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Curs 6: Formare duhovnicească (anul II P, 2012-2013, sem. 2)  

 

Rafail Noica sau despre duhovnicul intelectual 

 

Exemple vii de monahi precum: Nicolae Steinhardt, Î.P.S. Antonie Plămădeală, Î.P.S. Bartolomeu 

Anania, a căror viaţă duhovnicească se împleteşte cu o cultură vastă şi variată, reprezintă o sursă considerabilă 

pentru sporirea calităţii trăirilor acestora, lăsând posterităţii o impresionantă operă (cărţi, studii, articole, 

predici, însemnări, comentarii, note, etc.), de valoare foarte mare. 

Mesajul Părintelui Steinhardt se adresează, se impune, intelectualilor, scriitorilor din a căror tagmă s-a 

desprins pentru a se duce la mănăstire şi a lua îngerescul chip. „Mai importantă decât cultura care s-a făcut în 

mănăstiri a fost şi a rămas rugăciunea, respectiv Liturghia. Cultura e o componentă. Deosebirea dintre Mircea 

Eliade şi N. Steinhardt constă în faptul că numai ultimul s-a călugărit; de scris au scris amândoi”1. 

La rându-i, Î.P.S. Părinte Antonie Plămădeală, convins că fără lectură şi preocupări pentru scris 

duhovnicii nu pot face eficientă misiunea raportată la cerinţele vremii de azi, arăta: „Preotul trebuie să fie 

informat. Cu fiecare dintre credincioşii săi trebuie să vorbească în limba lui. Să fie cult cu cel cult, şi să fie 

simplu cu cel simplu, dar simplitatea lui, spre deosebire de a credinciosului simplu, să izvorască dintr-o mare 

cultură, să fie o înălţime care se adaptează, nu pur şi simplu o simplitate-simplitate. Cu acestea nu l-ar putrea 

ajuta pe cel simplu, căruia îi e de ajuns şi nefolositoare propria lui simplitate. Nu se poate face misiune după 

ureche, ca altă dată, doar cu epitrahilul şi Molitvelnicul...”2. 

Totodată, Î.P.S. Părinte Bartolomeu Anania, în cuvântul său la hirotonia şi înscăunarea ca Arhiepiscop 

al Vadului Feleacului şi Clujului, sublinia: „Regenerarea morală nu se poate face decât prin două puteri: prin 

religie şi prin cultură. Am spus-o de la început şi o repet şi acum în faţa Dvs., că religia va trebui să iasă din 

ghetou şi să-şi deschidă larg ferestrele spre cultură, pentru a primi aer proaspăt şi a satisface setea de 

universalitate a omului, iar cultura, la rândul ei, are nevoie de religie, nu pentru altceva ci numai pentru ca să-

şi redescopere dimensiunea interioară, direcţia către absolut, fără de care întreaga cultură nu face decât să 

rămână un vast dar şi foarte simplu laborator”3. 

În acest subcapitol vom aborda scrierile, conferinţele şi referinţele Părintelui Rafail Noica despre  ce şi 

cum este viaţa duhovnicească din perspectiva duhovnicului intelectual.  

a. Părintele Rafail între viața culturală și cea cultuală occidentală și românească. Biografia părintelui 

Rafail Noica este diferită de cea a marilor duhovnici români consacraţi. El nu provine din tradiţionala familie 

românească cu cinci, şase, şapte sau opt copii, care  şi-a dăruit un copil mănăstirii, aşa cum au fost părintele 

Teofil, care a intrat la 14 ani în mănăstire, părintele Cleopa la 15 ani, părintele Arsenie Papacioc la 19 ani. El 

este fiul marelui filosof român Constantin Noica şi al soţiei acestuia Wendy Noica. S-a născut în anul 1942, 

primind o educaţie duhovnicească sumară, întrucât deşi tatăl său avea o cultură teologică nu a avut, însă,  şi o 

trăire pe măsură, iar mama sa era de confesiune anglicană. Despărţit de tatăl său, care avea domiciliu 

obligatoriu la Câmpulung Muscel, la numai 13 ani, cel ce avea să devină Părintele Rafail, a plecat cu mama şi 

cu sora sa în Marea Britanie. Acolo a petrecut printre anglicani, penticostali, baptişti, congregaţionalişti, cei din 

Armata Salvării şi alţii. În protestantism s-a poticnit în special în textele referitoare la Sfânta Împărtăşanie. Într-

o zi a simţit „ca o lumină în sufletul meu gândul de a mă întoarce la Ortodoxie”4. L-a întâlnit în chip 

providenţial pe părintele Sofronie, povăţuitorul duhovnicesc al mănăstirii Essex, care l-a sfătuit să-şi termine 

studiile.  

Revenirea la Ortodoxie s-a petrecut în anul 1961, iar în anul 1965 părintele Rafail este tuns în monahism 

la mănăstirea Essex de către părintele Sofronie, călugaria fiind „răspunsul la întrebările ce mi le puneam din 

copilărie”5. Pribegiile protestante le-a socotit drept o lucrare a lui Dumnezeu cu el pentru că „dacă n-aş fi trăit 

Ortodoxia ca un convertit, poate că n-aş fi putut niciodată să o văd în frumuseţea ei strălucitoare, drept 

singurul adevăr al istoriei”6. Acest exil duhovnicesc de vreo zece ani îl indreptăţeşte pe părintele Rafail, să 

spună că starea firească a omului este ortodoxia şi să-i mărturisească astfel caracterul universalist. 

                                                 
1 Dan Ciachir, File din Cronica Ortodoxă, Editura Lucman, Bucureşti, 2008, p. 80. 
2 Ibidem, p. 107. 
3 I.P.S. Bartolomeu Anania, Hirotonia şi înscăunarea I.P.S. Bartolomeu Anania ca Arhiepiscop al Vadului Feleacului şi 

Clujului 7 februarie 1993, în „T.R.”, anul 141 (1993), nr. 7-10, p. 261. 
4 Rafail Noica, Celălalt Noica,  p. 44. 
5 Ibidem, p. 29. 
6 Ibidem, p. 47. 
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Dan Ciachir, urmaş smerit al lui Nae Ionescu pe baricadele gazetăriei creştine, descrie cu entuziasm 

fotografia de pe coperta convorbirilor publicate sub titlul Celălalt Noica. „Începând cu zâmbetul acela sincer 

din fotografia de pe copertă; zâmbeşte cu toată faţa. Dacă luaţi nişte fotografii de călugări din anii ’20-’30, o să 

vedeţi că toţi sunt cu paraman, cu toată ţinuta adică, dar parcă privesc spre Judecata de Apoi; sobrietatea aceea 

a lor este prea accentuată. Părintele Rafail Noica, în poza aceasta de pe copertă, chiar zâmbeşte, din mijlocul 

unor tineri teologi şi credincioşi cu care a discutat”7. Legat de această manieră de a privi viaţa ca pe un dar al 

lui Dumnezeu este înţelepciunea duhovnicească care se naşte dintr-o trăire autentică a monahismului ortodox. 

Klaus Kenneth, autorul volumului: „De ce sunt ortodox?”, a surprins un astfel de moment într-una din vizitele 

sale la mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul din Essex: „Părintele Rafail a venit odată cu cizmele pline de noroi – 

pentru că munceau acolo ceva – şi era foarte zîmbitor şi a zis: Acuma le-am biruit pe toate. Şi m-am uitat la el. 

Şi a zis: Cu excepţia ispitelor. Şi l-am întrebat: Cum de râdeţi tot timpul? Că ei râdeau de dimineaţă până seara. 

El mi-a răspuns: Pentru că plângem toată noaptea”8. 

În 1996, Adunarea Naţională Bisericească îl alege pe părintele Rafail, arhiepiscop român de Paris, însă 

în calitate de nepot duhovnicesc al Cuviosului Siluan Athonitul, nu putea să renunţe la cel mai mare scop al 

monahului, consacrat rugăciunii neîncetate pentru neamul său şi, totodată, pentru întregul Adam. Părintele 

Rafail este pilda vie a salvării sufletului care într-adevar îl caută pe Dumnezeu. Experienţa sa de viaţă îl 

recomandă drept unul dintre cei mai potriviţi duhovnici, pentru că de la rătăcirile în credinţă, până la cele din 

tinereţe, nimic nu i-a fost străin.  

Meditaţiile sale sunt îndreptate mai ales in direcţia tinerilor. El se adresează tinerilor cu cea mai inaltă 

treaptă a unui om, inclusiv a unui duhovnic, adică cu autenticitatea şi cu acea caldură pe care o găsim in epoca 

Patericului şi a Patristicii. Pe bună dreptate, părintele Noica poate fi socotit un semn sau mai degrabă un simbol, 

fiindcă in ortodoxie simbolul primează, o adevarată bucurie că avem pe meleagurile noastre un duhovnic care 

se exprimă pe limba oamenilor vremii sale. 

Un om care spune că morala este treapta cea mai de jos a vieţii duhovniceşti, prevenindu-ne să nu 

vorbim de viaţa spirituală, pentru că este o expresie ambiguă, ca şi religiozitate, spune un lucru foarte profund 

şi dă dovadă de un mare curaj. O calitate foarte importantă a duhovnicului este autenticitatea. Când el nu mai 

ocoleşte nici un tabu şi când esenţa se exprimă prin însăşi fiinţa sa. Credibilitatea părintelui Rafail este 

impecabilă tocmai pentru că se comunică pe sine. „El curăţă teologia ortodoxă de câteva şabloane, tablouri, 

locuri comune. Unul e moralismul. Nici nu exagerează cu caritatea, pentru că nu preotul sau duhovnicul trebuie 

să facă operă medicală. Niciodată nu o să-l facem pe călugăr infirmier şi pe călugăriţe nu o să le menim să ducă 

plosca pacientului... Nu. Ei se retrag din lume ca să se consacre duhovniciei”9.  

Prin cuvântările sale, părintele Rafail Noica, înlătură acele şabloane care duc Biserica noastră spre un fel 

de saturaţie formalistă care acoperă tocmai esenţa: trăirea, asceza, bucuria duhovnicească, lecturarea unor texte 

patristice. În felul acesta, tinerii, prin mijlocirea unor duhovnici ca părintele Rafail, vor putea să ajungă la 

aceste texte consacrate din Sfinţii Părinţi, care sunt atât de frumoase, atât de autentice şi de mare profunzime. 

Nu se schimbă nimic în Ortodoxie, nu există „modernizare”. Dar de foarte multe ori ea se 

împrospătează. Aşa s-a întâmplat în vremea părintelui Paisie de la Neamţ. Acum aproape 260 de ani, Ortodoxia 

şi-a început o împrospătare, o regăsire a surselor. S-a făcut atunci o mare operă de traducere, de diortosire, de 

îndreptare de texte după izvoare, aici, pe pământ românesc. Pentru noi, tinerii teologi de azi, părintele Rafail 

Noica este de referinţă pentru felul în care combină duhovnicia cu adevarata cultură. Poate nu exagerăm când 

spunem că părintele Noica este exponentul unei noi generaţii de duhovnici, care propagă cultura duhului şi nu 

moralismul sau şabloanele de parohie. Desigur că fiecare dintre noi avem, sau ar trebui să avem, duhovnicul 

nostru. Dar există acea energie a Cuvântului de folos, a Cuvântului de mântuire, a Meditaţiei, a reflexiei 

teologice. Toţi ne putem bucura de ea ascultându-l pe părintele Rafail Noica sau citind volumul Cultura 

Duhului. 

b. Duhovnicul şi cultura Duhului. Cultura luminează pe credincios şi există o mare cultură creştină, dar 

acest impas al culturii occidentale arată falimentul la care ajunge omul european cu recursul său la păgânătatea 

antică, începând cu Renaşterea. Orientarea împotriva Bisericii a dus la criza actuală a culturii şi poate nu numai. 

Biserica îşi are însă cultura ei proprie, Cultura Duhului, de care vorbeşte părintele Rafail. Cultură a cărei 

finalitate este mântuirea şi implicit îndumnezeirea omului. 

                                                 
7 Dan Ciachir, File din..., p. 356. 
8 Klaus Kenneth, De ce sunt ortodox?, traducere din limba germană de Raluca Toderel, Editura Agnos, Sibiu, 2010, p. 117. 
9 Ibidem, p. 359. 
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„Unde duce cultura cuvântului lui Dumnezeu, credinţa în cuvintele lui Dumnezeu? Cuvintele lui 

Dumnezeu omului pot părea, şi par de multe ori, sminteala cea mai mare, şi însuşi Apostolul Pavel nu se sfieşte 

a vorbi de « nebunia lui Dumnezeu », dar adaugă că nebunia lui Dumnezeu se arată mai înţeleaptă decât 

înţelepciunea omului. Înţelepciunea omului e neputincioasă, precum şi omul; este stricăcioasă, precum şi omul; 

dar ceea ce ne pare nouă a fi o nebunie, dacă este dumnezeiască, să ne împărtăşim cu această nebunie, şi vom 

vedea că asta era înţelepciunea”10.  

Dacă la „plinirea vremii” cultura din acea perioadă definea cuvântul ca fiind înţelepciunea lui 

Dumnezeu, adevărul, viaţa „în prologul Evangheliei sale Sfântul Ioan părăseşte această generalitate şi răstoarnă 

coordonatele obişnuite ale înţelegerii umane: el identifică cuvântul cu Hristos. Dacă din el ţâşnesc ca dintr-un 

izvor înţelepciunea, adevărul, viaţa, este pentru că Cuvântul era la Dumnezeu şi pentru că Cuvântul s-a făcut 

trup (Ioan 1, 1, 14)”11. 

Părintele Rafail Noica încearcă să definească noţiunea de cuvânt, de cuvânt al Domnului, plecând de la 

existenţa a priori a ceea ce numeşte „cultura Duhului”. Dincolo de nivelul prim, cel de informaţie a cuvântului, 

el mai semnifică, în tradiţia religioasă, şi împărtăşire, cuminecare. Cultura, ca o devenire a propriei cultivări – 

există o cultură a păcatului, „o cultură smintită”12, tot aşa cum există o cultură a pământului – este în permanent 

acord cu vocea Tatălui ceresc, modelând existenţa umană. Această voce interioară se dezvoltă treptat prin 

trăirea cuvântului divin, contribuind la împlinirea unei culturi a Duhului. Înduhovnicirea celor cinci simţuri 

conduc fiinţa la o reală cunoaştere a lui Dumnezeu. În măsura în care aceste simţuri nu sunt înduhovnicite, ele 

devin prin cultură (ca şi cultivare), omul ajungând „să cultive cuvântul lui Dumnezeu”13.  

„O imagine foarte familiară Părinţilor Bisericii de îndată ce vorbesc despre cădere, este integritatea 

iniţială spartă ca un vas în mii de cioburi. În răbdarea Sa infinită, Dumnezeu reîncepe opera Sa reunind 

părticelele risipite. El reconstitue mai întâi Cuvântul Său scris care este Biblia. Cuvântul rostit şi reprezentat va 

forma cultul; desenat, el va deveni icoana şi construit arhitectural el se va ridica în Templu (Biserica)”14. 

Ascultarea, acel „auz al cuvântului”15, înainte sau dincolo de a fi o disciplină în Biserică, „este o auzire 

şi un discernământ”16. Cu alte cuvinte, fiinţa discerne vocea Tatălui într-un mod distinct, în raport cu orice altă 

voce. Numai „cultivând cuvântul lui Dumnezeu – afirmă Părintele Rafail Noica – cultivăm în noi sămânţa 

vieţii”17. Prin urmare, cuvântul lui Dumnezeu constituie cultura Duhului.  

Aici este vorba de o păzire a cuvântului lui Dumnezeu nu la nivelul etic, al purei formalizări, ci la 

nivelul trăirii duhovniceşti, al practicii efective. Pornind de la presupoziţia unei cercetări duhovniceşti care 

implică o interogaţie capitală de ce, fiinţa poate descifra sensul şi esenţa lucrurilor. Cu alte cuvinte, păzirea 

cuvântului lui Dumnezeu depăşeşte aspectul moral implicit, efectul său secundar, trimiţând la sensul său 

primordial, acela al cuvântului de viaţă. Prin păzirea cuvântului lui Dumnezeu se creează posibilitatea ca acest 

cuvânt „să sălăşluiască şi să petreacă în noi”18. Această nuanţă, în limbajul teologic arhaic, dă măsura 

plenitudinii energiei creatoare divine.În calea noastră spre aflarea adevărului, a dreptei credinţe, părintele Rafail 

ne recomandă cu insistenţă, să nu căutăm ajutor de la om, care şi el, sărmanu, este pe acest pământ de câteva 

decenii, şi al cărui bagaj de cunoştinţe dobândite de-a lungul vremii sunt ca o picătură în ocean în comparaţie cu 

infinitatea, ci să începem cu rugăciunea, să-L contactăm pe Dumnezeu. E foarte simplu. Nu avem nevoie de 

mobil, sau alte gadget-uri care ne invadează intimitatea, ci doar de o icoană şi o candelă, iar restul vine de la 

sine. „Eu pot să spun mii de lucruri – ne sfătuieşte părintele – dar nu de la mine vreau să te convingi, de la om, 

ca să te sminteşti mai târziu, mai ales acum când eşti bombardat cu tot felul de ideologii şi filosofii şi cu 

nedreptăţile istoriei”19 ci de la Hristos, Cuvântul Tatălui, Care învaţă ca unul ce are putere (Matei 7, 28-29), iar 

cuvântul lui nu poate fi asemănat cu al celorlalţi învăţători. „Nimeni nu a vorbit ca Omul acesta” (Ioan 7, 46), 

spuneau cei ce-L ascultau. 

Odată primit Cuvântul în sufletele noastre nu trebuie stocat doar la nivel raţional pentru că aceasta este 

treapta cea mai de jos, ci să-L lăsăm să lucreze în noi, nu urmând voinţei noastre păcătoase, ci predându-ne cu 

                                                 
10 Pr. Rafail Noica, Cultura Duhului, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2002, p. 28-29. 
11 Paul Evdokimov, Rugul aprins, traducere de diacon prof. Teodor V. Damşa, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 

1994, p. 49. 
12 Pr. Rafail Noica, Cultura Duhului , p. 15. 
13 Ibidem, p. 18. 
14 Paul Evdokimov, Rugul aprins..., p. 56. 
15 Rafail Noica, Cultura Duhului..., p. 19. 
16 Ibidem, p. 19. 
17 Ibidem, p. 19. 
18 Ibidem, p. 24. 
19 Rafail Noica, Celalalt Noica..., p. 47. 
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totul voii lui Dumnezeu spre a duce sufletul spre desăvârşire. De altfel, toată Tradiţia răsăriteană învaţă că 

„odată ce misiunea Cuvântului este împlinită, cuvintele oamenilor, de propovăduire, de rugăciune şi de 

proslăvire, vor fi pentru totdeauna transformate în liniştea contemplării”20.  

Astfel, cuvântul devine cuminecător pentru om, în măsura în care „se împărtăşeşte numai în vieţuire”21. 

Nevoia interioară a fiinţei umane depăşeşte nivelul unui studiu abstract scripturistic sau nivelul formalismului, 

prin simpla împodobire a casei cu icoane sau a ascultării unei muzici bisericeşti. Adoptarea unei „culturi 

îmbisericite”22, printr-un mod specific de trăire este o primă etapă esenţială în procesul prefacerii spirituale. 

Îmbisericirea înseamnă intrarea şi rămânerea în Biserică, integrarea în duhul Predaniei, adică ascultare şi 

supunere desăvârşită poruncilor ei. 

Cultura Cuvântului, de care vorbeşte Părintele Rafail Noica, duce tocmai spre sfera Nefigurabilului, a 

Invizibilului, a Inefabilului. Întreaga căutare umană „trădează chipul dumnezeiesc în om”23. Cuvântul lui 

Dumnezeu este cuminecător pentru om la toate palierele: al cuvântului, al simţului şi chiar la palierul concret 

„al mâncării”.  

Nebunia întru Hristos este forma autentică a sophiei din care fiinţa se poate împărtăşi, acea energie 

creatoare de viaţă. Cultura Duhului este o proiecţie eternă a „calităţii dragostei lui Dumnezeu”24, a cărui virtute 

este smerenia „care se dă fără întoarcerea asupra sa”25. Nu se poate înţelege semnificaţia profundă a acestei 

culturi a Duhului pe care o exprimă magistral Părintele Rafail Noica fără a ne raporta la o valoare esenţială a 

creştinismului, la atributul său primordial, libertatea credinţei.  

c. Ortodoxia este firea omului. Din cărţile lui Nichifor Crainic26, s-a desprins o idee nobilă pe care 

teologi de renume au reluat-o: Ortodoxia este o trăsătură a poporului român; numai românii trăiesc cu adevărat 

Ortodoxia, însă Ortodoxia nu poate fi redusă la aspectul etnic; Hristos, când S-a întrupat, a făcut-o pentru toată 

făptura umană, inclusiv pentru mongoli, chinezi, libieni, negri din Africa, etc. Nu putem spune că Ortodoxia 

este mai adevărată decât celelalte confesiuni (nu putem spune religii pentru că nu există decât o singură religie 

– ortodoxia), însă putem afirma că  „Ortodoxia este singura realitate a omului”27. Ea a dat acele norme, acele 

sugestii de mare subtilitate și finețe ontologică pe care Bizanțul le-a conservat cel mai bine, așa încât s-ar putea 

spune că Hristos, Care a asumat firea omenească, mai puțin păcatul, a fost ortodox. Spunea Părintele Sofronie 

că în lumea asta un singur om a fost cu adevărat ortodox şi acela a fost Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea 

Ortodoxia este firea omului. 

În ce ne privește pe noi, românii, ne-am format ca stat la 600 de kilometri de acest centru de iradiere 

ortodoxă care a fost Constantinopol. Atitudinea față de putere e încă bizantină la noi, şeful statului e un monarh, 

un vodă, chiar dacă e președinte. Imperiul bizantin a fost unul defensiv, n-a avut invenții științifice, a avut o 

filosofie, însă una creștină, iar universitatea era o prelungire a Bisericii. Bizanțul, spunea marele bizantolog 

Alexandru Elian, nu mai poate oferi astăzi sugestii de natură artistică, filosofică, dar poate oferi soluții 

ontologice. Soluţia ontologică este această menţinere în firesc. Cu cât stai mai aproape de Evanghelii, de Sfânta 

Tradiţie, de dogmele sinoadelor ecumenice, de literartura patristică, dar şi de marii duhovnici contemporani sau 

actuali, cu atât eşti mai aproape de ceea ce a propovăduit Dumnezeu. 

 În Ortodoxie, mesajul lui Dumnezeu către oameni s-a păstrat neîntrerupt, doar aici s-a păstrat adevărul 

deplin, spre deosebire de alte confesiuni care sunt fragmente de adevăr, acest mesaj s-a alterat deliberat. 

Părintele Rafail în rătăcirea sa culturală pe la celelalte confesiuni spunea că acea perioadă a fost o sărăcie foarte 

mare. În acest duh sărac, spelb şi frigid lumea occidentală trăieşte de vreo câteva secole. 

Mulţi oameni trăiesc ceea ce noi mărturisim, Ortodoxia ca lucru firesc, fără să facă teorii şi fără să ştie 

lucrul acesta, deoarece omul în esenţa lui este ortodox. De aceea, din punct de vedere obiectiv, să ne ferim a 

pune etichete pentru că cel care ne este aproapele nu ştim dacă este un rătăcit sau un miel al lui Dumnezeu. 

                                                 
20 Pr. Prof. John Breck, Puterea Cuvântului în Biserica dreptmăritoare, traducere de Monica E. Herghelegiu, EIBMBOR, 

Bucureşti, 1999, p. 8. 
21 Rafail Noica, Cultura Duhului..., p. 25. 
22 Ibidem, p. 25. 
23 Ibidem, p. 26 
24 Ibidem, p. 32. 
25 Ibidem, p. 33. 
26 Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului, ediţie cu un studiu introductiv de Dumitru Stăniloae; prefaţă şi note de Magda 

Ursache şi Petru Ursache; fişă bibliografică de Alexandru Cojn, Editura Moldova, Iaşi, 1994; Idem, Sfinţenia-împlinirea umanului, 

ediţie îngrijită de Ierod. Teodosie Paraschiv, Editura Trinitas, Iaşi, 1993. 
27 Rafail Noica, Celalalt Noica, p. 45. 
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Datoria noastră este să vedem în celălalt un potenţial mântuit pentru că „noi, ortodocşii, dacă ştim unde este 

Ortodoxia, nu ştim însă unde nu este”28. 

„Biserica ortodoxă nu atât convinge cât seduce, adică atrage inima şi sufletul omului întreg. Mai întâi 

sunt atrase inima şi sufletul şi în cele din urmă şi mintea. Că în duhovnicie mintea se converteşte cel mai 

încet”29. Omul este tentat ca tot ce trăieşte să treacă prin filtrul logicii, or prin această logică cum ar putea fi 

explicată minunea? Minunea poate fi înţeleasă doar prin credinţă pentru că mai întâi este experierea şi apoi 

recunoaşterea intelectuală. Orice minune care ni se relevează să nu încercăm să-I găsim o noimă, că explicaţia 

logică are să vină şi ea atunci când va crede Domnul că suntem pregătiţi. 

Klaus Kenneth, şi el ucenic al părintelui Sofronie, relatează în cartea sa o întâmplare care consideră 

dânsul, a fost ca o piatră de hotar în devenirea sa ca ortodox: „Eu, la început, am fost protestant şi, printr-o 

mişcare protestantă, m-am întors la Hristos. Într-o zi, citeam un verset biblic dintr-o carte, cu o explicaţie a lui, 

scrisă de un pastor protestant. Şi era o explicaţie foarte bună, inteligentă şi profundă. Duminicile, părinţii 

predicau în biserică. Şi, în acea duminică după-masă, a vorbit Părintele Rafail. Eram cam zece oameni care îl 

ascultau – stăteam de o parte, părintele Rafail de cealaltă. În mod uimitor vorbea de acelaşi verset pe care îl 

citisem mai devreme, cu explicaţia pastorului protestant. Şi s-a întâmplat un lucru incredibil. În timp ce 

părintele vorbea, faţa lui s-a prefăcut în icoana lui Hristos! N-am mai văzut aşa ceva înainte. Am fost foarte 

mişcat de prezenţa lui Hristos prin acel verset. În acel moment, părintele Rafail era Hristosul viu! Cînd a 

terminat, m-am dus la el şi l-am întrebat: Ce s-a întâmplat? A-ţi avut faţa lui Hristos! Şi el, care este deosebit 

de smerit, n-a vrut să audă aşa ceva! I-am scris o scrisoare şi l-am întrebat cum este posibil ca un om să predice 

şi ceea ce spune să fie cuvânt viu sau cuvânt dătător de viaţă? Şi răspunsul a fost că părintele Sofronie le-a 

interzis să predice, înainte de a trăi credinţa. Avem atâţia pastori protestanţi care predică, dar nu trăiesc ceea ce 

spun! Cât timp durează ca să înveţi asta?, l-am mai întrebat apoi. Şi mi-a răspuns: Nu mi s-a dat voie să 

vorbesc şaisprezece ani”30. 

Ortodoxia, părăfrazând pe părintele Rafail, se aseamănă drojdiei din aluat care este puţină, dar dospeşte 

tot aluatul şi fără de ea pâinea nu ar mai creşte atât de frumos. 

d. Convergenţe şi divergenţe între Constantin Noica şi Rafail Noica. În raportul pe care-l încerc să-l 

dezvolt aici primul impuls a fost să evidenţiez relaţia tată-fiu, apoi o alta: filosof-duhovnic. Cred că legătura 

indiscutabilă de gândire şi simţire dintre cei doi se evidenţiază următorul fapt: că în noi se împlinesc aspiraţiile 

secrete ale părinţilor noştri. Tatăl Noica a fost mereu dornic să aibă ucenici, dar n-a avut noroc decât în cadru 

restrâns, particular. Or, aceşti ucenici îi are câtă frunză şi iarbă părintele Rafail Noica, dar nu sub formă publică; 

mai este şi acea sintagmă care părintelui Rafail i-au trebuit mulţi ani să o înţeleagă: fiul este cel care naşte pe 

tatăl, aceasta în plan spiritual. Adevărata Ortodoxie nu este aceea de la televizor, cu discuţii despre ecumenism, 

ci aceea, formulată şi la un nivel de cultură impecabil, mărturisită de părintele Rafail Noica. El este adevăratul 

maestru, în sensul de părinte duhovnicesc. Constantin Noica nu a putut să-l înţeleagă.  

Vorbind despre fiul său, filozoful Noica spunea: „Eu nu prea sunt de acord cu ceea ce a făcut Rafail, 

pentru că părinţii călugări repetă cam de două mii de ani acelaşi lucru, cu ascultarea lor, cu slujbele lor. Dar 

cu toate acestea, daţi-mi voie să vă spun că nu am cunoscut până acum un tânăr mai realizat în vocaţia lui ca 

propriul meu copil”31. 

N-am avut familii de compozitori, n-am avut nici un alt raport de felul Dumas tatăl-Dumas fiul, însă în 

cultura noastră putem spune că din Caragiale a ieşit un scriitor de excepţie, iar din Noica un mare duhovnic de 

care România avea foarte mare nevoie. Biografia părintelui Rafail Noica, politropică prin excelenţă, era absolut 

necesară. Marii noştri duhovnici: părintele Cleopa, Arsenie Papacioc, Teofil Pârâian erau formaţi din 

mănăstirile din România, aveau dialoguri cu anumiţi credincioşi, în general ţărani, proveneau din familii cu 

mulţi copii... Pe când părintele Rafail Noica poate intra în contact cu o mare diversitate de oameni. Cert este că 

năzuinţa de magistru cultural a lui Constantin Noica s-a realizat în aceea de părinte duhovnicesc la Rafail 

Noica. 

Părintele Rafail l-a cunoscut foarte puţin pe filosoful Noica, fiindcă nu a studiat filosofia şi nu i-a putut 

citi cărţile, în afară de câteva pasaje care aveau în comun teologia trăită de el, accentuăm trăită şi nu asimilată, 

pentru că el nu a făcut studii teologice. A văzut însă în filosoful Noica un subcurent de creştinism ortodox 

autentic, care devine mai clar decât oriunde în cartea Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru, arătându-l ca un om 

                                                 
28 Ibidem, p. 48. 
29 Ibidem, p. 51. 
30 Klaus Kenneth, op. cit., p. 116 
31 Rafail Noica, Celălalt Noica, p. 120-121. 
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care a prins duhul Sf. Siluan, acela al iubirii de vrăjmaşi. În ea, profesorul Noica ne spune: „pitie pour les 

puissants. Săracul bogat prins în robia banilor lui!”32. 

Dacă am tălmăci în sens duhovnicesc această expresie, am putea spune că trebuie să înţelegem mai 

profund şi mai viu cuvântul Bisericii noastre şi intuiţiile celorlalţi. Să înţelegem pe cel care este în faţa noastră 

în masura în care el e cinstit în faţa Domnului şi în ce măsură înverşunarea lui (daca este vorba de aşa ceva), 

care ne doare, este provocată şi de păcatele noastre. Cred că nu trebuie să ne speriem atât nici de sectanţi, nici 

de catolici, nici de uniaţi, etc, cât de păcatele noastre. Noi să fim şi să rămânem drepţi în faţa lui Dumnezeu, cu 

dreptatea lui Dumnezeu, dreptate care se traduce în iubire; şi cu iubirea putem birui toate încercările. 

Când vorbeşte despre tatăl său, părintele Rafail vădeşte un mare respect filial şi creştinesc, păstrat până 

şi în aspectele care, spiritual, i-au situat pe părinte şi fiu la antipozi. Tensiunea aceasta, pe care nu o eludează, 

dar nici nu sugerează că trebuie înţeleasă eufemistic, o caracterizează drept duioasă. Mărturiile lui Rafail din 

Celălalt Noica credem că au întregit imaginea neuitatului filosof român, dintr-o perspectivă pe care numai fiul 

său, intrat în monahism, i-ar fi putut-o releva. 

În perioada adolescenţei părintele Rafail a avut momente de reproşuri şi de răzvrătire în privinţa 

părinţilor săi, socotind că nu ajunge la nimic în viaţă pentru că aceştia nu l-au învăţat. El spune: „Tatăl meu 

trebuia să devină călugăr, nu filosof! Vreau să spun numai câteva cuvinte: în ultima mea convorbire cu tata i-

am făcut chiar reproşul acesta. Apropo de nu ştiu ce, m-a întrebat: «Dragul meu, ai tu ceva sa-mi reprosezi 

?»”33. 

Având în vedere că perioada răzvrătirilor trecuse, Noica jr., a simţit că unui om ca el nu poate decât să-i 

spună adevărul. „Da, tată, am un reproş să-ţi fac”. Atunci a luat câteva elemente din scrisorile lui în care, deşi 

îl binecuvanta pentru călugaria sa, filosoful Noica, văzând în fiul său un potenţial ucenic al filosofiei sale, nu 

înceta a-l îndemna pe acesta înspre cultură. Reproşul n-a întârziat să apară: „Într-o Scrisoare către Rafail (cred 

că s-a publicat undeva şi în România, în care vorbea filosofilor lui din Franţa) mă întrebai de ce m-am 

călugărit; nu cumva m-a dezamăgit lumea asta? Îmi spuneai «Nu-ţi reproşez, dar eu nu sunt un tată ca acela 

care ar vrea sa-şi sacrifice fiul lui Dumnezeu»”34.  

În Scrisoarea către Rafail, Noica îi propunea acea libertate de a căuta ceea ce îl bucură, iar dacă pentru 

el împlinirea reprezenta călugăria, care era de neînţeles pentru Noica tatăl, atunci nu putea să aibă parte decât de 

binecuvântarea sa: „Si el mă binecuvânta în felul acesta: «Bucură-te şi fă ce vrei!», parafrazând cuvântul 

Fericitului Augustin: «Iubeste pe Dumnezeu si fa ce vrei» (...) Şi, tată, ai spus în scrisoarea aia că nu eşti un 

om care să sacrifice lui Dumnezeu pe unicul său fiu. Şi totuşi, de când ai ieşit din inchisoare, din 68 până 

astăzi, m-ai tot îndemnat spre o cultură, deşi ştii că încă din copilărie între noi era chiar o tensiune, căci te 

întrebam: «Ce este acela un filosof, că un potcovar face mai mult decât tine ca filosof?». Şi m-ai îndemnat 

mereu către cultură, deşi ai văzut că nu am nici tragere, nici menire. Reproşul meu este acesta: «Să ştii că 

lucrul căruia eşti gata să-ţi sacrifici pe fiul tău unul născut, acela iţi este Dumnezeu». Şi tata a deschis braţele 

să mă imbrăţişeze şi mi-a zis: «A, dragul meu, pe cuvintele astea ne putem despărţi» I-a plăcut”35. 

Totdeauna a admirat la tatăl său că îi plăcea să fie bătut la întrebările şi capcanele pe care i le punea. În 

general, reproşul nu te împlineşte şi, ceea ce ai trăit în viaţa ta nu este din întâmplare, ci este o manifestare a 

voinţei lui Dumnezeu. Această ultimă conversaţie dintre Noica-tatăl şi fiul i-a apropiat atât de mult, încât 

marele filosof avea să exclame: “Nu m-am aşteptat ca, având atâţia discipoli, să mă înţeleg mai bine, până la 

urmă, tot cu fiul meu”36. 

În felul acesta relaţia lor a devenit, în mod paradoxal, mai apropiată, ajungând amândoi la un punct 

comun. În concluzie am putea spune că, mergând pe urmele lui Noica, situaţia cu care te confrunţi trebuie 

asumată şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, poţi ajuta chiar în mod tainic şi generaţiilor de la care ai învăţat sau n-ai 

învăţat, de la care ai moştenit sau n-ai moştenit ceva.  

În încheiere am putea afirma că Părintele Rafail încercând să înteleagă cuvântul Sfântului Siluan, care 

întrebat fiind de ce nu mai putem găsi duhovnici buni în zilele noastre, el zice pentru că nu mai sunt ucenici 

buni, după mulţi ani a reuşit să desluşească taina aceasta că „în duhovnicie este fiul care îşi naşte tatăl”37. Un 

duhovnic bun ajunge să se minuneze şi el de această taină din care pot trage foloase  atât ucenicul cât şi 

duhovnicul. Omul care se îndreaptă cu credinţă şi cu smerenie către duhovnic este întâmpinat mai întâi de 

                                                 
32 Constantin Noica, Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, p. 14. 
33 Ibidem, p. 117. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem, p. 118. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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Hristos Care prin slujitorul Său ne descoperă ceea ce este de folos pentru noi.  Se ştie că diavolul nu 

are acces în Taina Spovedaniei, de aceea ucenicul trebuie sfătuit ca mărturisirea şi îndrumările duhovnicului să 

rămână confidenţiale. Secretul spovedaniei nu se trădează nici sub ameninţarea cu moartea; dimpotrivă a muri 

apărând sfinţenia legii este adevărata slavă şi dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Dar nu numai duhovnicul 

trebuie să păstreze această taină, ci şi ucenicul. Diavolul nu este numai rău, el este şi viclean; caută să ne 

găsească punctele slabe pentru ca apoi să lovească in ele. Taina Spovedaniei, ca orice Taină trebuie să rămână 

ceva ce nu poate fi cuprins de mintea omenească. Orice Taină îi cere omului să se îndrepte către Dumnezeu.

  

Părintele Rafail a surprins cu multă acurateţe în prefaţa cărţii Cuvântări duhovniceşti, pe care a tradus-o 

în româneşte, câteva din momentele trăite alături de marele său duhovnic, Arhimandritul Sofronie Saharov. 

„Stareţul aproape niciodată nu se pregătea pentru a vorbi: nu alcătuia însemnări, nu studia cărţi de teologie. 

De fiecare dată mergea să întâmpine frăţia cu teamă şi cu credinţă, cu mintea stând în rugăciune înaintea 

Scaunlui lui Dumnezeu – în nădejdea că Dumnezeu nu îi va trece cu vederea rugăciunile (...) Şi parcă intrând 

în acel şuvoi al veciniciei , începea să vorbească, schimbându-şi înfăţişarea feţei şi dezvăluindu-se în măreţia 

împărătească a cuvântului său. El vorbea rar, ca din inimă. Cu toate acestea, Stareţul se purta întotdeauna în 

chip cât se poate de firesc şi simplu (...) prin cuvântul lui cuprindea pe cei de faţă şi le înălţa cugetul în acea 

lume unde realităţile dumnezeieşti se contemplează ca ceva vădit”38. De aici putem concluziona că, exact ca în 

relaţia cu tatăl său, duhovnicul Rafail Noica are o stare de entuziasm, de bucurie duhovnicească, regăsindu-se în 

convorbirile cu ei pentru că-i ating străfundurile sufletului. 

Stareţul era mereu muncit de cum ar putea să împărtăşească această cultură a duhului fiilor săi 

duhovniceşti. El spunea, adeseori, frăţiei: „Nu te încrede în ceea ce ai citit sau ai spus cândva, chiar dacă 

aceasta a ajutat pe careva. Înainte de a spune ceva, adu-ţi întotdeauna mintea în inimă, cere binecuvântarea 

lui Dumnezeu şi apoi vorbeşte. Cere cuvântul lui Dumnezeu şi apoi grăieşte. Trebuie să înveţi această cale, 

altfel totul nu e decât o slujire omenească oarbă”39. 

Mărturisirile fiului marelui filozof Constantin Noica în puţinele conferinţe realizate la noi sunt 

impregnate de o sinceritate izvorâtă din autentica smerenie călugarească ce-i stăpâneşte fiinţa.  Duhovnicul 

Rafail are un mesaj duhovnicesc firesc şi autentic ce ajunge la toţi credincioşii. Citindu-l pe acest părinte se 

poate spune că pe fiecare ne cuprinde o stare de bucurie spirituală. Scrisoare către un Arhiereu cu care se 

încheie Cultura Duhului este ca o ultimă povaţă a unui părinte care suferă şi se roagă pentru un popor unde 

ortodoxia a fost prigonită, iar epoca postmodernă care a făcut ravagii în străinătate, şi pe care părintele Rafail a 

simţit-o din plin, încearcă să reintroducă vechiul duh al păgânismului. În continuare aş vrea să împărtăşesc 

tuturor câteva fragmente din această scrisoare: 

„Îndrăznesc să spun acum că nevoie este ca, mai ales noi, «feţele bisericeşti», să «deosebim vremea» 

(Luca 12, 54-57) în care ne aflăm istoric, spre a lucra împreună cu Dumnezeu în via Lui – şi să tragem în 

aceeaşi direcţie cu El. 

Vremea este a cernerii. Va trebui să pierdem pe mulţi din rândurile preoţilor şi din numărul 

credincioşilor: aceasta în Apus s-a şi făcut, mai ales după război, îndeosebi din anii '50 încoace; iar cei ce au 

rămas – dintre aceştia sunt cei care acum recunosc, şi iubesc – şi primesc, acolo, Ortodoxia. 

Paradoxal, pe noi comunismul ne-a păzit, într-o măsură, în felul lui; dar acum a venit vremea (Ioan 17, 

1). Vom fi nevoiţi să vedem propăşiri şi izbânzi din partea Catolicismului şi a celorlalte secte; să ne vedem 

făcuţi de râs şi de ruşine de către mass-media, şi pe noi înşine, şi pe iubita noastră Biserică, şi tot ce avem mai 

sfânt şi mai scump în lume; să răbdăm ocări şi prigoane din afară, iar dinlăuntru smintiri, şi poticniri, şi 

vânzări (Apocalipsa 13,7)”. 

Ideile sale curg frumos ca o apă de munte, deşi par a fi năvalnice uneori. Referirile sunt directe, 

autentice: 

„Comunismul a lovit cu sabia; «New-Age»-ul, mai ales cu minciunile acestui veac trecător: căci a 

început «ceasul lor, şi stăpânia întunericului» (Luca 22, 53). Şi dacă «s-a dat lor stăpânire» (Apocalipsa 13, 

7), cine va putea sta împotriva voii lui Dumnezeu? 

Dar, lui Dumnezeu voim noi a sta împotrivă? Cum, atunci, vom fi lui Biserică, şi Mireasă Hristosului 

Lui? Căci judecând după Scripturi, precum şi după priveliştea care ne înconjoară, nevoie este de acest necaz, 

pentru ca Biserica – adică noi – să se cureţe de toate preacurviile ei, să se spele de toată necurăţia ei 

                                                 
38 Arhimandritul Sofronie, Cuvântări duhovniceşti, vol. I, traducere din limba rusă de Ieromonah Rafail (Noica), Editura 

Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 15-17. 
39 Arhimandritul Zaharia (Zaharou), Lărgiţi şi voi inimile voastre (2 Corinteni 6:13). Lărgirea inimii în teologia Sfântului 

Siluan Athonitul şi a Stareţului Sofronie de la Essex, Reîntregirea, Arhiepiscopia Alba Iulia, 2009, p. 45. 

http://www.librariasophia.ro/editura-Arhiepiscopia-Alba-Iulia---Reintregirea-se-25.html
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(Iezechiel, cap. 16), să se lămurească, întru cele din urmă, ca aurul în cuptorul ispitirii, să se lepede de tot ce 

este străin sfinţeniei ei, să se smerească până în sfârşit, să se gătească Mireasa întru întâmpinarea Mirelui 

(Apocalipsa 22, 16-17). Acum va trebui să se lămurească credinţa noastră; acum se va vedea, în sfârşit, ce va 

fi fost Biserică – şi ce nu; acum – care va fi fost acel «popor binecredincios de pretutindenea» (Liturghierele 

recente), şi ce anume va rămânea «neclătit de porţile iadului» (Matei 16, 18)(...) şi ce va trebui să cadă. Nevoie 

este de acest «necaz» (Tesaloniceni 5, 3), pentru că acum, în sfârşit, Vremea stă să nască Veşnicia. 

(...) Acum a şi început acea vreme când «cel ce nedreptăţeşte, mai nedreptăţească, şi cel ce spurcă mai 

spurce» (Apocalipsa 22, 11) – şi oare nu s-a umplut întreg globul pământesc de promiscuitate şi de libertinaj 

neînfrânat, că cele de negândit în urmă cu vreo treizeci de ani – acum sunt «monedă curentă»?(...) dar, deşi 

mai puţin vădit, şi vremea când «şi cel drept mai facă dreptate, şi cel sfânt mai sfinţească-se», că «Cel ce este 

să vie va veni, şi nu va mai zăbovi» şi  «plata Lui în mâna Lui» (Evrei 10, 37 şi Apocalipsa 22, 11-12) pentru 

fiecare”. 

„Vremea este ca Biserica să se întoarcă întru ale sale, să ne reînvăţăm mai multă încredere în 

Dumnezeu decât în cele văzute şi «mai la îndemână,» şi să ne sprijinim mai mult pe mijloacele lui Dumnezeu, 

decât pe mijloacele acestei lumi: iar aceasta, îndeosebi când aceste mijloace ne silesc să îmbrăţişăm şi 

atitudinile acestei lumi, punând deoparte, fie şi provizoriu, poruncile lui Hristos. Că astăzi, de ne vom afla 

despărţiţi de Hristos, ce ne vom face, de la noi înşine, când ne vor întâmpina «porţile iadului» (Ieremia 12, 5)? 

«Nu întru putere mare, nici întru tărie, ci întru Duhul Meu, zice Domnul Atotţiitorul» (Zaharia 4, 6)”40. 

Duhovnicul Rafail accentuează faptul că vremurile pe care le trăim sunt tulburi, dar putinţa trăirii în 

curăție nu o poate lua nimeni. Exprimarea este directă, fără a fi alarmistă sau lozincardă. Nimeni nu se simte 

terifiat citind aceste rânduri şi de aceea, cred că aici avem dovada a ceea ce înseamnă un duhovnic serios, 

echilibrat.  

 

 

 

                                                 
40 Rafail Noica, Cultura..., p. 168-170. 


