· mat inaante 
ad~seon. Tot a~a face ~i cu accsr loc al teologului Gura-de-Aur, e<~re In 
legatura cu ae~·a;ta mln~licrc a desfa~urat multe omilii şi n1caicra n-a spu> 
ra Du bul face (Jtow) hansme. ci lucreaza, imparte. dd, procurrt . .. De accc;a, 
zice, a pus In mi~curc Pavel zcd de mii de ruge~ari ~arc -;a pna1a mingii~ 
tn tristarca Jur. Caci ac<l•~i Duh da şi da spre folos ~· Imparte cum vrea ~· 
daruind nu împarte dan datorie ~i H>atc le lucrea/..'1 şi precum vrea "~" 
1ucrea1.a". Nicaieri nu ;pune deci Parintele Gura-de-Aur ,a duhul rare 
(now) h:m,mcle. Arhtndan H hirf~te rara ru~inc şi falsafic3 (UVIOtCk lui 
cind ..:rie: .. Zace dcca dumnczciC'rul Gura -de-Aur de<pre prea Sfintul Duh 
că precum' rea a~ fa•-c (n om)". Dar unde o spune aceastol, n -a lndra7nn ,3 
indice. temlndu-<oe ca 'a fi pnn< c11 minduna. Şi n-o face acca,ta t1 \lnţura 
data. ca ~taruand In neru~inare şi ratsifidnd o intreag~ e~prc"c· re- tnc 
o;crnnd wca u: •m 'PU' mal sus: .. Dumnezci~ul Gura-de-Aur 'pune ca ,
o mint!iiCIC raptul ca acd~i Duh luneaYA (rvrp-{<1) toate, t.1n cum \UIC~k 
·~• face (;row )". :-lui vtlm expune aici expresia de aur ncfahtftcat3 ~· nc~ttr 
bata. 

C<Jpitolul l'J 

Ulm urind P.pi~ttlla 1 a aposwlului cam: Qlrinteni, cel cu limM de aur ~i 
cugetare dciforma. d11pă ce explica harismelc Duhului, tn~iraiC de aptlsttll, 
?.ice: .. Mîngîierea curea dat-tl mai sus vorbind de accl~i Duh. aceea n da şi 
acum zicind: Toate le lucrea1.a {tv<PJ'<~) unul ~i acelaşi Duh, lmpărţind 
indcoschi liecaruaa precum voiC!jte" (12, 11)1

. Şi mai jos repctil de multe ori 
ca .precum voa~te a~a imparte" şi .precum voiC!jte ~ lucrcai-3 {rvtpyrt)". 
Faptul ca Achandan t~ic din propo7J!ia teologului Gură-de-Aur nu e rau. 
Dar a pune tn lucde a lucra (wrpyov), a face (Jtowv), şi a Inţelege pc a face 
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prin a <-Tea, e foane rau. Dar va ~pune: şi a lucra t~mna a c-rea. De a: 
scris atunci l<lan Gur.I*Aur a face In loc de a lucra? A vazut că a face c 
apre~ape cJe creatură. De aceea Impreuna <.'U aJIO"tolul şi urmind .:xact CU\•intcl(• 
lui. a p;l:l.it <'Uvlntul, repetind m:.i mult cJe tc~e ori pc a lucra Dar lui Achi 
nu i-a indicat ace." cuvint mmic altccv .. decit e<.v• facut. Ce mare cont 
dicţte este Intre cuvintele ~finlilor ~i d<)gmel~ acestuia. 

Ql a lucra nu are dtuşt de pu\tn lnlelesul de a crea arat3 cel ce 
.. Numele de Tata este un nume de lucr:.rc (cvtfY'ItUtt OV<>!'a). l'u ne 
condamna pentru ace<~> ta. Ba choar dcofimlimc• (ro "'•oovmov) arc sens 
lu.:rare (cvcPrrTft .. w•)". Iar parontele D•ma~chin. <punind ca Hnstos a salii 
de-a dreapta Tatalui. adauga ca de aoolo .lucreal.a ("'•Pl""") pronia 
ror"'. 

C"pitolul 20 

Dar s.'! vedem ~t .:arc ~· caue cme ~i din panea cui este m!ngtierca 
pentru care motov. Bo<eroc:. don Corint primo~ la Inceput o bogatie de 
felul de hari,mc dumne7.CI~h şi duhu\lllkx.-şti, mai maro şi mai .;,id, 
~ne şo.apostnlul catre co: .. Mu11umeo;c Dumnctcului meu ca v-ap lmboga\it 
ontru dm,ulln tot cul<lntul şi in tuata sihn1a. dt a nu fi li~ili vni nici intr-un 
dar" (1, 4 -7). Acca~ta a produ~ in acea hi<crica mindne, invidie şi a introdu< 
o grozavă dezhinarc, cei ce-au promit darurile mai mari tngimfindu·<c, a:i 
ce-au primit mai mici descurajindu-sc. 

lnl31urind dintre co t.ll.ania ac-ea>ra ~i scandela şi mustrtnd pc a:i mindri 
~~ minglind pc cei înlnSiali, prin egalit.arca şi unirea lor, apo<wlullc spune 
ca ~inl deosebiri ale harismelor, dar acelaşi Duh. De aceea şi Ioan Gura-de
Aur ajungind la aceM<·a, zice: .. OindCijiC·te şi la aceea că deşi c mai rute la 
măsu~ <:cea ce li se dă, prin faptul ca ai f\>" Invrednicit s.'! primc~li de acolo 
de unde prirne~l~ şi cel ce ia mai mult, ai aceeaşi ~instc"1• Şi iara~i adaugind 
apostolul: "Unuoa J>rin Duhul se dă ~uvtmul lnlelepdunii, altuia cuvintul 
cunoş1in1ci inlru acelaşi Duh şi iara~i altuia credin\a Intru acelu~i Duh" ( 12, 
8-'J), Ioan Gura-<1.:-Aur zice: ,.VCll cum prclulindeni face acelasi adaos 
spunind: In acelaşi Duh?"' Dar şi dupa ln~irarea harismelor ur.;,a1oare, 
adaugind iara~1 aposwlul: .. Şi 1ua1c le lucrea7.â unul şi &l'Ciaşi Duh" ( 11), 
Gura-de-Aur observa: .. A amin1i1 iaraşi leacul unive~al al mîngîierii, ca s.1 

1 f G. 9-4. tl04. 
1 PG 61,2<1. 
' l "'~"'- 240. 

alli iar~i ca a~i ci ns1e cs1e" 1
• Şi nu numai prin acca~ta ti face apostolul 

tmpan~ili de aceeaşi cinste, ci ~i prin fap1ul ca -i arati! fiind un trup şi inca 
un trup al lui Hris1os: şi printr-un Duh noi lOii Intr-un lrup ne-am bo1eza1 
şi tntr-un Duh ne-am adapa!. .,Nu a spus nici ch'oar apc-";1olul vreunuia: eu 
am ceva mai mult dccil tine ca apos1ol. Ci a spus: ~ti trup ca ~i mine ~ieu 
ca şi tine si toti avem acel~i cap şi prin aceleaşi dureri ne-am nascut. De . ' , 
aceea sîntem acelaşi trup ŞI toli Intr-un Duh ne-am adapar". Aceas1a îmi 
pare ca o spune despre ~laşluirea Duhului care s-a aşe7.a1 in noi prin botez 
~i prin taine. A sp~ .. ne-am adapat", cum s-a :Us despre plantele paradisului 
ca din acelaşi izvor se nutro::.c tOii pnmti, din aceeaşi apa. Vl!?!nd apoi Pavel 
\"'dnllatea celor ce-au primot daruri mai man, zice: .. Nu poate spune ochiul 
mimii: n-am uel;uiil\d lle unc, sau iara.~• capul picioarelor, <i cu :::1:!t m;;.i 

virlos mădularele 1rupulu1 care sint socotite a fi ma1 slahe, stn1 mai ~rcbuin· 
C\Oa5e ~i care ni se par ca sint mat neciMtile, acc:.1ora cinste mai multa le 
dlm". Si tarasi: .. Dumnezeu a Intocmit trupul, celui mai de jos mai mullă 
cinste dind". iar Ioan Gura-de-Aur, luminind aceste cuV>nte, zice: "Poa1e ar 
ot>ie<:la dneva: vorbind de trup poa1c e drept ca mădularul cel t.lc jos ia dnste 
mai mare: la oamcnoln,a cum e posibil? Dar la oameni se Intimpla acca.~1a 
cu a tii mai ,1nos. Cei de la ora 11 au luat pnmii pla1a; oaia răl3cil3 ~i aRată 
a f<"t purtata pe umcn şi n-a rosi alun~ală; nul ri<ipuor inwrc!ndu·<C s-a 
bucurai de mai mulla ~nMe decit cel cu reputalic l>una; l!lharul a fost 
incununat lnamtca apostolilor"'. Spunind aposwlul iara~i~ .. Ca să nu fie 
t.lczhinarc în trup, ci s.'! se grijca~cll madulurcle Intre ele şi ori de pătimcş•c 
un mădular, patimest toate mădualurcle, ori de se slăveş1c un mădular, 
impreuna se hu~ura tnate mAdularcle", Ioan Gura-de-Aur Jamurc~te: .. Şi ln 
ce priveşte providen1a le egalilea1..i!. Ba mai mult, sulidarilatea lor o arată 
~i cu lmprcjuranle de 'uparare şi de bucurie: suferă una, pc toale le doare; 
iar cind capul e lncununat, tot omul <c bucura şi 101 trupul se slăveşte"'. Şi 
iara.~i: ,.Daca trupul nostnJ nu trebuie s.'! se dczhine, cu mult mai mull a l lui 
Hristos. Cu atlt mai mull, c'll dt harul c mai puternic decit na1ura"'. 

l Ibidem. 
l lbllkm.lS l. 
1 lb..Xm. zs•>. 
• lbo<km. Z61. 
'lbokm,263. 
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Capiwlul 21 

. Mîngîierea ~onsllnd in aces1 Indemn şi chemare la armonie, adresa olt de 
Pavel conmenolnr, ~ l>a1.<~13 pc fapoul dJ ooti care s-au tm~•nasio de h· -._ 
mele Duhul · • o~ ·. an, . uo '~ni un trup, ŞI ace.oa al lui Hri>w~ şi lOii primesc harhmclc 
~e la ~n Duh, ŞI ace,,,. cel dumnc1cicsc ŞI Inchinat Am expus mai pc larg 
aces~ea, c:a sa_ cunoa~lem cii de mar~ c supcriurhaoea celor dumnczeiesoi faoa 
de n~oura. Ş~ sa afle A~hondon ca 10a1c l<>eurile aduse de el din ~fi~li si~l 
polnv~oL-.; lut. Daca, precum zoee el, harul var~al ~i lucrat de Duhule ~ecor
poraluao~. mvmboluaoca şo nc.,f!r~orea. ratounea celor rationale, \imlirea 
celor senso~olc ~· voat~ celor vii, aounco accsoea \lnl din aceeaşi C<toegori~ L'll 
d_uhul ad~aruluo. al onfl<'rn ~· al ht>cnatoi. o.,...,pre toale ace~oca a spu.~ ca 
~ont harul va_rsal de Duhul. Daca ea~ ŞI daca şi ace-lea sfnl din ore har~<mele 
uho~o~lo, alunco 101 ncamu1 1Y4menilor, nu numai al celor de acum Li 

10\1 Cl\1 au teşn <Ion Adam, buno ~i rao, credond~l şi neaedincit,..i, sini 'un 
uup ~~ aces~a al_ lut Hn<1os, mao hone liS <inl ln<~i Hris10<, dupa cuvimul 
luo Pavel. Şo I0\1 s-au ada pal donor-un Duh. Ba nu sini numai un o rup, ci si 
~n ~uh ŞI acesla cu. ?<'mn_ul, deoarccc şi cel hp<il de Domnul C\le un Duh 
cu E~- C'eo '?<>~~'-"\' on Hmoo< cu_ cco nch<uczati s-au nascu1 pnn acclca<i 
,fimc duren ŞI ~u areea.~o vrcdnicoc. Sini madulare unii ahura si au de L'a. 

~"!'. JlC Hr"'"'· tnlru nomoc mai pu1in Cll Pcoru şi Pavel. Toti vor' fi ,,a,111 r~ 
•<ela şo se vor llucura impreuna, acum şi In vc.acul viilor. Caci ori d~ , . 
<Ja,c.~le un madulu, impreuna se hucura 10a1e madularele". Şi ·~u numa~ 
~llf, co d{~lare~c împreuna paoime<e waoc mădularele, de va pau mi un madu 
Iar allrupuluo, acolo llllul se va oulhura C-ăci t:ci necrcdincin<' .,. · d · ·h · cJ . • •' P• 1mon SI 
< :nu~n u-se rau, nu se poaoe ca cei credincioşi sa !le fericiti şi sa se llu<·ur~ 
de o<l1hna.-" daoa ce madularclc unui orup supona împreuna omul Si vice
vers~: c_rc\loncîoşii fadnd cele bune ~i fiind iubiti. nu se poa1c ca ~i · nccrc
doncooşo sa sufere şo ;a fie chinuo(i. fiind In comuniunea unuia şi aceluia ·i 
orup. Ş1 ce vurh<:>c numai de oameni şi nu <i de nccuvfnoJII<"··re A ·h· d'~ 
afi a ca . . . ' - . c on on 

orm şo somtorca lor e una din hari>mele duhovni~ti Deci si acc -1 'a 
dupa el, sini madulare ale uupului lui Hrhoos. Şi iaraşi n~ num~i acC:o~a· 
care nu pol pă"l.luo ca noi. AChindin numara fnlre harismcle duhovniccs1: 
ŞI necurporahtaoca, e<~re c şi un aoribu1 al demonilor. Deci şi acesoia ..' 

1 

dupa el_ m.ad~la_re ale _Bise~ici': De fapl sini legati şi tnoocmiti t~pre~·:~ 
d~monu ŞI Achondo_n ŞI l<l\1 <1t• se tmpana_<esc ca el de hari.~mele duhov
no~u adecvaoe, adoca de ale r4ul3\ol. de la e<~re primeşoe şi această bogaoă 

iH2 

cunoşointa C<tre il impicdîdl de-a vedea care es1e tnaltimca harului dumne
~.eiesc si e<~re cs1c ratiunea naourii crea le. . . 

Dar va 1.ice: sini mai mari harismelc Duhului daoe celor credinciosi, decît • 
celor necrcdindo~i. dar 1oa1e sini acelaşi har revarsat sa auda ca bari>mele 
dubovniccşoi ~Tn1 impreun4 tnmcmite ~~ t:clor ce au primit harisme mai mici 
le da Dumne1.eu o m:u bOgaoa cinsoe. ,.caci Dumnezeu, zice, a intocmi! 
orupul. celui de mai jos mai muh3 cinţoe dind". Spuna deci Achindin, o dalll 
ce a numara! şi animalele şi lngeroi rai In ore cei daruiti cu harismc de Duhul, 
care dinorc aceslea doua c mai mica? Sfinlul Ioan Gura-de-Aur a arlllat ca 
cei ce se impana~c de o bar .. ma mai mica, se vor bucura de cinsoc mai 
mare. 

lX:d inocrpretind ·~·daca doavolii se lmpanaşesc de o harisma mai mica. 
vur li, dupa cugeoarca luo Achondor.. <.-..:1 !n•:unu~a\1 in veacul viilor cu dn.\lc 
mao mare. Jar daca al robului -.mtorn, pe care il au anomalcle, ~le cel mao 
mic din1re hammc. de "" lua cununa cea mao mare. Şi a.ţofel vor avea 
aceea.~o conslc cu cele mai m•ri ~·fac paroe don plinirea Bosericii, conuibuind 
la zodirca 1rupuluolu1 Hri'Ul'o. "'a voo seM de in'''* cuvinoele >f. Ioan Gura
de-Aur ca sa r~pong a<easta aourcala a lui Achondon care recunoaşoc ca c 
mai moca ratiunca celor rationalc \' somtorca celor necuvfnoatoarc şi necor
poralioaoea demonolor, dar mao mou inlre harosmele duhovniceşoi. Zice 
Parintele Gura-de-Aur ca ore t:co tllrc au promi1 hllrismele cele mai mici: .. Şi 
daca ai primii un dar moc, fad paroe la fel din 1rup şi asofellc hucuri de muha 
cinste. Iar cel re arc un dar mai mare c legal cu tine care ai unul mai mic". 
Iar caue cei ce-au pnmio hari~mcle mao mari: .. Precum tu fiindca e~1i mao 
mare a)nsmuieşuuupul, la fel şo aa:sta fiindca e mai mic arc acecalii cin>IC 
cu oi ne in Iru zidirea trupului; caci poaoe ceea ce pO\i şi tu prin contributia 
luo". Numai ol cugeoarc dcmnJala ~i o nccunnaşoere complcoa a lnvataourii 
~r"'tlinc poalc face pc Aehîndon >3 <puna despre har asofcl de lucruri. amc:$
oecindu-le şi conl'undindu·lc oo;uc, ncS<lCI>Iind orice rtnduialll dumnezeiasca 
~i dcsfiinlind crcdon\a in favoarea necredintei, rclnviorind erczia lui Sabelic, 
a lui Arie, a lui Mau:uonie ~i a tuourur heoerodo~ilor dinaime şi de după 
ci. Acesl lucru cred dJ l-am facui evident prin desoule dove1j. 

Capilolul 22 

Acum, ajunşo aici, trebuie sa diţlingem Intre harismele duhovniceşoi şi 
cele care nu >înl duhovniceşoo şi sa araoam, spre folosul doilorilor, în cele 
dubovnii:C:jll ce e.te nc.:reat şo ce-am inv3tal de la Sf. Parinli sa cugetam ~i 
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sa zicem despre ele. De asemenea sa aratam 1u1uror blrfclilc lui Acbindon 
care spune ca lincm oriste\ea. lac:rima. sorapungerea inimii şi 1eama de 
moane de necrea1c, fiindca se num~ şi acesoea daruri ale lut Dumne1.cu. 
Vom vorh~ apoi d~pre ln\elepciunea. cunoşointa şi vinuoea pc care le au 
fion1ele ~a~oonale pnn natura (f"''E'). Şi tn stTrşio despre llpoura noua (-'ru"'' 
""'"'')ŞI tntma noua şt curata şi cele asemenea. sa facem inlit n impaqirc 
logoea a acesoora. ~.:~re sa inlesnC3Sd. o Cit mai buna supraprivirc. 

Dmore t~a1e clic sint şi se rac, unele sin t prin na1ura ('f'X'tt) ~~se produc 
pnn succesounca naturala.. iar altele nu prin natura. Dinlrc cele care nu >int 
dupa naoura. unele sint poorivnit:e naturij, altele mai prcsu> de nalura. 
Despre cele C.>nlf<Hc naturii nu e nevoie sa vorbim acum. Dar şi din cele 
mat presus de natura, cele care s-au savtrşil sau se savtrşcsc acum sau se vor 
savirşi In f'AJlluri nu formeaza obie~tc! prcoc~parii noaslrc pre1.cntc. Pc noi 
ne. preocupa acum cele care sfnt sau se savtrşc.<c In a:i ce orai= dupa 
Dumne1.cu, de care impanaşindu-se, de una sau mai multe, e<~reva. L"IC si 
se numeşte duhuvnocc.-.c ca unul ce e lucr.H (cvcpyov!ltvOt) ~· mi>:C<~t d~ 
~uhul. Ac:cstca ~lnt hansmcle dubovniceşoi. Aceasoa arttlnd·O apustnlul, 
ond ~ne conntcntlnr, zi~: .Nu vreau sa nu ştiţi despre han<mclc duhov
ntce>:lt", adoca dc.,.prc cele ce er-•u şi se savirşcaa In ei In mod ndn!elc~ " 
despre cet ce~ l>ucur•u de a~1e daruri. Şi tt>ate erau Şt <c ..avfr:)eau în ci. 
De aceea n-a '" <lc>prc .unele", ci simplu d~prc .hammelc duhovntCClolt" 
~ Clre le ŞI ln~ira in wntinuare. cad el a cuprins in ~eneral pc ooau: In c~lc 
tnşoratc atuno. Acc<N:t araolnd-o el tnsuşi iaraşi, ca In c1 se lucrau luau: 
harisme~~ duhuvnu:c~lt, 7Jce: ca multumeşte lui Dumne1cu pentru e1 ca nu 
sint "P'I\I noct Intr-un dar. L-aş Intreba aici pe Acbi:ldin, care declara hmtc 
creaourilc hari~mc duhovniceşoi ca unele ce s-au racul prin Duhul dumne
zeiesc din ncfiin1a: Oare toate creaturile erau in corinocni? Şi acesta csoc 
mmovul de mu11umirc al apostolului şi acea.,ta este dorin la lui. )Q nu ramina 
ei In nc~litn\3 cu rrivirc la toale creaturile'! 

Mai zice aposwlul: ,Iar noi n-am luat duhul lumii, ci Duhul cel din 
Dumnezeu. ca sa ~IIm llele dăruite noua de Dumne1.eu" (1. 2. 12) Oare cei 
care n-au luai Duhul cel din Dumne7.eu nu Şliu ce este sim1ore şi ra1iunc şi 
VJata conform ~u ele? C'.aco şi acestea sfnt harisme duhovni~u dupa Achlo
dtn. Aces,•e~ \lot llelc pe care omul psihic nu le pnmeştc şo nu le poate 
cu~te. Ş1 u:l ce le are acc>tea, acela ~te omul duhovnotc<e care JUdeca 
l~te, dupa cu':' noul 8Jl<Kioluluj, iar el nu se judeca de noment'! (1. z. 15) ş1 
fimdca a.<cmanmd cele duhovnil:e'lti cu cele oeduhovni~u ~lnoem invatau . . 

de Duhul Sfinl, ln!clcglnd cele ce ni le manurisim unul altuia şi arlltlndu-le 
altora, oare cele ale simlurilor, ale mintii şi ra!lunii sini de ace<:aşi caoegoric 
şi cei care pc1rec ţuprafircsc nu ln!elcg şi ou manuri.~ dedt cele dupa 
naourt? 

De ce acelaşi apo:.tol Indemnind pe corinteru şi zidndu-lc: .rtvni!i cele 
duhovniceşti. dar mao ale.< ca sa proorocili" (1, 14, 1). vorbeşte oar~t de toate 
cele duhovni~ti şi nu Indeamna spre rtvna şi cultcvarea vreunu1 dar care c 
comun 1u1uror? De ce nu-i indeamna sa rivneasca calita lea demonilor de 
invizibili şi filra ,nrşio, eaci şi acestea sini haruri va~a1e de la Duhul Sfint, 
dupa Achindin? Şi iara~;, scriind tot către ei apostolul: ,.Deoarece sinteli 
rivnioori celor duhovnie<:Şti". adica iubilori de harismcle lluhovnic'(:Şti. nare 
It spune ca sint iuhitnri şi de cele ce sint In duhurile rele şi le 1>orunce~te sa 
priso~eas<:!lln ele spre 1.idire'/ Iar dacă corintenii şi U>!i lnchinamrii Duhului. 
sint iubioori ai luturor harismclor Duhului ~i spre aceasta ne şi Indeamna 
apostolul ( .. rtvni\i cele duhovniceşti"), şi daca pc de aha parte toate creatu
rile sini harisme duhovniceşti, dupa Achindin, iar Intre creaturile lui Dum
nc~.cu sini ~~ duhurile rele. penoru Achindin sint rlvnitori Şt tubitori ai 
duhunlor rele l·hoar ~~ inchinatorii Duhului Sf!n1 şi chiar pc Pa"cl il arata 
OI indemnind la aCe4\la, Ma ICm sa nu fiu plrlaş bla,femoilnr luo Achtndon, 
pnn actta ea d~N.~opar şo de.<făşor unele din ele. Oare nu de aceea a spu.' 
Solom<>n ..a nu ra,punzi smintituluj dupa smmteala lui? Dar nu c'rcd Hl 
spuna ac:e.a.\IJ ln\elcplul, In scn.•ul sa nu 1e aperi. ci Q nu ra,pun/J. Iar not 
ne aparam. Dar nict apartndu-ne ou o faeem dupa sminteala lut, tao acela 
alalindu-nc calnmnoc" pc noi şi aproape pc 101i teologii el\• au exboat ~i 
spunind lucruri mincmoa.se despre Dumne:zeu şi de.•pre tO\Î preacuvioşii, 
noi am SUl> In fal• minciunii adevarul. Şi tot ce spunem et>ntr• lui, nu 
spunem de la noi, CI sco1ind la iveală gindul din cuvintele lui. Nu de~figurlnd 
In prealal>illn\clcsul celor scrise de el şi apoi păstrtnd restul, cum se face cu 
cuvintele nnastrc şi ale dumnczci~lilor Parin\i pentru ln~clarca Cilitorihor, 
ci luind lnse.~i cele scrise şi dogmali7.ate de el, şi din acestea nu toate, ci din 
cele care se aud de oameni rara a se gindi ce Inseamna. Pc acestea le 
eXl!mtnam şi le dcm;"tam impreuna cu bîrfelile l'ODI ra noo~tră. 

Capioolul 2J 

Acum ne blrf~te ea dcdaram necreate triste\ea. lacrim1lc, teama mor1ii 
\aU de Dumnc1cu, fllp1ura noua şi ooaoecele a'ICmcnea. in rc1uma1 pc llng:l 
1oa1e cele duhovnou:o.u st unele djo cele naturale. Noi, vrtnd sa aratam cine • • 
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pune cele necre<~te In rfnd cu cck:createsi rele duhovnicesti cu cele nartur.alc; 
am.,.tc•indu-le toate şi nedist~nglnd d;loc Intre cele d~mnezeicşti ~· 
omeneşti, Intre demoni7.aţi ~i teofori,l-am dovedit In toate pe el bulind, 
altele şi prin aceea că am distrns Intre harismelc duhnvniccsti si cele ce 
sint aşa ceva. Atum sa re.ţpingcm şi blrfeala lui contra noastră şi a Parinll 
care sint cu noi, de.~pre t'Cca ce-i necreat. Vom arata ca(c harisme ne rnva11 
dumnc7.ei~tii Parinţi sa le socotim necreare, pastrind lntre.aga şi ne'!'ÎI'Illl~ 
oprnra pannteasca, mar b~nc U. duhO\'Diceasdl 1i dumnezeiască. Reluind 
impa11rrca de mai sus şi refcrindu-ne întru totul la Parintii nostri 

• • • 
repeta-o pe scun, avind de peste tot gar•n!ia adevarului. Asadar din cele 
se savtrşc'c in erinenţe, unele \În de natura, altele nu. Din ;ccstea, cele care 
nu prin defect, ci prin depaşire nu aparţin naturii. toate sint duhovnice~t1, 
dar nu toate se numesc harismc duhovnice.~ti. Şi nu toate sint nC<:rearc. ca 
nu toate >e zic harismc, am dezvoltat pu!in mai ţu~. Jar că nu roate ,lnt 
necrcatc, vom arata acum pe scurt. Învierea Domnului e duho,"Dk~. cum 
zice ~· Panntele Gur<a~e-Aur, dar nu c necreaul. N1t1 ceea ce învie. Cac1 
învie rc'a creat. dupa ce moare. Învierea e tot una cu o noua facere 
(m-aJt.la"")· ~ c.\le 1i tlptura noua ~i omul nou ~i rnima noua şi curata. 
fn dumnereiasca baie a renaşterii se săvifliCŞie prin har o anumita innoire si 
deci . crc<Hc a caracterelor sunetului. Jar prin fllptuirea dreaptă cea intr~ 
crcdrnlă ~r~şte şi ~c dcsăvlrşeşte ace.a înnoire. Duhovnicească este gesta\ÎU· 
nea drn Fecroara ~·naşterea lu1 Dumne1.eu Cuvintul din ea, cum >pune rarl)r 
Sr. lnan Gura~e-Aur. Şi trupul Domnului, d~i este drn Du bul Sfînt, dar 1:4 

crea tur~ dm Duhul, cum a ar1tat şi Vasile cel Mare. Şr aceasta nu e inopor. 
tun >·O 'punem către cel ce SO<:Ot~tc toate cele create ca dubovniccsri" ca 
ale harului ce vine din Duh Sfînt, că toate embrioanele sint creaturi al~ Jur 
Dumnc7,~;u, dar numai despre Fecioara Maică s-a spus ca ceea re s-a nascut 
in ca C.\lc din Duhul Sfint, fiind intr-adevăr supnr(ireasdl z.l!mislirca. Să 
amintim că şi dumnczciescul Pavel numeşte mana mincare duhovnicească, 
1ar apa din pratrn bautura duhovoiceasdl. ba chrar şi p1atra a numit-o du
hovnrct:;~\dl, arălfndu-lc totodata ca indicii simbOhce ale unor lucruri mai 
ascunse. Dar şi petrecerea lui Iona In chit şi Scăparea Jur drn el ~i. in general. 
t?t cc_c stvlrşît de Dumne1.eu fn chip negrăit este duhovnrcesc, cum ,pune 
ŞI Parrntclc Gură-de-Aur. Dar nu toate acestea stnt şi necreate. Oei dacă 
c~tc vreo hari~ma sau har necrCilt, trebuie sa fie In cei duhovnicesti, caci cele 
ce cxi>ta ~i se savî11esc potrivit suoccsiunii naturale, dintre ~re este ~i 

in\clcr-,unc:a şi cunoaşterea din fiinlelc raţionale, e rmposihil sa fie ne· 
tTcate. 

Dar c necesar sa anahzam ~i mai hine barismele duhovniceşti, ca sa putem 
stahih ce C>te şr dacă este C(:va nccre.at In ele. Am arar ar mai su.~ şi apostolul 
a cnnlirmat că din cele ce nu se savirşesc dupa succesiunea naturală, cele ce 
sint In cei ce traie.~c dupa Dumnezeu ~i se savtrşcsc prin ei, de care 
imparta~indu-se cineva - de una sau mai multe - c•ne şi se num~te 
duhovnicesc. ca un~l ce e lucrat şi mişcat de Duhul dumnezeiesc, acelea sint 
hari<melc duhovnicesu. Dtntre atcle.a. unele COD$tau in cuvinte, altele In 

' raptc. in cuvrnte: barismele hmbilor racute ~i talmâcirile lor. apor cuvintul 
ÎD\Cicpcrunri, cuVfntul cuno~tiD\Ci, cum ne-a aratat şi apo>tolul expunindU· Ie 
rczum.llrv. Iar In fapte şi Jucrun: lutTarile puterilor. hari>mclc vindecănlm, 
crcdin1a Cllrc flOate muta şi ~Colii. prvocia şi deosebirea duhurilor - căci 
unele par echivoce,- adica puterea de-a deosebi duhurile dumnc,cic~ti de 
celelalte. <:aer e necesar ca In roate cele fnşirate, fie cuvinte fie fapte, <ă se 
amtc daca <tnt ale duhului Qu nu. si ale celui bun 'oau nu. (De ne·am • 
învrednr.~ ~· nor de-o inspiratrc mai dumne?.eiasca, ca ..a nu ţrcşrm fa1a de 
împarţrrca cea adevarata ~i ..a ne ~ua:eadă stradurnţo noa<rra de acum). Nrd 
una drn acestea nu c nct.Tcata, nici dintre cuvinte nid dintre rapte, Cacr 
amhclc fel un >Înt scnsihile. Precum şi tristeţea şi lacrimile, chiar şi cele care 
s1nt din iubire, tarc este harisma şi prilejuitoarc de harisme şi cea mai mare 
dintre harbmc. Sint s-~nsihile deci ambele fcluri. atit cuvîntele cit ~i faptele. 
Şr cad sub puterea scnt.Orial~. care nu numai că nu poate sesiza cele ma1 
pr.",us de mrntc, dar nici macar unele din cele mai presus de simţuri. adrcă 
cele rntchgihilc. Iar cele necreate sint mai presus~~ de minte şi cei tupnnlr 
de ele ''"' cuprinşi de-o putere mai mare şi mai presus de natura min\11, 
cum zice Dionisie cel Mare. ca acele semne sînt sensibile şi cad sub puterea 
simţulut, ne 1nva1a ~i Parintele Gura.de-Aur, >.klnd: "llarul a dJt (>dovada 
scnsil>lla a lutrarii sale ~i unul rasuna în limba perşilor, altul in a romanilor, 
altul In a in1ilnr, altul in alta de felul a=ra şi a aratat celor din afara r.'! 
Duhul <:\le in cel ce ra.ţuna". Fiindcă se aratau aşadar celor din afara şi nu 
numar cclur ce s-au Invrednicit de unirea cea <upenoara litnţei şi lucrarii 
noastre - ca ,a vorbim ca Dromste cel Mare, - erau create şi cădeau >Ub 
puterea 'im1ua1a. Dar nu şi harul acela şi lu<Tarca care, liind in ei, se arăta 
celm ce auzeau şi vedeau, prin semnele accte.a. Aceea n-ar putea fi drntre 
cele create. Caci ca este Duhul Sfint. Iar cele s.~Yirşite prin ea in mod 
minunat se numesc duhovniceşti. Aceasta a arătat ~i Gur<a-de-Aur z.iclnd: 
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"S-a'l!rntat celor de afară ca Duhul este In cel ce rasuna (grăi~te)", Lu,cra,rea' 
aceea a numit-o Duh. Iar apostolul·zicind: · • .De ma voi nlga cu gura, Duhul 
meu se roaga" (1 Cor.l4, 14), Gura-de-Aur explică: ,,ACleasta•este harisma 
data mic, care-mi misca limba". Fiindca acelea sînt harismc duhovnicesti de . . . 
aceea i,;;: zice harisma puterii care mişcă. CA nu mintea este barisma aceasta 
care mişca. însu~i apostolul a arătat, adăugînd: ,.lar mintea mea este fl!rA 
rod. Ce este deci: ma voi ruga cu Duhul, ma voi ruga ~i cu mintea, cinta-voi 
w Duhul, cînta-voi şi cu mintea" (14, 14-15). Şi iarăşi adăugfnd apostolul: 
.,Pentru ca de vei binecuv'inta cu Duhul", Gură -<le-Aur zice: ,,Tu mulţumc.şti 
frumos, caci vorbeşti mişcat de Duh". De care Duh mi.şcat? Desigur de cel 
Sfint. 

' . 
De ce nu foloseşte acesta aici articolul, vom spune mai joş. Acurnsă mai 

luăm aminte la apost{>i c:;~c ~folos;( artkolul cînd a vorbit de Duh, aratind 
ca harul care mi~ca şi lucrarea aceasta e Duhul Sfint. .. Fiedlruia, zice, se da 
arătarea Duhului spre folos" (12, 7). Pentru aceasta a spus ca toţi cei învred
niciţi de-vreun har au aceeaşi demniwtc. Caci şi cel ce are darul mai mic este 
organ al aceleiaşi lucrări dumnczei<.::iti din el. Deci harul care se varsa în sens 
propriu de la Duhul dumnezeiesc este Duh Sfint şi nu a'numite însuşiri ale 
creaturilor ca necorporalitatea, invizibilitatea, nesflrşitul, raţiunea ~~ 

simţirea şi cele asemenea, cum a dogmatizat nebuneşte Achindin, cohnrînd 
cele dumnezeieşti la nivelul de creatura, sub pretextul ca se numeşte har nu 
numai lucrarea proprie a.Duhului in cei ce petrec în Dumne1.eu, ci şi ceea 
ce se dă prin ea lor. In aceasta privinţă, Achindin învaţă exact ca şi pneuma
tomahii. despre care spune Va~ile cel Mare: .Ei zic ca Duhul este in noi cum 
e darul de la Dumnezeu. iar dar.ului nu i se dau aceleasi onoruri ca dăruito-

• 
rului". Contra acelora grăieşte iarăşi acel~i: .E dar al lui Dumne7.eu Duhul. 
!nsa dar al vieţii şi al-puterii - caci ve1i primi putere. venind Duhul SFint 
peste voi". -Urmeaza de aici ca c de dispreţuit? Oare al carei vieţi'! Al 
carei puteri? Al celei ce consta intru simtire şi minte şi raţiune? Nu, ci al 

·celei ce a .do;b!ndit curăţenia de patimi şi care poate cele mai presus de 
simţire şi. minte şi raţiune. Darul care procură nu numai Invierea, ci şi 
nepăcatoşenia ... CAci legea Duhului vieţii m-a scapat pe mine - zice Pavel· 
- de legea păcatului şi a morţii". fntit viaţa aceasta e mai sus şi de viaţa 
rară de moarte, neputind fi atinsă nu numai de stricăciune, dar nici de toată 
răutatea. Cei ce prin lucrarea şi harul acesta care innoieşte devin fl!ptură 
noua în baia o~terii de a doua şi prin viaţa cea nouă se păzesc de .n\urdăria 
cea veche, sau se curăţă din nou prin pocllinţi! daca a'obv~nit civ-d sirica~ios 

~· prin dreptatea cea intru credinţa se înnoiesc şi cresc din z.i In zi, intărin
du-se in viaţa sanatoasa cea Intru Hristos, vad dinauntru şi nu ca cei ce 
privesc din afară innoirea proprie, şi prin alte ,;emne negrăite şi ncaratate 
celor mulţi. Dar despre aceasta şi care sint acele semne, nu e locul sa vorbim 
aici. 

Capitolul 24 

Daca lucr.~tea şi harul acesta care innoieşte şi face minuni este nccreat 
- ca.ci e tnsuşi Duhul Sfint - atunci e unl!l singur acest har şi cu totul 
neimpă"it, deşi se imparte şi se diferenţiază in diicrite lucrâri. De fapt sau 
nu se comunica el şi nu se impart~eştedeloc, dindu-,;e numai innoirea cclm 
invredniciţi, sau este şi el impartaşihil şi,;;: dă şi el pe linga înnoire. In mod 
diferit. Şi sau numai innoirea este a Duhului Sfint, sau şi lucrarea şi harul 
necrcat este din El, deşi şi el este Duhul Sfint, precum strălucirea rdzei este 
atTt lumină, cit si lumina din lumină. Daca este cu totul nelmpaf\it ~i neco
prins şi ncîmpa;taşillil şi nemanifestat şi nu se arată nimAnui şi nu se da şi 
nu ~c prim~te, şi nu se Imparte variat şi nu e din Duhul, atund lucrarea 
aceasta necrcat.a c fiin!a lui Dumnezeu. Iar daca se şi imparte şi se dă şi se 
primeşte şi se tmpărt~te şi se împarte variat şi se arat) şi este din Duhul. 
atunci acest har al Duhului, acea.~ta lucrare necrea!a cum ·ar fi fiinţa cea 
neimpanaşibila şi cu totul netmparlita şi nemanifestată şi neatinsă şi necau-
1.ală'/ 

CA nu numai innoirea, ci Ins~ Duhul Sfint se da celor drepţi, ne-a aratat 
prin fapta şi •-uvlnt Domnul, sufiind şi zicind ucenicilor: .. Luaţi Duh Sl'int". 
La fel a prevestit şi Ezecbil, zicind: .Şi voi da vouA inima noua şi duh nou 
şi voi smulge inima de piatra din trupul vostru, şi voi da vouă inima tru
peasca şi duhul meu voi da in voi". Şi mai inainte prin Moise, care zice catre 
Iisus NaYi: .,Rivneşti să fii ca mine? Şi cine ...a face tot poporul Domnului 
profeţi cind va da Domnul duhul său peste ei?" Aceasta ~tiind-{} Pavel din 
experienlă zice: .. Noi n-am luat duhul lumii, ci duhul cel din Dumne7.eu". 
Iar catre sfil\!ii din Roma: .,Voi nu sinlcţi In trup, ci In duh, daca duhul lui 
Dumne1.eu locuieste In voi''. La fel catre.Tesaloniceni: .. Cel ce defairnea:tll, • 
nu om defaimea:tll, ci pe Dumnezeu care a dat Duhul său cel Sfint Intru noi" 
(1 Tes.4, R). Iar PArintele Gură-de-Aur şi mai inainte de el Atanasie cel Mare 
zi<: ca·nicaieri tn Sf. Scriptura nu se spune .. Duhul cel din Dumnezeu• şi nici 
Dumnezeu nu spune: .Duhul meu" lllră si spuna .Duhul Sfint". Dar faptul 
ca c:e,Je ale Duhuh•i sint Duh Sfint sau Duh·ul Sfint, cu articol sau firi, nu 
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1-a indemnat pe nimeni ~-1 declare creat, dedt pe pneumatomahi Intii 
"1"" pc Y"drlaamitul Achindin acum. 

ca in<IV!t Duhul Slint e cel dat ~i primit, nimeni nu va mai nega daca 
~a asculte de inv3lătorul o. re a vorhit prin pronx:t şi de cei trimtsi ~Invete 
toate neamurile şi d~ cel ce i-a trimis. Iar ca tht"r el este cel 'de c:.rc 
impărtaşc.<c cei vrednici nu ~c va indoi daca asculta cu credinl1 pe cel ce 
da ll)r ~i e primit de ei. caci nu s-ar putea sa fie dat şi primit altfel. 
garante7.c insa şi acca~ta Pavel care zice: "E cu neputinta ca cei o 
Jumonatt, care au gustat din darul cel ceresc s,i s-au fllcut pArta.~i de n .. ·o. 1 

Sftnt", Apoi ca se da şi -.e lmp.1r1~1e dtferil şt nu tuturor celor create, 
arata Dounisie. taJmadturul terarbiei ceresti, care liCC: "Neascmanarca ve
derilor sporiruak, sau face cu totul neimpanaşihil darul luminii (~rO<\o· 
c:a) cel ~upraabundcnl al buna ta\ ii parinteşti, r.~~ !1 !:.~e ~a s2 tlea in diferite 
împ~na~iri. mai mid ~i mai mari, mai Imunecoa~c şi mai luminoase. ra1.a 
izvnrito;,rc fiind una ~i 'impla şr totdeauna aceea.ji". Acestea 'înt ,ufidentc 
~a ne convinga atît ca lucrarea şi harul Duhului dat şi primit de c.:ci daruo!i 
nu e crcat - cad <1>tc însuşi Duhul Sftnt- dt s,i ca nu este Jiin!• Duhulut, 
- caci nimanui nu da Dumnctcu fiin1a propne. 

Noco nu •c poate face ca pnmota de cineva fllra ~devin:! acela con,tatatur 
don doua naturi, tiin cea dumnc~ciască adică, şi din cea omeneasca. Şi a<'ca,ta 
n-ar putea ramin~ numai o unire ipostatică, căci a milele ipostasuri prcexista. 
De aceea Fiul lui Dumnezeu S·a unit ipostatic cu natura omeneasca nu luînd 
un •('IN3\, ci natura noa.\tra. Naturile unite neipostatic In~ se amestecă. Iar 
cele ce 'iC unesc ncamc..,ttcal <e !in in unitate nu prin ele, ci prin cele ce ,lnt 
in jurul k1r. OC<.i natura dumne1eiască dacă ni s-ar lmpArtăs,i şi am pnmHI 
de >tne luata (nu prin ipo:;ta-ul ei -n. mld.), sau Vd prO\IOC3 un am~tcc "'u 
ar cnnsuma natura pasiva (r'l" "~'fi'JV), chiar lnatntc de-a fi primita. Mat 
ales lucrul din urma s-ar intimpla ... cad nimeni, 7..ice, nu va vedea fala mea 
şi va trai". Şi nimeni nu a fost in ipostasul şi In fiin!a Domnului şi a va1u1 
s:.u exprimat natura lui Dumnc1.eu. Iar daca nimeni n-ar putea surorta 
vederea lui Dumnc-~u. cum ar putea suporta lmpanaşirea Lui? De aceea 
wufoni Pan~!i au spus ea Dumnu.eu dupA fiin1a e cu totul ncimpAnaşibtl 
~t nccupnnZJbd. Pentru a ne c:onvin&e e necesar u a~uham si in aceasta 
privtn\a de adc",-arul celor spu.ţC ea lucrarea din cei lnvredniciti. de har nu e 
nici creata, dar nici fiin!a Duhului. ' 

Faptul ca se arata fmpaqila aceasta lucrare - adica Duhul din aceia
dare llltu.'i din Duhul, dnvcdC>jtC cu atil mai virto~ ta nu e nici fiin1a. noei 
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i('l~t.asul Duhului. Iar ca~ şi imparte şi eşi din Duhul, a preVestit Dumne· 
1.eu prin profetul loii dld n-a zis: Voi varsa In tllele din urma Duhul meu. 
ci: .. Vut va"" din Duhul meu". Iar Isaia, precum am dezvoltat mai pe Iare. 
a şt ln~irat rczumativ duhurile elin Duhul, aratind clar lmpaqirea lucrarilor 
dumnetcic.1ti. Amintind apoi ca Domnul, spunind I'n Evanghelii ca cu dcgc· 
tul lui DumnCl,CU scoate demonii arata ca ace.~l deget e ~i Duhul snnt, cum 
a arawt un altul dintre evanghelişti- dar şi unul din duhurile care sint din 
Duhul. A~ta o ~pune şi Va~ilc cel Mare explicind semnele ~llfrşitc de 
Moise In EgipL Jar liindca Domnul nu a lucrat numai prin acca.~ta singura 
dontrc bammcle care sint lmpAr\IIC, Ioan, care e mat mare şi ca un profet, 
nce: .. Dumnctcu nu dă Duhul cu ma.~ura. Tatal iube:ite pe Fiul şi toate lc·a 
dat In mina Lui". Ioan Gura -de-Aur zice şi el: .. Noi to\i am luat lucrarea 
Duhului cu masutii·- Duh" r.umit aici lucrarea, caci ea se împarte. - D~r 
El arc ncma,urată şi Intreaga toata lucrarea". Acca\la ştiind-o din expc· 
ricnta.Joan, Jiul tunetului, zice: .. Prin aceea cunoaştem ca petrecem in El ~i 
El in nuo. ca ne-a dat noua din Tatal Lui". Şi iaraşi: .. Din plinirea Lui noi 
t<ntam luat". De aceea spune taraşi Gura.<Je-Aur:. Tm harul s-a varsat pe. te 
l~mrlul acela. Oct nu-l da Luo Tatal Duhul cu m~ura. ci intreg harull·a 
promottcmplul. :>lot in.a avem nu mat pu1in ~~ u ptcălura din ha ruJ acela . D•r 
picatura a,·cca a umplut tc\ata lumea de cunuştinta. Prin ea s-au facut sem
nele ~~ s -au iertat pacatele". Totuşi harul dat pe o ~ra atit de intiMa e 

· n~>mai o parte oarecare şi o arvuna a darului. Doar s-a zis: .. Cel ce-a dat 
arvuna Duhului in inimile noastre". Dar parte a lucrarii, se in\clcgc. Oct 
nu o;e imrartc Mîngîietorul. Dar iarăşi repetam:~ Imparte partea şi picatura 
a6ed,ta. polnvit cu cura1enia in vtrtutc şi credtnta a fteearuia dintre ceo l'C 
promcsc. Se imparta.~te Duhul Sfint numai celor vrednid, dupa Vasile cel 
\'Iare, dar nu 'c împanaşeşte In aceeaşi masura, ci imparţindu-şi lucrarea 
analng cu .:rcdinta. Afara de ace~ ta numai prin lucrare in~:ape Duhul ~n cei 
ln"'ednod\i. care sînt oameni dupa natura. Şi atuntl evident ca numai dupa 
lucrare 'c ~~împarte. Şi invers: dupa fiinla şi ipostas fiind ncimpAr\it, cum 
ar Incapea in .:ele create. 

Are<o,ta impartire aratlnd-Q ti Pavel cind serie evreilor, spune ca mlntut· 
rea promL•a de Domnul s -a wnfirmat prin semne şi diferite puteri şi 
impar11n ale Duhului Sfint. Iar scriind corintenilor numeşte harismdc du
hOvniceşti, duhuri, şi ~pune ca sint de la acel~i Duh şi intru acela>:i Duh. 
Dc.~prc atest lucru grai<::itC şi Gura-de-Aur către ce( ce are ha ris ma rugaciu
nii: .. Tu mu11umcşti frumos, dlci vur~ti mi~t de duh", iar despre cel ce-a 
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primit barisma limbilor. spune: .s..a aliltat grainc! In limba stlilina fiindei 
era duh In el pe cind graia". Şi nu fol~te ania>Jul cind vor~t~ aici de 
duh: parea pentru a arata ca ln .liecare elin ~tia e numai o pane 8 Jumrii 
celet una a duhului. 

Harul _duhovnicesc nu e deci natura, c:i o lucrare ncaeata a Duhului 
dumnu.e~ De ~ta. care se tmpane propoflionaJ cu vrednicia celor ce 
prtmesc, fitnd mt~au. f~«are din cei astfel lnvredniciti e punat ta lucru 
(~rat) dumneutcşte. Aceasta e ~i mlngjierea celor ce-au primit daruri 
maJ _mtct, cum a spus aptl<'ltOiul ~ia explicat Gulil-de-Aur, ar4tlndu·i pe toti 
d.e cmste egala şi uniti dumnezeieşte, o dată ce toate darurile sint ale unui 
stngur _Duh de la care toti au ft).ţl adăpati. Nu luind intruclt sint crc..turi. 
N-ar ~at ~vea atu.nci nici un pret mîngîierea; şi n-ar mai fi admruta. Oli 
ce unt re ŞI u: egal ti• te de cinste ar exista intre creaturi ca atare şi a~c.sta tn 
sens asce_ndcnt (e:nt ro .:pttnov), chiar daca sint create de acelaşi Creawr. 

Darunlc ~re<~ te, care sint multe şi foarte deosebite Intre ele, nu ar putea 
produce a pot un trup al lui Hristos şi nici un Duh cu Domnul. Sigur, dupa 
lsata, cum am spus şi mai Inainte, cel ce a Intarit plmintul şi cele din el da 
Şt su.nare J>OFrului care-I IO<:uieşte. Dar Duhul il da celor ce di,pretuics.: 
pammtul, adtca cclur ce sint deasupra celor pămlnteşti. Oei .. cei tari ·ai lut 
Dumnezeu au fO>t ridicati de pe pamint", dupa psalmist. Care dub Ji-1 da 
acestora? ~uhul ad~-varului, altibenătii, al lnfierii; cel pe care, dupa euv!ntul 
adev.lrulut al earut duh este, lumea nu-l poate primi, pentru ea nu-l vede si 
nu-1. cunoa~te. .Iar ''Oi, zice catre ucenici, n cunGalteti pe el, cad la ...;i 
r~mme Ştln 1101 va fi". Astfel noua ne este un Dumnezeu şi un Duh nccreat, 
fi.'n~ n~-ereata nu numai filn1a, ci şi cele trei ipostasuri. Şi nici num4 i acca~ta 
ct ~· toate lucrarile dumnezei~ti. Jar de va fi vreo lucrare de aceasta creat~ 
nu v-a mai fi ~reat nici Dumnezeu, nici după fiinta. nici dupa ipostas. Oei 
natura_ fieclru.'a se cara<1erizeaza printr-<.> lucrare corespun7Jitoare, dupa 
teologtc_. Iar fltndca DumnC7,eu se caracterizeaza prin fiecare dintre lucrarile 
Sai~, cet ee. numesc create lu~'Tarile dumnezeieşti, fac pe Dumnc1.cu Intrec 
creatura pnn fiecare lucrare. Blasfemia lor este tnfri~tor de multipla şi 
de abundenta. 

Capitolul 2S 

Dar Dumneze~ Intrec mi tndumoez6eşte ~~ cu Dumnezeu Intrec m1 
~ne:sc l~d?m~tndu-ma, dcciJIJil Achlndin, lntele&fnd prin Dumnezeu 
muec tt 6tnta ~~ rposwunle ~i toata luavea oecreata. 
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Dar pe toti Ingerii şi oamenii sfinţi la un Joc nu-i lndumnczci<!:jtc ~· 
slin1eş1e DumnCleu Intreg,~ cum zioeAcbindin,ci numai o oarecare parte 
a luelilrii, cum a spus Gura-de-Aur, parte pe care a numit-o şi picatura miel. 
In acel~i sens graieşte şi Grigorie Teologul: . Hristos e numit aşa din pricina 
dumnezeirii, cad ea e ungerea (Xplorr) omenitaţii Sale, pe care o sfinteşte 
nu numai prin lucrare (tvq>)'t'Ja) ca pe alţi hristoşi, ci prin prez.en1a Intre
gului subieet al ungertt". In armonie cu acesta. cel care ca o albina culege 
de pretutindeni mierea teologica, zice: .Hristos nu e un om punator de 
Dumnezeu (DtO<pOpOt <>WpoxOt), ci Dumnezeu Intrupat; el nu e uns ca un 
profet prin lu<Tare (wtpytoa), ci prin prezen1a Intregului subiect al ungerii, 
lndt cel re unge devine om ~i Dumnezeu cel uns". 

Deci wţi vamcnii purtatori de Dumnezeu şi lOii sfintii lngcri la un toc 
rîin•J indumnezciti numai prin lucrarea lui Dumnezeu şi nu prin luata aceus
ta, ei numai prin oarecare parte, care-i ca o pieltulil pc linga ucean, iar 
omenitatca luata de Cuvintul, prin unul din cele trei iposta.~uri. J'l(~hindin 
plin de cea mai gmzava nebunie se lnfliţi'jelza pe sine superior nu numai 
tuturor sfin!ilor Ingeri şi oamenilor purtatori de Dumne7.eu, ci, vuil. şi lui 
Hristos însuşi, In care omul a fost c.:cl un.ţ, iar Dumnezeu cel ce unge, unita 
fiind natura Lui omeneasca cu dumnezeirea, ou prin toate tpost~sunle. <1 

numai pnntr-unul. 
Exaţerarea lui Achtndin eli mai gr01.ava prin faptul ea dupa el nu numai 

ea Dumneleu Intreg 11 unge pe el, CI Dumnezeu Intrec se face om In el. daca 
Dumnezeu ..: uneşte cu el nu numai prin toata lucrarea, CI ~· prtn fiecare 
tP<lStas, cum sustine Jn~uşi 'i cum Indeamna pe aderentii sat sa vurbc<c.ea şi 
sa cugete, <a, chipurile, sa nu sufere Dumne-zeu vreo tmpăflirc, daea nu se 
une~te Intreg sub toate raporturile cu ei. 

Capitolul 26 

El nu pricepe ca Dumne1.eu nu se imparte corporal. Oei deşi numai unul 
din cele trei ipt.stasurl s-a facut om şi numai prin acest unul ţ.a unit Dum
ne7.eu cu framintat ura omcnea.~ Dumnezeu intreg s-a unii ne5<:himbat cu 
mine Intreg. Şi Dumnezeu Intreg a luat omcoitatea (ro <>WpwJtovov). Oei 
nu se Impart corporal cele necorporale. Şi mai cu seaml cele dumnet.ei~ti 
şi însuşi Dumnu.eu, ca sa tie parte din El tnrr-o pane oarecare. Ci şi după 
iptl<'ltasuri 'i dupa lucrlri se Tmparte ndmpăflil 'i e una Tn lmpăflire. Din 
acest motiv li cuvintul: tiung (<Mor), aplicat Lui, e tn1e1es tn mod variat de 
teologi. Dionisie cel Mare zice: • Toate numirile oe se potrNe:sc: lui DW1\IIC· 
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zeu sint date Lui de Sf. Scrip1Ut4, nu par1ial, ci intregii, totalei şi deplinei 
dumnczciri"'. Şi iară!!i: .Oricare numire dumnezeiasca integrala o vom ex
plica, trebuie rderna la Intreaga dumne;.eire"'. Ce nu~te aici: dumnv.eire 
lntreaţa. totala ~i deplina? Cele uei 1po<ta.ţuri. Nu in.a ~i toata lucrarea 
necreata a dumnezeirii, ca Simplitatea dumnezeiasca sau mila sau judecata 
sau ln\elcpciunea, sau lucrarea creatoare şi prcştiutoare. Aşa spune sr. 
Scriptura. A numi judecata nestricaeiune ~u ncs,himbabilitate sau ~impli· 
tate~~ celelalte toate, ca Achindin, e o nehunic. Acela spune: .. Nu la cev-d 
din cele ale lui Dumnezeu se refera una ~u alta din numirile dumnczcie~u. 
ci fiecare exprimă atit fiinţa ctt ~i toate lucranlc ei fir~ti". De aceea declari 
ca .,cel ce da numiri celor fiintiale şi naturale ale lui Dumne1.eu, dar fiinta 
o socul~tc mai presus de nume şi spune ca altu:v-o~ sint acelea şi altceva 
aceasta, hul<.~tc ~i .rll!ic monada cea m2t pr!'<>L~ t!e unitate". Nu :se ru~inea7A 
nenoroenul de unanimilatea tuturor teoloţllor care resping pc Eunomie şi 
graiesc tnem•i cnntrar spU:~Cior sale . .. Numele 9cor, Dumneuu, ZIC aee1a, 
expnma o lucrare, nu liinţa lui Dumnenu. Oei aceea e cu neputinţa a o 
cunoaşte. El exprima numai lucrarea vazaware a lui". Şi iarăşi: .. Nimic din 
ceea ce se spune despre DumntlCu nu trchuic sa gindim ca exprim:! ceva 
dupa fii n1a. d indica sau ceea ee nu cMc, ca nccorp<>ralitatea, sau vrcn relaţie 
(OXtOIV 11va) ca: Creator şi Domn, sau c•-va ce decurge din natura (rt rwv 
1lapVtOJ1tvwv r~ 'f'l'Ort), ca bunatatea şi dreptatea, sau vroo lucrare. ca· 
Dumnctcu, care priveşte, supraveghe87A şi tngrijcşte toate". Şi iaraşi : .. Na 
tur• dumnc7cia.-..:a nu poa1e fi expnmata ea atare de nici una din num1nle 
ee le lmaţmam. Dar cunoscind ca Dumnet.eu este !llcator de bine ŞI JU 
decator bun~~ drept ~i celdahe asemenea. am lnvătat ca sint diferite lu<.T4n. 
Natura lucrawrului în,a n-{) putem cunoaşte prin cugetarea lucranlor. Cind 
Incearca cineva ţa.şi dea seama de inlele.ţul fiecarei numiri şi de ln!clcsul 
fiintei In jurul careia se mişca numirile, vede ca nu. găseşte acclll~i in1c1es 
(,loyov). Iar daca !ntelt";ul e diferit şi natura c diferita". 

Dar Achindin care a indraznit sa banuiasca pc Vasile cel Mare şi pe cei care 
Inainte ~i dupa el au prec.izat •-uvintul dreptei credinte şi care vrea >4 r4mina 

. illS4.Tis intre cei mai mari hulitor~ zice •-uvlnt de l-uvlnt: .. Toate cite sint ale lui 
Dumnezeu. nu sint alte lucruri ntxTeate. diferite întru ceva de natura dumnc· 
zelliSCI. Oei daca numirile divine 10d1ca diferite lucrări necrcatc, ehn1i n-au 
fost 01a pc dcpane atit de potitc~ti. Va trebui sa admitem nenumar•li dum-

1 P.G. 3. oJ6 C. 
l Jbtdcm. 
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netet, caci numirile dumnezeieşti sint de tot multe". 5a-lla...am iară!!i pc Va,ilc 
cel Mare sa ""'Pinţă nebunia lui Adundin care-i de awrd cu Eunom1c şi .:are 
se împotr"""'IC intr.allt oelor ce vcnere:v.a cu adevărat pc Dumnezeu lndt '\:! 
spuna ca ciinii n-au fost nici pc departe atll de polite~ti. In ~mpar•11e l"\1 et. 

.. Vom refuza, *:e acela, sa num1m pc Dumnezeu: ne<tllClletOS, nevazut, nc
schlmba~11, crClltOr, judecator şi toate litc te-am primit ~pre slavi rea Lu1? Sau 
pnmmd a=tc numiri, ee vom r.,...,., Le vom referi pe toate la_li~n\3 dumne
ze1asca'l Dar atunci ,·om face pe Dumnc7,eu nu nu mat compus. ct şt amstatator 
din paf'li nca;cmcnca. pentru faptul ca fieo.:are numire inseamna allcev-•"· Şi 
iaras.: .. Da<·ă numirile date lui Dumnctcu tind sa exprime tnate un smgur 
lucr~. cum ~icc Eunumie, e necesar ca ck: sa se poată înlo<:ui rcdproc. ca la 
smonime Dar ce cunfut:ies-ar prodocc daca am smulge fiecarei num1n 1n1e1~: 
sul ,~ prcp::u. ~ctn:! oha lege, wntrara celei a uzului wmun ~~ 2 1~"2\!tc~u 
Duhului" Şt iar~i: .Cum nu va fi nehumc ._..,;dcnta sa spui ca in1cle<ul propnu 
al fiecarei numiri trchuie inlatur~t?" 

Nu e dcl..i Achindin. in chip l'VIdcnt, un ah Eunomic? 1~11 dan m1n1i ca şi 
acela~~ confundind cele dumnezeieşti ~i opunîndu-se înva\3tuni Duhului şi 
dogmclnr mMturisite t'Omun in Biserica. zice taraşi: .. Cum ~u vor fi doua 
dumnc7,ciri ""reale, ca sa nu zic mai multe, daca puterea lui Dumnezeu~~ 
lucrarea a tuate Faetltorului ~i inlclcpdunca şi viaţa şi hun:Uatea *i dtc se 7jc 
ca >Înt dumncteirea dupa fiin\ll. sint r~ecare altcc-'ll~iahccva şi lnate do;o--chite 
de Iim~< tJumnetrlasc3 si intre ele'! A«Stta ni le pwpo-...-aduieşte took>gia cea 
noua. in up<>ti!le flagrd~IA cu dreapta credmţA. Ele nu ueb~Jt pnmue şi nu 
trehuiC a.-.<:ultdt de cei ce le inva\3". Te fact de ruşme, omule, InJUrind tcuk>g.a 
cea ad<.'V2rJt3 s11e ohramiccşti lmpotnva tcologilor adevara{l dnd indrărncşti 
sa ceri sa nu fie ascultali şi primi\Î cei ce sînt v.-..nera!i şi lnduna\i de h>\i 
llinu:rcdincinsii. .Dar nu c, r.ice In alt loc, in nici un fel vr<lt> dcn<cbirc in 
dumnct,Cifca irihiposwtica ce;, una ~!Intreaga~~ deplină, afara de dctt,chirilc 
in ce priVI!.~tc cele trei persoane dumncr,cic~ti şi suprafiinţialc". Ce spui·: Nu 
c dctll'<Chirc Intre in!clep<.iunea dumnct.e1a.-..:a şi dreptatea dumna.cia.,ca, m trc 
s1mph1a1e şi eternitate, intre t>unatate şi neschimhahilitale, fitndea nu se de~. 
l>l-1><...,... intre ele personal'! sa graiasca mai pe larg tool<>gJL 0<1 eX1St1 martum 
suf~<.-.cntc de la ei şi nu mai c n<.'VOIC de nict un alt ajutOr tmpotnva oelor ce-1 
conn-..nc a<.'\Jm . 

• l•ra~1• zi"' acela, revenind Eunomie - adica Achindin la ronfu~ia 
ce-i e draga şi Ja.~lnd cuvîntul dc.~prc fiinta. reduce toate lu•Tanlc con tem· 
plate la un •ingur ln!eles, factndu-lc pe toate un singur lucru. caci afirma 
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ca nu c l""illil, ca liin1a sa fie una, iar cuvfntul despre nestridlciune 511 
fiC a<:elaşt cu cd despre inaţ(;jbiliuue•. La acestea adau~a l>lrMt~te Vastle 
cel Mare: Jn rehd are<ta. cred ca nici euvfntul de:<pre dreptate nu c aJtul 
decît cele amintite; nici cel despre ln\elepo.iunc ~i putere ti bunatate şi ntci 
unul din numirile dumnezeieşti. Şi nu existA nici un cuvint care 511 se 
tntelcagt dupa u:ca ce-i propriu lui, ci $ub tot tabloul numirih>r >3 S(;rii un 
singur ln\CI~'S. Şi printr-un singur cuvint se determina delinilia tuturor ce
lorlalte. Daca te Intrebi de sensul cuvintului judecator, se tatmaceştc cu 
inascihilitatea. Daca vrei 511 dai delini1ia dreptA!iî, i!i sta la Indemina ncwr
poratitatea. Daca vrei 511 ştii ee tnsemana nestricaciunea, sau dact intrebi de 
Intelesul milci, !i-<> spune Intelesul judecl!it. Astfel 511 scbimhi toate numi· 
riie Intre ele, caci nici o expresie nu are un sens propriu prin care sa :o<: 
di~tingo c::-.-: c1: ~!:c:!VaM. lnca-i ~cum ZJCe Eunomie,adid A~!!:~·Jir~ =c 
la fel cu a~-.:llo nu admite In nici un fel vreo deosebire Intre natura dumne-
7.CiaS<.:a şi cete ce sint natural In leglturt cu ea, la ce mai dA Sf. Scripturi 
numiri multe naturii dumnezei~tl. tldndu-i: Dumne1.eu, judccamr, drept, 
tarc, Indelung rAbdator, adevlrat, milostiv si cele asemenea? Daca nid o 

• 
numire nu se ia In Intelesul ei propriu, ci toale se amesteca In ce privelîtc 
Intelesul, e 7.adarnic sa se fntrebuinle~ multe numiri pentru accla~i tu""· 
dnd nid o deoset>ire nu distinge tntreolaha numirile dupa Inteles. 

Iar lu(tin FilosofuJ ~i Martirul spune: . Dumnezeu avind fitntl pentru a 
cxt<ta şi voonta pentru a llptui, cd oe respin&e deosebirea inuc fun11 ~ 
vuintl. respin&e şi cxisten!lf ~i flptuirea lui Dumnezeu. Resptn~t CXtStcnta 
lui şi fao:rea lucrurilo~. Atana.'ie oei Mare zice, la rfndul stu: .. D10 <rlc 
spu.~ d~'lipre Dumnezeu, nu se numqte fiecare fiin\1, ci In te~:atura cu fiinta 
(1<tpt r'Tv OtJOtav)". Grigorie cel Mare In teoloi:ÎC ~:rtieşte şi el: .. S~u c şi 
nemurirea. nerllltatea si neschimhabilitatea fiinta a lui Dumnc1.eu dar . ' . 
a tund ~fnt· multe fiinţe ale lui Dumnezeu~~ nu una, sau e compu~.pumnc,zcu 
din etc. Oei nu poate li toate acestea, fn mod necompi.s, dat·a sint fiînte". 
Sa auzim şi pe Ciril cel prea lnv:l\<'t In cele dumnezeieşti: .,Multe numiri, 
zice, ...00..'111 apliaotc la Dumnezeu. Dar nici una din ele nu indica filn!a. ci 
ceva In legatura cu fiin1a. Daca fteeare ar indica flin~ Dumne1.eu ar li 
compus din nftea fiinte cfte atribute natur.le are". Şi iartşi: .Nu toate: cftc: 
se spune ca le ue Dumnezeu In mod natur.! ca atribuite, sint ~i fiin1a Lui". 

Dar cine ar putea inşira toate cuvintele ~ ln!eieplili d<: Dum~u, 
pe care ~:hindin a Indraznit sa-i lluleasca pe fa!l? Prin de se ar•ll ci natura 
dumnezelalei e aha:va dedl atributele naturale ale lui Dumnezeu, apoi ca ,, 
296 

natura e mai presus de nume. iar Insuşirile pot li numite şi, in ~!!rşit, ca ficare 
numire dumnc1JCiasca nu se aplidl tuturor acestor atribute ci numai unuia. 
Oare, e de alta parere Dionisie a:l Mare pnn exp~ia de mai~ In care <pune 
ca ftearedinue numirile dumna.cteşti 5C aplica la toate lucrAnlc; şoln aa:l~t 
chip~~ fitnlci? D~<>nisiecel Mare o spune a<Jea.<ta tntructt fi«are dintr~ nu~tn 
e aplic:ll.t neimparţit (apcpwr) celor trei persoane. Acea~la ? explica Şt c~ 
insu.<i ~Tiind: ,.Numirile: cclllun,cel a: e.te, Domn. a facevtu ~ta lndumnc7.et 
si tu~te dtc se cuvin intregii dumnczeiri principiatoare (t~ oh! ~taJ)Xta), tine 
~u te prim"'!IC rom un şi unitar pentru Tatal, Fiul şi Duhul, indrA7.n~tc In ~ld 
nerermi< ~~ sft~ie monada supraur.itJ ~~ atotputcmica· .. ca este a~ .. a r,rc..11.at 
si dumnctdes<:ul Maxim in Soolii. spunind . .,Bine a sens Marele Dtontsic: nu 
Parrlll (oo Jl<fH""""l· Caci lucrtrile dumnczo:icşti toata teolOgia le atnbutc nu 
unei sin~re penoane aS( Treimi, ai•re c!c pro~iellple celor trei perwa~·': 
Aceasta o !nY4\2 ~~ dumneJ'I!i<'SCul Gn~rie al Nisci saiind In mntra lut 
Eunumic: .. Dupa numărul numirilor~ mntempta şi in.<u~irilc adevarate ale 
lui Dumnct.L'u. ~•r insuşirile fiind accle.qi pentru fJC,Care ipt~tas, se aratA clar 
identitatea dupa tiin la a.cclor ce poarta acelc&~i tnsuşiri". 

Doci uncmi 11:olngia vt>rhind dl: Dumnt7.eu Intreg (okwrov llcov rtltot>aa), 
ind it:! <>:le trei tpu,ta>e Altcoti lntrclluin\ut.A acest cuvin !Şi pentru un sin~ur 
.;:-~<t:<', lntr~~<:ll dumnct.eirea nu se Imparte trupeşte, ci e lntr~agA In fiecare 
dintr<' rck: trct il".",lliSuri. A<tfel daci ai eera:"' cu iubire de adt..-vlr şo <'ele In 
Jeţlt~ra ru IU<:rAriiC dumnetJeieşt~ ai ana dl Dumnezeu int~g. (~or o ~"') 
Hl lntrupat. deşt nu fteearc ipostas dumiiQJeiescs-a Intrupat l' nt<.1 dupa honţ.t. 
ci dupa lp<,.,tas. unindu-se 'tmul din cele trei ipostasuri cu tram!ntltura noa,tr.t.. 
Asa llt<lumnc7,1!l(:Şte Dumnezeu ~~ pe sfin\i. unindu-se eu ei, InSII nu dupa 
i~ISta< - ace:o.<ta.epropriu numai lui Hristos- nici după fio~\i - turn ~m 
aratat m:.i tnaintc- dar nici prin Intreg barul 'i lucrarea. ct pnn o pa ne mid 
a lucrarik>'f nocrcate ale-dumnezeirii nocreate - .om $-a aratat~ aa:a.<ta 111"i • 
sus - dllr fiind prezent cu totul rteearuia ~i fiind Intreg In 10\i. tmplf\lndu-1>C 
nepattmitnr (01<a&n ,utp<ţop""") ~i lmpartt~indu-se total, dupa chipul r .. rei 
soarclu~ <'IIm zice Va.<ile cel Mare, printr~ mica parte a CAreia vede cin<-va 
Intre~ <oarcle eu amindoi odlii. A '!A sti cu simplitatea lui DumneZJCu, wm se 
poate arata din UfiCie mici exemple aratate In ordinea creatiei. 

A.<tfcllntpărţindu« Dumne2leu, rlmlne nctmpl(\it prin t~tc lmplf\tn'le. 
Dupa judecata lui Achindin, din a:le spU5C mai sus de teolo&J ar rctulta nu 
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numai ca_ Dumne1l:u e cumpu~ d şi ca c de natura dubla De . • . 
dumne,.Ct<:S<."UI Gngoric al N' . E . aceea • 
Ach d . · ISel Către unomic, care a gindit fntclCmai 
face on .'~~·a acur.ot pc drepteredinciclŞi ~cum ne a<11ză acesta pc noi: ..... ,,. 

fitn10~.a~:n~7:~~n :;: :~:u~?0:"~'7~ ref~~ tmfiin!el~ul numtrilor 
1 • .,at a . D ntmte, ct tocare dm numtnle 
eo u~ <u . umnc.<zeu le ooncentrezispre fiinla lui Dumncz ·ru O· . 

tcX:mat a.<a s1 A ·h· d ' ., Se· eu ~re nu 

0 
m . : j c m 10 • :n~ doar Şi el: .. Numirile dumnezcie~ti >~: relcra 

u nc?cu ntreg, llrllle ar ft El, nu la o pane oarox:.rc sau oarcc:.ri ca 
cwmplu la lu<T.!rile ~i puterile fiintiale si naturale Căc'. • . . • ' 
huhm si '-<1 .;;fis·~ .. . · · • 1 aceasta ar m~mna 

·. ·."'m tn tn<l<l nelcgmu monada cea mai presus de unotate" 
'Jlunc ca nummk nu se refera la cele In leg:ltura cu D .. 
dumnc,cta>Că. Iar daca va l'.JCe ca . . umnc?.eu. <1 la fitn!a 
,.. . a . se refera la amt><'le. ş1 ta cele n1ntnlc ,i 11 
""1 ·se v• mntra7Jce cu ce a deci· t • · • • ·. 

dcdt fiima. Dc.:i . . . ~'" tnatntc, ca nu sint altceva cele fiin!ialo.: 
d"m , . . ·.. . S pnn. oroce ar fl (o rt nort eouv), a indicat 'i aici fiino. 

" nc:~ua,t.::a. prc acea.~la a o; n · · • ~ ' ... ~ - ·. E. ' ccnor•t Şl monat toatA numtrc:. dumnc-
t.:la.'\,d• o1 s1 unnm1c 1~r N" ct."i ce (; 1 , 1 1. . . · . · .. - nu ac a '" 1 a<11zA ca st~ic monada <'C<~ 

mat prcsu.' Il.: unnatc, ~punind in fond ncbu~te ca dne nu adm' t. caD 
~~c~ e du~ndlu dura natura, rupe unitatea in doua. In a<a de mare ~,~n.•<-ea~:~ 

/U ·~nun ca Dumnezeu -e Îm""ne •' n• • . ·- . 
<1" dun• loc . . ,... . • IICim,-r\11, nu numai dup.1tp<"la,urt 

· r- ra.n. <um am de2Vl)ltat SI tntr-u.n tratat dcosehit d" 11 marturie şi ,linţii teoktgi. • , m u·ne noua 

Capitulu1 27 

Dar in chestiuruk acestea c neccs., sa ·~~a _ . . 
"gur Fun·•-~ Dum~ -u ~A- ~- r . at omul 3U7. descht~ lTedtn~1os ~i 

""" oM~ ~ uu"'Co""tc SI dupa IJlO" • • d · 
fi~uredtn •=te doua feluri dedco,;c;biri de 1 -. tasun ~· u~ lueran. D-Jt 

1 
" a 1 <:araacrst su.u tntr un raport 

tnvcr; ntr<·olalta. Numtnle >(>Cdficc celor orei tp<)<tasuri ~înt o - 1 . . 
lor. Jar cele wmune ipuştasurilor sint şpclifi<'C lucrarilor Via ~mu~~ ~(ran
e,IC" nu more comuna Tatalui Fiului si D h 1 • D . . \3. <k cx•mplu, 
. • . . • ·. u u Ul . ar nusenume.stc prcstiinta 

Vtal•· nt<l simplitate.., nici n~himbabili'"t~• . . · 1 • ·: • · • . ~ -· n~et a la asemenea Ftcc:.rc 
~utmltre ,'"~trata c o numorc a unei lucrari, nu a tuturor cAci li··~·rc , •.• :.~ 
tn e "'u uncta N 1c de T ' ~ ""~ t~tc lucrarile:. nu un':nat .;a ata, 1':013• e s.pc<lfte unui ip<'IIStas, dar cupnnde 

d 
-~ · • . ~.a~· neschtmbai>lltt.atca si mila si Mmplrt·•t•a 

um,~7.CtaSC3. SI !Oii!C ~le • La ' • ' " ~ 
Oei zice Cu\'fn;ul d ~semenea. fel numele de Fiul şi de Duhul Sfint 

talc .. ic ~ele". Şi dt~~~~~~.~:~7 J~~~;;,i~~~e 3~1~b~~~ :nt ak .talq: al_e 
Duhulut dumne7.eicsc. A<tfcl se lmpanc Dumnezeu dun• t'rww•~·un~tf~nduar ~~ 

y- , . ._.~un, un unJt 
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dupa lucrari. CAci fiecare dintre lucrari este Tatal ti Fiul şi Duhul Sfint. De 
au:ca ~i te<>k)gji acum refera cuvintul &urtg la lucrari, acum la ipostasuri. Ond 
!'<! intrehuin!cal! cu•intul Intr~ cu observarea de<JSebirii i(>OStatocc, nu cu
prinde In sme şi celelalte rp<I'Otasuri, dar cupnnde toate ln<'firile dumncJC~II 
<u natura dumne-t.ciasdl. AŞa se ·salveaza neconfundarca ipostasurilor. prin 
Intruparea lui Durru~crcu şi !~!!• s-a unit cu mine Intreg Dumnezeu ln1reg. 
cau1.lndu·mi mie mintuirea prin patima tru[>uiul, aoica ~-a unit cu mine natura 
dumnewiasdl şi toata ruterca şi lucrarea intr-unul din cele trei ip<lSta<uri. 

<.1nd ln'\3 '" intrcbuJn\eaJ.a cuvintul U.utg do: catre teologi <11 o~»crvarea 
deo!oehlnt !ucraril<n. pentru una din ele. nu cupnndc In el ~i celelalte lucran. 
a\'fnd ct grija sa nu confunde Juctarile, dar cuprrnde toate ipn<~tasunle. Şt aşa, 
prin lkcare numire apli«tti unei lucrari, c numit Intreg Dumne?.eu. O.rc 
Intreg'! T"!e!. !-lui ~i Duhul Slint. Dar nu e numita şi nu se îm~rt~.!i~te fte<·mc 
lucrare rrintr·O lucrare. Tol uŞi~ 7jce ca toate CXIStenlclc se îm(>Anll~I'SC de 
Dumnc,cu intreg. adica de Tatal, do: Fiul ~i de Duhul Sfint. !n au"t lnlcles 
>pune Dronisicccl Mare ca şi aceastaecomun ~i unitarşi una intregii hun3L1\i, 
ca de toata ~i de intrca~a sc lmpa~te fteearc dtn cei ce se fac: vrcdn1~1 'li 
"'impanaşca,ca. IJJr nu rum ln\clegc Achtndtnt(){lfb şi fnlr<'a~,;"'l'nind pc 
l>dl<~ acc,l<>r cu•1ntc o;.' tuate se tmpArlăŞCM: ~~ de fi1nţa şi de lucrare.;~ lui 
DumncYeu. Uaca ae<:>t In lele~ J.ar avea cuvintele Ju1 Dionisie cei M•rc. n·<H 
ft z" 1111 el in cap. 4 ai /muhiti ctrtfti: ,.Toate cxi~tcn\clc se lmpana-:c-'c de 
rruvidcn1a care îzvur:l.~te din dumnc7.Cirea suprafiin1iaiă şi a toate cau7a
I<X<rc"1. Iar puţin mai dcpane: .. Este evident ca In jurul ei sint acele fian1c care 
se Impart~"" de ca muluplu". Iar In cap. 4 al Numirilor dtmtnn•i<fll 'l'une· 
.. Bunatatea atot perfecta"' Intinde pina la cek: d1n urmi!. unora fiind prc.-cnta 
In lntrc,tme. altora intr· un chip inferior, iar altctra tot mai pu1in. Şt unde se 
lmpărtă'jL"'-' ele hine in mll<l deplin, iar altele >lnt rrovate mai mult ..au mat 
pu1in de c1"1 .• Cum se im(l3rt.1~te Intregul de c~trc tu!i, unura fiind rrc1.cnt 
In tntrcgîmc. ~ltora nu ~i unllla imparta~indu·!\1: deplin ~i multiplu, iar altora 
nu deplin şi multtplu, daca nu In chipul in care am aratat ca se lmpană~~tc 
Dumnc1.cu Intreg, adica Tatal, Fiul~ Dubul Slint'! Şi cum, fiind dupa fiin1a 
cu tutui neimparţit, ~ ... r lmpar~i dupa ea fiecarei existente tn mod diferit, 
unor• chiar multiplu? De aceea, spune Dion1~1e oei Mare, toate se tmpan~ 
de pnMdenţa care izvura.~te din dumnezeirea atotcauzatoare. Iar in cap. -' al 
Imulriri bi.vu>Ceţri spune: .. Fet'teirea durru~eteiasca cea mai presus de toate, 
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d"'i se revarsa prin bunatatea dumnezeiasdl ~pre oei ce prin tmpanaşire 
pnmili in oomuni!Jne sl!ntl. nu iese afara elin locul ~i <lin 1emelia cea nerniŞ~:.oll 
dupa fiin~"1• 

Unele exi~tcn!e se lmpar\4.,~ deci numai <le lucrarea de tiin~ tllcatoare 
lui Dumnezeu, d~i prin aceas~;~ se trnpan~csc de Dumne1.eu Intreg. Dar 
se tmpanaşe~c şi de lucru rea de via!ă racaware. Altele şi de aceasta, dar nu 
~e cea de lnlck:~iune racamare. Altele iaraşi şi <le aa:asta pe linga cclcllllte. 
Numai Ingerii cei care şi-au pastrat locul lor şi aceia dintre oameni care 
ajuns la cinstea supralireasct data liin\clor 1'11\tODale, se lmpana.~ şi de 
lac:rArea şi de harul edificator, de lnsaşi lumina dumnezeiasca şi negra11a. caci 
numai harului dumne1.Cie~ li este propriu, dupa Maxim Manur.:.iwrul, sa 
<laruiasdl exi"en1e1or lndumneze11e analog cu treapta lor, luminind natura cu 
lutulnl rea m:~i presus <le fire şi rididnd-o prin prL,uslnţa slavei deasupra 
gr•ni!clor ei. caror exhten1e'! Ingerilor şi oamenilor care au pastrat pc dt au 
putut armonia putenlor mor.de dată de crc..tm, lndt pot servi ca organe ale 
Lut, care pornesc in ele lucrarea lui <lumn~iasca. ~i nu inuea,a fM.'Circ, 
aceea lmpar!indu-"" nclmpaf\il. Câ; daca focul. care e fiin~ şi corp, sc 
Imparte ~ nu se impane. <lupa teologul Gura.dc Aur, l'U atll mat mult se 
Intimpla aceasta dnd c "tlrba <le lulTare şi inca de-o lulrdre ce emana din fiin1a 
n«<rJX>rala. 

Duar şi dintre nrtţ;oncle mu?Jcalc, fie ca sint de sunat sau de batut, nu 
primeşte fiecare toate lucrarile omen~ti. ci vreuna din ele,~ cele mai multe 
nu pornesc ni<.i aa:a lucrare toata. Iar flin1a ornenca:sâ n-o primeşte nici unul. 
De soare inca se impanaşqte f.ecare fiin\â, dar nid una nu poate primi In ea 
toate r.w:le lui, iar fiin1a SOIIrelui n.-o poate primi nimeni ~'Um deci raza 
suarelui, deşi ncdcspaqoti de ~re, totu~i numai ea se irnpanaşcşte, la fel, ca 
s! folo~im a(-casta iu1ana oh!;Cura din lumea ~n<il>ila, ~i harul <leifiUJtor prin 
care se lndumnezei= cel ce se lmpan.1:je.'\C de el, c.~te un oarecare ~ar dum
nezeiesc, <Iar nu natur• lui Dumne,.cu. l"u fiindcA aceasta eabsenta din cei ce 
S·au lnvrcdni<.;t de har, cum blrf~te Achindtn; natura lui Dumnezeu e doar 
pretutindenl Ci liinda nu este tmpanaşibtla, neexistind, cum s-a Mrttat mai 
sus, nici o creatura care sa poata <a se impanaşea.<ea <le ea. 

sa raminem la pilda de mai Inainte: Lum>na soarelui e nedesp.IJ1ita de rua 
lui'' de caldura procurali de ea. Dar dintre liln1e1e care se bul'Urt de ~n·, 
acelol'll care n-au ochi le rtmlne lumina netmpanaşil>ili! primind num~i dlklu-
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r• de la raza. Precum deci liinlele f1ri ochi n-au cum percepe lumina, ~ :
şi cu mult mai vinos - nid una dintre existeo\e nu va a;ea vreo ~panaş ore 
cu fiinţa Creatorului. cad nu este nici una dintre Bptun ~re sa atba putere 
s-1 primeasca natura Creatorului. Lucrarea dumne7~i.tlsca .~t harul ş•. ~uterea 
fiind prezente pretutindeni, oclor ncap\i de-a prim• lum>na dtn pncma ne: 
cura1eniei le ramine şi ea nelmplrtaşită, de parcA ar fi absentli. De aceea ŞI 
Va.<ile cel Mare zia:: • Tuturor le este prezcnt Duhul Sllnt, desigur nu lilnd 
absentA puterea care-i este proprie, Clei e nedespaf\ilă de El Şi celor ce sint 
cura\t de patimi le arata puterea Sa, clar a:lor ce au panea condudltoare 
lntinata de murdaria pacatului, nu". Şi iataşi: .Precum prC?..Cn\a persoanc:Jor 
nu >C reOecta in toate materiile, d numai In unele care au o anumttă ~lctal~ 
~~ truMparen\8, la fel n" tn toate sufletele se ar•tJ lucrarea Duhulut, a numai 
In cele ce n-au nimic >ucit sau lntonocbeat". 

Afl este ~i cu toata virtutea. Nu apar1ine naturii creat~rilor. Ci se da celor 
tndumnezei!i prin unirea cu Dumnezeu, fiind puterea pnn car~ tr1.>e5C d~m: 
neuiC~te (~WOI "uwt). Aşa spur>e capatul cel mai lnall al cetei dumnae~u 
a aJX>Stoblor, Petru; "Ca sa vcstili vinulile celui ce V-a cltemat ta mtnunata 
Sa lumina· (1 Petru. 2, \1). De aceea spune~~ prea tnvaţatul in cele dumne
zţie~jti, Maxim: .E tara de tnCX!puttoata virtute~ care ~u.are ttmpul ~·~.bau1~ 
.,. .:a. avind pe Dumnc?.eu singur Bdltor al ~ru.~tCn\ct et dtn e~crnttate . lu~l
r<:a ded şi bucuria. pacea~~ t:tdelunga rabdare şi cele aproptate lor, apar\1!1 
~c iapt n~tural (opwv<wt). adica creatura! (l<'rtorwt) tuturor fiin!elor Ta\îo.nale, 
dar ca erouri ale celOr cu •dl~rat '-xistente. Om caw.a aceasta ar putea cmcva 
sa se fo}()seasca rau de ele, vrtnd sa nesocotea.'(:4 legile dumnczeie:jtt 

Dar pe lfngil acestea mai ~lnt ~i vinu\ile supralir~ti (ta v~r~) care sint 
numai ale Duhului. De U<re, spune şi· Vasile cel Mare. ca le are Duhul etern: 
Cei ce se lnvrcdnicesc de harul Duhului, se hut'Ura ~~se lmpartaşesc de lnsejt 
I'Tul1elc Duhului. De fapt, avem in noi ~i o lnlelepciune de ta naturi, pe care 
pnn maduin~ o putem face sa progreseze. Dar slin~lur li .se di, dupa 
rnpc~uinla din Ewngbetii, 1n1elcpdunea Duhului care grăi~~e pnn e..ln~tlep
ciunea ~ dupa cuvintul lui Solomon, ou se va saJaşlut tn ~rupul ocupa~ 
de pkat. Jar de se va sa~lui, schimblndu-se omul tn rtu, va fugJ de ta el Clei 
Duhul Sftnt oei <!atitor de ln!elepciuoe (n<Xl&tat), va pleca de la cucetele 
nelnlelepte, ·cum spune tot Solomon care s-a tnvrcdnidt de in!clcpciunc:a lui 

Dumnezeu si a sais deSpre ea. 
• 
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