
3

Constantin Cavarnos

PREOTUL — P|RINTELE 
DUHOVNICESC

Traducere de prof. Paul B\lan

Carte tip\rit\ cu binecuv=ntarea
~naltpreasfin]itului

TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

Editura DOXOLOGIA
 2012



5

Cuprins

Prefa]\ ...................................................................................... 7

Capitolul I — Preotul — p\rintele duhovnicesc ....................... 9

Capitolul II — Nestemate din lucr\rile Sf=ntului Ioan
Damaschin, cu privire la via]a duhovniceasc\ ....................... 35

Capitolul III — Pov\]uiri ale Sf=ntului Grigorie Palama .... 42

Capitolul VI — Scara dumnezeiescului urcu[ ....................... 49



Preotul – P\rintele duhovnicesc

7

Prefa]\

Aceast\ carte este alc\tuit\ din patru omilii, ]inute
de mine în parohii cre[tin-ortodoxe din statul New Jersey,
între anii 1995-1996. Prima [i cea mai de seam\ omilie,
care cuprinde partea substan]ial\ a acestui volum, este
intitulat\ „Preotul — p\rintele duhovnicesc”. De[i este
scris\ drept r\spuns la o invita]ie a preo]ilor ortodoc[i,
fiind destinat\ mai ales clericilor, ea este de un real in-
teres [i folos pentru mireni.

Celelalte omilii — „Texte alese, de mare valoare, din
Sf=ntul Ioan Damaschin cu privire la via]a duhovni-
ceasc\”, „Pov\]uiri ale Sf=ntului Grigorie Palama cu
privire la via]a duhovniceasc\” [i „Scara dumnezeiescu-
lui urcu[” — se adreseaz\ atât clericilor, cât [i mirenilor.
Sunt încredin]at c\ ele vor fi de folos amândurora.

Locul în care fiecare dintre aceste omilii a fost pre-
zentat\, precum [i data prezent\rii ei sunt înregistrate
la începutul fiec\reia.

Meritul pentru publicarea acestei c\r]i apar]ine în
primul rând cucernicilor clerici din New Jersey. F\r\
invita]ia lor, venit\ din inim\, spre a putea vorbi despre
problemele de care m-am ocupat aici, precum [i dorin]a
lor, exprimat\ cu t\rie, de a vedea aceste omilii tip\rite,
aceast\ carte nu ar fi ap\rut niciodat\.

Constantin Cavarnos

Belmont, Massachusetts
martie, 2002
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Capitolul I

Preotul – p\rintele duhovnicesc*

Am fost invitat s\ vorbesc despre subiectul legat de
„felul în care preo]ii pot fi p\rin]i duhovnice[ti mai buni”.
Luând în discu]ie acest subiect de mare importan]\, m-am
folosit de afirma]ii de mare valoare, f\cute de cuvio[i ai
Bisericii Ortodoxe, atât din trecut, cât [i contemporani
cu noi.

Da]i-mi voie s\ încep prin a înf\]i[a câteva recoman-
d\ri d\ruite nou\, în vremea noastr\, de Gheron Paisie
Athonitul (1924-1994). 

P\rintele Paisie s-a n\scut în provincia istoric\ a
Capadociei [i a vie]uit sih\stre[te în Sf=ntul Munte.
Acolo el a dobândit reputa]ia de cuvios foarte practic [i
în]elept, fiind c\utat de numeroase persoane spre a primi
pov\]uiri în probleme legate de credin]a ortodox\, pre-
cum [i asupra unor probleme personale. Unul dintre fiii
s\i duhovnice[ti, p\rintele Dionisie Tatsis, care a slujit
Biserica „în lume”, l-a rugat cândva s\-i dea pove]e de-
spre modul în care ar putea îmbun\t\]i via]a duhovni-
ceasc\ a enoria[ilor s\i. Fericitul Paisie a început prin a
r\spunde la aceast\ întrebare f\când urm\toarea re-
marc\: „În vremea noastr\, predica nu-i mai influen-
]eaz\ prea mult pe oameni.

* Conferin]\ ]inut\ pe 3 aprilie 1995 preo]ilor ortodoc[i din statul
New Jersey, în parohia cu hramul „Hristos Mântuitorul” din Paramus.
Ea a fost sponsorizat\ de Fr\]ia Clericilor Ortodoc[i din nordul statu-
lui New Jersey [i de Protopopiatul Bisericii Ortodoxe din America (OCA).
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Oamenii din zilele noastre aud foarte multe lucruri.
Preotul trebuie s\ urmeze o alt\ cale, una care va aduce
roade duhovnice[ti. Iat-o: «Str\dui]i-v\ pe cât pute]i s\
deveni]i un bun preot lucrând asupra voastr\. Atunci
ve]i vedea c\ enoria[ii vo[tri vor începe s\ devin\ mai
buni, f\r\ prea multe str\danii s\vâr[ite pentru ei. Prin
urmare, str\dui]i-v\ s\ lucra]i cu voi în[iv\. O astfel de
munc\ este o lucrare lini[tit\ cu aproapele t\u»”1.

Prin „munca cu sine”, p\rintele Paisie în]elege as-
ceza, lucrarea duhovniceasc\. O astfel de lucrare, pov\-
]uia el, trebuie s\ aib\ o temelie puternic\ pe înv\]\turile
Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii.

Vorbind în chip analitic, p\rintele spunea: „Îm-
pr\[tierea min]ii asupra lucrurilor p\mânte[ti de[arte
împr\[tie sufletul. Întoarce]i-v\ întreaga aten]ie înl\un-
trul vostru, spre a v\ cultiva via sufletului vostru, spre
a smulge to]i spinii p\catelor [i gre[elilor [i a s\di în
locul lor virtu]ile.

S\ [ti]i c\ aceast\ lucrare asupra ta nu este deloc
u[oar\. Necesit\ eforturi. Vei întâmpina multe greut\]i
pe cale. În toat\ aceast\ osteneal\ a ta vei dobândi mult
folos citind felurite lucr\ri ale Sfin]ilor P\rin]i, cum ar
fi: Filocalia, Scara dumnezeiescului urcu[ [i Patericul.
Într-însele vei afla tot ceea ce dore[ti cu ardoare, tot
ceea ce î]i trebuie. Acestea te vor c\l\uzi pe o cale si-
gur\. Oricum, trebuie s\ le cite[ti cu smerenie [i cu duh
de rug\ciune”2.

Ceea ce trebuie ad\ugat la acest text este faptul c\
„spinii sau gre[elile” persoanele trebuie dezr\d\cinate
prin a deveni con[tient de ele, prin a li se împotrivi cu
mintea, prin a le urî [i a cere ajutorul lui Dumnezeu, cu

1 Dionisie Tatsis, Jurnal atonit, Atena, 1989, p. 22.
2 Ibidem, p. 9.
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rug\ciunea. Doar simpla lor înfruntare intelectual\ nu
este suficient\, for]a emo]iilor trebuie s\ fie angajat\ în
lupt\.

Astfel, Sf. Isaia Pustnicul (cca 370) spune: „F\r\ s\-[i
urasc\ spinii dintr-însul, omul nu poate ajunge la cur\]ie.
El trebuie s\ resping\ tot ceea ce vr\jma[ul (diavolul)
seam\n\ într-însul”3, cu alte cuvinte st\rile, cugetele,
sim]\mintele, dorin]ele [i fanteziile negative. Astfel,
mânia este considerat\ de Sf. Isaia a fi dup\ fire4 atunci
când mânia este ra]ional\, pozitiv\, cur\]itoare, opus\
ei fiind mânia care este potrivnic\ firii, cu alte cuvinte
ea este o mânie ira]ional\, ceva negativ care pâng\re[te.

P\rintele Paisie subliniaz\ valoarea rug\ciunii, dim-
preun\ cu postul [i privegherile, spunând c\, „dac\ le
folose[ti pe acestea în via]a ta, multe lucruri vei dobândi”5.

În ceea ce prive[te rug\ciunea, el spune: „Rug\ciunea
trebuie s\ fie «rug\ciunea inimii»... Doar rug\ciunea ini-
mii este o rug\ciune eficient\, deoarece ea aduce cu sine
frângerea inimii [i deci rezultate bune”6.

Sfântul Nicodim Aghioritul a scris numeroase lu-
cruri luminate cu privire la aceast\ rug\ciune, în c\r]ile
sale R\zboiul nev\zut [i Manualul sfaturilor bune, pre-
cum [i în alte scrieri ale sale.

În cea dintâi carte a sa, el spune: „Rug\ciunea min]ii
sau rug\ciunea inimii, dup\ Sfin]ii P\rin]i, numi]i «trez-
vitori», const\ mai ales în acest lucru: în aducerea
min]ii în inim\ [i, f\r\ a spune ceva cu gura, ci doar cu
ra]iunea discursiv\, care vorbe[te în inim\, spunând
aceast\ scurt\ rug\ciune: «Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluie[te-m\!», ]inând pu]in respira]ia.

3 Filocalia, vol. 1, Atena, 1957, p. 30.
4 Ibidem.
5 Tatsis, op. cit., p. 9.
6 Ibidem, p. 103.
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Îns\, la modul impropriu, termenul mai larg de «rug\-
ciune a min]ii» este folosit spre a numi, de asemenea, orice
alt\ rug\ciune care nu este rostit\ cu gura, ci cu mintea”7.

„Trebuie s\-]i p\ze[ti energia min]ii tale, al c\rei
organ este creierul, de toate lucrurile dinafar\ ale lumii,
prin paza sim]urilor [i a imagina]iei.

Apoi trebuie s\ aduci aceast\ energie în inim\, care
este organul esen]ei min]ii.”8

„Aflându-se în inim\, ra]iunea intuitiv\ nu trebuie
s\-i îng\duie s\ spun\ orice altceva în afar\ de cuvin-
tele mai sus pomenitei rug\ciuni, în vreme ce ea (ra]iunea
intuitiv\) trebuie s\ ia aminte la cuvintele acestei ru-
g\ciuni, [i, mai ales, la sensul lor, r\mânând f\r\ form\
sau întruchipare, f\r\ imagina]ie, f\r\ s\ ia aminte la
orice altceva, fie acesta lucru sim]it sau inteligibil, din-
afar\ sau l\untric, chiar dac\ ar fi ceva bun.”9

„Rug\ciunea min]ii este plin\ de osteneal\ [i ne-
cesit\ eforturi, [i totu[i aduce mari roade, fiind lucrarea
de c\petenie [i cea mai înalt\ a min]ii, întrucât ea
une[te mintea cu Dumnezeu... Ea cur\]e[te, lumineaz\
[i des\vâr[e[te mintea mai mult decât toate algebrele,
fizicile, metafizicile [i toate celelalte [tiin]e ale filosofiei
dinafar\ (laice), c\ci ea îl face pe om s\ fie duhovnicesc
[i contemplator al lui Dumnezeu, în vreme ce toate
celelalte [tiin]e îl las\ pe om la nivelul firii — iar omul
firesc, neduhovnicesc, nu prime[te darurile Duhului.”10

În ceea ce prive[te propozi]ia „Doamne, miluie[te-m\!”,
exist\ în Filocalia o minunat\ explica]ie a acesteia,
într-un capitol intitulat „Explicarea lui «Doamne, milu-
ie[te-m\!» (Kyrie Eleison)”. Printre alte lucruri, autorul

7 R\zboiul nev\zut, Atena, 1947, pp. 147-148.
8 Manualul sfaturilor bune, Atena, 1885, p. 116.
9 Ibidem, p. 117.
10 Ibidem, p. 116.
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ei spune: „Mila lui Dumnezeu nu este nimic altceva decât
harul Atotsfântului Duh, pe care noi, p\c\to[ii, trebuie s\
i-L cerem lui Dumnezeu [i s\ strig\m neîncetat: «Doam-
ne, miluie[te-m\!», lucru care înseamn\ Fie-Ţi mil\ de
mine, Doamne, p\c\tosul, în starea în care m\ aflu.
Adu-m\ din nou la harul T\u. D\-mi duhul puterii,
spre a putea fi înt\rit [i s\ pot înfrunta ispitele dia-
volului [i r\ul obicei al p\c\tosului. D\-mi duhul po-
c\in]ei, ca s\ m\ pot schimba, ca s\ pot ajunge la
cunoa[terea de sine [i s\ m\ pot îndrepta. D\-mi duhul
temerii [i al fricii, ca s\ m\ tem de Tine [i s\ p\strez
poruncile Tale. D\ruie[te-mi duhul dragostei, ca s\ Te
pot iubi [i s\ nu m\ mai despart de Tine. D\ruie[te-mi
duh de pace, ca s\-mi p\strez sufletul în pace, s\-mi pot
aduna gândurile [i s\ fiu calm [i lini[tit. D\ruie[te-mi
duh de cur\]ie, ca s\ m\ pot p\stra curat de orice pân-
g\rire. D\ruie[te-mi duh de umilin]\, spre a-mi putea
p\stra calmul între fra]ii mei cre[tini [i a m\ p\zi de
mânie. D\ruie[te-mi duh de smerenie, ca s\ nu cad în
mândrie”11.

Practicarea „rug\ciunii min]ii” sau a „rug\ciunii
inimii”, cunoscut\ [i sub numele de „Rug\ciunea lui
Iisus”, poate fi practicat\, mai u[or [i mai rodnic, într-o
m\n\stire sau într-un schit, locuri care asigur\ o a[e-
zare lini[tit\, care-l elibereaz\ pe om de r\spândirile cele
de multe feluri. Totu[i, Sfânta Biseric\ recomand\ practi-
carea ei [i de cei ce vie]uiesc „în lume”, mai ales seara,
înainte de a te duce la culcare. Astfel, în al s\u Prolog,
gr\itor [i emo]ionant, Sf. Nicodim Aghioritul spune:
„Odinioar\, mul]i dintre cei ce vie]uiau în lume, inclusiv
împ\ra]ii care vie]uiau în împ\r\]iile lor [i aveau nenu-
m\rate griji [i preocup\ri, aveau o lucrare de c\petenie,

11 Filocalia, vol. 5, Atena, 1963, p. 71.



Constantin Cavarnos

14

s\ se roage neîncetat în inima lor. Exist\ multe astfel
de pilde în istorie. În ziua de azi, din pricina neglijen]ei
[i a superficialit\]ii, nu numai la cei din lume, dar [i
printre monahi, acest lucru este ceva rar. O, ce pierde-
re! Lipsit de acest lucru, de[i fiecare lupt\ pe cât îi st\
în putin]\ s\ dobândeasc\ virtu]ile, p\timind ostene-
lile care înso]esc aceast\ lupt\, nu culeg, totu[i, nici o
road\. C\ci f\r\ neîncetata pomenire a Domnului [i cu-
r\]enia inimii [i a min]ii de orice r\u — o cur\]ie adus\
de aceast\ rug\ciune — este cu neputin]\ s\ cape]i roade”.

Hristos Domnul spune: „F\r\ Mine nu pute]i face
nimic”; [i iar\[i: „Cel ce r\mâne în Mine [i Eu în el,
acela aduce road\ mult\”12.

Continuând cu pove]ele stare]ului Paisie, el pune
accentul, pe lâng\ rug\ciune, pe post [i priveghere. Ast-
fel, el îi spunea p\rintelui Dionisie Tatsis: „Postul, prive-
gherea [i rug\ciunea. Dac\ cineva le pune pe acestea în
practic\, unul ca acesta face un mare progres în via]a
duhovniceasc\”13.

El sublinia importan]a ]inerii posturilor rânduite de
Biseric\. „Trebuie s\ ]inem aceste posturi”, spunea el.
„Dac\ oferim cuiva ospitalitate [i se întâmpl\ s\ fie vreme
de post, trebuie s\ fim aten]i ce fel de hran\ îi oferim.

Dac\ oaspetele dore[te mâncare de dulce, trebuie
s\-i spunem s\ vin\ într-o alt\ zi [i atunci i-o vom oferi.
Trebuie s\-i spunem c\ i-o dator\m. Noi, cre[tinii, tre-
buie s\ fim aten]i, a[a încât s\ nu-L necinstim pe Dum-
nezeu [i înv\]\turile credin]ei noastre.”14

În ceea ce prive[te privegherea, p\rintele Paisie re-
marca faptul c\, chiar mai mult decât postul, „prive-

12 Ioan 15, 5.
13 Ibidem, p. 9.
14 Ibidem, p. 78.
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gherea cur\]\ mintea, o sub]iaz\ [i îndulce[te inima, în
timp ce somnul mult îngroa[\ mintea”15. Acest lucru este
asemenea cu ceea ce spune Sf. Ioan Casian despre pri-
veghere. Astfel, el remarc\: „Avem o foarte mare arm\
în lupta duhovniceasc\ împotriva demonilor: privegherea.
C\ci întocmai precum paza min]ii din timpul zilei pre-
g\te[te sfin]enia din timpul nop]ii, la fel [i privegherea
cea dup\ Dumnezeu din timpul nop]ii preg\te[te calea
sufletului pe timpul zilei”16.

Privegherile constau în participarea la slujbele bise-
rice[ti de sear\ sau noapte (vecernia, pavecerni]a, utre-
nia), sau rug\ciunea la chilie, cântarea [i citirea c\r]ilor
religioase.

În ceea ce prive[te formele de ascez\ pân\ acum în-
f\]i[ate — rug\ciunea, postul [i privegherile —, precum [i
altele, stare]ul Paisie recomanda evitarea exceselor. El
remarca: „Asceza trebuie s\vâr[it\ pân\ într-atât, încât
s\ ne p\str\m s\n\tatea spre a ne îndeplini îndatoririle.
Excesele vat\m\ trupul [i-l fac pe om incapabil de a-[i
îndeplini chiar [i lucrurile de maxim\ trebuin]\”17. El
vorbea foarte în]elept despre practica critic\rii [i pov\-
]uirii oamenilor. Exist\, spunea el, unele persoane cre-
dincioase hipersensibile la gre[elile altora [i cred c\ este
de datoria lor s\-i aten]ioneze mereu pe ace[tia [i s\ le dea
pove]e. Astfel de persoane devin, adesea, resping\toare.
În loc de a face bine altora, Bisericii, ei aduc v\t\m\ri.
Clericii ar trebui s\ aib\ mare grij\ în acest sens.

Unii simt c\ simplul fapt de a fi clerici le confer\
autoritatea de a ac]iona de pe o pozi]ie privilegiat\ în
cadrul Bisericii, fie prin ceea ce fac, fie prin ceea ce spun.

15 Ibidem, p. 106.
16 Filocalia, vol. 1, Atena, 1957, p. 65.
17 Ibidem, p. 106.
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Iat\ sfatul dat de el în aceast\ privin]\: clericul tre-
buie s\ se apropie de oameni cu simplitate, smerenie [i
dragoste. El trebuie s\ fac\ aprecieri doar în cazul unor
probleme serioase. În cazul altora, trebuie s\ se prefac\
c\ nu vede sau nu aude.

{i mai spunea: „Oamenii din ziua de azi sunt obosi]i,
agita]i [i nu au capacitatea de a primi mereu felurite
pove]e, indiferent cât de bune ar fi acestea.

În plus, oamenii de azi sunt foarte egoi[ti, mândri,
cufunda]i în p\cate [i afla]i sub înrâurirea satanei. A[a
c\ nu sunt receptivi la cuvintele dumnezeie[ti”18.

P\rintele Paisie avea grij\ de a discerne între re-
ac]iile la gre[elile personale ale altor indivizi [i reac]iile
noastre la atacurile îndreptate împotriva sfintei cre-
din]e ortodoxe. Atunci când vedem credin]a noastr\ c\
este atacat\, nu trebuie s\ ne prefacem c\ nu vedem
acest lucru. Nu!

În schimb, noi trebuie s\ m\rturisim credin]a noas-
tr\, s\ ap\r\m Ortodoxia [i s\ ne critic\m vr\jma[ii. O
astfel de critic\ este necesar\, mai întâi, pentru a-i ap\ra
pe credincio[i, a[a încât ace[tia s\ nu se abat\ de la calea
cea bun\, [i, în al doilea rând, pentru a-i câ[tiga pentru
Biseric\ pe unii dasc\li ai erorilor.

Pentru a împlini acest lucru, da]i-mi voie s\ adaug,
nu trebuie s\ gr\im cu glas tare [i mânios, sau cu un
limbaj insult\tor sau injurios. În schimb, trebuie s\ c\u-
t\m a l\muri oamenii cu ajutorul unor argumente
s\n\toase, ar\tând care este adev\rul. C\ci, dup\ cum
spune Sf. Ioan Hrisostom: „Nimic nu e mai puternic decât
adev\rul, a[a cum nimic nu este mai neputincios decât
minciuna [i f\]\rnicia”.

Atunci când cineva devine hipersensibil în încerca-
rea sa de a ap\ra credin]a, s\ evite gre[eala; când se

18 Ibidem, pp. 21-23.
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umple de mânie [i ur\, nu numai c\ ra]ionamentul s\u
se întunec\, ci tinde chiar s\-[i submineze s\n\tatea.

Astfel, în]eleptul Platon remarca: „Atunci când sufle-
tul se angajeaz\ în controverse, în b\t\lii de cuvinte [i
certuri, î[i înfl\c\reaz\ trupul [i-l zdruncin\ cu totul”19.

În ceea ce prive[te obliga]ia clericului de a ap\ra ade-
v\rata credin]\ cre[tin\, marele p\rinte al Bisericii
elene din secolul al XX-lea, Sf. Nectarie din Eghina, a f\-
cut câteva remarci de mare valoare. În cartea sa Curs
de teologie pastoral\, vorbind despre tr\s\turile viitori-
lor preo]i [i episcopi [i despre îndatoririle lor, el spune:
„Ast\zi, valabilitatea izvoarelor înv\]\turii cre[tine este
atacat\ cu toat\ for]a criticii istorice [i cu preg\tirea filo-
sofic\. Sfânta Tradi]ie este respins\. Autoritatea [i cu-
noa[terea Sfintei Scripturi este atacat\. {i înse[i princi-
piile cre[tinismului sunt comb\tute... Pentru a birui în
b\t\lia dus\ împotriva acestor for]e, p\storii duhovnice[ti
au nevoie de toat\ avu]ia cuno[tin]elor enciclopedice, fi-
losofice [i teologice”20.

Acest text al Sfântului Nectarie subliniaz\ faptul
c\, în epoca noastr\, voin]a de a ap\ra credin]a, pentru
a putea fi eficient\, în lupta dus\ împotriva nenum\-
ratelor erezii, trebuie sus]inut\ de o mare cunoa[tere —
teologic\, filosofic\ [i enciclopedic\. „Pentru a putea
respinge argumentele luate din filosofie sau din [tiin]ele
naturale îndreptate împotriva Bisericii [i a cre[tin\t\-
]ii, clericul trebuie s\ cunoasc\ filosofia [i aceste [tiin]e,
a[a încât s\ le poat\ da replica potrivit\.”21

În aceea[i carte, Sf. Nectarie pune accentul pe înc\
un lucru: nevoia de a avea darul argument\rii. El se opune

19 Timaeus, 88 A.
20 Mavqhma Pomantich~", Atena, 1898, p. 129 (Aceast\ carte a fost

retip\rit\ în anul 1972 [i ulterior.)
21 Ibidem, p. 130.
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clar împotriva neîncrederii, sau urii, certurilor, contro-
verselor. Grecii, de la Socrate înainte, au folosit cuvân-
tul „misologie” pentru a denumi o astfel de neîncredere. În
afar\ de sectele sofi[tilor [i scepticilor, filosofii eleni au
afirmat întotdeauna valoarea ra]iunii în descoperirea [i
ap\rarea adev\rului. Sf. Nectarie a r\mas neclintit în
cadrul acestei m\re]e tradi]ii.

O astfel de ap\rare a credin]ei se nume[te apologe-
tic\. Sf. Nectarie era permanent angajat în apologetic\.
Acest lucru este dovedit de numeroasele sale scrieri în
domeniul apologeticii, precum [i de urm\toarele pasaje
din Prefa]a la lucrarea sa Studiu cu privire la sfintele
icoane22.

„Protestan]ii resping orice form\ de cult exterior. Ei
resping sfin]enia [i puterea Sfintei Cruci [i închinarea,
ei resping evlavia fa]\ de sfintele icoane [i sfintele moa[te
ale sfin]ilor [i resping, în general, cam tot ceea ce Sf=nta
Biseric\ venereaz\ [i respect\ ca fiind sfânt [i sacru.

În ciuda faptului c\ ei c\l\toresc în lung [i-n lat, pe
p\mânt sau pe mare, spre a face un ucenic [i a-i atrage
pe mul]i la gre[eala lor, din aceast\ pricin\ am început
s\ avem repulsie fa]\ de ei, s\ le respingem toate argu-
mentele, supunând analizei critice toate gre[elile lor [i,
cu ajutorul argumentelor ra]ionale [i istorice, ap\r\m
adev\rurile atacate.

În acest scop am scris urm\toarele studii:
1) Cu privire la Biseric\. 2) Cu privire la Sf=nta Tra-

di]ie. 3) Cu privire la Sfintele Taine. 4) Cu privire la
Maica Domnului. 5) Cu privire la Sf=nta Cruce. 6) Cu
privire la sfin]ii lui Dumnezeu. 7) Cu privire la sfintele
icoane. 8) Cu privire la sfintele moa[te. 9) Cu privire la pa-
rastase. 10) Cu privire la ceara de albine [i la untdelemn,

22 Studiu cu privire la sfintele icoane (în limba greac\).
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aduse drept jertfe, [i cu privire la t\mâiere. 11) Cu pri-
vire la post [i 12) Cu privire la închinarea vie]ii sfintelor
fecioare lui Dumnezeu [i cu privire la monahism.”23

Printre alte lucr\ri ale Sf. Nectarie, închinate cri-
tic\rii falselor înv\]\turi religioase [i întru ap\rarea
credin]ei cre[tin-ortodoxe, cea mai important\ este cea
în dou\ volume: Studiu istoric cu privire la cauzele schis-
mei, cu privire la perpetuarea ei [i cu privire la posi-
bilit\]ile sau imposibilit\]ile unirii celor dou\ Biserici,
cea de r\s\rit [i cea apusean\. Aceasta a fost publicat\
la Atena, în 1911-1912.24 Lucrarea Sf. Nectarie explic\
pricinile care au dus la schism\ [i au continuat s-o per-
petueze. Ele sunt atribuite înv\]\turilor eretice [i înv\-
]\turilor nejustificate introduse de Biserica apusean\ sau
papal\.

În ceea ce prive[te valoarea unei vaste educa]ii în
cazul clericului, este notabil faptul c\ un alt sfânt mo-
dern ortodox, cel mai mare misionar al Greciei moderne,
Sf. Cosma Etolianul (1714-1779), a primit o foarte bun\
educa]ie, care cuprindea studiul logicii [i al retoricii. El spu-
nea c\ „p\trunsese adâncurile în]elepciunii”25. {i într-una
dintre Didahiile sale, întrucât predicile sale erau bine-
cunoscute, el spunea: „Credin]a noastr\ a fost înt\rit\
de sfin]i în]elep]i [i înv\]a]i, care nu numai c\ au explicat
Sf. Scriptur\ precis, ci [i ne-au luminat prin predicile lor
de Dumnezeu luminate”26.

23 Textul original elen al paragrafelor de mai sus poate fi aflat în
edi]ia scoas\ de mine, a lucr\rii sfântului cu privire la sfintele icoane,
tip\rit\ la Atena, în 1997, pp. 4-5.

24 Am discutat despre aceast\ lucrare, în cartea mea Sf. Nectarie
din Eghina, pp. 65-69.

25 Sf=ntul Cosma Etolianul (vol. I din seria „Sfin]i ortodoc[i mo-
derni”, 1985), p. 18.

26 Ibidem, p. 94.
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