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Noi nu ne ducem la duhovnic aș a 

cum merg î nva ț aț ii ș i î nț elepț ii lumii 

aceșțeia la un om mai î nț elepț, la un 

om mai cu experienț a  ca șa  facem 

ucenicie. O șpune deja prorocia din 

Vechiul Teșțamenț ca  vor fi î nva ț aț i 

de Dumnezeu. Ș i aș a, î n Noul 

Teșțamenț al Domnului, țrebuie șa  

î nva ț a m șa  ne la șa m î nva ț aț i de 

Dumnezeu Î nșuș i. Cum ș-aud eu 

glașul lui Dumnezeu? Eu poț șa -Î 

șpun lui Dumnezeu mii de lucruri, 

dar î n î nva lma ș eala ga ndurilor ce-

mi vin î n mințe, de unde ș țiu care 

eșțe de la Dumnezeu șau daca  ma car 

unul eșțe de la Dumnezeu? 

 

Duhovnicia țrebuie î nț eleașa  ș i 

fa cuța  aș a: țe duci la duhovnic cu un 

ga nd ori ca șa  țe șpovedeș ți, ori șa  

î nțrebi ceva duhovniceșc. Nu î nțrebi 

deșpre lucrurile de țoațe zilele, ca de 

exemplu șa  șpeli pe joș, î n loc șa  

ma țuri î n chilie, ca ci nu e imporțanț 

din puncț de vedere duhovniceșc. 

Aceșțea șunț numai un exerciț iu, o 



 

dișciplina  neceșara  pențru a î nva ț a 

așculțarea adeva rața . Ș i aș a î ncepe 

așculțarea adeva rața . Ceri 

Domnului «Doamne, spune-mi ce 

trebuie să fac în viața mea. Mă văd 

păcătos, dar de unde să încep? 

Spune-i părintelui meu cuvânt 

pentru mântuirea mea!» Ș i faceț i 

așța î n duhul Pa rinț ilor din Pațeric, 

care șe duceau la un ba țra n ș i cereau 

un cuva nț de ma nțuire. Ca uțau 

așculțare, ca uțau cuva nț de la 

Dumnezeu. Uneori poațe nici nu 

aveau ce șa -l î nțrebe. Î i cereau 

numai un cuva nț, fa ra  șa  șpuna  

deșpre ce. Dar cel care șe ducea la 

avva, șe ducea cu ruga ciune ca țre 

Dumnezeu: «Doamne, Tu spune-mi 

un cuvânt!». 

Ș i avva șau duhovnicul, nu ca un 

filoșof care a î nva ț aț mulțe lucruri ș i 

eșțe foarțe î nț elepț omeneș țe, ca uța, 

la ra ndu-i, cu ruga ciune ca țre 

Dumnezeu: «Doamne, dă-mi un 

cuvânt pentru poporul Tău. Nu mă 

lăsa în deschiderea gurii mele să 

smintesc pe fratele meu. Nu mă lăsa 

să spun un cuvânt care nu este de 

folos sau, mai groaznic, unul care să 

dăuneze mântuirii sufletului celui 

care vine către mine în numele Tău.» 

Ș i cauța  nu ața ț î n mințe, ci î n inima  

șa  ga șeașca  un cuva nț pe care î l 

șimțe inima lui ca  eșțe zidițor. 

 

Fac aici o mica  paranțeza  ca șa  șpun 

un cuva nț al Șfa nțului Șerafim de 

Șarov, care cunoș țea cu duhul nu 

numai viaț a ța, ceea ce șe î nța mpla 

î n familie, î n viaț a priețenilor, ci ș i ce 

aveau șa  faca  ceilalț i. Ș i un om, 

uimiț, î l î nțreba pe Șfa nțul Șerafim: 

«Părinte bun, cum știi toate lucrurile 

din viața mea și pe toți oamenii 

aceștia pe nume?» Ș i el i-a ra șpunș: 

«Eu nu știu nimic; eu doar mă rog la 

Dumnezeu. Dumnezeu este Cel Care 

știe, iar eu, rugându-mă, îți spun 

primul gând, primul cuvânt care vine 

în inima mea și care știu că este de la 

Dumnezeu». 

 

Deci, eu nu ș țiu ce șa  fac, pa rințele 

meu nu ș ție ce șa  fac, dar eu lui 

Dumnezeu î i cer ș i pa rințele Î i cere, 

de așemenea, lui Dumnezeu. Ș i 

ațunci șe î nța mpla  țaina aceașța – ș i 

aceașța eșțe așculțarea – ca , 

î ndrepța ndu-ne ca țre Dumnezeu, 

prin pa rințele duhovnic, cum 

șpunea Pa rințele Șofronie, facem 

din duhovnicul noșțru un proroc. 

Poațe ca  eșțe deja proroc, poațe ca  

nu, dar așculțarea mea î l face pe 

pa rințele meu proroc. Î nțr-un fel, 

daca  șțarea mea de așculțare eșțe 

adeva rața , aceașța î l naș țe pe 

pa rințele duhovniceșc. Eu î nșumi î l 

nașc pe pa rințele meu duhovniceșc. 

Aș a șunț lucrurile la Dumnezeu; de 

mulțe ori de-anda ra țelea! 

 

Zic așța ș i ca șa  nu va  șmințiț i, ca ci 

va  poațe ișpiți cel ra u ș i aș a: dar 



 

daca  pa rințele meu n-o șa  ș ție așța? 

Dar daca  nu ș țiu ce șau nu ș țiu cum? 

Nu va  șmințiț i de aceașța. Naș țeț i-va  

pa rințele duhovniceșc prin 

ruga ciune! Ca uțaț i de la Dumnezeu! 

Cereț i Domnului: «Doamne, pune în 

Sfinția Sa cuvântul potrivit!» Ș i 

șmeriț i-va  î naințea pa rințelui, î n 

numele Domnului ș i pa rințele, prin 

ruga ciune, va ga și un cuva nț pe care 

nu î l ș ție nici el cum eșțe, cum 

șpunea ș i Șfa nțul Șerafim de Șarov, 

dar el, î n ruga ciunea șa, crede ș i 

na da jduieș țe ca  Dumnezeu nu va  va 

la șa î nș elaț i, nu va  va la șa pe 

drumuri. 

 

Ș i acum î nca  un lucru. Î nț eleșeșem 

ca  nu țrebuie șa  dișcuț i cu pa rințele 

ța u șfațul ce ț i-l da , ca  primul lucru 

pe care ț i-l șpune, pe acela șa -l faci. 

Î ncercam, dar voind șa -l fac mai 

bine, î l î nțrebam. «Părinte, cum 

înțelegi asta, cum trebuie făcut?» Ș i 

șimț eam ca  șe șfarma  țoțul. Ș i 

ca țeodața  pa rințele șe ma hnea de 

mine ș i î mi ziceam: «Dar ce-am făcut 

rău, Doamne? Eu voiam să fac mai 

bine. Dar cum să înțeleg cuvântul? 

Cum să fac, dacă nu-l înțeleg mai 

bine?». Ș i nu pricepeam ațunci ca  nu 

eșțe vorba numai șa  î nț eleg mai 

bine, ca ci nu ma  duceam la un 

filoșof, la un om mai deș țepț ca 

mine, mai cu experienț a , mai ba țra n, 

ci ma  duceam la Dumnezeu. Ș i ca  

Dumnezeu î mi da  prin gura lui un 

cuva nț, poațe țainic, poațe de 

neî nț eleș, dar acela e cuva nțul 

pențru mine de la Dumnezeu, nu-i 

cuva nțul duhovnicului. 

 

Nu ca uța la muriri de la duhovnic – ș i 

așța nu poațe fi î nț eleș nici ca 

argumenț ca  nu vrei șa  faci voia ța. 

Nu-i numai așța. Eșțe firul acela, 

foarțe delicaț, mai delicaț deca ț firul 

de pa ianjen, dințre ține ș i 

Dumnezeu, pe care nu țrebuie șa -l 

rupi, șa -l î nțrerupi cu nimic. Fa  o 

mețanie ș i șpune-i pa rințelui: 

«Binecuvântează, Părinte!» T i-e 

țeama  ca  n-o șa  î nț elegi? Cere 

ruga ciunile pa rințelui. Cere țoț ce 

vrei, dar nu cere de la î ncepuț prea 

mulțe explicaț ii. Aceșța eșțe 

cuva nțul pe care î mplinindu-l, î l vei 

î nț elege. Pențru ca  țoața  viaț a 

creș țineașca  eșțe fa pțuire, nu 

filoșofie. Aceașța eșțe filoșofia vieț ii 

creș țineș ți. Deci, pa rințele nu-ț i va 

puțea explica cuva nțul pențru ca  nu-

i vine de la el ș i el î nșuș i poațe nu-l 

î nț elege. Dumnezeu î l î nț elege ș i țu, 

cu ruga ciunile pa rințelui, î l vei 

î nț elege, iar daca  nu poț i șa -l 

î nț elegi, mai ța rziu poț i șa  î nțrebi. 

Dar mai î nța i î ncearca  șa -l 

î mplineș ți. 

 

Cuva nțul lui Dumnezeu eșțe puțerea 

care a creaț cerurile ș i pa ma nțul. 

Cuva nțul lui Dumnezeu eșțe energia 

care creeaza  ș i țe creeaza . Te face pe 



 

ține. Șigur ca  nu î l vei î nț elege acum, 

ca  î l vei î nț elege ca nd țe va face ceea 

ce Dumnezeu vrea șa  țe faca . 

Pa șțrarea cuva nțului șe așeama na  

cu pa ma nțul care-ș i ț ine șa ma nț a ca 

șa  nu i-o fure pașa rea. Pa șțrarea 

cuva nțului eșțe pa șțrarea unei 

energii țainice î n inima ța, î n șuflețul 

ța u, energie care țe va lumina, cum 

șpune Șfa nțul Îoan î n Evanghelie ca  

«viața era lumina oamenilor». 

Vieț uind dupa  Cuva nțul lui 

Dumnezeu Cel dințru î ncepuț, ca  

aceșța eșțe cuva nțul pe care î l 

primeș ți, El țe va î nvia ș i țe va 

lumina. 
Părintele Rafail Noica – Despre cum se 
merge la duhovnic

 Vineri: 14 martie 

18:00 – Șfa nțul Mașlu 

Sâmbătă: 15 martie 

08:00 – Șfa nța Lițurghie ș i Parașțaș 

18:00 – Vecernia 

 Duminică: 16 martie 

08:00 – Uțrenia ș i Șfa nța Lițurghie 
→ Vindecarea slăbănogului din Capernaum  

(a Sfântului Grigorie Palama) 

→ Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul 

→ Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos 
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