
  

“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul Meu 
şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu el şi el cu 

Mine” (Apocalipsa 3, 20) 

 

Î 
n vremea aceea Iisus luându-i iarăşi cu El pe cei doisprezece, a        
început să le spună cele ce aveau să I se întâmple: „Iată, ne suim la 

Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat în mâna arhiereilor şi cărturarilor; şi-L 
vor osândi la moarte şi-L vor da pe mâna păgânilor şi-L vor batjocori   
şi-L vor scuipa şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia“.  
    Şi au venit la El Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: 
„Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce-Ţi vom cere“. Iar El le-a zis: „Ce 
voiţi să vă fac?“ Iar ei I-au zis: „Dă-ne să şedem unul de-a dreapta Ta şi 
altul  de-a stânga Ta, întru slava Ta“. Dar Iisus le-a răspuns: „Nu ştiţi ce 
cereţi. Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu şi să vă botezaţi cu    
botezul cu care Eu Mă botez?“ Iar ei I-au zis: „Putem“.  
    Şi Iisus le-a zis: „Într'adevăr, paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea şi 
cu botezul cu care Eu Mă botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a   
dreapta Mea sau de-a stânga Mea nu este al Meu a da, ci celor pentru 
care s'a pregătit“ Şi auzind cei zece, au prins a se supăra pe Iacob şi pe 
Ioan.  
    Şi Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: „Ştiţi că cei ce se socotesc              
conducători ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mari ai lor le                
stăpânesc; dar între voi să nu fie aşa, ci cel ce va vrea să fie mare între 
voi, să fie slujitorul vostru, şi cel ce va vrea să fie întâiul între voi, să le 
fie tuturor slugă; că nici Fiul Omului n'a venit să I se slujească, ci să  
slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi“. 

*)Texte preluate din Biblie, (Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu) 
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 Noţiunea de pocăinţă, cuvântul “pocăinţă” a devenit “cenuşăreasa” 
limbii fiindcă oamenii – observ cu amărăciune, din toată viaţa mea şi din ce 
m-a înconjurat – nu mai ştiu ce este. Şi nu mai ştim să trăim pocăinţa, şi de  
aceea am pierdut şi noţiunea ei. Am redus pocăinţa la nişte manierisme etico
-morale sau, în cel mai bun caz, la o atitudine morală. Dar vreau să zic că, 
dacă ne reducem numai la moralitate, nici nu a început acea călătorie către 
vecinicia lui Dumnezeu, care în limbajul Bisericii şi în înţelesul adânc al 
cuvântului, aşa cum l-au înţeles Părinţii Bisericii, se numeşte pocăinţă.  

 Astăzi suntem mai îndepărtaţi de Dumnezeu şi ca oameni şi ca 
omenire. Trăim într-un context înstrăinat de har – limbajul modern îl 
numeşte “secularizat”, de la secol, veac, ca un cuvânt opus noţiunii de 
vecinicie. Dumnezeu cheamă pe om la vecinicie. Omul, în neştiinţa lui, se 
înţeleneşte din ce în ce mai mult în veac, adică în veacul acesta trecător, în 
pământul acesta de care Hristos Dumnezeu zice că “Cerul şi pământul vor 
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (...) 

 Dumnezeu Se căieşte  de răutăţile noastre, şi acesta este un cuvânt 
care ar trebui păstrat fiindcă pocăinţa adevărată este intrarea omului în 
căinţa lui Dumnezeu; Dumnezeu Care vrea să sălăşluiască în om; Dumnezeu 
despre Care este spus că odihneşte întru sfinţi, şi sfinţi ne-a gândit pe toţi; 
Dumnezeu Care vede că omul nu se dă Lui; acelaşi Dumnezeu plânge pentru 
îndărătnicia mortală a omului. Până unde? Plânge până *ce+ căinţa lui 
Dumnezeu ajunge la pogorârea Lui în neamul nostru, (…) ca să fie om, ca să 
poată vorbi omului faţă către faţă fără să-l sperie, ca Blând Păstor, ca  să-l 
aducă pe om înapoi la înţelegerea chipului celui dintâi în care Dumnezeu a 
făcut pe om, chip care este însuşi chipul lui Dumnezeu. Ca şi noi, însufleţiţi 
de frumuseţea acelui prim chip, să începem cu dumnezeiască însuflare acea 
călătorie către asemănarea cu Dumnezeu. Chipul îl avem în noi, dar           
asemănarea cu Dumnezeu unde este? Această călătorie, această lucrare a 
omului în care se înfăptuieşte asemănarea cu Dumnezeu, care prin lucrarea 
harului poate duce până la totala identitate a omului cu Dumnezeu se  

Despre pocăinţă                                                                                                   

Părintele Rafail Noica 



GLASUL DOMNULUI 

numeşte pocăinţă. (…) Pocăinţa este întoarcere  de la moarte la viaţă.  

 (…) Dacă vedem că ne este greu să trăim o viaţă morală, ştim, dibuim 
că nu suntem la nivelul dumnezeiesc la care Dumnezeu ne aşteaptă. Când 
încercăm să facem schimbarea asta în viaţa noastră, nu pe ea să ne centrăm, 
ci să cerem lui Dumnezeu, aşa cum găsim şi-n Psalmi şi-n Rugăciuni: “Arată-
mi calea în care voi merge”, “Lege pune în calea mea”, legea fiind prima 
călăuză care mă trece prin jungla patimilor şi a tuturor acestor elemente sau 
mădulare ale iadului care trăiesc în mine.  

 Dar şi legea, chiar şi Legea lui Moise, şi aş îndrăzni să zic, chiar legile 
Noului Legământ, *ale+ noii Biserici, adică canoanele noastre, nu sunt decât 
o primă călăuză, pe care trebuie s-o depăşim ca să aflăm Viaţa. (…) faptele 
Legii, când trecem prin stadiul acesta etic, moral, sunt o primă treaptă, în 
care ne asemănăm cât de cât cu Dumnezeu, Care nu este ucigaş, Care nu   
este nedrept, Care nu pofteşte bunul altuia, ci El Însuşi dă. 

 (…) Mântuitorul descrie călătoria diferitelor trepte ale pocăinţei ca    
fiind fericiri. Că asta şi este. Noi toţi căutăm fericirea şi niciunul dintre noi –  
nici noi, nici strămoşii noştri – nu am ştiut s-o găsim până nu a venit Însuşi 
Dumnezeu, întrupat în firea omului, ca să ne arate – iarăşi un paradox de 
nedescris – cum spune Troparul pe care îl cântăm în fiecare Utrenie de     
Duminică: “Căci iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea.”  

 Bucuria aceasta este de presimţit – şi într-o zi de gustat. Slava           
Golgothei! Mielul lui Dumnezeu, Care “fără de durere”, “fără de mâhnire” a 
trăit pocăinţa noastră până la moarte, până la iad! Dar iadul ce-a putut? N-a 
putut decât să nască înviere, şi El S-a făcut, cum spune Pavel, “întâiul născut 
din morţi”. Şi ne-a creat drum prin întunericul morţii către viaţa vecinică şi 
bucurie pe care “nimeni nu o poate lua de la noi.” Şi calea pe care ne-a 
arătat-o este calea Fericirilor. Dar paradox este fericirea dumnezeiască în 
viaţa aceasta, paradox pe care îl vom înţelege când vom trăi fericirea într-o 
măsură, şi într-o mai mare măsură în desăvârşirea noastră în veacul care 
vine. 

 

(Sursa: Părintele Rafail Noica, “Cultura Duhului”, Editura Reîntregirea, Alba-
Iulia, 2002) 

Pagina 3 



GLASUL DOMNULUI Pagina 4 

Despre suferinţă  
  

 Toţi încercăm să scăpăm de durere şi de suferinţă, şi cel dintâi sunt eu. 
Dar cel puţin să ştim adevărul despre suferinţă, pentru ca s-o putem primi cu 
curaj, atunci când nu ne va fi cu putinţă să o ocolim. Dumnezeu ne va da 
atunci harul de a ne ridica mai presus de ea. Este bine să ştim ce este 
adevărat şi bine primit înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea ca în viaţa noastră 
să avem ocazia să punem în practică această teorie şi atunci ne vom 
încredinţa de adevărul ei. Am citit la Sfinţii Părinţi că Dumnezeu preţuieşte 
îndeosebi trei lucruri: rugăciunea curată, ascultarea monahală şi aducerea 
de mulţumită atunci când suntem ameninţaţi de moarte din pricina bolii, 
prigoanei sau năpastelor. Odată am fost internat în spital pentru o operaţie. 
Trebuia să rămân acolo o săptămână şi m-am gândit că aş putea să încerc 
unul din aceste trei lucruri. Am luat hotărârea ca în tot acest timp să nu spun 
altă rugăciune decât: “Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie! Mulţumesc Ţie, 
Doamne, pentru toate.” Şi m-am rugat aşa timp de mai multe zile şi spre 
sfârşitul săptămânii totul era atât de frumos, mângâietor şi luminos încât    
m-am întristat la gândul că trebuia să părăsesc spitalul.  

 (…) În ispite şi în necazuri, nu noi suntem cei care întocmim planurile, 
nu noi ne alegem crucea, ci primim acea cruce pe care atotînţeleapta pronie 
a lui Dumnezeu a rânduit-o pentru noi. Numai Domnul ştie cât de mică sau 
cât de mare este crucea de care avem nevoie. Şi ne va da tocmai acea cruce 
care este cea mai potrivită şi mai trebuincioasă pentru a ne desprinde de 
toată alipirea pătimaşă din viaţa aceasta trecătoare, ca să alergăm după   
Hristos cu inimă slobodă. (…) Fireşte, ne rugăm ca Dumnezeu să ne              
izbăvească de suferinţă şi să ne dea un sfârşit cu pace şi fără durere (…) dar 
dacă *necazurile+ vin asupra noastră, atunci le vom duce pe toate cu         
puterea Duhului lui Dumnezeu. 

 

(Sursa: Părintele Zaharia Zaharou, “Omul cel tainic al inimii”, Editura Basilica, Bucureşti, 

2014, p. 123-24) 

Vitamine duhovnicești 


