
 

 

Predica in Duminica a Doua a Postului   
Sfantul Grigorie Palama ,Arhiepiscopul Thesalonicului 

(15/3/2020) 
  
     Sfantul Grigorie Palama, un mare părinte al Bisericii, Arhiepiscop al Tesalonicului,este onorat 
astăzi. Sfântul Grigorie, urmând exemplul Sfinților Părinți, din timpuri anterioare, a luptat pentru a 
face față sectelor secolului al XIV-lea și pentru a sprijini Dogmele Ortodoxe. De aceea, Biserica și-a 
definit memoria pentru a fi comemorată în a doua duminică a Marelui Post, ca o extensie a Duminicii 
Ortodoxiei. 
        
Sfântul Grigorie s-a născut la Constantinopol în 1296. Tatăl său a fost membru al Senatului Palatului 
și consilier de încredere al împăratului. Dar a murit foarte devreme pe când fiul său avea încă 7 
ani.Astfel, împăratul Andronikos al II-lea a preluat protecția micului Grigorie, care era coleg cu fiul 
său, cu perspectiva, ca în viitor,sa-i încredințeze funcții înalte. Grigorie a excelat în studiile sale în 
filozofie, dar la vârsta de douăzeci de ani a renunțat la studiile științifice și s-a dedicat studiului 
literaturii ascetice, sub îndrumarea episcopului Philadelphias Theoliptou. El a fost dus la o mănăstire 
de pe Muntele Papikion din Tracia, iar mai târziu la Muntele Athos. 
Când ereziile au apărut în Tesalonic, el a fost forțat să-și părăsească viața liniștită și să lupte pentru a 
face față acestor secte. Ani de zile a fost în conflict cu calugarul filosof  Varlaam, din Calabria, Italia, 
care venind in Salonic  a pervertit doctrinele ortodoxe; el nu a acceptat decaderea Duhului Sfânt de 
laTatăl Ceresc, așa cum a fost formulat în Simbolul Credinței și, împreună cu alte fapte rele, a purtat 
un război împotriva liniștii și rugăciunii morale.  Sfântul Grigorie a scris multe scrieri pentru a 
consacra învățătura ortodoxă în aceste subiecte și pentru a o face de înțeles pentru toată lumea. Clasice 
sunt lucrarea Duhului Sfânt, despre Lumina Necreata, în favoarea tăcerii și a altora, cu care l-a 
anatemizat pe Varlaam, și în cele din urmă a fost forțat să-și ceară scuze și să se întoarcă în Italia. 
  
Sfântul Grigorie, in 1326 a fost hirotonit ca preot și mai târziu ca arhiepiscop.In paralel cu lucrarea 
sa apologetică, a dezvoltat, de asemenea, o lucrare pastorală remarcabilă pentru cultivarea spirituală 
a turmei sale. Mai presus de toate, el a platit cu viața sa sfântă. A adormit pe 14 noiembrie 1359, la 
vârsta de 63 de ani. În conștiința credincioșilor, el a fost impus ca sfânt; si reputația sa de sfânt a fost 
larg răspândită impreuna cu multele miracole pe care le-a făcut. În acest scop, Patriarhia Ecumenică, 
în anul 1368, l-a canonizat ca Sfant cărturar al Bisericii. 
  
Sfintele moaște ale Sfantului Grigorie Palama au fost aduse in Mitropolia din Tesalonic.  
Printre lucrările care au fost păstrate, există discursuri ale Sfântului Grigorie catre credinciosii sai .Ca 
sa pricepem gustul dulce al cuvintelor lui, să auzim câteva fragmente din cel de-al 56-lea discurs 
despre Tainele Sacre. Este, la urma urmei, o problemă care este de interes special pentru noi, ca în 
timpul acestui mare post de patruzeci de zile cel mai adesea sa intelegem Tainele Binecuvantate.  
  
Sfântul Grigorie scrie: 
Așa cum pământul trebuie cultivat și pregătit și apoi insamantat pentru a da roade, așa trebuie să ne 
pregătim pentru Taina Euharistiei. Pregătirea pentru noi este mentală și constă în pocăință, principiul 
mărturisirii. 
De aceea este necesar, fraților, ca fiecare dintre voi să aibă un tată spiritual și să vină la el cu credință 
și să fie umil înaintea lui și să se spovedeasca despre patimile rele ale inimii, și să accepte vindecarea 
spirituală pentru a fi eliberate din suflet - înainte de a fi adânc înrădăcinate - spini și manunchiuri de 
păcat, pe care fiecare dintre voi le purtati in intetriorul vostru cu empatie si pasional. 
 Să ne curățăm mai întâi, fraților, atât corpul, cât și gura și mintea, și să venim să ne impartasim cu 
conștiință bună și curată. Să venim după ce avem nu numai trupul, ci și scânteile care sunt în 
profunzimea sufletului. Pentru că așa vom ajunge la mântuire... 



 

 

  
  
Cu Transfigurarea Divina, să ne amestecăm sângele cu sângele lui Dumnezeu, pentru a eradica 
deteriorarea lui ; Pentru că în acest Sânge Cinstit al lui Hristos există o mulțime de beneficii de 
nedescris. Acest lucru ne face tineri,din bătrâni și eterni din temporari; 
  
De aceea  nu trebuie doar să fim curatiti mai întâi și apoi să venim, ci și după ce primim acest dar 
divin - Sfânta Impartasanie - să avem grijă de noi înșine și să luăm multe măsuri de precauție, astfel 
încât să rămânem superiori patimilor și să predicăm virtuțile celui care a prosperat cu obisnuinta  în 
noi.... Să ne gândim cu cine ne-am alăturat și ce lucruri am meritat să primim și să fim surprinsi de 
mărimea excesivă a Darului nostru Divin și de dragostea Domnului nostru, să oranduim atât actul, 
cât și rațiunea cand ne-am gândit la "voia lui Dumnezeu,ce este bun si placut si desavarsit";  (Rom. 
12.2) * 
  
* Sursa: Grigoriou Palama Works, Ltd,Pateriand Publications "Grigorios Palamas" Discursul 56. 
  


