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În următoarele pagini întâlnim câteva personalităţi pe cât de măreţe pe atât de simple. Deşi zicerile sau
apoftegemele din Pateric sunt, uneori, atribuite unui
singur „senex” (bătrân) neidentificat, mai frecvent sunt
atribuite nominal sfântului care le-a emis. Îl întâlnim,
de pildă, pe Cuviosul Antonie, care nu este nimeni altul
decât Sfântul Antonie cel Mare. Acesta este „Părintele
tuturor sihaştrilor”, a cărui biografie, realizată de Sfântul Ierarh Atanasie cel Mare, a aprins în întreaga lume
romană flăcările vocaţiei monahale. Cuviosul Antonie
a fost, într-adevăr, Părintele duhovnicesc al tuturor Părinţilor Deșertului. El a dobândit nepătimirea după
lupte duhovnicești îndelungate şi, oarecum, insolite cu
demonii. Tot în aceste ziceri patericale întâlnim oameni precum Sfântul Arsenie „Romanul”, iubitorul de
solitudine și tăcutul străin care a venit în deşert de la
curtea îndepărtată a împăraţilor Constantinopolului.
Îl găsim pe iubitorul și jertfelnicul Agathon, pe răbdătorul, smeritul și ascultătorul Ioan Colov sau Piticul, care
dorea să „devină un înger”, dar și pe Cuviosul Pimen,
care apare, poate, cu cea mai mare frecvenţă. Spusele
sale se disting prin profundă umilinţă, discernământ,
17
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evitarea discuțiilor intelectuale aride, prin înţelegerea
fragilităţii umane şi prin solidul lor bun simţ. Lista cuvioșilor ale căror butade le vom lectura în continuare
poate continua. Vom vedea că nu este deloc scurtă.
Toți aceștia au abandonat lumea pentru a renaşte
duhovnicește. Pragul trecerii în noua viaţă este pocăinţa, deşi nu reprezintă învierea în sine, pocăinţa este
conversia minţii care se pregăteşte pentru ea, sau mai
bine spus, o prevesteşte. Recuperarea timpului pierdut
semnifică o întoarcere la ceea ce a trecut, o întoarcere
a prezentului în umbra trecutului, în timp ce pocăinţa
vine ca o rupere de tot ceea ce s-a petrecut înainte, se concentrează pe prezent şi conduce spre un nou început.
Prin Botez şi prin Pocăinţă, Hristos Domnul refăureşte „făptura cea veche”, pe omul unei lumi care aparent este aceeaşi, dar care ia cu totul altă înfăţişare şi
poartă cu totul alte sensuri pentru cel căruia i s-au deschis ochii inimii şi cugetul.
Cuvioșii își exprimă convingerea că pocăința intensă
nu duce către descurajare sau deznădejde, ci, paradoxal, poate, pentru unii de astăzi, la cereasca bucurie.
Este tipică Patericului condamnarea păcatului, părăsirea
lui și îmbrățișarea pocăinței, văzută ca o totală întoarcere ori ca un act de compensare și de cultivare a virtuților contrare păcatelor comise. Plânsul pentru păcate
și mărturisirea lor înaintea Părintelui duhovnicesc
sunt foarte dorite de părinți, căci aduc ușurare sufletească. Plânsul aduce și multă și nesperată mângâiere
sufletească, atât de necesară celor ce se pocăiesc.
18
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Prefacerea totală a omului este una dintre cele mai
mari minuni, care de-a lungul veacurilor a fost validată
prin şirul nesfârșit de mucenici, sfinţi, convertiţi şi transfiguraţi. Μετάνοια [metanoia] sau schimbarea minții,
a modului de a gândi și pocăința, în general, este totala dezagregare a sinelui păcătos al omului şi imediata
lui metamorfozare în subiect de jertfă. Omul cel vechi
moare, se naşte unul nou, viu întru Hristos Domnul,
un om eliberat din robia păcatului şi de sub stăpânirea
satanei, circumscris de alte coordonate etice și duhovnicești. Pocăinţa era parte integrantă a programului
monahal. Toate mijloacele de pocăinţă – post, rugăciune, lacrimi, căinţă etc. – aveau ca singur obiectiv
crearea „omului nou” (νέος άνθρωπος). Precum Părinții înșiși mărturisesc, strădania principală trebuie
să fie starea neschimbată a inimii, cu gândul îndreptat
întotdeauna către Dumnezeu și către cele dumnezeiești.
Toate cele concatenate de aici încolo ne oferă căi
specifice pentru asocierea spiritualităţii aplicate a Părinților Patericului la vieţile noastre creştine, la comunităţile noastre şi la complexele provocări cu care se
confruntă lumea noastră. Suntem invitați astfel să ne
împărtășim din oaza de înţelepciune a părinților şi a
maicilor deşertului, dar și a părinților ale căror „vorbe
de duh” compun Patericele alcătuite ulterior în toate
țările ortodoxe, până în zilele noastre. Virtuţile lor simple se adresează direct nevoilor esenţiale ale societăţilor secolului XXI şi vocaţiei noastre de a-l face tangibil pe Hristos prin cuvintele şi acţiunile noastre.
19
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Venerabilii bătrâni ai deşertului din secolul al IV-lea
sunt cei care ne readuc în atenție adevărurile fundamentale despre lume şi despre noi înşine, adevăruri
pe care deseori avem tendinţa să le uităm şi pe care ei
le transmit tuturor generaţiilor, din toate epocile.
Fiecare dintre noi trebuie să-şi găsească propria „cale
a deşertului”. E imperios necesar ca fiecare să caute
locurile unde se simte singur, însetat de înţeles, de sens,
înfometat de profunzimile vieții, de moștenirea adevăratei vieți veșnice și de ceea ce ar trebui să împlinească zi de zi pentru a o dobândi. Fiecare dintre
noi va descoperi zonele care trebuie purificate, în care
îl putem întâlni pe Dumnezeu şi unde Dumnezeu ne
vorbeşte. Bineînţeles, fuga în deşert nu va fi întotdeauna atât de radicală precum cea practicată de bătrânii
Egiptului creştin timpuriu. Așa cum sublinia părintele
John Chryssavgis1, căile detaşării şi momentele îndepărtării ar putea fi și nişte ocazii nesemnificative,
care, dacă nu suntem atenţi, e posibil să treacă neobservate. Astfel de ocazii pot fi: un moment singur, un
moment de tăcere în prezenţa unui prieten, o plimbare
solitară, o drumeţie, o cursă de înot sau o partidă de
pescuit liniştită, un moment de reflectare într-un colţ
retras, o plimbare mai lungă cu maşina, o aşteptare
lungă în timpul unei călătorii scurte cu maşina, când
suntem prinşi în trafic etc. Acestea pot constitui tot
1

„The Desert and the World: Learning from the Desert Fathers
and Mothers”, în Greek Orthodox Theological Review, 53, Nr. 1-4,
2008, p. 153.
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atâtea șanse de „merge” în deșert, de a ne afla măcar
câteva clipe în singurătate și meditație, de a ne regăsi,
de a fi cu noi înșine, a „ne veni în fire” (în adevărata
fire), de a medita la scopul vieții și la ceea ce trebuie
săvârșim ca să-l atingem, de a prioritiza în viața noastră trăirea adevărurilor evanghelice și împlinirea lor,
de a intensifica rugăciunea etc.
În cuprinsul cărții de față, nu ne propunem să prezentăm o simplă propedeutică în lucrarea pocăinței ‒
aceasta se regăsește doar în capitolul I, unde am încercat să expunem câteva gânduri legate de această
temă ‒ ci dorim să îl conducem efectiv pe cititor în lumea gândirii profunde și a trăirii duhovnicești intense,
a înțelegerii înalte și a logicii credinței, așa cum ni le
înfățișează tradiția duhovnicească a marilor părinți
îmbunătățiți începând din secolele III-IV și până în zilele noastre. Nutrim speranţa că în selectarea şi editarea
acestor cuvinte și istorisiri duhovnicești antologice,
prezentăm acești atleți ai virtuții într-o lumină nouă
şi le readucem prospeţimea.
O mică parte dintre capitolele ce alcătuiesc prezentul volum au fost publicate anterior în ziare și reviste teologice din țară. Acestea au fost inserate aici
într-o formă revăzută și adăugită.
Deși lectorul acestei cărți va observa că o parte din
exortațiile sau istorisirile de aici sunt adresate în special
călugărilor, totuși ele interesează și folosesc deopotrivă
de mult și viața duhovnicească a creștinilor mireni,
fiecare dintre aceștia fiind chemat ‒ ca și monahii ‒ la
21
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„lupta cea bună” pentru dobândirea mântuirii. Dacă
ușile Împărăției Cerești sunt ușile pocăinței, atunci cu
toții, cler, călugări și mireni, avem trebuință de pocăință, căci nimeni nu este fără de păcat, așa cum scrie
și Sfântul Ioan Evanghelistul: „Dacă zicem că păcat
nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este
întru noi” (I In. 1, 8).
Volumul a fost alcătuit cu menirea de a oferi cititorilor prețioase îndemnuri și explicații duhovnicești
pe tema propusă, iar predicatorilor un bogat material
ce poate fi fructificat cu succes.
Doresc să mulțumesc pe această cale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei pentru că a binecuvântat apariția acestei cărți.
De asemenea, aduc mulțumiri Părintelui Profesor Ioan
C. Teșu, care mi-a deschis sufletul spre scrierile de Teologie Patristică și de Spiritualitate Ortodoxă. Părintelui
Profesor îi mulțumesc, totodată, și pentru Prefața alcătuită la această carte. Recunoştinţa mea se îndreaptă
şi către ostenitorii Editurii Doxologia a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru editarea și tipărirea în condiţii grafice deosebite această lucrare.
În final, îmi exprim speranța că lectura prezentei
cărți va duce la sporirea virtuții și la intensificarea
adevăratei pocăințe care este aducătoare de pace, de
mângâiere și de bucurie cerească.
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I. Care sunt cele mai mari minuni?
Reflec]ii despre poc\in]\
Tribunalul lui Dumnezeu în om: con[tiin]a
La ce-i slujeşte omului conştiinţa
Dacă vorbim de conștiință în sine trebuie să ne raportăm la un criteriu, căci acesta e un termen pe care
și-l revendică foarte mult filosofia, psihologia, teologia
etc. Conștiința psihologică o întemeiază pe cea morală,
căci omul este mai întâi conștient de sine însuși. Sfinții Părinți nu vorbesc decât arareori în scrierile lor de
conștiința în sine. Ei o prezintă ca făcând parte din
chipul lui Dumnezeu în om, neidentificându-se cu conștiința morală. De pildă, toate ființele umane au conștiință de sine, însă unele au o conștiință morală foarte
slabă, laxă, întunecată de păcat.
Conștiința morală este, potrivit învățăturii creștine, glasul lui Dumnezeu în sufletul credinciosului,
care-l îndeamnă la împlinirea legii morale. Ea este
înscrisă ontologic în noi de către Dumnezeu încă de la
naștere, adică este înnăscută în sufletul nostru, ca lege
a Sa, ca descoperire a legii morale naturale și semnul
cel mai evident al asemănării noastre cu Dumnezeu și
al iubirii Lui pentru om.
23
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Înainte de săvârșirea oricărei fapte, conștiința actualizează în memoria omului legea lui Dumnezeu și
valoarea morală a faptei ce urmează a o îndeplini. Dacă
aceasta din urmă este potrivit legii dumnezeiești și
deci bună, ea îl îndeamnă pe om să o săvârșească, iar
dacă este rea îi interzice îndeplinirea ei. În timpul făptuirii, îl însoțește și îi relevă fără părtinire dacă a făcut
bine sau rău. După împlinirea faptei, ea aduce în adâncul sufletului o bucurie și o mulțumire deosebită dacă
omul a urmat binele, și dimpotrivă, o întristare profundă, rușine și remușcare, dacă a cultivat răul. În cazul
săvârșirii unei nedreptăți sau a unei fapte nelegiuite,
conștiința strigă cu glas tare, învinuiește, arată fapta
cea rea, ca şi cum ar scrie înaintea ochilor gravitatea
păcatului omului. Prin urmare, conștiința împlinește
un rol sau o funcțiune întreită: înainte de săvârșirea
faptei este sfătuitor, în timpul săvârșirii este martor,
iar după săvârșire este judecător. În cele din urmă,
conștiința mai are și rolul de a aduce necontenit în
amintire faptele rele şi de a nu îngădui să dăm uitării
ce am săvârşit, descoperindu-ni-le continuu, ca, doar
aşa, să nu mai cultivăm răul.
Conștiința nu dispare niciodată, însă dacă nu e
ascultată și glasul ei este mereu înăbușit, ea se întunecă, fiind acoperită de păcat. Unii, tocmai din cauza
nenumăratelor ticăloşii, nu au o conştiinţă a păcatului,
viciile sfâşiindu-le conştiinţa morală. Însă și în cazul
acestora ea răbufnește, însă mai rar, uneori târziu – chiar
pe patul morții –, și le chinuie sufletul cel nelegiuit.
24
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Con[tiin]a – tribunal al lui Dumnezeu în om
Părinții Bisericii numesc conștiința morală „tribunal al lui Dumnezeu în om”, „sanctuar imaculat”, „acuzator” nelipsit din om, care nu poate greşi, nici nu poate
fi înşelat. Chiar dacă cineva ar putea ascunde de toţi oamenii păcatul săvârşit sau fapta nefirească, rușinoasă,
de acest acuzator n-o poate ascunde, căci conștiința îl
însoţeşte mereu, îl supără, îl chinuie, îl biciuieşte şi
niciodată nu se linişteşte, ci se năpusteşte continuu
asupra lui, cerându-i socoteală de cele ce a greşit, arătându-i şi mărimea păcatelor şi pedeapsa ce va urma.
După cum un doctor bun nu încetează de a da doctorii unui bolnav până ce nu-l vede făcut sănătos, tot
aşa şi conştiinţa nu se opreşte, ci are necontenit grijă
pentru ca păcatul sau călcarea voii divine să nu fie înfăptuită, pentru că aceasta din urmă constituie de fapt
adevărata povară a omului.
„Esența Ortodoxiei este firea omului” susținea părintele Rafail Noica1; astfel, rolul conștiinței este de a
preveni despărțirea omului de Dumnezeu prin fapte
nefirești, care dezbină, tulbură, neliniștesc, aduc sfâșieri
lăuntrice, această stare de fapt putând fi explicată prin
faptul că nu răul aparține firii noastre, ci binele și dorul după Dumnezeu și uniunea cu El.
Conștiința nu ne arată calea, ci ea ne dă un imperativ în căutarea împlinirii binelui și a virtuții, a legii
1

Celălalt Noica - mărturii ale monahului Rafail, însoţite de câteva
cuvinte de folos ale părintelui Symeon, ediţie îngrijită de Pr. Eugen
Drăgoi şi Pr. Ninel Ţugui, Editura Anastasia, Bucureşti, 1994, p. 25.
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