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CUV~NT ~NAINTE

Rug\ciunea apar]ine [i nu apar]ine lumii aces-

teia. Ea inaugureaz\ un spa]iu [i un timp sacre, de

aceea, ceea ce se `nt`mpl\ `n lucrarea ei ]ine `n parte

de inefabil. De aici, `n general, referirile abstracte [i

generale la ea, [i mai ales la Rug\ciunea lui Iisus.

P\rerea domnului Nicolae Ionel este c\ a asimila cu

adev\rat tradi]ia nu este a o reproduce, ci a o duce,

pe c`t posibil, mai departe. Nu trebuie neaparat s\ fii

un geniu religios ca Sf`ntul Grigorie Palama, pentru

a face aceasta: fiecare rug\tor adev\rat, av`nd o expe-

riere personal\ [i intim\ (interiorizat\) a rug\ciunii,

duce, `n felul s\u, mai departe tradi]ia, chiar dac\

experien]a lui nu produce [i o scriere, un referat; o

duce mai departe `n sensul c\ nu se ocup\ cu ni[te

no]iuni [i concepte ale credin]ei, ci cu credin]a vie, cu

o tr\ire a ei personal\ [i unic\, `ntr-un concert de

mii de alte tr\iri personale [i unice care, chiar dac\ nu

se materializeaz\ `n scris, creeaz\ [i men]in atmos-

fera [i iradierea eclesial\ a devo]iunii [i a bucuriei

adev\rului ortodox.

Eseul se nume[te Observa]ii preliminare..., pen-

tru c\ autorul nu se ocup\ de treptele `nalte ale Rug\-

ciunii lui Iisus, `n care gradul de inefabil este foarte

puternic [i ceea ce este personal dispare `n indistinc-

]ia apropierii de absolut, ci de condi]iile de posibilitate
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[i de articulare ale `nceperii experierii, fiindc\ de

felul `n care te plasezi, teologic [i tehnic `n debutul

lucr\rii acestei rug\ciuni depind corectitudinea [i

`mplinirea ei `n continuare. Astfel c\ analiza concre-

titudinii lucrurilor preliminare devine foarte am\nun-

]it\, despic`nd firul `n patru [i, paradoxal, ca mai toate

demersurile din credin]\ [i teologie, nu la o exacti-

tate tehnicist\ se ajunge, de[i exactitatea rezult\, ci

la, adeseori, o exprimare poetic\, singura, cum sus]ine

[i Sf`ntul Isaac Sirul, capabil\ s\ surprind\ adev\-

rul la nivelul tainei.

~n aceste condi]ii, nu mai este surprinz\toare `n-

dr\zneala autorului de a polemiza subteran cu ni[te

afirma]ii care au fost preluate de to]i cei care s-au

ocupat scripturistic de Rug\ciunea lui Iisus. De exem-

plu, el spune c\ respira]ia `n aceast\ rug\ciune nu

este de importan]\ secundar\, ci este `nsu[i axul ei

vital; nu mai las\ `n indistinc]ie discu]ia despre ce

este conceptul de inim\ [i despre locul acesteia pe o

hart\ a persoanei umane; problematizeaz\, l\mu-

rind-o din interior, no]iune de trezvie; [i, `n general,

realizeaz\ o punere `n abis (o mise en ab`me) a fie-

c\rui act [i a oric\rei no]iuni implicate `n lucrarea

Rug\ciunii lui Iisus, urm\rind dob`ndirea pentru

practicant a unei intimit\]i cu sine, a unei ad`nciri

a propriului sine, pentru a — iar\[i paradoxal — con-

[tientiza abisalitatea, a sa [i a demersului experie-

rii, c`nd se angajeaz\ `n aceast\ rug\ciune.

                                                       

   Arhim. Clement Haralam
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CE ESTE RUG|CIUNEA LUI IISUS

1

Tot ce-]i poate oferi via]a mai `nalt, mai bun, mai

frumos, mai puternic este s\ te pun\ `n situa]ia de

a spune „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumne-

zeu, miluie[te-m\ pe mine p\c\tosul”. Este tot ce

poate face via]a pentru ea `ns\[i aici [i `n eternitate.

Ca s\ se descopere pe sine ca mai bun\ dec`t a nu fi

fost, ca dar care `ntrece orice suferin]\ de a-l p\stra

`n excelen]a lui de dar, ca bine care `ntrece orice de-

zam\gire [i chin de a-l cunoa[te. Aceast\ spunere,

aceast\ rug\ciune este singura care te poate duce la

starea integral\ a fiin]ei.

2

 Prin aceast\ Rug\ciune nu mai e[ti exterior ]ie

`n exterioritatea lumii, ci `]i tr\ie[ti interioritatea ta `n

interioritatea lumii. Lumea nu-]i mai este o colec]ie

de obiecte printre care treci, ci apropierea, aproapele

unei prezen]e; nu-]i mai este indiferent\, abstract\,

opac\, ci se raliaz\ intimit\]ii tale, `]i devine o stare

l\untric\, te implic\ [i, mai mult, o implici, `ntr-un

fel de animism primordial, `n care lucrurile nu nu-

mai c\ pot, dar [i sunt un semn, o m\rturie a unei so-

lidarit\]i universale a creaturalului. 
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3

Pentru c\ totul a fost creat pentru a se ajunge

la chemarea [i respirarea numelui Fiului lui Dum-

nezeu, `ntru restaurarea st\rii de dinaintea c\derii

[i-ntru transfigurarea lumii unificate `n Hristos. Dum-

nezeu n-a l\sat pe p\m`nt o mai mare, mai deplin\

bucurie dec`t chemarea acestui Nume, fie c\ cineva

ajunge s\-[i pogoare mintea `n inim\ [i s\ vad\ lu-

mina ~mp\r\]iei, fie c\ cineva este `ncep\tor [i abia

deslu[e[te taina aceasta. „Iar acestea s-au scris ca s\

crede]i c\ Iisus este Hristosul, Fiul Domnului, [i cre-

z`nd, s\ ave]i via]\ `n numele Lui” (In 20, 31). 

4

~ntru Fiul, Cuv`nt al Tat\lui, ca `nceput netem-

poral (bereshit), a fost creat\ lumea (mai `nt`i ca

lumin\… „Eu sunt lumina lumii”, nu lumina mate-

rial\, lumin`nd exterioritatea lucrurilor, ci lumina

constitutiv\ a lumii, lumina `n care se poate `ntoarce

creatura [i creaturalul transfigurat) [i `ntru numele

S\u este ]inut\, dintru r\sfr`ngerea asupra ei a iu-

birii dintre persoanele Sfintei Treimi. {i ceea ce a

fost creat `n Cuv`nt desf\[oar\ o istorie a `ntoarcerii

`n Cuv`nt, istorie `n care oamenii credin]ei, eliber`nd

creaturile [i toat\ zidirea de str`mtorarea c\derii,

vor alc\tui, `n uniunea iubirii, trupul cosmic al lui

Hristos.
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5

De aceea Numele S\u e tot ce avem mai puternic

pentru a ne elibera de efectele c\derii, de neputin]a,

p\catele [i ne[tiin]a noastr\, dob`ndind s\n\tatea

sufletului, cuno[tin]a Duhului, luminarea [i `ndum-

nezeirea noastr\, toate posibile prin Rug\ciunea lui

Iisus. Rug\ciune care, profund personal\, nu poate

fi a unei singulariz\ri elitiste sau tehniciste. „Pentru

Sf`ntul Isaac Sirul, `n ascez\ nu e loc pentru nici o de-

s\v`r[ire personal\, totul fiind orientat spre aceast\

intimitate cu Dumnezeu” (Sabino Chialà). Practi-

cantul ei trebuie s\ fie integrat `n via]a Bisericii, fi-

indc\ nici aceast\ rug\ciune nu se face dec`t `n spirit

eclesial, [i nu ca un exerci]iu spiritual individual, in-

dependent. Calitatea particip\rii la via]a Bisericii [i

practicarea Rug\ciunii lui Iisus se poten]eaz\ una pe

alta. C\ci via]a interioar\ `[i trage realitatea din rea-

litatea mai „material\”, mai „obiectiv\” a Liturghiei.

6

Nu ne putem ruga dec`t ca fiin]e liturgice, dec`t ca

[i con[tiin]e dialogale `n cadru eclesial comunitar.

Pentru c\, dac\ fiecare ar fi al s\u pentru sine, acest

lucru ar anihila orice spiritualitate, orice valoare, orice

consisten]\ ideatic\ [i orice transcenden]\. „Milu-

ie[te-m\ pe mine, p\c\tosul” `nseamn\: miluie[te `n

mine toat\ crea]ia Ta, pe to]i oamenii, vii [i adormi]i,

sau: miluie[te toat\ lumea Ta, ca s\ pot [i eu s\ fiu cu

adev\rat miluit, fiindc\, cum ar putea exista miluin]\

numai pentru mine, cum a[ putea exista eu numai
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pentru mine? ~nseamn\: miluindu-m\, miluie[ti soli-

daritatea mea cu to]i oamenii, c\ci numai prin aceasta

pot fi [i eu m`ntuit.

7

~n adev\r, rug\ciunea „Doamne Iisuse…” cuprinde
Dumnezeirea, omenitatea [i cosmosul, toat\ reali-
tatea, `n ve[nicie. Ea este partea cea mai tare, chin-
tesen]ial\, a demersului rug\tor al omului [i n-ar fi
putut ap\rea dec`t pe fondul `n]elegerii vie]ii umane
ca realitate teandric\, de ne`n]eles [i de nejustificat
f\r\ orizontul Dumnezeirii accesibil prin rug\ciune.
Rug\ciunea nu este o `ndeletnicire elitist\, pentru ra-
finament spiritual sau pentru distinc]ie psihologic\,
ori pentru dob`ndirea unor puteri dincolo de grani-
]ele omene[ti obi[nuite. Ea este o realitate l\untric\ a
omului, este o realitate structural\ a lui. Din acest ade-
v\r al rug\ciunii `n general se ridic\ adev\rul [i spe-
cificul particular al Rug\ciunii lui Iisus.

8

I se spune Rug\ciunea lui Iisus sau Rug\ciunea
inimii, pentru c\ se face `n inim\, a[a cum Cuv`ntul,
Logosul a fost El ~nsu[i z\mislit `n inima Tat\lui ce-
resc. {i a[a cum prin Cuv`ntul toate s-au f\cut [i prin
El se `ntorc `mbog\]ite, des\v`r[ite, unificate [i trans-
figurate la Tat\l, a[a [i mintea, `ntoars\ `n locul ei de
ob`r[ie, unit\ [i l\rgit\ de principiul ei formator, al-
c\tuie[te cu inima o nou\ realitate divino-uman\,
apt\ de a primi realitatea transfiguratoare a energii-
lor necreate ale lui Dumnezeu. 
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DESPRE RUG|CIUNE

1

Rug\ciunea este ceea ce aude [i `mpline[te Dum-

nezeu c`nd ~i adres\m cuvinte. Nu ceea ce cerem noi,

c\ci rug\ciunea, dac\ este cerere, este aceea care vine,

de fapt, `n urma acord\rii, d\ruirii de c\tre Dumne-

zeu: El voind [i d\ruind, ne inspir\ [i rug\ciunea

pentru a-I cere ceea ce harul S\u deja ne-a acordat.

Fiindc\, mai `nt`i, Duhul Se roag\ `n noi, adic\ El ne

inspir\ g`ndul, voin]a de a ne ruga, El ne ]ine `n ur-

gen]a de a ne ruga [i prin prezen]a Lui ne rug\m ca

de la noi `n[ine, ca voin]\ [i evlavie personal\. 

2

Orice rug\ciune `nseamn\ `n primul r`nd „fac\-se

voia Ta”. Rug\ciunea lui Iisus cere [i este prin exce-

len]\ lep\darea voii proprii, golirea fiin]ial\ de sine,

pentru a-L primi pe Hristos [i a sim]i apropierea de

El, intimitatea fiin]ial\ cu El, „miluie[te-m\” sem-

nific`nd tocmai abandonarea eului [i a preten]iei aces-

tuia de a se salva prin for]ele proprii [i recunoa[terea

neputin]ei ontologice de a face ceva f\r\ El („f\r\

Mine nu pute]i face nimic”), de a fi ceva f\r\ El.  
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3

„{i c`nd sta]i de v\ ruga]i, s\ crede]i c\ a]i [i pri-

mit, [i va fi vou\”. Dar `ns\[i rug\ciunea, `ncredin-

]area, credin]a de a primi vin de la Dumnezeu, c`nd

se creeaz\ acea intimitate `ntre rug\tor [i Dumnezeu,

acea circularitate a rug\ciunii, acea stare pururea

primitoare. Adev\rata cerere este `n `ncredin]area pri-

mirii, este deja primire, fiindc\, mai slab sau mai in-

tens, nu poate fi f\cut\ dec`t `n Duhul Sf`nt. ~n pute-

rea acestei `ncredin]\ri, `n dob`ndirea puterii acestei

`ncredin]\ri st\ toat\ taina rug\ciunii, a intimit\]ii

noastre cu Dumnezeu [i a `ndr\znelii noastre c\tre El.

4

Dumnezeu este ascultare `n l\untrul inimii mele,

unde-I vorbesc. A m\ ruga este a fi `n Dumnezeu sau

Dumnezeu a fi `n mine. ~n aceast\ rela]ie, Dumnezeu

este Cel Care `ncepe [i Care face partea cea mai im-

portant\. Eu iau parte la rug\ciune, dar Dumnezeu o

ini]iaz\. Dumnezeu lucreaz\ `n mine, eu sunt doar

actul accept\rii acestei lucr\ri care m\ dep\[e[te

nesf`r[it de mult. Eu spun cuvintele, dar Dumnezeu

le lucreaz\, le d\ fiin]\ [i adev\r. Eu le spun cu min-

tea, [i Dumnezeu le d\ ad`ncime [i putere vie `n ini-

m\ [i m\ face s\ le simt ca o putere a `nse[i interio-

rit\]ii mele, mie `nsumi cu uimire descoperit\ ca un

izvor de via]\ netrec\toare.   

Eu spun cuvinte, dar din t\cerea [i cu t\cerea fiin-

]ei mele, ca s\ poat\ locui, vorbi, lucra `n ele Dumnezeu.

Sau: rostirea mea interioar\ este tocmai ascultarea
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a ceea ce vorbe[te Dumnezeu `n ad`ncul inimii mele.

M\ a[ez la rug\ciune pentru a lua act [i a participa

la lucrarea lui Dumnezeu `n mine, pentru a fi mai pu-

ternic con[tient de harul Lui, de chipul Lui `n mine,

de suflarea Lui `n `ns\[i alc\tuirea fiin]ei mele. S-ar

putea spune [i: tu nu M-ai c\uta, dac\ nu M-a[ fi re-

velat ]ie deja. 

Dac\ El ~nsu[i nu S-ar face rug\ciune `n mine,

eu n-a[ putea s-o rostesc. Dar El Se pogoar\ `n inima

mea [i, din Cuv`nt al lui Dumnezeu, de ne`nchipuit [i

de negr\it, el se face cuv`nt al min]ii mele, sun`nd [i

semnific`nd.

5

Nici rug\ciunea, nici `nsemnarea cu Sf`nta Cruce,

nici apropierea sau atingerea de icoane [i de moa[te,

nici `mp\rt\[ania, nici miruirea, nici luarea aghiaz-

mei, nici rug\ciunea inimii nu trebuie transformate

`n mijloace. ~n esen]\, rug\ciunea, rug\ciunea inimii,

se fac pentru ele `nsele, [i nu pentru un scop dincolo de

ele, pentru comuniunea cu Dumnezeu, indiferent ce ni

se `nt`mpl\. Te rogi, e[ti rug\ciune, e[ti `n intimitate

cu Dumnezeu, nu mai e de dorit altceva: ce ]i se ada-

ug\ peste starea de rug\ciune este treaba lui Dum-

nezeu, nu a ta, [i este un dar pe deasupra.

6

Rug\ciunea e o str\danie imens\, dar, ca l\sare `n

voia lui Dumnezeu, o aten]ie clip\ de clip\, nu a-ncor-

d\rii, a concentr\rii `nver[unate, ci a sim]irii prezen]ei
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lui Dumnezeu, o deta[are de toate, dar nu ca o lipsire,

ci tocmai ca o asumare; o situare perpetu\ `n pri-

mirea adev\rului, dar nu ca act al t\u, ci ca partici-

pare la un act care doar se s\v`r[e[te prin tine. {i se

s\v`r[e[te prin tine nu ca entitate pasiv\, ci ca per-

soan\ liber\, cu c`t mai liber\, cu at`t mai apt\ s\

se lase invadat\ de ceea ce o dep\[e[te `n chip ne-

sf`r[it nesf`r[it.

7

~mpr\[tierea nu este numai a min]ii, a p\r]ii

noastre suflete[ti, ci a `ntregului trup, tot a[a cum

trezvia este a integralit\]ii noastre [i sim]it\ [i tru-

pe[te. C`nd trezvia nu este sim]it\ trupe[te, ea nu este

autentic\, fiindc\ trezvia nu este doar o `ncordare

[i o orientare a aten]iei, ci deja o unificare a noastr\ cu

noi `n[ine, o realizare concret\ a prezen]ei asumante

[i `nsumante a intr\rii noastre `n deschiderea ca

persoan\ spre Dumnezeu. Trezvia nu este o `ngustare

a realit\]ii noastre, o excludere a complexit\]ii date

nou\, pentru a eficientiza un demers cognitiv, ci toc-

mai intrarea `n posesia `ntregii noastre fiin]e poten-

]ate de atrac]ia comunional\ cu Dumnezeu.

8

Nu te ruga ca a[tept`nd, ci ca fiind `n iminen]\.

Esen]a rug\ciunii este primirea — voin]a, [tiin]a, sta-

rea de a primi, nu h\rnicia de a acumula merite prin

`ndelunga a[teptare lucr\toare. Esen]a rug\ciunii,

care este cuv`nt suprasaturat, este `ns\[i auzirea
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de c\tre Dumnezeu, iar `n ce te prive[te, con[tiin]a c\

e[ti auzit, dar nu ca siguran]\ de sine, ci ca uimire

[i `nminunare smerit\ c\ te sim]i auzit.

9

Dumnezeu, fiind iubire, r\spunde nu at`t la invo-

carea, fie ea [i atent\, c`t la chemarea Lui cu dragoste,

iar aten]ia este bun\ `n m\sura `n care este dragoste,

apropiere, unire. Aten]ia este `ncercarea de a rea-

liza sim]irea prezen]ei Celui pururi prezent printr-o

smerire at`t de `nfr`nt\, prin pogor`rea `ntr-un at`t

de mare abis al smereniei, `nc`t aceasta devine d\-

ruire integral\ de sine, rev\rsare de-ofrand\, iubire.

10

Adev\rata rug\ciune este un dar de la Dumnezeu

[i, ca dar, ea m\ face pe mine, eu doar o primesc, m\

face primire a ei [i, de fapt, chiar [i pornirea de a o

primi `mi este dat\, `nc`t, dac\ reu[esc s\ m\ rog cu

adev\rat, m\ v\d doar un mediu, un loc, un act al ru-

g\ciunii, m\ simt rug\ciune, dar f\cut\, `n ad`ncul

inimii mele, de ceva care m\ dep\[e[te, m\ `nglo-

beaz\, m\ conduce, m\ ]ine. {i atunci ea, care pare c\

iese de la mine, de fapt vine la mine, eu o primesc de

la Dumnezeu [i o `ntorc la El, dar El a `nceput-o, eu

doar umblu `ntr-`nsa, g`ndesc [i vorbesc `ntr-`nsa,

respir [i tac `ntr-`nsa.


