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Prefa]\
Primirea f\cut\ de cititori primelor dou\ volume din

aceast\ serie — Sf=ntul Cosma Etolianul [i Sf=ntul Macarie
al Corintului, a fost deosebit de încurajatoare. Este o

dovad\ a faptului c\ atrac]ia materialismului, at=t de

r\sp=ndit [i at=t de promovat în epoca noastr\, este de-

parte de a fi universal\. Pe l=ng\ aceasta, exist\ modes-

ta [i pu]in cunoscuta sete de via]\ duhovniceasc\, certi-

ficat\ de rapiditatea cu care c\r]i ca cele de mai sus au

fost v=ndute. Acest lucru ne încurajeaz\ s\ avem încre-

dere [i în primirea de care se va bucura acest volum,

precum [i cele ce urmeaz\ din aceast\ serie.

Capitolul introductiv al acestei c\r]i [i lista lucr\ri-

lor Sf=ntului Nicodim apar tip\rite pentru prima oar\.

Capitolul al II-lea cuprinde Via]a Sf=ntului Nicodim,

scris\ de monahul Gherasim Micragiannanitis din Sf=n-

tul Munte Athos, care a fost prima oar\ publicat\ în a-

nul 1955, în Sf=ntul Munte, ca f\c=nd parte din slujba

închinat\ Sf=ntul Nicodim. Am tradus-o din limba grea-

c\ [i am publicat-o cu îng\duin]a p\rintelui Gherasim.

De[i Via]a Sf=ntului Nicodim a fost scris\ de doi

dintre contemporanii s\i, monahii Eftimie [i Onufrie,

care l-au cunoscut personal, am ales biografia scris\ de

p\rintele Gherasim, deoarece „Biografia” scris\ de Onu-

frie e doar schi]at\, incomplet\, în timp ce „Biografia”

scris\ de Eftimie, de[i este mult mai am\nun]it\ dec=t

cea a lui Onufrie, este mai scurt\ [i mai incomplet\

dec=t cea scris\ de Gherasim [i nu at=t de elegant\ din

punctul de vedere al stilului.
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În ceea ce prive[te lista cu „Lucr\rile sf=ntului”, se

poate observa faptul c\ aceasta este lista cea mai com-

plet\ [i actual\, [i singura care apare în limba englez\.

Redact=nd lista „Texte alese din scrierile sf=ntului”,

am ales texte care sunt cu totul specifice înv\]\turilor

lui Nicodim [i deosebit de importante pentru omul zile-

lor noastre, [i mai ales celor ce sunt interesa]i de spiri-

tualitatea ortodox\.

Datorez mul]umiri p\rintelui Gherasim Micragia-

nnanitis pentru c\ mi-a îng\duit s\ tip\resc „Biografia

Sf=ntul Nicodim Aghioritul”, scris\ de el, dar [i pentru

faptul c\ m-a ajutat s\ `n]eleg anumite puncte din textul

s\u, precum [i domnului dr. John Johanstone jr., pentru

faptul c\ a citit textul manuscrisului [i mi-a sugerat nu-

meroase îmbun\t\]iri în felul meu de a m\ exprima. 

Constantin Cavarnos

mai 1974
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Introducere
Sf=ntul Nicodim Aghioritul s-a n\scut în anul 1749

în Naxos una dintre insulele egeene. A urmat [coala pri-

mar\ de acolo. Dasc\l i-a fost arhimandritul Hrisantos

Etolianul (†1785), fratele Sf=ntului Cosma. Un dasc\l

remarcabil, Hrisantos a predat o vreme la [coala patri-

arhal\ din Constantinopol, înainte de a deveni director

al [colii din Naxos. El împ\rt\[ea sentimentele [i con-

vingerile Sf=ntului Cosma; [i, astfel, puternicul mesaj [i

pilda sf=ntului din Etolia au început s\-l influen]eze pe

Nicodim la o v=rst\ foarte fraged\, pe c=nd Cosma cu-

treiera ]ara în calitate de misionar.

Aceast\ influen]\ se reflect\ în grija profund\, de o

via]\ de a-i trezi pe greci din punct de vedere moral [i

spiritual, folosirea limbii populare în scrierile sale,

pentru a le face inteligibile tuturor, precum [i cultiva-

rea stilului oratoric care se caracterizeaz\ prin limpe-

zime, simplitate, sinceritate [i c\ldur\.

Dup\ ce a absolvit aceast\ [coal\, Nicodim s-a dus

la Smirna pentru a-[i continua studiile la înfloritoarea

{coal\ evanghelic\. At=t la Naxos, c=t [i la Smirna, în-

v\]\m=ntul laic era îmbinat cu cel religios. Program [co-

lar\ de la [coala din Smirna cuprindea limbile str\ine;

[i, a[a, dup\ ce perioada de [colarizare a lui Nicodim a

luat sf=r[it, el avea cuno[tin]e solide de latin\, italian\

[i francez\. Aceast\ educa]ie lingvistic\ avea s\ aib\ o

deosebit\ importan]\ pentru Nicodim, d=ndu-i posibili-

tatea s\ cunoasc\ bine g=ndirea Europei Occidentale.
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Dup\ patru ani petrecu]i la aceast\ [coal\, s-a întors

la Naxos. În afara unei singure c\l\torii întreprinse în

insula Hydra, el [i-a petrecut urm\torii ani în Naxos,

func]ion=nd în calitate de secretar al arhiepiscopului

locului, mitropolitul Antim Vardis (1743-1780). Scopul

pentru care Nicodim s-a dus în insula Hydra era acela

de a se înt=lni cu Sf=ntul Macarie al Corintului, despre

care auzise foarte multe lucruri legate de virtu]ile sale

morale [i duhovnice[ti. Monahismul a fost unul dintre

subiectele pe care acesta le-a discutat cu Macarie. Desco-

perindu-i acestuia dorin]a sa de a îmbr\]i[a via]a mo-

nahal\, Nicodim a primit încurajare [i binecuv=ntare

de la Macarie. Cei doi au mai discutat [i despre starea

nefericit\ a poporului elen, care se afla sub povara jugu-

lui otoman. {i, a[a, au ajuns s\ cad\ de acord pentru a

colabora pe viitor spre luminarea cona]ionalilor lor.

La Hydra, Nicodim s-a înt=lnit cu alt om deosebit,

un monah athonit, pe numele s\u Silvestru. Acest mo-

nah n\scut în Cezareea Capadociei din Asia Mic\ era

un isihast, un mistic care practica rug\ciunea inimii [i care

cuno[tea bine înv\]\turile marilor mistici ai Bizan]ului.

Ascult=ndu-l, Nicodim a avut multe de înv\]at des-

pre monahismul athonit, precum [i despre teoria [i prac-

tica trezviei l\untrice [i a rug\ciunii min]ii. Pe l=ng\

faptul c\ l-a ini]iat în formele cele mai înalte ale spiri-

tualit\]ii ortodoxe, p\rintele Silvestru i-a dat lui Nico-

dim [i scrisori de recomandare c\tre p\rin]ii athoni]i.

Odat\ reîntors în insula sa de ba[tin\, Nicodim a

început s\ pun\ în practic\ ceea ce înv\]ase de la p\-

rintele Silvestru. El a primit înt\rire [i ajutor în toate

acestea din partea a trei monahi athoni]i, Grigorie, Ni-

fon [i Arsenie, care c\l\toreau în insula Naxos, dup\ ce

fuseser\ exila]i din Sf=ntul Munte, ca [i p\rintele Sil-

vestru, pentru apartenen]a la grupul kollivazilor, cei
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care puneau accentul pe respectarea cu mare rigurozi-

tate a tradi]iei ortodoxe.

La v=rsta de 26 de ani, Nicodim s-a dus în Sf=ntul

Munte, urm=nd pove]ele p\rintelui Silvestru, la M\-

n\stirea Dionisiu. Aici a fost tuns în monahism [i a pri-

mit ascultarea de cite] [i secretar al ob[tii M\n\stirii

Dionisiu.

În anul 1777, la doi ani dup\ sosirea lui Nicodim în

Sf=ntul Munte, Macarie al Corintului veni [i el aici. Se

înt=lni cu Nicodim [i-i încredin]\ sarcina de a corecta [i

tip\ri Filocalia, Everghetinosul [i Cele cu privire la deasa
Împ\rt\[anie. Nicodim a lucrat la aceste c\r]i într-o

chilie aflat\ în apropiere de Kareia, capitala Sf=ntului

Munte. C=nd acestea erau gata spre a fi tip\rite, Maca-

rie le-a luat [i s-a dus la Smirna, cu g=ndul de a str=nge

fonduri pentru a putea pl\ti cheltuielile legate de tip\-

rirea c\r]ilor. A avut succes [i astfel, cele trei c\r]i au

fost tip\rite la Vene]ia. Filocalia a ap\rut în anul 1782,

iar celelalte dou\ în anul 1783. Le voi trata, pe r=nd, pe

fiecare dintre ele.

Dup\ spusele celor dint=i biografi ai s\i, monahii a-

ghiori]i Eftimie [i Onufrie, care-l cunoscuser\ personal,

Nicodim [i-a adus contribu]ia la Filocalie prin frumoasa

„Introducere” [i scurtele biografii ale autorilor cuprin[i în

lucrare1. În „Introducere”, Nicodim pune accentul pe im-

portan]a Filocaliei [i scoate în eviden]\ miezul ei, care

este practicarea rug\ciunii min]ii îmbinat\ cu trezvia

l\untric\ (paza min]ii). În rug\ciunea min]ii, cel ce se

1 Eftimie: „Via]a, personalitatea [i nevoin]ele preacuviosului [i

preaînv\]atului monah Nicodim, de fericit\ pomenire”, în periodicul

„Grigorie Palama”, 1920, p. 640; Onufrie Iviritul, „O scurt\ biografie

a dasc\lului Nicodim Aghioritul, de fericit\ pomenire”, în „Cele 14

Epistole ale Sf=ntului Apostol Pavel”, Vene]ia, 1819.
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roag\ î[i întoarce mintea înl\untrul fiin]ei sale, în ini-

m\, [i se roag\ neîncetat, chem=nd numele Domnului

nostru Iisus Hristos [i rug=ndu-L s\-i d\ruiasc\ mila Sa:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[-

te-m\”, îndrept=ndu-[i aten]ia spre cuvintele acestei ru-

g\ciuni, neîng\duindu-i s\ se identifice cu nimic altceva,

nici din afar\ [i nici din l\untru.

Cu ajutorul aten]iei (prosoche) sau al trezviei min]ii

(nepsis), intelectul trebuie p\strat pe c=t posibil gol, lipsit

de g=nduri sau imagini.

Beneficiile acestei rug\ciuni sunt cur\]irea min]ii [i

a inimii, unirea dintre ele [i apoi a acestora cu Dum-

nezeu. Unirea (henosis) cu Dumnezeu se nume[te theosis

(îndumnezeire). Este starea în care cel ce se roag\ cu

aceast\ rug\ciune devine vas al harului dumnezeiesc [i

al ilumin\rii celei de Sus. Acest\ unire este necesar\

m=ntuirii, dup\ cum afirma Nicodim. „A fi m=ntuit

(sothenai) [i a fi îndumnezeit (theothenai) este acela[i

lucru, dup\ descoperirile cele ce sunt în]elepciunea între

cele ale lui Dumnezeu.”2

Acest fel de rug\ciune este cunoscut sub numele de

„rug\ciunea min]ii”, „rug\ciunea lui Iisus”3. Ea poate fi

practicat\ cu multe roade, dup\ afirma]ia lui Nicodim,

nu numai de c\tre monahi, ci [i c\tre cei ce vie]uiesc în

lume. Dar ea are nevoie de o „c\l\uzire [tiin]ific\”4.

Filocalia are tocmai menirea de a asigura o astfel de

c\l\uzire. Aceast\ carte, afirma Nicodim, este „comoara

2 Filocalia, vol. 1, Atena, 1957, p. XXII; cf. „Manualul de pov\]uire”

al lui Nicodim, Atena, 1885, p. 198.
3 Vezi cartea mea, G=ndirea [i arta bizantin\, Belmont, Mass.,

1968, p. 55.
4 Filocalia, vol. 1, p. XXI.
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trezviei l\untrice, paza min]ii, [coala tainic\ a rug\ciunii

min]ii, instrumentul unirii cu Dumnezeu”5.

Nicodim nu numai c\ pune accentul pe marea va-

loare a Filocaliei, dar se [i folose[te mult de ea. Aceast\

carte a devenit piatra de temelie a misticii sale cu carac-

ter practic [i teoretic. Afl\m nenum\rate referiri legate

de ea, în scrierile sale.

Filocalia a exercitat o influen]\ puternic\ asupra vie]ii

duhovnice[ti, mai înt=i în Grecia, iar cur=nd dup\ aceea

[i în întreaga lume ortodox\. A fost retip\rit\ la Atena,

în anul 1893, într-o edi]ie u[or îmbun\t\]it\, în dou\

volume, iar mai apoi, între anii 1957 [i 1963, în cinci

volume. Impactul ei asupra lumii slave a fost cu totul

deosebit.

La 11 ani dup\ tip\rirea ei, a ap\rut [i o versiune a

Filocaliei la Moscova, sub titlul Dobrotoliubie. Cel care

a tradus-o a fost monahul rus Paisie Velicikovski (1722-

1794), care s-a dus în Sf=ntul Munte în anul 1746 [i a

stat acolo timp de 17 ani, venind mai apoi în Moldova.

El, dimpreun\ cu ucenicii s\i, este considerat ini]ia-

torul marii rena[teri duhovnice[ti care a avut loc în

Rusia la sf=r[itul secolului al XVIII-lea [i începutul se-

colului al XIX-lea. Sf=ntul Paisie Velicikovski avea sub

îngrijirea sa peste o mie de monahi, pe care-i înv\]a prac-

ticarea rug\ciunii min]ii. Auzind de marele succes pe

care-l avea Sf=ntul Paisie în leg\tura cu aceasta, Nico-

dim a dorit foarte mult s\-l înt=lneasc\, pentru a dis-

cuta cu el lucruri referitoare la via]a l\untric\ [i a se

folosi de îndelungata experien]\ a acestui mare [tiutor

întru cele duhovnice[ti, care era cu 27 de ani mai v=rst-

nic dec=t el. A luat hot\r=rea de a se duce cu corabia în

Moldova, îns\ aceasta a fost lovit\ de o puternic\

5 Ibidem.
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furtun\ la scurt\ vreme dup\ plecarea ei din Sf=ntul

Munte, oprindu-se în insula Thassos.

V\z=nd în toate aceste înt=mpl\ri voia lui Dumne-
zeu, Nicodim a renun]at la ideea de a se mai duce în
Moldova [i s-a întors în Sf=ntul Munte.

Sf=ntul episcop Ignatie Briancianinov (1807-1867) a
preg\tit o edi]ie îmbun\t\]it\ a versiunii Sf=ntului
Paisie Velicikovski [i a tip\rit-o în anul 1857 la Petrograd.
Între anii 1876 [i 1890 a fost tip\rit\ o versiune în lim-
ba rus\ a Filocaliei. Traducerea ei apar]ine episcopului
rus Teofan Z\vor=tul (1815-1894), av=nd ajutorul unor
monahi din cadrul M\n\stirii Optina [i al Academiei de
Teologie din Moscova. Puternica influen]\ a Filocaliei
exercitat\ asupra ru[ilor se manifest\ [i în cartea intitu-
lat\ M\rturiile sincere ale unui pelerin c\tre p\rintele
s\u duhovnicesc6, carte ce reprezint\ unul dintre cele
mai frumoase [i mai admirate manuale ale spirituali-
t\]ii ortodoxe r\s\ritene. Aceast\ carte a fost scris\ în a
doua jum\tate a secolului al XIX-lea de un autor ne-
cunoscut inspirat de Filocalia, [i a fost tip\rit\ în anul
1884 la Kazan. Trebuie notat faptul c\ versiunile slavo-
n\ [i rus\ ale Filocaliei omit unele texte [i cuprind nu-
meroase texte care nu se afl\ în Filocalia original\. În
anii din urm\, texte din Filocalia au ap\rut în limbile
rom=n\7, francez\8, englez\, german\9 [i italian\10. Ver-
siunea în limba englez\, în dou\ volume, intitulat\ Scrieri
din Filocalia cu privire la rug\ciunea inimii, a fost tip\rit\

6 Aceast\ carte a ap\rut în limba englez\ sub titlul Calea unui

pelerin.
7 Filocalia sfintelor nevoin]e ale desvâr[irii, 4 vol., Sibiu, 1946-1948.
8 Petit Philocalie de la Priere du Coeur, Paris, 1953, limba francez\.
9 Kleine Philocalie zum Gebet des Herzer, Zürich, 1957, limba

german\.
10 La Filocalia: testi di ascetica e mistica della Chiesa orientale,

Floren]a, 1963.
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în anul 1951, în timp ce volumul al doilea Cei dint=i
P\rin]i din Filocalie, a ap\rut în anul 1954.

Everghetinosul, lucrare monumental\ redactat\ în

secolul al XI-lea de Pavel, stare]ul M\n\stirii Everghe-

tidos din Constantinopol, înf\]i[eaz\ vie]ile [i înv\]\tu-

rile a sute de p\rin]i ai pustiei. Dup\ cele afirmate de

Eftimie, contribu]ia lui Nicodim la aceast\ carte const\

în scrierea „Introducerii” [i `n diverse corecturi aduse

textului11. „Introducerea” ne arat\ ad=nca apreciere pe

care Nicodim o are fa]\ de înv\]\turile cu caracter mo-

ral ale P\rin]ilor R\s\ritului, întocmai precum „Intro-

ducerea” sa la Filocalia ne arat\ aprecierea sa fa]\ de

înv\]\turile lor de ordin mistic.

El depl=nge preocuparea exagerat\ a occidentalilor

pentru matematic\, fizic\, astronomie, filosofia naturii,

metafizic\ [i cunoa[terea enciclopedic\, în defavoarea

eticii, care este cu mult mai important\ dec=t acestea.

Astfel, el remarc\: „Oamenii studiaz\ cerul, p\m=n-

tul [i tot felul de alte lucruri spre a descoperi ordinea [i

rela]iile lor armonioase, dar foarte pu]ini cerceteaz\

felul în care s\ se pun\ pe ei în[i[i într-o ordine l\un-

tric\ armonioas\ prin dob=ndirea adev\ratei virtu]i”12.

Ce c=[tigi prin cea dint=i form\ de recunoa[tere, în-

treab\ Nicodim, dac\ e[ti b=ntuit de tot felul de patimi?

Totul a fost diferit în cazul Sfin]ilor P\rin]i, ale c\ror

înv\]\turi sunt cuprinse în Everghetinos, ne înva]\ el.

Etica era o preocupare care-i acapara cu totul. Dup\ ce

se retr\geau în locuri în care se puteau bucura de o ne-

tulburat\ lini[te, ei î[i fixau drept scop, pe de o parte,

descoperirea [tiin]ific\ [i completa îndep\rtare a cauze-

lor patimilor; iar pe de alta, dob=ndirea unei cunoa[teri

11 Op. cit., p. 640.
12 Everghetinos, vol. 1, Atena, 1957, p. 14.
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[tiin]ifice a virtu]ilor [i ajungerea la ele sub o form\

complet\, permanent\.

În ceea ce prive[te atingerea acestui m\re] scop, Ni-

codim remarc\ faptul c\ întocmai precum cercet\torii

[tiin]ifici au c\utat s\ descopere propriet\]ile lucruri-

lor fizice prin nenum\rate mijloace, experimente [i ana-

lize chimice efectuate pe parcursul unor foarte îndelun-

gate perioade de timp, au descoperit natura [i cauzele

patimilor [i gre[elilor trupului, inimii [i min]ii, precum

[i a virtu]ilor opuse. Dup\ ce au p\truns ad=ncurile filo-

sofiei morale (ethike philosophia), ace[tia au oferit o cu-

noa[tere [tiin]ific\ a viciilor [i a virtu]ilor [i au explicat

în chip m\iestrit felul în care cele dint=i pot fi dezr\d\-

cinate, iar cele din urm\ cultivate [i des\v=r[ite.

Aplicarea termenului de „filosofie” la înv\]\turile

cuprinse în Everghetinos, precum [i a celor cuprinse în

Filocalie, li se va p\rea ciudat celor ce nu sunt foarte obi[-

nuite cu g=ndirea ortodox\ r\s\ritean\. Trebuie deci

scos în eviden]\ faptul c\ termenul de „filosofie” este

adesea folosit de P\rin]ii R\s\ritului cu privire la reli-

gia cre[tin\, mai ales în m\sura în care ea îi c\l\uze[te

în lucrarea de autodes\v=r[ire. Aceast\ filosofie „l\un-

tric\” (esoterike) sau „duhovniceasc\” (pnevmatike), a[a

cum este ea numit\, este opus\ filosofiei „exterioare”

(exoterike) sau „laice” (kata kosmon). Una vine ca o

descoperire de la Dumnezeu [i ca o road\ a unei vie]i

c\l\uzite [i modelate de înv\]\turile lui Hristos; cea-

lalt\ este un produs al intelectului uman care opereaz\

în starea sa c\zut\, în afara sferei harului [i ilumin\rii

dumnezeie[ti. Ca [i al]i mari purt\tori de cuv=nt ai

Ortodoxiei r\s\ritene, Nicodim afirm\ superioritatea

„filosofiei l\untrice” (Filocalia [i Everghetinosul fiind

cele mai bune dovezi ale acesteia), asupra filosofiei

laice.



Sfântul Nicodim Aghioritul

17

Adres=ndu-se compatrio]ilor s\i, el scoate în evi-

den]\ valoarea înv\]\turilor morale cuprinse în Ever-
ghetinos pentru cei ce vie]uiesc în lume, c=t [i pentru

monahi. El îi invit\ pe to]i s-o studieze [i s\ înve]e din

ea, pentru a putea privi spre Dumnezeu ca la ultimul ]el

al str\daniilor [i aspira]iilor lor, [i, privind la El, s\-[i

împodobeasc\ sufletul cu toate virtu]ile.

Cea de-a treia carte pe care Macarie i-a dat-o lui Ni-

codim spre a o preg\ti pentru tipar Cu privire la deasa
Împ\rt\[anie cu Dumnezeie[tile Taine13, a fost dezvol-

tat\ [i corectat\ de acesta din urm\, dup\ spusele lui

Eftimie14 [i Onufrie15. Textul pe care Nicodim l-a primit

de la Macarie a fost unanim socotit drept o lucrare a lui

Macarie16. 

Aceast\ carte a jucat un rol important în rena[terea

religioas\ elen\ din secolul al XVIII-lea, cunoscut\ sub

numele de Mi[carea kollivazilor17.

Ei au conferit o mare for]\ acestei mi[c\ri prin pro-

priul lor exemplu, ca [i prin publica]iile lor, mai ales

prin c\r]ile Cu privire la deasa Împ\rt\[anie [i Filocalia.

Dup\ ce [i-a început activit\]ile sale literare de bun

augur înc\ la începutul vie]ii sale monahale prin contri-

bu]iile aduse la editarea Filocaliei, Everghetinosului [i
Cu privire la deasa Împ\rt\[anie, la îndemnurile Sf=n-

tului Macarie al Corintului, el le-a continuat f\r\ între-

rupere p=n\ în ultimele zile ale vie]ii sale, tip\rind sau

traduc=nd [i tip\rind ori scriind multe alte c\r]i sau

13 Peri tes Synechous Metalepseos ton Theion Mysterion.
14 Op. cit., p. 640.
15 Op. cit., p. XI. 
16 Vezi cartea mea Sf=ntul Macarie al Corintului, Belmont, Mass.,

1972, pp. 19-20.
17 Ibidem, pp. 15-31.
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compun=nd numeroase slujbe, canoane [i alte lucr\ri

imonografice. Nicodim a devenit cel mai prolific [i cel

mai important scriitor teologic al secolului al XVIII-lea.

De îndat\ ce [i-a adus contribu]ia la tip\rirea celor

trei c\r]i despre care tocmai am vorbit, Nicodim [i-a

îndreptat aten]ia c\tre una cu un titlu ciudat: Alfabet-
alfabetos, scris\ de Sf=ntul Meletie M\rturisitorul, un

sihastru din secolul al XIII-lea. Scris\ în versuri, cartea

trateaz\ subiecte cu caracter dogmatic, bisericesc [i

ascetic. Nicodim a lucrat la ea în anii 1778-1779, co-

piind-o [i corect=nd-o, colec]ion=nd patru manuscrise.

De asemenea, el [i-a adus contribu]ia scriind un minu-

nat „Prolog” [i note de subsol, care scot în eviden]\ pro-

funda sa cunoa[tere teologic\ [i dorin]a de a ap\ra Tra-

di]ia ortodox\. Edi]ia îngrijit\ de el a Alfabetalfa-
betosului a fost tip\rit\ postum, în anul 1815.

În anul 1782, Nicodim [i-a urmat duhovnicul, pe p\-

rintele Arsenie Peloponezianul, la Skyropoula, o insu-

li]\ pustie la sud de Sf=ntul Munte [i la r\s\rit de

Eubeea.

A stat acolo un an, duc=nd o via]\ de mari nevoin]e

fizice [i lipsuri de tot felul, muncind ca lucr\tor la o

ferm\. La cererea insistent\ a unuia dintre verii s\i,

Ierotei,  a scris în ceasurile libere, f\r\ ajutorul vreunei

c\r]i c\ci nu luase nici una cu el din Sf=ntul Munte —

una dintre cele mai bune lucr\ri ale sale, Manual de po-
v\]uire18. Acesta este un manual cu privire la via]a de

lini[tire l\untric\ [i rug\ciune a min]ii. Într-`nsul, Ni-

codim se ocup\, mai înt=i, pe larg, de cea mai de seam\

dintre condi]iile necesare pentru practicarea rodnic\ a

rug\ciunii min]ii. Acestea sunt paza celor cinci sim]uri

— v\zul, auzul, mirosul, gustul [i pip\itul — [i a imagina]iei,

18 Symbouleutikon Encheiridion.
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a ra]iunii [i centrului emo]iilor sau al inimii, cu ajutorul

aten]iei (trezviei) l\untrice.

Tratarea acestor subiecte `n Manualul de pov\]uire
reprezint\ unul dintre cele mai bune [i folositoare in-

strumente care ne stau la îndem=n\. Este suficient s\-l

a[ez\m pe Nicodim printre P\rin]ii asce]i-mistici ai

Bisericii Ortodoxe [i s\-l socotim cel mai de seam\ ex-

ponent elen modern al misticii ortodoxe.

Nicodim î[i prezint\ înv\]\turile în chip sistematic,

limpede [i armonios, confirm=nd cele afirmate prin dese

referiri la Vechiul [i Noul Testament [i la P\rin]ii Bise-

ricii, mai ales la mistici, [i, uneori, la scriitorii laici.

Cea mai puternic\ [i mai vast\ influen]\, evident\,

de altfel, în paginile Manualului este cea a Fiocaliei. De

un interes cu totul aparte în leg\tur\ cu scriitorii laici îl

reprezint\ cunoa[terea înv\]\turilor filosofilor greci an-

tici, mai ales ale lui Platon [i Aristotel, [i considera]iile

cu privire la ace[tia. El scoate în eviden]\ anumite puncte

de coinciden]\ între înv\]\turile lor [i cea a a cre[tin\-

t\]ii, dar [i diferen]e importante dintre acestea.

Numeroasele citate oferite de Nicodim cuv=nt cu cu-

v=nt din numeroasele scrieri ne dovedesc faptul c\ avea

o memorie uimitoare, lucru adesea dovedit pe parcursul

vie]ii sale.

Apari]ia Manualului în anul 1801 este un lucru de

mare importan]\, ca parte a str\duin]elor lui Nicodim,

Macarie [i ale altor Kollivazi de a reînvia ideile [i me-

todele isihaste ale misticilor din secolul al XIV-lea, pre-

cum Grigorie Palama, cel mai de seam\ reprezentant al

isihasmului.

În anul 1784, la doi ani dup\ tip\rirea Filocaliei,
fostul mitropolit al Corintului, Macarie, sosi din nou în

Sf=ntul Munte. Se înt=lni din nou cu Nicodim [i-l în-

demn\ s\ preg\teasc\ o edi]ie corectat\ [i rev\zut\ a
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scrierilor Sf=ntului Simeon Noul Teolog (949-1022), cel

mai de seam\ mistic al Bizan]ului. Lucr\rile Sf=ntului

Simeon erau împr\[tiate în mai multe biblioteci ale

m\n\stirilor athonite.

Se sim]ea nevoia unei edi]ii critice, integrale a aces-

tora. Nicodim c\zu de acord s\ duc\ la îndeplinire a-

ceast\ sarcin\. Voind a face cele 92 de predici, adunate

de el, accesibile în]elegerii tuturor celor care [tiau s\

citeasc\ greaca modern\, [i nu numai celor pu]ini care

cuno[teau greaca veche, Nicodim le-a tradus în greaca

popular\ cu ajutorul unui monah, Dionisie Zagoraios,

care vie]uia în Piperi, o insuli]\ aflat\ la sud de Athos,

în apropierea insulei Skyros. Predicile adunate de la

Sf=ntul Simeon, înso]ite de 52 de imne scrise de c\tre

acesta, au fost tip\rite într-un volum monumental ap\-

rut în anul 1790, purt=nd numele lui Dionisie Zagoraios

în calitate de traduc\tor, dar f\r\ a pomeni numele lui

Nicodim pe pagina de titlu sau în vreo alt\ parte a

c\r]ii.

În cartea sa Sf=ntul Nicodim Aghioritul19, p\rintele

Teoclit Dionisiatul din Sf=ntul Munte [i-a exprimat p\-

rerea c\ traducerea predicilor Sf=ntului Simeon Noul

Teolog a fost, de fapt, s\v=r[it\ de Nicodim [i c\ Dio-

nisie Zagoraios doar a copiat traducerea lui Nicodim. El

sugereaz\ faptul c\, voind, din smerenie, s\ r\m=n\

necunoscut, Nicodim l-a rugat pe Dionisie s\-[i pun\

numele pe carte, în calitatea sa de traduc\tor20. Aceast\

p\rere poate fi sus]inut\ de faptul c\, în ciuda contri-

bu]iilor sale aduse la tip\rirea Filocaliei, Everghetino-
sului [i a c\r]ii intitulate Cu privire la deasa Împ\rt\-
[anie, Nicodim nu [i-a pus numele pe ele. Pe de alt\

19 Hagios Nikodemos ho Hagioreites, Atena, 1959.
20 Ibidem, pp. 175-176.



Sfântul Nicodim Aghioritul

21

parte, numele lui Zagoraios apare în carte în calitate de

traduc\tor, [i nu apare ca editor. În plus, cea dint=i

biografie a lui Nicodim nu-l socote[te pe Nicodim drept

traduc\tor al scrierilor Sf=ntului Simeon.

Eftimie afirm\ pur [i simplu c\ Nicodim „a corectat

[i a înfrumuse]at cartea Sf=ntului Simeon Noul Teolog”21,

în vreme ce Onufrie spune c\ Nicodim „a corectat scri-

erile Sf=ntului Simeon Noul Teolog”22. Aceste afirma]ii

pot fi în]elese `n felul urm\tor: c\ Nicodim „a editat

textul” care urma s\ fie tradus [i c\ a corectat [i a înfru-

muse]at „traducerea” f\cut\ de Zagoraios. Ei nu sus]in

p\rerea c\ Nicodim însu[i a f\cut traducerea.

Un lucru pe care ni-l putem asuma f\r\ îndoial\

este c\ „Introducerea” elocvent\ la Lucr\rile existente
ale Sf\ntului Simeon Noul Teolog23, a[a cum este inti-

tulat\ cartea, a fost scris\ de Nicodim însu[i. Numele

lui Zagoraios nu apare nici la începutul [i nici la sf=r[i-

tul „Introducerii”. Acest lucru este pe deplin în stilul lui

Nicodim [i ne ofer\ indica]ii asupra faptului c\ ea a fost

scris\ de un teolog de calibrul s\u. Aici, Simeon este

numit „un înger p\m=ntesc, nu om ceresc, fala P\rin]i-

lor, demnitatea preo]ilor, adev\rata regul\ a vie]ii mo-

nahale, slava asce]ilor, preadulcea bucurie a întregii

lumi”24. Simeon, ni se spune, [i-a cur\]it sufletul [i, drept

urmare, a primit în inima sa lumina Sf=ntului Duh, care

l-a în]elep]it, i-a conferit elocin]\, l-a f\cut mare filosof

[i sublim teolog, de[i mai înainte fusese analfabet [i

lipsit de educa]ie. El a ajuns la aceast\ cur\]ie prin

21 Op. cit., 1921, pp. 211-212. 
22 Op. cit., p. XI.
23 Tou Hosiou Symeon tou Neou Theologou ta Heuriskomena.
24 A doua edi]ie, Syros, 1886, p.v.
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neîncetata rug\ciune a min]ii [i a inimii, [i, în general,

prin via]a dus\ dup\ poruncile lui Hristos.

Ca [i în „Introducerea” la Filocalia, [i la Everghe-
tinos, Nicodim invit\ nu numai monahii, ci [i mirenii s\

studieze [i s\ asimileze înv\]\turile lucr\rii. Cartea,

afirm\ el, a fost scris\ spre folosul tuturor.

Monahii vor înv\]a „bucuriile filosofiei vii, a meto-

dei exacte în care poate fi practicat\ rug\ciunea min]ii,

diferitele etape ale rug\ciunii [i ale des\v=r[irii”25.

Cei ce vie]uiesc în „lume” vor înv\]a c\ „dac\ au

r=vn\ [i dau aten]ie sfin]itei con[tiin]e, lumea nu-i

împiedic\ deloc de a se m=ntui”26.

Nicodim s-a ocupat mai apoi cu scrierea Manualului
de spovedanie27.

Aceast\ carte este cea dint=i de acest fel din Bise-

rica Ortodox\. La început, el pune accentul pe calit\]ile

pe care trebuie s\ le posede un adev\rat duhovnic, dac\

acesta voie[te s\ fie un duhovnic autentic.

Acestea sunt: trepte înalte pe scara virtu]ilor, o via-

]\ cre[tin\ exemplar\, o cunoa[tere deplin\ [i o în]ele-

gere pe m\sur\ a Vechiului [i Noului Testament, a dog-

melor credin]ei [i a canoanelor apostolice, sinodale [i

patristice. O astfel de persoan\, spune el, se poate afla

printre preo]ii v=rstnici, întruc=t ace[tia [i-au domolit

întruc=tva patimile [i sunt ceva mai experimenta]i dec=t

cei tineri.

Nicodim continu\ apoi s\ dea pove]e duhovnicului

despre felul în care s\-i îndrume la spovedanie pe cre-

dincio[i c=t mai bine cu putin]\. Apoi, expune 31 de canoane

25 Ibidem, p. VII.
26 Ibidem.
27 Exomologetarion.
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[i 17 îndrept\ri prin poc\in]\ ale Sf=ntului Ioan Posti-

torul, [i le interpreteaz\ în limba greac\ popular\.

Dup\ aceast\ parte a c\r]ii urmeaz\ capitolele în

care ofer\ pove]e despre felul în care trebuie s\ ne pre-

g\tim pentru spovedanie, cum trebuie s\ ne spovedim [i

cum s\ ne p\zim de p\cate dup\ spovedanie.

De-a lungul întregii c\r]i, care se adreseaz\ nu

numai duhovnicilor, ci [i celor ce se spovedesc, Nicodim

d\ citate masive din Sf=nta Scriptur\ [i din Sfin]ii P\-

rin]i [i Dasc\li ai Bisericii.

Tip\rit mai înt=i în anul 1794, Manualul de spove-
danie num\r\ deja zece edi]ii. Printre acestea se afl\ o

versiune în limba turc\, tip\rit\ în anul 1835 spre fo-

losul credincio[ilor ortodoc[i vorbitori de limb\ turc\.

Continu=nd activit\]ile sale literare f\r\ întreru-

pere, Nicodim [i-a îndreptat aten]ia c\tre imnografie [i

a scris o carte de canoane c\tre Preasf=nta N\sc\toare

de Dumnezeu, intitulat\ Noul Theotokarion28.

Aceast\ carte cuprinde 62 de canoane sublime alc\-

tuite de 22 de imnografi de vaz\, cuprinz=ndu-i pe

Sf=ntul Andrei Cretanul, Sf=ntul Ioan Damaschin [i

Sf=ntul Teodor Studitul, precum [i o „Introducere” alc\-

tuit\ de Nicodim. Sf=ntul a ales aceste canoane din ma-

nuscrisele athonite, f\c=nd doar c=teva corecturi. „In-

troducerea” ne reveleaz\ o extraordinar\ evlavie fa]\ de

Sf=nta Fecioar\ Maria.

De asemenea, ea exprim\ marea valoare pe care el o

acord\ imnelor sfinte ca mijloace de împrosp\tare [i în-

t\rire a sufletului. Este o lucrare superb\, menit\ a fi

folosit\ la slujbele biserice[ti.

28 Neon Theotokarion.
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Noul Theotokarion a fost tip\rit prima oar\ exact la

doi ani dup\ apari]ia Manualului de spovedanie [i a fost

retip\rit de cel pu]in dou\ ori.

O lucrare asem\n\toare fusese preg\tit\ [i tip\ri-

t\ ceva mai înainte de monahul athonit Agapie Landos,

cunoscut [i sub numele de Agapie Cretanul29.

Dar cartea aceea este mult mai mic\ [i inferioar\

Noului Theotokarion al lui Nicodim.

Toate c\r]ile lui Nicodim despre care am vorbit

p=n\ acum îl arat\ a fi neclintit în credin]a ortodox\,

puternic legat de Tradi]ia Bisericii R\s\ritene. Ar fi o

gre[eal\ s\ deducem de aici faptul c\ era intolerant din

punct de vedere religios, opac la tot ceea ce venea din

cre[tinismul occidental.

De fapt, el era un om cu un larg orizont intelectual,

care împlinea sfatul Sf=ntului Apostol Pavel c\tre Tesa-

loniceni: „Toate s\ le încerca]i; ]ine]i ce este bine”30.

Critic=nd Biserica Apusean\, Sf=ntul Nicodim era deschis

în judec\]ile sale fa]\ de tot ceea ce era bun într-însa.

Pozi]ia sa este sintetizat\ în urm\toarea afirma]ie din

Heortodromion, una dintre ultimele sale lucr\ri: „Trebuie

s\ ur=m [i s\ respingem, spune el, credin]ele gre[ite [i

obiceiurile nelegiuite ale latinilor [i ale altor hetero-

doc[i; dar dac\ ele con]in ceva s\n\tos [i confirmat de

Sfintele Canoane ale Sfintelor Sinoade, acestea nu tre-

buie ur=te”31.

C\ a luat în serios [i a doua parte a acestei afir-

ma]ii, nu numai pe cea dint=i, se observ\ din faptul c\

29 Theotokarion, Vene]ia, 1643. Pentru o istorisire a vie[ii [i o-

perelor lui Landos, vezi cartea mea Sfântul Munte, Belmont, Mass.,

1973, pp. 25-27. 
30 1 Tes. 5,21.
31 Vene]ia, 1836, p. 584.
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dou\ dintre lucr\rile sale, R\zboiul nev\zut [i Nevoin-
]ele duhovnice[ti, sunt adapt\ri pentru cititorii orto-

doc[i ale unor lucr\ri scrise de romano-catolici. Cea dint=i

este o adaptare a Luptei duhovnice[ti (Combatimento
Spirituale), scris\ de preotul italian Lorenzo Scupoli

(cca 1530-1610), [i a unui tratat intitulat Calea Raiului
(Sentiero del Paradiso), care a fost mult\ vreme consi-

derate ca fiind lucrarea lui Scupoli, dar acum este soco-

tit\ drept lucrarea unui alt autor. Cea de-a doua carte a

lui Nicodim este o adaptare a Nevoin]elor duhovnice[ti
(Esercizi Spirituali), scris\ de iezuitul Giovanni P. Pina-

monti (1632-1703).

De[i nu-i nume[te pe autorii acestor c\r]i, Nicodim

limpeze[te în subtitlul fiec\rei c\r]i faptul c\ s-a folosit

de lucrarea altuia, pe care a corectat-o atent [i a îmbu-

n\t\]it-o masiv. Traduc=ndu-le din italian\ în greaca

modern\, Nicodim a îndep\rtat sau a corectat tot ceea

ce era nepotrivit din punctul de vedere al Ortodoxiei, a

f\cut numeroase adapt\ri în cadrul textului [i [i-a adus

contribu]ia prin substan]iale note de subsol extrase din

Sf=nta Scriptur\ [i din P\rin]ii eleni, [i astfel a realizat

c\r]i pe deplin ortodoxe în con]inut.

R\zboiul nev\zut32 trateaz\ lupta împotriva g=ndu-

rilor insuflate de demon, împotriva patimilor, împotriva

imagina]iei indecente, împotriva r\ului în general, ofe-

rind pove]e despre felul în care trebuie dus acest r\zboi,

printr-o permanent\ trezvie, medita]ie, rug\ciune, [i

mai ales rug\ciunea min]ii [i Sf=nta Împ\rt\[anie.

Aceast\ carte s-a bucurat de o mare popularitate. A

fost retip\rit\ de mai multe ori dup\ prima ei apari]ie,

în anul 1796. O versiune ruseasc\ a ei a fost alc\tuit\ de

episcopul Teofan Z\vor=tul, fiind tip\rit\ la Moscova în

32 Ho Aoratos Polemos.
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anul 1886; iar o traducere în limba englez\ a versiunii

ruse[ti a fost f\cut\ de E. Kadlubovsky [i G.E.H.

Palmer, cu o Introducere scris\ de H.A. Hodges, intitu-

lat\ R\zboiul nev\zut (Unseen Warfare) [i tip\rit\ la

Londra, în anul 1952.

În bogata [i valoroasa sa „Introducere”, profesorul

Hodges remarc\ din c=nd în c=nd diferen]ele dintre

R\zboiul nev\zut al lui Nicodim [i originalele romano-

catolice. Totu[i, compar=ndu-le, el face urm\toarele ob-

serva]ii de seam\, care eviden]iaz\ faptul c\ diferen]ele

dintre ele sunt numeroase [i adesea substan]iale.

1. Nicodim omite dou\ capitole din lucr\rile originale.

2. Introduce un capitol cu totul nou, care se ocup\

de îndreptarea imagina]iei [i a memoriei.

3. L\rge[te capitolul scurt al lui Scupoli cu privire

la rug\ciunea min]ii, pun=nd în eviden]\ g=ndirea

isihast\.

4. Introduce o form\ superioar\ de ascez\ celei ofe-

rite de Scupoli.

5. În numeroase locuri, rearanjeaz\, l\rge[te sau con-

centreaz\ textele originale sau chiar schimb\ esen]a

textului.

6. Scoate din text diferite expresii [i idei catolice —

de pild\, schimb\ „imagini” în „icoane” [i scoate refe-

ririle cu privire la purgatoriu [i la cultul Sfintei Inimi.

7. În fine, Nicodim l\rge[te capitolele printr-un în-

semnat corp de note de subsol, în c=teva dintre ele

exprim=nd idei ce nu sunt incluse în textele originale.

Cartea Nevoin]e duhovnice[ti33 este o versiune masiv

revizuit\ [i îmbun\t\]it\ a originalului italian. Nico-

dim a fost, desigur, atras nu numai de subiectul c\r]ii

lui Pinamonti, ci [i de felul s\u de abordare a subiectului,

33 Gymnasmata Pneumatika.
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precum [i de felul în care [i-a organizat materialul.

Cartea scris\ de Nicodim este una monumental\, în-

chinat\ marelui ]el al des\v=r[irii [i m=ntuirii omului.

Partea cea mai considerabil\ a c\r]ii cuprinde 34 de

medita]ii pe marginea unor subiecte legate de m=ntuire

[i de autodes\v=r[ire. Apoi, urmeaz\ 30 de scurte medi-

ta]ii, una pentru fiecare zi a lunii. Acestea sunt urmate

de opt nevoin]e în ceea ce prive[te cunoa[terea de sine.

În fine, ea mai con]ine [i opt lecturi.

Cartea poart\ în întregime amprenta Sf=ntului Ni-

codim [i dovede[te marea sa r=vn\ pentru des\v=r[ire

[i marile comori ale în]elepciunii [i în]elegerii sale.

Datorit\ imensei sale contribu]ii la lucrarea ori-

ginal\ prin ad\ugirea, eliminarea, îmbun\t\]irea, co-

rectarea [i l\rgirea ei, Nicodim a reu[it s\ scrie o carte

care este, a[a cum remarca P\rintele Teoclict Dioni-

siatul: „O bijuterie a spiritualit\]ii r\s\ritene”, care po-

sed\ „toate tr\s\turile esen]iale ale duhului ortodox”34.

Nicodim a pornit la împlinirea unei noi sarcini lite-

rare la îndemnul lui Athanasie Paris, un conduc\tor al

kollivazilor, precum [i la îndemnul lui Leontie, mitro-

polit de Heliopolis35. Aceast\ sarcin\ însemna str=n-

gerea [i tip\rirea tuturor scrierilor Sf=ntului Grigorie

Palama. Mare admirator al lui Palama, Nicodim [i-a a-

sumat-o cu entuziasm [i a împlinit-o în felul s\u obi[-

nuit: savant [i profund mistic. El a adunat toate manu-

scrisele ce cuprindeau scrierile lui Palama pe care le-a

putut afla în toate bibliotecile athonite, precum [i în

alte p\r]i ale Greciei, [i a preg\tit un text cu adnot\ri

critice f\cute cu mare grij\; carte care a ap\rut în trei

volume.

34 Op. cit., pp. 197, 199.
35 Vezi Eftimie, op. cit., p. 212, [i Onufrie, op. cit., p. XI.
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Pe acestea le-a trimis la Viena spre a fi tip\rite. Din

p\cate, ele au disp\rut la Viena, produc=ndu-i o ad=nc\

m=hnire. A supravie]uit doar „Introducerea” alc\tuit\

de Nicodim. Aceasta a fost tip\rit\ în anul 1883 de o re-

vist\ din Constantinopol, Ekklesisatike Aletheia („Ade-

v\rul Bisericii”)36.

Dup\ ce a terminat edi]ia scrierilor Sf=ntului Gri-

gorie Palama, Nicodim [i-a îndreptat aten]ia c\tre o

sarcin\ foarte dificil\, cea a preg\tirii unui mare nomo-

canon, în care urma s\ adune, s\ parafrazeze [i s\ ex-

plice toate sfintele canoane ale Bisericii Ortodoxe [i s\

fie astfel demonstrat\ armonia existent\ între ele. El [i-a

asumat aceast\ sarcin\ cu ajutorul unui alt monah,

Agapie Peloponezianul (†1812). Un om extrem de înv\-

]at, Agapie a predat la [coli din Chios, Smirna [i în

Demitsana, locul s\u de ba[tin\. Lucrarea care a urmat

se numea Pidalionul, care însemna „C=rma”, deoarece

printr-o atent\ folosire a ei în corabia Bisericii se poate

naviga în siguran]\ pe marea vie]ii spre limanul m=n-

tuirii. Într-însa sunt înf\]i[ate toate canoanele Sfin]ilor

Apostoli, ale celor [apte Sinoade Ecumenice, ale sinoa-

delor locale [i cele ale unor P\rin]i ai Bisericii care au

fost validate de sinoade. Fiecare canon este prezentat în

limba greac\ veche, apoi este tradus în greaca modern\

[i comentat mai departe în notele de subsol. Notele de

subsol limpezesc ceea ce nu este clar într-un canon [i

arat\, ori de c=te ori este cazul, armonia sau leg\tura

unui anumit canon cu altul, elimin=nd astfel nel\muri-

rile aparente.

Era mare nevoie de o astfel de carte, c\ci de[i exis-

tau pe vremea lui Nicodim felurite nomocanoane pentru

clerici [i mireni, acestea se aflau în manuscris [i pe

36 iVol. 4, nr. 7, 22 noiembrie 1883, pp. 93-100.
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de-a-ntregul scrise într-o limb\ care le f\cea s\ fie de ne

în]eles, în afara unor pu]ini oameni înv\]a]i. De aseme-

nea, aceste nomocanoane erau incomplete, deformate [i

greu de în]eles, interpretarea canoanelor fiind prezen-

tat\ ca ni[te legi, în ciuda faptului c\ ele cuprindeau

inconsecven]e [i ad\ugiri f\r\ sens. Pidalionul oferea

toate canoanele, elimina tot ceea ce era gre[it sau inutil.

Tip\rirea Pidalionului, purt=nd numele lui Agapie

[i a lui Nicodim Aghioritul drept autori ai s\i, a fost

încredin]at\ unui monah cu numele Teodoret. Din p\-

cate, Teodoret a introdus multe ad\ugiri arbitrare din

proprie ini]iativ\, mai ales în leg\tur\ cu slujbele de po-

menire a mor]ilor, schimb=nd astfel înv\]\turile originare.

Nicodim [i Agapie s-au m=hnit ad=nc atunci c=nd au

aflat de acest lucru, c\ci în acest chip Teodoret se f\cea

un purt\tor lipsit de autenticitate a înv\]\turilor sfinte

ale Bisericii.

Pentru a îndrepta r\ul ce fusese comis, patriarhul

ecumenic Neofit al V-lea a poruncit ca edi]ia lui Teodo-

ret din anul 1802 s\ fie eliminat\ indic=nd afirma]iile

eronate [i paginile unde ap\ruser\ acestea. În edi]iile

ulterioare, aceste ad\ugiri au fost eliminate.

Pidalionul a fost repede recunoscut în Grecia [i în

Rusia drept una dintre c\r]ile fundamentale ale Bise-

ricii. Ea num\r\ [apte edi]ii în limba greac\, una în

limba rus\ [i una în englez\. Versiunea în limba en-

glez\, alc\tuit\ de Denver Cummings dup\ edi]ia a

cincea în limba greac\ (1908), a fost tip\rit\ în anul

1957 în Essex, Anglia.

Urm\toarea sarcin\ asumat\ de Nicodim, din nou

una de importan]\ major\, a fost cea a preg\tirii unei

c\r]i de interpretare a celor 14 Epistole ale Sf=ntului

Pavel. El d\dea o mare importan]\ Epistolelor Sf=ntu-

lui Apostol Pavel [i a în]eles c\ era necesar\ o carte care
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s\ le interpreteze în mod simplu, limpede [i s\n\tos [i

printr-o limb\ accesibil\ tuturor grecilor. În acest scop,

el a luat interpretarea lui Teofilact, arhiepiscopul Bul-

gariei, scris\ în greaca veche, [i a tradus-o în limba po-

pular\, ad\ug=ndu-i o „Introducere” [i o mul]ime de no-

te de subsol, care însumeaz\ aproape jum\tate din cele

1350 de pagini.

În ceea ce prive[te importan]a Epistolelor, Nicodim

spune în „Introducere”: „Pururea, fra]ii mei cre[tini, tre-

buie s\ citi]i aceste minunate Epistole ale Sf=ntului

Pavel, pentru a înv\]a din ele despre dogmele credin]ei

ortodoxe, tradi]iile Sfin]ilor Apostoli, îndatoririle vie]ii

cre[tine. V\ informez c\ dac\ face]i acest lucru [i-l citi]i

mereu pe Pavel într-o scurt\ perioad\ de timp ve]i

suferi o transformare radical\ a caracterului [i a vie]ii

dumneavoastr\, deoarece Epistolele Fericitului Pavel

au astfel de putere suprafireasc\ înc=t ele transform\

oamenii; ele îi transform\ pe lupi în oi, pe cei ira]ionali

în oameni ra]ionali, pe cei s\lbatici în oameni bl=nzi, pe

cei r\i în oameni buni”37. 

În ceea ce prive[te interpretarea oferit\ de Teofilact

Epistolelor, el afirm\ c\ aceasta a fost f\cut\ dup\ ex-

plica]iile date de Sf=ntul Ioan Hrisostom.

Teofilact l-a urmat îndeaproape pe Hrisostom, [i

astfel, el a fost supranumit „cel ce l-a parafrazat pe

Hrisostom”, dup\ cum remarc\ Nicodim. Dup\ Hrisostom,

continu\ el, interpretarea Epistolelor Sf=ntului Apostol

Pavel, care le întrece pe toate celelalte, este cea a lui

Teofilact, at=t în ceea ce prive[te limpezimea g=ndirii,

c=t [i concizia exprim\rii38. Dar fiind scris\ în greaca

veche, „ea a fost o comoar\ ascuns\ pentru cre[tinii

37 P. XII.
38 Ibidem, pp. 17-18.
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simpli, f\r\ educa]ie”39. Iat\ de ce, spune Nicodim, el a

tradus lucrarea în limba popular\. El adaug\ c\, pen-

tru a limpezi textul c=t mai mult cu putin]\, pretutin-

deni unde explica]iile date erau scurte, le-a dat am-

ploare; [i, de asemenea, a contribuit pe ici-colo cu citate

utile din Sf=nta Scriptur\ sau din Sfin]ii P\rin]i, înt\-

rind interpretarea oferit\.

În ceea ce prive[te notele sale de subsol, Nicodim

spune c\ el le-a scris, uneori pentru a explica anumi]i

termeni utiliza]i în text, iar alteori pentru a oferi noilor

predicatori material suplimentar pentru catehizarea

credincio[ilor.

Cartea Cele 14 Epistole ale Sf=ntului Apostol Pavel
interpretate de Teofilact40 a fost tip\rit\ postum, în

anul 1819, în trei volume.

Nicodim a conferit o mare importan]\ citirii nu numai

a Sfintei Scripturi, ci [i a scrierilor Sfin]ilor P\rin]i, pre-

cum [i a Vie]ilor Sfin]ilor. El a scris trei c\r]i cuprin-

z=nd vie]i de sfin]i: Noul Ekloghion sau cartea care cu-

prinde vie]i alese ale sfin]ilor, Noul Martirologiu [i Si-
naxarele sau marea colec]ie a Vie]ilor Sfin]ilor. El a în-

ceput s\ lucreze la Noul Ekloghion cur=nd dup\ ce ter-

minase lucrarea în care sunt interpretate Epistolele

Sf=ntului Apostol Pavel. El a adunat din manuscrise

Vie]ile a 50 de sfin]i care au dus o via]\ de nevoin]e du-

hovnice[ti [i care au tr\it în secolele I-XVII. Aceste Vie]i

nu au fost înc\ tip\rite. Pe multe dintre ele, aflate în

manuscrise foarte vechi, scrise în greaca veche, le-a tra-

dus în greaca modern\.

39 Ibidem, p. 18.
40 Paulou hai Deka Tessares Epistolai Hermeneuthesai hypo

Theophylaktou Archiepiskepou Boulgarias.
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În „Introducere” la Noul Ekloghion, Nicodim pune

accentul pe valoarea pe care o are lecturarea Vie]ilor

Sfin]ilor de c\tre to]i: clerici, monahi [i mireni. Vie]ilor

Sfin]ilor sunt ziditoare, spune el, deoarece ne ofer\ pilde

minunate de urmat [i ne d\ruiesc înv\]\tur\ s\n\toas\.

Aceast\ carte num\r\ trei edi]ii. Prima a ap\rut în

anul 1803; a doua, în anul 1863; a treia, în anul 1974.

Noul Martirologiu, care a fost tip\rit sub anonimat

pentru prima oar\ în anul 1799, pare s\ fi fost preg\tit

în comun de sfin]ii Macarie [i Nicodim, dup\ ce Macarie

a preg\tit cel dint=i manuscris, complet [i redactat, d=n-

du-l apoi lui Nicodim spre a traduce unele dintre Vie]ile

Sfin]ilor în greaca popular\. El cuprinde vie]ile a 85 de

neomartiri ortodoc[i care au tr\it între 1492 [i 1794.

Urm\toarele edi]ii (1856, 1961) cuprind c=teva Vie]i

suplimentare ale perioadei ce a urmat, p=n\ în anul

1838.

Înainte de a-[i asuma sarcina de a preg\ti cea mai

complet\ edi]ia a Vie]ilor Sfin]ilor, Sinaxarele, Nicodim

a scris c=teva c\r]i cu privire la alte subiecte. Acestea

vor fi tratate dup\ ce vom spune c=teva lucruri despre

Sinaxare. Aceast\ lucrare cuprinde Vie]ile sfin]ilor pr\z-

nui]i de Biserica Ortodox\ peste an. Este o edi]ie a Ma-
rilor Sinaxare scris\ de diaconul Mavrikie (sec. al XVI-lea)

pentru „Marea Biseric\”, adic\ cea a Patriarhiei Con-

stantinopolului, o edi]ie mult\ îmbun\t\]it\ [i extins\.

Maxim Margunios (1549-1602), episcop de Kythera,
tradusese aceast\ lucrare din greaca veche în cea mo-
dern\, dar traducerea sa era lipsit\ de claritate, lim-

pezime [i într-un limbaj destul de s\r\c\cios. Acest
lucru i-a determinat pe numero[i monahi athoni]i s\-l
roage pe Nicodim s\ fac\ o nou\ traducere. Patriarhul
Grigorie al V-lea, aflat în exil la M\n\stirea Iviru din
Sf=ntul Munte, l-a îndemnat [i el s\-[i asume aceast\
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sarcin\. Recunosc=nd necesitatea unei edi]ii de bun\ ca-
litate a Marilor Sinaxare, Nicodim a fost de acord cu do-
rin]a lor. El a petrecut doi ani de munc\ asidu\ pentru
a traduce cartea original\ în greaca popular\, revi-
zuind-o [i îmbun\t\]ind-o.

Contribu]ia sa la noua edi]ie, care a fost tip\rit\
postum, între 1857 [i 1819, în trei volume, a fost imens\.
Cola]ion=nd patru volume ale lui Mavrikie, el a f\cut
numeroase corecturi, a eliminat afirma]ii [i texte care
erau opuse Sfintelor Scripturi [i dreptei socotin]e, sau

erau inutile, a limpezit ceea ce era neclar, a amplificat
ceea ce necesita o elaborare minu]ioas\, a organizat mai
bine materialul, a ad\ugat numeroase vie]i de sfin]i
care nu erau incluse în alte c\r]i de acest fel, a alc\tuit
versete specifice fiec\rui sf=nt, a scris o „Introducere”
de mare folos, precum [i nenum\rate note de subsol.

Ca unul care a în]eles pe deplin valoarea major\ a
lectur\rii Vie]ilor Sfin]ilor, Nicodim îi îndeamn\ pe to]i
— episcopi, preo]i [i diaconi, st\p=nitori [i supu[i — s\ ci-
teasc\ Marile Sinaxare. Istorisirile cuprinse aici, afir-
m\ el, lumineaz\ mintea, înc\lzesc inima, dau via]\ su-
fletului [i stimuleaz\ dorin]a de a cultiva vie]ile cre[tine.

Marele Sinaxare a fost cea mai popular\ carte a lui
Nicodim legat\ de vie]ile sfin]ilor. A fost retip\rit\ de
patru ori [i a slujit drept baz\ a Sinaxarelor de mai
t=rziu, precum cea tip\rit\ de Constantin Doukakis (1845-
1908) [i cea a lui Victor Matthaiou (1909-1973).

În perioada dintre tip\rirea Noului Martirologiu [i
preg\tirea Sinaxarelor, Nicodim s-a ocupat de alte [apte
c\r]i importante: Evhologhion, Interpretarea celor [ap-
te Epistole sobornice[ti, Morala cre[tin\, Antologie a
Psalmilor lui David, O carte deosebit de ziditoare, Inter-
pretarea celor 150 de psalmi [i Gr\dina harurilor, toate

scrise în aceast\ ordine.
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Evhologhionul sau Cartea rug\ciunilor este o edi]ie

îmbun\t\]it\ [i înfrumuse]at\ a Evhologhionului aflat

atunci spre folosin]a credincio[ilor.

Îmbun\t\]ind aceast\ important\ carte liturgic\,

care cuprinde slujbele Sfintelor Taine ale Bisericii Orto-

doxe [i principalele sale momente de slujire, Nicodim a

eliminat anumite inova]ii ce fuseser\ ad\ugate de „oa-

meni ignoran]i [i iresponsabili”, a[a cum îi nume[te el,

precum ar fi obiceiul „sfin]irii” icoanelor. 

Aceast\ carte a fost tip\rit\ în anul 1799.

În a sa Interpretare dat\ celor [apte Epistole sobor-
nice[ti41, Nicodim urm\re[te mai ales interpretarea ie-

rarhului Mitrofan, apoi interpretarea lui Teofilact [i,

într-o m\sur\ mai mic\, cea a Sf=ntului Ecumenios (se-

colul al X-lea). În plus, el folose[te explica]iile date de

al]i P\rin]i în scrierile lor, cu privire la anumite pasaje

din  epistole. Toate acestea sunt înf\]i[ate în limba popu-

lar\ „pentru ca fra]ii no[tri simpli întru Hristos s\ poa-

t\ în]elege”, dup\ cum remarc\ el în „Introducere”.

Pe l=ng\ str=ngerea, organizarea [i traducerea ma-

terialelor, el [i-a adus contribu]ia cu propriile sale co-

mentarii, corect\ri, note de subsol [i indica]ii. Astfel, el

a reu[it s\ scrie o carte care ofer\ o interpretare com-

plet\ [i în detaliu a celor [apte epistole. Ca [i Evholo-
ghionul, aceast\ carte a fost tip\rit\ o singur\ dat\, în

1806. Urm\toarea carte, Morala cre[tin\42, este una dintre

c\r]ile cele mai originale [i mai ziditoare ale lui Nico-

dim, plin\ de informa]ii cu privire la obiceiurile [i prac-

ticile grecilor din vremea sa. Este împ\r]it\ în 13 cu-

vinte de folos, în care el abordeaz\ domeniul eticii nu

numai în general, ci oferind informa]ii deosebite cu

41 Hermeneia eis tas Hepta Katholikas Epistolas.
42 Chrestoetheia ton Christianon, 1803.
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privire la via]a de zi cu zi a ]\ranilor contemporani cu

el. Pe de o parte, el trateaz\ pe larg [i condamn\ for-

mele dominante de corup]ie [i supersti]ii, relele obice-

iuri [i practici; iar pe de alt\ parte, el pune dinainte ci-

titorului c\ile curate [i frumoase ale adev\ratului cre[tin.

Drept c\l\uze în aceast\ carte Nicodim ia Vechiul [i

Noul Testament, canoanele Sinoadelor ecumenice, scri-

erile Sfin]ilor P\rin]i, mai ales ale Sf=ntului Ioan Hri-

sostom [i Vasile cel Mare, [i dreapta socotin]\ (octhos
logos). Cu privire la Sfintele Sinoade [i la Sfin]ii P\-

rin]i, el spune: „Nici Sfintele Sinoade [i nici dumne-

zeie[tii P\rin]i n-au gr\it de la sine sau din duhul aces-

tei lumi, ci au gr\it lumina]i fiind de harul Sf=ntului

Duh; iar propriile lor cuvinte sunt înv\]\turi dumne-

zeie[ti, care i-au condus pe oameni la m=ntuirea sufle-

telor lor [i la împ\r\]ia cerurilor”43. În ceea ce prive[te

ra]iunea, el spune c\ dac\ un obicei nu este în mod clar

os=ndit de Sf=nta Scriptur\ sau de canoanele Sfintelor

Sinoade, ori de cuvintele Sfin]ilor P\rin]i, ci doar împo-

triva ra]iunii fire[ti [i drepte [i v\t\m\toare sufletului,

acel obicei ar trebui s\ fie lep\dat44.

Morala cre[tin\ ne arat\ întru totul o grij\ profun-

d\ fa]\ de îmbun\t\]irea comportamentului moral al u-

manit\]ii, amintind de Înv\]\turile (Didahiile) Sf=ntu-

lui Cosma Etolianul. „O astfel de preocupare, spunea el,

ar trebui împ\rt\[it\ de to]i oamenii, inclusiv de mo-

nahii care vie]uiesc în pustie, întruc=t omul este prin

firea sa o fiin]\ social\, a[a cum ne spune Aristotel”45,

iar fiecare om are datoria s\ caute binele aproapelui

43 Ed. a 4-a, Volos, 1957, p. 18.
44 Ibidem, pp. 18-19.
45 Ibidem, p. 264.
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s\u. Departe de a fi un lucru nepotrivit monahului; ea

este un aspect esen]ial al voca]iei monahale.

Acei monahi care sunt puternici la trup [i la suflet,

spune Nicodim, ar trebui, din c=nd în c=nd, s\ se duc\

în lume pentru a predica [i pov\]ui.

Cei ce nu se pot duce în lume, fie din pricina patimi-

lor care-i atac\ atunci c=nd se afl\ în mijlocul societ\]ii,

fie din pricin\ c\ au neputin]e fizice, ar trebui s\ le fac\

bine fra]ilor lor prin rug\ciune [i prin pove]e oferite

celor ce îi viziteaz\, iar dac\ au o bun\ educa]ie, prin

scrierea unor c\r]i de suflet ziditoare46. Aceast\ ultim\

afirma]ie, înt=mpl\tor, arat\ pozi]ia din care Nicodim

însu[i î[i socotea munca sa de scriitor. Aceast\ afirma-

]ie este exprimat\ în chip impresionant în acest text din

cartea sa Nevoin]e duhovnice[ti: „A tip\ri c\r]i zidi-

toare [i duhovnice[ti nu este doar un act de închinare [i

dragoste fa]\ de Dumnezeu, ci înseamn\ pentru aproa-

pele t\u o fapt\ de milostenie superioar\ oric\rei alte

forme de milostenie duhovniceasc\, întruc=t ea îi este

de folos sufletului, care este nemuritor”47.

O alt\ categorie de oameni care ar putea juca un rol

foarte important în lucrarea de îmbun\t\]ire moral\ a

omenirii este, dup\ cele spuse de Nicodim, cea a cle-

ricilor: patriarhi, episcopi, preo]i, duhovnici. Ace[tia ar

trebui s\-i înve]e pe oameni valoarea virtu]ilor mereu,

zi de zi; iar dac\ acest lucru nu este cu putin]\, cel pu]in

în fiecare duminic\.

Dac\ educa]ia vreunui cleric este deficient\, [i din

aceast\ pricin\ el nu poate oferi pov\]uiri altora, sau

dac\ are alte neputin]e, ar trebui ca cel pu]in s\ aib\

grij\ dac\ nu cumva exist\ în parohia sa [coli [i dasc\li

46 Ibidem, p. 270.
47 Volos, 1950, p. 425.
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capabili s\-i c\l\uzeasc\ pe oameni pe c\ile bun\t\]ii [i

cucerniciei48.

Antologie a psalmilor proorocului-rege David49 a fost

compilat\ dup\ trei edi]ii deja existente. În „Introducere”,

Nicodim se ocupa de valoarea suprem\ a rug\ciunii. El

pune accentul pe faptul c\ rug\ciunea este cea mai

înalt\ [i mai necesar\ dintre virtu]i, deoarece, în timp

ce toate celelalte virtu]i sunt imita]ii ale lui Dumnezeu,

care împodobesc sufletul [i-l fac pe om vrednic de a se

uni cu Dumnezeu, rug\ciunea îl une[te pe om cu Dum-

nezeu, iar psalmii sunt rug\ciuni potrivite pentru a a-

tinge acest scop.

Aceast\ carte a fost pentru prima oar\ tip\rit\ în

1799, anul în care au ap\rut Noul Martirologiu [i

Evhologhionul, [i a fost retip\rit\ în anul 1864.

O carte extrem de ziditoare sufletului, scris\ în se-

colul al VI-lea,de Sfin]ii Ioan [i Varsanufie, este o lucrare

important\ a spiritualit\]ii ortodoxe r\s\ritene, asem\-

n\toare scrierilor cuprinse în Filocalie [i Everghetinos.

P=n\ în anul 1816, c=nd edi]ia tip\rit\ de Nicodim a

ap\rut, ea a circulat printre monahi sub forma unor

manuscrise rare.

El [i-a asumat sarcina de a preg\ti aceast\ lucrare

pentru tipar la cererea unor monahi athoni]i, care s-au

angajat s\ pl\teasc\ toate cheltuielile de tip\rire.

Nicodim îi descrie pe autori ca pe ni[te oameni

ajun[i pe treptele cele mai înalte ale des\v=r[irii, pre-

cum [i ca pe ni[te autorit\]i în probleme de ascez\ [i

mistic\. Cartea lor, dup\ cum afirm\ el, nu este rodul

doar al simplei în]elepciuni omene[ti, ci este inspirat\

de Dumnezeu [i a fost scris\ din marea lor dragoste

48 Morala cre[tin\, pp. 272-273.
49 Epitome ek ton Prophetanaktodauitikon Psalmon.



Constantin Cavarnos

38

pentru aproapele lor. Ea cuprinde 836 de r\spunsuri la

tot at=tea întreb\ri care le-au fost adresate Sfin]ilor

Ioan [i Varsanufie de diferite persoane: „episcopi, pre-

o]i, monahi, mireni, persoane tinere sau v=rstnice, bol-

navi [i s\n\to[i”50.

Unele dintre r\spunsuri au fost scrise de Ioan, în

vreme ce majoritatea lor au fost dictate de Varsanufie

avvei Serid. O carte extrem de ziditoare sufletului, ne

spune Nicodim, apreciat\ de Sf=ntul Simeon Noul Teo-

log (am=ndoi fiind cuprin[i în Filocalia), precum [i de

al]i P\rin]i; chiar [i Pavel, cel ce a compilat Evergheti-
nosul, a preluat multe lucruri din ea [i le-a folosit în a-

ceast\ carte.

Aghioritul îi pofte[te pe to]i, indiferent de clasa so-

cial\ în care se afl\ sau de nivelul de dezvoltare duhov-

nicesc la care au ajuns, s\ o citeasc\ mereu: „C\ci este

extrem de ziditoare pentru episcopi [i preo]i, c=rmuitori

[i oameni ai legii, dar mai ales pentru monahi, at=t

pentru isiha[ti, c=t [i pentru cei ce vie]uiesc în m\n\s-

tiri; [i, pe scurt, pentru încep\tori, pentru cei ce se

înal]\ pe treptele duhovnice[ti, c=t [i pentru cei des\-

v=r[i]i”51.

Nicodim a tip\rit mai apoi [i a tradus în greaca mo-

dern\ Interpretarea celor 150 de psalmi ai proorocului-
rege David52, scris\ de Eftimie Zygadinos, ad\ug=nd o

„Introducere” [i o mul]ime de note de subsol [i de co-

mentarii, care constituie aproape jum\tate din aceast\

lucrare scris\ în dou\ volume. În notele [i comentariile

sale, el compar\ [i face ad\ugiri la explica]iile oferite de

50 Ed. a 2-a, Volos, 1960, p. 25.
51 Ibidem, p. 27.
52 Hermeneia Euthymiou Zygadenou eis tous 150 Psalmous tou

Prophetanaktos David.
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Zygadinos legate de cele ale Sfin]ilor P\rin]i sau lim-

peze[te ceea ce este neclar, în vreme ce în „Introducere”

el atrage aten]ia asupra înv\]\turilor importante cu-

prinse în Psaltire cu privire la originea [i natura lucru-

rilor, precum [i morala sa s\n\toas\ [i plin\ de vigoare.

Pentru aceste [i alte merite ale ei, spune Nicodim,

Psaltirea a fost socotit\ a fi deosebit de util\ [i folosi-

toare din multe puncte de vedere de c\tre Biserica Or-

todox\. Ea este folosit\ în rug\ciunea personal\ de zi

cu zi, precum [i în toate slujbele [i ierurgiile biserice[ti.

Motivul pentru care [i-a ales interpretarea psalmi-

lor de c\tre Zygadinos a fost faptul c\ aceast\ carte este

cea mai cuprinz\toare [i cea mai valoroas\ lucrare,

lu=nd în considera]ie lucr\rile tuturor celor care au in-

terpretat Psaltirea mai înainte.

Este vrednic de notat faptul c\ edi]ia lui Nicodim a

lucr\rii lui Zygadinos cu privire la interpretarea Psal-

tirii a fost cercetat\ atent peste aproximativ un secol

mai t=rziu de Sf=ntul Nectarie [i folosit\ în preg\tirea

propriei sale edi]ii adnotate a Psaltirii în versuri53.

Dup\ ce a terminat aceast\ lucrare, Nicodim a pur-

ces la preg\tirea Gr\dinii harurilor54, în care explic\

versurile celor nou\ Ode c=ntate la Utrenie. El a sim]it

c\ exista o nevoie real\ de a explica sensul acestor

versuri în limba popular\, pentru a le face s\ fie în]e-

lese de marea majoritate a oamenilor, care nu puteau

în]elege limba veche în care erau scrise acestea, sau

m\car s\ aib\ o idee c=t de vag\ a cugetelor ad=nci

cuprinse într-însele, f\r\ un astfel de ajutor. Aceste ode,

subliniaz\ el, au fost alese de P\rin]i [i de Sfin]i Dasc\li

— primele opt din Vechiul Testament, iar a noua din

53 Vezi Psaltirea, Atena, 1908, pp. 3, 6, 10, 11.
54 Kepos Chariton.
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Noul Testament — care au poruncit ca ele s\ fie psalmo-

diate zilnic de credincio[ii dreptm\ritori.

La explica]iile sale legate de ode, care sunt destul de

detaliate, cuprinz=nd peste 200 de pagini, Nicodim a a-

nexat c=teva texte ziditoare de suflet, cuprinz=nd unul

scris de el însu[i despre „cugete” (logismoi), unul scris

de Calist, patriarh al Constantinopolului, despre rug\-

ciunea min]ii sau rug\ciunea inimii, [i unul scris de

Ghenadie Scholarios, patriarh al Constantinopolului,

despre legea duhovniceasc\ din Evanghelie.

Interpretarea celor 150 de Psalmi [i Gr\dina daru-
rilor nu sunt singurele c\r]i ale lui Nicodim închinate

interpret\rii imnelor. El a mai scris înc\ dou\: Heorto-
dromion [i Noua Scar\. Aceste patru lucr\ri, prin pro-

funzimea [i m\rimea lor, mai ales Interpretarea [i

Heortodromion, care sunt în dou\ volume, arat\ c\

Nicodim a conferit o mare valoare imnelor ca mijloace

de zidire, dac\ sunt în]elese cu adev\rat. Totu[i aceast\

valoare este arareori apreciat\ la adev\rata ei dimen-

siune, [i, de aceea, aceste c\r]i, nu s-au bucurat de po-

pularitatea majorit\]ii celorlalte scrieri ale sale.

Interpretarea a fost tip\rit\ doar o dat\, iar ce-

lelalte de dou\ ori. Toate patru au fost tip\rite postum:

Interpretarea, în anii 1819-1821; Gr\dina darurilor, în

anul 1819; Heortodromion în 1836, [i Noua Scar\ în

1844. ~n Heortodromion, sf=ntul interpreteaz\ canoa-

nele praznicelor, pream\rind evenimentele majore din

via]a M=ntuitorului [i a Maicii Domnului.

Scopul s\u declarat în scrierea c\r]ii a fost acela de

a face ca toate acestea canoane s\ poat\ fi în]elese de

cei ce nu le puteau în]elege în greaca veche.

Dar el face mult mai mult dec=t aceasta: lu=nd ca-

noanele drept puncte de pornire, el p\trunde în nume-

roase subiecte cu caracter istoric, filosofic, teologic [i
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dogmatic. Cunoa[terea [i în]elegerea sa profund\ a cre-

din]ei ortodoxe î[i afl\ o expresie elocvent\ în aceste

discu]ii.

Nicodim a terminat de scris Noua Scar\ în anul

1808, cu un an înainte de mutarea sa la Domnul. Titlul

se aseam\n\ evident cu Scara Sf=ntului Ioan Sc\rarul

(secolul al VII-lea), carte de care Nicodim a fost profund

influen]at înc\ de la începutul vie]ii sale monahale.

Aici, Nicodim interpreteaz\ integral cele 75 de

Anabathmoi sau Trepte ale c\r]ii liturgice denumite

Marele Octoih sau Parakletiki, nou\ în fiecare dintre

cele [apte glasuri ale c\ut\rilor bizantine [i 12 în glasul

al 8-lea, scrise dup\ p\rerea lui Nicodim de Sf=ntul Te-

odor Studitul (sec. al IX-lea). Aceast\ carte se aseam\n\

în esen]a ei cu Gr\dina darurilor [i cu Heortodromionul.
Lu=nd Treptele drept puncte de plecare, Nicodim

discut\ probleme legate de doctrin\, teologie, moral\ [i

spiritualitate, toate scrise în limba greac\ contempo-

ran\, simpl\ [i accesibil\ tuturor. În acest scop, el scoa-

te exemple din Sf=ntul Nichifor Calist Xanthopoulos,

din al]i Sfin]i P\rin]i, precum [i din dumnezeiasca

Scriptur\.

Compar=nd Noua Scar\ cu Scara Sf=ntului Ioan Sc\-

rarul, el spune c\ [i noua carte „este cu adev\rat o

scar\, conduc=ndu-i pe oameni la cer”55.

Ea este „o scar\ mai lipsit\ de fric\ dec=t Scara
Sf=ntului Ioan, care este cunoscut\ de to]i, deoarece la

fiecare trei Anababathmoi (Trepte) se afl\ întotdeauna

a[ezat un Anabathmos c\tre Duhul Sf=nt, pentru a-i

înt\ri cu puterea [i harul S\u pe cei ce urc\ spre a nu se

teme sau a ame]i din pricina în\l]imii urcu[ului”56.

55 Ed. a 2-a, Volos, 1956, p. 9.
56 Ibidem, p. 10.
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Pentru a alunga anumite b=rfe ce se iscaser\ între

unii monahi athoni]i ignoran]i împotriva sa, Nicodim a

scris cu doi ani înainte de moartea sa o M\rturisire de
credin]\ sau Apologie57. ~n acest tratat, tip\rit în anul

1819, el m\rturise[te c\ este de acord cu:

1. Cele 12 articole ale Simbolului de Credin]\.

2. Toate celelalte dogme ale Bisericii Ortodoxe.

3. Cele [apte Taine, sub forma în care ele sunt p\s-

trate în aceast\ Biseric\.

4. Tradi]iile apostolice.

5. Tradi]iile Bisericii care au fost poruncite de ur-

ma[ii Sfin]ilor Apostoli, at=ta timp c=t ele sunt înte-

meiate pe dogmele credin]ei.

6. Toate Sfintele Canoane ale Apostolilor, ale celor

[apte Sinoade Ecumenice, ale sinoadelor locale [i ale

P\rin]ilor care au fost validate de Sinoadele Ecumenice

al VI-lea [i al VII-lea, precum [i canoanele r=nduite de

acelea[i sinoade.

7. Cu tot ceea ce altceva accept\ [i m\rturise[te

Biserica Ortodox\. Mai departe, el m\rturise[te c\ de-

test\ [i denun]\ tot ceea ce Biserica Ortodox\ detest\ [i

denun]\.

În calitate de kollivad, Nicodim a trebuit s\ se ape-

re în problema parastaselor [i a Sfintei Împ\rt\[anii.

Kollivazii sus]ineau ideea ca parastasele pentru ador-

mi]i s\ nu fie s\v=r[ite duminica, ziua Învierii Domnu-

lui, deci o zi de bucurie, ci ar trebui s\v=r[ite în orice

alt\ zi, de preferat s=mb\t\; [i faptul c\ orice credincios

adev\rat ar trebui s\ se împ\rt\[easc\ adesea. Anti-

kollivazii c\utau s\ aduc\ justific\ri pentru inven]ia lor

legat\ de s\v=r[irea parastaselor duminica [i-i criticau

57 Homologia Pisteos, etoi Apologia, Vene]ia, 1819.



Sfântul Nicodim Aghioritul

43

cu asprime pe kollivazi pentru înv\]\turile lor legate de

parastase [i de Sf=nta Împ\rt\[anie.

În a sa M\rturisire de credin]\, Nicodim face apel,

în ap\rarea sa cu privire la parastase, la Sfintele Ca-

noane, la c\r]ile liturgice, în special la Triod [i la Pa-
rakletike, pe afirma]iile f\cute de P\rin]i, [i mai ales de

Sf=ntul Ioan Damaschin, Dionisie Areopagitul [i

Grigorie de Nyssa, precum [i Tipicul (seturi de reguli [i

dispozi]ii) Sf=ntului Munte.

În ceea ce prive[te Sf=nta Împ\rt\[anie, baz=ndu-se

pe acelea[i autorit\]i, el ap\r\ înv\]\tura kollivazilor

c\ un cre[tin care se preg\te[te cum se cuvine, ar trebui

s\ primeasc\ Sf=nta Împ\rt\[anie des, [i nu doar de

c=teva ori de-a lungul anului, a[a cum era obiceiul în

vremea aceea.

În timpul îndelungatei sale cariere în calitate de

scriitor, care a început în anul 1777 [i a continuat p=n\

în anul 1809, anul mor]ii sale, Nicodim a scris, pe l=ng\

cele 26 de c\r]i deja luate în considera]ie, [i un mare

num\r de lucr\ri mici. În afara c=torva predici scurte

(logoi), a unei scrisori [i a unei rug\ciuni închinate sfin-

]ilor Teofan [i Modest, aceste scrieri au caracter im-

nografic.

Dintre predicile sale, cele mai cunoscute sunt: „Cu-

v=ntarea de laud\ adus\ Sf=ntului Ioan Hrisostom”58 [i

„Cuv=ntare de laud\ la Duminica P\rin]ilor aghiori]i”59.

Drintre epistolele sale, cea mai lung\ [i cea mai im-

portant\ este adresat\ unui student al lui Athanasie

Parios [i înf\]i[eaz\ o ap\rare plin\ de for]\ [i gr\i-

toare a monahismului ortodox.

58 Logos Enkomiastikos eis Chrysostomon.
59 Logos Enkomiastikos eis ten Kyriaken ton Hagioreiton Pateron.
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Printre lucr\rile sale imonografice sunt peste 40 de

slujbe-acatist, cele mai multe dintre ele fiind propriile

sale crea]ii, în vreme ce restul sunt scrise de fo[ti imo-

nografi [i au fost îmbun\t\]ite, corectate sau înfrumu-

se]ate de el; a scris [i numeroase canoane, cele mai mul-

te fiind propriile sale crea]ii, în vreme ce restul sunt

versiuni îmbun\t\]ite a unor canoane unei vechi; a

scris [i un num\r considerabil de imne liturgice cunos-

cute sub numele de oikoi, precum [i un num\r mare de

alte tipuri de imne liturgice: doxologii, encomii, idio-

mele, catisme, apolisuri [i tropare.

Lucr\rile imnografice ale lui Nicodim se caracteri-

zeaz\ printr-un ad=nc sim]\m=nt religios, printr-o cla-

ritate de g=ndire [i un adev\rat talent literar. De[i ade-

sea nu au originalitatea [i for]a imnelor lui Roman Me-

lodul sau ale Sf=ntului Ioan Damaschin, compozi]iile

sale sunt modelate dup\ cele ale acestor mari imono-

grafi bizantini, [i scrise în acela[i limbaj grec, smulg=nd

acelea[i sim]\minte religioase de poc\in]\, admira]ie [i

bucurie duhovniceasc\. Multitudinea [i calitatea crea-

]iilor imnografice ale lui Nicodim îl fac s\ fie unul din-

tre cei mai mari imnografi ortodoc[i ai epocii postbi-

zantine.

Scrierile lui Nicodim exprim\ nu numai profunzi-

mea [i acurate]ea istoric\ [i exegetic\, fidelitatea fa]\

de Tradi]ia Ortodox\, extraordinara erudi]ie, talentul

literar remarcabil, o foarte mare dorin]\ de a zidi du-

hovnice[te, ci [i o remarcabil\ erudi]ie. Ele înf\]i[eaz\

mai multe domenii teologice: teologia mistico-ascetic\,

etica, legisla]ia canonic\, exegeza, aghiografia, liturgica,

imnografia.

Marea de importan]\ în calitate de autor religios a

fost remarcat\ de numero[i scriitori de vaz\ din secolele

al XIX-lea [i al XX-lea. Istoricul Constantin Sathas scria
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în 1868: „Numeroasele scrieri ale lui Nicodim au contri-

buit la înt\rirea Ortodoxiei [i au adus un imens bine

na]iunii elene”60. Un alt istoric, Manuel Ghedeon, peste

al]i c=]iva ani observa: „Nicodim s-a nevoit p=n\ în clipa

mor]ii pentru progresul moral [i intelectual, dar [i

pentru educarea compatrio]ilor s\i.

Lucr\rile sale, unele doar de c=teva pagini, dar cele

mai multe dintre ele extrem de voluminoase, r\m=n

pururea o dovad\ a evlaviei sale, a r=vnei [i ostenelilor

sale”61. Contemporanul lor rus, Porfirie Uspenski,

remarca marea influen]\ pe care Nicodim a exercitat-o

prin in-termediul scrierilor sale [i sus]ine c\ „el a fost

dasc\lul întregii lumi ortodoxe”62.

I.Th. Kolitsaras, care a scris în anul 1953 cea dint=i

istorisire pe larg a vie]ii [i scrierilor lui Nicodim, re-

marc\ faptul c\ „el a fost, dup\ p\rerea celor care s-au

ocupat de via]a [i operele sale, unul dintre cei mai mari

teologi ai epocii postbizantine [i cel mai mare dintre to]i

cei ce au vie]uit în Sf=ntul Munte de la începuturi p=n\

în ziua de azi”63. P\rintele Teoclit Dionisiatul, care a

tip\rit acum c=]iva ani o carte în care ofer\ o istorisire

pe larg a vie]ii, personalit\]ii [i lucr\rilor lui Nicodim,

afirm\ faptul c\ „el a fost un mare teolog, în sensul mai

larg al acestui termen, l\s=nd în urma sa un imens nu-

m\r de scrieri, foarte personale, într-un stil caracteris-

tic [i de mare zidire duhovniceasc\”64. În cele din urm\

60 Neohellenike Philologia („Literatura greac\ modern\”), Ate-

na, 1868, p. 626.
61 Athos, Constantinopol, 1885, p. 217.
62 Istoria bisericeasc\. Citat de Teoclit Dionisiatul, op. cit., p. 214.
63 Aktines, octombrie 1953, p. 400.
64 Op. cit., p. 368.
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spre a mai oferi o pild\, H.A. Hodges spune c\ „Nicodim

este ast\zi un st=lp al Ortodoxiei”65.

Sf=ntul Nicodim nu a fost doar un mare teolog în

sensul mai larg al cuv=ntului, ci [i un foarte pre]ios po-

v\]uitor sau un mare duhovnic.

Biograful s\u Eftimie certific\ acest lucru pe baza

celor v\zute zi de zi, a faptului c\ Nicodim era o c\l\uz\

infailibil\ pentru cei ce r\t\ceau sau se aflau în în[ela-

re, ori erau nec\ji]i. „Aproape to]i cei r\ni]i de p\cat [i-

au p\r\sit ierarhii [i duhovnicii [i s-au dus la Nicodim

cel at=t de ponosit îmbr\cat, pentru a-[i afla leacul [i

m=ng=ierea în necazurile lor; nu numai monahii din

m\n\stiri, schituri [i chilii, ci [i numero[i cre[tini din

diferite locuri.”66

Printre ace[tia se aflau oameni care se lep\daser\

de credin]a cre[tin\ [i îmbr\]i[aser\ religia Islamului.

Dup\ ce se poc\iau, se duceau în Sf=ntul Munte spre a-[i

m\rturisi p\catele [i se preg\teau s\ intre din nou în

Biseric\. Pentru o astfel de preg\tire mul]i dintre ei s-au

dus la Nicodim la recomandarea duhovnicilor lor, spre a

primi înv\]\turi de credin]\ [i pove]e. Noul mucenic

Constantin din Hydra a fost unul dintre ace[tia. El a

stat timp de cinci ani la arhondaricul M\n\stirii Iviru,

[i în tot acest timp a fost catehumen al lui Nicodim, al

c\rui schit nu era departe de m\n\stire. Constantin a

p\timit mucenicia în anul 1800 în insula Rodos. Atunci

c=nd Nicodim a aflat de acest lucru, s-a bucurat [i a

scris via]a mucenicului, precum [i o frumoas\ slujb\ în

cinstea sa67.

65 Unseen Warfare/ (R\zboiul nev\zut), Londra, 1952, p. 45.
66 Op. cit., p. 215.
67 Teoclit Dionisiatul, op. cit., p. 285.
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Astfel, Nicodim a fost, ca [i prietenul [i dasc\lul s\u,

Macarie din Corint, un „duhovnic al mucenicilor”. El a

preg\tit mucenici nu numai în acest mod direct, ci [i in-

direct, prin contribu]ia pe care [i-a adus-o la lucrarea

lui Macarie, Noul Martirologiu, pe care l-a preg\tit spre

tip\rire, a[a cum am v\zut deja.

Un alt lucru important referitor la Nicodim, care

tre-buie scos în eviden]\, este acela c\ el a fost un

isihast. El a început s\ practice rug\ciunea l\untric\

înainte de a se duce în Sf=ntul Munte.

Eftimie, care l-a cunoscut pe tot parcursul acestei

perioade de timp, certific\ faptul c\ el practica rug\ciu-

nea min]ii „pururea, în tot ceasul zi [i noapte”68.

În ceea ce privi[te caracterul lui Nicodim, avem

m\rturia unei alte persoane care l-a cunoscut îndea-

proape, [i anume monahul Onufrie, precum [i m\rtu-

riile altor contemporani de-ai s\i. Onufrie spune: „Era

simplu în purt\ri [i cu st\p=nire de sine, bl=nd [i pl\cut

la înf\]i[are, lep\dat de orice fel de bunuri p\m=nte[ti,

netulburat [i plin de lini[te [i pace”69.

Un alt contemporan de-al s\u, istoricul Zaviros, îl

nume[te pe Nicodim „un om în]elept [i venerabil”70. Iar

unul dintre biografii s\i cei mai competen]i, Kolitsaras,

spune: „To]i cei care l-au cunoscut, fie personal, fie din

scrierile sale, aveau convingerea c\ Nicodim era nu

numai un teolog în]elept [i profund, un pov\]uitor lu-

minat al tuturor, de la patriarh p=n\ la cel mai umil

credincios, dar [i un sf=nt adev\rat, care vie]uia dup\

Hristos [i împr\[tia în jurul s\u harul lui Hristos”71.

68 Ibidem, p. 215.
69 Ibidem, p. 12.
70 Grecia modern\, Atena, 1872, p. 500.
71 Aktines, octombire 1953, p. 407.
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Nicodim nu a fost f\c\tor de minuni, ca Sfin]ii Cos-

ma [i Macarie al Corintului. Dar acest lucru nu l-a îm-

piedicat s\ fie considerat sf=nt cu mult înainte ca Pa-

triarhia Ecumenic\ a Constantinopolului s\-l fi canoni-

zat în anul 195572. În Biserica Ortodox\, minunile nu

sunt esen]iale pentru canonizare. Astfel Nicolae Cabasila

(sec. al XIV-lea) remarc\ „Minunile nu sunt întotdeau-

na dovada unei vie]i pline de virtu]i. Fiindc\ nu to]i

sfin]ii au s\v=r[it minuni, nici to]i cei ce s\v=r[eau mi-

nuni erau oameni care cultivau virtu]ile. Numero[i sfin]i

care au fost în\l]a]i de Dumnezeu pe cele mai înalte

trepte ale vie]ii duhovnice[ti [i s\v=r[eau mari fapte de

virtute n-au s\v=r[it minuni”73. Motivele recunoa[terii

lui Nicodim drept sf=nt sunt marile sale contribu]ii

teologice în via]a Bisericii, felul s\u de via]\ cre[tin cu

totul exemplar, virtu]ile [i sfin]enia vie]ii sale.

Recunoa[tera oficial\ a lui Nicodim în calitate de

sf=nt a fost cerut\ în anul 1953 de M\n\stirea Lavra,

de care ]inea chilie Skourtaioi, acolo unde Nicodim [i-a

petrecut ultimele zile ale vie]ii.

Atunci c=nd acest lucru s-a petrecut, peste al]i doi

ani, a fost o mare bucurie în tot Sf=ntul Munte, ca [i

pentru ortodoc[ii din alte ]\ri.

Dup\ aceast\ recunoa[tere, a crescut interesul fa]\

de via]a, caracterul [i g=ndirea sa. S-au scris c=teva

c\r]i despre el în limba greac\ [i una în limba francez\.

Icoanele care îl înf\]i[eaz\ au fost pictate (zugr\vite) de

Fotie Kontoglou, un renumit iconograf elen, precum [i

de al]ii, icoane care se pot vedea în numeroase biserici.

De asemenea, au fost în\l]ate numeroase biserici [i pa-

raclise au fost în\l]ate în cinstea sa: una dintre ele în

72 Teoclit Dionisiatul, op. cit., pp. 10-11.
73 Via]a în Hristos, Migne, Patrologia Graeca, vol. 150.
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insula sa de ba[tin\, Naxos, dou\ în împrejurimile Ate-

nei, iar altele în diferitele regiuni ale Greciei; iar acum

se fac preg\tiri pentru în\l]area unei biserici închinate

lui în aproprierea chiliei Skourtaioi.

Slujba Sf=ntului Nicodim, cuprinz=ndu-i biografia

[i numeroase imne frumoase, a fost alc\tuit\ în anul

1955 de monahul aghiorit Gherasim Micragiannanitis

(„De la mica Sf=nta Ana”), imnograful elen cel mai de

vaz\ de dup\ Nicodim. Aceast\ slujb\ se s\v=r[e[te în

ziua pr\znuirii sale, pe data de 14 iulie. În troparul s\u

se spune: „Împodobit cu darul în]elepciunii, o, p\rinte,

te-ai ar\tat tr=mbi]\ a Duhului [i dasc\l al virtu]ii, o,

Nicodime, gr\itorule de Dumnezeu; c\ci tuturor le-ai

d\ruit înv\]\turi de m=ntuire [i cur\]ire a vie]ii, lumi-

n=ndu-i pe to]i cu ajutorul scrierilor tale, prin ale c\ror

virtu]i ai str\lucit ca o lumin\ în lume”.
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Via]a Sfântului Nicodim
de Gherasim Micragiannanitis Athonitul1

Virtutea este cu adev\rat ceva m\re] [i ceresc,

av=ndu-[i izvorul [i începutul în Dumnezeu, conferindu-

le cinstire [i slav\ celor ce o iubesc [i lupt\ s\ o

p\streze. Datorit\ virtu]ilor lor, Sfin]ii Prooroci au fost

sl\vi]i, Apostolii care au gr\it de Dumnezeu au fost m\-

ri]i, mucenicii pururea biruitori au s\v=r[it fapte eroice,

ierarhii cei asemenea lui Dumnezeu s-au dovedit adev\-

ra]i [i minuna]i eroi ai credin]ei, iar de Dumnezeu insu-

fla]ii P\rin]i au devenit casnicii lui Dumnezeu. Datorit\

virtu]ilor, sfin]ii iubitori de Dumnezeu au s\v=r[it „lu-

cruri ciudate [i paradoxale”2 în lume, devenind mari lu-

min\tori, ca unii ce aveau „cuvintele vie]ii”, [i d\ruind

lumina „de la r\s\ritul [i p=n\ la apusul soarelui”, spre

1 P\rintele Gherasim vie]uie[te la coliba „Mica Sf=nta Ana”, o

mic\ a[ezare pustniceasc\ de pe l=ng\ Schitul „Sf=nta Ana” din

Sf=ntul Munte. El este cel mai de seam\ imnograf al Bisericii Orto-

doxe Elene din zilele noastre. Vezi cartea mea despre Athos, Ancora]i

în Dumnezeu, pp. 196-197. Textul  de fa]\ este o traducere u[or pres-

curtat\ pe care am alc\tuit-o din biografia inclus\ în cartea pr. Ghe-

rasim, Slujba în cinstea Sf=ntului [i de Dumnezeu luminatului p\-

rintelui [i dasc\lului nostru Nicodim Aghioritul, Muntele Athos, 1955.

Aceast\ biografie se bazeaz\ în principal pe biografia scris\ de mo-

nahul Eftimie, un frate duhovnicesc al lui Nicodim.
2 Frazele citate între ghilimele au fost luate fie din Sf=nta Scrip-

tur\, fie din imnele Bisericii Ortodoxe sau din scrierile Sfin]ilor

P\rin]i ai Bisericii Ortodoxe.
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luminarea „celor cufunda]i în întunericul [i umbra

mor]ii” — dup\ dumnezeie[tile cuvinte —, spre ve[nica

m=ntuire a sufletelor. Virtu]ile îl fac pe om fericit, un

înger pe p\m=nt, plin de dumnezeiasca lumin\ at=t

atunci c=nd p\streaz\ t\cerea, c=t [i atunci c=nd gr\-

ie[te, o vie manifestare a tot ceea ce este bun [i ziditor,

mo[tenitor al lui Dumnezeu, împreun\ vie]uitor cu

Hristos în împ\r\]ia luminii [i iubirii.

Pentru cei ce au iubit cu adev\rat virtu]ile, vrednici

lucr\tori ai acestora, lumin\tor [i propov\duitor al vir-

tu]ilor în fapt\ [i în cuv=nt a fost [i de Dumnezeu în]e-

lep]itul Nicodim, marele [i preaîn]eleptul Dasc\l al Bi-

sericii, minunatul între monahii Athosului, str\lucito-

rul luceaf\r al cere[tii în]elepciuni [i al vie]ii celei întru

Hristos; el, cel ce a str\lucit vremurile nu prea înde-

p\rtate de noi, lumin=nd cele mai îndep\rtate p\r]i ale

p\m=ntului prin scrierile sale pline de dumnezeiasc\

în]elepciune; tr=mbi]a melodioas\ a Duhului Sf=nt; lim-

ba cea preaîn]eleapt\ [i plin\ de dulcea]a mierii, cu care

s-a ar\tat „puterea în cuv=nt”, explic=nd cuvintele vie]ii

celei ve[nice [i cugetele luminoase ale Sfin]ilor P\rin]i;

dasc\l practic al vie]ii ascetice; lumin\tor plin de dum-

nezeiasc\ în]elepciune al urcu[ului duhovnicesc [i des-

coperitor al ispitelor [i încerc\rilor ce se ivesc pe cale;

„st=lp [i cetate înt\rit\” a Bisericii Ortodoxe [i fala ei

str\lucitoare, [i preaputernic pierz\tor al tuturor înv\-

]\turilor eretice de[arte; cel ce în felurite chipuri L-a

prosl\vit pe Dumnezeu [i a fost la r=ndul s\u sl\vit de

Domnul! „Eu pream\resc pe cei ce M\ preasl\vesc pe

Mine”3, zice Domnul Atot]iitorul.

Acest preaîn]elept, plin de virtu]i [i minunat Lumi-
n\tor [i Dasc\l al Bisericii, limba de foc a sfin]ilor Dasc\li

3 1 Regi 2,30 (Septuaginta).
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de odinioar\, dumnezeiescul Nicodim s-a n\scut în in-
sula Naxos, una dintre insulele Ciclade, la anul Dom-
nului 1749, din p\rin]i cucernici [i plini de virtu]i, Anto-
nie [i Anastasia Kallivourtsis. La Sf=ntul Botez a pri-
mit numele Nicolae. Ei au fost cei dint=i care [i-au ad\-

pat fiul, înc\ din pruncie, cu apele cele de via]\ d\t\-
toare ale credin]ei. O dovad\ clar\ a credin]ei fierbin]i a
p\rin]ilor sf=ntului, [i mai ales a mamei sale, îl repre-
zint\ faptul c\, mai t=rziu, aceasta a devenit maic\4. Ea
a luat asupra sa jugul cel u[or al lui Hristos, primind

numele Agata.
Copil fiind, era foarte atent [i cuminte, evit=nd

relele tov\r\[ii [i tot ceea ce putea v\t\ma omul cel
l\untric. Atent cu purt\rile sale, av=nd o excep]ional\
trezvie, decen]\, r=vn\ fa]\ de tot ceea ce este bun [i
ziditor, dragoste fa]\ de sfintele, dar [i fa]\ de laicele

înv\]\turi erau tr\s\turile specifice ale t=n\rului Nicolae.
Dar mai presus de orice, el se deosebea, printr-o mare
agerime a min]ii, o în]elegere ad=nc\ a lucrurilor, un
str\lucitor intelect [i o memorie ie[it\ din comun. Aceste
calit\]i ale sale i-au uimit nu numai pe cei de o v=rst\
cu el, dar [i pe cei ce au observat at=tea calit\]i ie[ite

din comun [i daruri minunate la o v=rst\ at=t de
fraged\.

El a fost mai înt=i educat în cei dint=i ani de [coal\
în Naxos de preotul parohiei sale, care i-a insuflat [i
dragostea fa]\ de Hristos [i fa]\ de sf=nta Sa Biseric\,

precum [i fa]\ de tot ceea ce este bun [i ziditor.
El a slujit pe l=ng\ acest preot cu mare r=vn\ [i

devotament, ajut=ndu-l în timpul s\v=r[irii Dumne-
zeie[tii Liturghii [i al celorlalte sfinte slujbe.

Fiind astfel bine preg\tit de cucernicul preot din

parohia sa, fericitul t=n\r a urmat mai apoi cursurile

4 La m\n\stirea de maici a Sf=ntului Ioan Hrisostom din Naxos.
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[colii din Naxos. Aici a primit o educa]ie aleas\ at=t

religioas\, c=t [i laic\ de la înv\]atul dasc\l al na]iunii

elene, arhimandritul Hrisantos, fratele minunatului [i

celui asemenea cu Apostolii [i Sf=nt Mucenic, Sf=ntul

Cosma Etolianul.

Se [tie c\ în Naxos, datorit\ grijii înv\]a]i ierarhi

Teona, Atanasie, Ioasaf [i a altora, a fost înfiin]at\ o

[coal\ care a început s\ fie renovat\ în anul 1770. ~n

1781 a fost mutat\ în M\n\stirea „Sf=ntul Gheorghe”,

unde a func]ionat p=n\ în anul 1821. Arhimandritul

Hrisantas Etolianul, despre care am men]ionat, a fost

conduc\torul [colii [i a fost profesor p=n\ la moartea sa,

în 1785. Av=nd un asemenea dasc\l, t=n\rul Nicolae a

primit o educa]ie aleas\; [i tot acolo s-a aprins în el

dorin]a de a primi mai mult\ înv\]\tur\, la un nivel din

ce în ce mai înalt.

La v=rsta de 15 ani a fost dus de tat\l s\u la Smir-

na, la minunata [coal\ elen\ din acel ora[, care mai

t=rziu a fost numit\ „{coala evanghelic\” [i a devenit

binecunoscut\ pretutindeni. El a intrat în acest\ [coal\

ca elev intern. Aici a avut un dasc\l [i mai de seam\, pe

Ierotei Voulismos din Ithaca, binecunoscut pe atunci

pentru cultura sa vast\, c=t [i pentru statutul s\u mo-

ral irepro[abil. Nicolae a stat aici vreme de cinci ani.

Progres=nd mereu în cunoa[tere, el i-a uimit pe to]i

prin remarcabila capacitate de acumulare [i asimilare a

cuno[tin]elor, prin extraordinara memorie [i o putere de

judecat\ plin\ de lumin\, precum [i prin grija deosebit\

fa]\ de felul s\u de a se purta, c=t [i prin ]inuta remar-

cabil\.

Despre el s-ar putea spune ceea ce Sf=ntul Grigorie

Teologul a spus despre fratele s\u Chesarie: „Ce ramu-

r\ a cunoa[terii nu st\p=nea el? Sau, mai degrab\, în ce

ramur\ a educa]iei nu-i întrecea el pe cei ce-[i f\cuser\
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dintr-însa unicul lor obiect de studiu? Toate obiectele el

le aprofunda la fel, [i pe fiecare dintre ele la modul ab-

solut, de parc\ n-ar fi existat [i celelalte”5.

În timp ce î[i f\cea studiile la aceast\ [coal\, t=n\-

rul Nicolae a devenit dasc\l al colegilor s\i, analiz=nd [i

rezolv=nd diverse teme pentru ei [i înv\]=ndu-i cu r\b-

dare ceea ce ei nu reu[iser\ s\ priceap\ [i s\ în]eleag\

în timpul orelor de studiu.

Pentru acest\ bun\voin]\ a sa, ca [i pentru bun\-

tatea [i alte daruri duhovnice[ti cu care era împodobit,

era foarte îndr\git de colegii s\i, a[a înc=t ace[tia s-au

oferit s\-l ajute [i chiar s\-l înlocuiasc\ la treburile

casei, în ciuda protestelor [i a obiec]iilor aduse de el. 

Însu[i Ierotei, dasc\lul, apreciind str\lucitoarea sa

preg\tire teologic\, precum [i alte cuno[tin]e dob=ndite

de Nicolae, ca [i virtu]ile sale morale, a scris mai t=rziu

despre el, dup\ ce p\r\sise [coala: „Vino, fiule, chiar

acum la b\tr=ne]ile mele, ca s\ te pot l\sa în locul meu

la [coal\, deoarece nu am pe nimeni altcineva care s\

aib\ preg\tirea ta”.

La {coala evanghelic\, pe l=ng\ obiectele de edu-

ca]ie general\, a înv\]at teologia, limba [i literatura

greac\ veche, precum [i latina, italiana [i franceza.

Cuno[tin]ele sale de greac\ veche erau cu adev\rat rare

[i sunt exprimate cu str\lucire în toate lucr\rile sale. El

o st\p=nea la perfec]ie [i putea s\ scrie [i s\ se exprime

sub toate formele limbii în fazele [i variantele sale

istorice. A compus epigrame în dialectul homeric cu a-

ceea[i u[urin]\ cu care interpreta textele sfinte în grea-

ca modern\ popular\ pentru a le face pe acestea accesi-

bile oamenilor de r=nd.

5 Panegiric despre fratele Chesarie, Migne, Patrologia Graeca,

vol. 35.
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În anul 1770, din pricina persecu]iei [i masacrelor

p\timite de cre[tini din partea turcilor, care se înfuriaser\

din cauz\ c\ flota lor fusese distrus\ de ru[i la Tsesme6,

a plecat din Smirna [i s-a reîntors în locul s\u de ba[-

tin\, `n Naxos, acolo unde mitropolitul de Paros [i Na-

xos, Antim Vardis, l-a angajat ca secretar al s\u, av=nd

dorin]a de a-l preg\ti mai bine „pentru lucr\rile cele

mai des\v=r[ite ale harului”, iar mai apoi s\-l ini]ieze

în marea chemare [i tain\ a preo]iei „spre a-I sluji

Domnului”. El a r\mas cu Antim la Naxos timp de cinci

ani. Aici a avut ocazia de a-i înt=lni pe preacuvio[ii ie-

romonahi atoni]i Grigorie [i Nifon, ca [i pe monahul

Arsenie, oameni care cu adev\rat ajunseser\ pe cele

mai înalte trepte ale des\v=r[irii morale [i ale vie]ii du-

hovnice[ti.

Ace[tia i-au vorbit despre via]a îngereasc\ a mona-

hilor [i a asce]ilor din Sf=ntul Munte [i l-au ini]iat în

tainele rug\ciunii duhovnice[ti, socotindu-l potrivit pentru

a primi tainele acelei binecuv=ntate practici.

Datorit\ prieteniei [i conversa]iilor avute cu ace[ti

cuvio[i, inima fericitului Nicolae s-a aprins de dumne-

zeiescul dor [i s-a înfl\c\rat de dorirea dup\ via]a în-

gereasc\ a monahilor athoni]i.

Deoarece auzise multe lucruri despre virtu]ile [i în-

]elepciunea mitropolitului de Corint, Sf=ntul Macarie

Notaras, Nicolae s-a dus [i s-a înt=lnit cu el în Hydra,

acolo unde locuia, pentru a fi [i mai mult înt=lnit [i lu-

minat de el în via]a cea ascetic\ dup\ Hristos, spre care

el î[i îndreptase deja toate dorin]ele sufletului s\u. Dup\

aceast\ înt=lnire s-a închegat o str=ns\ leg\tur\ du-

hovniceasc\ pentru tot restul vie]ii, precum [i o pro-

6 Port pe coasta de apus a Asiei Mici, pe partea opus\ insulei

Chios.
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fund\ dragoste [i respect reciproc între ace[ti doi cuvio[i

de Dumnezeu lumina]i. Aici s-a înt=lnit [i cu monahul

Silvestru din Cezareea, renumit pentru virtu]ile sale,

duc=nd o via]\ de nevoin]e duhovnice[ti într-o chilie a-

flat\ în pustie „hr\nit de mierea lini[tii (hesychia) [i a

contempla]iilor duhovnice[ti”. Dorin]a lui Nicolae pen-

tru via]a îngereasc\ a monahilor a fost [i mai mult a-

prins\ de acest pustnic înduhovnicit [i în]elept:

Inima sa, care deja ardea de dorul de fericita via]\

duhovniceasc\ [i pentru darurile Duhului, l-a determi-

nat s\ cear\ scrisori de recomandare de la b\tr=nul7

Silvestru, p\r\sind Naxos-ul în anul 1775, spre a se

duce în Sf=ntul Munte, lep\d=ndu-se de lume [i de sine

însu[i, dup\ cuvintele lui Hristos, dorind a ridica dulcea

[i izb\vitoarea Cruce a M=ntuitorului. În ziua plec\rii

sale din Naxos s-a înt=mplat urm\torul incident care ne

arat\ r=vna fierbinte a lui Nicolae pentru via]a mona-

hal\. Dup\ ce a cobor=t pe ]\rm, a g\sit o corabie gata

de plecare c\tre Sf=ntul Munte, mul]umindu-I lui Dum-

nezeu pentru c\ îi împlinise dorin]a. L-a rugat pe c\pi-

tan s\-l ia la bordul vasului. C\pitanul i-a f\g\duit s\-l

anun]e în momentul plec\rii. Dar, dintr-o pricin\ necu-

noscut\, a plecat f\r\ a-l anun]a pe Nicolae, care, v\-

z=nd c\ vasul pleac\, a început s\ ]ipe [i s\ pl=ng\ de-

oarece fusese l\sat la mal. {i f\r\ s\ mai stea pe g=n-

duri, a s\rit în mare, dorind s\ ajung\ înot la corabia

care tocmai plecase. Marinarii, v\z=nd acest lucru, s-au

7 Termenul „gheronda” sau „gheron” înseamn\ „b\tr=n”, „sf=nt”.

În monahismul grec „gheronda” este un monah vestit pentru marea

sa cuvio[ie [i virtu]ile sale morale, cunoa[terea profund\ a Sfintei

Scripturi [i a doctrinelor [i canoanelor Bisericii, o îndelungat\ expe-

rien]\ în via]a duhovniceasc\ [i capacitatea de a-i c\l\uzi pe al]ii [i

de a-i înv\]a calea spre Dumnezeu. Cf. termenului sanscrit „guru” [i

cel rusesc „stare]”.
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întors [i l-au luat la bordul navei; [i, pornind la drum,

au ajuns cu bine în Sf=ntul Munte.

Debarc=nd în Sf=ntul Munte, Nicolae s-a bucurat cu

o nespus\ bucurie. {i merg=nd la M\n\stirea Dionisiu,

dup\ pove]ele primite de la b\tr=nul Silvestru, a aflat

acolo mul]i cuvio[i împodobi]i cu toate virtu]ile, plini de

cucernicie [i de darurile nevoin]elor duhovnice[ti.

Printre ei se afla [i b\tr=nul Macarie8 dimpreun\ cu

p\rintele Avramie [i cu al]ii care duceau o via]\ de

nevoin]e [i lupte duhovnice[ti plini de r=vn\ [i sfin]enie.

Admir=nd darurile lor l\untrice, a r\mas în aceast\

sf=nt\ [i veche m\n\stire cenobitic\9. Aici, plin de dum-

nezeiasc\ r=vn\ pentru aceast\ via]\ sf=nt\, tr\it\ dup\

Hristos, [i lep\d=nd cu totul orice cuget [i sim]\m=nt

lumesc, a fost tuns monah, primind schima cea mic\10,

[i numele Nicodim.

Atunci c=nd P\rin]ii m\n\stirii au ajuns s\-i cu-

noasc\ excep]ionalele daruri [i profunda educa]ie [i cu-

noa[tere [i s\-i stimeze calda cuvio[ie, nevoin]ele pe

care [i le-a asumat [i ner\bdarea ar\tat\ în a urma

8 A nu se confunda cu Sf=ntul Macarie al Corintului.
9 O m\n\stire cenobitic\ (de ob[te) este condus\ de un stare]

ajutat de un comitet format din doi-trei monahi b\tr=ni, în toate bu-

nurile sunt administrate în comun, iar mesele sunt luate de to]i la-

olalt\ la trapez\. Sistemul cenobitic este mai vechi [i mai sever dec=t

cel „idioritmic”, care apare spre sf=r[itul secolului al XIV-lea. O m\-

n\stire idioritmic\ este condus\ de un consiliu monahal, cu dreptul

de a de]ine proprietate particular\, iar fiecare î[i preg\te[te hrana [i

ia masa în propria chilie.
10 În monahismul ortodox r\s\ritean timpuriu exist\ doar o sin-

gur\ schim\ pentru monahi: marea schim\ îngereasc\. Schima mic\

monahal\ a fost conceput\ de unii P\rin]i de mai t=rziu ca o concesie

f\cut\ sl\biciunilor [i neputin]elor omene[ti. Vezi Pidalionul Sf=ntului

Nicodim Aghioritul. În Evhologiu exist\ o diferen]iere între cele trei grade

monahale: rasofor, schima mic\ [i schima cea mare, îngereasc\.
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regulile sfintei [i minunatei vie]i cenobitice, ca [i carac-

terul at=t de frumos, l-au numit cite] al m\n\stirii.

Aici, Nicodim s-a dovedit a fi neîntrecut din toate

punctele de vedere, at=t în ascultarea aparte în care fu-

sese numit, c=t [i în nevoin]ele duhovnice[ti, cu aju-

torul c\rora progresa zi de zi, „întrec=ndu-i pe cei afla]i

înaintea sa”, supun=ndu-[i trupul duhului, lumin=ndu-

[i mintea prin medita]ia la cele înalte [i preg\tindu-se

pentru cea mai înalt\ nevoin]\ a lini[tirii îndumnezei-

toare, precum [i în suprema filosofie dup\ Hristos,

întru care s-a dovedit a fi neîntrecut, at=t în cuv=nt, c=t

[i în fapt\.

În anul 1777 în Sf=ntul Munte a sosit Sf=ntul Ma-

carie, mitropolitul Corintului, care se înt=lnise cu Ni-

codim la Hydra. Dup\ ce a vizitat sfintele m\n\stiri, s-a

dus la Karyes11 [i a locuit în chilia Sf=ntului Antonie12,

a concet\]eanului s\u David. Aici l-a chemat pe fericitul

Nicodim [i l-a îndemnat s\ tip\reasc\ monumentalele

c\r]i duhovnice[ti Filocalia [i Everghetinosul, precum [i

Cu privire la ~mp\rt\[ania necontenit\, oferindu-i astfel

ocazia s\ se dedice celor mai înalte eforturi duhovnice[ti,

lucru care l-a f\cut s\ ajung\ un ve[nic Lumin\tor al

Bisericii [i un Dasc\l universal al cucerniciei. El a în-

ceput cu Filocalia, a parcurs întreg manuscrisul [i l-a

pus la punct, ori de c=te ori acest lucru s-a dovedit a fi

necesar, iar apoi a scris o minunat\ „Introducere”, pre-

cum [i o frumoas\ „Schi]\ biografic\” în cazul fiec\rui

sf=nt autor. Apoi, a corectat Everghetinosul, la care [i-a

adus, de asemenea, contribu]ia printr-o minunat\ „In-

troducere”. În fine, a corectat [i a f\cut ad\ugiri la cartea

11 Capitala Sf=ntului Munte.
12 Locul acestei chilii este ocupat acum de Schitul rusesc „Sf=ntul

Andrei”, care a fost ctitorit spre mijlocul secolului al XIX-lea, iar

acum nu mai are vie]uitori.
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Cu privire la Împ\rt\[ania necontenit\. C=nd acestea

au fost gata, Sf=ntul Macarie le-a luat [i a plecat la Smyrna

pentru a se ocupa de tip\rirea lor.

Dup\ plecarea Sf=ntului Macarie, dumnezeiescul

Nicodim a r\mas la Karyes, ca oaspete al chiliei „Sf=ntul

Gheorghe” care ]inea la M\n\stirea Marea Lavr\ [i este

îndeob[te cunoscut\ sub numele de „Skourtaioi”13. El s-a

legat de ace[ti monahi cu leg\turile unei prietenii de

nezdruncinat [i întru dragostea Domnului nostru Iisus

Hristos. Aici s-a ocupat timp de un an cu copierea14

Alfabetalfabetosului, o carte scris\ de Sf=ntul Meletie

M\rturisitorul15 care cuprinde înv\]\turi duhovnice[ti

în versuri. Apoi a revenit la m\n\stirea sa.

În timp ce se afla la M\n\stirea Dionisiu, duc=nd

lupta cea bun\ a ascezei [i a vie]ii celei dup\ Hristos, [i

urc=nd în fiecare zi trepte duhovnice[ti în inima sa, auzi

de virtu]ile p\rintelui Paisie Velicikovski16, care se afla

în Rom=nia [i avea sub îndrumarea sa duhovniceasc\

peste o mie de fra]i pe care îi înv\]a printre altele

„rug\ciunea min]ii”. Se hot\rî s\ mearg\ acolo, av=nd o

dragoste nem\rginit\ fa]\ de aceast\ îndumnezeitoare

practic\. C=nd se urc\ pe vasul care pleca din Athos, se

st=rni deodat\ o furtun\ violent\ pe mare. Afl=ndu-se

în pericol de scufundare, marinarii fur\ obliga]i s\

schimbe cursul cor\biei [i, dup\ numeroase eforturi,

acostar\ la Tassos. Aici, Nicodim renun]\ la planul s\u

de a se duce în Rom=nia.

C=nd se întoarse în Sf=ntul Munte, nu se mai duse

la M\n\stirea Dionisiu, ci înfl\c\rat de dragoste pentru

13 Fra]ii Skourtaioi erau pictori de icoane [i, întocmai ca

Nicodim, vajnici ap\r\tori ai Sfintei Tradi]ii, kollivazii.
14 {i, de asemenea, cu corectura.
15 Un ascet din secolul al XIII-lea.
16 Sf=ntul Paisie Velicikovski (1722-1794).
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lini[tea necesar\ cercet\rii netulburate a Sfintei Scripturi

[i pentru neîncetata rug\ciune f\r\ de împr\[tiere se

duse o vreme la chilia Skourtaioi. Apoi se instal\ într-o

înc\pere lini[tit\ [i izolat\ a chiliei Sf=ntului Atanasie,

unde se dedic\ medita]iei duhovnice[ti [i rug\ciunii ne-

încetate, datorit\ c\reia mintea sa se lumina, iar su-

fletul se hr\nea cu dumnezeie[tile descoperiri. P\rea

întru totul îndumnezeit [i plin de har [i de o dumne-

zeiasc\ pace. În anumite perioade ale zilei se ocupa cu

copiatul manuscriselor, ca mijloc de a-[i asigura necesi-

t\]ile vie]ii. Aici compunea idiomele17 [i tropare18 pentru

împodobirea slujbelor închinate Sfin]ilor Ierarhi Atana-

sie [i Chiril, c\rora le era închinat paraclisul chiliei.

La scurt timp, veni din Naxos [i se stabili în schitul

M\n\stirii Pantocrator, cunoscut\ acum sub numele

Kapsala, monahul cel împodobit cu toate virtu]ile, b\-

tr=nul Arsenie Peloponezianul, pe care dumnezeiescul

Nicodim îl înt=lnise în Naxos [i din gura c\ruia auzise

cere[tile [i preadulcile cuvinte cu privire la via]a de

nevoin]e duhovnice[ti, iar acestea l-au f\cut s\ as-pire

la daruri [i mai mari. Auzind de sosirea acestuia,

dumnezeiescul P\rinte se duse la Schitul Pantocrator,

[i afl=ndu-l acolo, deveni ucenicul s\u.

Aici, la sf=ntul schit, fericitul Nicodim î[i fix\ locul

luptelor duhovnice[ti, intr=nd în marea etap\ a lini[tirii

dup\ care t=njise at=t de mult [i pe care o c\uta cu

dorin]a cu care cerbul însetat caut\ apa.

Totu[i vizita adesea chilia iubit\ de el a fra]ilor

„Skourtaioi”.

17 Pluralul de la „idiomel\”.
18 „Prosomoia” sunt tropare care se aseam\n\ între ele din punct

de vedere al melodiei [i al întregii lor structuri.
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La Kapsala se închin\ cu totul marilor lupte du-

hovnice[ti ale sfintei filosofii, celei dup\ Hristos. {i cer-

cet=nd zi [i noapte Legea lui Dumnezeu — de Dumnezeu

insuflatele Sfinte Scripturi — [i P\rin]ii Bisericii, în]e-

lept în cele dumnezeie[ti, era plin de bucurie duhovni-

ceasc\, ajung=nd s\ cunoasc\ tainele lui Dumnezeu,

vie]uind deasupra lucrurilor celor v\zute. Cine poate

povesti dumnezeie[tile lupte [i eforturile fericitului P\-

rinte s\v=r[ite aici? Lep\d=ndu-se cu totul de sine [i

l\s=nd deoparte orice grij\ fa]\ de cele materiale, el î[i

înfr=nse cu totul mintea cea trupeasc\, prin postire aspr\,

prin neîncetat\ rug\ciune a min]ii [i alte nevoin]e ale

vie]ii celei aspre a nevoin]elor duhovnice[ti. {i prin

acest fericit mod de via]\, chipul s\u era plin de

str\lucire, lumin\ [i sfin]enie. De aici, ca un alt Moise,

el urc\ pe muntele virtu]ilor [i intr\ în zorile sl\vite ale

contempla]iei duhovnice[ti, [i v\zu, at=t c=t îi sta unui

om în putere s\ vad\, pe nev\zutul Dumnezeu, auzi cuvin-

te de negr\it [i primind adev\rata luminare a harului —

str\lucirile nemateriale [i lucr\rile Duhului Sf=nt. Ajunse

la treapta unirii cu Dumnezeu [i deveni fericit [i prea-

îndumnezeit, un înger în trup, un mistic inspirat de ce-

reasca cunoa[tere, un preafericit cunosc\tor al tainelor

Duhului, transmi]=nd [i limpezind pentru noi prin „cu-

vintele harului”, roadele [i binecuv=nt\rile sale, de care

se bucura `ntru totul.

Fiind acum plin de har [i în]elepciune [i primind de
Sus darul de a înv\]a pe al]ii cele cere[ti, dumnezeies-
cul Nicodim deveni un preastr\lucit Lumin\tor al Bise-
ricii Ortodoxe, un mare Dasc\l al cre[tin\t\]ii [i cel mai
puternic adversar al oric\rei erezii [i înv\]\turi eretice.
Ca apa care se scurge în via]a [i bucuria ve[nic\, dup\
cuvintele proorocului David, cuv=ntul harului ]=[nea în
torente din fericita sa gur\; iar r=urile înv\]\turilor sale
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împrosp\tau [i udau sufletele nu numai ale monahilor
athoni]i, ci [i restul Sfintei Biserici a lui Hristos. Sf=nta
sa m=n\ a scris o mul]ime de sfinte c\r]i [i nenum\rate
dulci imne [i slujbe duhovnice[ti în cinstea sfin]ilor.
Sfintele sale scrieri — teologice, dogmatice, interpreta-
tive [i morale — constituie o întreag\ bibliotec\. Iar într-
însele str\lucesc sublimul [i ad=ncimea cunoa[terii dum-
nezeie[ti [i omene[ti, precum [i rev\rsarea în]elepciunii
celei cere[ti.

De Dumnezeu luminatul Nicodim [i-a încordat toate
puterile min]ii [i ale sufletului în scrierea sfintelor sale
înv\]\turi zi [i noapte, spre zidirea aproapelui [i îmbo-
g\]irea Sfintei noastre Biserici, pe care el a luminat-o [i
a împodobit-o în vremurile mai apropiate de noi.

În anul 1782, b\tr=nul Arsenie de la Schitul Panto-
crator plec\ în insuli]a Skyropoula, în sudul peninsulei
athonite19. Dumnezeiescul Nicodim îl urm\. Via]a de
acolo era plin\ de greut\]i. Dintr-o scrisoare c\tre v\rul
s\u Ierotei, episcop de Euripos, afl\m de aspectul arid
al insulei, acolo unde singurii lor tovar\[i erau p\s\rile
care se hr\neau cu pe[ti. {i aici, via]a sa era îngereasc\
[i cereasc\. Vie]uia ca o fiin]\ netrupeasc\. Muncind din
greu, de-abia î[i putea asigura necesit\]ile elementare
ale vie]ii.

{i aceasta deoarece el prefera, dup\ cum scrie: „Via]a
de muncitor [i de osteneal\: s\patul, cositul, sem\natul,
recoltarea roadelor [i toate celelalte lucruri cotidiene
prin care se caracterizeaz\ via]a cea trudnic\ din insu-
lele pustii”. Pe l=ng\ toate acestea, îi lipseau c\r]ile.
Dar el se bucura de o negr\it\ [i de o sl\vit\ bucurie,
închin=ndu-[i tot timpul lucr\rii neîncetatei rug\ciuni
a min]ii, prin care mintea i se lumina [i primea dum-
nezeie[tile descoperiri [i înv\]\turi ale în]elepciunii celei
mai presus de fire.

19 {i în apropierea insulei Skyros.
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De[i era lipsit de toate [i vie]uia ca un înger [i de[i

evita orice fel de leg\turi cu cei din lume, totu[i el f\cu

ascultare fa]\ de rug\mintea v\rului s\u Ierotei [i

scrise în timpul scurtelor sale perioade de r\gaz o ad-

mirabil\ carte voluminoas\, plin\ de o dumnezeiasc\

dar [i de o omeneasc\ în]elepciune, inspirat\ de scrie-

rile Sfin]ilor P\rin]i, dar [i de ale filosofilor mireni.

Cartea este intitulat\ Manual de pov\]uire, întruc=t

con]ine pove]e, mai ales c\tre episcopi, dar [i pentru

credincio[i. Aceast\ lucrare, în care se ocup\ de paza

sim]urilor [i de lupta pentru des\v=r[ire a omului l\-

untric, exprim\ în chip minunat bog\]ia harului lui

Dumnezeu [i memoria remarcabil\ a acestui mare

P\rinte, care a scris-o într-o insul\ p\r\sit\, acolo unde

îi lipseau, a[a cum am mai spus, chiar cele necesare

vie]ii. Nicodim însu[i i-a scris lui Ierotei c\ „tot ceea ce

prin lectur\ nu se imprimase, dup\ înv\]\tura aristote-

lic\, pe t\bli]a curat\ a memoriei mele, iar dup\ cea a

lui Proclus, în racla min]ii mele; sau, mai bine zis,

f\c=nd referire la David: «Am ascuns în inima mea

toate cele dumnezeie[ti spre a nu mai p\c\tui», acestea,

zic — at=t c=t a fost necesar în scopul scrierii acestei

c\r]i — amintindu-mi-le, am scris acest biet Manual de
pov\]uire”. Pentru a-l u[ura pu]in de lipsurile vie]ii

pustnice[ti, Ierotei îi trimitea hran\, îmbr\c\minte [i

cuverturi de pat, pe care dumnezeiescul P\rinte le pri-

mea cu recuno[tin]\.

În anul 1783, se întoarse în Sf=ntul Munte [i primi

marea [i `ngereasc\ schim\ de la preacuviosul p\rinte

Damaschin Stavroudas.

Dup\ o scurt\ perioad\ de timp se stabili definitiv

într-o colib\20 pe care o cump\rase, aflat\ deasupra bisericii

20 O c\su]\ izolat\.
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Schitului Pantocrator [i numit\ coliba lui Teoria. Aici,

dup\ un an, î[i lu\ un ucenic pe nume Ioan, concet\]ean

de-al s\u, care la dumnezeiasca schim\, primi numele

Ierotei. Acest monah l-a slujit timp de [ase ani.

Predic=nd aici lini[tea min]ii [i d\ruind tuturor

mierea virtu]ilor, fiind luminat de lumina Sf=ntul Duh,

a scris neîncetat [i-a înv\]at cu ajutorul în]elep]itoa-

relor [i ziditoarelor sale cuvinte [i pove]e duhovnice[ti

pe to]i fra]ii care se duceau la el. Mul]i dintre ei locuiau

în colibe din apropiere spre a-i vedea chipul luminos [i

a-i asculta cere[tile sale înv\]\turi.

C\ci a[a cum precum magnetul atrage fierul, [i

harul care str\lucea în Nicodim îi atr\gea pe to]i.

Aici, la îndemnul iubitului s\u mitropolit al Corin-

tului, Sf=ntul Macarie, care a venit în Sf=ntul Munte

pentru a doua oar\ în anul 1784, a corectat [i a preg\tit

pentru tipar scrierile Sf=ntului Simeon Noul Teolog.

De asemenea,  a scris Manualul de Spovedanie [i a

compilat [i a înfrumuse]at Theotokarionul. În plus, a

scris c\r]ile R\zboiul nev\zut, Noul Martirologiu [i

Practici duhovnice[ti. Aceste c\r]i sunt pline de har

dumnezeiesc [i de cereasc\ în]elepciune, înv\]=nd evi-

tarea p\catelor [i poc\in]a sincer\, diferitele moduri de

a respinge atacurile vr\jma[ului îndreptate împotriva

noastr\ [i sfintele practici duhovnice[ti ale unei vie]uiri

cucernice.

~ndrumat de înv\]atul dasc\l Athanasie Paros, care

preda la Tesalonic, [i de mitropolitul de Heliopolis, Le-

ontie, a str=ns din bibliotecile Sf=ntului Munte [i a pre-

g\tit pentru tipar lucr\rile Sf=ntului Grigorie Palama.

Dup\ o îndelungat\ trud\, dup\ ce a alc\tuit trei vo-

lume, pe care le-a ad\ugit [i înfrumuse]at, dup\ cum îi

era obiceiul, cu numeroase note de subsol, el le-a trimis

la Viena spre a fi tip\rite la Editura fra]ilor M. Poulios.
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Din p\cate, aceste pre]ioase manuscrise s-au pierdut.

C\ci tiparni]a a fost distrus\ [i jefuit\ de austrieci, din

pricina unor manifeste revolu]ionare — dup\ unii, apar-

]in=nd lui Rigas Feraios21, iar dup\ al]ii lui Napoleon —

c\tre greci, care fuseser\ tip\rite acolo. Printre artico-

lele re]inute de autorit\]i au fost [i manuscrisele lui

Nicodim. Atunci c=nd Nicodim a aflat de pierderea

acestor manuscrise, a pl=ns [i s-a jelit [i nu a mai voit

s\ stea în coliba sa nici m\car un ceas. S-a dus la chilia

iubi]ilor s\i fra]i, Skourtaioi, spre a fi m=ng=iat de ei.

A[a de mare a fost m=hnirea fericitului din pricina

pierderii acelor minunate manuscrise, fiindc\ se g=ndea

la bunurile de care erau lipsi]i cre[tinii cei evlavio[i.

Dup\ aceasta a sosit în Sf=ntul Munte, ieromona-

hul Agapie din Demitsana, Peloponez. Dumnezeiescul

Nicodim a ajuns la o în]elegere cu el pentru a colabora

la adunarea [i interpretarea sistematic\ a Sfintelor Ca-

noane ale Bisericii, pentru c\l\uzirea [i luminarea cle-

ricilor, precum [i a credincio[ilor în general, [i a început

s\ lucreze la proiect. Pre]iosul manuscris pe care l-a

completat cu mult\ trud\ [i cu ajutorul ieromonahului

Agapie, pe care l-a numit Pidalionul („C=rma”) întruc=t

el avea menirea s\ c=rmuiasc\ [i s\ c\l\uzeasc\ Bise-

rica lui Hristos. El cuprinde, pe l=ng\ interpret\rile date

fiec\rui canon, un mare num\r de comentarii [i note

pentru în]elegerea exact\ a legii canonice [i a spiritului

Sfintelor Canoane.

21 Cel dint=i mare poet al Greciei moderne [i primul ei mucenic

pentru cauza eliber\rii Greciei de sub jugul otoman. Feraios se afl\

la Viena în cea de-a doua jum\tate a anului 1790, [i iar\[i din august

1796 p=n\ în decembrie 1797. ~n timpul celei de-a doua c\l\torii la

Viena, a c\utat s\ romoveze cauza eliber\rii Greciei prin publica]ii.

A tip\rit poeme, h\r]i [i traduceri.
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Imediat dup\ terminarea acestei lucr\ri, Sf=ntul

P\rinte a trimis-o prin Agapie la Constantinopol, pentru

a fi aprobat\ de Marea Biseric\ a lui Hristos22. Dup\ un

an, patriarhul Neofit, dup\ ce a primit p\reri favo-

rabile în leg\tur\ cu lucrarea de la Sf=ntul Macarie al

Corintului [i a lui Atanasie Paros — am=ndoi se aflau în

Chios pe vremea aceea —, c\rora le trimisese lucrarea

spre a-[i spune p\rerea în leg\tur\ cu ea, a primit apro-

barea Sinodului. Iar prin Macarie el i-a trimis înapoi

manuscrisul lui Nicodim.

Dar fericitul monah, fiind foarte s\rac, nu a putut

niciodat\ tip\ri C=rma, a[a cum nu s-a putut tip\ri nici

celelalte lucr\ri. A[a c\ s-au organizat o colect\ printre

monahii athoni]i, iar banii str=n[i, dimpreun\ cu ma-

nuscrisul, i-au fost da]i arhimandritului Teodoret al

Ivaninei, care a fost rugat s\ se îngrijeasc\ de tip\rirea

C=rmei la Vene]ia.

Dar o nou\ durere îl a[tepta pe preacuviosul Nico-

dim, deoarece Teodoret a eliminat în mod arbritar c=-

teva dintre notele [i comentariile lui Nicodim la canoa-

nele cuprinse în carte, le-a modificat pe altele [i a ad\u-

gat unele apar]in=ndu-i exclusiv lui în sus]inerea unor

interpret\ri [i p\reri gre[ite, str\ine duhului Bisericii

noastre Ortodoxe, falsific=nd astfel [i distrug=nd lucra-

rea în 18 sau mai multe locuri. Atunci c=nd Nicodim a

observat aceast\ falsificare [i denaturare, d\un\toare

evlavio[ilor cre[tini, a fost ad=nc îndurerat. Nu [i-a

putut redob=ndi lini[tea, [i cu lacrimi în ochi obi[nuia

s\ le spun\ fra]ilor, Skourtaioi c\ „mai bine ar fi fost

lovit de Teodoret în inim\ cu un pumnal de mai multe

ori, dec=t s\-[i vad\ cartea modificat\ din pricina ad\u-

girilor [i elimin\rilor”. El a sim]it cea mai profund\

22 Patriarhia Ecumenic\.
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triste]e cuget=nd la v\t\marea [i scandalurile pe care

acele înv\]\turi eretice în carte at=t de canonic\ le-ai

provoca sufletelor cucernice.

Dup\ acest\ înt=mplare, el a r\mas la chilia Skour-

taioi timp de dou\ luni, apoi a locuit cu p\rintele Sil-

vestru de Cezareea, care st\tea în chilia „Sf=ntul Vasile”

care apar]inea M\n\stirii Pantocrator. Aici [i-a conti-

nuat luptele duhovnice[ti [i activit\]ile sale foarte rod-

nice în calitate de scriitor.

A scris Morala cre[tin\, o foarte instructiv\ carte care

corecteaz\ moravurile cre[tinilor [i îi înva]\ s\ evite

orice gre[eal\, vraj\ sau ispit\. El a mai corectat [i Pro-
hodul Domnului.

Dup\ c=tva timp a plecat de la chilia „Sf=ntul Vasile”

din pricina firii ner\bd\toare a ucenicului lui p\rintele

Silvestru [i a intrat în M\n\stirea Pantocrator.

Dar dragostea sa fa]\ de lini[te [i de via]a pustni-

ceasc\, prin care el a ajuns la înalte contempla]ii, l-au

f\cut s\ nu stea acolo prea mult timp.

A plecat din M\n\stirea Pantocrator [i s-a stabilit

într-o mic\ [i lini[tit\ colib\ vizavi de chilia „Sf=ntul

Vasile”. Re]inut aici de iubitorii s\i fra]i Skourtaioi, a

vie]uit într-o sever\ ascez\, ca str\in [i c\l\tor pe acest

p\m=nt [i ca un înger în trup.

Via]a ascetic\ [i îngereasc\ a Sf=ntului Dasc\l [i

mare P\rinte Nicodim i-a uimit pe to]i: „Hrana sa, afir-

m\ fratele s\u duhovnicesc23 Eftimie, const\ uneori în

orez fiert cu ap\, alteori `n miere diluat\ cu ap\, dar cel

mai adesea `n m\sline, fasole uscat\ [i p=ine. C=nd

uneori se înt=mpla s\ capete pe[te, el `l d\dea vreunui

23 Paradelfos. În limbajul monahilor athoni]i, un monah este „pa-

radelfos” (frate duhovnicesc) fa]\ de altul, dac\ cei doi au acela[i du-

hovnic sau „gheronda”.
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vecin care-l g\tea [i-l împ\r]ea cu el. Vecinii s\i, cunos-

c=nd faptul c\ el nu g\tea, îi aduceau adesea hran\

g\tit\”24.

V\z=ndu-i via]a extrem de aspr\, care-i pricinuia

extenuarea din cauza nevoin]elor duhovnice[ti [i a scrie-

rilor sale, fra]ii Skourtaioi îl invitau adesea s\ ia masa

cu ei spre a-i întrema trupul vl\guit. Dar chiar [i în

timpul meselor, ori de c=te ori i se punea o întrebare

asupra vreunei probleme duhovnice[ti, „el începea s\

vorbeasc\, [i astfel uita de foame, a[a înc=t fericitului

b\tr=n i se cerea s\ nu mai vorbeasc\ spre a putea lua

masa”. Într-o asemenea m\sur\ era el îndr\gostit [i

însufle]it de Dumnezeu, iar inima sa se bucura de cer-

cetarea [i analizarea cuv=ntului lui Dumnezeu.

În coliba sa el a corectat [i a înfrumuse]at Evholo-
ghionul, a lucrat la manuscrisul Manualului de Spove-
danie pentru a doua oar\, a interpretat cele 14 Epistole

ale Sf=ntului Apostol Pavel [i cele 7 Epistole soborni-

ce[ti, a tradus [i a scris comentarii cu privire la Inter-
pretarea psalmilor, lucrare scris\ de Eftimie Zygadinos,

[i a mai scris un comentariu cu privire la cele Nou\

Ode, d=ndu-i c\r]ii titlul de Gr\dina harurilor. Acestea

sunt lucr\ri voluminoase, cuprinz=nd o comoar\ de cu-

get\ri teologice, înv\]\turi morale [i tot felul de înv\-

]\turi cu privire la via]a evlavioas\. Orice persoan\ e-

vlavioas\ care le studiaz\ culege roadele unei vie]i

îmbu-n\t\]ite [i adev\rata iluminare.

Dar ce s\ mai vorbim despre ispitele, persecu]iile [i

def\im\rile la care a fost supus acest mare Lumin\tor

al Bisericii? Duc=nd mai departe lupta cea bun\ pentru

des\v=r[irea l\untric\ [i scrierea sfintelor sale c\r]i

sub c\l\uzirea Sf=ntului Duh, el a devenit în fel [i chip

24 Op. cit., p. 213.
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obiect al r\ut\]ilor de tot felul, fiind atacat at=t de

oamenii ignoran]i [i lipsi]i de educa]ie, c=t [i de vr\jma-

[ii cei nev\zu]i.

Nu putem spune nimic despre fra]ii cei ignoran]i [i

lipsi]i de educa]ie, întruc=t dumnezeiescul P\rinte îi so-

cotea drept fra]ii s\i cei adev\ra]i [i mari binef\c\tori

ai s\i, iert=ndu-i din toat\ inima. C=t despre vr\jma[ii

cei nev\zu]i, întruc=t ace[tia nu-l puteau ispiti dec=t c\,

st=nd în afara chiliei sale pe c=nd el `[i petrecea nop]ile

la m\su]a lui de lucru [i scria, [opteau [i f\ceau zgomot.

Dar fiind ap\rat de harul Duhului Sf=nt, nu le d\du

nici o aten]ie, [i adesea r=dea de faptele lor proste[ti [i

resping\toare.

Într-o noapte, în timp ce înc\ se afla pe insula

Skyroupoula, auzi [oapte în afara chiliei sale, înso]ite

de un zgomot puternic. Credea c\ se pr\bu[ise un zid

din apropierea colibei sale; dar diminea]a îl afl\ a[a

cum se g\sea mai înainte. {i aici, în Athos, i se înt=m-

plau lucruri asem\n\toare. Uneori, ace[ti vr\jma[i b\-

teau în mod repetat la u[a colibei. Pe c=nd t\lm\cea

Psalmul 34 (35), 6: „S\ fie calea lor întuneric [i alune-

care, [i îngerul Domnului s\-i prigoneasc\”, ace[tia f\-

ceau un asemenea zgomot [i tulburare, înc=t credea c\

oaste mare trecuse prin coliba sa [i c\ zidul din apro-

piere se pr\bu[ise.

Dar toate aceste lucruri se înt=mplau în imagina]ie25,

pentru a-l însp\im=nta pe dumnezeiescul [i fericitul P\rinte.

Iar el devenise at=t de curajos [i de înt\rit de harul

Domnului, înc=t socotea c\ toate aceste fenomene [i

25 Cu alte cuvinte, „prin ac]iunea duhurilor rele asupra imagi-

na]iei”. În Manual de pov\]uire, Nicodim noteaz\ c\ Sfin]ii P\rin]i

numesc imagina]ia „puntea dracilor” (ed. a 2-a, p. 106).
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orice atac furibund al vr\jma[ului drept juc\rii [i „s\-

ge]i trase de copii”26.

Astfel, cel de trei ori fericit [i marele Nicodim înain-

ta în dificila, dar bine r\spl\tita lupt\ a ascezei, con-

frunt=ndu-se cu multe necazuri [i ispite, prin care el era

încercat precum aurul în cuptor; iar credincio[ia sa

str\lucea mai tare dec=t soarele.

În ultimii ani ai vie]ii sale p\m=nte[ti, el [i-a schim-

bat adesea locuin]a, probabil pentru a se bucura de con-

di]ii mai bune de scris [i pentru a cerceta manuscrisele

aflate în diferite m\n\stiri, sau poate pentru a nu

nec\ji mereu acelea[i persoane cu postul s\u aspru, dar

[i pentru faptul c\ era adesea invitat de al]i fra]i

aghiori]i.

Dar el a luptat mult deasupra firii în to]i ace[ti ani,

a[a cum o f\cuse [i mai înainte, scriind [i vie]uind întru

Hristos, Cel care îl înt\rea, [i spun=nd laolalt\ cu ma-

rele Pavel: „{i nu eu mai tr\iesc, ci Hristos tr\ie[te în

mine”27.

Vestea despre virtu]ile [i în]elepciunea acestui ma-

re P\rinte s-a r\sp=ndit iute pretutindeni, iar oamenii

cu felurite nevoi duhovnice[ti veneau la el în num\r

mare din toate p\r]ile Greciei, pentru a afla m=ng=ierea

l\untric\.

Dar aceast\ permanent\ [i rodnic\ lucrare, dorin]a

sa de a c\l\uzi prin dialoguri duhovnice[ti, pove]e [i

26 Urm\toarea afirma]ie a Sf=ntului Nil Ascetul este foarte po-

trivit\ aici: „Cel ce practic\ rug\ciunea curat\ va auzi zgomote, lov-

ituri, voci [i b\t\i provocate de diavoli; dar acesta nu-[i întrerupe ru-

g\ciunea [i nu se sperie de toate acestea. El Îi va spune lui Dum-

nezeu: «Nu m\ voi teme de demoni, c\ci Tu e[ti cu mine» etc.” (Filo-

calia, vol. 1, p. 185).
27 Gal. 2,20.



Sfântul Nicodim Aghioritul

71

îndemnuri nu numai pe monahii athoni]i, ci [i pe cre[-

tinii care veneau la el în num\r mare din afara Sf=n-

tului Munte, precum [i r=vna deosebit\ depus\ la rug\-

ciuni, privegheri [i alte nevoin]e duhovnice[ti i-au sub-

mirat rezisten]a fizic\ [i i-au v\t\mat s\n\tatea.

A[adar, s-a refugiat în chilia pictorului de icoane

Ciprian. Aici, în ciuda neputin]elor sale fizice, [i-a conti-

nuat eforturile nepre]uite ca un bun lupt\tor al adev\-

rului, mintea fiindu-i îndreptat\ c\tre cele duhovni-

ce[ti, nevoindu-se întru acestea zi [i noapte. În timpul

ultimilor ani ai fericitei sale vie]i, a scris Cartea vie]ilor
sfin]ilor, lucrare în trei volume, interpretat\ [i anali-

zat\ într-o voluminoas\ lucrare teologic\, intitulat\

Heortodromion, canoanele c=ntate la praznice [i închi-

nate Domnului [i Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu,

[i a interpretat, de asemenea, Treptele (Anabathmoi)28

Octoihului în cartea sa Noua Scar\. Acestea sunt lu-

cr\ri minunate, ca s-o spunem sincer, „luminate [i in-

spirate de Dumnezeu”, rev\rs=nd în jur mireasma mis-

tic\ a în]elepciunii celei vii multe chipuri ale Sf=ntului

Duh, al în]elepciunii C\ruia el se f\cuse vas ales. În

fine, a scris M\rturisirea mea de credin]\, în care res-

pinge acuza]iile nefondate [i r\ut\cioase ce îi fuseser\

aduse de monahi invidio[i [i r\ut\cio[i din Sf=ntul

Munte.

Dar cine poate istorisi def\im\rile, necazurile [i is-

pitele fericitului Nicodim pricinuite de luptele sale duse

28 Acestea sunt imne scurte c=ntate în timpul Utreniei dumini-

cale. Nicodim remarc\ faptul c\ ele au fost denumite dup\ Treptele

Psalmilor lui David, deoarece  a[a cum acestea aveau semnifica]ia ur-

c\rii islaeli]ilor la Ierusalim, [i noi Anabathmoi c=nta]i de cre[tini

semnific\ urcarea acestora de la p\cat spre cerescul Ierusalim, cu

alte cuvinte, la rai (Scara nou\, Volos, 1956, p. 24).
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în ap\rarea adev\ratelor [i s\n\toaselor tradi]ii ale

Bisericii  noastre? El a luptat cu curaj pentru acestea

depun=nd toate eforturile pentru p\strarea lor [i pen-

tru rena[terea unei adev\rate vie]i duhovnice[ti în r=n-

durile monahilor athoni]i, dar [i restul cre[tin\t\]ii or-

todoxe. Din aceast\ pricin\ el a fost persecutat f\r\ mi-

l\ de fra]ii cei mincino[i care se pref\ceau a fi evlavio[i;

[i a[a a fost def\imat cu cruzime „de buzele celor ne-

drep]i care gr\iau minciun\ [i m=ndrie [i dispre]”, a[a

cum s-a înt=mplat cu marii P\rin]i ai Bisericii noastre,

pe care i-a imitat cu mare r=vn\ [i i-a egalat în calitatea

sa de scriitor: Sf=ntul Atanasie cel Mare, Sf=ntul Ioan

Hrisostom [i Sf=ntul Fotie. Deci el a scris mai sus po-

menita M\rturisire pentru con[tiin]a fra]ilor s\i de cre-

din]\. Sf=nta Chinotit\29 a Sf=ntului Munte c\ut=nd s\

apere nevinov\]ia [i dreptatea marelui dasc\l, a publi-

cat o enciclic\, blam=ndu-i [i mustr=ndu-i cu asprime

pe cei ce c\utau s\ semene neghinele în ogorul sf=nt al

Bisericii.

Întreaga via]\ a cuviosului P\rinte a fost plin\ de

mari [i îndelungate lupte duhovnice[ti, precum [i de

scrierea de c\r]i sfinte. Harul Duhului Sf=nt care s\l\[-

luia în inima sa curat\ se rev\rsa din bel[ug de pe bu-

zele sale, ca dintr-un izvor bogat, aduc=nd bucurie tuturor.

Pe tot parcursul vie]ii sale nu a avut dec=t o singur\

grij\ [i preocupare, [i anume aceea de a sluji voii lui

Dumnezeu [i de a-i fi de folos aproapelui. În am=ndou\

el s-a dovedit a fi neîntrecut [i asemenea sfin]ilor de

odinioar\. El a primit talantul de la Dumnezeu [i l-a

înmul]it de zece mii de ori, ca o slug\ bun\ [i credin-

cioas\. A vie]uit ca un înger pe p\m=nt, a avut via]\ cu-

vioas\ [i sf=nt\, un teolog întru cele ale lui Dumnezeu,

29 Hiera Koinotes. Numele guvernului central athonit.
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o comoar\ neîmpu]inat\ a Duhului Sf=nt, un pov\]uitor

luminat [i dumnezeiesc al oamenilor de la Patriarh la

cel mai simplu credincios, plin de harul lui Hristos. Era

simplu în purt\ri, iert\tor, bl=nd [i bun din fire, lipsit

de orice fel de bunuri materiale, umil [i profund smerit.

Smerenia sa era ad=nc\, at=t în cuv=nt, c=t [i în fapt\.

Ori de c=te ori vorbea despre sine, spunea: „Sunt un

monstru”, „Sunt c=ine mort”, „Sunt un nimeni”, „Sunt

prost [i neînv\]at”. În loc de pantofi, purta întotdeauna

sandale30. Avea o singur\ ras\ [i ducea lips\, a[a cum

am v\zut mai sus, de o locuin]\ stabil\. Casa Das-

c\lului celui de Dumnezeu în]elep]it era întregul Munte

al Sfin]eniei, de unde a primit [i numele de aghiorit,

adic\ „cel din Sf=ntul Munte”.

În ultima parte a vie]ii sale p\m=nte[ti, sim]indu-se

din ce în ce mai sl\bit, s-a întors la chilia iubi]ilor s\i

fra]i Skourtaioi31, acolo unde a [i fost îngrijit ca un frate

drag. I se apropia plecarea din aceast\ lume, deoarece,

s\n\tatea sa, din pricina marilor nevoin]e [i osteneli,

fusese definitiv compromis\. Trupul s\u era cu totul

extenuat.

Preg\tindu-se de plecarea din aceast\ via]\, dum-

nezeiescul P\rinte a f\cut o spovedanie general\, a

cerut [i i s-a s\v=r[it Tana Sf=ntului Maslu (Euchelaion),

cuminec=ndu-se zilnic cu Sf=nta Împ\rt\[anie.

Pe data de 13 iulie, starea sa s-a înr\ut\]it brusc.

Cu un glas de-abia auzit, stins, el aducea, cu scurte pauze,

calde rug\ciuni lui Hristos.

30 Taruchia. Un fel de sandale, acum nemaifolosite, purtate mai

demult de ]\ranii greci, mai ales de p\stori.
31 În ceea ce prive[te ultima locuin]\ a Sf=ntului Nicodim, vezi

cartea mea Sf=ntul Munte, pp. 101-103.
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„P\rin]ilor, nu m\ pot ruga cu mintea, le spuse el

celor de fa]\, a[a c\ m\ mai rog cu buzele.” El le mul]u-

mea necontenit fra]ilor pentru toate ostenelile ce le f\-

cuser\ pentru el.

Noaptea, starea s\n\t\]ii sale deveni critic\. Ceru

din nou Sf=nta Împ\rt\[anie. Dup\ ce se împ\rt\[i, î[i

încruci[\ m=inile, î[i întinse picioarele, deveni lini[tit [i

plin de o pace dumnezeiasc\, rug=ndu-se neîncetat. Atunci

c=nd cei doi fra]i care erau de fa]\ l-au întrebat: „Înv\-

]\torule, te odihne[ti?”, el a r\spuns: „L-am a[ezat pe

Hristos în inima mea, cum este oare cu putin]\ s\ m\

odihnesc?”.

Pe data de 14 iulie 1809, la v=rsta de 60 de ani, în-

conjurat de iubi]ii s\i fra]i, cuget=nd mereu la Domnul

[i la fericirile cerului, într-o stare de pace nep\m=n-

teasc\, [i-a dat sufletul s\u fericit în m=inile lui Dum-

nezeului Cel viu, pe Care-L iubise din tinere]e [i C\ruia

Îi închinase întreaga via]\.

Trupul cel sf=nt al Dasc\lului celui de Dumnezeu

luminat a fost înmorm=ntat în chilia de la Skourtaioi,

acolo unde a [i murit. Capul s\u nepre]uit este înc\

p\strat acolo cu mare evlavie, r\sp=ndind dumnezeias-

ca mireasm\ a sfin]eniei [i sfin]indu-i pe to]i ce-i ce i se

închin\ cu credin]\.

Moartea cuviosului i-a umplut pe to]i de o ad=nc\

triste]e, nu numai pe monahii athoni]i, ci [i pe cucer-

nicii cre[tini din lume. To]i jeleau plecarea sa, deoarece

tuturor le era dasc\l [i m=ng=ietor nepre]uit.

Dar fericitul se num\r\ acum cu drep]ii, teologii,

dasc\lii [i cu to]i sfin]ii, ca un drept, teolog, dasc\l [i

sf=nt. Iar acum se bucur\ pururea de fericirea cea ve[-

nic\ în lumina slavei lui Dumnezeu.
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Lucr\ri ale Sfântului Nicodim Aghioritul
Lucr\rile publicate sunt aranjate în ordine cronologic\.

Lucr\rile nepublicate sunt în[irate în ordine alfabetic\

dup\ lucr\rile tip\rite, la fiecare titlu în parte.

C\r]i publicate (tip\rite)

1. Filocalia („Dragostea de frumos”), Vene]ia, 1782,
Atena, 1893 (2 vol.), 1957-1963 (în 5 vol.).

2. Everghetinosul, Vene]ia, 1783, Constantinopol,
1861; Atena, 1900, 1901, 1957-1966 (ultima edi]ie a ap\-
rut în 4 vol.).

3. Cu privire la necontenita împ\rt\[ire cu Sfintele
Taine. Vene]ia 1783; Atena, 1886, 1895; Volos, 1961.

4. Lucr\rile existente ale Sf=ntului Simeon Noul Teolog,
Vene]ia, 1790; Syros, 1886; Atena, 1959.

5. Noul Teotokarion (Culegere de canoane închinate
Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu), Viena, 1796; Con-
stantinopol, 1849; Volos, 1959.

6. Antologie din psalmii Sf=ntului prooroc-rege David,
Constantinopol, 1799; Atena, 1864.

7. Carte de rug\ciuni, Constantinopol, 1799.
8. Noul Martirologiu, Vene]ia, 1799, Atena, 1856,

1969.
9. O carte deosebit de ziditare scris\ de P\rin]ii

no[tri, Sf=ntul Varsanufie [i Sf=ntul Ioan, Vene]ia, 1816,
Volos, 1960.

10. Culegere de lucr\ri ale Sf=ntului Grigorie Pala-
ma, 3 vol. Manuscrisele s-au pierdut la Viena, pe vre-
mea lui Nicodim, [i descoperite mai t=rziu. Aceasta a
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fost publicat\ în Ekklesiastike Aletheia, Constanti-
nopol, noiembrie 1883, pp. 93-101.

11. Alfabetalfabetos, de Sf=ntul Meletie M\rturisi-
torul, Tesalonic, 1923.

C\r]i tip\rite [i traduse

1. R\zboiul nev\zut, Vene]ia, 1796, 1870; Atena,

1853, 1922, 1947, 1965.

2. Practici duhovnice[ti, Vene]ia, 1800; Atena, 1869;

Volos, 1950.

3. Noul Ekloghion (culegere de Vie]i ale sfin]ilor),

Vene]ia, 1803; Constantinopol, 1863; Atena, 1974.

4. Cele 14 Epistole ale Sf=ntului Apostol Pavel, in-
terpretate de Teofilact, arhiepiscopul Bulgariei, 3 vol.,

Vene]ia, 1819.

5. Culegere de vie]i ale sfin]ilor, de Mavrichie, dia-
con al Marii Biserici, 3 vol., Vene]ia, 1819; Constanti-

nopol, 1942; Zante, 1868; Atena, 1868, 1973.

6. Interpretarea celor 150 de Psalmi ale prooro-
cului-rege David, de Eftimie Zygadinos, 2 vol., Constan-

tinopol, 1819-1821.

C\r]i scrise de Sf=ntul Nicodin Aghioritul

1. Manual de spovedanie, Vene]ia, 1794, 1804, 1893.
2. Pidalionul („C=rma”). Scris\ în colaborare cu ie-

romonahul Agapie. Leipzig, 1800; Atena, 1841, Zonte,
1864; Atena, 1886, 1908, 1957, 1970.

3. Manual de pov\]uire, Viena, 1801; Atena, 1885;
Voloa, 1958.

4. Morala cre[tin\, Vene]ia, 1803; Hermoupolis (Syros),
1938; Chios, 1887; Volos, 1957.

5. Interpretarea celor [apte epistole sobornice[ti, Ve-
ne]ia, 1806.
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6. M\rturisire de credin]\ sau Apologie, Vene]ia,
1819.

7. Gr\dina harurilor, Vene]ia, 1819.; Volos, 1958.
8. Heortodromion, 2 vol., Vene]ia, 1836; Atena, 1916.
9. Noua Scar\, Constantinopol, 1844; Volos, 1956.

Scurte predici

1. Predic\ de laud\ adus\ Sf=ntului Ioan Hrisostom,
Naxos, 1902.

2. Predic\ de laud\ la Duminica P\rin]ilor athoni]i,
publicat\ în Marea culegere a Sfin]ilor Bisericii Orto-
doxe, vol. 14, Atena, 1950, pp. 297-337.

3. Discursuri la înmorm=nt\ri.
4. Predic\ la Evanghelia P\storului Celui bun.

5. Trei predici despre poc\in]\.

Rug\ciuni

Rug\ciuni c\tre Sfin]ii Trifon [i Modest

Scrisori

1. Scrisoare c\tre Ierotei, episcop de Evripos, 1782
[i publicat\ în Manualul de pov\]uire al lui Nicodim.

2. A doua scrisoare c\tre Ierotei, 1782, publicat\ în
Manualul de pov\]uire.

3. Scrisoare c\tre Benjamin Kostakis, mitropolit al
Ungro-Vlahiei, 25 ianuarie 1804, publicat\ de Teoclit
Dionisiatul în cartea sa Sf=ntul Nicodim Aghioritul
(1959), pp. 289-291.

4. Scrisoare c\tre Grigorie al V-lea, patriarhul Con-
stantinopolului, 1806. Apare în Sf=ntul Nicodim Aghioritul
scris\ de Teoclit Dionisiatul, pp. 286-287, 289.

5. Scrisoare c\tre Grigorie al V-lea, 15 mai 1807,
publicat\ în cartea de mai sus, pp. 289-290, 302-304.
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6. Scrisoare scris\ în ap\rarea monahismului, a-
dresat\ unui student al lui Atanasie Parios, pe numele
s\u Tomas, scris\ pe 29 aprilie 1780 [i publicat\ în
Presa ortodox\, în numerele iulie, august [i septembrie
1973.

Scrieri aghiografice

1. Slujbe-acatist

1. „Slujba Sf=ntului neomartir Teodor al Bizan]u-
lui”, Vevne]ia, 1799, publicat\ în Noul Martirologiu,
Vene]ia, 1799, pp. 291 [.u.; Atena, 1961, pp. 241 [.u.

2. „Slujba închinat\ Sf=ntului Polidor”, Vene]ia, 1799,
publicat\ în Noul Martirologiu, Vene]ia, 1799, pp. 265 [.u.,
Atena, 1961, pp. 224 [.u., [i în Noul Limonariu Chian,
Atena, 1930, pp. 11 [.u. [i 1968, pp. 5 [.u.

3. „Slujba închinat\ lui Iacob, fratele Domnului”,
Vene]ia, 1806.

4. „Slujba închinat\ neomartirului Constantin din
Hydra”, 1814.

5. „Slujba spre pomenirea scoaterei preasfintelor
moa[te ale Sf=ntului Nicolae”, Vene]ia, 1819.

6. „Slujba închinat\ Proorocului Ilie”, publicat\ în
Sinaxarele lui Nicodim, Vene]ia, 1819, vol. 3, pp. 123 [.u.

7. „Slujba închinat\ lui Marcu Evghenicul”, Constan-
tinopol, 1834.

8. „Slujba [i acatistul, alc\tuite spre a fi c=ntate în
cinstea P\rin]ilor care au str\lucit în Sf=ntul Munte
Athos”, Hermopoulis (Syros), 1874.

9. „Slujba Sfintei Mari Muceni]e Kiriaki”, publicat\
în Noul Limonariu scris de Sf=ntul Macarie al Corin-
tului, 1855, pp. 41 [.u.

10. „Slujba tuturor noilor mucenici care au p\timit mu-
cenicia dup\ c\derea Constantinopolului”, Atena, 1856.
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11. „Slujba lui Ioan Dukas Vatatis”, Constantinopol,
1872.

12. „Slujba hosiomartirului lui Hristos, Paraschiv”,
Syros, 1877.

13. „Slujba Sf=ntului Simeon Noul Teolog”, Her-
moupolis, 1877.

14. „Slujba Sf=ntului Talaleu”, Missolonghi, 1878.
15. „Slujba Sf=ntului Antipa”, publicat\ în Marile

Sinaxare scris\ de Doukakis; Atena, 1889-1896, volu-
mul pe arilie.

16. „Slujba Sf=ntului Hileromartirului Elefterie”, pu-
blicat\ în Marile Sinaxare, volumul pe decembrie.

17. „Slujba Sf=ntului Teofil Miroblitul” publicat\ în
Marile Sinaxare, volumul pe iulie.

18. „Slujba Sf=ntului [i sl\vitului marelui Mucenic
Fanurie”, Atena, 1909.

19. „Slujba Sf=ntului Meletie M\rturisitorul”, publi-
cat\ în Alafabetalfabetos, Tesalonic, 1923.

20. „Slujba Sf=ntului Teodosie al Constantinopolu-
lui”, Atena, 1933.

21. „Slujba Sf=ntului Atanasie al Alexandriei”, ms.
aflat la Schitul Kafsokalivia.

22. „Slujba Sf=ntului Veniamin diaconul din Persia”,
Schitul Kafsokalivia.

23. „Slujba Sf=ntului Dionisie Areopagitul”, mss. a-
flate la m\n\stirile Vatopedu [i Lavra, precum [i la
Schitul Kafsokalivia.

24. „Slujba de pomenire a afl\rii m=inii drepte a
Sf=ntului Ioan Înaintemerg\torul Domnului.”

25. „Slujba în cinstea Sf=ntului Artemie.”
26. „Slujba în cinstea celor trei hosiomartiri Iakov,

Iakov [i Dionisie, care s-au nevoit duhovnice[te în Etolia.”
27. „Slujba lui Ierotei, episcop al Atenei”, ms. aflat

la Schitul Kafsokalivia.
28. „Slujba lui Iosif Imnograful.”
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29. „Slujba [i acatistul spre pomenirea scoaterii
moa[telor Sf=ntului Gheorghe.”

30. „Slujba spre pomenirea minunilor s\v=r[ite\ de
Icoana F\c\toare de minuni a Maicii Domnului care se
afl\ în Sf=nta M\n\stire Pyrson.”

31. „Slujba arhidiaconului Lavrentie”, aflat\ Sina-
xarele lui Nicodim, vol. 3, p. 247, nota 3.

32. „Slujba închinat\ Sf=ntului Nifon, patriarhul
Constantinopolului”, aflat\ în Sinaxarele lui Nicodim,
vol. 3, p. 25, nota 1.

33. „Slujba Sf=ntului Partenie al Lampsacului”, a-
flat\ în Sinaxarele lui Nicodim, vol. 2, p. 111, nota.

34. „Slujba Sfintei Anastasia Farmakolitria”, vezi
Sinaxarele lui Nicodim, vol. 1, p. 404.

35. „Slujba Sf=ntului Anania.”
36. „Slujba Sf=ntului Ciprian”, vezi Sinaxarele lui

Nicodim, vol. 1, p. 112, nota 2.
37. „Slujba Sf=ntului Sebastian”, vezi Sinaxarele lui

Nicodim, vol. 1, p. 307, nota 1.
38. „Slujba Sf=ntului Teona”, ms. aflat la M\n\sti-

rea Pantocrator din Sf=ntul Munte.
39. „Slujba Sf=ntului Terapont”, ms. aflat la Kareia,

Athos.
40. „Slujba Sf=ntului Trifon”, ms. aflat la Schitul

Kafsokalivia.
41. „Slujba, via]a [i acatistul Sf=ntului Visarion al

Larisei.”
42. „Slujba Sfin]ilor Atanasie [i Chiril.”

2. Canoane

1. „Dou\ canoane în cinstea Sf=ntului Evanghelist
Ioan”, Leipzig, 1799.

2. „Manual cuprinz=nd stihire, menite spre a fi c=n-
tate [i canonul Sf=ntului Epitaf care se afl\ în Triod,
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atent corectat, dimpreun\ cu canonul Învierii din Sf=n-
ta zi a Pa[telui”, Constantinopol, 1800.

3. „Canonul Sf=ntului Iacob, publicat în Cele 7 Epis-
tole sobornice[ti, Vene]ia, 1806.

4. „Canon de sl\vire a Sf=ntului Haralambie”, pu-
blicat în Sinaxarele lui Nicodim, 1819, vol. 2, pp. 168 [.u.

5. „Opt canoane în cinstea Sf=ntului Dimitrie”, pu-
blicat în Sinaxare, 1819.

6. „Canon în cinstea Sf=ntului Haralambie”, Atena,
1840.

7. „Canon de rug\ciune, cuprinz=nd [i o istorisire a
minunilor Maicii Domnului c=ntat dinaintea icoanei f\-
c\toare de minuni «Gorgoypekoos» a Preasfintei N\s-
c\toare de Dumnezeu”, Bucure[ti, 1843.

8. „Canon spre cinstirea celor 12 Sfin]i Apostoli”, pu-
blicat în Gr\dina Duhovniceasc\, Constantinopol, 1863.

9. „Trei Canoane în cinstea Atotsfintei Fecioare «Por-
taitissa» de la Iviru”, Ierusalim, 1907.

10. „Canon de rug\ciuni c\tre Sf=ntul Ioan Hrisostom”,
Atena, 1960.

11. „Canon c\tre cei Trei Sfin]i Ierarhi.”

12. „Canon de rug\ciuni spre pomenirea Sf=ntului

Gheorghe, inspirat de Anastasie Hemera.”

13. „Canon de rug\ciuni cu 24 icoase [i traducerea

slujbei închinate Sf=ntului Andrei Cretanul.”

14. „Dou\ Canoane c\tre Icoana Maicii Domnului

«Gorgoypekoos» de la M\n\stirea Dochiariu.”

15. „Dou\ canoane c\tre Sf=ntul Gheorghe”, ms. aflat

la chilia Sf=ntului Gheorghe, Kareia, Athos.

16. „Canoane pe cele opt glasuri spre pomenirea In-

tr\rii Maicii Domnului în Biseric\”, ms. 1027 aflat la

m\n\stirile Vatopedi [i Hilandar, Athos.

17. „Canon obi[nuit de rug\ciuni c\tre Sfin]ii Ioan

Botez\torul, Nicolae [i Eusta]ie.”
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18. „Predic\ de pream\rire [i canon de rug\ciuni pen-

tru icoana Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu care se

afl\ la Protaton.”

19. „Patru canoane c\tre Sf=ntul Gheorghe”, ms. 39

aflat la chilia Ioasfaioi, Kareia, Athos.

3. Icoane

1. „Rug\ciuni de umilin]\ c\tre Domnul nostru Iisus

Hristos, aranjate în ordine alfabetic\, scrise sub forma

icoaselor”, aflate în R\zboiul nev\zut, Vene]ia, 1796.

2. „24 de icoase c\tre Sf=ntul Gheorghe”, Atena, 1912.

3. „24 de icoase c\tre Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel

[i un canon de rug\ciuni”, Atena, 1921.

4. „24 de icoase c\tre Sf=ntul Simeon de la M\n\s-

tirea «Sf=ntul Simeon Petras»”, Atena, 1923.

4. Alte lucr\ri imonografice

1. „Dou\ stihuri doxologice spre pomenirea aducerii

icoanei M=ntuitorului din Edesa la Constantinopol”, pu-

blicat în Sinaxarele lui Nicodim, vol. 3, p. 303.

2. „Dou\ idiomele c\tre Cuviosul Mandelion”, publi-

cat în Sinaxare, vol. 3, p. 303.

3. „Cinci idiomele spre pomenirea z\mislirii Sfintei

Ana”, publicat în Sinaxare, vol. 1, pp. 437 [.u.

4. „Tropare, catisme etc. din slujba Sf=ntului Apos-

tol Timotei”, publicat în Sinaxare, vol. 2, pp. 94 [.u.

5. „Icoane, canoane, tropare [i condace c\tre Sfin]ii

Arhangheli.”

6. „Slujb\ spre pr\znuirea Cincizecimii.”
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Texte alese din scrierileSfântului Nicodim Aghioritul
Natura (firea) dual\ a omului

Dumnezeu a creat mai înt=i, lumea nev\zut\1 [i

apoi pe cea v\zut\.

Dup\ ce a creat totul, la urm\ l-a creat [i pe om, cu

suflet nev\zut [i trup v\zut. Astfel, El face din om un

adev\rat cosmos (univers) — nu un microcosmos aflat

înl\untrul unuia mare, a[a cum afirma filosoful Demo-

crit, precum [i al]i filosofi, numindu-l pe om un biet

„microcosmos”, limit=ndu-i astfel demnitatea [i des\-

v=r[irea la aceast\ lume v\zut\; nu, Dumnezeu îl face

pe om un mare cosmos aflat înl\untrul unuia mic. Omul

este un „univers mare”, prin mul]imea for]elor aflate

într-însul [i, mai ales, ra]iunea intuitiv\ [i discursiv\ [i

voin]a, pe care universul fizic nu le posed\. Iat\ ce spu-

ne Sf=ntul Grigorie Teologul: „El îl a[az\ pe om pe p\-

m=nt ca pe un al doilea univers, un univers mare aflat

înl\untrul unuia mic” („Predic\ la Na[terea Domnului

[i la Învierea Sa”); un univers împodobind ambele

universuri, cel v\zut [i cel nev\zut, dup\ afirma]ia

dumnezeiescului Grigorie al Tesalonicului („Predic\ la

Intrarea în Biseric\ a Maicii Domnului”); un univers

care leag\ cele dou\ capete ale lumii, cea de sus [i cea

de jos, [i l\mure[te faptul c\ Creatorul lor este unul,

dup\ spusele lui Nemesie.

1 Lumea îngerilor.
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Trupul poate fi comparat cu un palat regal, f\cut cu

arta arhitectural\ suprem\ a unui Creator de o infinit\

în]elepciune. Acest palat î[i are drept partea se sus ca-

pul, iar camera sa de tain\ este inima.

Drept curieri ai s\i are duhurile vitale; drept cori-

doare [i pasaje de trecere, nervii [i vinele; iar drept fe-

restre cele cinci sim]uri.

Drept împ\rat a `ncoronat pe minte sau sufletul

omului (nous) — fiindc\ atunci c=nd sufletul s-a cur\]it,

el este în întregime minte, dup\ cuv=ntul Sf=ntului Calist.

Acest împ\rat este p\zit de trei puteri foarte generale:

ra]iunea intuitiv\, cea discursiv\ [i voin]a. El este de

fa]\ în toate p\r]ile trupului, a[a cum dumnezeiescul

Damaschin spune c\ sufletul este prezent în trup, a[a

cum focul este prezent pe toat\ suprafa]a buc\]ii de

fier. „Întreg sufletul, spune el, este legat de tot trupul; [i

nu doar o parte a sa cu o parte a trupului; [i nu este

cuprins de trup ci acesta îl cuprinde precum focul

cuprinde fierul”; (Despre credin]\, cartea I, cap. 14)2.

Acest împ\rat are drept h=rtie de scris imagina]ia,

scriind pe ea ceea ce vine din afar\ prin ferestrele

sim]urilor3.

***

Omul este dual, alc\tuit din dou\ substan]e opuse

(ousiai), din suflet [i trup4. Exist\ o interac]iune între

suflet [i trup, sufletul ac]ion=nd asupra trupului, iar

2 Tot astfel, Sf=ntul Grigorie  spune: „Sufletul se afl\ pretutinde-

ni în trupul în care a fost creat, nu afl=ndu-se într-un loc anume sau

fiind con]inut într-însul, ci ca p\str=nd trupul în armonie [i d=ndu-i

acestuia via]\” (Filocalia, vol. 4, Atena, 1961, p. 156).
3 Manual de pov\]uire, ed. a 2-a, Atena, 1885, pp. 20-22. De aici

înainte vom prescurta lucrarea sf=ntului prin ini]ialele MP.
4 MP, p. 13.
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trupul asupra sufletului, dup\ spusele metafizicienilor.

Iar unul îi comunic\ tr\s\turile celuilalt, drept consecin]\

a infabilei leg\turi dintre ele, chiar dac\ nu [tie cum se

înt=mpl\ exact acest lucru [i de ce exist\ ceva ascuns

tuturor filosofilor, precum [i teologilor5.

***

Caracteristica natural\ [i esen]ial\ a min]ii este

aceea de a se ocupa pururea, at=t c=t este minte, cu lu-

crurile înrudite ei, cele inteligibile; în m\sura materi-

alit\]ii ei, cu cele materiale, iar în m\sura ve[niciei cu

cele ve[nice; într-un cuv=nt, de a se ocupa cu ceea ce

este bun, [i a avea binele drept hran\ a sa, dezvoltare

[i, prin mi[care, pl\cere a sa. Pe de alt\ parte, este o

tr\s\tur\ fireasc\ a trupului de a înclina pururea, at=t

timp c=t este trup, c\tre cele trupe[ti, at=t timp c=t este

senzorial, c\tre cele supuse sim]urilor, iar în m\sura

materialit\]ii sale, c\tre cele materiale; într-un cuv=nt,

c\tre bunurile ireale, [i a avea acestea drept hran\ a sa,

dezvoltare, via]\ [i, drept urmare, pl\cere a sa...

Acum, de[i trupul, în m\sura în care este trup, în-

clin\ în chip firesc a se bucura de lucrurile sensibile, el

este totu[i condus, c\l\uzit [i ]inut în fr=u de minte,

atunci c=nd facultatea ra]ional\ s-a dezvoltat. C\ci

dup\ spusele dumnezeiescului Damaschin, aceasta este

diferen]a dintre sufletul ra]ional [i cel ira]ional, [i

anume c\ ira]ionalul este condus [i c\l\uzit de trup [i

sim]uri, în vreme ce sufletul ira]ional conduce [i c\l\-

uze[te trupul [i sim]urile. C\ci Dumnezeu a poruncit ca

partea ra]ional\ s\ o conduc\ pe cea ira]ional\, iar cea

superioar\ pe cea inferioar\ [i s\ o controleze pe aceas-

ta din urm\.

5 MP, p. 33.
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Iat\ de ce, atunci c=nd sufletul ra]ional dore[te ceva,

el nu se repede s\ ac]ioneze spre a-[i satisface dorin]a,

ci este împiedicat de ra]iune, cea care este conduc\-

torul. Sf=ntul Ioan Damaschin remarc\: „Animalelor

ira]ionale le lipse[te puterea de liber\ alegere [i contro-

lul de sine (antexorision). Ele sunt conduse de fire, în

loc de a o conduce pe aceasta. De aceea ele nu se opun

poftelor lor fire[ti. 

Atunci c=nd doresc ceva, alearg\ s\-[i satisfac\

pofta; dar omul, fiind fiin]\ ra]ional\, domin\ firea, în

loc de a fi dominat de ea; de aceea, atunci c=nd dore[te

ceva, el are for]a de a-[i înfr=na dorin]a, în loc de a [i-o

satisface” (Despre credin]\, cartea a II-a, cap. 44)6.

***

Sufletul este cel care d\ via]\ trupului, îl hr\ne[te,

îl face s\ se mi[te [i s\ simt\; iar f\r\ suflet, trupul este

mort, imobil, insensibil7.

Sufletul

Adev\ratul t\u eu, cel care este omul cel l\untric al

inimii [i cel principal, nu este trupul v\zut, ci sufletul

cel nev\zut, omul l\untric, a[a cum gr\ie[te Sf=ntul

Vasile cel Mare8.

***

Numai sufletul omenesc, dintre toate crea]iile uni-

versului, a fost înzestrat cu at=t de multe daruri [i a

6 MP, p. 23.
7 Morala cre[tin\, ed. a IV-a, Volos, 1957, p. 81. De aici înainte

vom prescurta lucrarea cu ini]ialele MC.
8 Ibidem.
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fost sl\vit [i pream\rit mai presus de îngeri, precum [i

mai presus de toate creaturile lumii v\zute9.

***

Întreaga crea]ie a fost f\cut\ pentru suflet: Legea,

proorocii, Evangheliile au fost d\ruite pentru suflet;

pentru suflet au fost date slujirile Îngerilor, Proorocilor,

Apostolilor, ale celor drep]i, cei de acum [i cei ce vor fi în

viitor.

{i ca s\ spunem lucrul cel mai m\re] dintre toate,

pentru m=ntuirea sufletului Însu[i Fiul lui Dumnezeu

S-a pogor=t pe p\m=nt [i S-a f\cut om, [i S-a ostenit, a

înfometat, a însetat [i a p\timit at=t de mult [i a fost

r\stignit10.

***

Prin urmare, schimba]i-v\ dorin]a pe care o ave]i

acum de a împodobi omul din afar\ [i nereal cu cel

dinl\untru [i cel adev\rat, împodobindu-l pe acesta cu

virtu]i.

C\ci este mare ignoran]\ s\ împodobe[ti trupul cel

muritor, care ast\zi este, iar m=ine nu mai este, [i s\

ignor sufletul, care este nemuritor11.

***

Sufletul fiind nematerial, nemuritor [i deci supe-

rior trupului, ar trebui s\ ne preocupe mult mai mult;

în vreme ce trupul, fiind material [i muritor, [i, de

aceea, inferior sufletului, ar trebui s\ ne preocupe mai

pu]in.

9 MC, p. 174.
10 MC, p. 289.
11 MC, p. 81.
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Totu[i, exact contrariul se înt=mpl\12.

Soarta sufletului dup\ moarte

Atunci c=nd ies din trup, sufletele, at=t ale celor

drep]i, c=t [i cele ale p\c\to[ilor, nu mai r\m=n pe

p\m=nt [i printre cele de aici, ci, dintr-odat\, se duc la

locurile cele h\r\zite lor de Dumnezeu: cele ale drep-

]ilor la loc de bucurie [i fericire, iar cele ale p\c\to[ilor

la loc de durere [i de întristare.

Faptul c\ sufletele drep]ilor se duc la loc de bucurie

este atestat de Sf=ntul Grigorie Teologul, care spune în

cuv=ntul ]inut la înmorm=ntarea fratelui s\i Chesarie:

„Cred în cuvintele celor în]elep]i, [i anume c\ orice su-

flet drept care crede în Dumnezeu, atunci c=nd se libe-

reaz\ de leg\turile trupului, pleac\ de aici [i de îndat\

se bucur\ de o sim]ire [i o percep]ie a fericirilor care îl

a[teapt\ (în m\sura în care ceea ce l-a întunecat a fost

cur\]it sau îndep\rtat), [i simte o minunat\ pl\cere sau

înc=ntare, [i merge, bucur=ndu-se de înt=lnirea cu

Domnul s\u, dup\ ce a sc\pat de dureroasa închisoare

a vie]ii de aici, [i dup\ ce a scuturat c\tu[ele care l-au

înl\n]uit [i i-au ]inut legate aripile min]ii, [i a[a intr\

întru bucuria nem\rginitei fericiri care îl a[teapt\, de

care au înc\ de pe acum o vag\ idee”.

Iar faptul c\ sufletele p\c\to[ilor, la plecarea lor

din trup, nu mai r\m=n aici, ci pleac\ de îndat\, ne este

confirmat de Sf=ntul Ioan Hrisostom, care remarc\ ur-

m\toarele: „Nu numai din cele ce s-au spus, ci [i din

parabola (lui Laz\r [i a bogatului nemilostiv) este lim-

pede c\ sufletele la ie[irea lor din trup nu r\m=n aici, ci

pleac\ de îndat\. Asculta]i de ce: «{i s-a înt=mplat ca el

(Laz\r) s\ moar\, [i s\ fie dus de îngeri în s=nurile lui

12 MC, p. 305.
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Avraam». Nu numai sufletele drep]ilor, ci [i sufletele

celor ce vie]uiesc în r\ut\]i sunt duse în lumea cealalt\.

Acest lucru este limpede din parabola despre bogatul a

c\rui ]arin\ a rodit din bel[ug, atunci c=nd acesta î[i

spunea întru sine: «Aceasta voi face: îmi voi strica ham-

barele cele vechi [i îmi voi face altele mai mari... Dar

Dumnezeu i-a spus: nebune, în aceast\ noapte ]i se va

lua sufletul t\u»” (Predica despre Laz\r, II)13.

Învierea

Întocmai precum omul este dual, alc\tuit din suflet
[i din trup, la fel [i învierea este dual\, exist=nd prima
[i a doua înviere. Cea dint=i înviere este a sufletului, [i
este s\v=r[it\ de harul Duhului Sf=nt în via]a de acum,
prin vie]uirea dup\ poruncile lui Hristos [i cur\]irea de
patimi a sufletului [i a trupului. Cu privire la aceast\
înviere, st\ scris în Apocalips\: „Aceasta este învierea
cea dint=i” (20,5). Cea de-a doua înviere este a trupului,
[i va avea loc la sf=r[itul lumii. Oricine se învrednice[te
de a fi înviat aici cu sufletul nu va mai avea parte de
moartea cea de-a doua, care este iadul, ci va fi înviat cu
trupul spre a vie]ui [i a domni în vecii vecilor cu
Hristos14.

Hrana duhovniceasc\

Mintea ar trebui s\ caute hrana duhovniceasc\.
Aceasta const\ în citirea dumnezeie[tilor Scripturi, do-
b=ndirea virtu]ilor, împlinirea poruncilor Domnului,
sfin]ita rug\ciune, cugetele dumnezeie[ti, duhovnice[ti
cuprinse în c\r]ile P\rin]ilor de Dumnezeu insufla]i,

13 Scara Nou\, ed. a 2-a, Volos, 1956, p. 323. De acum o vom pres-

curta cu ini]ialele SN.
14 Practici duhovnice[ti, Vene]ia, 1800, pp. 396-397. De aici în-

ainte vom folosi ini]ialele PD.
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mai ales ale celor numi]i trezvitori, cum ar fi Filocalia,
Everghetinosul, scrierile Sf=ntului Ioan Sc\rarul; ale
lui Sf=ntului Simeon Noul Teolog [i ale altora15.

Dumnezeiasca Scriptur\

Dumnezeiasca Scriptur\ este Dumnezeiasca {tiin]\

care ne educ\ mai mult dec=t to]i filosofii, ne în]elep-

]e[te mai mult dec=t to]i morali[tii [i teoreticienii poli-

ticii; [i numai ea ne preschimb\ din trupe[ti, fire[ti [i

netrebnici în oameni cuvio[i, duhovnice[ti [i binecuv=nta]i16.

***

În Dumnezeiasca Scriptur\ se afl\ cel mai înalt a-

dev\r care lucreaz\ mintea, care î[i are ca obiect firesc

adev\rul, deoarece cuvintele Scripturii sunt cuvintele

lui Dumnezeu, ale Sf=ntului Duh, cu alte cuvinte, ale

Adev\rului Însu[i, ale Harului Însu[i... Vedem în Dum-

nezeiasca Scriptur\ cuvinte simple, smerite, obi[nuite;

[i totu[i ele au o asemenea profunzime a în]elepciunii

într-însele înc=t întreaga în]elepciune lep\dat\ a aces-

tei lumi nici m\car nu se poate compara cu ea. Iar Sf=n-

tul Apostol Pavel arat\ acest lucru atunci c=nd spune:

„{i în]elepciunea o propov\duim la cei des\v=r[i]i, dar

nu în]elepciunea acestui veac, nici a st\p=nitorilor

acestui veac, care sunt pieritori ci propov\duim în]e-

lepciunea de tain\ a lui Dumnezeu, ascuns\, pe care

Dumnezeu a r=nduit-o mai înainte de veci spre slava

noastr\” (1Cor. 2,6-7)17.

15 PD, p. 32.
16 PD, p. 284.
17 MP, p. 155.
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***

Trebuie pururea s\ citi]i minunatele Epistole ale lui
Pavel, spre a înv\]a dintr-însele dogmele Credin]ei Or-
todoxe, tradi]iile Sfin]ilor Apostoli, îndatoririle vie]ii cre[-
tine [i, de asemenea, cum s\ evit\m patimile [i s\ do-
b=ndim virtu]ile cre[tine. Trebuie s\ citi]i aceste Epis-
tole mai ales duminica [i în alte zile de s\rb\toare...
dac\ proceda]i astfel, într-o scurt\ perioad\ de timp ve]i
dob=ndi o mare transformare în caracterul [i via]a voas-
tr\; c\ci Epistolele fericitului Pavel au o putere foarte
mare de a-i transforma pe oameni, de a-i face oi din
lupi, din ira]ionali, oameni ra]ionali, din s\lbatici, oa-
meni bl=nzi, iar din r\i [i vicleni, oameni buni18.

P\rin]ii Bisericii

Pe l=ng\ Sf=nta Scriptur\, citi]i-i [i pe Dumnezeie[-
tii P\rin]i, interpre]ii Scripturilor. Ve]i dob=ndi o la fel
de mare bucurie ca [i din Sfintele Scripturi, c\ci deslu-
[ind în sfintele lor scrieri în]elesurile tainice din Sfin-
tele Scripturi, P\rin]ii ne lumineaz\ mintea [i ne dau
posibilitatea de a cunoa[te lucruri necunoscute p=n\
atunci. „Ar\tarea cuvintelor Tale lumineaz\ [i în]elep-
]e[te pe prunci” (Ps. 118,130). Întruc=t în chip firesc cu-
noa[terea în]elesurilor ascunse este înso]it\ de o mare
bucurie, dup\ axioma enun]at\ de filosoful Aristotel:
„To]i oameniii, prin fire, vor s\ cunoasc\” (Metafizica,
Cartea I), o inefabil\ înc=ntare [i bucurie se va produce
în sufletul t\u din interpret\rile [i cuvintele Dumneze-
ie[tilor P\rin]i, a[a înc=t [i tu vei pronun]a acele cu-
vinte entuziaste ale lui David, spun=nd: „În calea m\r-
turiilor Tale m-am desf\tat, ca de toat\ bog\]ia” (Ps.
118,14)19.

18 Cele 14 Epistole ale Sf=ntului Apostol Pavel, Vene]ia, 1819, p. 22.
19 MP, p. 158.
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Sfintele Canoane

Trebuie s\ respingem [i s\ avem aversiune fa]\ de

toate obiceiurile [i tradi]iile omene[ti care sunt opuse

Sfintelor Canoane ale Sinoadelor ecumenice [i locale,

precum [i canoanelor [i dumnezeie[tilor cuvinte ale P\-

rin]ilor celor de Dumnezeu insufla]i [i ale Sfin]ilor P\-

rin]i, care nu au rostit cuvinte din mintea lor, nici nu au

gr\it în duhul acestei lumi, a[a cum fac cei lume[ti, ci

au gr\it lumina]i fiind de lumina [i harul Sf=ntului Duh,

iar cuvintele lor sunt înv\]\turi dumnezeie[ti care-i

conduc pe oameni spre Împ\r\]ia lui Dumnezeu20.

***

Dac\ respecta]i poruncile Domnului [i sfintele [i

Dumnezeie[tile canoane ale vrednicilor de pomenire [i

laud\ Apostoli, ale Sinoadelor ecumenice [i locale [i ale

Sfin]ilor P\rin]i, prin toate acestea ve]i deveni precum

un nou Ierusalim.

S\ v\ da]i totu[i seama c\ ve]i st=rni mul]i vr\j-

ma[i împotriva voastr\, at=t diavoli, c=t [i oameni care

v\ vor urî [i v\ vor def\ima cu oc\ri pline de erezie [i

proasta faim\. De ce? Fiindc\ voi nu sunte]i ca ei [i nu

vre]i s\ înc\lca]i poruncile Domnului, Sfintele Canoane

[i dumnezeie[tile tradi]ii. Dar s\ mai [i în]elege]i c\ a-

cuza]iile [i def\im\rile pe care ace[tia le rostesc împo-

triva voastr\ vor deveni pentru voi binecuv=nt\ri, cu-

nuni, laude. C\ci iat\ ce spune Domnul: „Ferici]i ve]i fi

voi c=nd v\ vor oc\rî [i v\ vor prigoni [i vor zice tot

cuv=ntul r\u împotriva voastr\, min]ind, din pricina

Mea” (Mt. 5,11)21.

20 MC, p. 18.
21 SN, p. 160.
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Lectura

Dac\ citi]i mereu c\r]i duhovnice[ti cu r=vn\ [i

seriozitate, s\ [ti]i c\ acestea v\ vor deschide mintea [i

v\ vor face receptivi la în]elesurile duhovnice[ti. {i ceea

ce nu a]i reu[it s\ în]elege]i prima oar\ ve]i reu[i atunci

c=nd ve]i citi a doua sau a treia oar\. C\ci Dumnezeu,

v\z=ndu-v\ r=vna necontenit\, v\ va lumina mintea

pentru a în]elege chiar [i ceea ce este dificil22.

Psalmodierea

Atunci c=nd auzi]i sfintele c=nt\ri în biseric\, mai

ales în zile sfinte, harul lucreaz\ în voi [i v\ confer\

bucurie [i dulcea]\ duhovniceasc\23.

***

În biseric\ auzim cuvinte dumnezeie[ti, c=nt\ri du-

hovnice[ti, psalmodieri cere[ti [i îngere[ti care bucur\

inima [i o smeresc24.

Psalmodiaz\ în inima ta c=nt\rile duhovnice[ti ale

Bisericii în casa ta, la pia]\, la locul de munc\, la plim-

bare [i oriunde în alt\ parte25.

P\catul

P\catul înseamn\ c\dere, deoarece el îi pricinuie[te

celui ce îl comite neatingerea scopului pentru care el a

fost creat de Dumnezeu26.

22 SN, p. 12.
23 MC, p. 321.
24 MC, p. 320.
25 MC, p. 324.
26 PD, p. 18.
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***

P\catul, dup\ ce l-a lipsit pe bietul suflet de toate

binecuv=nt\rile suprafire[ti, îl despoaie [i de cele fi-

re[ti, fiindc\ alung\ iste]imea min]ii, lumina [i puterea

de discern\m=nt a ra]iunii, bl=nde]ea [i receptivitatea

inimii, pacea g=ndurilor [i a con[tiin]ei [i cur\]ia tutu-

ror puterilor sufletului. El sl\be[te chiar trupul [i p=n-

g\re[te sim]urile27.

***

Întocmai precum p\strarea poruncilor înt\re[te, îm-

bun\t\]e[te [i des\v=r[e[te puterile sufletului [i ale

trupului, tot astfel înc\lcarea dumnezeie[tilor porunci

stric\, sl\be[te [i corupe toate puterile [i activit\]ile

firii noastre28.

P\strarea poruncilor Domnului este ceea ce îl face

pe om s\ fie om adev\rat. Oricine încalc\ poruncile

Domnului nu este un om adev\rat, ci unul pref\cut, un

în[el\tor29.

Con[tiin]a

A avea o con[tiin]\ care s\ te acuze este cu adev\-

rat durerea durerilor [i întristarea întrist\rilor30.

***

A avea o con[tiin]\ nep\tat\ este cu adev\rat pl\ce-

rea pl\cerilor [i bucuria bucuriilor31.

27 PD, pp. 52-53.
28 MC, p. 357.
29 MC, p. 354.
30 MP, p. 138.
31 MP, p. 137.
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***

Atunci c=nd nu te supui poruncilor lui Hristos e[ti

de îndat\ lipsit de acea pace, odihn\ [i bucurie pe care

le aveai în con[tiin]a ta înainte de a le înc\lca.

{i ce dob=nde[ti în schimb? O agita]ie permanent\,
o necontenit\ mustrare a con[tiin]ei, o triste]e nem=n-
g=iat\, team\ [i groaz\ în inima [i sufletul t\u32.

Întocmai precum cel ce p\streaz\ poruncile lui Hristos
chiar înainte de a primi împ\r\]ia cerurilor se bucur\
în con[tiin]a sa pentru bunele n\de[ti, tot astfel, dimpo-
triv\, cel ce le încalc\ experiaz\ iadul mai înainte de a
ajunge în iad, dup\ spusele Sf=ntului Ioan Hrisostom33.

***

Omul î[i p\teaz\ con[tiin]a dac\ încalc\ m\car o
singur\ porunc\ a Domnului, c\ci se face vinovat de toate
celelalte, dup\ Dumnezeiescul Iacob, care spune: „Pentru
c\ cine va p\zi toat\ Legea, dar va gre[i într-o singur\
porunc\, s-a f\cut vinovat de toate poruncile” (2,10)34.

***

Vre]i s\ dob=ndi]i o con[tiin]\ curat\, care s\ nu v\
acuze de nimic în Ziua Judec\]ii? P\stra]i cu r=vn\ toate
poruncile Domnului [i ve]i reu[i35.

***

Nu numai c\ cel ce împline[te poruncile dob=nde[te
o con[tiin]\ curat\, dar el se face asemenea lui Dumne-
zeu [i ajunge la unirea cu El36.

32 MC, p. 346.
33 Ibidem.
34 MP, pp. 137-138. 
35 MC, p. 346.



Constantin Cavarnos

96

Raiul

A-L vedea pe Dumnezeu fa]\ c\tre fa]\ este a face
ca Raiul s\ fie Rai, sau mai bine spus înseamn\ Raiul
însu[i. La fel, din contra, a nu-l vedea niciodat\ pe
Dum-nezeu este ceea ce face ca iadul s\ fie iad37.

Raiul face ca sufletul s\ fie direct unit cu Dumnezeu

precum fierul înro[it în foc se une[te cu focul, astfel

înc=t Dumnezeu nu se mai poate distinge de suflet, iar

sufletul de Dumnezeu; a[a precum focul devine una cu

fierul, iar fierul cu focul38.

Raiul înseamn\ s\ stai pe tronul Dumnezeirii [i s\

te împ\rt\[e[ti de dumnezeiasca cin\; cu alte cuvinte,

s\ te bucuri prin participare [i har de fericirea de care

Dumnezeu Se bucur\ în esen]a Sa. „Celui ce biruie[te îi

voi da s\ [ad\ cu Mine pe scaunul Meu” (Apoc. 3,21).

Iat\ ce a spus dumnezeiescul Maxim39: „Cel ce a fost în-

dumnezeit prin har este tot ceea ce este Dumnezeu,

lipsit îns\ de identitatea în esen]\”.

Prin urmare, acela[i bine care a putut, înainte de

to]i vecii, s\ umple inima lui Dumnezeu, va umple

direct [i inima celui cuvios40.

Calea c\tre unirea cu Dumnezeu

Cea mai mare [i mai des\v=r[it\ realizare la care se

poate g=ndi omul este aceea de a se apropia de Dumne-

zeu [i a se uni cu El41.

36 MP, p. 137.
37 PD, p. 108.
38 PD, p. 181.
39 Sf=ntul Maxim M\rturisitorul.
40 PD, p. 181.
41 R\zboiul nev\zut, ed. a 2-a, Vene]ia, 1870. De aici înainte vom

folosi ini]ialele RN.
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***

Înruc=t Dumnezeu este pacea care cov=r[e[te orice

minte, este necesar ca inima care dore[te s\-L primeasc\

s\ aib\ pace [i netulburare. A[a precum David a spus:

„C\ s-a f\cut în Ierusalim locul Lui [i locurile Lui în

Sion” (Ps. 75,2)42. A[adar, ar trebui ca mai înt=i s\ ai

pace în inima ta43.

***

 Înainte de orice, s\ ai pace [i lini[te în cele cinci

sim]uri ale tale. Cu alte cuvinte, nu privi, vorbi sau î]i

mi[ca m=inile sau umbla tulburat, ci în chip ordonat [i

lini[tit. C\ci atunci c=nd te obi[nuie[ti s\-]i p\strezi

pacea în mi[c\rile exterioare, vei ajunge cu u[urin]\ [i

f\r\ efort la starea de pace l\untric\. C\ci dup\ spu-

sele Sfin]ilor P\rin]i, omul cel l\untric se supune celui

din afar\. Obi[nuie[te-te s\-i iube[ti pe to]i oamenii [i

s\ fii cu to]i în pace, pe c=t este cu putin]\, dup\ cum

spune marele Pavel: „Dac\ se poate, pe c=t st\ în puterea

voastr\, tr\i]i în bun\ pace cu to]i oamenii” (Rom. 12,18).

P\zi]i-v\ con[tiin]a, a[a înc=t ea s\ nu v\ acuze c\

a]i înc\lcat vreo porunc\ a lui Dumnezeu. C\ci paza

con[tiin]ei aduce pacea inimii. Obi[nui]i-v\ s\ primi]i

jigniri [i insulte f\r\ a v\ tulbura.

Dac\ vreodat\ sim]i]i c\ sunte]i nec\ji]i [i tulbura]i

într-o asemenea m\sur\ înc=t s\ nu v\ pute]i redob=ndi

pacea, recurge]i de îndat\ la rug\ciune [i insista]i într-însa,

imit=ndu-L pe Domnul nostru, Cel care S-a rugat de

trei ori în gr\din\ pentru a v\ înv\]a s\ folosi]i rug\-

ciunea în orice necaz [i tulburare44.

42 Septuaginta.
43 RN, p. 153.
44 RN, p. 154.
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Smerenia, pacea [i umilin]a inimii sunt at=t de uni-

te, înc=t oriunde ai afla vreuna dintre ele, le vei afla [i

pe celelalte; [i cel ce este umil cu inima este [i smerit; [i

invers, cel ce este smerit cu inima este [i umil [i plin de

pace.

Iat\ de ce Domnul a gr\it despre ele laolalt\: „Înv\-

]a]i-v\ de la Mine, c\ sunt bl=nd [i smerit cu inima”

(Mt. 11,29). A[adar, dac\ iubi]i pacea inimii, lupta]i s-o

dob=ndi]i prin smerenie45.

***

Harul Duhului Sf=nt, care este d\ruit în chip mistic

oric\rui cre[tin atunci c=nd acesta este botezat, lucreaz\

[i se manifest\ în m\sura ascult\rii noastre de porun-

cile Domnului. Cu alte cuvinte, dac\ un cre[tin se su-

pune mai mult poruncilor lui Dumnezeu, harul lucreaz\

[i el mai mult în\untrul s\u, iar atunci c=nd li se su-

pune mai pu]in, harul lucreaz\ într-însul mai pu]in.

Întocmai precum o sc=nteie, c=nd este cur\]it\ de

cenu[a ce o acoper\, d\ mai mult foc, [i cu c=t pui mai

multe lemne, cu at=t focul se înte]e[te, la fel [i harul

d\ruit fiec\rui cre[tin la Sf=ntul Botez este ascuns în

inim\ [i acoperit de patimi [i p\cate, [i cu c=t omul

ac]ioneaz\ dup\ poruncile lui Hristos, cu at=t mai mult

este cur\]it de patimi [i cu at=t mai mult focul dumne-

zeiescului har lumineaz\ în inima sa, îl lumineaz\ [i îl

îndumnezeie[te46.

***

Dumnezeu d\ har în m\sura în care suntem pre-

g\ti]i s\-l primim, a[a precum El Însu[i gr\ie[te prin

45 RN, p. 155.
46 MC, p. 343.
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gura proorocului: „Întoarce]i-v\ c\tre Mine”, zice Dom-

nul Savaot. „{i atunci M\ voi întoarce [i Eu c\tre voi”

(Zah. 1,3)47.

***

Întocmai precum sufletul d\ via]\ trupului, la fel [i

harul Sf=ntului Duh d\ via]\ sufletului48.

***

Ce nu lucreaz\ oare Duhul Cel Atotsf=nt, Care

purcede de la Tat\l [i Se odihne[te în Fiul? Ce nu ne

d\ruie[te El? Atunci c=nd acest izvor al minunilor [i al

darurilor vine s\ locuiasc\ prin harul S\u într-un suflet

curat, el revars\ ca un r=u al p\cii [uvoaiele pururea vii

ale minunatelor Sale energii. Acolo, ca un pom ceresc

bine înfipt [i în plin\ cre[tere, a[a cum a gr\it dumne-

zeiescul Calist, El produce acele suprafire[ti [i prea-

dulci roade pe care Apostolul49 le enun]\: dragostea, bu-

curia, pacea [i celelalte. Acolo, precum un împ\rat m\-

rinimos, El revars\ asupra sufletului, care-L prime[te,

acele bogate [i de negr\it minunate daruri despre care

scrie Isaia: darul în]elepciunii [i al în]elegerii, al voin]ei

[i al puterii, al cunoa[terii, cucerniciei [i temerii, de

Dumnezeu. Acolo, în fine, precum „un scriitor ce scrie

iscusit”50, dup\ cuvintele dumnezeiescului David, El scrie

iscusit în inim\, ca într-o carte, legile Sale duhovnice[ti,

doririle (voile) Sale Dumnezeie[ti, tainele ascunse ale

împ\r\]iei cerurilor — nu cu cerneala, ci cu Dumne-

zeiasca lumin\ a infinitului S\u har. Unit\ cu aceast\

47 PD, p. 11.
48 MC, p. 358.
49 Sf=ntul Apostol Pavel.
50 Ps. 44:1.
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lumin\ este descoperirea [i manifestarea tuturor lucru-

rilor tainice [i mistice, a[a cum gr\ie[te marele Grigorie

al Tesalonicului.

Cel ce s-a învrednicit de a avea un astfel de dasc\l

cu o în]elepciune infinit\ [i care s\l\[luie[te în sufletul

s\u, nu mai are nevoie de c\r]i... În loc de c\r]i, el are ini-

ma sa cur\]it\; în loc de lumina fizic\, el are lumina du-

hovniceasc\ a Duhului Sf=nt; [i în loc de ochii fizici, el

are intelectul s\u luminat51.

***

~ntruc=t dup\ sfin]ii teologi mintea este chipul lui

Dumnezeu, cu c=t mintea iubitoare urc\ spre iubitul ei

Dumnezeu prin contemplarea Dumnezeie[tilor Sale de-

s\v=r[iri, cu at=t Dumnezeu Care este iubit pogoar\ din

în\l]imea Sa spre mintea iubitoare [i se une[te cu ea, o

îndumnezeie[te darurile Sale. {i a[a prin urcu[ul c\tre

Dumnezeu se realizeaz\ fericita [i minunata unire [i le-

g\tura lui Dumnezeu cu mintea, a celui iubit cu cel ce îl

iube[te; a arhetipului cu chipul?52.

***

Lini[tea (isihia) [i pustia dau na[tere iubirii de

Dumnezeu. Cei ce vie]uiesc în lume au [i ei aspira]ii [i

dragoste, dar nu fa]\ de Dumnezeu, ci fa]\ de lucrurile

de[arte [i stric\cioase. C\ci unii t=njesc dup\ trupuri [i

chipuri frumoase; al]ii t=njesc dup\ onoruri, etalarea a-

verilor sau dup\ haine luxoase; al]ii t=njesc dup\ bog\-

]ie [i bani; al]ii î[i iubesc peste m\sur\ so]ia, copiii [i

p\rin]i; al]ii sunt îndr\gosti]i de case ar\toase [i mo[ii

51 Lucr\rile existente ale Sf=ntului Simeon Noul Teolog, ed. a 2-a,

Syros, 1886, p. 4.
52 HC, p. 196.
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rentabile; al]ii î[i pun tot sufletul în acumularea de cu-

no[tin]e laice; [i, pe scurt, mul]i al]ii t=njesc dup\ alte

lucruri asem\n\toare, v\zute [i stric\cioase.

Pe de alt\ parte, cei ce vie]uiesc în pustie [i duc o

via]\ lini[tit\ dispre]uiesc toate pl\cerile dup\ care t=njesc

al]ii, d\un\toare sufletului [i care-i despart de Dumnezeu.

Ei î[i închid mintea în fa]a oric\rei pl\ceri [i contem-

pl\ri a lumii, [i [i-o adun\ în inim\; iar acolo ei se roag\

neîncetat, cuget=nd la preaiubitul [i preadulcele nume

al lui Iisus, spun=nd cu dragoste: „Doamne Iisuse Hris-

toase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\”. Prin aceast\ mi-

nunat\ rug\ciune [i deas\ cugetarea asupra Mirelui

Iisus, ei aprind în inima lor aspira]ia [i dragostea fa]\

de Dumnezeu [i î[i îndreapt\ mintea c\tre contempla-

rea dumnezeie[tii frumuse]i. Fiind astfel r\pi]i de acea

neîntrecut\ frumuse]e [i c\z=nd în extaz, ei uit\ de hra-

n\, b\utur\ [i haine53.

***

Prin retragerea fizic\ din lume, lumea e r\stignit\

pentru tine [i tu pentru lume. Acest lucru se înf\ptu-

ie[te atunci c=nd, dup\ ce ie[i din lume în chip fizic, lup]i

s\ [tergi din imagina]ie chipurile [i formele lucrurilor

lume[ti, s\ dezr\d\cinezi înclina]iile tale spre cele lu-

me[ti, precum [i atitudinile [i dorin]ele legate de ea, s\-]i

aduci mintea în inim\ [i s\ te rogi cu mintea în inim\

neîncetat. C\ci „lucrarea r\stignirii este îndoit\” dup\

spusele Sf=ntului Isaac54; iar Sf=ntul Apostol Pavel gr\-

ie[te [i el: „...lumea este r\stignit\ pentru mine [i eu

pentru lume!” (Gal. 6,14).

53 NL, pp. 37-38.
54 Sirianul.
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Din aceast\ dubl\ lucrare a r\stignirii, ce vei înf\ptui,

iubitul meu? Vei stinge din inima ta orice dorin]\ [i dra-

goste de lume [i vei aprinde într-însa aspira]ia [i dra-

gostea de Dumnezeu, prin care te vei uni cu Dumnezeu

pe Care-L iube[ti. {i vei deveni fericit înc\ din timpul

acestei vie]i55.

Omul ajunge la unirea cu Dumnezeu atunci c=nd

p\streaz\ în sine chipul cel dumnezeiesc curat [i ne-

p=ng\rit, a[a cum l-a primit el de la Dumnezeu. Dac\ l-a

p=ng\rit prin fapte rele, cuvinte [i cugete ur=te, el tre-

buie s\-l cure]e din nou prin poc\in]\ [i lacrimi, [i s\

ajung\ a[a cum a fost Adam înainte de c\lcarea poruncii

dumnezeie[ti. Faptul c\ omul acela este îndumnezeit [i

devine dumnezeu prin har este lucru certificat de proo-

rocul-împ\rat David, atunci c=nd spune: „Eu am zis:

«Dumnezei sunte]i [i to]i fii ai Celui Preaînalt»” (Ps. 82,6).

Sf=ntul Ioan Hrisostom interpreteaz\ astfel aceasta:

„Fii ai lui Dumnezeu sunt aceia care împlinesc voia lui

Dumnezeu, întocmai precum sunt fii ai luminii [i ai zilei

cei ce înf\ptuiesc faptele luminii” (Despre cea dint=i

Epistol\ c\tre Tesaloniceni, Omilia a IX-a).

Tot dintru acestea, Sf=ntul Vasile cel Mare trage con-

cluzia c\ Dumnezeiescul Duh îi îndumnezeie[te întru

totul pe sfin]i56.

Unirea cu Dumnezeu este starea mai presus de fire

[i des\v=r[irea min]ii. Ruga]i-v\, prin urmare, c\tre Sf=n-

tul Duh, întru Care se afl\ orice unire cu Dumnezeu, s\

v\ îndumnezeiasc\ [i s\ v\ fac\ pe voi dumnezei prin

har. S\ [ti]i c\ dac\ mintea voastr\ nu este îndumne-

zeit\ de Duhul Sf=nt, este cu neputin]\ s\ fi]i m=ntui]i.

55 NL, pp. 38-39.
56 NL, p. 243.
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Aceast\ afirma]ie vi se pare grozav\, iubi]ilor, dar este

cu totul adev\rat\.

Acest lucru este certificat de c\tre cel cu minte înal-

t\, dumnezeiescul [i îndumnezeitul Sf=ntul Calist, care

spune: „Dac\ mintea nu este îndumnezeit\, nu po]i fi

m=ntuit, dup\ descoperirile celor de Dumnezeu lumi-

na]i” (Filocalia, p. 1150)57.

***

Nu exist\ virtute mai mare sau mai necesar\ dec=t

Sfin]ita Rug\ciune, deoarece toate celelalte virtu]i — [i

anume postul, privegherile, dormitul pe p\m=nt, asceza,

fecioria, milostenia [i toate celelalte —, chiar dac\ sunt

c\i de imitare a lui Dumnezeu, chiar dac\ nu pot fi lu-

ate de la noi [i alc\tuiesc podoabele nemuritoare ale

sufletului, nu îl unesc pe om cu Dumnezeu, ci doar îl

preg\tesc pentru unirea cu El.

Sfin]ita Rug\ciune, [i numai ea singur\, une[te.

Numai ea singur\ îl une[te pe om cu Dumnezeu [i pe

Dumnezeu cu omul [i îi face pe cei doi un singur duh58.

***

Din aceast\ unire a omului cu Dumnezeu, care se
s\v=r[e[te prin Sfin]ita Rug\ciune, ce daruri sublime,
mai degrab\, ce izvor de daruri, nu se revars\ c\tre cel
ce s-a unit cu Dumnezeu? Din ea se na[te darul discer-
nerii adev\rului [i minciuna; revelarea tainelor ascunse
ale Naturii; înaintevederea [i înaintecunoa[terea lucru-
rilor; dumnezeiasca luminare; luminarea inimii; uimi-
toarea [i extatica iubire de Dumnezeu cu toate puterile
sufletului; unirea des\v=r[it\ cu Dumnezeu; descoperirea

57 NL, p. 247.
58 Antologie din Psalmii Sf=ntului prooroc-împ\rat David. Proem.
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tainelor de nep\truns ale lui Dumnezeu. Într-un cuv=nt,
din aceast\ unire se na[te îndumnezeirea omului, lucru
dorit de to]i, dar de care, dup\ Sf=ntul Isaac, se bucura
extrem de pu]ini oameni din neam în neam; [i care, de
fapt, este scopul final, felul cel mai înalt [i mai de sea-
m\ al lui Dumnezeu59.

Rug\ciunea lui Iisus

S\ ai în inima ta cugetarea la numele lui Iisus
Hristos, spun=nd pururea: „Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\”60.

***

Numele cel mai dorit al lui Iisus a fost [i este obiec-
tul cel mai dulce al cuget\rii min]ii, al medita]iei [i al
limbii, precum [i al medita]iei inimii, nu numai al tutu-
ror sfin]ilor asce]i care au vie]uit în mun]ii [i în pe[te-
rile Egiptului, Libiei, Tiberiadei, Muntelui Athos sau în
alte locuri, ci [i al multora care au vie]uit în lume.

Ace[tia au rostit mereu: „Doamne, Iisuse Hristoase
miluie[te-m\”.

Acest lucru l-au pomenit în fiecare clip\ [i l-au unit
cu r\suflarea lor, [i cu acest nume au alungat cugetele
cele rele [i pe diavoli. A[a cum spune Sf=ntul Ioan Sc\-
rarul: „Bate-l pe vr\jma[ cu numele lui Iisus”; [i iar\[i:
„Fie ca numele lui Iisus s\ fie rostit odat\ cu fiece r\su-
flare, [i atunci ve]i cunoa[te valoarea lini[tii l\untrice”61.

***

Rug\ciunea Min]ii [i a Inimii, dup\ Sfin]ii P\rin]i

care sunt numi]i Trezvitori, const\ în adunarea min]ii

59 Ibidem.
60 CM, p. 82.
61 SE, pp. 225-226.
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în inim\ [i, f\r\ a spune ceva cu gura, ci doar prin ra]i-

unea discursiv\, care gr\ie[te în inim\, s\ spunem a-

ceast\ scurt\ rug\ciune: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul

lui Dumnezeu, miluie[te-m\”, ]in=nd pu]in respira]ia.

Îns\ mult mai largul termen de Rug\ciune a min]ii este

folosit pentru a denumi [i orice alt\ rug\ciune care nu

este spus\ cu gura, ci cu mintea.

Multe [i mari daruri ne vin de la aceast\ sf=nt\
rug\ciune l\untric\. Acestea sunt enumerate de c\tre
de Dumnezeu lumina]ii P\rin]i, care sunt numi]i Trez-
vitori. Voi pomeni aici doar pe cea mai general\, care
confer\ [i celelalte daruri: a deveni asemenea cu Dum-
nezeu [i a ajunge la unirea cu El62.

***

Trebuie s\ eliberezi energia (energeis) min]ii tale,
al c\rei organ este creierul, de toate lucrurile din afar\
ale lumii, prin paza sim]urilor [i a imagina]iei.

Atunci trebuie s\ aduci aceast\ energie în inim\,
care este organul esen]ei (ousia) min]ii. Aceast\ întoar-
cere este de obicei înf\ptuit\ în cazul încep\torilor —
a[a cum ne înva]\ dumnezeie[tii P\rin]i Trezvitori —
prin cobor=rea capului [i a[ezarea b\rbiei în piept63.

***

Rug\ciunea min]ii este trudnic\ [i se face cu mari
eforturi, dar [i rodnic\ pe m\sura, fiind cea mai de
seam\ [i mai înalt\ activitate a min]ii, deoarece ea

62 RN, p. 109.
63 HC, p 116. Cf. Sf=ntul Simeon Noul Teolog: „Stai jos într-un loc

retras [i îndep\rteaz\-]i mintea de la orice lucru de[ert [i trec\tor.

Apoi, pune-]i barba în piept, pentru a privi în acest chip cu mintea

ceea ce se petrece în\untrul t\u. }ine-]i pu]in respira]ia, spre a-]i ]ine

mintea acolo, [i afl\ locul unde este inima ta, pentru ca mintea s\ se

s\l\[luiasc\ cu totul acolo” (Filocalia, vol. 5, Atena, 1963, pp. 86-87).
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une[te mintea cu Dumnezeu, Cel care este deasupra tu-
turor creaturilor.

Ea cur\]e[te, lumineaz\ [i ilumineaz\ mintea mai
mult dec=t toate algebrele, fizicile, metafizicile [i toate
celelalte [tiin]e ale filosofiei celei din afar\.

C\ci ea îl face pe om duhovnicesc [i un contemplator

al lui Dumnezeu, în vreme ce [tiin]ele îl las\ pe om la

nivelul naturii — iar omul firesc, neduhovnicesc nu pri-

me[te darurile Duhului, c\ci acestea „sunt nebune” pentru

el, dup\ cum spune Sf=ntul Apostol Pavel (1 Cor. 2,14)64.

C=nd ]i-ai adus mintea în inim\, nu o l\sa doar s\

observe, f\r\ a face nimic altceva; ci afl=nd ra]iunea

discursiv\, prin care noi g=ndim [i compunem lucr\ri, [i

judec\m [i cercet\m [i citim c\r]i întregi f\r\ a ne

mi[ca buzele, îng\duie-i min]ii s\ spun\ doar aceast\

scurt\ rug\ciune: „Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dum-

nezeu, miluie[te-m\”. Totu[i acest lucru nu este de a-

juns; trebuie s\ st\ruie[ti [i cu voin]a, cu toate puterile

tale [i cu toat\ dragostea ta.

Da]i-mi voie s\ vorbesc mai simplu. Ra]iunea dis-
cursiv\ trebuie s\ spun\ doar rug\ciunea mai înainte
pomenit\. Ra]iunea intuitiv\ trebuie s\ ia aminte doar
la cuvintele rug\ciunii, mai ales la în]elesul lor, r\m=-
n=nd f\r\ form\ sau contur, f\r\ a-[i imagina sau a lua
aminte la orice altceva, fie acel lucru sensibil sau
inteligibil, l\untric sau exterior, chiar dac\ ar fi unul
bun. Întruc=t Dumnezeu este mai presus de orice lucru
sensibil sau inteligibil, [i mai presus de toate, mintea
care caut\ s\ te uneasc\ cu Dumnezeu prin rug\ciune
trebuie s\ treac\ dincolo de orice lucru, pentru a putea
ajunge la aceast\ dumnezeiasc\ unire. Iar voin]a tre-
buie s\ se uneasc\, prin iubire, cu totul de cuvintele

64 HC, pp. 116-117.
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rug\ciunii. Astfel, ra]iunea intuitiv\, ra]iunea discur-
siv\ [i voin]a ta — aceste trei p\r]i ale sufletului — tre-
buie s\ fie una, [i una în trei, c\ci doar în acest chip
omul, care este chip al Sfintei Treimi, se une[te cu pro-
totipul, a[a cum a gr\it acel mare practician [i dasc\l al
rug\ciunii min]ii [i al trezviei, dumnezeiescul Grigorie
al Tesalonicului.

Întruc=t energia min]ii s-a obi[nuit din tinere]e s\
fie îndreptat\ în afar\ [i s\ se împr\[tie în cele din afa-
r\ ale lumii sim]urilor, atunci c=nd spui aceast\ sfin]it\
rug\ciune, nu respira, încontinuu, a[a cum facem noi
prin firea lucrurilor, ci ]ine-]i respira]ia pu]in, p=n\
c=nd ra]iunea discursiv\ va fi spus rug\ciunea o dat\;
iei apoi expir\, a[a cum ne înva]\ dumnezeie[tii P\rin]i65.
Prin aceast\ metod\ mintea este mai u[or înfr=nat\ [i
se întoarce în inim\... E necesar ca mai ales încep\torii
s\-[i ]in\ pu]in respira]ia atunci c=nd se roag\.

Cei ce au progresat în aceast\ activitate a min]ii î[i
pot aduce mintea înapoi în inim\ f\r\ s\-[i ]in\ respi-
ra]ia, doar atunci c=nd ei trebuie s\ lupte cu g=ndurile
[i patimile...

Dac\ nu pute]i practica mereu aceast\ rug\ciune,
din pricina grijilor [i a îndatoririlor lume[ti, îng\dui]i-v\
m\car una sau dou\ ori, mai ales seara, [i practica]i-o
retras într-un loc lini[tit [i întunecos66.

***

Dac\ vre]i s\ dob=ndi]i darurile Sf=ntului Duh, mai

înt=i cur\]i]i-v\ inima de patimi [i de predispozi]iile la

65 Sf=ntul Grigorie Sinaitul spune: „Faptul c\ trebuie s\-]i ]ii res-

pira]ia este lucru m\rturisit de c\tre Isaia Pustnicul, care vorbe[te de-

spre aceasta, c=t [i despre al]i mul]i autori”. Vezi, de asemenea, nota 62

de mai sus. }inerea pentru c=tva timp a respira]iei te ajut\ la concentrare.
66 HC, pp. 117-121.
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p\cat [i face]i-o templu [i s\la[ vrednic de a fi locuit de

Sf=ntul Duh. Cum? Prin trezvie [i aducerea min]ii în

inim\. Atunci practica]i sfin]ita rug\ciune în inim\,

spun=nd: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

miluie[te-m\”. Atunci c=nd v\ preg\ti]i [i cur\]i]i ini-

ma, iubi]ilor, abia atunci atotsf=ntul, atotbunul [i prea-

iubitul de oameni Duh vine [i se s\l\[luie[te în voi în

chip sim]it, activ, v\zut.

Atunci, iubite frate, vei primi de la Sf=ntul Duh tot

ceea ce dore[ti.

Iube[ti darul în]elepciunii? Îl vei primi. Vrei s\ te

împ\rt\[e[ti de darul Sfin]ilor Apostoli? Îl vei dob=ndi.

Voie[ti darul mucenicilor? Îl vei c\p\ta, dac\ îl dore[ti.

Iube[ti bucuria? Iube[ti credin]a? Iube[ti dragostea? Iu-

be[ti darurile discern\m=ntului, str\vederii, înainteve-

derii, înaintecunoa[terii, proorociei?

Duhul Sf=nt î]i va d\rui toate aceste lucruri67.

67 NL, p. 112.
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