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Cuvânt `nainte
Mul]umesc ostenitorilor Editurii Doxologia a Mitropoliei
Moldovei [i Bucovinei pentru ini]iativa de a aduna `ntr-un
volum câteva texte de spiritualitate ortodox\ [i m\rturii
despre duhovnici pe care i-am cunoscut, ap\rute `n diferite
publica]ii `n limba român\ sau `n limba german\.
Dumnezeu m-a chemat s\ slujesc Biserica `n Occident,
unde Ortodoxia este minoritar\ [i pu]in cunoscut\. Totu[i
ea fascineaz\ pe mul]i occidentali, mai cu seam\ prin spiritualitatea ei exprimat\ `n Liturghie [i `n icoan\. A[a se face
c\, `n cei aproape 30 de ani de slujire `n context occidental,
ca preot [i apoi ca episcop, am fost invitat adeseori s\ prezint spiritualitatea ortodox\ `n medii eterodoxe. De fiecare
dat\ a trebuit s\ ]in seam\ de auditoriul, pu]in sau deloc cunosc\tor al Bisericii Ortodoxe, [i s\ prezint subiectul cerut
`ntr-o form\ simpl\ [i didactic\, mai pu]in obi[nuit\ pentru
cititorul ortodox. Discu]iile `ns\ pe marginea textului au
avut `ntotdeauna un caracter familial [i pragmatic, cu exemple concrete din via]a unor mari P\rin]i duhovnice[ti sau
chiar a unor credincio[i de rând. Exemplele edific\ mai mult
decât `nv\]\tura abstract\! Totu[i este nevoie [i de cunoa[terea teoretic\ a credin]ei pentru a nu c\dea `n erezie sau `n
supersti]ie.
Ortodoxia atrage [i angajeaz\ atât prin `nv\]\tura, cât
[i prin spiritualitatea ei, aspecte fundamentale [i complementare ale credin]ei, care nu pot fi separate: cunoa[terea
hr\ne[te mintea prin `n]elesurile tainice despre Dumnezeu, iar
spiritualitatea sau via]a duhovniceasc\ ajut\ min]ii s\ coboare `n inim\ pentru a se uni cu Dumnezeu. Rug\ciunea
[i asceza ne conduc treptat, a[a cum spune Sfântul Diadoh al
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Foticeii, la „sim]irea inimii, care `nseamn\ sim]irea lui Dumnezeu”, Cel ce locuie[te `n inim\. Astfel vom ajunge s\
avem o inim\ cald\, pa[nic\ [i `n]eleg\toare a neputin]ei
omene[ti.
Dac\ ne limit\m doar la cunoa[terea intelectual\ a credin]ei, vom fi reci `n rela]ia cu semenii [i vom c\dea u[or `n
mândrie, c\ci „cuno[tin]a seme]e[te” (I Corinteni 8, 1), iar
dac\ r\mânem „copii la minte” (I Corinteni 14, 20), vom fi
ispiti]i u[or de `nv\]\turi [i practici gre[ite. Din p\cate, cele
dou\ extreme sunt prezente [i ast\zi peste tot. ~ntâlnim mereu credincio[i cu o oarecare cultur\ teologic\, dar care n-au
c\ldura inimii, pentru c\ nu tr\iesc ei `n[i[i ceea ce [tiu despre Ortodoxie. Ace[tia sunt `nclina]i spre critica [i judecata
altora. Dup\ cum `ntâlnim credincio[i obi[nui]i cu practici
oculte, contrare Ortodoxiei, sau care sunt atra[i u[or de secte
tocmai pentru c\ nu cunosc `nv\]\tura ortodox\.
Este adev\rat c\ cei mai mul]i credincio[i n-au cuno[tin]e teoretice despre credin]a pe care o m\rturisesc, dar au
„sim]ul Ortodoxiei”, care vine din tr\irea lor smerit\ `n Biseric\. Este vorba despre o cunoa[tere existen]ial\, o iluminare l\untric\, mult mai important\ decât cunoa[terea teoretic\. La acest „sim] al Ortodoxiei” trebuie s\ ajung\ [i cei
`nv\]a]i, [i cei ne`nv\]a]i.
~n partea a doua a c\r]ii de fa]\ sunt adunate câteva
m\rturii despre duhovnici pe care i-am cunoscut. Dumnezeu,
`n marea Sa milostivire, m-a `nvrednicit s\ cunosc mul]i duhovnici cu via]\ sfânt\ de la care am putut `nv\]a mult. Totu[i abia dup\ trecerea lor la Domnul, chipul [i `nv\]\tura
lor s-au fixat `n inima mea. De fiecare dat\ când `i pomenesc, m\ cuprinde dorul dup\ ei [i regretul c\ nu i-am cercetat [i mai des [i c\ nu i-am apreciat [i mai mult. A[a se
`ntâmpl\ adeseori, s\ apreciem o persoan\ drag\ mai mult
dup\ ce n-o mai avem printre noi decât atunci când a fost cu
noi. F\r\ ace[ti P\rin]i, Biserica noastr\ ar fi mult mai s\rac\ [i lipsit\ de pov\]uitori. Ei ne-au ar\tat calea smereniei [i
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a ascult\rii, f\r\ de care nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu. Ei ne-au `nv\]at r\bdarea `n necazurile [i suferin]ele
vie]ii care ne sfin]esc [i ne unesc cu Dumnezeu mai mult
decât orice alt\ nevoin]\. Ei ne-au `nv\]at s\ gândim frumos
[i s\ tr\im frumos, cu iubire unii fa]\ de al]ii, dac\ vrem s\
avem pace `n suflet [i binecuvântarea lui Dumnezeu `n
via]\. Sunt `ncredin]at `n inima mea c\ to]i ace[ti P\rin]i au
primit de la Dumnezeu cununa sfin]eniei [i c\ se roag\ pentru cei ce-i cinstesc [i le urmeaz\ sfaturile. De aceea s\ zicem
`mpreun\ cu stihira: „Mul]imile c\lug\rilor ([i ale credincio[ilor), pe voi `ndrept\torilor v\ cinstim, cuvio[ilor P\rin]i, c\ prin
voi am cunoscut a umbla pe c\rarea cea dreapt\ cu adev\rat. Ferici]i
sunte]i c\ lui Hristos a]i slujit [i a]i biruit puterea vr\jma[ului.
Cei ce sunte]i cu `ngerii `mpreun\-vorbitori [i cu drep]ii [i cu
cuvio[ii `mpreun\ locuitori, cu care ruga]i-v\ Domnului s\ miluiasc\ sufletele noastre”.
M\ rog Bunului Dumnezeu ca gândurile despre spiritualitatea ortodox\ din aceast\ carte s\ aduc\ cititorului `nt\rirea lui `n credin]\ prin aprofundarea cunoa[terii ei, iar
m\rturiile despre duhovnicii pe care i-am cunoscut s\-i fie
o `ncurajare `n tr\irea ei de zi cu zi.
Mitropolitul Serafim
Nürnberg, 11 iunie 2015,
Sfântul Ierarh Luca al Crimeii, Doctorul f\r\ de argin]i
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Spiritualitate monahal\ româneasc\:
isihasm, paisianism, note distincte
fa]\ de monahismul altor Biserici Ortodoxe∗
Introducere
Termenul „spiritualitate”, tradi]ional `n literatura de specialitate din Occident, câ[tig\ [i la noi tot mai mult teren `n
studiile referitoare la via]a duhovniceasc\, mai cu seam\ c\
el a fost folosit de P\rintele Profesor Dumitru St\niloae la
editarea manualului pentru Institutele teologice intitulat:
Teologia moral\ ortodox\1, cu subtitlul Spiritualitatea ortodox\.
Se pare c\ marele nostru teolog, care a publicat esen]ialul
crea]iei sale `n timpul dictaturii comuniste, nu putea s\ foloseasc\ pentru o astfel de carte un titlu tradi]ional, [i anume
acela de Mistica ortodox\ sau Ascetica ortodox\, expresii neagreate de puterea comunist\.
~n limba român\, termenii de origine latin\ „spirit”, „spiritual”, „spiritualitate” au o accep]iune mai larg\ decât termenii
deriva]i din slavonescul „duh”, care se raporteaz\ exclusiv
la Duhul Sfânt [i exprim\ realit\]i duhovnice[ti, mistice, ca
lucr\ri ale Duhului Sfânt `n sufletul credinciosului. De pild\,
un om poate fi socotit spiritual sau moral f\r\ s\ fie neap\rat [i duhovnicesc. Omul duhovnicesc este mai mult
Articol alcătuit pentru Istoria monahismului ortodox român de la origini
până astăzi (3 volume) în colaborare cu Academia Română, în curs de
apariţie.
1
Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia moral\ ortodox\, vol. III, Spiritualitatea Ortodox\, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1981.
1 *
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decât omul spiritual sau moral; el face `n via]a sa experien]a Duhului. Tocmai de aceea ortodoc[ii prefer\ expresiile
„via]\ duhovniceasc\” sau „via]\ mistic\”, „duhovnic” [i „duhovnicie”, fa]\ de expresiile „via]\ spiritual\”, „spiritual”
[i „spiritualitate”.
Dac\ folosim totu[i termenul „spiritualitate”, vom `n]elege prin el „via]a `n Hristos” [i „via]a `n Duhul Sfânt” sau
„via]a duhovniceasc\” proprie tuturor cre[tinilor. De la `nceput trebuie s\ subliniem caracterul unitar al spiritualit\]ii ortodoxe. ~n Ortodoxie nu se vorbe[te de spiritualitate
la plural, ca `n catolicism, unde `ntâlnim o sumedenie de
„spiritualit\]i”, proprii numeroaselor ordine religioase. Desigur c\ aceast\ diversificare a spiritualit\]ii `n Apus a ap\rut din necesit\]i practice, odat\ cu ivirea diferitelor ordine
[i institu]ii religioase, care [i-au definit specificul printr-o
„spiritualitate” proprie. ~n Biserica Ortodox\, spiritualitatea este una pentru to]i cre[tinii: laici, monahi sau clerici. {i
aceasta pentru c\ via]a duhovniceasc\ urm\re[te transformarea l\untric\ a omului, sfin]irea sau des\vâr[irea lui.
Dac\ omul se sfin]e[te pe sine `nsu[i cu darul lui Dumnezeu,
sfin]enia `ns\[i `l va `nv\]a cum s\ se comporte `n toate situa]iile vie]ii. Când Hristos spune: „Fi]i, dar, voi des\vâr[i]i
precum Tat\l vostru Cel ceresc des\vâr[it este” (Mt. 5, 48),
Se adreseaz\ tuturor, indiferent de starea social\ sau de slujirea pe care fiecare o poate avea `n Biseric\. Idealul este
acela[i pentru to]i, [i anume dobândirea dragostei care ne
face asemenea cu Dumnezeu. Doar mijloacele pentru atingerea lui pot fi diferite.
De asemenea, trebuie s\ spunem c\ spiritualitatea ortodox\ este de esen]\ isihast\. Tradi]ia isihast\, adic\ tinderea
ne`ncetat\ dup\ pacea inimii, se afl\ `n inima spiritualit\]ii
ortodoxe. De[i `n general se crede c\ isihasmul este specific
doar monahismului, nu trebuie s\ uit\m totu[i c\ spiritualitatea ortodox\ este ea `ns\[i monastic\. ~ntr-adev\r, mai ales
monahii au `ncercat s\ tr\iasc\ maximalismul evanghelic
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pentru a ajunge la unirea cu Dumnezeu [i la pacea inimii [i
tot ei au exprimat `n scris multe din experien]ele vie]ii lor
duhovnice[ti pentru ca s\ se foloseasc\ [i al]ii. Patericul,
Scara, Filocaliile, toate scrise de monahi `mbun\t\]i]i, sunt
c\r]i de referin]\ pentru spiritualitatea ortodox\. De asemenea, monahii au alc\tuit textele liturgice din cultul Bisericii
[i nenum\rate alte rug\ciuni. Totu[i este gre[it s\ vedem `n
monahi o elit\ a Bisericii. Idealul monastic nu este superior
idealului cre[tin, propriu tuturor celor boteza]i, de[i forma
de vie]uire este diferit\. Esen]a monahismului este poc\in]a
pân\ la moarte [i lupta ascetic\ `mpotriva p\catului [i a patimilor. Nimeni nu se duce la m\n\stire cu gândul de a deveni sfânt, de[i scopul vie]ii cre[tine este tocmai sfin]enia sau
asem\narea cu Dumnezeu prin dragoste. Aceasta este `ns\
darul exclusiv al lui Dumnezeu. Cât tr\im `n lume, gândul
[i osteneala noastr\ a tuturor, credincio[i mireni, monahi [i
clerici, sunt de a ne apropia de Dumnezeu prin poc\in]\ [i
smerenie [i a ne lupta „pân\ la sânge” (Evr. 12, 4) cu p\catul. Pacea inimii [i sfin]enia sunt darurile gratuite ale lui
Dumnezeu care ni se `mp\rt\[esc `n func]ie de deschiderea
inimii, prin poc\in]\ [i nevoin]\, pentru primirea lor.
~n acela[i timp, trebuie s\ spunem c\ spiritualitatea ortodox\ prive[te toat\ via]a credinciosului: `n Biseric\, `n familie [i `n societate sau `n retragerea sa din lume. Ea este
suma vie]ii cre[tine, sinteza vie]ii Bisericii. Mai cu seam\ `n
Biseric\, [i cu atât mai mult `ntr-o m\n\stire, totul trebuie
s\ sus]in\ [i s\ promoveze via]a duhovniceasc\, pân\ [i activit\]ile cu caracter material sau financiar referitoare la asisten]a social\, la construc]ii sau la sus]inerea slujitorilor. Iar
familia [i societatea trebuie v\zute [i tr\ite ca prelungire a
Bisericii. De aceea Ortodoxia nu separ\ Liturghia de Teologie,
nici de Diaconie (slujirea semenilor), nici de angajarea `n
familie sau `n societate. Toate acestea sunt aspecte necesare
ale spiritualit\]ii sau vie]ii duhovnice[ti, care `mbr\]i[eaz\
via]a omului `n toate manifest\rile ei.
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David, miluie[te-m\” (Mc. 10, 47), [i de la invocarea liturgic\,
repetat\: „Doamne, miluie[te”, ei au ajuns la „rug\ciunea lui
Iisus”: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\”, care, repetat\ ne`ncetat, cu aten]ia concentrat\ `n
inim\, reprezint\ esen]a vie]uirii isihaste. Isihasmul este atât
de legat de rug\ciune, cu deosebire de rug\ciunea lui Iisus,
`ncât poate fi identificat cu aceasta. ~n accep]iunea popular\, isihastul (sihastrul) este monahul care se lini[te[te `n singur\tate [i se roag\ ne`ncetat pentru lume.
Dar rug\ciunea lui Iisus este proprie nu numai isiha[tilor, ci [i monahilor `n general. Ea este recomandat\ de mul]i
P\rin]i ascetici – `ntre care [i de Sfântul Vasile de la Poiana
M\rului – chiar [i mirenilor. Acesta `l citeaz\ pe Sfântul
Simeon al Tesalonicului, care „porunce[te arhiereilor, preo]ilor, c\lug\rilor [i tuturor mirenilor [i-i sf\tuie[te s\ zic\ [i s\
uneasc\ cu r\suflarea `n toat\ vremea [i `n tot ceasul aceast\
sfin]it\ rug\ciune”5. Rug\ciunea lui Iisus r\mâne `ns\ cu deosebire „rug\ciunea de toat\ vremea a monahului”, adic\
rug\ciunea pe care monahul se str\duie[te s-o rosteasc\ tot
timpul `n afara slujbelor Bisericii. La tunderea `n monahism,
noul monah prime[te metaniile, adic\ „sabia Duhului, care
este cuvântul lui Dumnezeu, spre rug\ciunea cea de tot
ceasul c\tre Mântuitorul Hristos. C\ este dator `n toat\ vremea a avea `n minte, `n inim\, `n cuget [i `n gura lui numele
Domnului Iisus [i a zice: «Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul»”6. ~ns\ nu este
deloc u[or s\ roste[ti `ncontinuu rug\ciunea lui Iisus cu
aten]ia concentrat\ `n inim\. Aceasta presupune o `ncordare
psihic\ deosebit\, proprie doar celor avansa]i duhovnice[te.
Tocmai de aceea nici un monah nu se retrage `n pustie pentru
a se dedica exclusiv rug\ciunii decât dup\ o lung\ experien]\
Filocalia româneasc\, VIII, p. 593.
Rânduiala schimei celei mici, `n Molitfelnic, Editura Institutului Biblic
[i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1998, pp. 479-480.
5
6
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`n via]a de ob[te, unde accentul se pune pe desp\timire prin
ascultare, munc\ [i rug\ciunea comun\. Numai dup\ ce
monahul s-a desp\timit prin efortul constant de renun]are la
sine [i la voia sa proprie, se poate retrage `n pustie pentru „a
fi singur cu Cel Singur” `ntr-un permanent dialog. Dar chiar
[i isiha[tii cei mai avansa]i alterneaz\ rug\ciunea lui Iisus
cu citirea Psaltirii [i a rug\ciunilor din cadrul celor [apte
Laude ale Bisericii, pân\ când rug\ciunea devine o stare de
har [i se realizeaz\ de la sine, f\r\ efortul propriu.
~n str\dania lor de a ajunge la o rug\ciune cât mai curat\,
adic\ lipsit\ de gânduri str\ine care-l asalteaz\ pe rug\tor
tocmai `n timpul rug\ciunii, monahii isiha[ti au descoperit
[i o „metod\ de rug\ciune” care leag\ rostirea cuvintelor de
ritmul respira]iei [i de o anumit\ pozi]ie a trupului. Sfântul
Ioan Sc\rarul spune: „Pomenirea lui Iisus s\ se uneasc\ cu
r\suflarea ta [i atunci vei cunoa[te folosul lini[tii (isihiei)”7.
Astfel se recomand\ [ederea pe un sc\unel, cu capul plecat
spre locul inimii [i rostirea cu mare aten]ie a rug\ciunii lui
Iisus pe ritmul respira]iei; prima parte a ei: „Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu”, inspirând aerul `n piept [i
odat\ cu el pe Domnul ~nsu[i, iar a doua parte: „Miluie[te-m\
pe mine, p\c\tosul”, expirând. Tradi]ia ascetic\ r\s\ritean\
ne `nva]\ ca `n timpul rug\ciunii s\ ne „`nchidem cugetarea
(mintea) `n cuvintele rug\ciunii”8, pentru ca s\ nu se `mpr\[tie `n alt\ parte, ci s\ „coboare” `n inim\. „Coborârea
min]ii `n inim\” este o expresie r\spândit\ `n literatura isihast\. Ea explic\ procesul psihologic care are loc `n timpul
rug\ciunii, când mintea, ca energie a inimii, se une[te cu
inima. Totu[i „coborârea min]ii `n inim\” sau „unirea min]ii
cu inima” nu ]ine de voin]a celui care se roag\, ci de lucrarea
harului. Remarc\m aici [i faptul c\ `n tradi]ia rus\, la finalul rug\ciunii lui Iisus, s-au ad\ugat cuvintele „pe mine,
7
8

Filocalia româneasc\, IX, p. 394.
Ibidem, p. 406.
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p\c\tosul”, pe care tradi]ia româneasc\ le-a preluat. ~n tradi]ia greac\, rug\ciunea lui Iisus se limiteaz\ doar la cuvintele: „Doamne Iisuse Hristoase, miluie[te-m\”. }inând seama
de forma dezvoltat\ a rug\ciunii lui Iisus `n tradi]ia româneasc\, precum [i de lungimea cuvintelor `n limba român\,
credem c\ rostirea ei pe ritmul respira]iei este mai indicat\
sub forma scurt\ (greceasc\): „Doamne Iisuse Hristoase, miluie[te-m\”. Aceasta pentru ca respira]ia s\ nu-[i modifice
ritmul ei natural [i s\ se ajung\ la deregl\ri psiho-somatice.
P\rintele Arsenie Boca († 1989) recomand\ s\ se rosteasc\
rug\ciunea lui Iisus astfel: `ntre respira]ii s\ se zic\ „Doamne”, apoi, inspirând „Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu”, iar
expirând „miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul”9. ~n ce prive[te
„metoda de rug\ciune”, Sfântul Iosif de la V\ratec a adus
completarea ca `n timpul rug\ciunii s\ se pun\ „dou\ degete de la mâna dreapt\ la piept `n partea stâng\, mai sus de
inim\”10. Gestul fizic al punerii degetelor deasupra inimii
atrage aten]ia min]ii spre inim\, unde ea trebuie s\ coboare.
Metoda de rug\ciune poate fi un ajutor `n rostirea rug\ciunii lui Iisus cu mai mult\ aten]ie, `ns\ ea nu este esen]ial\,
nici obligatorie. C\ci, a[a cum am spus, p\trunderea rug\ciunii `n inim\ nu depinde nici de voin]a omului, nici de
metod\, ci de harul lui Dumnezeu care ni se `mp\rt\[e[te
gratuit pentru poc\in]a [i smerenia noastr\. Apoi trebuie
s\ spunem c\ practica `ndelungat\ a rug\ciunii lui Iisus pe
ritmul respira]iei nu se face f\r\ `ndrumarea unui nevoitor
care are deja o experien]\ `n acest sens. Credem c\, ast\zi,
extrem de pu]ini sunt monahii care practic\ rug\ciunea lui
Iisus dup\ metoda de mai sus. De obicei, rug\ciunea lui
Iisus se roste[te `n afara slujbelor biserice[ti, `n timpul lucrului, `n c\l\torie [i `n orice alt\ `mprejurare. Lucrul cel mai
P\rintele Teofil P\r\ian, ~ntâlniri cu oameni iubitori de Dumnezeu,
Ed. Re`ntregirea, Alba Iulia, 2010, p. 65.
10
Filocalia româneasc\, VIII, p. 608.
9
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important `n lucrarea ei r\mâne acela al concentr\rii aten]iei la cuvintele rug\ciunii [i al c\in]ei profunde care trebuie
s-o `nso]easc\. St\ruin]a `n rostirea cât mai deas\ a rug\ciunii lui Iisus va face ca numele lui Iisus s\ se `ntip\reasc\
treptat `n mintea [i `n inima rug\torului. Astfel mintea va fi
mereu strâns unit\ cu inima, nu se va mai `mpr\[tia `n cele
din afar\ [i nici nu va mai cobor` `n sim]uri, suscitând patimile trupe[ti. P\rin]ii ne `nva]\, de asemenea, c\ atunci
când r\zboiul gândurilor, mai cu seam\ al celor trupe[ti,
este deosebit de puternic [i iute, iar mintea obosit\, `ncât nu
poate rosti rug\ciunea lui Iisus `ntreag\, s\-L chem\m pe Domnul `n ajutor, repetând `n gând doar numele: „Iisuse”. Astfel
pomenirea numelui Domnului cu iu]eala r\zboiului `nsu[i
va face s\ `nceteze treptat gândurile necurate.
Fiindc\ rug\ciunea lui Iisus se realizeaz\ cu mintea unit\
cu inima, ea se mai nume[te [i „rug\ciunea inimii”. De
fapt, orice rug\ciune trebuie s\ tind\ s\ devin\ o rug\ciune
a inimii. Aceasta pentru c\ inima este centrul fiin]ei umane.
~n inim\, [i nu `n alt\ parte, se concentreaz\ ca `ntr-un focar
toate puterile fizice [i psihice, adic\ energiile care str\bat [i
sus]in fiin]a uman\. Mintea `ns\[i este o energie a inimii. Ea
izvor\[te ne`ncetat din inim\ [i se exprim\ prin creier. De
aceea, Mântuitorul zice: „C\ci din\untru, din inima omului,
ies cugetele cele rele, desfrân\rile, ho]iile, uciderile, adulterul,
l\comiile, vicleniile, `n[el\ciunea, neru[inarea, ochiul pizma[,
hula, trufia, u[ur\tatea […] [i spurc\ pe om” (Mc. 7, 21-23).
Sau: „Omul bun, din vistieria cea bun\ a inimii sale, scoate
cele bune, pe când omul r\u, din vistieria cea rea a inimii lui,
scoate cele rele. C\ci din prisosul inimii gr\ie[te gura lui”
(Lc. 6, 45). Inima este de asemenea simbolul inimii spirituale
`n care locuie[te de la Botez harul Duhului Sfânt, adic\ Dumnezeu ~nsu[i `n Treimea Persoanelor. Tocmai de aceea Dumnezeu ne cere s\ avem o inim\ curat\, demn\ de prezen]a Sa.
Când toate puterile suflete[ti se afl\ `n unitate [i armonie,
fiindc\ sunt concentrate `n inim\, atunci inima simte prezen]a
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lui Dumnezeu [i face experien]a unit\]ii cu `ntreaga umanitate [i cu toat\ crea]ia care se concentreaz\ `n ea. C\ci fiecare om este un microcosmos, recapituleaz\ `n sine toat\
umanitatea [i tot universul. Iar semnul atingerii unit\]ii l\untrice sau al p\cii inimii este tocmai „sim]irea inimii”, adic\
sim]irea c\ldurii harului care umple inima de dragoste fa]\
de oameni [i fa]\ de tot ceea ce exist\. Aceasta este inima
comp\timitoare [i milostiv\, care nu mai este separat\ de
nimeni [i de nimic, deoarece cuprinde `n sine totul. Ea se
roag\ pân\ [i pentru demoni [i vars\ lacrimi pentru toat\
f\ptura care p\time[te din pricina p\catului, c\ci nu poate
vedea pe nimeni suferind. La `ntrebarea: „Ce este inima plin\
de mil\?”, Sfântul Isaac Sirul r\spunde: „Arderea inimii pentru toat\ zidirea, pentru oameni, pentru p\s\ri, pentru dobitoace, pentru draci [i pentru toat\ f\ptura. ~n acest caz,
gândul la acestea [i vederea lor fac s\ curg\ din ochi [iroaie
de lacrimi. Din mila mult\ [i ap\s\toare ce st\pâne[te inima
[i din st\ruin]\, inima se mic[oreaz\ [i nu mai poate r\bda
sau auzi, sau vedea vreo v\t\mare, sau vreo `ntristare cât
de mic\, ivit\ `n vreo zidire. {i pentru aceasta aduce rug\ciune cu lacrimi `n tot ceasul [i pentru cele necuvânt\toare,
[i pentru du[manii adev\rului, [i pentru cei ce-l vat\m\ pe
el, ca s\ fie p\zi]i [i ierta]i…”11.
Câteva m\rturii despre rug\ciunea lui Iisus sau rug\ciunea inimii din Tradi]ia româneasc\ vor `nt\ri cele spuse
pân\ aici. Mai `ntâi, remarc\m faptul c\ nici un monah sau
credincios care a ajuns s\ dobândeasc\ de la Dumnezeu
rug\ciunea inimii nu va dezv\lui aceast\ tain\, de teama
de a nu o pierde. Dimpotriv\, to]i vor spune c\ nu au rug\ciunea sau c\ au avut-o pentru un timp, dar au pierdut-o.
Iat\ ce r\spunde P\rintele Irinarh Roseti (1771-1859) la
`ntrebarea ucenicului s\u Nectarie dac\ are rug\ciunea
inimii: „Fiule, cu adev\rat am avut-o pu]in\ vreme, dar am
11

Filocalia româneasc\, X, pp. 393-394.
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l\sat-o. C\ci pe când [edeam `n pustie, acei 12 ani, m\ rugam
lui Dumnezeu [i Preacuratei Maicii Lui ca s\-mi d\ruiasc\
acest sfânt dar. {ezând eu `ntr-o noapte la rug\ciune, la miezul nop]ii, de n\prasn\ s-a luminat chilia unde [edeam [i
m-a `mpresurat o v\paie de foc, dar nu m\ ardea; [i am
`nceput `n inima mea a striga tare: «Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul!». Iar
eu m-am `nsp\imântat [i m-am temut ca nu cumva s\ fie
`n[el\ciune diavoleasc\. A doua zi m-am dus la duhovnicul
meu, P\rintele Iosif12, care avea rug\ciunea min]ii [i a f\cut
[i câteva minuni, [i m-am m\rturisit. Iar el mi-a dat canon
s\ nu dorm culcat pe pat, ci, [ezând `n scaun, s\ dorm numai
un ceas `n 24 de ceasuri. ~ntorcându-m\ la chilia mea, m-am
ispitit ca s\ urmez dup\ porunca duhovnicului, dar n-am
putut. Atunci, v\zând c\ nu pot, m-am l\sat de rug\ciune”13.
~ntrebat fiind mai departe dac\ cineva care se las\ de
aceast\ rug\ciune o poate reprimi, b\trânul `i r\spunde c\
Dumnezeu i-o d\ din nou, numai s-o cear\ cu st\ruin]\. Acela[i ucenic m\rturise[te: „~l vedeam de multe ori cu ochii
plini de lacrimi, dar se st\pânea… s\ nu-l vad\ oamenii.
Alteori `l vedeam mi[cându-[i buzele, iar dac\ sim]ea c\
m\ uit la el, `ndat\ `nceta din buze. ~ns\ din cuvântul lui [i din
vederea mea am cunoscut c\ el avea rug\ciunea [i o lucra.
Dar mi-a spus mie a[a acoperit, ca s\ r\mân eu la `ndoial\
[i s\ nu mai spun [i la al]i oameni”14.
Un alt nevoitor al rug\ciunii, monahul Atanasie P\v\luc\ (1877-1955), `nva]\: „Ca s\-L putem avea mereu pe Hristos `n minte [i `n inim\, ne trebuie ne`ncetata rug\ciune [i
paza min]ii de gândurile rele. Zi mereu rug\ciunea lui Iisus,
Este vorba de Sf. Iosif de la V\ratec, ucenicul Sf. Paisie.
Arhimandritul Ioanichie B\lan, Patericul românesc, Editura M\n\stirea Sih\stria, 2005, p. 404.
14
Ibidem.
12
13
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fugi de oameni [i nu te `nvoi cu mintea la nici un lucru r\u. De
vei face acestea, Hristos va fi permanent cu tine”15.
Cu privire la aten]ia necesar\ `n timpul rug\ciunii, P\rintele Nicodim M\ndi]\ (1889-1975) spune: „Fra]ilor, s\ ne
rug\m ne`ncetat cu luare aminte [i cu aten]ie. S\ nu l\s\m
mintea s\ hoin\reasc\ `n timpul rug\ciunii. C\ la ce te gânde[ti, la aceea te [i `nchini [i rug\ciunea se preface `n p\cat,
c\ te `nchini idolilor din minte, iar nu lui Hristos. Deci s\
cerem ajutorul lui Dumnezeu, ca s\ ne putem ruga cum trebuie. Iar dac\ gândurile noastre fug, s\ le `ntoarcem `napoi,
precum `[i `ntoarce ciobanul oile ce fug din turm\”16.
Despre mo[ul Gheorghe Laz\r (1846-1916), „modelul adev\ratului pelerin român”, se [tie c\ avea darul rug\ciunii
lui Iisus pe care l-a transmis [i fiicei sale, Ana. Aceasta m\rturise[te: „Repetam mereu rug\ciunea «Doamne Iisuse»,
a[a cum m\ sf\tuia tata, dar nu puteam s-o zic cu aten]ie.
Mintea mea se r\spândea, de[i m\ rugam toat\ ziua. Mi se
p\rea c\ aten]ia mea este `n fa]\, iar nu `n inim\. Pentru
aceasta eram tare `ntristat\ [i m\ rugam lui Dumnezeu s\-mi
dea darul rug\ciunii. Odat\, trecând pe lâng\ o troi]\ de la
r\scrucea unui drum, m-am `nchinat `naintea ei cu mult\
credin]\. ~n clipa aceea am sim]it c\ o putere a intrat `n inima
mea. De atunci, mintea mi se pogoar\ `n inim\ [i m\ rog
totdeauna cu nespus\ bucurie [i c\ldur\”17.
Ca o concluzie la acest paragraf, `l cit\m pe P\rintele
Cleopa (1912-1998), care, la `ntrebarea: „Ce este rug\ciunea
min]ii [i ce este rug\ciunea inimii?”, r\spunde: „Rug\ciunea
min]ii este rug\ciunea cuget\rii, când mintea s-a deprins s\
se reculeag\ `n ceasul rug\ciunii pe care o roste[te `n `ntregimea ei, f\r\ risipire. ~n vremea acestei rug\ciuni, mintea
se tope[te, se une[te laolalt\ cu cuvintele scrise [i le roste[te
Ibidem, p. 599.
Ibidem, p. 657.
17
Ibidem, p. 501.
15
16
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românesc `n anii ’50 ai secolului trecut, spunea c\ „monahii
`[i `mplinesc datoria de rug\ciune pentru cei care nu [tiu
s\ se roage, pentru cei care nu vor s\ se roage, pentru cei ce
nu pot s\ se roage [i, `n special, pentru cei care nu s-au rugat
niciodat\”19.
~ntr-o m\n\stire de ob[te, Biserica cu slujbele ei determin\ ritmul zilnic al vie]ii c\lug\rilor. De aceea, `nc\ de la
apari]ia monahismului cenobitic (`nceputul sec. IV) a ap\rut
nevoia alc\tuirii de Pravile noi de rug\ciune, care s-au dezvoltat cu timpul `n diferite rituri liturgice pentru ca, spre sfâr[itul mileniului `ntâi, s\ se unifice `n ritul bizantin pe care `l
avem `n Biserica Ortodox\ pân\ ast\zi.
Nimeni nu poate face abstrac]ie de rug\ciunea Bisericii.
Chiar [i monahii isiha[ti care tr\iesc `n `nsingurare, dedicându-se `ntru totul rug\ciunii personale, nu `ntrerup leg\tura cu
Biserica. {i ace[tia sunt ]inu]i s\ participe, sâmb\ta [i duminica,
la rug\ciunea ob[teasc\, s\ se spovedeasc\ [i s\ se `mp\rt\[easc\ cu Sfintele Taine. Rug\ciunea privat\ nu este decât
extensia rug\ciunii Bisericii, care `mp\rt\[e[te credinciosului harul lui Dumnezeu. ~ndeosebi participarea la Sfânta Liturghie [i `mp\rt\[irea cu Trupul [i Sângele lui Hristos realizeaz\ unitatea `ntre credincio[i, pentru c\ ea vindec\ firea
uman\ de boala egoismului [i o face p\rta[\ firii lui Hristos
~nsu[i. „Firea celui mai tare schimb\ firea celui mai slab”,
zic P\rin]ii. Firea uman\ `ndumnezeit\ a lui Hristos cu care
ne `mp\rt\[im prin Sfintele Taine schimb\ firea noastr\ [i
o transform\ treptat `n ea `ns\[i, ne face una cu Hristos [i
una cu semenii no[tri `n umanitate. Aceast\ experien]\ au
f\cut-o Apostolii Domnului [i sfin]ii care s-au identificat
cu Hristos `n iubire [i suferin]\ pentru `ntreaga umanitate.
„Nu eu mai tr\iesc, ci Hristos tr\ie[te `n mine”. (Gal. 2, 20)
Sfin]ii s-au identificat cu Hristos Cel chenotic, Care din iubire
nesfâr[it\ fa]\ de lume [i pentru mântuirea ei „S-a de[ertat
19

Citat de Olivier Clément, `n L’Eglise Orthodoxe, Paris, 1965, p. 114.
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pe Sine, chip de rob luând, f\cându-Se asemenea oamenilor […]. S-a smerit pe Sine, ascult\tor f\cându-Se pân\ la
moarte, [i `nc\ moarte de cruce” (Filip. 2, 7-8). De aceea, pentru
o comunitate, fie monastic\, fie parohial\, „a primi Euharistia `nseamn\ (s\ accepte) s\ treac\ prin chenoz\, s\-[i piard\
sufletul s\u pentru a-[i redobândi libertatea [i a primi umanitatea necondi]ionat, a[a cum o g\sim `n diversitatea [i `n
suferin]a sa”20. Adic\ s\ poarte fiecare `n sine umanitatea, ca
[i Hristos, `ntr-o compasiune infinit\.
Euharistia, ca Tain\ constitutiv\ a Bisericii (s\ subliniem
faptul c\ nu poate exista Biseric\ f\r\ Euharistie) [i, prin
aceasta `ns\[i, ca izvor al tuturor Tainelor, se s\vâr[e[te `ntotdeauna `ncadrat\ de cele [apte Laude, care ne preg\tesc
pentru `mp\rt\[irea cu Trupul [i Sângele Domnului. Astfel
timpul zilei liturgice – icoan\ a ve[niciei – este sfin]it de rug\ciunea celor [apte Laude: Vecernia (seara), Pavecerni]a
(dup\ cin\), Miezonoptica (miezul nop]ii), Utrenia cu ceasul I (ora 6), Ceasul III (ora 9), Ceasul VI (ora 12) [i Ceasul IX
(ora 15). Participarea la slujba Laudelor este fundamental\
pentru via]a duhovniceasc\ a monahului care tr\ie[te `ntr-o
m\n\stire de ob[te. Tocmai de aceea monahi `mbun\t\]i]i
au alc\tuit Mica Pr\vilioar\ cu rezumatul celor [apte Laude
pentru cei ce se afl\ `n c\l\torie sau `n imposibilitatea de a
participa la slujba acestora `n biseric\. Având `n vedere lungimea slujbei celor [apte Laude, care se extinde pe durata
mai multor ore, ca [i densitatea cânt\rilor [i citirilor, participarea zilnic\ la s\vâr[irea ei poate deveni obositoare [i monoton\ pentru cei care `nc\ nu s-au obi[nuit cu rug\ciunea.
Slujirea `ns\[i a Laudelor poate aluneca pe nesim]ite `ntr-un
ritualism steril, cu urm\rirea `mplinirii tipicului, adic\ a rânduielii prev\zute, `n detrimentul calit\]ii sau al interioriz\rii.
O astfel de rug\ciune f\cut\ formal nu are nici o valoare. Ea
este ca un avorton. De aceea, P\rin]ii insist\ asupra calit\]ii
20

Georges Khodr, L’appel de l’Esprit, Cerf, Paris, 2001, p. 164.
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rug\ciunii, cu atât mai mult a rug\ciunii ob[te[ti care s\
poat\ fi interiorizat\ atât de slujitori, cât [i de cei prezen]i `n
biseric\. Pentru aceasta trebuie s\ se g\seasc\ ritmul optim al
slujirii, astfel `ncât citirea, respectiv cântarea, s\ nu fie nici
gr\bite, nici lungite. S\ se urm\reasc\ de asemenea `n]elegerea sensului celor citite sau cântate, f\r\ a face `ns\ din
aceasta un scop `n sine. C\ci, spre deosebire de alte Tradi]ii
cre[tine care urm\resc cu prioritate `n]elegerea ra]ional\ a
rug\ciunii, Tradi]ia Ortodox\ pune accentul pe sim]irea
rug\ciunii `n inim\. De aceea slujbele ortodoxe au, `n general,
o structur\ complex\, plin\ de simboluri care angajeaz\ toate
sim]urile credinciosului, dar mai ales inima. ~n ritualul liturgic al celor [apte Laude, [i mai ales al Sfintei Liturghii, ~l
vedem pe Hristos `n diferitele ipostaze ale vie]ii Sale: `n cântare [i `n citirile biblice ~i auzim glasul; `n icoan\ ~l contempl\m [i ~l s\rut\m; `n fumul de t\mâie mirosim buna
mireasm\ a lui Hristos, iar `n Euharistie ~l gust\m [i ne unim
cu El. Cur\]ia inimii sau cel pu]in dorin]a [i preocuparea
pentru cur\]ia ei are o importan]\ covâr[itoare pentru sim]irea tainelor lui Dumnezeu. O inim\ `mpietrit\, lipsit\ de poc\in]\ sau preocupat\ mai mult de cele lume[ti decât de
cele duhovnice[ti, nu se poate bucura de frumuse]ea [i de adâncul de nep\truns al rug\ciunii Bisericii care fascineaz\ pe
tot cel ce particip\ la ea cu bucurie [i cu aten]ia necesar\. O
astfel de inim\ simte mai degrab\ povara slujbelor [i poate
chiar inutilitatea lor pentru c\ nu le `n]elege. Totu[i, st\ruin]a de a participa la sfintele slujbe, chiar dac\ nu le putem
tr\i deplin, ca [i efortul de a dobândi o anumit\ cultur\ liturgic\ pentru p\trunderea sensurilor duhovnice[ti adânci
ale cânt\rilor [i citirilor ne vor ajuta s\ ne apropiem de ele cu
tot mai mult\ bucurie.
P\rintele Cleopa cere c\lug\rilor „mergerea regulat\ la
biseric\, mai ales la Utrenie [i la Sfânta Liturghie. Celor ce
nu pot veni la biseric\ din cauza ascult\rilor, le rânduiesc
s\ fac\ ascultare cu dragoste [i s\ citeasc\ cele [apte Laude.
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Iar de nu pot s\ le citeasc\, s\ aib\ cât mai des pomenirea
lui Iisus `n mintea lor, s\ fac\ toate cu bucurie [i f\r\ `mpotrivire”21.
Iat\ ce spune [i P\rintele Teofil P\r\ian († 2009), mare
iubitor al slujbelor biserice[ti, de la care nu lipsea niciodat\
[i din care se inspira constant `n predicile [i cuvânt\rile
sale: „Particip la biseric\ bucuros [i m\ las dirijat `n gânduri
de cuprinsul slujbelor. Particip activ la biseric\, cu cântarea [i
cu rostirea, sau `n calitatea de slujitor pe care o am… Bucurie `mi procur\ mai ales meditarea [i cugetarea la textele de
la sfintele slujbe, nu atât slujirea lor, dac\ acestea nu se fac cu
]inuta cuvenit\, adic\ se fac cu grab\ [i cu un recital liturgic
necorespunz\tor. ~n acest caz nu numai c\ slujbele nu m\
bucur\, ci m\ indispun [i m\ nemul]umesc”22.
Osteneala particip\rii cu bucurie la slujba celor [apte
Laude [i la Sfânta Liturghie, precum [i efortul de interiorizare a rug\ciunii liturgice prin concentrarea aten]iei la sensurile ei fac parte din asceza zilnic\ a monahului. Ele mijlocesc cu deosebire harul lui Dumnezeu care face s\ creasc\
`n cei ce se roag\ `mpreun\ dragostea unora pentru ceilal]i,
pentru ca sufletul [i inima lor s\ devin\ una.
I.3. Asceza ca mijloc de desp\timire
[i cur\]ie a inimii
Spiritualitatea ortodox\ este prin excelen]\ o spiritualitate ascetic\ pentru c\ urm\re[te transformarea ontologic\
a credinciosului, spiritualizarea lui, nu doar simpla conformare, de tip juridic, cu normele moralei evanghelice. Unitatea
tainic\ dintre trup, suflet [i duh (cf. I Tes. 5, 23) presupune
participarea trupului la toate actele spirituale, dup\ cum sufletul [i duhul particip\ la toate actele trupului. Credinciosul
este chemat s\ devin\ spiritual pân\ `n trupul s\u, de teama
21
22

Ierom. Ioanichie B\lan, Convorbiri..., p. 42.
Ibidem, p. 537.
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de a nu deveni trupesc (carnal) pân\ `n sufletul [i duhul s\u.
Pentru c\ oamenii din vechime deveniser\ „numai trup”,
Dumnezeu i-a pedepsit prin potop (cf. Gen. 6, 3). De[i Tradi]ia duhovniceasc\ ortodox\ nu dispre]uie[te `n nici un fel
trupul, care este „templu al Duhului Sfânt” (I Cor. 6, 19), [i
nu opune sufletul trupului, chemate `mpreun\ la sfin]ire,
totu[i ea nu ignor\ c\, `n starea de p\cat, trupul se `mpotrive[te duhului, ca [i cum ar exista `n noi dou\ „legi”, cea
a trupului [i cea a duhului, care se lupt\ una `mpotriva
celeilalte (cf. Rom. 7, 15-25). De[i Hristos ne-a eliberat prin
botez de acest „dualism” provocat de p\cat, totu[i cele dou\
„legi” contrare `[i prelungesc lucrarea chiar [i `n cei boteza]i,
dac\ nu tr\iesc cu adev\rat `n Hristos. Monahii sunt cei dintâi
care con[tientizeaz\ aceast\ realitate trist\ a p\catului [i se
angajeaz\ sistematic, cu toat\ seriozitatea, `n lupta pentru
desp\timire sau de eliberare de „legea trupului”. O maxim\
ascetic\ spune c\ „monah este acela care `[i face sie[i violen]\ `n toate”, adic\ nu urmeaz\ niciodat\ voii sale, ci voii
lui Hristos exprimat\ prin gura egumenului sau chiar a unui
frate. Pentru c\ adev\ratul monah se supune tuturor. Aceea[i
„violen]\” asupra sinelui propriu trebuie exercitat\ de oricine vrea s\ intre `n ~mp\r\]ia cerurilor. Mântuitorul ne
previne pe to]i: „Din zilele lui Ioan Botez\torul pân\ acum
`mp\r\]ia cerurilor se ia prin str\duin]\ [i cei ce se silesc pun
mâna pe ea” (Mt. 11, 12). De asemenea, El cheam\ la Sine,
zicând: „Dac\ voie[te cineva s\ vin\ dup\ Mine, s\ se lepede de sine, s\-[i ia crucea `n fiecare zi [i s\-Mi urmeze Mie”
(Lc. 9, 23). {i tot El ne `ndeamn\: Sili]i-v\ s\ „intra]i prin
poarta cea strâmt\, c\ larg\ este poarta [i lat\ este calea care
duce la pieire” (Mt. 7, 13). De[i via]a cre[tin\ este m\sura
`ns\[i a firii omului, `n care acesta `[i g\se[te `mplinirea [i
mul]umirea, ea nu este totu[i o via]\ u[oar\ atâta timp cât
suntem st\pâni]i de diferite patimi. Ea presupune lupta „pân\
la sânge” `mpotriva p\catului (cf. Evr. 12, 4), realitate pe care
monahii o exprim\ prin maxima „d\-]i sângele pentru a primi
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harul”. Prin purtarea crucii voturilor monahale, care `nseamn\
o lupt\ permanent\ pentru biruirea firii, [i mai ales prin
„violen]a” asupra sinelui pentru renun]area la voia proprie,
monahul este un martir de zi cu zi.
Totu[i, atât Sfânta Scriptur\, cât [i `ntreaga Tradi]ie ascetic\ ortodox\ afirm\ cu t\rie c\ mântuirea [i sfin]irea nu
sunt rezultatul eforturilor ascetice, ci exclusiv lucrarea harului
`n omul credincios. Mai mult, asce]ii spun din propria lor
experien]\ c\ „totul este har”, totul este lucrarea lui Dumnezeu, `n afara p\catului, care este numai al omului. Iar harul
ni se `mp\rt\[e[te gratuit. ~n acest sens, Sfântul Apostol Pavel
zice: „C\ci `n har sunte]i mântui]i, prin credin]\, [i aceasta
nu este de la voi: este darul lui Dumnezeu” (Ef. 2, 8). {i iar\[i: „C\ci Dumnezeu este Cel ce lucreaz\ `n voi [i ca s\
voi]i [i ca s\ s\vâr[i]i, dup\ a Lui bun\voin]\” (Filip. 2, 13).
Omul duhovnicesc cunoa[te din experien]a proprie c\
via]a `n Hristos transcende principiile logicii umane [i c\,
`n fond, credin]a `nseamn\ r\stignirea permanent\ a min]ii
fa]\ de modul natural de a judeca lucrurile. Gândirea antinomic\ ]ine de actul `nsu[i de credin]\, astfel `ncât afirma]iile
de mai sus: „totul este har” [i „d\-]i sângele pentru a primi
harul”, de[i contradictorii din punct de vedere logic, `n planul credin]ei sunt la fel de adev\rate. A[a se pune problema
sinergismului sau a conlucr\rii `ntre harul divin care sfin]e[te pe credincios [i angajarea acestuia prin credin]\ [i
ascez\ `n procesul desp\timirii [i al sfin]irii. Harul, ca energie
divin\ necreat\ care ni-L `mp\rt\[e[te pe Dumnezeu `n Treimea Persoanelor, este o realitate mistic\ omniprezent\. Dumnezeu prin harul S\u sus]ine via]a [i lumea [i le conduce,
dup\ a Sa voie [i mai `nainte [tiin]\, la „cerul nou [i p\mântul nou” (cf. Apoc. 21, 1). Totu[i, El nu lucreaz\ de unul singur, ci `l asociaz\ pe omul `nzestrat cu voin]\ liber\ la lucrarea Sa. Astfel omul devine colaborator sau „`mpreun\ lucr\tor” cu Dumnezeu la mântuirea lui [i a lumii (cf. I Cor. 3, 9).
Partea lui `n aceast\ misterioas\ `mpreun\ lucrare este aceea
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de a con[tientiza prezen]a harului `n inim\ [i de a se sili s\
fac\ totul sub inspira]ia lui: „Orice a]i face, lucra]i din toat\
inima, ca pentru Domnul [i nu ca pentru oameni” (Col. 3, 23).
Numai c\ p\catul ca uitare de Dumnezeu pare a fi omniprezent [i atotbiruitor, `n sensul c\ pu]ine sunt momentele
`n care credinciosul simte cu adev\rat harul `n inima sa [i are
con[tiin]a c\ lucreaz\ `mpreun\ cu el. Totu[i harul lucreaz\
`n om chiar [i atunci când acesta nu-i simte lucrarea, dup\
cum [i omul `mpline[te de multe ori voia lui Dumnezeu
f\r\ s\-[i dea seama. Important este s\ nu ne opunem `n
mod voit lui Dumnezeu, ci s\ ne afl\m mereu `n stare de
poc\in]\ [i de lupt\ `mpotriva p\catului, care `mpiedic\ ac]iunea harului `n noi. Oricum prezen]a [i lucrarea lui Dumnezeu `n sufletul omului [i `n lume sunt insondabile [i nu
se impun omului neduhovnicesc, tocmai pentru a nu-i viola
libertatea. Datoria monahului (credinciosului) este aceea
de a nu `nceta lupta `mpotriva p\catului [i a patimilor [i de
a se str\dui pentru virtute lucrând `ntotdeauna binele, f\r\
s\ urm\reasc\ rezultatul ostenelilor sale ascetice, pentru c\
atât desp\timirea, cât [i virtutea, ca [i orice bine `n sine sunt
darul exclusiv al lui Dumnezeu. „Eu am s\dit, Apollo a udat,
dar Dumnezeu a f\cut s\ creasc\”, zice Sfântul Apostol Pavel
(I Cor. 3, 6). Dumnezeu nu `ng\duie s\ vedem progresul
duhovnicesc tocmai pentru a ne feri de mândrie [i a nu crede c\
se datoreaz\ eforturilor noastre. „A[a [i voi, când ve]i face toate
cele poruncite vou\, s\ zice]i: Suntem slugi netrebnice, pentru c\ am f\cut ceea ce eram datori s\ facem”. (Lc. 17, 10)
P\catul, cu toate consecin]ele lui: pierderea echilibrului
sufletesc, boli, suferin]e, necazuri, insuccese, toate culminând
cu moartea, iar la nivelul naturii `nconjur\toare, poluarea
[i distrugerea ei, r\mâne cea mai trist\ realitate uman\.
Contrar tendin]ei moderne care `ncearc\ s\ minimalizeze
p\catul, s\-l uite sau chiar s\-l nege, potrivit devizei: „Omul
este liber, nu exist\ p\cat”, Tradi]ia cre[tin\ r\s\ritean\ are
o concep]ie foarte realist\ despre p\cat, `n care vede alienarea
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omului prin tendin]a sa de autonomizare fa]\ de Dumnezeu
[i prin `nc\lcarea ordinii puse de El `n firea lui [i a crea]iei.
~n esen]a sa, p\catul este egoism, `nchidere `ntr-un univers
fals [i refuzul sau pervertirea comuniunii cu semenii, pe care-i
transform\ `n obiecte de profit, `mp\timire fa]\ de lucrurile
materiale, c\utarea pl\cerii. Dac\ omul se realizeaz\ pe sine
sau se „umanizeaz\” numai `n m\sura deschiderii sale spre
Dumnezeu [i spre semenii s\i – „maxima umanizare” `nsemnând „`ndumnezeirea omului” –, se `n]elege c\ p\catul dezumanizeaz\, `l coboar\ pe om sub natura sa. De aceea Tradi]ia
duhovniceasc\ ortodox\ prive[te p\catul ca boal\ spiritual\,
de care fiecare trebuie s\ se `ngrijeasc\ sub `ndrumarea unui
duhovnic.
Mijloacele ascetice de eliberare de sub tirania p\catului
sau de vindecare a firii de boala p\catului sunt la `ndemâna
oric\rui credincios `ncadrat responsabil `n Biseric\ prin Botez
[i participarea la Sfintele Taine. Biserica `ns\[i, `n Tradi]ia
ortodox\, este v\zut\ ca un „spital duhovnicesc”, ca un „laborator al `nvierii”. Biserica, `n ipostaza ei p\mânteasc\, nu
este a sfin]ilor, care nu au trebuin]\ de poc\in]\, ci este tocmai comunitatea p\c\to[ilor care se poc\iesc pân\ la moarte,
a celor care se lupt\ o via]\ `ntreag\ s\ biruie p\catul pentru
ca s\ str\luceasc\ `n ei lucrarea harului. De aceea Biserica,
cu Sfintele ei Taine, este cadrul absolut necesar al lucr\rii
mântuirii, care `nseamn\ eliberare de p\cat [i sfin]irea vie]ii
prin sporirea `n dragoste [i `n comuniunea cu semenii. Nimeni nu se mântuie[te singur, ci ne mântuim to]i `mpreun\
`n ob[tea Bisericii, fiecare str\duindu-se s\ fac\ lucr\tor `n
via]a sa harul pe care-l prime[te prin rug\ciunea Bisericii, cu
deosebire prin `mp\rt\[irea cu Trupul [i Sângele Domnului.
Rug\ciunea, ob[teasc\ [i individual\, despre care am vorbit mai sus, este cea dintâi arm\ de lupt\ `mpotriva p\catului [i
dobândirea virtu]ilor pentru c\, prin rug\ciune st\ruitoare,
continu\ (cf. I Tes. 5, 17), `nso]it\ de poc\in]\, r\zboiul gândurilor `nceteaz\, inima se pacific\ [i se une[te cu Hristos.
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Astfel inima se umple treptat de dragoste pentru to]i oamenii [i pentru toat\ crea]ia. {i fiindc\ rug\ciunea este cea
dintâi fapt\ bun\ a cre[tinului, singurul lucru cu adev\rat
necesar (cf. Lc. 10, 42), diavolul se r\zboie[te `ndeosebi cu
cel care se roag\. El caut\ ne`ncetat s\-l abat\ pe credincios
de la lucrarea rug\ciunii, fie prin preocuparea excesiv\ cu
lucrurile lume[ti, fie prin uitare, fie prin `mpr\[tierea min]ii.
~ndeosebi n\vala gândurilor `n timpul rug\ciunii face ca
inima s\ nu simt\ nici o bucurie când se roag\. De aici ne
putem da seama cât de mult suntem lega]i de lucrurile lumii,
`n care mintea se `mpr\[tie ne`ncetat. Fiindc\ rug\ciunea
cere un efort deosebit de concentrare a aten]iei `n inim\, mai
cu seam\ pentru `ncep\tori, ea poate fi considerat\ ca cea
mai mare ascez\ a cre[tinului.
Am vorbit mai sus de „violen]a” asupra sinelui propriu
specific\ monahului, dar [i credinciosului mirean. Aceast\
„violen]\” asupra voin]ei trebuie s-o exers\m toat\ via]a,
`n primul rând, pentru a ne ruga cât mai mult [i cât mai bine.
Mântuitorul ne `ndeamn\ s\ st\ruim mereu `n rug\ciune cu
n\dejde (cf. Lc 18, 1; 21, 36), s\ priveghem [i s\ ne rug\m ca
s\ nu intr\m `n ispit\ (cf. Mt. 26, 41). La rug\ciune nu trebuie
s\ renun]\m niciodat\, nici când nu ne putem ruga curat,
adic\ f\r\ gânduri str\ine, nici când, din ispit\ diavoleasc\
sau din iconomie divin\, nu-i vedem utilitatea ori avem impresia c\ ne rug\m `n zadar, c\ nimic nu se schimb\ `n via]a
noastr\ duhovniceasc\ sau c\ ne lupt\m cu acelea[i patimi
o via]\ `ntreag\ f\r\ s\ le putem birui. Marii no[tri duhovnici ne sf\tuiesc s\ st\ruim `n rug\ciune, c\ci „Dumnezeu
d\ rug\ciunea celui ce se roag\”, adic\ celui care nu se las\
niciodat\ de rug\ciune. Rug\ciunea curat\ se câ[tig\ treptat,
prin insisten]a `n rug\ciune. Dumnezeu `mpline[te, de asemenea, orice rug\ciune f\cut\ „cu inim\ `nfrânt\ [i smerit\”
(Ps. 50, 18), numai c\, de multe ori, altfel decât a[tept\m noi.
Aceia[i duhovnici ne `nva]\ s\ nu c\ut\m niciodat\ roadele
rug\ciunii, c\ci rug\ciunea `n sine este un rod, [i anume
rodul prin excelen]\ al vie]ii duhovnice[ti. {i aceasta pentru
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[i vineri, sunt perioade [i zile prin excelen]\ de poc\in]\. De
asemenea, duhovnicii dau ca epitimii, `n func]ie de p\catele s\vâr[ite, posturi speciale, iar cei ce se preg\tesc pentru
preo]ie postesc cu deosebire `naintea primirii Tainei Hirotoniei. Canoanele Sfântului Ioan Postitorul pun un accent cu
totul special pe intensitatea poc\in]ei prin ajunare [i scurteaz\ astfel timpul opririi de la `mp\rt\[irea cu Sfintele Taine.
Orice credincios poate, cu binecuvântarea duhovnicului, s\-[i
impun\ un post aparte pentru `mplinirea unei cereri. Postul, `n]eles ca ab]inere total\ de la mâncare [i b\utur\ pentru un timp, este un semn de poc\in]\ profund\, extrem\.
El `nseamn\ renun]area la via]a primit\ `n dar de la Dumnezeu, pe care n-o mai merit\m din cauza p\catului, `ns\
cu n\dejdea iert\rii.
Ca [i rug\ciunea, postul este `n sine o mare binecuvântare, nu numai pentru suflet, ci [i pentru trup. ~n citatul de
mai sus, Sfântul Ioan Sc\rarul zice c\ postul este [i „s\n\tatea trupului”. El permite organismului s\ elimine mai u[or
reziduurile care se acumuleaz\ prin mâncare [i b\utur\, favorizând astfel un metabolism s\n\tos. Experien]a secular\ arat\ c\ cei ce postesc `n mod regulat, dup\ rânduiala
Bisericii, sunt mai s\n\to[i decât cei ce ignor\ postul. Desigur c\ atât postul, cât [i toate practicile ascetice trebuie `mplinite sub `ndrumarea permanent\ a unui duhovnic, care
ne ajut\ s\ nu c\dem `n extreme, pentru c\ „extremele sunt
ale dracilor”. De asemenea, este foarte important de [tiut c\
prin ascez\ nu se urm\re[te omorârea trupului, ci a patimilor care omoar\ trupul. Prin ascez\ deci credinciosul se transcende pe sine `nsu[i, `[i spiritualizeaz\ trupul [i ajunge la
des\vâr[ire.
Formele de ascez\ amintite mai sus reprezint\ „calea
pozitiv\ a Providen]ei” pe care Dumnezeu ne conduce la
nep\timire [i des\vâr[ire. Pe aceast\ cale monahul (credinciosul) se angajeaz\ de bun\voie. Exist\ `ns\ [i o „cale negativ\
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a judec\]ii”, care const\ `n suferin]ele [i `ncerc\rile dureroase care vin asupra noastr\ drept consecin]e ale p\catelor.
„Iubitorul de Dumnezeu este `ndumnezeit prin Providen]\,
`n timp ce iubitorul de materie este oprit de judecat\ s\ ajung\
la osând\”, zice Sfântul Maxim M\rturisitorul 26 . Dar [i
„iubitorul de Dumnezeu” este supus „judec\]ii” pentru c\
nici el nu este deasupra p\catului.
Se `ntâmpl\ chiar ca, din aceea[i Pronie divin\, cel ce se
ostene[te de bun\voie pe calea mântuirii s\ aib\ `ncerc\ri
mai mari decât „iubitorul de materie”, nep\s\tor de mântuirea sa. Aceasta pentru c\ suferin]a are un mare rol purificator `n via]a celui care o accept\ [i o pune pe seama p\catelor
sale. ~n suferin]\, `n necaz [i `n ispite, mai cu seam\ când
acestea se prelungesc vreme `ndelungat\ sau toat\ via]a, credinciosul face experien]a neputin]ei sale ontologice, a „pierderii” vie]ii, care `l ajut\ s\ se dezlege de eul propriu [i de
orice leg\tur\ p\mânteasc\ [i s\-[i pun\ toat\ n\dejdea
numai `n Dumnezeu. Iar Dumnezeu `l r\spl\te[te cu via]a
Sa `ns\[i, cu n\dejde [i `ncredere care transfigureaz\ toat\
suferin]a. Sfântul Apostol Pavel zice: „Purtând totdeauna
`n trup omorârea lui Iisus, pentru ca [i via]a lui Iisus s\ se
arate `n trupul nostru. C\ci pururea noi cei vii suntem da]i
spre moarte pentru Iisus, ca [i via]a lui Iisus s\ se arate `n
trupul nostru cel muritor” (II Cor. 4, 10-11). Iar când scrie:
„Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus [i-au r\stignit trupul `mpreun\ cu patimile [i cu poftele” (Gal. 5, 24), vrea s\ spun\ c\
numai prin r\stignirea de bun\voie ne putem asem\na cu
Hristos `n dragoste. Crucea este slava lui Hristos [i slava
cre[tinului care-L urmeaz\ pe Hristos: „Iar mie s\ nu-mi fie a
m\ l\uda, decât numai `n crucea Domnului nostru Iisus
Hristos, prin care lumea este r\stignit\ pentru mine, [i eu
pentru lume!” (Gal. 6, 14).
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