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O teologie în adev\ratul sens al cuvântului
Dou\ din cele mai importante aspecte ale rostirii
Rug\ciunii lui Iisus sunt contempla]ia [i lini[tirea. Scopul contempla]iei cre[tine este de a-L experia direct pe
Dumnezeu, de a te pune în prezen]a Dumnezeirii. În
multe religii exist\ numeroase forme de contempla]ie,
îns\ în cre[tinism contempla]ia este semnificativ diferit\, fiindc\ Prezen]a pe care cre[tinii o caut\ în contempla]ie nu este o abstrac]ie sau o idee frumoas\, ci
este Iisus Hristos Cel întrupat, Dumnezeu Fiul, cea de-a
doua Persoan\ a Sfintei Treimi, Care, a[a cum spune
Biblia, S-a coborât din cer [i a devenit om pentru mântuirea lumii.
În textele mistice, lini[tirea (sau t\cerea) apare
adesea sub numele s\u grec, hesychia. Este o form\ de
rug\ciune [i medita]ie, îns\, de asemenea, [i o con[tiin]\ sporit\ în care te scufunzi în harul lui Dumnezeu.
Cei care au experiat-o spun c\ aceast\ stare este greu
de atins [i de nedescris.
Cât despre Rug\ciunea lui Iisus, ea con]ine o teologie deplin\ în sine, pentru a-l parafraza pe P\rintele
Laz\r, un monah de la M\n\stirea Sfântul Antonie din
Egipt. Iat\ ce în]elege P\rintele Laz\r despre p\r]ile care
constituie Rug\ciunea „Doamne Iisuse Hristoase, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul”:
Iisus este forma greceasc\ a numelui aramaic
[i ebraic Yeshua, care înseamn\ „mântuire”. Este
înrudit cu un alt nume ebraic, Yahoshua, care înseamn\ „Domnul Care este mântuire”.
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Hristos vine din cuvântul grec Christos care
înseamn\ „cel uns”. Forma ebraic\ a acestui cuvânt este Messias.
Fiul lui Dumnezeu este interpretat ca atare.
Iisus este cea de-a doua Persoan\ a Sfintei Treimi,
n\scut de Dumnezeu Tat\l. El S-a coborât din ceruri pentru mântuirea lumii [i a fost n\scut de
Sfânta Fecioar\ Maria. El este Fiul lui Dumnezeu
[i fiul Mariei, deplin Dumnezeu [i deplin om. A[a
cum este întotdeauna cazul când se încearc\ explicarea dogmei Treimii, ne afl\m într-o zon\ de
sfânt\ tain\ pe care nici o minte nu o poate în]elege.
Ai mil\ de mine, p\c\tosul. Grecescul pentru
„Doamne, miluie[te”, Kyrie eleison, este una din
cele mai vechi rug\ciuni ale liturghiei cre[tine.
Este luat\ din pilda fariseului [i a vame[ului, Evanghelia dup\ Luca (18, 10-14). Doi oameni intr\ în
Templul din Ierusalim. Fariseul merge în fa]\, unde
~i mul]ume[te lui Dumenezeu „c\ nu sunt ca ceilal]i oameni” (v. 11). Apoi, fariseul enumer\ toate
lucrurile m\re]e pe care le face, ca [i cum ar încerca s\ Îl impresioneze pe Dumnezeu. Cât despre
vame[, el st\ în spatele Templului [i nici m\car
nu-[i ridic\ ochii; în schimb, î[i love[te pieptul
cu pumnul [i zice: „Dumnezeule, fii milostiv mie,
p\c\tosului” (v. 13). Aceast\ ultim\ expresie din
Rug\ciunea lui Iisus este o recunoa[tere a nereu[itelor personale, gre[elii [i bolii spirituale; este
un act de poc\in]\ [i o cerere prin care se implor\
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mila [i iertarea lui Dumnezeu. Este, de asemenea,
o rug\ciune pe care Dumnezeu o ascult\, c\ci a[a
cum explic\ Mântuitorul ucenicilor S\i dup\ povestirea acestei pilde: „Zic vou\ c\ acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindc\
oricine se înal]\ pe sine se va smeri, iar cel ce se
smere[te pe sine se va în\l]a” (v. 14).
Mul]i oameni practic\ Rug\ciunea lui Iisus timp de
o jum\tate de or\ sau cincisprezece minute pe zi [i
pentru ei aceasta poate fi o experien]\ revelatoare.
Pentru cei care o practic\ mai multe ore pe zi, într-o
perioad\ mai lung\ de timp, este o alt\ chestiune. A[adar,
ea poate restructura [abloane de gândire adânc împ\mântenite, poate desprinde pe oameni din via]a lor
obi[nuit\ pentru ca astfel s\ poat\ fi în comuniune cu
Dumnezeu. Desigur, nu a fost un accident faptul c\ marii
practican]i ai Rug\ciunii lui Iisus nu au putut duce vie]i
obi[nuite (prin aceasta m\ refer la a tr\i într-un mediu
urban, obligat s\ mergi diminea]a la serviciu [i nevoit
s\ te descurci cu numeroasele obliga]ii fa]\ de familie,
prieteni, colegi de serviciu, clien]i [i [efi).
A[adar, în privin]a a ceea ce urmeaz\, vreau s\ clarific faptul c\ nu scriu pentru oameni care au de gând
s\ adopte practica ascetic\ a rug\ciunii neîntrerupte. M\
gândesc numai la cei mul]i afla]i în c\utarea unei practici
de rug\ciune care îi poate ajuta s\-[i concentreze aten]ia,
s\-[i adânceasc\ percep]ia lucrurilor duhovnice[ti [i s\
potoleasc\ nenum\ratele distrageri care atât de adesea
ne îndep\rteaz\ de pacea [i trezvia duhovniceasc\.
S\ începem.
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Rug\ciunea lui Iisus
în bisericile pictate din România
România înseamn\ ospitalitate. Cred c\ românii sunt
printre cele mai afectuoase [i primitoare popoare de pe
p\mânt. Am fost trata]i ca ni[te regi în fiecare clip\
a vizitei noastre în ]ara lor.
Întotdeauna am asociat România cu Contele Dracula [i cu comunismul (care, desigur, sunt parte a istoriei lor), îns\ acestea, a[a cum am descoperit, nu sunt
decât ni[te urme foarte vagi. Mai mult, c\derea comunismului în 1989 a însemnat sfâr[itul multor decenii de
opresiune: acum România este în plin\ floare datorit\
independen]ei sale politice, iar românii sunt un popor
foarte vesel. Am v\zut în România ferme înst\rite, sate
cu case care aveau acoperi[uri de paie, dou\ ora[e moderne [i am fost primi]i cu mult\ afec]iune [i ospitalitate oriunde am mers.
P\rintele John McGuckin are un cerc larg de prieteni [i colegi acolo fiindc\ a fost preg\tit pentru preo]ie [i
hirotonit în România. Prietenia P\rintelui John cu România a început pe când lucra la doctoratul s\u în istorie
bisericeasc\. De[i este irlandez [i a crescut în Anglia,
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în timpul ultimului an al programului s\u doctoral
a studiat în România. Acel singur an de cercetare s-a
extins la trei ani, mare parte din ei petrecu]i la M\n\stirea
„Sfânta Ana”, cunoscut\ de asemenea [i ca Rohia, aflat\ în
provincia româneasc\ nordic\, Transilvania. La Sfânta
Ana [i-a început formarea pentru via]a religioas\ [i aici
a fost hirotonit diacon. Pân\ în aceast\ zi este cu drag
numit „fiu” de monahii ob[tii de la „Sfânta Ana”.
M\n\stirea Brâncoveanu
Am aterizat în Bucure[ti târziu [i epuiza]i, ceea ce
era tipic pentru acest proiect. P\rintele Daniel, gazda
noastr\ în România, ne-a dus într-un ora[ micu] din
apropiere, Ploie[ti, unde fuseser\ rezervate camere pentru noi la Hotelul Central. Foarte obosi]i, dar totodat\
[i foarte fl\mânzi, ne-am târât în restaurantul hotelului,
unde personalul ne preg\tise un osp\] românesc tradi]ional, care includea sarmale, mezeluri de cas\, delicii
din cartofi [i ]uic\, o b\utur\ foarte tare f\cut\ de
cas\, înrudit\ cu vodca, distilat\ din prune sau alte fructe
de sfâr[it de sezon. Am aflat c\ fiecare ]ar\ are propria ei
varietate: italienii o numesc grappa, grecii uzo, turcii
raki. Este foarte tare, dar am înv\]at s\ savurez doar câte
o mic\ înghi]itur\ din ea.
În diminea]a urm\toare, dup\ ce ne-am înt\rit cu un
mic dejun constând din chiftele, mai multe mezeluri [i
multe ce[ti de cafea, am urcat cu to]ii într-un microbuz
c\tre M\n\stirea Brâncoveanu din Sâmb\ta de Sus, un
drum de [ase ore. În România distan]ele sunt mari, ora[ele pu]ine [i la mare distan]\ unul de altul, iar autostr\zi aproape c\ nu existent\. Prin urmare, c\l\toria

