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Introducere

Au trecut doi ani deja de la plecarea la Domnul a p\-
rintelui arhimandrit Placide Deseille, de vrednic\ pome-
nire. Doi ani de când, cu toat\ triste]ea desp\r]irii fizice,
l-am câ[tigat drept mare rug\tor în ceruri, [tiindu-i dra-
gostea cu totul cople[itoare pentru credin]a noastr\, a ro-
mânilor ortodoc[i.

Cartea de fa]\ a ap\rut în Fran]a imediat dup\ o alta,
de teologie dogmatic\, pe care am tradus-o la vremea ei,
la Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei,
intitulat\ Credin]a în Cel Nev\zut1. Nu [tiu de ce nu am
tradus-o atunci, considerând poate c\ înv\]\tura duhov-
niceasc\ pe care o cuprinde este binecunoscut\ publi-
cului român cititor de carte ortodox\. O traduc acum, la
ini]iativa [i cu binecuvântarea Înaltpreasfin]itului P\rinte
Mitropolit Teofan, pe care p\rintele arhimandrit l-a iubit
cu o dragoste respectuoas\ [i vibrant\, m\rturisit\ de fie-
care dat\ când ne vedeam.

M-am aplecat, a[adar, asupra traducerii cu un dor pu-
ternic de autorul c\r]ii [i cu binecuvântare arhiereasc\,
iar efortul mi-a fost r\spl\tit cu asupra de m\sur\, de
profunzimea [i frumuse]ea con]inutului duhovnicesc al
lucr\rii, de imensul ei folos duhovnicesc. 

1 P\rintele Placide Deseille, Credin]a în Cel Nev\zut. Elemente

de doctrin\ cre[tin\ potrivit tradi]iei Bisericii Ortodoxe, traducere
din limba francez\ [i introducere de Felicia Dumas, Editura Doxo-
logia, Ia[i, 2013.



8 Căile inimii

Desigur, înv\]\tura duhovniceasc\ despre care e vor-
ba în carte este cea a Sfin]ilor P\rin]i, a[a cum este ea
transmis\ [i tr\it\ în Biserica Ortodox\, dup\ cum se pre-
cizeaz\ chiar în subtitlul lucr\rii. Ea este exprimat\ îns\
de vocea cu totul singular\ a p\rintelui arhimandrit, care
o pune permanent în lumin\ prin dese raport\ri la Apu-
sul cre[tin [i mo[tenirea lui spiritual\, cu o credin]\ [i o
dragoste care, pentru a-l cita pe p\rintele Placide însu[i
din cartea de fa]\, are toat\ prospe]imea dragostei celei
dintâi (cf. Apocalipsa 2,4).

Pornind de la considera]ii referitoare la sporirea du-
hovniceasc\ în via]a monahal\, lucru absolut firesc dac\
ne gândim la faptul c\ p\rintele arhimandrit a fost c\-
lug\r aproape toat\ via]a (intrând în m\n\stire la vârsta
de 16 ani), acest mare p\rinte duhovnic contemporan nu
înceteaz\ s\ sublinieze faptul c\ via]a duhovniceasc\ cu-
noa[te acelea[i sui[uri [i coborâ[uri [i în via]a mirenilor,
c\ nu exist\ dou\ spiritualit\]i diferite în Ortodoxie, una
pentru c\lug\ri [i alta pentru mireni. Numai c\ monahii
au ales un mod de via]\ în care totul este organizat pen-
tru favorizarea concentr\rii vie]ii lor asupra sporirii ha-
rului divin primit la botez [i unirii cu Hristos. C\ile inimii,
de ajungere la vederea lui Dumnezeu, [i ale omului, de
îndumnezeire, sunt acelea[i [i în via]a monahal\, [i în
lume, pentru mireni. Mijloacele de sporire duhovniceasc\
sunt acelea[i; doar ispitele, încerc\rile [i primejdiile sunt
u[or diferite [i r\zboiul nev\zut (despre care se vorbe[te
în carte). 

P\rintele arhimandrit transpune în permanen]\ afir-
ma]iile sale referitoare la via]a monahal\ la via]a laicilor,
pe care i-a iubit la fel de mult, dup\ cum o dovede[te nu-
m\rul mare de ucenici ([i ucenice) mireni, pe care i-a
îndrumat [i c\l\uzit spre Hristos, pe lâng\ monahii [i
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monahiile din multe m\n\stiri ortodoxe din Fran]a. Unul
dintre capitolele c\r]ii este consacrat, de altminteri, mo-
dului în care Sfântul Nicolae Cabasila, mare P\rinte al
Bisericii, mirean, a [tiut s\ propun\ celor asemenea lui
– adic\ mirenilor – o adaptare a înv\]\turii isihaste despre
care am putea crede c\ le este specific\ doar monahilor,
mai cu seam\ celor athoni]i.

Cartea cuprinde o serie de considera]ii de o profun-
zime cu totul cople[itoare pentru sufletul însetat de Dum-
nezeu cu privire la scopul vie]ii cre[tine, de dobândire
a Duhului Sfânt, de unire cu Dumnezeu, [i mai ales la
c\ile pe care inima este chemat\ s\ le urmeze pentru a
ajunge la vederea lui Dumnezeu. Deoarece, p\rintele
arhimandrit repet\ f\r\ încetare în paginile acestei c\r]i
c\ acesta este planul lui Dumnezeu pentru noi oamenii,
de participare la dumnezeirea Sa: Domnul Hristos, în ne-
sfâr[ita Sa iubire fa]\ de noi, care este parte din iubirea
Tat\lui, „dore[te ca noi s\ tr\im cu adev\rat via]a Sa, s\
fim una cu El, o singur\ fiin]\, un singur trup însufle]it de
aceea[i suflare divin\, în care circul\ aceea[i sev\, într-o
p\rt\[ie de iubire reciproc\” (capitolul XV, Cântarea
Cânt\rilor). 

Postul ca exerci]iu de „smerire a sufletului”, rug\-
ciunea personal\ [i mai cu seam\ rug\ciunea lui Iisus,
citirea Scripturii [i meditarea la cuvintele ei, poc\in]a [i
str\pungerea inimii ca atitudine [i stare de spirit perma-
nent\ a cre[tinului evlavios în apropierea lui de Dum-
nezeu sunt numai câteva dintre c\ile inimii, indicate de
autorul c\r]ii, pentru sporirea în via]a duhovniceasc\ [i
ajungerea la unirea cu Hristos. Dou\ sunt preocup\rile
majore ale p\rintelui arhimandrit în privin]a prezent\rii
acestora: raportarea permanent\ la Sfin]ii P\rin]i ai Bise-
ricii, a c\ror înv\]\tur\ duhovniceasc\ o propune, [i refe-
rirea la dificult\]ile [i ispitele timpurilor moderne pe care
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le tr\im, ce ar putea fi invocate pentru o relativizare a
practicilor de nevoin]\ [i tr\ire în Hristos, pe care o
denun]\ ca pe o în[elare. Lucrarea cuprinde numeroase
citate din scrierile Sfin]ilor P\rin]i, mai cu seam\ din cele
ale Sfin]ilor Isaac Sirul (Cuvinte despre sfintele nevoin]e)
[i Ioan Sc\rarul (Scara dumnezeiescului urcu[), iubi]i
de autor [i tradu[i de el în limba francez\, dar [i din al]i
martori autentici ai îndumnezeirii omului [i Tradi]iei Bi-
sericii referitoare la aceasta, precum Sfin]ii Maxim M\rtu-
risitorul, Efrem Sirul, Teofan Z\vorâtul, Ignatie Briancia-
ninov [i al]ii. 

Aceast\ a [asea traducere din scrierile p\rintelui ar-
himandrit Placide Deseille publicat\ la Editura Doxologia
ne încredin]eaz\, a[adar, nu numai de a[ezarea noastr\
cea bun\ pe calea mântuirii în Biserica Mântuitorului
Hristos, adic\ în Ortodoxie, ci [i de m\re]ia planului lui
Dumnezeu în privin]a noastr\, ar\tându-ne c\ile deja ex-
perimentate de Sfin]ii P\rin]i pentru a ajunge la deplina
împ\rt\[ire din sfin]enia Sa, la îndumnezeire. Totodat\,
ea ne îndeamn\ s\ nu uit\m niciodat\ c\ oricât de grea
ni s-ar p\rea calea, iubirea lui Dumnezeu este nem\rgi-
nit\, iar Dumnezeu Tat\l ne a[teapt\ mereu s\ ne întoar-
cem la El din r\t\cirile vie]ii noastre de oameni moderni:
„Atunci când am în]eles pu]in cât de mult ne iube[te Hris-
tos, [i cât de mult a[teapt\ ca [i noi s\-L iubim, o ase-
menea iubire poate satisface întru totul o via]\ de om;
[i ea nu se poate mul]umi decât cu o d\ruire total\, ex-
clusiv\, ce cuprinde via]a îns\[i” (capitolul XV, Cântarea
Cânt\rilor).

Felicia Dumas
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Cuvânt înainte

Lucrarea de fa]\ reune[te textele mai multor confe-
rin]e despre via]a duhovniceasc\, ]inute la Centrul spiri-
tual ortodox de la Montgeron, între anii 1978 [i 1998, [i
reluate apoi, mai mult sau mai pu]in modificate, sub form\
de articole publicate mai ales în revista Christus. Altele au
fost scrise în alte împrejur\ri, ca r\spunsuri la diferite so-
licit\ri. Originea lor divers\ explic\ prezen]a unor repe-
ti]ii, pe care nu am dorit s\ le înl\tur\m din dorin]a de a
p\stra unitatea acestor texte [i încredin]ându-ne cu n\-
dejde în r\bdarea [i îng\duin]a cititorului. Este vorba,
de altminteri, despre o serie de conferin]e [i articole cu
existen]\ de sine st\t\toare, greu de aranjat într-o ordine
precis\, [i nu de capitole succesive care s\ alc\tuiasc\
un volum unitar [i metodic.
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putea fi pus în practic\, chiar de c\tre mireni, decât sub
pov\]uirea unui P\rinte duhovnicesc cu experien]\, în
principiu [i de obicei, c\lug\r. Mirean el însu[i, Sfântul
Nicolae Cabasila a preferat cu siguran]\ s\ p\streze în
aceast\ privin]\ un fel de disciplina arcani, care-i ]inea
departe pe cititori de controversele stârnite în epoc\ de
aceast\ metod\ de rug\ciune. Cugetarea la Sfintele Taine
recomandat\ de el reprezenta o completare mai sigur\
(adic\ mai pu]in atacabil\) a înv\]\turii pe care autorii spi-
rituali monahali le-o propov\duiau cu bun\ [tiin]\ mire-
nilor capabili s\ o primeasc\ spre rodire.
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XII

Sim]irea duhovniceasc\ [i vederea lui 

Dumnezeu la Sfântul Grigorie Palama221

În excelentul s\u articol din Dic]ionarul de Spiritu-
alitate, intitulat „Contemplarea la cre[tinii r\s\riteni” (re-
dactat sub pseudonimul J. Lemaître), p\rintele Irénée
Hausherr încheie partea consacrat\ misticii luminii cu
câteva rânduri referitoare la doctrina Sfântului Grigorie
Palama. Pe de o parte, el recunoa[te c\ aceast\ înv\]\-
tur\ ne „permite s\ re]inem atât mistica intelectualist\,
cât [i mistica sentimentului, a sim]irii; Grigorie face leg\-
tura dintre Evagrie [i Macarie, f\r\ s\-l punem la soco-
teal\ pe Dionisie [i docta ignoran]\”222. Pe de alt\ parte
îns\, î[i însu[e[te criticile adversarilor lui Grigorie, care

221 Text redactat pentru un simpozion consacrat Sfântului Grigo-
rie Palama, desf\[urat la Modena. 

222 Dictionnaire de spiritualité, t. 2, éd. M. Viller, F. Cavallera, J. de
Guibert, Paris, 1953, coll. 1853-1854. Sintagma „docta ignoran]\” face
referire la concep]ia potrivit c\reia ra]iunea trebuie s\ devin\ igno-
rant\ dac\ vrea s\-L vad\ pe Dumnezeu (Nicolaus Cusanus, De docta
ignorantia); la rândul s\u, Fericitul Augustin afirma c\, atunci când
ra]iunea se abandoneaz\ în razele doctei ignoran]e, Îl vede pe Dum-
nezeu, iar Dumnezeu poate fi bine [tiut în ne[tiin]\. Sfântul Dionisie
Areopagitul scria [i el c\ lumina cunoa[terii devine întunericul
necunoa[terii [i cea mai mare cunoa[tere este cea mai mare necu-
noa[tere. Acolo Dumnezeu este realmente incognoscibil (Teologia
mistic\, I, 1) (n. tr.).
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„îi repro[au inova]iile, opuse simplit\]ii divine, în special.
Din punct de vedere formal, în privin]a contempl\rii sau
a vederii lui Dumnezeu, adaug\ el, palamismul închide
perspectiva cea mai m\rea]\ a lui Videbimus eum sicuti
est („Îl vom vedea cum este”: I Ioan 3,2) [i a lui cognoscam
sicut et cognitus sum („Voi cunoa[te precum am fost cu-
noscut [i eu”: I Corinteni 13,12) afirmate de Sfântul Gri-
gorie de Nazianz”223.

În prima privin]\, nu putem decât s\ fim întru totul
de acord cu Irénée Hausherr. Dou\ pasaje din Tratatul
al doilea [i al treilea din Triada întâi contra lui Varlaam
sunt cu totul l\muritoare în leg\tur\ cu acest aspect:

Dac\ apoi, dup\ psalmist, „toat\ m\rirea fetei împ\ratului
e din\untru” (Psalmi 44,15), o vom c\uta noi undeva afar\?
Sau dac\, dup\ cuvântul apostolului, Dumnezeu în ini-
mile noastre a dat Duhul S\u ce strig\: abba P\rinte
(Romani 8,16), nu în inimile noastre ne vom întâlni cu
Duhul? Dac\, în sfâr[it, dup\ Domnul profe]ilor [i al apos-
tolilor, „împ\r\]ia cerurilor e în\untrul nostru” (Luca 17,21),
nu va fi în afar\ [i de împ\r\]ia cerurilor cel ce se sile[te
s\-[i scoat\ mintea din cele din\untru ale sale? Inima
dreapt\, zice Solomon, caut\ o sim]ire (Pilde 27,21), pe
care acela[i o nume[te, în alt loc, spiritual\ [i divin\.
Spre aceast\ sim]ire to]i P\rin]ii îndeamn\ zicând: „Mintea
spiritual\ e îmbr\cat\ f\r\ îndoial\ într-un sim] spiritual,
care fiind [i nefiind în noi, s\ nu încet\m a-l c\uta”. Vezi
c\ chiar când vrea s\ se opun\ cineva p\catului sau s\
dobândeasc\ virtutea sau s\ ob]in\ cununa luptei virtu-
oase sau mai bine zis sim]ul cel spiritual ca arvun\ a cu-
nunei pentru lupta cea virtuoas\, chiar în cazurile acestea

223 Ibidem. 
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e necesar s\-[i adune mintea în\untrul trupului [i în\untrul
s\u?224 

Cum vom numi deci aceast\ vedere, dac\ nu e nici sim-
]ire, nici în]elegere? Desigur nu altfel decât a numit-o So-
lomon, care a întrecut pe to]i în]elep]ii dinainte de el: sim-
]ire intelectual\ [i dumnezeiasc\. Împreunarea acestor
dou\ cuvinte îndeamn\ pe cel care aude de ea s\ o cu-
gete ca nefiind niciuna din dou\: nici sim]ire, nici în]ele-
gere; c\ci nici în]elegerea nu e sim]ire, nici sim]irea, în]e-
legere. Sim]irea intelectual\ e cu totul altceva decât amân-
dou\. Vom numi-o deci fie cu numirea aceasta, fie ca
Dionisie Areopagitul, unire, [i nu cuno[tin]\. „Trebuie s\
[tim, zice acesta, c\ mintea noastr\ are puterea de a în-
]elege, prin care cunoa[te cele ce sunt inteligibile, dar
unirea, prin care se împreun\ cu cele ce-o transcend,
întrece natura min]ii” (P.G. 3, 865), iar în alt loc, „la fel
cu sim]urile sunt de prisos [i puterile intelectuale, când
sufletul, dobândind form\ dumnezeiasc\ prin unirea cea
neîn]eleas\, p\trunde prin razele luminii neapropiate, ca
prin ni[te arcuri ce nu sunt aruncate de ochi” (P.G. 3,
708D). Iar în]eleptul în cele dumnezeie[ti, Maxim, zice c\
în timpul acelei uniri, „privind sfin]ii lumina slavei near\-
tate [i mai presus de grai, devin [i ei, împreun\ cu puterile
de sus, p\rta[i de fericita cur\]ie”225. 

Aceste dou\ pasaje, care ne prezint\ un aspect esen-
]ial al misticii isihaste, au în comun faptul c\ se bazeaz\

224 Sfântul Grigorie Palama, „Tratatul al doilea din Triada întâi
contra lui Varlaam, R\spunsul al doilea”, în pr. prof. dr. Dumitru St\-
niloae, Via]a [i înv\]\turile Sfântului Grigorie Palama, cu patru
Tratate traduse, edi]ia a doua cu o prefa]\ rev\zut\ de autor, Editura
Scripta, Bucure[ti, 1993, p. 168. 

225 Ibidem, „Tratatul al treilea din Triada întâi contra lui Varlaam,
R\spunsul al treilea”, pp. 190-191.

Sim]irea duhovnicească [i vederea lui Dumnezeu...
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pe un citat din Pildele lui Solomon 2,5, preluat dup\
traducerea lui Origen: „Vei dobândi [un sim] divin] cu-
no[tin]a de Dumnezeu”226. Origen integra acest citat în
teoria sa referitoare la omonimia dintre „omul exterior”
[i „omul interior”, acesta din urm\ având, ca [i primul,
cinci sim]uri ce permit o percep]ie imediat\, intuitiv\, a
realit\]ilor divine227.

Grigorie de Nyssa preia aceast\ înv\]\tur\ referi-
toare la sim]urile duhovnice[ti, în continuarea înv\]\-
turii lui Origen228. {i Diadoh al Foticeii acord\ o mare im-
portan]\ sim]irii duhovnice[ti, dar nu se refer\ în leg\-
tur\ cu aceasta la Pilde 2,5, [i mai ales se deosebe[te de
Origen prin aceea c\ nu recunoa[te în omul cur\]it decât
un singur sim] duhovnicesc, fa]\ de cinci sim]uri tru-
pe[ti229. Sfântul Ioan Sc\rarul cunoa[te cu siguran]\ tex-
tele Sfântului Grigorie de Nyssa [i citeaz\ textul-cheie al
lui Origen din Pilde 2,5, dar se apropie de Diadoh al Fo-
ticeii afirmând c\ aceast\ sim]ire (sau sim]) dumnezeiasc\
poate înlocui, la omul cur\]it, lucrarea sim]urilor din afar\
sau trupe[ti230. Un asemenea om nu mai simte [i nu mai
gust\ nimic altceva decât pe Dumnezeu în toate.

226 Cf. Origène, Contre Celse, 1, 48, trad. M. Borret (SC 132), Paris,
1967, p. 205.

227 Cf. Origène, Entretien avec Héraclide, 16-20, trad. J. Scherer
(SC 67), Paris, 1960, pp. 89-95.

228 Cf. Origen, Omilii la Cântarea Cânt\rilor (PG 44, 780C); a
se vedea J. Daniélou, Platonisme et théologie mystique, Paris, 1954,
pp. 222-252.

229 Cf. Diadoque de Photicé, Cent chapitres gnostiques, 24, 25, 29
(SC 5), pp. 96-100.

230 Sfântul Ioan Sc\rarul, „Scara dumnezeiescului urcu[”, Cuvân-
tul XXVI, 17, trad. cit., pp. 323-324. 
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Sfântul Grigorie Palama îi cunoa[te pe to]i ace[ti au-
tori, dar se refer\ mai explicit la Sfântul Ioan Sc\rarul, pe
care îl citeaz\ textual. F\r\ îndoial\ c\ înv\]\tura acestuia
referitoare la perceperea dumnezeirii datorit\ acestei sim-
]iri duhovnice[ti cu care Duhul Sfânt îl înzestreaz\ pe omul
ajuns la nep\timire este una tradi]ional\. Dar ce se spune
despre obiectul acestei cunoa[teri? S\ fie oare adev\rat
c\ înv\]\tura palamit\ este o negare a lui Videbimus eum
sicuti est din Noul Testament?

Adversarii Sfântului Grigorie Palama, studia]i de P\-
rintele Irénée Hausherr, au în]eles gre[it în aceast\ pri-
vin]\ semnifica]ia vocabularului [i a formul\rilor pala-
mite. Atunci când Sfântul Grigorie Palama ne înva]\ c\
esen]a divin\ este întru totul neapropiat\ [i inaccesibil\
tuturor f\pturilor [i c\ Dumnezeu nu poate fi cunoscut
[i p\rt\[it decât în energiile Sale, inten]ia lui nu este aceea
de a introduce în privin]a lui Dumnezeu distinc]ii care,
interpretate conform categoriilor scolasticii apusene, ar
compromite simplitatea divin\. El vrea s\ spun\ în esen]\
dou\ lucruri: pe de o parte c\ Dumnezeu nu este un
obiect care s\ se prezinte în Sine [i independent de pro-
pria Sa voin]\ inteligen]elor create, [i c\ orice cunoa[-
tere [i orice participare-p\rt\[ie la fiin]a Sa depind pe
deplin de libera Sa voin]\ [i sunt pe m\sura capacit\]ii
actuale a f\pturii, tinzând mereu s\ o ridice pe aceasta
la un grad mai înalt de participare, f\r\ ca adâncul ne-
m\rginit al dumnezeirii s\ fie vreodat\ dezv\luit; pe de
alt\ parte, el vrea s\ spun\ c\ aceast\ participare-p\rt\[ie
este o comunicare adev\rat\ cu fiin]a divin\, o impreg-
nare, o p\trundere, liber d\ruit\ de Dumnezeu, a crea-
turii de lucrarea necreat\ a lui Dumnezeu – a[a cum fierul
înro[it în foc este p\truns de acesta – [i deci o „îndum-
nezeire” real\ [i nu metaforic\ a acesteia. Sfântul Grigorie

Sim]irea duhovnicească [i vederea lui Dumnezeu...
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î[i expliciteaz\ gândirea [i precizeaz\ c\ trupul însu[i
este chemat s\ participe, în felul s\u propriu, la aceast\
„îndumnezeire”. Îns\ în niciun caz el nu neag\ faptul c\
cei ferici]i „Îl vor vedea pe Dumnezeu cum este”.

Sfântul Grigorie Palama nu f\cea decât s\ formuleze
astfel în mod mai explicit, pentru a le r\spunde unor ad-
versari influen]a]i de nominalismul [i ra]ionalismul din
vremea sa, o înv\]\tur\ elaborat\ înc\ din veacul al IV-lea
de P\rin]ii capadocieni, în special de Sfântul Vasile cel
Mare, în contextul controversei anti-ariene. Îns\ el nu face
în niciun caz din energiile divine (adic\ din harul îndum-
nezeitor, din prezen]a îndumnezeitoare a lui Dumnezeu
în cel drept) ni[te fiin]e intermediare între Dumnezeu [i
f\pturi. {i în aceast\ privin]\, putem recunoa[te în el un
reprezentant fidel al tradi]iei teologice a P\rin]ilor greci.
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XIV

Rug\ciunea lui Iisus

[i rug\ciunea inimii

Se întâmpl\ adesea s\ folosim expresiile „rug\ciunea
lui Iisus” [i „rug\ciunea inimii” ca [i cum ar fi echivalente.
Or, dac\ atribuim acestor sintagme întreaga lor semni-
fica]ie, dac\ le în]elegem în toat\ puterea sensului lor,
ele nu sunt echivalente. Rug\ciunea lui Iisus poate fi, în
func]ie de nivelul nostru de maturitate duhovniceasc\,
fie o rug\ciune „activ\”, fie o „rug\ciune a inimii”.

S\ vedem în primul rând ce este rug\ciunea lui Iisus.
Unii prefer\ s\ vorbeasc\ despre „rug\ciunea c\tre Iisus”.
Consider c\ folosind aceast\ denumire ar însemna s\ nu
în]elegem motivul pentru care aceast\ rug\ciune este nu-
mit\ în mod obi[nuit „rug\ciunea lui Iisus”. Aceast\ ru-
g\ciune nu este doar o simpl\ rug\ciune adresat\ „lui
Iisus”. În c\r]ile liturgice sau în cele de rug\ciune sunt
multe alte rug\ciuni care-I sunt adresate Mântuitorului
Iisus Hristos; de[i sunt rug\ciuni c\tre Domnul Iisus
Hristos, ele nu reprezint\ totu[i „rug\ciunea lui Iisus”.

Specificul rug\ciunii lui Iisus const\ în faptul c\ ea
este alc\tuit\ în principal din numele lui Iisus, care re-
prezint\ substan]a sau esen]a ei. Tocmai din acest motiv
este numit\ „rug\ciunea lui Iisus”, adic\ o rug\ciune alc\-
tuit\ din numele Mântuitorului Iisus: „Doamne Iisuse Hris-
toase, miluie[te-m\”, repet\ la nesfâr[it c\lug\rii din Sfântul
Munte.
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Dar când poate fi considerat\ aceast\ rug\ciune o
„rug\ciune a inimii”? Câteva pasaje din Omilia duhovni-
ceasc\ a XIX-a, a Sfântului Macarie cel Mare, ne ajut\
s\ în]elegem acest lucru:

Apropiindu-se cineva de Domnul, se cuvine, mai înainte
de toate, s\ se sileasc\ a s\vâr[i binele – chiar dac\ inima
sa nu vrea acest lucru – [i s\ a[tepte totdeauna, cu cre-
din]\ neclintit\, mila Lui; s\ se sileasc\ s\ iubeasc\, chiar
dac\ nu are (în el) iubire; s\ se sileasc\ s\ fie blând, chiar
dac\ nu are (în el) blânde]e; s\ se sileasc\ s\ fie îndur\-
tor [i s\ aib\ inim\ milostiv\ (chiar dac\ nu are în fire
aceste însu[iri); s\ se sileasc\ s\ fie îndelung-r\bd\tor
atunci când este dispre]uit, iar când este batjocorit s\ nu
se indigneze, dup\ cum s-a scris: „S\ nu v\ r\zbuna]i sin-
guri, iubi]ilor” (Romani 12,19). S\ se sileasc\ spre rug\-
ciune, chiar dac\ îi lipse[te rug\ciunea duhovniceasc\.
V\zând deci Dumnezeu pe unul c\ a[a se lupt\ [i cu sila,
împotriva voii inimii sale, vine c\tre Domnul, îi va da ade-
v\rata rug\ciune a Duhului, îi va da iubirea adev\rat\,
blânde]e adev\rat\, îndurare a inimii [i bun\tatea adev\-
rat\, într-un cuvânt, îl va umple de roadele Duhului244.   

Acest fragment este foarte l\muritor. Sfântul Macarie
cel Mare ne înva]\ c\ trebuie mai întâi s\ practic\m vir-
tu]ile [i rug\ciunea chiar împotriva voin]ei noastre, cu
st\ruin]\ [i viteje[te, silindu-ne, doar fiindc\ a[a ne cere
Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru nu înseamn\ c\ harul
lui Dumnezeu lipse[te, c\ci f\r\ de el nu am putea face
nimic; îns\ prezen]a sa nu se face înc\ sim]it\. Avem sen-
timentul c\ totul depinde numai de str\dania noastr\ [i
trebuie s\ vâslim pentru a înainta. {i de fiecare dat\ când

244 Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovnice[ti, Omilia a XIX-a,
3, trad. cit., p. 188.
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b\g\m de seam\ c\ mintea noastr\ fuge de la rug\ciune
[i nu mai este atent\, trebuie s\ relu\m aceast\ str\danie,
s\ revenim la cuvintele rug\ciunii.

Aceasta este prima faz\ a rug\ciunii lui Iisus; înc\
nu putem vorbi despre „rug\ciunea inimii” în sensul plin
al cuvântului. Trebuie s\ ne silim s\ o rostim „închizân-
du-ne inima în cuvinte”, dup\ cum spunea Sfântul Ioan
Sc\rarul245, adic\ s\ ne adres\m Domnului gândindu-ne
c\ El este de fa]\ [i ne aude, luând aminte la cuvintele
pe care I le spunem, dar f\r\ s\ reflect\m asupra lor,
f\r\ s\ ne l\s\m mintea s\ se risipeasc\ nici m\car spre
subiecte ziditoare. 

În continuarea textului citat, Sfântul Macarie cel Mare
insist\ asupra faptului c\ aceast\ str\danie trebuie s\ cu-
prind\ toate domeniile, nu numai rug\ciunea, care nu
poate fi izolat\ de ansamblul vie]ii duhovnice[ti:

Dac\ cineva, neavând (harul) rug\ciunii, se sile[te s\ se
roage s\ ob]in\ doar acest har – f\r\ s\ se sileasc\ (s\
practice) [i blânde]ea, smerenia [i celelalte porunci ale
Domnului, f\r\ s\ arate grij\, lupt\ [i trud\ ca s\ le reali-
zeze pe acestea, în m\sura în care depind de hot\rârea
[i de libertatea voin]ei lui –, uneori i se d\, în parte, harul
rug\ciunii, în odihna [i veselia Duhului, dup\ cererea sa.
Îns\, în comportamentul s\u (un astfel de om) r\mâne
precum era mai înainte. Îi lipse[te blânde]ea pentru c\
n-a c\utat-o [i nu [i-a dat osteneala ca s-o ob]in\, nici
nu s-a preg\tit s\ fie a[a. Îi lipse[te smerenia pentru c\
n-a cerut-o, nici nu s-a silit ca s-o ob]in\. Îi lipse[te dra-
gostea fa]\ de to]i pentru c\ n-a purtat grij\ de ea, nici n-a
pomenit-o în rug\ciune. Îi lipse[te credin]a [i încrederea

245 Sfântul Ioan Sc\rarul, „Scara dumnezeiescului urcu[”, Cuvân-
tul XXVIII, 16, trad. cit., p. 406.
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în Dumnezeu, pentru c\ recunoscându-se pe sine, nu s-a
convins de s\r\cia sa, iar în vreme de necaz, nu s-a ostenit
s\ cear\ de la Domnul o credin]\ puternic\ fa]\ de El [i
o încredere des\vâr[it\246.

Toate aceste str\danii reprezint\ ceea ce P\rin]ii Bise-
ricii numesc începând cu Evagrie Ponticul, praxis-ul, faza
activ\ a vie]ii duhovnice[ti. Când omul va fi cur\]it de
toate patimile [i de toate p\catele sale [i va deveni cu
adev\rat smerit, când Dumnezeu va crede de cuviin]\,
îl va umple de darurile Sfântului Duh; atunci va începe
cea de a doua faz\ a acestei vie]i duhovnice[ti, théôria,
sau faza contemplativ\. Atunci omul nu va mai avea ne-
voie s\ vâsleasc\ pentru a înainta, ci va trebui numai s\-[i
întind\ pânzele corabiei sale, pentru a relua imaginea
Sfântului Ioan Sc\rarul, [i s\ se lase dus de adierea Du-
hului Sfânt247, adic\ de luminile l\untrice [i de impulsurile
divine pe care Duhul i le va trezi în con[tiin]\, dându-i po-
sibilitatea de a se purta spontan, cu u[urin]\ [i cu bucurie:

Se cuvine deci ca acela care voie[te s\ plac\, cu adev\rat,
lui Dumnezeu s\ primeasc\ de la El harul ceresc al Du-
hului, s\ sporeasc\ [i s\ se des\vâr[easc\ în Duhul Sfânt;
se cuvine s\ se sileasc\ a împlini toate poruncile lui Dum-
nezeu, chiar dac\ inima nu vrea s\ se supun\ [...]. (Un
astfel de om) rugându-se [i implorând totdeauna pe Dom-
nul, dobânde[te împlinirea rug\ciunii sale, se face p\rta[,
gustând din Dumnezeu [i din Duhul Sfânt. (Astfel), el face
s\ sporeasc\ [i s\ înfloreasc\ harul dat lui, care s\l\[luie[te

246 Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovnice[ti, Omilia a XIX-a,
4, trad. cit., pp. 188-189.

247 Cf. Sfântul Ioan Sc\rarul, „Scara dumnezeiescului urcu[”, Cu-
vântul XXVI, 5, trad. cit., p. 318.
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în smerenia, iubirea [i blânde]ea lui. Duhul Însu[i îi d\ru-
ie[te toate acestea, îl înva]\ adev\rata rug\ciune [i ade-
v\rata blânde]e, pentru care el s-a silit [...]. Duhul Însu[i
ne va înv\]a rug\ciunea cea adev\rat\, pe care noi, acum,

cu (toat\) silin]a, n-o putem face248.

Abia atunci putem vorbi despre „rug\ciunea inimii”,
despre „rug\ciunea duhovniceasc\”, sau despre „dobân-
direa Duhului Sfânt”. Desigur, aceast\ faz\ a vie]ii duhov-
nice[ti comport\ aspecte diverse [i nu exclude anumite
momente de del\sare [i de abandon pedagogic din partea
Domnului. Reg\sim aici rug\ciunea lui Iisus, dar sub c\-
l\uzirea Duhului, pot s\ apar\ [i alte st\ri de rug\ciune.

Pentru a ajunge la rug\ciunea inimii nu exist\ o me-
tod\ precis\, deoarece totul depinde de harul lui Dum-
nezeu [i de smerenia omului. Totu[i putem spune c\ prac-
tica rug\ciunii lui Iisus în faza activ\ a vie]ii duhovni-
ce[ti poate preg\ti sufletul pentru rug\ciunea inimii mai
bine decât alte forme de rug\ciune. Dup\ cum spuneam,
rug\ciunea lui Iisus duce într-adev\r la o anumit\ dimi-
nuare a inteligen]ei discursive [i nu încurajeaz\ mintea
spre reflec]ie [i cuget\ri. Este o simpl\ rug\ciune a sufle-
tului în fa]a lui Hristos, care opereaz\ deja o mare simpli-
ficare a activit\]ii min]ii, conducându-l astfel pe cel care
se roag\ spre descoperirea acelor pulsiuni profunde s\dite
în el de Duhul Sfânt [i care reprezint\ esen]a îns\[i a
rug\ciunii.

 

248 Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovnice[ti, Omilia a XIX-a,
7-9, pp. 189-190.
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