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CUVANTUL EDITORULUI

Acest uolum s-a niiscut tncet, usor nefiresc,
fucbeg1ndu-se mai tntdi din seria cJe inregistrdri
auclio pe ctre Am efectuat-o tn conuorbirile auute
cu marii nostri dubounici.

Am auut atLrnci intentia de a strdngepentru
prima d.atd la un loc cele mai importante sfaturi
dttbounicesti despre rugdciune, sfaturi uenite tn
primul rdncl de la Arbim. Cleopa llie, Arbim.
Arsenie Papacioc si Arhiyn. Teofil Pcirdian.

Cu timpul, uolumul tncepdnd sd prtndci
contLtr, am mai addugat si cuuirl.tc defolos pe ace-
easi temd dinpartea Prea Cuuiosilor Arbimctnclriti
Mina Dobzeu si Sofian Boghiu.

fn afard de cuuintele de folos tnregistrate
pe bancld audio, am cuprins ht acest uolum si
d.oud cl in predici le Arbirn. Cleopa clespre
rugdciune precum si tndltdtoarele rdnduri ale
Arhim. Arsenie Boca.

in speranta cd acest uolum uafi sprefolosul
s i  sporu l  dubounicesc a l  tn luror  c i t i tor i lor ,
rnultumesc pentru sprijinul acctrdat fttalt Prea
Sfintiei Sale Nicolae Corneanu, precutn si colegilor
mei de la editura ,,Eikon",.fdrlt cJe core acest uolum
nu ar fi existal.

Fabian Anton
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,,Multe sunt felurile rugiciunii, care de
care mai deosebite."

(Filocalia, vol. I, Sfdntul
Marcu Ascetul, p.232)

Pa.ir,,ito.,fragilor si iubigi credinciosi,

Mai inainte de a incepe acest cuvdnt,
silinta g2ndului md, face a cere iertare tuturor
celor ce veti asculta cele ce urmeazd, de vreme
ce eu, pi.cltosul, nevrednicul si nelucrltorul a
toat\ fapta bunl, dar mat ales al sf int i tei
ruglciuni, am indr)'zneala de a vorbi despre
ce le  ce  nu  m i -am agon is i t  p r i n  l uc ra re ,
asemindndu-m l  p r i n  aceas ta  unu i  p i c to r
neiscusit, care incearci. sl zugriveasci, o icoand,
ma i  p resus  de  pu te rea  s i  p r i cepe rea  l u i .
Cugetind insi cd si a td.cea despre cele bune
este un picat si a ascunde cele imprumutate
de la Sfintii Plrinti aduce pagubl celor r2vnitori
clupi cunostinta duhovniceascd,, m-am gindit
sl vorbesc ceva in leg).turi. cu ruglciunea. Mai
int2i si pe scurt, vom aminti ce este rugZ.ciunea,
apoi c2te sunt felurile ei, dupl lucrare, rar la



ilfcu-i c.|tthc.tt,ttir-i rcnndrti tlespt"e nrgacitr nc

sl ' l i lsi t  voi spune ceva clespre treapta int2i a
rugalcillnii saLl rllglciunea flcr:ti cu gllra.

La  ?n t reba rea  , ,Ce  es tc  rug i c iunea?" ' ,
Sfintr-r l  Ioan Sc' irarul r ispunde:,,Rugirciunea,
clupl calitatea sa, este petrecerea si unirea
omului cu Dumnezeu. Iar dupl lucrlre, este
intlrirea inimii, impicare cu Dumnezeu, maictr
si, totodat6,, flici, a lacrimilor, pod peste ispite;
ziclul care ne ap},ria cle necazuri, sfirAmare:r
r izboaielor, Iucrarea ingeri lor, hrana tuturor
ceior f i l ia cle trup, veselia vri toare, sporirea
nevizuth", hrana sufletului, luminarea mintii,
secl-lrea cleznl"dejdii, nimicirea intristirii, bogltia
monal-rilor, colnozlra ceior ce se linistesc, ?m-
blinzirezr mlniei, oglinda spolirii cluhovnice"sti,
descoperirea lasez)lii sufletesti, prevestitoare:l
r lsp l l t i r i lor  v i i toare,  semnlr l  s lavei . "  (Scara,

Cuv. 28, p. 307').
Dupi. zrlt cuvios, rugiciunea este vorbirea

mintii cr.r l)nmnezeLr, rrlirstarul blAndetii, rodul
i-xrcuric-i ;i :il multumirii, zrlungarea ?ntristi"rilor
si a clescur:;\larii, urcusul rnintii citre Dr-in-rnezeLr,
lucrare demni cle vreclnicia mintii, s2tu intre-
br : in tarea cea mai  buni i  s i  mai  curat i  a  e i
(Iiilocalia, r,ol. 1, Evzrgrie Monahul, C. 3 si C.
I1 t ,  15 ,  16 ,  36 ,  pp .  76 -79 ) .  Dumneze iescu l
Pi.rinte Marcu Ascetul zice c.:a .,n:gicir:nei1 este
nraica tutl-lror virtutilor'" ( Filocal.ia, vol. 1, Dcspre
lcgecr dttbotln'iceascd, C. 35, p. 252).

Felurile rugi.ciunii sunt urmitoarele: rugd_
clunea vorbiti, rugiciunea mintii, rugiciunea
mintii din inimi, rugiciunea inimii sau cle sine
miscdtoare,  rug ic iunea v iz | " toare sau con_
templativd., rugiciun ea curatl, rugaciunea du*
hovniceas cd", aclicd, rugiciune u' in J*taz ce trece
dincolo de hotarele cunostintei (.Sbornic 2, p.
183 ) .

Aceste feluri de rugiciuni nimeni nu le
poate separa una de alta, cd.cj trecerea d.e Ia
una la alta se face pe nesimtite, organic, dupd
cum un copil  devine cu rimpul adolescent,
dupi aceea tA.ndr, apoi ?n v2-rstl gi asa mai
departe, fd"rd. si stie omul in ce dmp a trecut
peste aceste v2rste ale sale.
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a
I i.rintilor si fratilor,

_ 
Deoarece primul fel cle rugiciune este

rugiciunea cea mai cle jos, adici rugiciunea
vorbiti sau rugiciunea gurii, a limbii si a buze_
lor, ?n cele ce urmeazd. vom vorbi, pe scurt,
despre acest fel de ruglciune pe care o putem
numi inceput de rugdciune. Rugiciunea vor_
bitd., dacl. a rnltzt in ?nteleg.r.u "_r.rrii, 

este siramA,ne treapta cea mai de yos , *ge.l""ii ,"",
mai bine zis, dupd. SfAntul GrigorL de Nyssa.
ea este granita cea mai depirtatd a ,ugiciu.,ii(vezi Comentariu la uiala^ tut ioise). Fiinclci.
totusi se numeste rugiciune, ea are temeiurile
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canoane sau alte ruglciuni care se aflI scrise
?n Ceaslov, Aczrtistier si alte clrti cle slujbi.

Aceste ruglciuni sllnt o rlncluialzi si ince-
pr-rt cle rugl"cir:ne ce se potrive.ste incepltorilor,
dupi rni.rturia Sfint i lor pzir int i .  De aceea, a
rlmine la aceasti rlncluiali cle rugdciune care
se face numai cu gura, cu limba si cu buzele si
a nll ne sili si invitim si ne rurgim cu nrintea
si cu inima este o mare greseali si o mare pagll_
bi cluhovniceasci pentru sufletele noastre si,
totodati, o abatere cle la lucrar-ea clreaptd, a
rugaciunii .

intr-adevir, clumnezeiestii plrinti, tinAncl
seama de nepr-rtintele celor ce intri, in mona-
hism, le r2nduiesc acestora c^, impr-eunl cu
lucrarea poruncilor lui Hristos, si ia parte la
c2nurrea ?nclelungatzi a psalmilor, a canoanelor
si a troparelor statornicite cle Duhul Sfint spre
s iavoslov ia l r - r i  Dumnczeu in  Biser ic i  s i  ca
pravill de chilie.

Aceasti rlncluiali a rugiciunii clin afari
ne este l/asat6, cle la Sfintii pi"rinti nurnai penru
un t imp,  d in  pr ic ina nepl l t in te i  s i  pruncie i
noastre in cele cluhorrnicesti si apoi, treptat, si
trecem la treapta lucrlrii ntintii, iar nu si petre-
cem in rugiciunea c6"ntat:a pAni in sf2rsit. Sf2ntul
Grigorie Sinaitul zice: , .Ce esre mai copil lros
declt faptul ci rostinr cu gura rugiciuni, ne
l).slm ademeniti cle o pirrere plini de bucurie,
g2ncl ind despre noi  c i i  facem ceva nta l -e ,

I l') I lcr ri rl t r lt o t' t t i c i rct t r r ii t t i clc'sp re rt r gci c r t t t t e

sale inSf in taScr ip t r - r r i .Ast f 'e l ,Dt r l - iu ls f2ntz ice:
..Cu glasul urett citre Don-rnul zrur strigat"' (Psalm

f. i1, i) ;  , , f i  i ,-at-n ini l tat pe El sttb i imba l-I lea'" si

in alt loc: , ,Acluceti l)omnuitt i  roacia buzelor

'r,oastre." (Rotnani 10, 13; 8, 15; G"tlatcni +, 6;

Psa lm 16 ,  I  g .a . ) .

Aceste mi-rturi i  ale Sfintei Scripturi ne

vorbesc clespre rugiciunea gurii saLl a glasului'

Dactr am fi multurniti sl rimlnem numai cu

aceasll  rugiciune in viat l '  atunci ar insemna

cl ne l-rotir1n-r sl stfu'rl pe treapta cea rnai cle

jos a rug i rc iun i i  s i  s i l  a \ /em pomenirea lu i

Dutnnezeu nut'tlai in guri 9i pe limba noaslra'

iar cu mintea si cu inima sI ne aflIm cleparte

de El, ch-rpi cul l l  spune prool 'ocu1: ' ,Aproape

este de Nline poporul acesta, cu gura sa sl cu

btizele sale Mir cinsteste, iar cu inima 1or cleparte

sunt cle Mine." ( lsaia 29,73). Totttsi,  nici aceastir

rugitciune '.i bttzelor si a gurii nLi este cle llsat,

cleoarece plin ea inr'ltlm mai intli a ne t'uga si

a  s l i r v i  pe  Dumnezeu ,  ea  f i i nd  i ncep t r tu l

rugirciunii .  Dupa cum nici un lucru nu este f ir i

incepttt, afarl'r cle Cel ce pe toate le-a f;acut, tot

astfcl si rugiciunea al 'e un inceput'  Acest fel

c l e  r ug i c i une  a  buze io r  s i  a  l imb i i l  es te

siavoslovie si ruglciune cltt e f)utnnezeu , care

se face prin clntarea de pszrlmi'  de tropare,
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t ras duh."  (v .  131) .  E l ,  ^ rdtand despre gur-a
omlllui lluntric prin care omul primeste cuvan-
tul lui Dumnezeu, Cel de viati. ficitor, ca pe o
p2ine ce se pogoarl clin cer, zice astfel: ,,Chiar
,si un singur g2nd clespre Durnnezeu, rlsirit si
inti.rit in mintea noastri, el totdeauna vine de
la Dumnezeu in suflete.". Apoi zice: , ,Cel cu
grijd sfantb. poate, dupi Apostolul, sd. le facd
toate spre slava lui Dumnezeu, fiindci fiecare
lucru, fiecare cuvlnt si fiecare miscare a mintii
are putere de Laudd,. De aceea, dreptul de
mln2ncd sau bea, sau altceva de face, toate
acestea le face spre slava lui Dumnezeu." (citat
din Viata si scrierile Staretuh.ti Paisie, ed. 1847,
p 274).

Dumnezeiescul Plrinte Isaac Sir-ul, vorbind
despre acest lucru, zice: ,,Sfintii Pi"rinti aveau
obiceiul ca toate misclriie cele bune si lucririle
duhovnicesti si le nurneasc,r cu numele rugi-
ciunii. Si nu numai acestea, ci si lucrlrile cele bune,
de asemenea, aveaLr obiceiul de a le socoti ca
rugiciune toti cei luminati cu cunostinta." (Cuv.
32, Mtrnlastirea Neamt, I8I9, p. 168). in alt loc,
acelasi Sf2nt Isaac zice: ,,Este cu cuviint l  si
cunoastem, iubitilor, cum ci. toati. grlja mintii celei
bune intru Duntnezeu si toati cugetarea celor
duhovnicest i  se hot l r is te  ca rugic iune s i
inluntrul numelui acesteia se cuprinde, ori de ai
zice de vorbiri, cle citiri, ori cle glasuri ale gurii
spre slavoslol,ia lui Dumnezeu, ori grija cea cu

T2 iVari d t t lt o t' rt i c i rotnl n i dcspt? rt Lga c i t r t t a

nrigulindu-ne numai prin cantitate si hrlnincl

prin aceasta pe fariseui nostru cei clinfu-rntru'/"'

Sfintul Macarie cel Nlare, Egipteanul, clepirr-

t inclu-se de aceastZr neputingl trupeascl si

arlt2ncl sldbiciunea acestei lucrlri, zice: ,,Dupl

felul nostru c1e viatl, si clntarea noastri sl fie

?ngereascl, iar nu trupeasci'." (cap' 67)'

,,Cici, zicein continuare Sfintul Grigorie,

clacl ne este ingicluit si clntim cu glasul, apoi

pentrLl lenevirea si necunoasterea noastra s-a

fecLlt aceasti inglcluinti, cu scopul ca noi si

ne r ic l ic lm pA"ntr  la  ac lev l ra ta rug i rc iune ' "

(Sbor t t ic  2 ,  p .  l "861.
Numai aceastl cintare cu gura qi cu glasul

clin afarZr nu-l poate elibera pe om cle patimile

cele dinluntru, clupl cutn vedem in Pateric,

unc ie un b i t r ln  z ice c l t re  un f ra te:  , 'Dac ' i

lucrarea clin'iuntru, clupil f)umnezett, nu-i va

aiuta omuiui, atunci in zadar se osteneste in

cele clin afar:a.". Acelasi lucru il atati' 9i Sflntul

Isihie Sinaitul, zicl'nd: ,,Dacl omul nu face voia

lui Durnnezeu si legea Lui inluntrul plntecelui

slu, aclicl inluntrul inimii sale, atunci nici in

afarl nu le va implini cu usurintd." (Filocalia,

vo l .  4 ,  C .  7 I ,  P .  85 ) .
Este adevlrat si faptul cd orice lucrare va

face omul spre slava lui f)umnezeu, aceasta

este si are pLttere cle laucll lui Durnnezeu, clupZl

cum zice Marele Vasile in tilcuirea Psalmului

118, la versetul: ,,Gura lnea am clescl-ris si am
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contemplative si inalte, zice: ,,Fiecare om care
cloreste sI petreacd, viattr duhovniceasci trebuie
si inceapl" de la viata cea lucrltoare si pe urmi
sd. ajungb, la cea contemplativi cu mintea."
(Sbornic 2, p. 779).

Deci viata lucrltoare ne ajuti. sl ne
curitim de patimile cele plcltoase2 si si ne
ridic).m la treapta desZ.vdrsirii celei lucrltoare,
iar prin aceasta ne croieste drum spre viata
contemplativi cu mintea. Acest lucru il ade-
vereste s i  dumnezeiescul  Plr inte Grigor ie
Teologul  z icA,nd: , , I )e contemplare se pot
apropia fZri primejdie numai cei desivdrsiti in
urma incerclrilor." (Cuv. la Pasti, p. 722-12).

b
I irinti si frati.

In acest cuv2nt am vrut sI aduc mirturiile
de mai sus ale Sfintilor Plrinti despre viata
lucri,toare, in care intrl si rugiciunea glasului
gi a limbii, spre a arita cl ni se cade ca, de la
lucrarea din afard. a faptelor bune si de la
rugiciunea ?ncepito^re a buzelor si a limbii,
treptat sd ne suim spre ruglciunea mintii si a
inimii, care face p^rte clin viata contemplativi.

2 Patimile picitoase sllnt opuse celor nepicitoase sau
neprihdnite, adici pentru care nu poate fi omul prihinit,
invinovitit ci le are, cici acestea, cunl sunt: somnul, foamea,
clurerea, necazul etc., le-a ar,ut si Mlnnritoml ca on-r, fiind proprii
si firesti firii omenesti.

T 4 Mari dubounici rontdni despre ntgriciune

m2hnire intru Domnul, ori inchiniciunile trupului,

ori c2nurea de psalmi, prin cuv2ntare de psalmi,

prin cuv2ntare cle stihuri, ori altele din celelalte

prin care se face invlgltura ruglciunii celei

curate." (Cuv. 35, P. 188).
Asadar, pirintilor si fratilor, vedem clar,

atdt din invltltura Marelui Vasile, cit si din cea

a Sf2ntului lsaac Sirul, cl este qi o ruglciune

prin fapte sau, cu un cuvXnt de actualitate, prin

activitate, clncl omul se afli lucrind, fie cu

mintea, fie cu gura, fie cu trupul, orice fel de

faptS,buni spre slava si plicerea lui Dumnezeu'

Toate aceste fapte bune amintite mai sus se

consiclerl mai mult ruglciune din afarh 9i mai

putin dinluntru, prin care omul sliveste cu

mintea si cu inima pe Dumnezeu, si cu care

cei mai r2vnitori gi iubitori de Dumnezeu se

silesc spre a ajunge si se uneascl mai str2ns si

desiv2rsit cu El. Sfintul Serafim de Sarov,

ardtincl ci in lucrarea faptelor bune din afati

intrl si ruglciunea vorbitl, zice astfel: ,,Calea
viet i i  celei  lucr i toare o alc l tu ieste postul ,

in f r | .narea ,  p r ivegherea,  ingenuncherea,
ruglciunea gurii gi celelalte nevointe trupesti'

Acestea alcltuiesc calea cea str2mti Ei cu sc2rbe

care, dupi cuvdntul lui Dumnezeu, duc pe om

Iaviagavesnici." (Matei 7,14; Sbornic 2, p' 779)'

Apoi, ardtdnd ci de la aceast6' viagd' lucrdloare

din afar6., a faptelor bune si a ruglciunii celei

mai de ios,  omul piseqte pe treapta v iet i i
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Trebuie sl nu uitem cl nimeni nr-r poate sl

ajungl la treptele inalte ale ruglciunii daci nu

va incepe cu rugdciunea gurii 9i a limbii' Cu

toate cla aceastl ruglciune este de cantitate,

nu si de calitate, insi, dupl mdrturia Sf2ntului

Ioan Sclrarul, aceasti ruglciune de cantitate

este pricina celei de calitate si nu invers. Sf2ntul

Apostol Pavel spune: ,,Vreau sI vorbesc cinci

cuvinte cu mintea" (I Corinteni 74, 79), dat

pentru cei pr-unci in lucrare este cu neputintA.

De aceea, noi, precum cei nedeslv2rsiti, si ne

strdduim, dupl putere, sd impreunl'm calitatea

ruglciunii cu cantitatea, pentru cb. cea de-a

doua este pricina celei dintii (Scara, Cuv. 28).

Tot acest Sfint Pirinte ne sfltuiesi.e sd

luptim cu gdndurile si cu risipirea mintii la

inceput cu rugiciunea vorbiti si mai de jos,

z ic lndu-ne: , ,Lupt1- te  neincetat  cu r is ip i rea

g2nduri lor tale qi c2nd mintea ta e r isipit i ,

adun-o; cdci de la incepitori Dumnezeu nu

cauta rugiciune frrl risipire. l)e aceea nu te

mihni cdnd ti se risipesc g2ndurile, ci indtd'z-

neste si neincetat adunb'-ti mintea, cici gdnduri

nerisipite au numai ingerii." (Scara, Cuv. 4).

Odatd, a venit la mine un frate incepitor

si mi-a zis: ,,Phrinte duhovnic, am venit sI-mi

dai blagoslovenie ca de acum sl dorm pe jos,

nu in pat si numai doul ceasuri pe noapte'

Vreau sl min2nc numai o datA pe zi si si fac

cinci sute cle metanii in doulzeci si patru de

Arhim. Cleopa Ilie 1 7

ore si apoi sI mL rog numai cu mintea si cu
inima lui Dumnezeu, sI" renunt cu totul de a
mai citi la Psaltire, in Ceaslov, in Acatistier si in
cartea de rugi.ciuni. Ci.ci acestea, dupL cum
am inteles, nu sunt rugi.ciuni, ci numai o inse-
lare cd. mi rog.". Yd,zdnd aceasta rivnl nechib-
zuiti, a fratelui, l-am intrebat: ,,Asculd, frate, ce
ascultare ai in obste?". El mt-a zis: ,,pl.nd. acum
am fost la buclti.rie si la trapezd., dar acum sunt
la ascultlrile de obste, la tiaiat lemne, la grd.dind",
sau unde mi trimite.". Atunci i-am zjs:,,Ascult).,
fratel Fri.tia ta, dupi cum vld, vrei s). zbori prea
repede la cer si sI ne lasi pe noi, picitosii, aici
pe pi.m2nt. Sfintii Pi.rinti spun cl pe cel ce vrea
sd, zboare la cer mai inainte de vreme s).-l
tragem de picior inapoi in jos. (pateric, cap.
25, p. 154). Astfel ci nici una din cite ai cerur
nu-ti dau voie si faci. Fi ascultare cu dragoste
s1 fd"ri c1rtire, sd, zici cdt mai des rugiciunea
.Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieste-mi pe mine, plcitosul" si s). nu-t i
rin-And. rugi,ciunile de searl s,i de dimineatl,
sl m).nlnci cu pirintii si cu frati i la trapezd. la
toate mesele, fr,rd. si te saturi, si dormi pdni,la
utrenie vreo doui. ceasuri gi mai bine, iar clupi
utrenle tot cam attrta, pe cdt poti si mergi si la
pravi la biserici i ,  f ir i  a st ingheri ascultarea.
Metanii sd nu faci cinci sute, ci numai o sute de
metanii mari si o sutl cincizeci de inchini"ciuni
cu rugdciunea lui Iisus, in doui,zeci si patru cle

C.t

'.fl\

to
\(-)
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ore; se dormi pe pat, iar nu jos, numal sa a1

grljd. ca patul si nr: fie prea llloale, circi te

mole.seste. Si citegti mai cles Cuvintul patru

din Scard si orice g2ndtrr i  vei veclea cl te

supirl mai mult, sl vii sI Ie mfu'turisestil". El'

auzind acestea, m-a intrebat: ,,Dar clacl voi face

asa, ml mlntuiesc-i". Si i-aur rdspuns: ,,Cred in

mila lui Dumnezeu gi a Maicii Domnului ci te

vei  mdntu i l " .  Auzind,  f ra te ie  a f icut  inchi -

nlciune si, cerdnd iertare, s-a dus la chilia lui.

Dupi plecarea fratelui, mi-am adus zrmin-

te cle invltltura dutlnezeiescului Plrinte Ioan

Scirarul care, aritl,nd rivna fati chtbzuinll a

unora dintre noii  incepltori,  zice: , ,La cei de

sub ascultare diavolui le naste pofta unor virtuti

cafe sunt  cu neput in t i  pentru e i . " .  Iar  apoi

adaugl:,,Deschide mintea ascult l tori lor celor

neiscusit i  si vei af la acolo gincluri r l t i tci te,

dorint l  de l inigt ire, cle postire peste mlsuri,

de  rug i " c iune  ne r i s ip i t i ,  de  l i ps l  de  s lav l

desartl, de neincetatt pomenire a mortii, cle

umilintl necontenitl, de nem2.niere des;avlrsitl,

de t lcere adincd., cie curlt ie covArsitoare.

Lipsirrdr-r-le aceste virtuli cie ia inceput, dupl o

rincluiali a lui Dumnezell, et fari socotinti sar

peste treptele ce le sLlnt puse inainte, f i incl

arnigiqi de vrdjmasul care ii ?ndean-rnl sl caute

aceste lucruri deslvirsite inainte cle vreme cu

scopul ca, neavdnd ei rz'rbclare, sil nu le poatl

ctrpZ;ta nici la vremea lor." (Scara, Cuv' 4).

l o

A.sa face vrljma.sul cu noi, plrintiior .si
frzrtilor, indemnZindu-ne si lislm cele ale mlsu_
rii noastre si sl ne apucim de cele peste putere.
De aceea am insemnat aceastl ispit l  a acelui
frate, f i indcl am socotit  cI se potriveste la
cuvdntul cle fat/a, in care ne-am ocupat de
treapta int2.ia a rugiciunii, potriviti. foarte mult
noilor incepitori. Desi la inceput ea este numai
cantitate, dar, cu darul lui DumnezeLr, pe cei
ce se roagl. adesea ii urci pe treptele cele mai
inalte ale sfintei rugi.ciuni, din care eu, picdtosul
si lenesul, niciodatl nu m-am irnpLrtlgit prin
Iucrare din pricina lenevirii si a nepisirii mele.
Dar rog pe toti cei ce cu darul Domnului vor
spori si mi ajute cu sfintele lor rugiciuni si
md trezesc si eu micar in al Llnsprezecelea ceas
spre a le urma.

Arhim. Cleopa Ilie

Aminl
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incepincl cu Maica Domnului, care se roagi
neincetat inaintea Preasfintei Treirni pentru

manuirea noastri, a celor de pe plmdnt.
insugi Duhul Sf2nt se roagi pentru noi

cu suspine negri" i te, spune Apostolul Pavel
(Romani 8, 25). Ba insusi Fiul lui Dumnezeu
se roagl Tatllui zic6,nd:,,Pirinte Sfinte, pizeste-i
in numele Tiu pe cei pe care Mi i-ai dat, ca sd,
f ie una precum suntem si Noi!" (Ioan 17,I7).

Astfel tot cerul este in neincetatl rugiciu-
ne de laucll, de multumire si cerere inaintea
Tatl lui,  ?ncepind cu Domnul si M2ntuitorul
nostru Iisus Hristos, pinl la ingerii cei mai de
jos. Toti laudl ,,pe Tattrl, pe Fiul fi pe Duhul
Sfint, Treimea cea de o fiintl si nedespdrritd".
Togi se ?nchinl si rnultumesc iui Dumnezeu
pentru rlscumplrarea neamului omenesc prin
intruparea, moartea si invierea Fiului Siu. Tof
se roagl pentru m2ntuirea noastri si a intre-
gului neam omenesc. Rugdciunea, deci, este
viata, lucrarea gi bucuria vesnici a tuturor
ingerilor si sfintilor din cer.

Dar si pe plmdnt, rugi.ciunea de laudl,
de multumire si de cerere formeazTa lucrarea
de cipetenie a crestinilor, a c)"lugirilor, a mame-
lor, a copiilor si a intregii creatii. Slujbele din
bisericl, in frunte cu Sf2nta Liturghie, formeazd
cea mai inakh. ruglciune si jertfZ de laudl gi cle
multumire adusl de oameni lui Dumnezeu, in
numele intregului univers. Apoi rugiciunile

21
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..S-'.r strit in mtrnte. ca sI Se roage

cleosebi. Si fricrrnclu-se serrit ers xcolo

singur'" 
(Matei 14,23)

I
lubit i  credinciosi,

intrucit ?n Sflnta Evanghelie cle astirzi se

vorbeste cle patru ori despre rugiciune' vom

vorbi acum despre sfinta ruglciune, care este

numitl de clumnezeieqtii plrinti ,,maica tuturor

faptelor bune". Cl precum nu putem tr}J fat)

hranl si ap1, asa nu putem trli si nu ne putem

m2ntui f ir i  rugiciune. Ce este rugiciunea?

Rugiciunea este vorbirea noastrl  directl  cu

Dumnezeu. Rugiciunea este viata noastri in

Hristos si a intregii lumi vizute si nevlzute'

Creclinta in Dutnnezeu este izvorul rugiciunii'

iar iubirea cle Dumnezeu este sufletul ei'

Rugiciunea este incleletnicirea neincetatl

a  i nge r i l o r ,  ca re  s l l vesc  f l a r i  od ihn i  pe

Dumnezeu c2nt2ncl: ,,Sfint, Sflnt, Sfint, Dom-

nul  Savaot ,  p l in  este ceru l  s i  p lmintu l  de

mir i rea Lui . . . l "  ( Isa ia 6,  3) '  Rugic iunea este

cununa cle laudl a tuturor sf int i lor cl in cer'
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in vreme de primejdie, si ca s; se invete a se
lupta cu valurile si furtuna ispitelor acestei vieti,
cd"ci marea este imaginea lumii lovite cle rj.utate,
de picate, de boli, de necredinti., cle uri si cle
tot felul de picate.

Dar in timp ce apostolii erau singuri in
corabie si se luptau cu valuri le miri i ,  i isus
Hlistos a hberat multimea si S-a suit in munte
ca sd Se roage deosebi. Si, fici.ndu-se searI,
era acolo singur (Matei 14, 23). Ruglciunea in
l i n i s te  s i  s i ngu r i t a te  es te  cea  rna i  i na l t i
mgaciune. Este rugiciunea sfintilor, a sihastrilor,
a cllugirilor si a celor mai r2.vnitori crestini. Ea
se face in totald reculegere si singuritate, mai
ales noaptea, cAncl nimeni nu te vede si nimic
nu-ti poate fura gincil_rl si simtirea inimii de la
rugiciune. Aceasta se cheami si rugiciunea
inimii, pentru cl izvoriste din iniml si se urcl
cel mai repede la cer.

lV l l n tu i t o ru l ,  ca  Dumnezeu ,  nu  avea
nevoie sI se retragi la liniste si in singuritate
pentru a se ruga Tati"lui ceresc, cdci El veclea
si vorbea fat/a citre fatl cu Tatdl. Dar obisnuia
uneori s'i se roage singur, mai ales noaptea,
precum Facea cle obicei pe Muntele Taborului
si in Griclina Ghetsitnani, ca si. ne ?nvete gi pe
noi a iubi mai mult rugiciunea ?n liniste gi pe
cea ciin timpul noptii rnai mult decit pe cea
clin t imptrl  zi lei.  Sfint i i  plr int i  numesc rugi-
ciunea cle noapte ,,de allr" pentru cl noaptea

22 Mttri duhounici rontdni despre rtrgiiciurte

neincetate clin casele lor formeazl' al doilea iurn

cle lauclI, de multutnire qi c1e cerere inaintea

Preasfintei Treirni, clupl jertfa cet ?ari de slnge

a Sfintei Liturghii.
Dupl cuvdntul proorocului David, ,,toatd

ziclirea lauda pe Dumnezen, Crea[orul ei, si

pluu,^,e vlzcluhului, si pestii mlrilor, si animalele

plmAntului, si stelele cerului, si soarele, si luna,

s i  nor i i ,  s i  v2ntur i le  toate ce le de sub cer . "
(Psahn 148). Toate, in frunte cu oamenii cle pe

pimlnt si cu sfintii si ingerii clin cer, sunt in

neincetatl  ruglciune intru slava Preasfintei

Treimi, pentru cl rugdciunea cle laudl 9i de

multumire este inslsi viata lumii vlzute si a celei

nev lzute.

I
lubit i  crecl inciosi,

Sl veclem culrl ne invati Domnul sl ne

rug lm  i n  Evanghe l i a  de  ^s t | z i .  Dup l  ce

M2ntuitorul a ?nmult i t  cele cinci p2ini 9i cloi

pesti prin ruglciune si binecuvintate 9i a hrlnit

cu ele atatea mii de oameni, ca sl ne invete -si

pe noi a face toate cu ruglciLlne, a si l i t  pe

ucenicii Sii sl intre in corabie ;i sl meargb,ina-

in tea Lui ,  la  ce l l la l t  t i rm. . .  (Mate i  14,22) .  De

ce i -a  t r imis  Hr is tos pe ucenic i  s I  meargt r

noaptea singuri pe mare? Ca sI se deprindl si

ei a se ruga mai mult lui Dumnezeu, mai ales
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singuri pe ?ntuneric, pe cd"riri necunoscute de-
plduri si ni se pare cd auzrm sau vedem vreo
nllucire sau animale sl lbatice, facem ca si
ucenicii Domnului, adicd. de frici strigem, ne
ruglm, facem semnul crucii, ztcem rug).ciuni
scurte cu credinti, din toatd. inima si ?ndatd
sci.pim de primejdie.

Domnul insi. i-a linistit pe aposroli prin
cuvintele: ,,indri,znitL! Eu sunt, nu vi temeti!,,.
Petru, atunci, cuprins de indoialh, s-a rugat
ztcdnd: ,,Doamne, daci, esti Tu, porunceste-mi
sl vin la Tine pe aptrt" ,,Vino!", i-a rlspuns
Domnul. Dar pe c2nd mergea el pe valuri cltre
Hristos, ,,vizAnd v2ntul cel tare", s-a biruit de
frici si indoiali si a ?ncepur a se afunda. in
clipa aceea a strigat:,,Doamne, m2ntuieste-mlt,,,
iar Domnul l-a apucat de mdnl si l-a mustrat:
, ,Putin credinciosule, pentru ce te-ai ?ndoit?,,
(Matei 14, 30-3I).

Vedeti, fratilor, urmirile ruglciunii ficute
cu indoiali, si cu putinl credinti? in vreme de
primejdie si ispiri nu re ajutd, decdr in parre.
Oare nu tot asa se roagl multi din credinciogii
nostri? ,,Doamne, daci esti Tu cu adevirat in
cer si ?n inima mea, ajuti-mi sI vin la Tine!
Ajutl-mi sb. fac minuni in numele Tlul Ajut1-mi
si reusesc la examene si la serviciu! Ajuti-mi
sd biruiesc pe vrdjmagii mei si-mi implineste
dorinta mea!" O asemenea rugiciune frcuti cu

Mari du'bounici romdni clespre nt8acittne
z 4

mintea se poate ruga Tati g2nduri si imaginalii'

in schimb, ruglciunea de climineagi o numesc

,,cle argint", fiincl amestecati cu oarecare griji si

iar-ra.tii, r^t ce^ clin timpul zrlei o numesc "de
aramd", pentru multimea grijilor si a g2ndurilor

plmAnteEtr c re sllbesc mult puterea rugiciunii'

Prin rugiciunea cle pe munte, Domnul

ne indeam ni la cea mat' inaltd ruglciune indivi-

duall, numitl de unii Sfingi Plrinti ,,rugiciunea

mintii gi a inimir". Iar cind suntem trimisi pe

cale'sau cind grijile vietii ne inconjoartr corabia

inimii ca niste valuri, atunci si ne rugim cu

ruglciunea apostolilor loviti de furtunl pe mare'

in aceste momente, crestinii trebuie sa repete

psalmii lui David, si' facl" ruglciuni scurte pe
-de 

rost sau, mai ales, si repete cu atentie si

s imt i re  rug ic iunea in imi i :  , ,Doamne I isuse

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe

mine, plcitosul". Aceasta este cea mai inalti

rugiciune personali  ortodoxi practicatl  de

rnr..rtti sfinti si sihastri , adtci' repetarea deasl,

ne?ncetati si tainicl a numelui lui iisus Hristos'

Se cheami si ,,ruglciunea inimii"'

Ne spune Evanghelia cd' in a patr^ straji

a noptii, achch pe la orele trei in zorir zller, a

mers Domnul la ucenicii Sli, umbl2nd pe mare

ca pe uscat .  Cdncl  L-au v izut  ucenic i i  de

departe, ,,de fricl au strigat", adictr s-au rugat,

crezdncJ ctr ar ftvreo aritare de noapte' Aceasta

ni se ?ntlmpli si noui. Clnd mergem noaptea



2 7Alhim. Cleopa Il ie

I
t
d r ' .! ub i t i  c re r l i nc ios i .

Nrmeni nu poate tri.i, nu se poate izbavj
de necazulile vietii si nu se poate mintui fir-I
credinti tare in Dumnezeu si flri. ruglciune
vie, continul, neincetatl, cum ne invati Sfintul
Apos to l  Pave l :  , ,Ruga t i - v I  ne ince ta t ! "  ( t
Tesaloniceni 5, 77).

l)e veti merge regulat la bisericd si veti
zrsculta cu eviavie sfintele sluibe, mai ales SfAnta
Liturghie, multe daruri veti primi in viati. si cle
grele ispite si plcate veti fi izbiviti. De veti
creste copiii in frica lui Dumnezeu si veri face
casele dumneavoastri locasuri de rugiciune si
de laudl lui Dumnezell, iar nu qase de ceafil,
cle betie si cle picate, v:a va da l)omnul zile
indelungate, reusit l  in toate cele de folos si
m2ntuire. Iar de veti pisi pe marea vieti i  cu
indoiall, fi.rl credintia, firi ruglciune si ci.rti
sfinte de cdltruzd,, fZrl bisericl" si duhovnici buni,
firi spovedanie si implrt).sanie regulatZ., vi veti
ineca in marea pi.catelor si veti pierde mdn-
tuirea sufletului.

Sa -L  rug im pe  Domnu l  nos t ru ,  I i sus
Hristos, s). ne intlreascd credinta, si" ne invete
curn sI ne ruglm, si ne dea vreme de rugi.-
ciune si lacrimi cle poci.intd. ca si. ne inchini"m
si noi cr-r Apostolii zicdnd:,,Cu adevirat, Tu esti

z o ,\l ar i clu b o u n ic i rom A n. i cle spre nr 54a c itt rte

incloiall, flri credintl vie, din interes si mai

mult pentru iucruri pirnintesti nu este primiti

l a  Dumn ezev  ; i  c t r  g leu  n i  se  imp l i nes te

ceferea.
Si fugim de o asemenea ruglciune lipsita

de credin1l, incloielnicl,  pe cale () f lacem numai

la nevoie, cdncl apa necazurilol ne este pdna

la gurll Da, sl n€ ruglm pentru orice avem

nevoie in viatl, clar mai int2i si multumim lui

l)umnezeu pentru toate darurile ce ni le-a clat;

apoi sl-L ilr-icllm ci in veac este mila Lui si

apoi si"-I cerem iertarea plcatelor si mdntuirea'

La urmi si cerem Domnului si cele de nevoie

vietii si si zicem: ,,Doamne, facl-se voia Tat'",

nu voia mea, precum ne invali ,,TattrI nostru"'

Iar c2ncl suntem in primejclie cle lnoar[e'

sau pe masa c1e operat ie ,  sau in t r -o  grea

incercare, atunci si facem ruglciuni scurte, c1e

c2teva cuvinte, rostite cu glas sau in taini, clin

ad2ncul inimii, cu lacrimi 9i credintl' Adici si

str iglm ca si Petru c2nd se ineca: ' , f)oamne,

mdntuieste-mil",, ,Doamne, ajuti-mil", cum str i-

ga femei a caflaaneancTa si , ,Doamne milu-

iesie-tnl!". Sau sl repetem mereu ,,Tatdl nostru",

,,Crezul", un stih din psalmi, ori  rugdciunea

monahilor: ,,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui

f)umnezeu, miluieste-ml pe mine, picitosul!"'

"1'1

l1.l
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Prin cugetarea la zidjrile lui Dumn ezeu,
multi L-au cunoscut pe Dumnezeu, au sporit
?n rugiciune, au indkat imnuri de laudd, Zidi_
torului si au ajuns chiar la rugiciu nea cea mai
inalti, a mintii si a inimii.

f\umnezeu nu l-a pi.rlsit pe om. I_a dat
IJmijloace de indreptare, de pociinti si

de mintuire, i-a l i ,sat harul mintuiri i , degi
?nibusit de picate. Apoi i-a datlegea constiintei
ca si,-l invete gi si-l mustre pentru cele rele. I_a
lI.sat in inimi dorul raiului pierdut, nosralgia
paradisului, care ii de omului rivna pentru
ruglciune, lacrimile de pociintd si simtirea
duhovniceascl spre cele bune.

pdr priveste credinta confesiunilor cres_
V tine, a popoarelor plg2ne, precum si

a necredinciosilor, nu putem avea impirtisire
cu ei nici in ruglciune, nici in celelalte Taine
ale Bisericii lui Hristos, p2ni nu vin la clrear:rta
credinti.

Mari du,bounici romdni despre ntgdcitr'ne

Fiul  lu i  Dumnezeu! Tu est i  M2ntui torul  s i
Salvatorul lumii! Mantuie$te-ne si nu pierim,
ci. dupi Tine suspinb. toattr fapturat"

Amin.



30 Mctri dubourtici romdni dcsprc ntgaciune

l1redinta
t
l . ^

vlntareste
17  , 75 ) .

se inmul teste,  spofeste s i  se

prin rugiciune (Marcu 9, 24;

Luca

incloiala se alungl clin inima omului prin

lcredintl, r'uglciune si lisarea in voia lui

Durnnezeu (Matei 26, 38-4I).

fiticatul deznddejdii gi g2ndul sinucidelii
l"se vincleci prin rugiciunea cea stiru-

ito:tre (lacob 5, 13; ILrda 20).

rice rugiciune stlruitoare este

dezni"cleldii si intlrirea nldej dii
lecuirea
(Sfdntul

Ioan Scirarul, Cuvintul 28).

f f i oa te  fap te le  bune  a ju t l  Pe  om s l
'lt 

spoteascl in ciumnezeiasca clragoste'

clar mai mult decit toate rugiciunea cea curatl.

Cdci prin aceasta,,,stt'igind omul ci.tre Dumne-

zeu, ies afari toate cele ce sunt" (Sf2ntul Maxim

Mlrtulisitorul, Filocalia, vol. iI, p. 39; Sfdntul

Isaac Si ru l ,  Cuv2ntu l  35 etc . ) .

$  i ice le c l ragoste i  crest ine sunt  toate

I faptele bune, incep2nd cu sf2nta rugl-

ciune. Ruglciunea este si mami, 9i fiicl a iubirii.

atit dragostea de
cea cltre aproapele

n ragostea crcst in l ,
lJnumnezeu cl t  .s i

tuhim. Cleopa Ilie

se c lovecleste pr in  fapte le bune,  precum:
milostenia, ajutot'area celor clin nevoi, primirea
de striini, m2ng2ierea si cercetarea celor sufe-
rinzi, sustinerea celor slabi, ascunderea defecte_
lor altora , iettatea celor ce ne-au suplrat,
rugi.ciunea pentru binele akora, jertfirea de sine
pentru altii etc. (II Corinteni 8, 22; I Tesaloniceni
2, 6; I Timotei 2,I0; I Ioan ), 6; Luca 17, 4:
Efeseni 4, 32; II Corinteni 9,74).

gostea
faptele
cufate.

ra  se  b i ru ies te
Dumnezeu si de

de Dumnezeu o
bune, dar mai ales

pr in  dr : rgostea de
aproapele, iar clra-

c2stigi.m prin toate
prin rugdciunea cea

fi sfZtuiesc pe credinciosii nosrri si, aibA
lin casi. Ceaslovul, psaltirea, Biblia, vieti

cie sfinti si alte cirti de ruglciuni si de inviti.turi
folositoare de suflet. ii indemn si asculte cle
preoti si conducltori, stiind ci. sunt r2nduiti cle
Dumnezeu.  i i  indemn,  c le  asemenea,  s i  se
roage seara si dimineata si sL inceapl orice lucru
cu ruglciunea si cu semnul Sfintei Cruci.

pugac iunea  es te  vo rb i rea  m in t i i  cu
ftDumnezeu. Rugdciunea este vl).starul

blXndetii si al lipsei de m2nie. Rugd.ciunea esre
rodul bucuriei si al multumirii. Ruglciunea este
alungarea intr ist lr i i  si  a clescuraj i ' r i i ,  spune
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f f i recerea rugaror .u lu i  c le  Ia  rug ic iunea'I"de 
canritate Ia cea cle cal i tate, ca si

cresterea lui in cea duhorrniceasci, aclici. urca_
rea  l u i  pe  ce le  t r e i  t r ep te  a l e  u r cusu lu i
duhovnicesc, dupi. mai muiti Sfinti pirinti, nu
este cunoscua de cel ce se roagd.. Cresterea,
adici, sporirea in rugiciune, se aseamlni. cu o
planti" ce creste fari sh, stie si f:ari sla inteleagi
clipa sau momentul cresterii sale. Este aseme_
nea unui copil ce creste, treci.nd de la o v2rsti
\a alta, fdri s5, stie timpul exact c|,ncl a sporit
cresterea sa.  Aceast i  crestere s i  spor i re  a
crestinului in rugiciune, ca si cresterea lui in
cele duhovnicesti,  nu este un rocl numai al
ostenelilor lui, ci mai mult al darului si al milei
lui Dumnezeu. Adesea este ascunsl aceastl
crestere si sporire a sa, fie ?n rugiciune, fie in
cele trei trepte ale urcusului duhovnicesc, cu
iconomie dumnezeiasci, ca si nu cadi omul
in pirerea si inchipuirea cle sine. (A se veclea
Sbornicul, vol. I, Editura Mindstirii yalaam.)

,,Suirea citre desivirsire este necunoscutl in
r2vnitor", zice un mare rugitor. Totusi, dumne_
zeiescul Plrinte Isaac Sirul arati unele semne
prin care cineva poate sI priceapl ?n ce mi"suri.
se afli, adictr, in care treapti. stb,.Iatd" ce zice el:
,,Omul, clnd se aflb, in lenevire, se infricoseazi
cle ceasul morti i ;  iar clncl se va apropia cle
I)umnezeu, se teme cle intlmpinarea juclecLtii.
Iar clnd cu totul va veni inainte intru clragoste,

1 ) Mari dubounici romini despre ntgacitr'nc

Evagrie Ponticul (Filocalia, vol. l, p' 74-7D. $t
iar lq i :  , ,Ruglc iunea este uni t 'ea omulu i  cu

Dumnezeu; iar dupi lucrare, este intlrirea lumii,

impicare cu Dumnezeu, ntaica laclimilor si fiicl

a lor" (Filoc-alia, vol. IX, Cuvintul 28, Despre

fericita rugdciune, sfintitoare maicd a tuturor

uir lut i lor. .  .).
Rug l c i unea  es te  che ia  ImP i r l t i e i

Cerurilor, zice Ilie Ecdicul (Filocalia, vol. IV),

iar Sfintul Teofan Zdvordtul (sec. XIX) spune

cl ,,rugiciunea este suirea mintii si a g2ndurilor

la  Dumnezeu".

puglciunea ate trei treptet treapta intdia

K"t t "  rug lc iunea ota l i ,  c i t i t l ,  adtc i

rugiciunea trupirlui; treapta a doua este ruge-

ciunea cugetlrii, adrcl a mintii; iar tteapta a tt'eia

este rugeciunea simtirii, adrcd a inimii.

[\upl lucrare, ruglciunea se imparte in

lJtrei feluri, si anume: rugdciunea de lau-

da,  ad ic i  de preamir i te ;  rugdciunea de

multumire si ruglciunea de cerere.

$ im t i r ea  l u i  Dumnezev  i n  no i  es te

Jrugiciune, chiar dacl cineva nu ros-

tegte nimic prin cuvinte. De aceea, cind cineva

va duce cuvintele sale pinl la simtirea inimii,

unul ca acela va cunoaste cu incredintare cb'

s-a rugat lui Dumnezeu.
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acestea clottil se inghit, aclicl se nlistuicsc dc

c lumnezeiasc l  dragoste"  (F i local ia ,  vo l r .  X,

Cuvintul 38).

ff iantuitorul nostru I isus Hristos a zis:

I  I  l , ,Canr ' l  va r t rg l l i .  nu spunct i  tnu l te  ca

plginii, cirora li se pare cl in multa lor vorbire

vor fi ascultati. Deci, nu va asemlnati lor, cl

stie Tat1l vostru cle ce aveti trebuinti, mai ina-

inte de a cere voi de la El" (Matei 6,7-B). Deci,

i-a invltat si se roage cu ruglciunea Tatir i

nostru. Asaclar, insusi M2ntuitorui nostrtt Iisus

Hristos ne-a inrtitat pe noi rugiciunea scul'ti.

Oricine va zice ruglciuni scurte, dar cu sme-

renie, cu umil int ir si simtire a inimii,  se va

mintui. Sl ne aducetn aminte de acei bltrin

cal'e, timp de pattvzeci de ani, zicea aceasti

scurtl rugitciune: ,,Doamne, eu ca un om am

gresi t ,  iz r r  Tu ca L ln f )umnezeu mi  iar t l l "
(Pateric, ed. 1930). La fel sA faci, gi bolnai'ii. Sl

se roage lui Dumnezeu cu ruglciuni scufte .si

sir multumeascl pentrll boall.

g\ricare loc qi orice timp este potrivit pen-

Vtru rugaciune, dupi marturia care zice:

,,Bine voi cuvlnta pe Domnul in toata vrenlea,

pururea lauda Lui in gura mea" (Psalm 33, 7)

Si iarlsi:  , , in tot locul st lplnir i i  Lui, binecu-

vAnteazA suflete ai meu pe Domnul." (Psalm

102, 22). I)ar, cle cauti cel mai sfint loc cle
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rr-rglciune, gAndeste-te la inima ornului, clci
inima omului este altarul cel inteleqltor al lui
Dtrmnezeu, cie pe c:tre tlebuie 

"'r" 
odl,." jertfa

cea cle rugZiciune (Sl2ntul Isaac Sirul, Filocalia,
vol. X, Cuvintr-rl 3D. Iar tin-rpul cle rugi,ciune,
cum am zis mai sus, este cel cle totclea.una.

W"Sac ' i unea  
( . ex  ma i  pu re rn i ca  es te

I t rug i c iunea  scu r t i ,  ca re  se  face  d in
adi.ncul inimii, cu suspine si lacrimi, clupi. mir-
turia Sfintei Scriptr-rri, care zice: ,,Dintru aclincuri
am str igat citre Tine, Doamne, f)oamne, aLrzi
glasul meu" (Psalm 729,7). Cu aceast), rugi.ciune
smerita s-au rugat t1lharul pe cruce (Luca 23,
42), femeia canaaneanci (Matei 15, 2Z), apos-
tolii, in vrenlea furtunii pe matea Galileii (Matei
8,  25) ,  orb i i  d in  Ier ihon (Mate i  20,  30-33) ,
leprosul (Marcu 7, 10-47'), etc. Deci, cea mai
puternici n-rglciune este rugiciunea scurte cu
suspinul inimii, clupzl rnzirturia ce zice: ,,Rlcnit-am
din sr-rspinarea inimii mele..." (psalin 37, 8). Este
buni .si rugiciunea cea lungl, citirea psaitirii,
Ceaslovuiui etc., clar aceasta se potrive-ste mai
ales celor spor-iti in cele duhovnicesti, iar nu
celor incepitori.

f \redinciosi lor mireni de obicei le clau
Vsfaturi sir nu le rlmlnl ruglciunile de

dimineatl, cle searit si clin timpul mesei, iar in
timpul zilei si ia lucru le dau sla zici, ?n tainl
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fftAt rvgl,ciunea siracului si a vi.duvei,
l lc2t si a monahului, daci se face cu

umilintl, cu iacrimi si cu statornicie, este puter-
nicl si roclitoare de pociintia adevdrati.. plinsul

,,este bold de aur al sufletului", spune Sflntul
Ioan Scirarul (Cuv2ntul 7) si ,,acela ce se roagd,
cu lacrimi de ci.intd pentru picatele sale si cu
durere in inimi cd, a intristat pe Dumnezeu,
unul ca acela se curi.teste de toath. intiniciunea
cea simtitd si cea gdnditi,, prin aceasti rugiciune,
de va fi statornictr" (Scara, Cuvdntul 7). Iar cei
ce nu au darul lacrimilor de la f)umnezeu, dar
se roagd cu intristarea mintii si a inimii, cu
osindire de sine, cu m2hnire si pi.rere de riu
pentru plcatele siv2rsite in viattr ajung la
aceeasi misurl de curltie, de luminare si de
fericire duhovnice ascd, ( Ibidem).

Kupa invdrltura Sfinrilor plrinti, lacrimile
lJde dupl Sf2ntul Botez au mai mare

putere dec2t Botezul. C).ci Botezul curd.td.
pi.catele cele f).cute de noi mai inainte, iar
izvorul lacrimilor curltl si pi.catele de dupi
Botez (Scara, Cuvdntul 7, pentru pldns). La fel
si Sf2ntul Isaac Sirul zice: ,,Lacrimile intru
rugiciune sunt semn al milei lui Dumnezeu
de care s-a ?nvrednicit sufletul intru pociinta
sa" (Cuv2ntul33, Filocalia, vol. X). inci. trebuie
si stim cl lacrimile cele bune, unele se nasc
din frica lui Dumnezeu, altele se nasc din
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rugiciunea lui Iisus gi alte ruglciuni scurte. Apoi

le recomand mergerea cdt mai des la Sf2nta

Biser ic l ,  rug ic iunea Tat t r l  nost ru,  Crezul ,

Psalmul 50, pe care sunt datori sl le gtie pe de

rost. Apoi citirea Sfintei Scripturi si a altor clrgi

sfinte. Celor mai rdvnitori le dau sl citeascl

Psaltirea, acatiste gi alte rugiciuni din Ceaslov'

Cllugirilor din mlnlstiri, care au ascultlri grele,

le recomand mai ales paza mingii si rugiciunea

lui Iisus, cici acestea au leglturi intre ele ca

trupul cu sufletul. Apoi le recomand mergerea

regulatl la bisericl, mai ales la Utrenie si Sfinta

Liturghie. Celor ce nu pot veni la bisericl din

c uza ascultlrilor, le r2nduiesc sl faci ascultare

cu dragoste si si citeasci cele sapte laude' Iar

de nu pot sI le citeascl, si' albd' c2t mai des

pomenirea lui Iisus in mintea lor, sl fach' toate

cu bucurie gi lari impotrivire, sI nu le riminh

ruglciunile de dimineale gi de searl, si citeascl

la Psaltire dupl putere, sl citeascl din invitb'-

turile Sfintilor Plrinti, gi mai ales Regulile mari

ale uieyii monahale de Sf2ntul Vasile cel Mare,

precum Ei Cuuintele ffintului Teodor Stttditt'tl-

Acesti Sfinti Pirinqi ne invati cd: ,,cine face ascul-

tare cu dragoste si fari cirtire in mlnlstire,

liturghie si mucenicie slvirgegte gi intocmai ca

mucenici i  se va incununa." (Sf2ntul Teodor

Studitul, Cuv2ntul 8).

3 6
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Ins l  a ic i  s imt i rea este ca nevoie s i  cer in t l
duhovniceasci. Cine a ajuns la simtire, acela
se roage frrl cuvinte, pentru ci Dumnezeu este
un Dumnezeu al inimii. De aceea, abia de aici
incepe hotarul sporirii in rugdciune. Pe aceasta
treaptd. citirea poate sl inceteze, precum si
stlruinta g2ndului, dar sd se plstreze petrecerea
in aceast l  s imt i re  cu semnele propr i i  a le
rugi.ciunii. Asadar, din cele spuse pl,ntr aici,
trebuie sl ginem minte ci ,,intelegerea si simtirea
sunt puterile ruglciunii", dupl Sfintul Teofan
Zlvoritul.

f\eosebirea ruglciunii mintii de a inimii
lJconsti. in faptul cl cel ce se roagi cu

mintea petrece in cap, iar cel ce se roagd, cu
inima petrece in iniml, adicd. se pogoarl cu
mintea in iniml. Cici numai atunci cind mintea
se va uni cu inima ne putem astepta la o sporire
in aducerea aminte de Dumnezeu si la simtirea
lu i  Dumnezeu,  dupi  acelas i  Sf2nt  Teofan
Ztrvordtul.

f lr imul rod al rugiciunii lui I isus este
*t
I  instr l inarea gdnduri lor minti i  de la

lucrurile cele frumoase ale lumii, dupi Sf2ntul
Diadoh, care zice:,,Cela ce intrl de-a pururi ?n
inima sa se instrlineazd. de toate cele frumoase
ale vierii" (Filocalia, vol. l, p. 3617). Al doilea
rod  a l  rug l c iun i i  l u i  I i sus  es te  , , vede rea
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clragostea de Dumnezeu, altele din pomenirea

moitilor, altele din frica muncilor iadului 9i a

judec'itii de apoi (Ibid.em). Mai sunt 9i altfel de

iacrimi numite millocii, adrcd firesti si altele rele

si pltimase, anume cele din patrmtr, din url,

din mAnie, din rhzbunare etc'

fJiecare crestin 9i monah poate str aiungh
?-
I pe cele mai inalte trepte ale ruglciunii

dacl se va sili in toatl vremea a se ruga, cici

dascllul cel mai mare care invati si ajutl pe

om sl sporeascl in rugiciune este inslgi os-

teneala rugiciunii. Acest adevit il atatl Sfdntul

Macarie cel Mare, cate zice:,,Vrei si dobindegti

rug lc iunea? Osteneste- te  in  rugdciune '  ca

Dumnezeu, vizind cu c2ti osteneali o cauti,

igi va dlrui-o tie." (Sbornicul, vol. I)'

h  ugac iunea  m in t i i  es te  rugdc iunea

K.ug.tatii, c2ncl mintea s-a deprins si

se reculeagl in ceasul ruglciunii' pe care o ros-

teste in intregimea ei, farh risipire' in vremea

acestei ruglciuni mintea se topeste, se uneste

laolaltl cu cuvintele scrise si le rosteqte ca qi

cum le-ar fi cugetat ea inslgi'

$  ug l c iunea  i n im i i  es te  rug l c iunea

Ksimtirii, c2nd prin luarea aminte, inima

se incllzeste si, ceea ce in rugiciunea mintii

era gdnd, acum de la gincl ajunge la simgire'

ft
: '

.  . i l
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l )umnezeu, pomenirea morti i ,  l inistea inimii
despre ginduri, concentrarea atentiei in inimi
gi clldura cea duhovniceascl. (A se vedea pe
larg ?n Sbornicul, vol. L)

Bug).ciunea minti i  se face atunci cind
flcineva, ?ntlrindu-se cu atentia in inim).,

inalga de acolo rugiciune c).tre Dumnezeu. Iar
lucrarea mintii este atunci cdnd cineva, st2nd
cu luare-aminte si cu pomenirea lui Dumnezeu
in inimi,, taie orice alt gl"nd care incearci sI
pi"trundi. in inimi..

6\ flntul Pavei zice: ,,Orrce slv2rsiti cuqi

alcuvintul sau cu lucrul, pe toate ?ntru
numele Domnului Iisus Hristos sI le facetrt"
(Coioseni 3, 77). Deci cine face orice lucru bun
spre slava iui Dumnezeu sau vorbeste cele spre
folosul altora pentru Dumnezeu si spre slava
Lui, unul ca acela are rugiciune prin fapte. De
aceea si Sf2"ntul Teodor Studitul, sfltuind pe
ucenicii si.i, le spunea cd: ,,Cel ce face fapte
bune si ascuitare cu smerenie si fard. de c2rtire,
l i turghie si preotie s).vArseste." (Cuv2ntul 4,
Despre dragostea tn Hristos si despre sdrguinla
la cdntdrile si slujbele bisericesti, ed. 7940, pp.
)')-o> ).

f t r tat  ruglc iunea pe care o facem cu/ e
l 'Ibuzele si cu limba, cAt si aceea pe care

4 7
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grozhvrei celei ticlloase a sufletului cu care s-a

intinat prin simtiri gi prin g2nduri rele". Prin

aceasLl vedere clstigi omul smerenie, pl2ns,

lacr imi ,  dupl  mlr tur ia  Sfd"ntu lu i  Gr igor ie

Palama. Al treilea rocl al ruglciunii celei gdndite

a inimii este cl, prin intoarcerea mintii in inimi,

atat mintea cdt si inima omului se fac ca o

oglindl cvratd, in care nevoitorul isi cunoagte

misclrile cele viclene ale g2ndurilor sale si asa

cheami. pe iisus spre ajutor (Filocalia, vol. IX,

CuvAntul 28). Al patrulea rod al rugiciunii celei
ginditoare a inimii este curetirea firii, precum

si lucrarea pentru curitirea firh, datd. mai presus

de fire de dumnezeiescul dar al Prea Sfintului

Duh. Al cincilea rod al rugiciunii inimii este cI,
intrind mintea in inimi ca str vorbeascl acolo

cu Cuvintul cel inluntru asezat, nu rdm2ne

fara' de mare bucurie si veselie duhovniceascl,

dupl cum despre ace^sta arath, IosIf Vrinie si

Nichita Monahul cel din singurltate. Al gaselea

rod al ruglciunii celei duhovnicesti este ci prin

aceastb. ruglciune se afl1 darul lui Dumnezeu

cel ascuns in inimi. Al saptelea rod al ruglciunii
lui Iisus este ce, prin pomenirea cea necurmate

a numelui lui Iisus, se naste in suflet dragostea
cea chtre Hristos. (A se vedea Paza celor cinci

simluri de Sf2ntul Nicodim Aghioritul.) Alte
roade ale ruglciunii celei gindite sunt si aces-
tea: adunarea cugetelor, evlavia, smerenia,
luarea-aminte de s ine,  umi l in ta,  f r ica de

l
{
I

I
l
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o zicem cru glas tare aLl destule mirrtttrii in Sfinta

Scripturl.  Astfel, Sf2ntul Apostol P'rvel zice:

, ,Aducet i  Domnulu i  roada buzelor  voastre ' "
(Efeseni 6, 18). l)avicl proorocul iarisi spune:

,,Doamne, buzele mele vei clescl-r icle si gura

mea va vesti laucla Ta." (Psalm 50, 16)' in alt

loc tot el spune: ,,Si L-am inlltat pe El cu limba

mea." (Psalm 65, 76). Sau: ,,Auzi l)umnezeule

ruglciunea mea si strigarea mea la Tine sl vind."
(Psalm 101, 1). in alt loc, iarisi zice: , ,Cu glasul

meu citre Domnul am strigat, cu glasul meu

cltre Domnul m-am rugat." (Psahn 141, 1). in

toate acestea,  c lespre ruglc iunea gur i i  s i  a

glasului se vorbeste.

flu nrare putere are ruglciunea ficutl

I lnunrai cu limba si cu glasul, cleoarece

f)umnezeu cere omului in vretne'.r lugiciunii

mai mult inirna sa dec2t cuvintele gurii si ale

limbii. C/a auzi ce zice: ,,D1-mi, fiule, inima ta!"
(Pilde 23, 26). Dumnezeu cere de la noi nu

numai glasul si ruglciunea facutb' cu gura, tare

sau incet, ci mai ales suspinul si graiurile inimii

noastre le cere Dumnezeu. Auzi ce zice:,,Jie a

gr l i r  in ima mea."  (Psalm 26,  13) .  $ i  iar ls i :

,,Ricnit-am clin suspinarea inimii mele." (Psalm

37 , 8).Iar marele prooroc Isaia, avincl in vedere

cI poporul h-r i  Israel se ruga lui Dumnezeu

numai cu gl lra, iar nu gi cu inirna, zlcea:,,Aproa-

, j

l
*tl
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pe esti Tu, Doamne, de gura lor, dar cleparte
de inima lor." (Isaia 29, 73; Matei 15, 8).

QfAntul Grigorie de Nyssa zice: ,,RugI"ciu-\
a) nea gurii si a lirnbii este granita cea mai

depirtatd, a rugiciunii." (Cornentariu la uiata
lui Moise). Alli Sfinti Pdrinti numesc rugi"cir:nea
gurii ,,treapta cea mai cle jos din scara ruglciunii
celei duhovnicesti". Acestea av2ndu-le in ve-
clere noi, si ne ruglm Prea Bunului Dumnezeu
sI ne ajute a ne ridica mai sus de treapta
rugiciunii verbale ca si-L lludlm -si ,,si c2nt1m
in inimile noastre Domnului".

$oate oricine a se ruga neincetat daci
I va umbla pururea inaintea lui Dumnezeu

cu mintea si inima sa. Cu mlini le poate si
l uc reze ,  i a r  cu  m in tea  s i  cu  i n ima  s i  f i e
glnclindu-se la Dumnezeu. Ruglciunea duhov-
niceascd cea mai de ci.petenie aceasta este: si
fim noi nedespil-titi cu mintea si cu inima de
Dumnezeu, ori in ce vreme si ori in ce loc
vom fi. Principalul in aceasta este si avem noi
?n to tdeauna  s im t i l ea ,  ad i cA  p rezen ta  l u i
Dumnezeu. ,,Acest lucru inlocuieste toate ran-
cluielile de rugiciune si se socoteste o ruglciu-
ne ne?ncetatA", cum spune Sfintul Teofan
Zlvordtul (Sbornicttd vol. I, ms.).

Aceastd simtire si privire duhovniceasci.
cu mintea la f)umnezeu o avea fericitul prooroc
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Dumnezeu,  or i  gr i ja  cea cu mahni re in t r -u
f)ornnui, ori inchiniri ale trupului, ori c2ntarea
cle psalmi prin rostire de stil-ruri, rugiciune este
gi rugziciune se socoteste." (lbidem, Cuv)ntul 35).

$fanta Liturghie este mai presus clecit
%

nltoatl rugiciunea si lauda si se cade a
ne griji de lucrarea aceasta clumnezeiascl, cici
pentru ea este toat). ruglciunea ce se face in
Biserici" si aceasta este slujba c re se face de
cele mai multe ori in zilele vietii noastre (dup1
Sflntul Simeon ai Tesalonicului).

$e rugiciune o ajuti" mult milostenia,
I cleoarece ,,milostenia este aripi a rugi-

ciunii" (Scara, Cr_rvlntul 28).Iardsi, pe rugi.ciu-
ne o ajtitd iinistea si infi'inarea, dup). cuv2ntr:l
ce zice: ,,Din simlnta sudorii pctstului creste
spicul intregii ?ntelepciuni si linistea este vi.rf
ai desivlrsirii celor ce se roagd..". $i iari.si: ,,Cela
ce de frumusetea ruglciunii s-a atins va fugi
cle multime ca un asin s).lbatic." (Ibiclem). Pe
ruglciune o ajutl  smerenia, deoarece, dupl
Sfingii Pi"rinti, ,,cela ce nu se socoteste pe sine
cL este un pi,citos, rugi,cinnea lui nu este
primitl la Dumnezeu", zice Sf2ntul isaac Sirul.
Si iarlsi pe ruglciune o ajuti. umilinta, dupi.
acelasi Sfdnt P2irinte care ztce c:a:,,lacrimile intru
ruglciune sllnt semn al milei lui Dumnezeu"

tVari dtrhotutici romAni clespre rLtgaciune

Davicl clncl a zis: ,,Pututea vecleatn pe Dunnezeu

inaintea flrea Ca sl nu ml clatin" (Psalm 15, 8).

Asaclar, trebuie sl ?ntelegem ci, viata omului

credincios este o ruglciune neintreruptb' daci

este e1 neincetat cu mintea ia f)i:mnezeu.

ffiugaciunii dul-rovnicesti, contemplative,

Kin e*tu, i se mai zice si veclere cluhov-

n iceascl  s i  se face mai  presus de hotarr - r l

r-r-rgiciunii. Cel ce a ajuns la aceastl treapti nu

se roagl cu ruglciunea, ci cu simtirea. Sr-rfletul
lui simte lucrurile cele cluhovnicesti. I)e aceastl

vedere si rugdciune cluhovniceascl cle-abia
unui clin neam in neam se invredniceste, cu

darul lui Dumnezeu (Filocalia, vol. X, Sfintul
Isaac Sirui, Cuvintul 85).

ul iata crestinului poate f i  o ruglciune

Vnecon ten i t i ,  p r i n  l uc ra rea  fap te lo r
bune. lar clactr intrebi de lucririle ceie dui-rov-

nicesti ale mintii) care intrl in hotarele sfintei
rugirciuni si care se pot numi ruglciune, la

aceasta voi rispuncle nu cu cuvintele mele, ci
cu ale Sflntului Isaac Sirui, care zice: .,Orice
vorbire cluhovniceascl ce se face in ascuns in
mintea sau inima omului, toatd. grlja mintii cea
bunl dupi Dumnezeu si toatl cugetarea celor
duhovnicesti, ruglcillne se hotlri.ste. Ori feh-r-
rimca citiriior, ori cuvinte ale gurii spre izrucla iui

4 1
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nesimtirii si a iipsei cle evlavie farl cle Sfinra
Implrtisanie cu Trupul si Singele lui Hristos,
cred cl cel mai mare canon pentru indreptarea
sufletelo.r lor este pd.rd,strea p),catelor spovedite
si lupta cu ele p|nb, la moarte. Iar postui,
rugi,ciunea, milostenia, metaniile si alte nevoin-
te si li se dea dupi putere, dupa stz;rea lor cle
slnitate si dupd greutatea picatelor f).cute,
potrivit cu scumpdtatea si iconomia Sfintelor
Canoane.

flelor bolnavi li se poate face Llsurare
Vde canoanele care cer osteneali .  tru-

peascd,  precum: post ,  metanie,  pr iveghere,
milostenie , daci. nu au de unde da. insi. pentrul
osteneala duhului nu sunt scutit i ,  adici.  de
sfdnta rugi ,c iune ,  cea d intotdeauna,  s i  de
multumire cltre Dumnezeu pentrLl suferinta
pe care o au. Canonul celor bolnavi se poate
schimba, nu insd si obligatia de a ierta, a se
ruga si a multumi neincetat lui l)umnezeu
pentru toate, cici prin aceasta se vor mintui.

predinciosii sunt datori si se roage mai
V?nainte de primirea Sfintei implrtlsanii

in mod cleosebit. Sd citeasci ?n ajun din Ceaslov,
din Psaltire si Acatistier, si. faci, dupi putere
metanii, inchinlciuni, milostenie la siraci si alte
fapte bune. in mod deosebit sunt datori sl
citeasci seara Acatistul MAntuitorului, Paraclisul

+ o Mari cltLbourtici rontdni desprc rugaciune

(.F'ilocalia, vol. X, Cr-rvintul 33). Sunt incl multe

alte fapte bune care ajutl sflnta ruglciune, clar

acestea sunt cele mai importante.

f?aptele bttne care se nasc .si sporesc prin

I rugiciune sunt cle asemeni multe, pre-

cum, credinta, nlclejdea, mila, r:abclarea, infra-

narea etc. Cea mai mare virtute care odrlsleste

din sf2nta rugiciune este insi dutnnezeiasca

clragoste, dupl cum spun cei nrai multi Sfingi

Plrinti.

Dumnezeu  s i  a j u t i  mu l t  l a  desp i t im i rea

sufletului, omorincl poftele trupesti si mijlocind

dobAndirea harului Duhului Sfint.

ffiir-turisirea se face intotdeauna cu post

lllsi ruglciune, inainte cle a minca, atit

preotul, c2t si credinciosul. Ea se face in orice

zi si ori de cite ori ne mustri constiinta, inclife-

rent de vrednicia preotului, cici harul Duhului
Sfint slvirseste tarna. Spovedania se face Ia

nevoie si fdrl post, chiar dac/a nu este cineva

vrednic de Sfdnta impirtisanie, cici numai prin

spovedanie se spali si se clezleagd pircatele.

cind credinta a sl lbit  9i
mai multi zac in ad1ncul

ffiostul ajuta pe crestin s>a fac/a ruglciunea
f l -mai  cu usur in t i " ,  impaci  Pe om cu

f i cum ins i ,
Fl crestinii cei
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vindecare a celor bolnavi. Postul, rugeciunea
si infr2narea ?ntru curitenie a celor c).sltoriti si
bolnavi, acestea sunt leacul lor, iar nu uciderea
de prunci nevinovati.

lldbdarea in suferintl sporesre in noi prin
t4
I lrugiciune, prin spovedanie si Sf2nta

impirtLsanie, prin citirea cirtilor sfinte, prin cu-
getarea la patimile Domnului nostru Iisus
Hristos gi ale tuturor sfintilor Lui, prin cercetarea
celor ce sunt in suferinqe mai grele decdt ale
noastre si prin cugetarea la fericirea vesnici in
rai. Pentru cd. altd, cale de m2ntuire nu este
dec2t numai prin cruce, prin suferinti, prin
rtrbdare gi jertfl, precum spune M2ntuitorul:
,,intru rtrbdarea voastri veti dob2ndi sufletele
voastre." (Luca 2I, 79). ,,Cel ce va rtrbda pA,n6,
in sf2rsit acela se va mlntui." (Matei 24, 7r.

p iser ica a r2ndui t  d i fer i te ruglc iuni
fJpentru alinarea suferintei. Cea mai im-

portanta rugiciune pentru cei bolnavi este
Taina Sf2ntului Maslu, precum si diferite molifte
pentru dobindirea strndtdtii.

1!i alunglm de la noi ispitele diavolului\
dcu rugiciunea, cu postul, cu smerenia,

cu pizirea mintii si cu citirea cdrgilor sfinte. Iar
dac6, totusi, slgetile ispitelor nu se indepirteazi,
de la noi, este semn ci, rd.dd.cinile patimilor sunt

4 9
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Maicii Domnului, Canonul de pociinti, Canonul
?ngerului p};zitor si Canonul Sfintei implrtisanii,
iar dimineata cele douisprezece rugiciuni. Dupl
primirea celor sf inte, credinciosi i  trebuie si
citeasci rugiciunile de multumire.

Q e cere t ineri lor sd cunoasci pe scurt
,dinvltltura de credintl ortodoxl. SI stie

,,Crez\rl" pe cle rost si alte ruglciuni de nevoie,
sd aibd duhovnici buni, sl citeascd. Sfl.nta
Scripturi si mai ales Noui Teslament, Cate-
hismul Ortodox si alte clrti de folos sufletesc.
De asemenea, sunt datori sd" triiascl, in feciorie
pinl la cununia religioasl gi si se sileascl a
lucra dupl putere toate faptele bune, mai ales
ruglc iunea,  mergerea regulat t r  la  Biser ic i ,
postul, milostenia, viata curati, ascultarea de
pi"rinti si spovedania in cele patru posturi.

pugiciunea, citirea cirgilor bune, ascul-
Rtarea si respectul fat l  de pir int i ,  fr ica

c1e Dumnezeu si exernplul personal dat de tatb.
si de maml sunt cele mai sigure cli si mijloace
de educare si crestere crestineascTa a copiilor.

[\acl vreo femeie este bolnavl, nu la
lJucidere cle prunci sI-si gLseascl sci.-

pare de pedeapsa h:i Dumnezeu. Ci sl se roage
lui Dumnezeu cu umilinti., cu post si cu durere
in iniml, cd.ci la El este puterea si indurarea cle
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stlruitor, cu lacrimi, cu post si cu zdrobirea
inimii. Sfintii Plringi ne recomandd. sd, zicem
permanent rugiciunea lui Iisus, mai ales in timp
de ispitl, pentru cl numele Domnului ca o
sabie scoate din inimile noastre si taie ispitele
vrljmaqului.

A doua armd, foarte puternicl impotriva
ispitelor diavolegti este smerenta. Auzi ce zice
David: ,,Smeritu-m-am gi m-am mintuit" (Psalm
II4,6). C2nd suntem invlluigi de ispite si patimi,
si ne smerim din iniml, adici, si ne socotim
cei mai picltosi, zicdnd cl pentru picatele si
mdndria noastri suntem ispitili si atunci va fugi
diavolul de la noi, ci cel mai tare este ars
vr i . jmasul  de smerenie,  de ruglc iunea cu
lacrimi si de post. Alte arme in vreme de ispite
sunt: rlbdarea ispitelor cu blrbigie, spovedania
deasi, a g2ndurilor, citirea clilor sfinte, ocolirea
pricinilor de picat, Sfdnta implrtlganie, td.cerea,
instriinarea de cele pim2ntegti gi altele.

fspitele sporesc rtrbdarea, rugiciunea,
t '
llacrimile. smerenia si credinta noastri.

Iatd, ratiunea, scopul gi folosul ispitelor pe
p1m2nt.

Noi ,  c2nd ne imbolniv im, sau avem
llnecazuri, sau suntem nedreptltifi, sau

avem pagube, sau feciori de clsltorit, sau alte
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vii in rnintea noastrl. Este semn ci incl nu

ne-am spovedit curat gdnclurile si a odrislit pI-

catul in noi. in acest caz este nevoie de mai

fierbinte ruglciune, cu lacrimi si post, p2n1 nu

pune plcatul stip2nire pe noi (Dupl Rdzboiul

neudzut de Sfintul Nicodim Aghioritul,  ed'

1937, p. 82).

K acl omul sl lbeste in vointl  si rugl-

lJ ciune, daci se indulceqte de rhomelile

diavolului qi acceptl picatul, atunci nu diavolul

este de vinl, ci omul. De aceea i s-a r2nduit

inger phzrtor ca sb"l ajute, i s-a dat harul Duhului

SfXnt ca sl-l intlreascl, i s-a rinduit Biserica,

spovedania, adicd' baia de curitire a ptrcatelor

Ei duhovnic sI-l dezlege si sl-l sfhtuiascl. De

aceea i s-a hotlrdt platd', daci biruieste, sau

os2ndl, dacl este biruit.

[\ oui sunt cele mai puternice arme cu

lJ.ut" biruim toate cursele si ispitele

diavolului. int2i este sf2nta ruglciune 9i apoi

smerenia. Noi ne ruglm neincetat Tatilui ce-

resc zicdnd: ,,Si nu ne duce pe noi in ispitl, ci

ne izblvegte de cel viclean." (Matei 5,73). Aclici

cerem Tatl lui sl nu ne lase in ispite peste

puterile noastre si sl ne izbdveasci de toate

cursele diavolului cele pline de viclesug' Deci,

in orice vreme de ispitl, trebuie si ne rugdm
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,,Ceea ce se intimpli pestelui iesit din
api, se intimpll si mingii aceleia c re ^
iesit din pomenirea lui Dumnezeu gi se
risipeste Intru pomenirea lumii."

(Sfintul Isaac Sirul, Cuv. 43, p.220)

n
R'

I irinti, frati ;i iubigi credinciosi,

Zice undeva Sf2nta Scripturl: ,,Oare se va
manca p2ine firi sare/ Sau este vreo dulceati.
in graiuri desarte'/" (Iov 6, 6). Acest cuvant se
potriveste mie, celui lenes si nelucritor la toate
cele bune si care indrlznesc a vorbi catre
Sfintiile voastre cuv2nt lipsit de incercarea prin
trlire, clci spun qi nu fac. Tocmai din aceaste
pricini nici o dulceatl nu veti gdsi in cele ce
voi zice, deoarece le spun din memorie, iar nu
din sudoarea cea din lucrare.  Dar poate,
vorbind cl t re Prea Cuviosi i le voastre cele
despre sfinta ruglciune a mintii, ml voi rusina
de cuvintele mele si, dupl mlrturia Sfinrului
Ioan Sci.rarul, si incep gi eu cdndva a lucra
aceastl bunitate. Stiu ci Sfintiile voastre, auzind
cele ce poate le-agi mai uitat, veti spori dupl
obicei in nevointe qi, aceasta vizi,nd-o, eu

Mari dubounici romdni dcspre ntgitcitme

greudli in familie, si nu mai alergdm la ajutorul

diavolului si al slugilor lui, care sunt vrljitorii si

ghicitorii, ci la Biserictr sd alergdm 9i la preofi,

la ruglciune gi la post si indatd ne va ajuta Bunul

nostru Tatd, care oe-a zidtt, ctrct are mill de

noi .

l\saltirea este o carte sfinti, cu multe
vI proorocii in ea, insuflatl de Duhul Sfint

si este pentru rugiciune, iar nu pentru ghicit qi

c2gtigat bani spre os2ndI.



clumnezeiesc si mai presus dec2t tot numele si
cl acestui nume i se pleacl tot genunchiul, al
celor ceresti ,  al celor pi.mdntesti gi al celor
dedesubt .  Cu a l te  cuv inte,  a l  ?nger i lor ,  a l
oamenilor si al draci lor. El, f i ind Dumnezeu
adevirat din l)umnezeu adevd"rat, ndscut, iar
nu fdcut, dupi cum mlrturisim in Simbolul
credintei, I s-a dat toatd puterea in cer qi pe
pimA.nt (Matei 28, 18) si nu este alt nume sub
cer ?ntru care putem si ne m2ntuim in afari de
numele Lui (Fapte 4, 72; 5, 31). De aceea, toti
dumnezeiestii Plrinti ai Bisericii lui Hristos cu
un glas ne indeamnS. sd. chemim cdt mai des
cu limba gi mai cu seami cu mintea si cu inima
acest preasf2nt, preadulce si m2ntuitor nume
al  l )ornnulu i  s i  M2ntu i toru lu i  nost ru I isus
Hristos.

Fiindci. la inceput am zis cI vom vorbi
despre rugi.ciunea mintii, este nevoie si" stim
cd. paza minti i ,  ferirea minti i ,  luarea-aminte,
rugiciunea mintii etc. sunt diferite numiri ale
lucririi mintii (Cuviosul Teofan, op. cit., p.348).
De asemenea, trebuie si stim cl rugiciunea
lui Iisus se imparte, dupi lucrare, ?n doui feluri:
grAitd cu limba si cu buzele, despre care am
ardtat in predica precedenti, si cea {Zcut)" cu
mintea.  Nevoi toru l  t rece de la  rug i "c iunea
vorbiti Ia cea a mintii singur, cle la sine, cu
conditia ca ruglciunea vorbitl sl fie ft.cuti cu
luare-aminte.
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molaticul si lenesul, poate mi voi trezi din
nesimtire si voi incepe a ctrlltori in urma celor
sporiti gi silitori. Cu aceastl nddejde mdngi.-
indu-md, voi incepe a vorbi c2te ceva despre
ruglciunea mintii.

Mai inainte de toate, e bine si stim si sI

linem minte cI ,,numele omenesc al Domnului
Dumnezeulu i  s i  Mlntu i toru lu i  nost ru I isus
Hristos a imprumutat de la dumnezeirea lui o
putere nemdrginiti si intru totul sfAnt6, de a ne
mXntui pe noi" (Sbornic, 2, Cuviosul Teofan
Ztrvoritul,  p. 353). Domnul l)umnezeul si
M2ntu i toru l  nost ru I isus Hr is tos,  in  ta ina
iconomiei Sale, S-a desertat pe Sine, chip de
rob luind, fd,cAndu-Se asemenea oamenilor si
la infbtisare afl2ndu-Se ca un om, S-a smerit pe
Sine, ascultltor fic2ndu-Se pinh, la moarte si
i nc l  moar te  de  Cruce .  Pen t ru  aceas ta  s i
l)umnezeu L-a preaindltat pe El si I-a dlruit Lui
nume, care este mai presus de orice nume; ca
intru numele lui Iisus tot genunchiul sl se plece,
al celor ceresti, al celor plmdntegti gi al celor
dedesubt si sd mirturiseascl toatd limba ci
Domn es te  I i sus  Hr i s tos ,  i n t ru  s lava  l u i
f)umnezeu-Tattrl (Filipeni 2, 7 -II).

Asadar, atdt din mirturia dumnezeiescului
Apostol Pavel, cdt gi din a Cuviosului Teofan si
a altor multi dumnezeieqti Plrinti, vedem cI
numele Domnulu i  Dumnezeulu i  g i  M2ntu i -
torului nostru I isus Hristos este numele cel
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deoarece suntem oameni si avem trup, desigui
cI ni se cade si prin inchiniciunile rrupesti si
slujim lui Dumnezeu. Dar fiindci El este Dr_rh
si minte si dec2t toare duhurile si rnintile mai
int2i, pentru aceasta ni se cade si-I aducem
?nchini"ciune prin minte si prin Duh, clci acest
fel de rug)"ciune este mai apropiat Lui dupd
fire, ,,fiindcl tot cel asemenea iubeste pe cel
asemenea Lui" (Isus Sirah 13,19). Si acest lucru
nu ner-a invitat vreun om, ci insusi Fiul lui
Dumnezeu, Care ne-a spus: ,,Tattrl in acest fel
cauta s). fie cei ce I se inchinl Lui. Duh este
Dumnezeu si cei ce I se inchini Lui, cu duhul
si cu adev}.rul se cacle a I se inchina." (Ioan 4,
24). Iar o inchiniciune ca aceasta, duhov-
niceasc). si adevlrate, se si.virseste mai ales
prin rugZ.ciunea de gdnd si din inimi.

Filosoful roman Cato, desi era din cei din
afard,, a zis:,,Dumnezeu este minte si cu minte
curatd. cinsteste-L pe El mai mult dec2t pe toti.,,
(Sf2ntul Nicodim Aghioritul, op. cit., cap. \0,
p.  257) .  Tocmai  de aceea,  dumnezeiescul
Pi.rinte Grigorie Sinaitul ainvitat aceasta lucrare
a ruglciunii mintii nu numai pe monahii din
Sf2ntul Munte, ci, incep2nd de acolo, a mers
invi.t2nd aceaste sfintd" lucrare gi pe mirenii
r2vni tor i  de a o cunoaste,  p i .nd in  Tara
Rom2neasci. Apoi marele luminltor Grigorie
al Tesalonicului, nu numai ci indeamnd pe togi
crestinii spre a se mga g2ndit in inim)., ci chiar
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Cele mai importante elemente ale ruge-
ciunii cu gura, de care trebuie si se lini cont,
sunt acestea:

7. luarea-aminte;
2. inchiderea mintii in cuvintele rugdciunii

lui Iisus;

3. sd se rosteascl cuvintele fdri nici o
grabd., cu zdrobirea duhului;

4. str se tinl putin risuflarea, cdt se va
zice o datl cu mintea ruglciunea: ,,Doamne,
iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-ml
pe mine, plcltosul".

Desi aceste condigii se potrivesc gi la alte
ruglciuni, ele sunt mai necesare la ruglciunea
lui Iisus. Ruglciunea lui Iisus gi a mingii, lu2n-
du-se in sens mai larg, este oricare ruglciune
ce o va face omul cu mintea. Mai ales la Sfingii
Plringi este numiti astfel rugiciunea amintit6.,
adicd.: , ,Doamne, I isuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-mi pe mine, picltosul"
(Sf2ntul Nicodim Aghioritul,  op. cit . ,  C. 10,
p. 264).

Mai trebuie gtiut si faptul cb. aceastb,
rugiciune a mingii este obligatorie nu numai
pentru monahi,  c i  s i  pentru or ice crest in
(Ibidem, p.268), deoarece Marele Apostol Pavel
s-a adresat tuturor crest in i lor  cdnd a z is:
,,Neincetat rugati-ve" (i Tesaloniceni 5, 17). De
va zice cineva ctr aceastd, porunci a fost dati,
pentru rugi.ciunea cu gura, vom rispunde:
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trimite si un cuvint cetre Ioan si Teodor, filosofi
care ttaiau in lume, in care le descoperl tainele
sfintei ruglciuni a mingii si ale trezviei (Sf2ntul

Nicodim Aghioritul, op. cit., p. 27I).

f\lrinti si frati,w
I  Dumneze iescu l  P l r in te  Gr igor ie

Teologul, aritlnd cl prin chemarea deastr a
numelui lui I isus se naqte in inima omului
dragostea citre El, zice: ,,Cei ce indrlgesc foarte
mult pe cineva obignuiesc a le pomeni cu
dulceati chiar si numele." (Cuvdnt la Sf2ntul
Botez).

Astfel, glsim in istorie cI si maicaimp),ra-
tului Leon inteleptul, c2nd fiul ei a fost izgonit
din Constantinopol si nu-l mai vedea de fatrd
spre a se indulci cu d2nsul, nu-si mdngdia dorul
slu cu altceva decit cu neintrerupta aducere-
aminte a numelui lui. Pentfl) aceea, intrind si
iesind, altceva nu zicea dec2t numai acestea:

,,Leone al meu, Leone al meu, fiul meu". $i atdt
de des repet2ndu-le ea, ?nsugi papagalul, ce le
auzea de sus, s-a obisnuit a le zice gi el: ,,Leone
al rneu, Leone al meu, fiul meu...". in acest
chip, gi un suflet care iubeste pe Iisus, fiindcl
iisus este in ceruri gi nu este de fa1d, ca sl se
indulceasci de D2nsul, in alt fel nu poate se-qi
m2ng2ie dragostea ctrtre Iisus decdt printr-o
neintrerupti amintire de numele Slu cel sf2nt,
strig2nd totdeauna cu dragoste, cu lacrimi gi
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cu durere: ,,Iisuse al meu, Iisuse al meu, iubite',.
Din aceasti pomenire deasi, sufletele noastre
c2gt ig i  o  mare  dragosre  fa t i  de  I i sus ,
M2ntuitorul lor, dupi cum spune si Sf2ntul Isaac "
S i ru l :  , ,C2nd se  va  porn i  pomeni rea  lu i
Dumnezeu in mintea celui ce-L iubeste, indati,
inima lui varsl lacrimi cu indestulare, deoarece
dragostea are obiceiul ca, din pomenrea celor
iubiti, si aprindi. lacrimi." (op.cit., Cuv. 85,
p.39D.

in ceea ce privesteinfrdnarea de la somn
si postul, ele sunt necesare la ?ndeletnicirea cu
rugi.ciunea mintii. Dar nu o infr2nare de la
somn 9i de la mlncare peste misuri., deoarece
astfel de post aduce pagubl in loc de folos.
Dupi mi.rturia dumnezeiescului pirinte petru
Damaschin, ,,cel ce lucreaze trupeste, uneori e
biruit de llcomia p2ntecelui, de somnul mult,
de impristiere gi de vorblrie si igi intuneci.
mintea. Alteori, isi tulburl ingelegerea cu postul
prelungit, prin privegheri si prin osteneli peste
misuri" (Filocalia, vol. 5 - Cuudnt desqtre
dreapta socoteald, p. 124). De aceea, este bine
sd cunoastem ci si la aceastl indeletnicire cu
rugi.ciunea mintii este necesari o nevointi si
infrinare cu misurd, dupl puterea fieclruia.
Acest lucru ne invatl si Marele Vasile, zicdnd:
,,Misura infr2nlrii se ia dupl misura puterii
trupului fieciruia dintre noi." (S&ornic2, p.194).
Dumnezeiescul Pirinte Maxim Mirturisitorul,
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acee2r ,  c la tor ia  noastr i  este de a fug i  c l in
r i , spu te r i  de  pos tu l  f i r i  r n i . su r l  s i  de
neinfr2.nare.

F i i nc i c l  cuv in tu l  ne  es te  desp re
rugi.ciunea mintii, cled ci trebuie sd, arit ci,
aceast1 lucrare a rug'iciunii mintii este de multe
ori insotiti si de unele simtiri fizice, clesi acestea
nu sunt la toti la fel. Dacd. nevoitorul nu va
clrnoaste clin timp aceste misclri ftzice ce se
petrecr ini.untrul siu, uqor poate cS"clea intr-o
?nselare, nu din c^uza practiclrii ruglciunii lui
IisLrs, care este bun)i si mintuitoare de suflet,
ci clin cauza nepriceperii sale ?n vrernea acestor
mischri lluntrice care insotesc uneori lucrarea
rueirciunii lnintii. in primul rlncl, s). arnintim de
ci . lc lur i le  ce v in  in  r . remea aceste i  s f in te
rugirciuni, spre a clistinge c2ue sunt cle ia firea
no:lstri", care cle la clraci si care de la harul lui
I)umnezeu. Cine vzl cunoaste bine deosebirea
acestor cilduri va sti cum si,-si m2nuiasci. atentia
in vremea ruglciunii de la un c z la altul si,
astfel, va putea usor sl scape de inselare.

S i  i ncepem cu  desc r ie rea  c l l du l i l o r
z l ces to ra ,  dup l  m l r tu r i a  du rnneze iescu lu i
PI"r inte Calist, Patriarhul Constantinopolului,
care zice:.,Mai intdi vine o cllclurl cle la rinichi,
care ne incinge si care pare o inselare. insl
21cea.sta nu este inselare, ci o lucrare fireascZr,
nlscutl din lucrarea vointei . Dac:a cineva crede
ci. aceasti. clldur}" este de la har, acest lucrtr
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arltincl acelasi iLicru, adicii a intrebuinta postul

si infrlnarea cu mlsuri, zice: ,,Di-i trupului tiu

c lup i  pu te rea  l u i  g i  i n t l eaga  ta  nevo in t i

intoarce-o sltre lucrarea rnintii." (Filocalia, vol.

3)
Din aceste mdrtur i i  in te legem cI  n t l

trebuie sl punem toati striduinta nutnai in post,

ci, postinci cu misurl si clupl pLlterea noastra,

sl tinclem nrai mult spre lucrarea mit'rtii. Sflntul

Grigorie Sinaitul, arit2ncl o mlsuri cle hranl si

de biruturi, pentru cei slabi si neputinciosi, zice:

,,Daclt vrei s'i te tnlntuiesti, s'i mlni.nci un sfen

de p2ine pe zi, iar api sau vin sir bei cite trei

sau 4 pahare pe zi. Din celelalte nrancaruri, si

gusti clin toate clte plltin, flrl si te saturi la

mas:a ca. prin gllstarea clin toate, sl scapi de

ing2mfare si totodatl si nu te ingretosezi cle

f ip tur" i le  lu i  DumnezeLt  ce le foar te Lrune,

multumincl lui Dumnezell pentrlt toate. Dacl

te indoiesti cle mlntuirea ta, gustand din toate

mdnclrurile c2te putin si b2nd pLltin vin, aceasta

este necl 'ec l in t l  s i  neput in t /a  a cugetu lu i . "
(Sbornic 2, p. I95).

Dumnezeiescul Ioan SclraruI, ardtl'nd cI

hrana si blutura cu mlsuri.  pentru tr l lp nu

impiedicl lucrarea mintii, zice: ,,Am vizut pe

acest vrljrnas, pantecele, odihnit si dlncl mintii

trezvie." (Scara). Cici ni se currine a avea vn

trup slnltos si nu sllbit peste mlsurl, fiindcl
lucrarea minti i  cere si o t lr ie a lrupului. De

6 0
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este in adevir o inselare. Oricare at fi aceastd

cilduri, nevoitorul nu trebuie sl o primeascd,

ci sd o alunge. Apoi vine o altl clldurl de Ia

iniml si dacl mintea o primeste, se coboarl in

cugete de curvie. Aceasta, fhrl ?ndoial1, este o

inselare.
Dacb. tot trupul se incilzeste de la inimi',

iar mintea este curatl, Ei fard, patimi si parcl s-a

l ip i t  de ad2ncul  in imi i ,  a tunc i  acest  lucru

intr-adevir este o lucrare a harului, iar nu o

inselare.  St i ind acestea,  este b ine ca de la

inceput sl deprindem mintea ca in ceasul

rugiciunii se stea in partea de sus a inimii 9i sl
priveasci in adincul ei. Dar sd nu fie la jumi"tate,

intr-o parte, sau la capltul de jos al inimii. Pricina
pentru care t rebuie s l  facem ast fe l  este

urmltoarea: cA.nd mintea st1 in susul inimii si

lucreazd. ruglciunea inluntrul ei, atunci, ca un

impirat ce sti pe inilgime, priveste liber asupra
tuturor cugetelor rele, care se t2risc, si le

slardmA cu numele lui Iisus Hristos. Pe llngi
aceasLa, fiind atit de deplrtatd, de p2ntece, in

orice caz poate sclpa de aprinderea pdtimasb.

a poftei care se afli,in firea noastrd, prin ctrderea
lui Adam.

Dacd, cineva incepe si lucreze cu luare-
aminte in timpul ruglciunii la jumtrtatea inimii,
atunci, din pricina impulinlrii clldurii din iniml
sau din neputinta mintii gi a rlspdndirii vederii,
din pricina lucririi dese a ruglciunii sau din
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pricina rlzboiului r idicat de draci, minte-a
singuri, de la sine, cade spre p2.ntece si se
amesteci. cu ci.ldura poftei, desi f1ri voie, din
pricina apropierii de ea.

Unii, dintr-o chibzuintb, naivi sau mai bine
zis nestiind ce este paftea de sus sau mijlocul
inimii si ce este jumdtatea si capltul ei, incep
s5, facd, rug).ciunea in jos, de la capltul inimii
de ll.ngd, pantece gi astfel, atingindu-se cu
mintea atdt de inimi, cdt si de p2ntece, din
v ina lor  propr ie  provoacl  inselarea,  ca s i
imbll.nzitorul de gerpi. Esre cu neputinre se
scape de implrtlsire cu vrijmasul cel care isi
tine luarea-aminte in felul acesta.

A l t i i ,  su fe r i nd  de  o  nep r i cepe re
desi.vdrsitl si de grosolinie, nici nu cunosc
locul inimii, care se afld sub s2nul si coasta
stl,ngd ci, asezdnd-o la mijlocul buricului din
pantece, indriznesc, van de inselarea lor, acolo
si, facb, rug).ciunea cu mintea. invdtdndu-ne din
pildele acestea, trebuie, dupl cum s-a spus, si
si.v2rsim luarea-aminte si ruglciunea cu mintea
induntrul inimii, concentr2nd atentia mai sus
de sdnul st2ng, iar nu la ltmtrtatea pieptului, si
cu atdt mai mult in partea de jos, spre pantece.
De  asemenea ,  es te  neap i ra td ,  nevo ie  s i
cunoastem, cu simtirea mintii, si ci.ldura din
rugic iune care se revarsd in  in imb,  de la
Dumnezeu ca un mir bine mirositor prin Sf2ntul
Botez sr acea cilduri care a pltruns in noi prin
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ft)rinti si frati,
VJ
I Fac incheierea acestui cuv2nt si vi" rog

cu  t oa t i  smeren ia  se  m i j l oc i t i  l a  Bunu l
Dumnezeu si la Maica Sa sd-mi ajute si mie
plcltosul, cel lenes la toati, lucrarea buni., ca
sI tin minte ceea ce v-am vorbit aici si mhcar
clt de pulin si pun in practicl. in aceasta
predici s-au spus pugine din cele necesare s)"
fie cunoscute spre a invita rugi.ciunea mintii,
cd.ci dacd, ar fi sd" scriem cdte sunt de cuviinti.
in aceastb. privintd, ar trebui sI alcituim o cafte
intreagl. Voi mai aminti cdte ceva si in predicile
ce urmeazl.

Sunt incredintat ci sf int i i le si fr i . t i i le
voastre, care cu tivni. si cu mare osteneali, vi
siliti la pravilele de zi si de noapte, nu aveti
nevoie de invitltor, cici inslsi sdruinta sfintiilor
voastre in lucrarea sfintei ruglciuniivi. este cea
mai inaltd, scoall, dupl cum este', scris: ,,Din
experientele vietii duhovnicegti se poate cdEtiga
o invdtdturl, foarte adevirati., cd.ci pe cel care
are rdvnd, sd se roage nu mai trebuie si.-l ?nveti
cum sZ" se desi.v2rseascl in ruglciune. Clci
inslgi osteneala rugi,ciunii |ucratd. cu ribdare il
va duce pdnd la cele mai inalte trepte ale
ruglciunii." (Sbornic 2, p. 337).

Amin!

o { Mari dubounici romd.ni despre mgdciune

chderea strlmosilor in plcat, preculn gi acea
clldurZ" care este st2rnitl in noi de diavol.

Si retinem cd, cea dint2i clldurl incepe
cu ruglciunea numai in inimi si sfdrgegte cu
ruglc iunea tot  in  in iml  ,  d ind suf le tu lu i
siguranql si roduri duhovnicegti. A doua are
inceputul si sf2rsitul in rinichi, aducAnd in suflet

asprime, rd.ceald" si tulburare. A treia, ivindu-se

din amestecarea cu aprinderea poftei, aprinde
inima si mldularele cu pli"cerea spre desfrdu,
robind mintea cu cugete spurcate gi momind-o
spre desfrinare. Acest lucru il poate vedea si
cunoa$te fiecare nevoitor spre a-l alunga. Desi
vrl jmasul, induntrul p2ntecelui, zice Sf2ntul
Grigorie Sinaitul, incearcb. dupi dorinta sa, in
aparent5 l sI imite cele duhovnicesti, in locul
cildurii duhovnicesti aduc2nd aprinderea s^)
in locul veseliei aduc2nd o bucurie lipsitl de
sens qi dulceatl cu scurgeri,  ?ndemnind pe
nevoitor si primeascl inselarea aceasta drept
har adevirat,insi vremea, incercarea si simtirea
ne invatl si recunoastem lucrarea vrljmasului.
Dach vom cunoagte ingelarea cu timpul, prin
incercare si simtire, atunci nu trebuie sI ne
infricosi.m sau si ne indoim sd chemlm pe
Domnu l  I i sus .  Dac i  un i i  s -au  r i t d , c i t ,
vtrtdmdndu-si mintea, si stie cl nu au pltimit
acest lucru clin cauza practiclrii sfintei ruglciuni
a lui I isus, ci din cauza ing2mflr i i  lor gi a
r2nduielii de sine." (Sbornic 2, p. 202-204).
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cunoscand rdvna fri.tiilor voastre in a asculta
cele de folos si trec2nd peste neputinta si
neiscusinta mea, indr).znesc a vd, aduce aminte
cele ce poate le-ati uitat in parte si voi continua,
cu mirturii de la Sfingii Plrinti, cele incepute
despre rugiciunea mintii.

? r i vIn predica anterioarl despre rugiciunea
mingii am cuprins cdteva lucruri care trebuie si
fie gtiute de nevoitorii care se ostenesc cu
aceastl lucrare. S-a arltat deci c2t de sf2nt qi
puternic este numele Domnului Dumnezeului
si Mintuitorului nostru Iisus Hristos 9i c2t de
mare nevoie avem de a-L chema totdeauna.
Apoi s-a amintit despre numirile date de Sfinfi
P).rinti lucririi mintii si rugi.ciunii. De asemenea,
s-a artrtat cd. aceasth sfdntb, ruglciune a mingii
este obligatorie nu numai monahilor, ci si
tuturor crestinilor dreptmlritori si cl, prin
chemarea deasl a numelui Domnului, se naste
in inima noastrd dragostea de Iisus Hristos,
M2ntuitorul nostru. S-a vorbit apoi despre
inffi,narea cu misuri a nevoitorilor care se
indeletnicesc cu rugi.ciunea minti i, despre
deosebirea celor t re i  fe lur i  de c l ldur i  ce
insotesc aceaste lucrare si in ce fel putem si
ne pdzim de ingelare prin folosirea atentiei si
luirii-aminte in vremea rugiciunii, spre a nu
se cobori mintea la gdnduri necurate, prin'
amestecarea cu partea poftitoare a trupului
nostnr. in sfdrgit, s.a ardtatci cel ce se nevoieste

o /
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MASVRA A ReSpkATIel

,,Mintea, fAri' ri,spdndire rug2ndu-se,
necileste inima, iai inima, infrdntl si
smeriti, Dumnezeu nu o va urgisi."

(Psalmul 50, 19; Filocalia, vol. I,
Sf2ntul Marcu Ascetul, DesPre cei
c e - ; i tn c h iP u " rfr ;T;i::{:{;S

frati si iubili credinciosi,

Zice unul din dumnezeiestii Plrinti: ,,$tie
inlelepciunea a-si impodobi cuvintele sale si a

spune adevirul, necunoscdndu-l si a arhta

pentru fapta buni, iar el niciodatl lucrXnd-o 9i
neavXnd iscusinta cea lucritoare." (Sf2ntul Isaac

Sirul, Cuv. I, p.29). Acest cuvdnt mi se potriveste

foarte mult gi in toattr vremea imi rlneste $tiinta,
fiinricl, neavind iscusinta din triire a faptelor

bune, indrlznesc a vorbi ctrtre Ptea Cuviosiile
voastre despre ruglciunea mintii, de care nici
cu v2rful degetului nu m-am atins. Fiindcl
vietuim impreuni in aceasttr Sf2nti Ministire
si f i indcl unii dintre sfinti i le voastre m-au
indemnat s i  vorbesc despre acest lucru,

Pa,,.,,,,
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rug).ciunea lui Iisus nu este insotiti de simtiri
duhovnicesti, nu trebuie si se mai numeascl
duhovniceasca, ci, simplu, cdldurl de s2nge.
Cine numeste aceastb, ctrlduri duhovniceascl,
firi a vedea in ea simtiri duhovnicesti, acela
greseste. Iar cine o va numi harici,, acela este
gi mai nedrept. Mai sunt unele misciri in trup
care duc la rugdciune, dar acestea nu sunt la
fel la toti, ci la unii intr-un fel, iar la algii ?ntr-alt
fel. Asupra acestora nu este nevoie a ne opri.".
Episcopul Ignatie Brianceaninov zice in privinta
aceasta aproape acelasi lucru ca si Episcopul
Teofan, si anume: ,,Cdldura care vine de la o
nevointl intinsl materiala este si ea materiall.
Aceasta este o clldur)" tmpeascl, a s2ngelui, in
domeniul firii ctrzute.".

si fratilor,

Staretul Vasile de la Poiana Mi.rului zice
despre clldura haricd, urmd.toarele: ,,Vine si o
altl clldurd de la inimi si dac). mintea, in acest
timp, coboari la g2nduri de desfr2.nare, aceasta
este o adevd.ratd, inselare. C2nd tot trupul se
inci.lzegte de la inimd., iar.mintea rimine curati,,
fard, patimi si legati parcd, de addncul inimii,
acest lucru, f ir i  indoial).,  este o lucrare a
harului, iar nu a inselZ.ciunii. Uneori, la cei ce
incearci o astfel de stare se arutd. si o sudoare,
din pricina clldurii imbelgugate ce este in trup

p"
I annttlor
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cu r2vnl neobositd la lucrarea sfintei rugiciuni,

?nslgi rugiciunea i se face lui clascll, urcAndu-l

pdnd la treptele ei cele mai inalte.
in aceasti predicl vom arita mai pe larg

c lespre deosebi rea c i ldur i lor ,  de care s-a

amintit deja, dupl invltltura unor mari nevo-

itori gi lucrltori ai rugiciunii lui Iisus din Rusia:

Sf2ntul Teofan Zdvoritul,  Episcopul Ignatie

Brianceaninov si apoi din scrierile marelui staret

moldovean Vasile de la Poiana Mirului.
latd. ce zice Sf2ntul Teofan in privinta

cildurilor din vremea sfintei rugdciuni: ,,Clldura
cea adeviratl este un dar al Iui Dumnezeu.
Dar este gi o clldurl. naturall si aceasta este

rodul silintelor si al sti.rilor noastre proprii. Ele

sunt depafte una de alta cerul de p1mint". Apoi

continul zicdnd: ,,Cel dint2i rod al cildurii lui

Dumnezeu este adunarea gdndurilor laolaltl

si nizuinta lor spre Dumnezeu fdri iesire.". Iar

fiind intrebat de cineva dacl este duhovni-

ceascd. aceasta cildurl, Cuviosul Teofan a
rlspuns: ,,Nu este duhovniceasci, nici cereascl,

ci este o clldurd obisnuitl a sdngelui nostm.
Dar fiindcl gine luarea-aminte in inimi si prin

aceas ta  a ju t l ,  l a  dezvo l ta rea  m isc l r i l o r
duhovnicesti, ea se numeste duhovniceasci.
Aceasta insi numai in cazul c2nd ea nu este
insotit l  de vreo dulceall  a poftei, chiar gi
uqoari, ci tine sufletul gi trupul intr-o stare de
trezvie.. . De indatd, ce cildura care insoteste
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lucrlri simte cum toate mlruntaiele lui sunt gata
sd. sari din el. Se mai petrec si alte taine
minunate cu cel ce are o intocmire ca aceasta.

Uneori se face-o lumini cu ajutorul cdreia
se vede in lunt ru l  sdu o luminare care i l
striluceste ca soarele si care izvord,ste din inim1.
Se petrec in iniml in vremea aceea si alte taine,
insd nu pot sl le descriu; mintea vede intreaga
zidire si, ingrozitl de mirarea lucrurilor sfinte
gi de contemplarea tainelor dumnezeiesti, inalti
slavoslovii din addncul inimii, pe care nu le
pot zugrevi prin scris. Omul devine atunci
indumnezeit de aceastl miscare dumnezeiascl,
in afari de tot ce este materialnic si simtit si
parcd. este cuprins de o bucurie nestepaniti,
asemenea celui beat de vin. Dupi aceasta,
mintea se ripeste intr-o vedere dumnezeiascl
si vede taine infricosate despre care nu pot
scrie amlnuntit. Mintea are vedenii dumneze-
iesti si vede desfZtarea dreptilor si frumusetile
Raiului. Mai presus de minte vede ?n cer taine
infricosate si preaslivite si, pe c2t se ridici omul
de la momelile dracilor, pe atdt vede mai multe
din cele ce ii dI Domnul (Sbornic 2, p. 205,
276, 278).

insemndnd aceste taine pe care le desco-
perd Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El si se
rcagd. Lui din ad2ncul inimii, m-am intrebat:
oare c2te minti si inimi din neamul omenesc

7 0 Mari dubounici romdni despre ntgd'ciune

si atunci porneste de la iniml o sf2ntl lucrare

care se ridici de pe er, ca o frunzS. oarecare si

migcl mintea la cele dinZ.untru, ea fiind lipitl

chiar de acea dumnezeiascl lucrare, ca sd strige

des: "Iisuse al meu, Iisuse al meu'. Astfel inc2t

cdnd se deschide inima, numai atdt stt igi '

mintea: .Iisuse al meu", cI nu poate sd rosteascl

totul, adtcl "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui

Dumnezeu, miluieste-mi,,, din pricind. cd. inima

se deschide des. Cei ce zic cd. astfel siv2rsesc

intreaga rugiciune, se insall. Clci mintea ce se

va lipi, dupl cum s-a spus, de lucrarea cea

dumnezeiascb., intrl.nd in cele mai dinluntru

ale inimii, nu poate striga mai mult dec2t.Iisuse

al meul,".
Atunci, in adevdr, de la aceasttr sfdnti'

lucrare a ruglciunii se naste in inimi o frici

plini de evlavie si se coboari in suflet o mare

mdng2iere de la lucrarea cea sfinti. Inima saltl

si izvorlsc din ea lacrimi pline de dulceatd, care

curg dulce din ochi, intr-o tr istete pl ini de

bucurie, iar inima atunci dl in clocot de prea

multl lucrare sfl,ntl,, trupul intreg este aprins

si mintea intr-o fricl cucernicl strigl: ,,Doamne
miluiegte!". DupI cum untdelemnul dintr-un
vas plin, fiind incllzit tare pe foc, se varsl,

clocotind, pe margine, tot astfel se petrece si
cu inima cdnd se va inctrlzi de lucrarea ce^

dumnezeiascl; toarnl cllduri asupra trupului
si-l face aorins si atunci cel ce trZ.ieste astfel de
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s-au invrednicit de aceste descoperir i  de la

Dumnezeu de-a lungul veacurilor? Oate se mai

glsesc astb.zi pe p1m2nt asemenea rugltori?

Aceste taine numai Preabunul Dumnezeu Ie

Etie.
Deci de la aceastd. descriere a celor trei

cilduri care insotesc sfinta ruglciune a lui Iisus

si de la tainele arltate mai sus despre cel ce a

ajuns a se rlpi cu mintea la duhovniceasca

ruglciune ) care de multe ori este mai presus

de  ho ta ru l  rug l c iun i i ,  deven ind  vedere

duhovniceasci ,  vom t rece la  ce le pr iv ind

tinerea respiragiei cu misuri in timpul rugiciunii
mintii si la folosul duhovnicesc ce se primeste

'din 
aceasta. in aceastb. privintl trebuie stiut ce,

deoarece mintea noastrl  de la nastere, din

copilirie si tinerete s-a obignuit sI se risipeascl

la lucrurile simtite, din afard", ale lumii acesteia,

atunci c2nd vom zice aceastb, sfintd. rugiciune

a mintii trebuie sl nu risufllm prea des, dupi

cum are firea obicei. Ci respiratia noastrd

trebuie si ginl p2n5, ce vom zice cu cuv2ntul

cel inluntru aQezat ruglciunea ace^sta si apoi

sI respirim, dupl cum ne invath, Sfinlii Pi.rinti.
. Folosul pe care-l avem din aceasti tinere

a respiratiei este acesta: in primul r2nd, prin

aceasta pulini retinere a respiratiei se necljeste,
se stramtoreazd gi se fr2nge inima si primeste

oarecare durere, redobdndindu-si sLarea sa
ffteasci,; iar mintea mai usor se adunl si se
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?ntoarce in iniml. Deci, pe de o parte, inima
are durere si chinuire , iar pe de alta se naste in
ea dulceatl din aceastb, fierbinte si vie pomenire
a  l u i  Dumnezeu .  C i c i ,  pomen indu -se
Dumnezeu, se pricinuieste dulceati. si veselie
celor ce fac acest lucru, dupl cuvXntul: ,,Am
pomenit pe Dumnezeu si m-am veselit." (psalm
75, 3). La mldularul la care este simlire de
durere sau dulceatd., acolo, in chip firesc, si
mintea se intoarce si se adund. Pentru aceasta
s i  Gr igor ie  Cuv2nt l toru l  de Dumnezeu,  l i
aceste cuvinte de mai sus, zice: ,,Am pomenit
pe Dumnezeu si m-am veselit.". Iar t2lcuind,
z ice:  , ,Ce este mai  lesne dec2t  pomenirea?
Pomeneste-L si tu, deci, si te veseleste! O,
doc to r i e  l esne  de  c2s t i ga t l  O ,  v indeca re
grabnici,! O, mirire a induririi si-a dlruirii! Nu
se alinl numai imputinarea de suflet si intristarea
prin pomenirea lui Dumnezeu, ci se lucreazl
chiar si veselie." (Sf2ntul Nicodim Aghioritul,
Paza celor cinci simyuri).

Al doilea folos este ci prin aceastd. putind'
tinere a respiratiei se sub,tiazd, inima cea aspri
si groasi, precum si umezelile cele din iniml,
care,  cu mlsurd nec) . j ind,u-se ,s i  in f ier -
bdntdndu-se, prin aceasta se inmoaie si se
smeresc si mai usor se pornesc spre umilinti si
in acest chip varsi. cu usurintd, lacrimi. Se
subtiazd, inci si creierii si, ca urmare, se subtiazi
s i  lucrarea mint i i  s i  se face de un g ind,
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luminoasl, rn i  indem2naticl spre unirea cu

strllucirea mai presus de fire a lui Dumnezeu.

Deoarece prrn aceastl t inere cu mesure a

risufllrii se neceiegte inima si pltimegte durere,

iar prin durerea gi chinuirea aceasta vatsi. afari

dorinta otrlvitoare a dezmterdlrii si a plcatului

pe care mai inainte apuc2nd, a inghitit-o, astfel

se tlmlduieste, potrivit doctorilor, folosind cele

potrivnice la cele impotrivl.  Acesta este al

treilea folos. Pentru ace^sta a spus Sf2ntul

Marcu Ascetul ce: ,,pomenirea lui Dumnezeu,

ficdndu-se cu evlavie, este durere a inimii. Tot

cel ce uitl pe Dumnezeu se face dulce pltimas

si iari durere spre a lui os2ndl". Tot el spune:

,,Mintea, fara' rd.spindire rug2ndu-se, necljeste

inima Ei o fringe. Iar inima infr2ntl si smeritl,

Dumnezeu nu o va urgisi." (Filocalia, vol. l, C.

34, p. 252).
Al patrulea folos al acestei tineri a respi-

ratiei cu misurl este ct, astfel, toate celelalte

puteri ale sufletului se unesc si se intorc citre

Dumnezeu ,  l uc ru  m inuna t  a - l  spune ,  cdc i

intr-acest chip omul aduce lui Dumnezeu toattr

zid;rea cea simgitl si cea vorbitl, a cdrei leglturl

si cuprindere este El, dupl Sf2ntul Grigorie

Palama al Tesalonicului. Sl se stie ci indeosebi

noii incepitori au trebuinti de aceastl puline

tinere a respiratiei cind se roagl, fiindcd cei ce

au sporit  in lucrarea minti i ,  si f i ' r i  t inerea

aceasta, si numai prin cuvlntul asezat inluntru
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intrl in iniml si acolo rimdne, insl si acestia,
c2nd voiesc a ?ntoarce mintea in iniml mai cu
iubi re de osteneald s i  mai  a les in  vremea
rlzboiului g2ndurilor si al patimilor, ca prin
aceastd.  in toarcere s i  se roage mai  lesne
nerispXnditi, fac aceasta tot prin tinerea cu
mdsuri a respiratiei (Sf2ntul Nicodim Aghioritul,
Paza celor cinci simturi, p. Z3B-24).

Asadar, prin cele de mai sus s-a aritat care
este folosul t ineri i  respiratiei cu misuri in
vremea rugiciunii mintii si la ce ajutd aceastd,
tinere a respiratiei mai ales noilor incepltori
care se silesc a deprinde ruglciunea lui Iisus.
Trebuie st iut ci rolul cel mai important in'
lucrarea ruglciunii cu g2ndul il are insi stlp2.-
nirea atentiei. Sfdntul Teofan Ztrvordtul, aritdnd
acest lucru, zice: ,,Partea cea mai esentiall si
mai  necesar)  a  rug ic iun i i  este atent ia  s i
luarea-aminte. Flri atentie nu este rugiciune.,'-
(Sbornic 2, p. 292). ,,Mijloacele cele d,in afarh.
rd,ml.n mijloace", spune tot el. Acelasi sf2nt
episcop, fiind intrebat prin scrisoare de o fiicl
duhovniceascd. a sa dacd, rugZ.ciunea mintii este
obligatorie si pentru mireni, a rispuns: ,,Cine
nu are rugiciunea liuntrici a mintii, acela nu
a re  n i c i  un  fe l  de  rug i c iune .  C Ic i  numa i
rugiciunea minti i  este adevd,rata rugiciune
primiti de Dumnezeu si pllcutl Lui. Ea trebuie
si alcituiasci sufletul pravilei de rugiciune de
acasd. si de la bisericl si pentru monahi, si

7 i
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pentru tot crestinul cel dreptmlritor. Clci de

indatd. ce lipseste aceasta ruglciune a minlii de

la cineva, pravila lui de rugiciune are numai

chip de ruglciune, dar nu este rugeciune. Clci

ce este ruglciunea? Oarc nu este ea indltatea

mintii si a inimii noastre ctrtre Dumnezeu?

Miezul ruglciunii, deci, este suirea mintii din

iniml spre Dumnezeu. Mintea se asazh' in iniml

constient in fata lui Dumnezeu si, umpl2ndu-se

de evlavia cuvenitl, incepe si-si verse inaintea

lui Dumnezeu inrma sa. Aceasta este rugiciunea

mintii.".

rtv- .
I d.rinti si frati,

Cu aceste putine cuvinte inchei si aceastd

a doua predici despre rugi.ciunea mintii, in

c re am rezum t alte cdteva invittrturi despre

aceast6. sfdnt"d, gi m2ntuitoare de suflet
ruglciune. Am vorbit, deci, despre cele trei

feluri de cl lduri ce ?nsotesc aceasti sf2nti

ruglciune, cu mlrturii despre migclrile mintii

celui ce se roagi cu ruglciunea duhovniceascl,
dupl marele Vasile de la Poiana Mlnrlui care,

inviala sa, dupi mirturia celor ce l-au cunoscut
i ndeaproape ,  a  a juns  s l  se  a t i nge  s i  de

ruglciunea contemplatlb, si duhovniceasci,
care este mai presus de hotarele rugiciunii
mintii, fiind mai mult o vedere duhovniceascl
decdt ruglciune. Apoi s-a ardtat, cu mirturii de
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la Sfintii Pirinti, despre cele patru foloase mari
ce se pricinuiesc prin tinerea cu mlsurl a
respiratiei in vremea ruglciunii lui Iisus gi, in
cele din urmd, despre folosul concentri.r i i
atentiei si a lulrii-aminte in vremea lucririi
gdnditoare a rugl"ciunii lui Iisus. S-a vizut si ce
este aceasti sf2nti. ruglciune, cu cuvintele
Sf2ntului Teofan Zdvordtul, unul din marii
lucritori ai acestei rugdciuni.

F ie  ca  pr in  mi la  s i  daru l  Domnulu i
Dumnezeului si M2ntuitorului nostru Iisus
Hristos si prin mijlocirea cea puternicd. a prea
Sfintei Sale Maici s). nu uit nici eu, picZ.tosul si
lenesul, cele ce v-am aritat, rug2ndu-vi pe toti
sd m5. ajutati cu rugi.ciunile sfintiilor voastre
cdtre Dumnezeu, ca md.car cdt de pulin sI ml
trezesc din lenevire si nesimtire si si incep sl
lucrez cdte ceva din cele ce am vorbit.

Amin!
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,,Cdnd ne ruglm, trebuie a ne pogori
din cao ?n inimi."

( Sbornic 2, cap. 47)

nv- .
I f inti, fraf 9i iubif credinciosi,

Zice Sfintul Isaac Sirul: ..Altul este cuvan-
tul frumos gi altul este cuv2ntul din lucrare.
Cuv2ntul frumos este amanet al rusinii, iar
cuv2ntul din lucrare este ctrmari a nldejdii."
(op. cit., Cuv. l, Pentru lepd.darea d.e lume).
intr-adevdr, cuvdntul frumos si fari, iscusinta
lucrlrii este amanet al rusinii, pentru cl rugi-
neazh sti inta celui ce vorbeste, aducdndu-i
aminte cl nu are cele ce, prin cuv2nt, incearcd.
sI invete pe altii. Iar cuv2ntul din lucrare, adicd,
impodobit cu triirea celor vorbite, mXng2ie cu
bunl nldejde pe cel ce vorbeste gi simte in
in ima sa ci  vorbeste din iscusinga trdir i i .
Cuv2ntul din lucrare nu numai ci. mdngiie pe
cel ce vorbeste cu nidejdea m2ntuiri i , dar,
vorbindu-se din cele incercate prin trd.ire, are
si putere de pltrundere in urechile celor ce il
asculti, st2rnind in inima lor rdvna spre filosofia
lucrltoare.
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De la bun inceput, glndul ml face sl cer
iertare de la sfintiile voastre si s). vd mi.nurisesc
cu sinceritate cd. mi se cade sd mi rusinez de
mustrarea lluntricd, fiindcl incerc si-mi impo-
dobesc cuvintele de invitlturi. cu seceta si
usclciunea mea cea nelucrdtoare, fiind cu totul
lipsit de m2ng2ierea lucr).rilor celor din trlire.
Cb,ci cdtd, rusinare a constiintei nu se cade celui
ce incearcd. a vorbi cele folositoare altota, atdt
timp c2t el nici cu vdrful degetului nu s-a atins
de cele ce invatl.

Av2nd evlavie la rdvna si la credinta
lucritoare a sfintiilor voastre, vi voi imprumuta
cele primite de la Domnul si de la Sfintii P1rinti,
cu nidejdea ci, voi c2stiga mili de la El in ziua
cea mare a Judectrtii prin rugiciunile tuturor,
daci. acestea vi vor folosi md.car c2t de putin.
Vom vorbi, asadar, despre ruglciunea ce se
lucreazS, cu mintea in inimi. sau mai bine zis
despre ruglciunea ce se face prin intoarcerea
mintii in iniml.

Mdntuitorul nostru Iisus Hristos ne porun,
ceste zicA.nd:. ,,Tu insl c2nd te rogi, intrl in
ctrmara ta si, inchizl,nd usa ta, roagi.-te Tatilui
tiu care este intru ascuns si Tatll tdu, Care vede
intru ascuns, iti va rlspllti tie la aritare." (Matei
6, 6). Ctrmara aceast^, dupl t2lcuirea Sfintului
Dimitrie al Rostovului si a altor Sfinti Pirinti,
este inima noastri (Sbornic 2, p. 296). Dumne-
zeiescul Pi.rinte Ioan Sci,rarul, aritindu-ne cum

1 q



Arhim. Cleopa Iiie

lucrare sd gadh" intr-un loc linistit si fd"rd luminl;
mai ales la inceputul acestei nevointe. Clci
vederea lucruri lor din afari f ireste cI este
p r i c i n i  de  rdsp2nd i re  ^  gdndur i l o r .  De
asemenea, trebuie retinut gi faptul ci ,,stiinta
vietii duhovnicesti se invagi nu printr-o insusire
a vreunei teorii cu mintea, ci prin incercarea
practicd a vietn" (Sbornic 2, p. 40, 43).

Cdnd va incepe si ne doard, inima de prea
multa incordare a atentiei, va trebui si facem
cum ne invati. Cuviosul Nichifor din Singuritate,
si anume: ,,sl ne asez}'m cu luare-aminte si cu
cuv2ntul de ruglciune acolo unde de obicei
vorbim cu noi insine, adicd. sub gdt, in panea
de sus a pieptului si, dupi. aceea, sd ne pogor2m
din nou deasupra s2nului sting". Nu trebuie
sL nesocotim aceasti observatie, oricit  de
simpll si neduhovniceasci ar pdrea. Trebuie
negresit si ne pogor2m din cap in inimi. De
asemenea, trebuie sI gt im bine cl puterea
cuv2ntitoare a inimii noastre este pusi de
Ziditorul in partea de sus a inimii. Aceasta este
puterea prin care inima omului se deosebegte
de  i n ima  dob i toace lo r .  Pu te rea  s i  capu l
sufletulr,ri este mintea, care, desi este duhov-
niceasci, totugi igi are locul siu de petrecere
in creier. Tot astfel, puterea cuvdntului sau
duhul omului, cu toate ci este duhovnicesc,
isi are locul de petrecere in partea de sus a
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si ne inchinlm in ctrmata inimii in vremea sfin-

tei ruglciuni, zice: ,, inchide uga chil iei tale

pentru oameni, uga buzelor pentru cuvinte si

u9a inimii pentru duhuri." (Scara, Cuv. 28)'

Ruglciunea mingii din inimi. se face astfel:

,,$ezdnd pe scaun de o palmd, coboati-ti mintea

din cap in inimi si tine-o acolo; apoi ?ncovoaie-fi

pieptul, umerii si g2tul, incdt si simgi o m^te

durere de la incordarea muschilor si strigl cu

mintea in inima ta: .Doamne, Iisuse Hristoase,

Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ml'. In acest timp,

tine-gi respira\ia si nu respira ct indrd'zneali',
pentru cl acest lucru igi poate imprlstia g2ndurile.

Dacd. vei vedea ci se ivesc cugete, nu lua

aminte la ele, chiar de at fi si bune. Regine-ti
respiratia cdtiti este cu putinfl, inchide-ti mintea

in iniml gi cheaml pe Domnul Iisus des si cu

rtrbdare. Cdnd va sllbi mintea ta sau te va durea

trupul si inima, din pricina pomenirii dese 9i
chemirii Domnului Iisus Hristos, atunci scoall-te

si c2ntl singur sau cu ttcenicul tlu, ori indelet-

niceste-te cu cugetarca Ia vreun text din Sf2nta

Scripturl, sau cu amintirea mortii, sau ocupl-te
cu citirea, cu rucodelia sau cu altceva ca s1-9i

obosesti trupul" (Sbornic, 2, p. 67).

acela

se recomandi ca
cu aceastl sfA,nttr

80
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U
I lrinqi si fragi,

Este bine sl gtim ci
ce se indeletniceste
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inimii, care se gese.ste sub sinul st2ng, ldngb,

s1n gi pul in mai sus de el.
Deci pentru a face unirea minlii cu inima,

trebuie, in vremea rugiciunii, sl tinem luarea-

aminte si atentia in aceastl parte unde este

puterea cuv2ntltoare a inimii. Unirea mintii cu

inima consti in unirea gdndurilor duhovnicesti

ale mintii cu simtirile duhovnicesti ale inimii
(Sbornic 2, p. 148).

Sf2ntul Teofan Zlvordtul, dlnd llmurire

la  cuv2ntu l  Sf2ntu lu i  S imeon Noul  Teolog

despre ruglciune, spune urmltoarele' ,,in ordi-

nea fireasci sau a desfrsurlrii puterilor noastre

in trecerea de la cele din afari la cele dinluntru,

adictr spre iniml, prima vamd, care poate vitdma

lucrarea ruglc iun i i ,  incerc2nd s i  opreasc l

mintea sl se pogoare in iniml este imaginalia
(inchipuirea). f)e aceea trebuie sl ne ferim de

ea cit mai mult cu putinll. Pentru a putea

ajunge, ?n chip multumitor, la adevlratul loc

dinluntru, adich in inimi, sl tinem minte cl

cea mai simpll lege a rugiciunii este sI nu ne

inchipuim nimic.
Trebuie cugetat cl Dumnezeu este cel

mai curat Duh, Care nu are nici un chip si nici

o infigigare si, de aceea, trebuie sl ne striduim

si ne ruglm lui Dumnezeu lari a ni-L inchipui.
Cugetarea la lucrurile sfinte si inchipuirea lor

sunt ootrivite in vremea meditatiilor evlavioase.
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In timpul n-rglciunii ?nsi, niciclecum, fiindcd
irnaginile tin luarea-aminte afari cle inimi, oric2t
cle sfinte ar fi ele si in timpui ruglciunii atentia
noas t r i  t r ebu ie  s l  f i e  i n i un t ru l  i n im i i . ,
Concentrarea a.tentiei in inimi este punctul dL
plecare al unei rugiciuni IZcute cum se cuvine
si, intruc2t ruglciunea este calea pe care ne
suim la Dumnezeu, abaterea atentiei de la iniml
este o abatere de la aceaste cale. Prin urmare,
cei ce ?ntrebuinteazra acest fel de inchipuire in
timpul ruglciunii chiar de la inceput isi pun
piedici in lucrarea de care s-au apucat cu atdta

^  w  . t  / ^ trAvnA. ' '  (Sborn ic  2,  p .  57-5)) .
A  doua  vamb,  pe  d rumu l  ce  duce

inluntru, gi cle care trebuie si ne ferim, este
ratiunea, gi,ndirea, mintea luatl in sine ca
putere cugetltoare si de judecatZ.. Si de aceasth.
vaml" trebuie si. trecem fard. sh ne oprim. Mai
mult, trebuie si ne cobor2.m in inimd impreund
cu ea (mintea). Cdnd unii se opresc la aceastd"
vamtr, se ajunge la al doilea chip neindrepdrir
al rug).ciunii, ce are drept trisdturi, deosebirl
faptul cI mintea rIm2ne in cap si vrea singurl
sl puni rdnduialb, si si le cdrmuiasce pe toare
cele din suflet. Din osteneala ei insl nu iese
nimic. Ea aleargi dupi toate, insl nu poate
?nvinge n imic,  c i  sufer l  numai  in f r2nger i
(Episcopul  Teofan,  Scr isor i  despre u iata
dubouniceascd., p. 184). Acesta este cel de-al
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doilea chip al lulrii-aminte si al folosirii atentiei

in vremea rugeciunii. Cine doreste m2ntuirea

t rebuie s l  f ie  foar te atent  s i  s I  observe

vdtd.marea pe care gi-o pricinuieste sufletul,

oprindu-se la aceastd. vamd'
Acest al doilea chip de rugiciune este,

totusi, mai bun dec2t cel dintdi, dupl cum

noaptea cu lunl este mai bunl dec2t cea fard.

lunl. Cuviosul Teofan numeste acest fel de

ruglciune a mintii: ,din cap", deosebindu-l de

cel de-al treilea, care este al mingii din iniml sau
al inimii unitl cu mintea (Sbornic2, p.67-62).

n Al treilea chip al ruglciunii si al lulrii-
aminte se cuprinde ?n urmitoarele: mintea ?n

timpul rugiciunii sl petreacd fArd. iesire ?nlun-
trul inimii si, de acolo, adtcd, din addncul inimii,
sl inalte ruglciuni cltre Dumnezeu. Aici este
tot miezul lucrlrii (Ibidem, p. 52).

Asadar, trebuie, dupi cum s-a ardtat mat
sus, ca mintea si se pogoare ?n inima goaltr de

orice inchipuiri, adicb. flrb, si, imagineze sau sl
gdndeasch,, simgit sau gdndit, dinluntru sau din
afar i ,  ch iar  bun de ar  f t .  Aceasta,  f i indc l
Dumnezeu este afar\, de toate cele ce sunt simtite
gi gindite si mai presus de toate acestea. Pentm
aceasta si mintea care caute sI se uneasci cu
Dumnezeu prin ruglciune se cade si se facd. afari
de toate cele ce sunt simtite si gdndite gi mai
presus de toate acestea, ca si. dob2ndeascl unirea
dumnezeiascl. f)e aceea, a zis si clumnezeiescul
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Pi . r in te Ni l  Ascetu l :  , ,S) .  nu inchipuiest i
dumnezeirea in sine, mg2ndu-te, nici oarecare
chip sd lasi si se ?ntipi.reasci. in mintea ta. Ci cu
nematerialnicie la Cel nematerialnic adaugite si
vei pricepe." (Filocalia, vol.1, p. 151).

Sf2ntul Dionisie Areopagitul, vorbind de
cele trei misci.ri ale sufletului, arutb. cL ,fntoar-
cerea mintii cdtre inimi este nerdtd.citl"'. Cici
dupl cum cercul, f i"cdndu-si inconjurul, se
intoarce la sine, in acelasi chip si mintea la sine
se intoarce si se face una. Acest adevir il aratd,
preainteleptul Pir inte Dionisie Areopagirul
zic|nd: ,,Iar miscarea sufletului este ocolitoare
atunci c2nd el intrl intru sine de la cele de
afard" si mintea printr-un oarecare ocol, invelind
?n mod unitar puteri le cele g2nditoare ale
sufletului, ii dlruieste acestuia neritdcirea."
(Cap. 4, Despre dumnezeie;tile nume). Sf2ntul
Vasile, arit6,nd acestea prin alte cuvinte, a zis:
,,Mintea, neri"spAndindu-se spre cele din afard,
si nerevi.rslndu-se prin organele simturilor spre
lume, se intoarce cltre sine; iar prin sine se suie
cltre intelegerea lui Dumnezeu." (Trimiterea I).

Sf2ntul Nicodim Aghioritul cere ca mintea,
c2nd se va pogori in iniml, sI nu stea acolo

u Numai aceasti miscare a mintii citre inima numitd ocolitoare
este ritlcitd, fiindci-intr-insa nu poate inrra si incipea amigirea
cliavolului; iar in celelalte doui misclri ale inintii,'adici in"cea
dreapti  (clnd cugetl  la Sfintete Scripturi)  si  in cea sovl i t i  sau zig-
zag (cdnd mintea foloseste zidirile ia niste rrepte dpre a se ridida
spre l idi tor) intr i  si  incape r i t ic irea vri jmesului,  hupi mirturia
Sfantului Crigorie Palama'( Puza ct'lor cinci simturi, C. iO, p. ll.l.
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numai sI priveasct, ci prin cuvantul asezat

inluntrul inimii si se roage, ztc|ncl n-rgdciunea

taintch, adic/a: ,,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul

lui Dumnezev, mih-rieste-mi pe mine, p).ci'-

tosul". $i nu numai atit, cr sd si migte puterea

voitoare a sufletttlui nostru spre a zice aceasti.

ruglciune cll toatl vointa si dragostea si prin

cuvdntul nostru asezat iniuntru. Totodatd,

trebuie sI lulm aminte, , ,atAt ptin privirea

noastri g2nditoare, c2t si prin auzul g2nditor,

numai la cuvintele rugdciunii  9i mai ales la

intelesuri le lor" (Paza celor cinci simtttr i ,

p.234-236) .
- Sfantul Nicodtm aratd" apor cd', la ?ntoar-

cerea aceasta a mintii citre iniml 9i la inttarea

ei in iniml cu rugiciunea ginditoare, trebuie

sl unim mintea, cuvlntul cel asezat ineuntru si

vointa noastri, astfel inc2t aceste trei plrti ale

, sufletului si fie una si cea una trei. Clci in chipul

acesta omul, care este icoana Sfintei Treimi, se

uneste cu int2iul chip, dupi mlartutia Sf2ntului

Grigorie Palama, care zrce: ,,Clnd mintea cea

una se va face intreitl, ri'mdndnd totusi una,

a tunc i  se  impreund  cu  i n t re i t a  un ime

dumnezeiasci incepitoare, inchizA'nd toati '

lucrarea riti.cirii, asezdndu-se mai presus de

trup, de lume gi de giitorul lumii." (Ibidem, cap.

2, Despre rugdciune). Cind omul va aiunge

aceasta fericire de a se uni cu Dumnezeu in

acest chip in iniml, ii va aduce lui Dumnezeu
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toatd, zidirea simtitl si g2nditi", ctr"reia el ?i este
leglturi si cuprindere, dupi mdrturia aceluiasi
Sf2nt Grigorie (Cuudnt la uiata lui petru).

Sfdntul Grigorie Sinaitul zice si el urml-
toarele despre rugi.ciunea minti i  din iniml:
,,Trebuie si vorbim cu Dumn ezeu printr-o
rugiciune curati,, din inimd, ca si heruvimii. insi
noi; nepricep2nd mdretia, cinstea si slava
harului c re ne-a reniscut si ne?ngrijindu-ne
si crestem duhovniceste prin implinirea porun-
c i l o r  s i  s I  a jungem p in i  l a  s ta rea  de
contemplare cu mintea, ne lisi"m tiritiinbezna
nesimtirii si a intunericului. Se intimpli, cd, abia
ne putem aduce aminte ci existi Dumnezeu.
Dar cum ar trebui s). fim noi ca niste fii ai lui
Dumnezeu dupl har? Despre aceasta cel mai
adesea fie cI nu stim nimic, fie ch" nici nu ne
ingrijim si srim." (Sbornic 2, p. 65-66).

Cine vrea s i  sporeascl  in  rug ic iunea/
curatb. fr,ctttd" cu mintea in inimi se cuvine cu
toatd. rivna sd se osteneasci,la lucrarea tuturor
po runc i l o r  l u i  Dumnezeu  s i  ?ndeoseb i  l a
chemarea neincetati. a numelui Domnului cu
mintea in ad2ncul inimii. Mingdierile Duhului
Sf2nt vin in inima omului prin durerile din
osteneli, dupl m).rturia Duhului Sf2nt, Care zrce:
,,Dupd inmultirea durerilor mele in inima mea,
mlngdierlle Tale au veselit sufletulmeu." (psalm
93, 79). Cel ce umbli ITri suferinrl nu va ofimi
roade, deoarece numai prin osteneali, iure-
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rea inimii si prin nevointele trupesti se dl la
iveal6. harul Duhului Sf2nt ce este dat fieclrui
credincios la Sf2ntul Botez;har care, din pricina
nepisirii noastre fatd, de implinirea poruncilor,
se ingroapl in patimi ;i in cenusa uitirii, dar
care din negriita mtld a lui Dumnezeu se
redobdndegte prin poclingd. Deci se cade,
fratilor, sl nu fugim de osteneli din pricina
durerilor care vin o dath. cu ele, ca sl nu fim
os2nditi pentru nelucrare si si auzim de la
Domnul: ,,Luati de la el talantull" (Matei 25,28).

Sfintul Grigorie Sinaitul ii sfZtuiegte pe
cei ce nu au sporit in ruglciunea tainicb. a inimii
zicindu-le: ,,Unii ca acestia trebuie sI citeascl
multe ruglciuni, chiar peste misuri, petrecXnd
neincetat in multe gi felurite rugiciuni pdnd.
cind, de la o astfel de nevoingtr a rugdciunii,
plinl de durere, se va incdlzi inima lor si va
incepe in ea lucrarea ruglciunii g2nditoare cu
mintea. Cine va gusta, in sfirsit, din acest har
trebuie sd, facd, ruglciunea vorbit6, cu misurl

r t

si sl petreacd, mai mult in ruglciunea mintii
din iniml, dupi cum ne-au poruncit Sfintii si
dumnezeiegtii Pirinti. in caz de sli.bire sau
rit l.cire, si se apuce din nou sl rosteascl
ruglciuni multe cu gura 9i si citeascl mult gi in
s'trierile Plrintilor. Aceasta sd o faci, pdnd, cdnd
iar se vor inctrlzi in ruglciunea li.untrici, clci
intrebuintarea vdslelor este de prisos atunci
c2nd v2ntul a umflat pinzele si a pornit corabia.
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Ele sunt necesare numai cind scade vdnrul qi
se opreste corabia." (Sbornic 2, p. 70). Sf2ntul
Filimon, invi"t2.ndu-ne in chip asemlndtor cu
Sfintul Grigorie Sinaitul, zice: ,,Noaptea sau ziua
de te va invrednici Domnul si vei simti in tine
o ruglciune curatj. si nerisipitl, lasd, toate
pravilele tale si s2rguieste-te din toatl puterea
si te lipesti de Domnul Dumnezeul tlu cu
rugi.ciunea din inimd si El iti va lumina inima
in lucrarea duhovniceascl." (Sbornic 2, p. 74).
Sf2ntul Diadoh al Foticeei zice:,,C2nd sufletul
este plin de belsugul rodurilor sale firegti, isi
face cu glas mare si c2ntarea de psalmi si vrea
sI se roage mai mult cu vocea. Dar c2nd se
afll sub lucrarea Sf2ntului Duh, cdnti si se roagd.
intru toati destinderea si dulceata numai cu
inima." (Fi local ia,  vol .  l ,  p.  357).  Apoi ,
sfrtuindu-ne cum si procedim si in alte situatii,
zice: ,,Cdnd suntem ap\sati de multd tristete,
trebuie si facem cantarea rugiciunii gi cu glas
pulin mai mare, lovind sufletul cu sunete in
nl.dejdea bucuriei, pi,nd, cdnd norul greu se va
imprdgtia de valurile melodiei." (Ibidem, p.373D.

b
tr lrinti si frati.

Iat6, c'i, prin'mila Domnului am ajuns la
sfdrsitul acestui cuv2nt in care v-am vorbit nu
cu cuvintele mele seci de tot lucrul bun, ci am
adunat din memorie si v-am infZ.tisat mai multe
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clovezi de la Sfintii Pirinti despre rugeciunea
mint i i  d in  in imi  sau mai  b ine z is  despre
ruglciunea g2ncli toare a inimii,  de care eu,
plcltosul, cu totul sunt serac prin lucrare si

striin de iscusinla proprie. Dar, precum si la
inceputu l  acestu i  cuv2nt ,  g i  acum vd.  z ic :

bizuindu-mi numai pe rdvna st dragostea
sfintiilor voastre la tot lucrul bun gi mai ales la

slujba sfintei ruglciuni, am indrdznit a vd. spune
citeva sfaturi despre ruglciunea curatd care
se lucreazl prin pogor2rea mintii in inimi.

inchei, rug2ndu-vi sd, md, iertati cl, qi de
data aceasta, am v2"nturat gr2u curat, dar striin,
spre hrana duhovniceascd a sfintiilor voastre,
din care eu nu am gustat din cauza lenevirii gi
a nesimtirii in care ml aflu.

Amin!

CV0A|{ITVIT Ah n-b0fi beSpk0 RVGACIVN0A h{IMII

,,Eu dorm si inima meaprivegheaztrr."
(Cd.ntarea cdntdNlor 5, 3)

,,A trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului
SIu in inimile noaslre iare strigl: Ar.va,
Pirinte!"

(Galatem 4,6)

n
rJ
I lrinti, frari si iubigi credinciosi,

Precum este mesterul ce zugriveste apa
pe perel i  si aceea nu poate sI- i  potoleasci.
setea, tot astfel este si cuvdntul fird, faptd,
(Sf2ntul Isaac Sirul, op. cit., p.2D. Aceasti mi.r-
turie adeviratd. a dumnezeiescului Pi.rinte Isaac
Sirul ml mustrl si mI rusineazd, totdeauna pe
mine, care indrlznesc sI invit cele bune fZri
sl incerc vreodati si cunosc prin trlire cele ce
invlg pe altii. Un altul dintre Sfingii pdrinti, parc6.
pogor2ndu-se la lenevirea si neputinta mea,
imi dd oarec re indrizneali la cele ce invit f]ari
iscusinta din lucrare, clci zice: ,,Multi suntem
cei ce vorbim, dar putini cei ce facem. Dar,
n imen i  nu  t rebu ie  s i  s t r i ce  cuv2n tu l  l u i
Dumnezeu pentru a sa lenevire, ci sl-si m).rtu-
riseasci. neputinta gi si nu ascundi. adevirul
lui Dumnezeu, Aceasta pentru ca nu cumva sI
ne facem vinovati, pe l2ngl cdlcarea poruncilor,
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si de ristilmlcirea cuvantului lui Dumnezeu."
(Filocalia, vol. 2, Sf2ntul Maxim Mdrturisitorul,
Cuv. B5).

Eu sunt cel dintli care in toatd. vremea
calc porunci le lu i  Dumnezeu din pr ic ina
lenevirii si a impietririi mele. Dar socotind, dupi
mlnuria dumnezeiescului Plrinte Maxim, cl nu
este bine ca lenevitea me si. mi. facd s6. tac 9i
s I  nu  a rd t ,  dup l  pu te re ,  adev l ru l  l u i
Dumnezeu, voi incerca, in cele ce urmeazl, sh
inlatisez mi,car cdt de pulin invdgdtura despre
ruglciunea gdnditoare a inimii si aceasta, nu
din incercare proprie, ci numai dupi mlrturiile
Sfingilor si dumnezeiesti lor Pi.rinti care au
strllucit prin lucrarea ei.

Unii dintre lucrltorii incercati au zis cd'

,,rugiciunea inimii este respiratia sufletului,
fiindcl prin ea omul respirl in Duhul Sf2nt.
Prin aceasti respirat;ie a sufletului in Duhul
Sf2nt incepe in inima omului viaga crestinl"
(Sbornic 2, p. 423-428). Cel ce are ruglciunea
inimii se sileste ca in vremea rugiciunii toate
cuvintele ruglciunii sale sI le ducl pdnl Ia
simtirea inimii Ubidem, p. 402-407). Sf2ntul
Marcu Ascetul, arhtdnd ci diavolul are o mare
uri pe cei ce se roagl lui Dumnezeu din iniml,
zice: ..Cdnd va vedea diavolul ci mintea s*a
rtJg t din iniml, atunci vine cu ispitele mari si
grele." (Despre cei ce socotesc cd se tndrepteazd
prin fapte, c. 88).
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Sfintul Casian Romanul, in Filocalie, arate
cl existi o ruglciune a inimii gi din privirea
?nsusirilor lui Dumnezeu si a minunilor Sale
din zidiri. Cuviosul Gherman, care era impre-
unZ.-vietuitor cu Sfintul Casian, intrebdnd odatd,
pe Ar,va Moise: ,,Cum va putea mintea omului
sd. vadd. totdeauna pe Dumnezeu Cel nevdzut
si necuprins si sd petreacd nedespirtit de El?",
acesta i-a rdspuns: ,,A vedea pe Dumnezeu
necontenit si a rimine nedespi.rtit de El, in
felul in care socotiti voi, este cu neputinti omu-
lui purtltor de trup si injugat cu neputinla.".
Dar in alt chip este cu putinte. CLci vederea lui
Dumnezeu ?n multe feluri se int2mpld si se
intelege. Fiindcl Dumnezeu nu se cunoaste
numai in fiinta Sa fericiti si necuprinsl, cici
aceasta s-a pistrat numai pentru sfintii Sli in
veacul ceya si fie, ci si din mdretia si frumusetea
frpturilor Sale, din c2rmuirea si purtarea Sa de
grijl, de fiecare zi, din dreptatea Sa si prin
minunile pe care le aratd, in fiecare neam prin

a .  . .  ^ w  t

srlntl l 5al.

C2nd cugedm la puterea Sa nemlsuratd,
si la ochiul Slu neadormit, care vede cele
ascunse ale inimilor si de care nu se poate
ascunde nimic, nu facem altceva decdt si-L
admirim cu inimile cuprinse de frici si sd ne
inchinlm Lui. Iar cdnd ne g2ndim ci toate
piclturile ploii, tot nisipul mirii qi toate stelele
cerului sunt numi.rate de El, ri.mdnem uimiti
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de mlretia firii si de atotstiinta Zidrtorului. Cdnd

meditem, apoi, la negr}'ita Sa intelepciune, la

iubirea de oameni si la nepltrunsa Lui inde-

lungi-rlbdare, c re rabdd. greseliie cele lari de

numir ale oamenilor, ne vine sI-L preami'rim

din tot sufletul. C2nd cugedm la dragostea Sa

nemlrginittr fagi, de noi, clci, desi nu am fbcut

nici un bine, a primit sl Se facd om, Dumnezeu

fiind, ca sd ne mintuiascl. din ritd"cire, ne

ridiclm spre dorirea Lui. in sfirgit, c2nd socotim

ci El a biruit in noi pe potrivnicul nostru,

diavolul, gi ne diruieste viagl vegnicl numai

pentru hotlrdrea si inclinarea noastrl spre bine,
inima ne indeamni sl I ne inchindm (Filocalia,

vol. l, Sf2ntul Casian Romanul, p. 727-728).
Iatl, deci, o ruglciune a inimii omului

care se naste din cugetarea la insugir i le lui
Dumnezeu si din privirea zidirilor Sale. Acest

lucru se intimpld, mai cu seaml la acei oameni
credinciosi, care, prin darul lui Dumnezeu, an

ajuns sl-i curlge mintea si inima de patimi si
neEt i in t i .  Pr in  aceastd descoper i re  despre
insusirile lui Dumnezeu si prin cugetarea dupd
putere la ele gi la minunile lui Dumnezeu din
zrdirile Sale, omul ajunge la o dragoste mare
de Dumnezeu si il iubeste mai mult ca inainte
de a i se descoperi lui aceastd cunoqtintl. Apoi
din aceastl iubire cdtre Ziditorul siu, el incepe
str facd ruglciuni tot mai multe, din ad2ncul
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inimii si, astfel, ajunge la o inviorare si inviere
a inimii in chip tainic.

n
v
l v .

I arinti si frati.

Uiezul l,r.re.ii i.r vremea acestei rugiciuni
a inimii noastre, dupl invdttrtura Sfintilor Pirinri,
este ,,de a sta cu mintea in iniml si de a striga
chtre Dumnezeu: Doamne, I isuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mi" (Sbornic 2,
p. 343-344). Dar fiindcd unii intreabl de este'
tot acelasi lucru lucrarea mintii cu ruglciunea
mintii, vom arita pe scurt deosebirea dintre
ele. , ,Rugi"ciunea minqii  se face atunci c2nd
cineva se inti.reste cu atentia in iniml st inaltl,
de acolo rug) .c iunea ct r t re  Dumnezeu.  Iar
lucrarea mintii este atunci cdnd cineva, st2nd
cu atentie in inimi, prin pomenirea lui Dumnezeu,
inllturi" oricare gA,nd ce ar incerca sI pdtrundi.
?n iniml." (Sbornic, 2, p. 5B). Unii, in vremea
lucririi rugiciunii, se opresc la imaginatie, altii
la lucrarea mintii. Dar pasul cel adevirat il fac
cei care, trec2nd peste aceste popasuri, ajung
pdnd,la inimi si se ascund in ea (Ibidem, p.332)..,

Dupl dumnezeiescul P).rinte Isaac Sirul:
,,Inima este altarul intelegi.tor al lui Dumnezeu."
(Cuv. 32, p. 757). El, ar):t2;nd ci cel nemilosriv
nu-si poale curdti inima de patimi, zice: ,,Fie
intru tine, frate, totdeauna biruind cumpina
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,,infricosat este dracilor gi iubit lui Dumnezeu
si ingerilor Lui cel ce cu r2vni fierbinte cavtia
in inima sa pe Dumnezeu, noaptea si ziua."
(Ibidem).

inviglturi asemindtoare despre rugiciu-
nea inimii ne dl si Cuviosul Teofan Zdvordtul
zicdnd: ,,Stai in faga lui Dumnezeu, Care este
pretutindeni si cunoaste totul si Care iti vede
inima ta... Sl-L simti pe El ca pe o fiintL vie,
reald,, ctrreia te poli adresa in rugi.ciunile si
nevoile tale. Aceasta inseamnl si simti in inima
ta acel foc mic al unei credinte vii si in acest
lucru se cuprinde inviorarea si invierea inimii
tale." (Sbornic 2, p. 344), iar apoi zice: ,,Stai cu
luare-aminte in iniml gi cu fricl de Dumnezeu,
inalgd de acolo rugiciunea lui Iisus, adictr din
ad2ncul inimii tale. Lucr2nd astfel, asteapte cu
rtrbdare gi cu smerenie intru zdrobirea inimii,
cu un simtlm2nt de poclintd,, pdnl, cdnd va
veni si se va atinge de inima ta harul lui
Dumnezeu gi va trezi in ea rugiciunea neincetati,
cea de sine miscdtoarc, care murmuri ca un
pdrdias si care va fi pentru tine ca un paznic
care strljuieste inima ta de orice necuritie si
pr imejdie.  Dar f i indcl ,  dupl  cuvdntul  lu i
Dumnezeu, inima este izvorul vietii (Pilde 4,
23), atunci si toati viata ta, pe mlsuri ce este
hot"drdtd,  de in imi,  va deveni  curat i  s i
luminoasl." (Sbornic, 2, p. 345).
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milosteniei pdni. cdnd vei simli acea mild pe

care o are Dumnezeu cdtre lume. Cici inima
nevirtuoasl gi nemilostivl niciodatl nu se
curlqeqte." (Cuv. 34, p. 784).

Acelagi Sfint Isaac, ardtdnd cl liniEtea si
cugetarea la moarte ne ajutl la rugiciunea inimii
si la apropierea noastrl de Dumnezeu, zice:

,,Linistea si o iubim noi, fragilor, pdnd' se va

omori lumea din inima noastr).. Totdeauna si
ne aducem aminte de moarte, ci prin aceasta
ne putem apropia de Dumnezeu in inima
noastri." (Cuv. 34, p. 786).

in alt loc, arit ind folosul simgiri lor
duhovnicegti ale inimii, zice: ,,Inima care a primit
simlirea celor duhovnicegti si a vederii veacului
viitor intr-adevir se face cu negtiinle intru
pomenirea patimilor, in acelasi fel in care omul,
sltul de hrana bunl defrima gi s€ ingre\ogeazl
de hrana proaspltl care ar fi pusl inaintea lui."
(Cuv. 38, p. 144).

Apoi, aritind cl de nu va uri omul din
iniml plcatul, nu poate sd se izbdveascd' de el,
spune: ,,Pl.ni. cdnd nu ar uri din iniml cu
adevdrat cineva pricina plcatului, nu se slobo-
zeste de dulceata lucrdrii sale." (Cuv. 42, p.208).
Despre folosul mare pe care il are omul din
rugiciuneaficutd, cu inima, zice: ,,Cel ce voieste
a vedea pe Domnul inluntrul slu sI lucreze
ca sl-gi curite inima prin necontenita pomenire
a lui Dumnezeu." (Cuv. 43, p. 220), pentru ci
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I ipis<:op'.r1 sf int i .qnatie Rt' i :rncezrnino\",
care zi fost un h-taie lllci:itor- al rtrgLciunii inintii

s i  carc a: ;cr ls  s i  : r  i l lv iu t t  i t tL i i i  r iespre t -e ,

inclernnincltr-rtt- '  si  ue ?ncleletnicit t l  cu rugl-

ciunezl lui lisus. ne 2uatl cri aceastit ruglciune

are  r - i ou i  pe r io : r c . i e ,  t e r tn in in r - l  t t - se  p r i n

ruglciunea ce2r cllratl. care este incununatl cle

nepltimire sa,,i cle clesirr2rsirea crestini in acei

nevoitori clrora f)umnezett a binevoit ca sl

ie-o dea. in perioacla cea cl int i i ,  cel care se

rozrgl este lirsat ca sri se roegc numai cu puterile

Itri proplii; harul lui l)ttrnnez.eu f}'ri. indoiall cI

il ajuta pe cel ce se roagl, insX nu-si clescoperl
prezenta sa. In acest timp, patimile ascunse din

inirni se pun ?n miscare, silindu-l pe lucrltorui
luglciunii  la nerrointa smereniei; biruintele si

?nfrlngerile se iniocuiesc unele pe altele, iar
vointa iiber:'l a omuitti si slibiciunea lui se arati.

cu torit i  l impezime:r.
in a cloua perir:acli, har-r-rl lui Dumnezeu

isi arat'i simtitl prezenta .si lucrarea sa, unind
mintea cu inima si c12.nd puterea de a se face

rugiciunr:'t far2' risipire (rlsplndire) cu un pl2ns
gi o caiclurir din inimir. Aceast'i a douzt rugiciune
vine cle ia cea clint2i. Ar:um atentia mintii ciin
t impul ruglciunii  zltrage inima spre invoire
(consimtire) ;i clncl se intfu'este atentia, invoirea
inimii se transfolrni intr-o unire a inimii cu

. a
mrnter. In :rfarsit, ?n tinpul atentiei care s-a unit
cu rug': 'rciunez, rninie:l  sc pogoarl ?n iniml

I
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pentr-l cea ntzri aclancir liturghie a rug.:tcir_rnilor'
(Sborn ic  2.  p ,  263t"

ljfintril Vars:inu{'ie, ar:rtzinrl r-:/i prin os;re
neall .si clurerea inirnii se agonise.stc rug;iciunce
inimii,  ne sfl tr- i ieste, zicincl: , ,Osteneste-te clr
c lurere de in iml  s I - t i  agonisest i  c l lc lura s i
rugi.ciunea si Dumnezeu ti le rra cla pe amln-
clor-r1 si le vei avea totcleauna. Iriumai s)" stii ci.
uitarea le izgoneste pe acestea, nisc2ndu-se'
in noi din nep).sare si lene." (Sbot"nic2, p.355).
Episcopui rus Ignatie Brianceaninov, ariti.nd
cum trebuie evitati ?nselarea cle la diavoli cle
cirtre iucritorii rugi"ciunii mintir si a inimii, zice:
,,Ruglciunea f1cuti clt gul-zr, oricine ar face-o,
nu va cidea cu ea in inselarea vrdjmasului. l)e
aceea, mai intli cle toate trebuie sI ne tinem
tare de rugi.ciunea facutla cll gura) iar pe urrnd
de cea a mintii llctrti, cu smerenie" Apoi, cr-ri ii
vine usor si fatl cle cine r,'oiegte Dumnezeu, sI
treaci. si la cea a inimii, dupl indn-rmarea Sfintilor
Pl r in t i  care pr in  incercare le-au t recut  pe
acestea toate." (,Sbornic 2, p. 726).

Un ucenic al Sflntului Selafim de Sarorr,
protoiereul Avramie Necrasov, invlt2nd despre
rugi.ciunea inimii, spune: ,,Trebuie ca tu si te
indeletnicesti cu ruglciunea inimii,  cir iar in
timpul incleletnicirilor tale obi,snuite, in adlncul
sufletului tiu, rostind cu flicl si cu credintl:
.f)oar';irlr:, Iisuse Hristoase, Fiul lr-ri f)umnezeu,
miluieste-rnl pe mine, picltosul,, .".  Si apoi zice:
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, ,Si nu f i i tari  rugeciunea lui I isus nici o cl ipi. . .

Dacb, nu vrei sI te rogi, inseamnl cit nu vrei sl

fii cu Dumnezeu. Ruglciunea lui Iisus si fie

respiratia sufletului tlu. Prea dulcele Iisus sd

nu iasl din mintea gi din inima ta... fine-te cu
mintea gi cu inima ta de t ine, in omul cel

diniuntru al tlu. Deprinde-te cu smerenia si
cu rlbdarea, insingureazd.-te cdt mai des in

c imara  i n im i i  t a le  s i  vo rbes te  aco lo  cu
Dumnezeu prin rugiciunea mintii din iniml!
Ea va umple sufletul tiu cu o astfel cle dulceall
si bucurie, inc2t nu vei mar vrea sl-ti cauti
mA.ngA,ierea in nimic din cele p1m2ntegti. in
templu l  d in lunt ru a l  suf le tu lu i  sdv2rgegte
totdeauna slujba cuv2ntitoare prin rugiciunea
lui Iisus, cu mintea in inimI... Daci. nu poli sl
stai mult la ruglciune cu trupul, indeletni-
ceste-te mai mult cu rugi.ciunea mintii si a inimii.
Mai mult decdt orice, pi,zeqte gura cle vorbirie
desartl si de mdndrie! Ci.ci nimic nu pune atau
piedicl inimii gi clldurilor din inimd. ca vorbiria
desartl." (Sbornic 2, p. 475-477).

Sf2ntul Ioan de Kronstadt, un alt mare
lucritor al ruglciunii lui Iisus, zice: ,,Cu ochii
inimii mele vld cum il inspir in chip gAndit pe
Hristos in inima mea; cum El intrl in ea gi indati
o linigtegte ,si o indulceste... in timpul ruglciunii,
tine-te de regula potrivit ctrreia e mai bine si
zici cinci cuvinte din inimi dec2t zece mii de
cuvinte cu limba" (Sbornic 2, p. 419).
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Prin minte se intelege si activitatea mintii,
care constl in g^.ncluri si intelesuri. Mintea este
puterea care le produce pe acestea sau, dupl
mlrturia Sfintei Scripturi, inima, in care mintea
isi are izvorul si ridlcina. Aceasti. putere a
mintii, fiind partea privitoare a sufletului nostru
si cea mai de seamd putere a lui, ni-l aratd, pe
acesta ca f i ind cugetetor. puterea noastri
intelegltoare nu este inchisi in inimi. ca intr-un
vas oarecare, fiindcl nu este trupeascl si nici
nu se afl:ain afard, cle ea ca ceva mai mult decdt
ea, ci existi ?n inimi. ca si ?ntr-un organ al siu.
Acest lucru ?l stim destul de bine, ?nvltindu-ne
aceasta nu om, ci Ziditorul omului, Care spune
in Evanghelie cl nu cele ce intri. in guri. spurci
pe ont, ci cele ce ies din gurl, c).ci gi.ndurile
ies din inima omului (Matei 75 , II-I9). _ I

Deci inima este ci.mara ascunsi a mintii
si cel dintdi organ trupesc al puterii g2nditoare..
Dupd Sf2ntul Apostol Pavel, stim ci Dumnezeu
a tr imis pe Duhul Sf2nt in inimile noastre
strigind: ,,Avva, Pirinte!" (Galateni 4, 5). Deci
cum nu va fi afard, de impiritia lui Dumnezeu
cel  care se s i leste s i  izgoneasci  mintea
dinS.untrul slu in afard? (Filocatia, vol. 5, Sfdntul
Grigorie Palama, p. 289-29).

Sf2ntul Isaac Sirul, aritA,nd c) diavolul,
dupl ce va scoate pe cineva de la rugLciunea
din inimi., il va duce la pird,sirea a toatd, pravila
de rugiciune si ii va sllbinogi mintea, frc2ncl-o
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sI  cac i1 sp le to t  p lcatu l ,  'z ' ice:  , , l lec i  ?nt2 i

c l iavolu l  se ne\ /o ieste a s t l rpJ necontenl ta

rugi"ciLlne a inimii, apoi apleac; lnintell noastri

ca sI defaime vremea cuveniti rugiciunii si

pravilei, pe care suntem datoli a Ie face. Si asa,

in t i i  s l lb incgeste g inc l r -1 t r  r lo : t l ru ,  inc lern-

nindu-rre si ne impartzlgirn mai itrainte cle vre-

n-le de hrana celol prea mici si sr-rbtiri si ptoaste.

Dupl clderea si risipirea infranlrii se aluneci

in desfrinare si inversunare" (Cuv. 25, p' I43)'

Tot Sf?ntr:l Isaac Sirul, marele clascll al

linistii si al ruglciunii clin inimi, arit)ncl cI cine

va ajunge la petrecerea in ruglciunea curath a

inirnii ajunge la capitul tuturor faptelor bune,

ztce'. ,,CAnd se va invreclnici cineva cle petre-

cerea ne?ncetatl in ruglciunea inimii, a ajuns

la capitul tuturol faptelor bune si de aceea s-a

Vacut lb.cag al Sf2ntr-rlui Duh. Ttac:a cineva nu a

primit cu aclevlrat darui Mlnglietorului, nu

poate si petreacl in rugiiciunea aceasta si sa o

s lv i rseasc l  cu odjhni . , ,  (Cu, , . "  85,  p .  397) .

,,Pentrul cI Duhul, zice in continuare, cincl se

va si.liglui in cineva din oameni, nu ?nceteazi

d in  rug ic iune,  c lc i  insus i  Duhul  se roagi

pentru noi cu suspine negrl i le." (Romani 8,

26)^ atunci nici cind s-loarme. nici ffeaz firnd,

ruglciunea nu inceLeazl in sufietul lui, ci ori

de r-nIn2ncl, ori de bea, ori cle cloarme si orice

lucru ar lucra si chiar r-Le ar dormi in sornnul

ce l  ma i  adb ,nc ,  bune le  m i res t l e  s i  abu r i i
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rugi.ciunii oclrzislesc fziri. osteneali ?n inima lui
si atunci rugi.ciunea nu are nici desplrtire, nici
hotar, ci in toatl vrefilea este cu cld"nsul; chiar
de ar si inceta in afara iui aceasti rugiciune,
i ns i .  i n  ascuns  ea  i i  s i u jes te  mereu .  C Ic i
petrecerea celor cur;iti este rrig;.ciunea ne?n-
cetate, zice un oarecare clintre purr:atorii de
Hristos, fiindcd gA.ndurile lor totdeauna sunr
misci.ri dumnezeiesti, iar misci"rile inimii curate
gi ale mintii sunt glasuri b16.ncle, prin care ?i
canta in  ascuns Cel r i i  : tscuns.  in  cont inuarc,
ari6.nd care este semnul celor desi.v2r.siti in
ruglciunea inimii, Sflntul Isaac zice: ,,Cind se
va misca pomenirea lui Durnnezeu in mintea
lui, indatl inima se porneste spre dragostea de
Dumnezeu, iar ochii lui izvorisc iacrimi cu
indestulare, cb,cr dragostea are cbiceiul de a
aprinde lacrimi din pomenirea celor iubiti. Unul
ca acesta niciodati, nll se lipseste de lacrimi,
fiindci nu-i lipseste niciodari. prilejul care ii
duce spre pomenirea lui Dumnezeu, astfel
?nc2t si in somn vorbeste ci.l Dumnezeu. CIci
dragostea are obice iu l  de a lucra unele ca
acestea si aceasta este cJesd"v)rstrea oamenilor
in aceastl viatla'" (Cuv. 85, p. 398-399).

Sf2ntul Isaac 5iru1, fiind inrrebat despre
semnul celor ce sunt desivl.rsiti in curltia inirnii,
care se face pe cAt este cu pLttind omului pe
pim2nt, ?ncleosebi pr"in luS4aciunea curati  a
inimii,  a raspuns: ,,CDncl va vedea cineva ci
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Nu-1i uita de Durnnezeu, nu-li uita de
rugdciune

[ffoamna, c2.nd plecamla scoall, departe
a  l t  r'l'de casa pdrinteasctr, mama - Dumnezeu

s-o odihneascd, - imi spunea: ,,Nu-ti uita de
Dumnezeu. Nu-ti uita de rugiciune.". Acestea
erau singurele cuvinte de indrumare cu privire
la rugiciune pe care le retin din copiliria mea.
Ele aveau rostul sd, md. indemne sI fac 9i la
scoali ceea ce fl,ceam acasd,, in familia noastri,
adictr sI-mi incep ziua cu rugiciune si tot cu
ruglciune si. mi-o si sf2rsesc si la fel si fac 9i la
vremea mdncdrii, adictr si nu md, asez la masi,
lard sd spun ruglciunea ,,Tatdl nostru", iar cdnd
ml ridic de la masi sd spun cuvinte de
multumire citre Dumnezeu. Aga ficeam acastr,
impreuni. cu piringii si cu fralii mei. Asa eram
dator si. fac si departe de casa pirinteascl.
Aceasta voia sI insemne indemnul: ,,Nu-ti uita
de Dumnezeu. Nu-gi uita de rugiciune.".

M-am trezit in lumea aceasta cu practica
ruglciunii, ara cum m-am trezit cu constiinta
cI exist, asa cum m-am pomenit ci. stiu si
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toti oamenii sunt buni si nu i s-ar ardtalui cineva
necurat, atunci este cu adevirat curat cu inima.".
Unul ca acesta implineste cuv2ntul Apostolului
care zice:,,Mai inalti dec2t pe sine a socotit pe
toti deopotrivi cu inima curatl." (Filipeni 2,3).
De asemenea, unul  ca acesta ajunge gi  la
cuvintul care zice:,,Ochiul cel bun nu va vedea
pe cele rele." (Avacum l, 13).

nv,.
l irinti si frati.

in  inche ie rea  cuv2ntu lu i  despre
rugiciunea gAnditoare a inimii, vd. rog pe tofi
cei lucrltori, care cu darul lui Hristos ali gustat
in chip s imt i t  s i  pr in incercare dulceaga
duhovniceasci. a acestei ruglciuni curate, se
mb, ajutagi qi pe mine, lenegul si picltosul, cu
rugiciunile voastre, ca, prin cele spuse aici
numai din memorie, sI md gdndesc c2ndva sl
pun inceput bun spre a ajunge gi eu la fericirea
de care vi bucurati prin lucrarea de fiecare
clipl ce o triigi in Hristos.

Aminl
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multe texte de la sfintele slujbe, dar nu mi-a
dat nimeni sugestia si si meditez asupra lor.

Cdnd tyi aduci a,minte de Dutnnezeu,
inmu$e;te rugdciunea, ca atunci cdnd il

uei uita, Dornnul sd-gi aducd aminte de tine

O2nd am inceput teologia, aveam la
I

Vindemdnl primele patru volume din
Filocalie, traduse si tiplrite de cur2nd. Am ajuns
gi eu si cunosc unele din scrierile filocalice si
m-am oprit mai ales asupra scrierilor Sfdntului
Marcu Ascetul, din care unele ziceri mi s-au
implXntat in minte de la bun inceput si cu care
am strtrbitut apoi viata. intre acestea, un loc
de frunte l-a ar,rrt gi il are cuvintul: ,,Cdnd iti
aduc i  amin te  de  Dumnezeu,  inmul tes te
ruglciunea, ca atufici cdnd il vei uita, Domnul
sl-gi aducl aminte de tine.", E un cuv2nt care
mi s-a impus in atentie gi pe care l-am spus,
cred, de mii de ori, atat in predici, c2t gi in
convorbiri particulare sau ca indrumltor du-
hovnicesc. Constat cl sunt multi cei care au
aderentd. la cuv2.ntul acesta si e firesc sI fie
asa, de vreme ce in cuv2ntul acesta ni se aratl
ci g2ndul la Dumnezeu trebuie sd atragd,
g2ndul la rugiciune, iar pe de altd, parte avem
incredintarea cd nu numai noi lulm aminte la
Dumnezeu, ci si Dumnezeu ia aminte la noi.
Cuv2ntul acesta nu numai cd, mi-a pli.cut, dar
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vorbesc. Nu stiu cum am invigat sl vorbesc si
nu stiu nici c2nd si cum am ?nvitat acele
ruglciuni - cum e ,,Tattrl nostru" si ,,ingerelul".
M-am pomenit cu ele, asa cum m-am pomenit
cu limba. Se rugau pdringii qi bunicii mei gi mI
rugam si eu, impreunl cu ei, la vremea m2n-
clrii. Iar seara ml rugam impreund cu fragii mei
sau singur. Rugdciunea mea consta pe atunci
in simpla rostire de texte de ruglciune. Asa
intelegeam eu si asa intelegeau si cei din jurul

meu ruglciunea. Nu gtiam cI rugiciunea este

,,vorbirea mintii cu Dumnezen", dar aveam
totusi constiinta cL cele ce le rostesc in rugl-
ciune le aude Dumnezeu 9i le implineste. $tiam
ci sunt mic gi ci vreau si fiu mare; gtiam ci
sunt slab gi voiam sl fiu tare qi aceasta o ceream
de la ingerul meu pizitor, pe care il rugam gi
sd mI pb.zeasci, de cele rele: ,,in tot locul
mI-nsoteste si de rele mi fereste.".

in duminici gi sirbltori mergeam cu ai
mei la biserici, unde nu inlelegeam mare lucru

9i nici nu reuseam si retin textele citite. sau
cdntate. Erau prea multe si nu erau pentru copii,
aga cd. nu era de mirare ci nu le ingelegeam gi
nu le asimilam. Cu vremeainsd, m-am introdus
si in cele ale slujbelor bisericegti, dar con$tiinla
slujirii efective mi-am c2stigat-o abia ca student
la teologie, c2nd am aflat gi despre comorile
de g2nd care sunt cuprinse in alcltuirile de
g2nd de la sfintele slr-rjbe. invltasem pdnd atunci
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mi-a fost gi de mult folos, in intelesul ce pe
temeiul lui mi-am dat seama tot mai mult si tot
mai bine ci. Dumnezeu este re htatea fatd, de
care suntem datori si ne rapofidm, vorbind cu
El in ruglciune; intr-o ruglciune plinl de
evlavie, intr-o rugdciune cu credinti. si cu
nldejde.

Ia Dumnezeu sd te ghnde;ti ca la
Dumnezeu, nu, ca la om. $i sd,-L respiri pe

Dumnezeu, curn respiri aerul

l[cum vreo 20 de ani au trecut pe la
l"tmlnlstirea noastri niste clluglri din

Franta c re av vizitat Sfdntul Munte Athos. De
la ei am aflat cd, Pirintii de la Sfdntul Munre
dau indrumarea aceasta: ,,La Dumnezeu sI te
gdndesti ca la Dumnezeu, nu ca la om. Si sl-L
respiri pe Dumnezeu cum respiri aerul.". Se
gtie ci lari aer nu putem exista. Din toate c2te
ne sunt necesare pentru viatd., pentru existenta
noast r l  aeru l  es te  cond i t ia  p r imord ia l l .
Gdnditorii de Dumnezeu si-au dat seama cd.
asa cum pentni viata fizicd. aerul este cel mai
necesar, totasa de necesar ne este, pentru viata
spirituali, g2ndul la Dumnezeu si rugi.ciunea.
De aceea ei vin cu ideea ch la Dumnezeu sI
ne gdndim in mZ.sura in care respirlm. Evident,
Dumnezeu nu este un element care poate fi
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respirat, dar g2ndul la Dumnezeu e bine s).-l
avem fZ.rl incetare, dacd. se poate tot asa de
mult cum avem aerul pe care il respirim gi prin
care existim.

Plrinti i  de la Sfintul Munre insi. fac
precizarea ctr ,,la Dumnezeu sI te gA.ndesti ca
la Dumnezeu, nu ca la om", adicl cu g2nduri
inalte, cu g2nduri mai presus de lume, cu
g2nduri care ne ridicl mai presus de obisnuit
si ne introduc in sfera vietii divine. Este ceea
ce vrea si  ne sugereze i rmosul  d in Joia
sipti.m2nii sfintelor patimi, in care ni se spune:
, ,Din ospi tu l  st i .p inului  g i  d in masa cea
nemuritoare, veniti credinciosilor la loc inalt,
cu g2nduri inalte sl ne indulcim...". Sau cum
ni se spune in imnul heruvimic din Simblta
cea mare, care incepe cu urmdtoarele cuvinte:
,,Si tacd. tot trupul omenesc si si stea cu fricl si
cu cutremur si nimica pimintesc intru sine s).
nu g2ndeasctr.". Cind se ajunge la o astfel de
stare, rugltorul se simte aproape de Dumnezeu
si i se deschid orizonturi de fericire gi pdrtii de
luminl pe care, mergAnd, sufletul lui rlsfringe
ca o oglindd, mlrtrea lui Dumnezeu si se preface
in aceeasi asemlnare (II Corinteni 3, 18), cici
Dumnezeu ?nsugi Se descoperi pe Sine ?n omul
care se face vrednic de Dumnezeu.
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Doamne lisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, Miluie;te-md pe mine, pdcdtosul

(\rice strldanie de a ne deplgi pe noi
Vinsine in realizarea binelui, orice efort

de angajare spre bine, in rugiciune gi prin
rugiciune ne preglteste si pentru ruglciune,
ne preglteqte qi pentru rugiciunea insigi. Dacd.
ruglciunea este ceva ce se face numai la
anumite soroace din zi gi din an, desi ea isi are
importanla ei, incd. nu este destul. in Pateric
se spune: ,,Cllugirul care se roagd. numai cXnd
se roagd.  (ad ic i  numai  cu  rug lc iune de
program),  acela nic idecum nu se roagtr ." .
Aceasta vrea str spuni ci toat6. viata trebuie si
fie o rugiciune, o slujbl adusl lui Dumnezerr,
ni s-a dat o rdnduiald. de ruglciune care conste
in repetarea cit mai deasl gi c2t mai intensi. a
cuvintelor: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-mi pe mine, plcltosul".

Despre aceaste ruglciune sau despre
acest chip de angajare in rugi.ciune stiu din
anul 1942. M-am prezentat atunci la M),nlstirea
de la S2mbita, mai ?ntii cu o scrisoare adresath,
Plrintelui Arsenie Boca - Dumnezeu si-l odih-
neascl - apoi m-am prezentat gi eu personal.
Voiam sl mi fac ctrlugtrr, dar nu aveam dec2t
treisprezece ani gi jumltate. in rlspunsul pe
care mi l-a dat (mai intii la scrisoare si apoi si
d i rect) ,  Plr intele Arsenie mi indemna la
rugiciunea de toati. vremea. Mi-a spus si
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metoda rugiciunii. Anume, mi-a spus sl spun'i
cu mintea (deci cu cuv2ntul gindit, nu cu
cuvdntul  vorbi t ) ,  intre respirat i i ,  cuv2.ntul
,,Doamne". Apoi, o datd. cu inspiratia, mi-a spus
si zic: ,,Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu",
iar o datd, cu expirarea sd, zic: ,,Miluieste-me pe
mine, plcdtosul". Altceva nu mi-a mai spus in
privinta aceasta. N-am rlmas la mi.nlstire din
mot i ve  ob iec t i ve ,  da r  am lua t  cu  m ine
indrumarea Pdrintelui Arsenie pentru cealalti,
vreme a vieti i mele. Nu m-am angajat cu
exclusivitate la aceastd, rugiciune, deoarece
aveam indatoriri in viata mea de atunci, in
intelesul cd, eram elev si m-am angajat la
studierea liceului cu g2ndul de a urma apoi
teologia, ceea ce am si frcut. Ca elev de liceu,
la Timisoara, mi-am fZcut datoria fagtr de scoali,
dar n-am uitat nici de datoria de a md. angaja si
la rugi.ciunea de toati vremea. N-am avut un
timp afectat pentru rugiciunea recomandatd.
de Pirintele Arsenie, dar fr.ceam aceasta printre
altele sau concomitent cu altele. De pildl,
mergdnd la scoalb., pe drum, care tinea cam o
jumi.tate de or1, ziceam f)l i  intrerupere
ruglciunea aceasta, mai ales la nivelul mintii.
Cred ctr e cazul si. spun aici cd. eu sunt o
alcituire in care mintea este pe locul int2i, iar
inima vine dupi aceea. Plrintele meu duhovnic
de odinioari, Pirintele Arhimandrit Serafim
Popescu - Dumnezeu si.-l odihneascd. -, ztcea:
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imi doream o rugeciune a limpezimri, dar n-o
puteam avea, clci misufa mea nu era cea cafe
ar fi putut sI aducl limpezimea doritl. Sf2ntul
Isaac zice cd,,,nu poate suflet necurat in curati
?mpirit ie sI intre"l evident, nici micar in
impir).tia limpezimii de g6,nd. Ceea ce m-a
favorizat pe mine atunci a fost faptul cd nu
mi-a venit in minte g2ndul cl ruglciunea este
instrumentul care scoate la iveali. ur2ciunile din
suflet. $i pentru cd. n-am avut aceasti. idee, nu
mi-a venit in g2nd nici sl renunt la rugiciune.
Spovedaniile mele de pe atunci erau stereotipe.
De altfel, am convingerea acum cI cei care mh,
chiverniseau sufleteste - in general preoti
intimplitori, clci nu mi tineam de unul anume -
nici n-ar fi fost in misuri sd. md. ajute, deoarece
nici ei ingigi nu stiau prea multe gi mai ales nu
gtiau din proprie experientd,, fiind mai mult
profesionisti sau functionari bisericegti.

Cdnd am ajuns student la Teologie, am
aflat de la colegii care citiseri mai mult dec2t
mine, dar care nu aveau o experiengd., cd. pe
cel ce se angajeazd. la rugLciunea de toatl
vremea il pdndesc unele primejdii si cl trebuie
str arbd. un indrumitor. Nu l-am avut nici atunci
si nu l-am glsit nici mai tirziu. Pdni. Ia urmd.,
tot ce stiu despre rugi.ciunea de toatd. vremea,
in esenti, este doar ceea ce mi-a spus Pi.rintele
Arsenie si ceea ce am mai putut afla dintr-o
anumiti lecturl pe linia aceasta. Oameni despre
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,,La tine nu s-a flcut acordul intre minte gi
iniml".

Rezultatul angajtrrli mele in ruglciune, la
mlsurile la care eram, a fost acela ctr aveam o
bucurie ^tat de mare inc2t mi se pirea ctr md
ridicl cineva pe sus. Datorit i acestui fapt
recomand din toate puterile mele aceasta
ruglciune tuturor celor care pot sd, o facd.,
tuturor celor care se pot angaja la ?mplinirea
ei. Dar am avut gi stiri diametral opuse bucuriei,
stlr i de neliniqte, de zbucium, de furtuni
sufleteEti, de v2.rtejuri de gdnd. Acestea au
rezultat din faptul cd rugtrciunea, pe ldngi
lucrarea ei de a mtr pune in legituri cu
Dumnezeu, a avut-o qi pe aceea de a ml
descoperi pe mine insumi, cu toate mizeria pe
care o purtam in suflet, atat de pe urma unor
nelulri-aminte si fapte negative agonisite de
sine, clt si ca inclrctrturd, ca povari legatl de
existenta mea, povari adusd. din strifunduri de
existentl si cuprinsi in spectrul meu vital.
Practic vorbind, ruglciunea a avut si rolul de a
aduce in cXmpul cunoqtiinlei mele ceva din
subteranele fiingei mele, care erau realitlgi ce
trebuiau si fie schimbate. Pe atunci nu stiam
cI ,,toate ale omului sunt la nivelul omului".
N-aveam nici o idee despre faptul cd. rugd,-
ciunea - dupl cum spune Sfdntul Ioan, cel care
a scris Scara- poate fi intinatl, pierduti, furatl

9i abia in cele din urmd ajunge sl fie si curatl.

I t 2
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care se am incredintarea cd au o experientl in
privinta ace st^ n-am ?nt2lnit. Mi se pare foarte
curios c2nd se spune despre cineva cd. ,,are
ruglciunea mintii". Se spunea intr-o vreme si
despre cineva de aici, de la noi, dar eu n-am
reusit sI mI conving de asta.

T rebu ie  s i  ma i  spun  s i  aceea  cd .  I a
mlnlstire am venit si cu dorinta de a md. angaia
mai mult in rugIciune, atAt in cea de praviltr,
cdt mai ales in cea lluntricl. N-am reusit sl fac
c6,t am crezut, deqi nu ml pot socoti nici
nemultumit. intre timp, am ajuns gi la unele
concluz i i  care nu m-au favor izat  pentru
ruglc iunea de toatd,  vremea,  in te leas i  ca
repetare cit mai neintreruptl a cuvintelor:

,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieste-md pe mine, plcdtosul". Mi-am dat
seama cd, deqi este foarte important sI ne
rugdm cu aceastl rugiciune, ea este doar o
rugiciune de cerere, in timp ce sunt si alte
multe ruglciuni esentiale, cum sunt rugiciunile
de preamlrire adusl lui Dumnezeu, in stilul
ecfoniselor de la sfintele slujbe sau cum sunt
rugiciunile din Apocalipsb,. Ceea ce mi-a adus
rugZ.ciunea, atat cdt am ficut-o, atit cea de
pravill, cit si cea de toat6. vremea, a fost si este
faptul cd, am trecut de faza de neliniste, de
zbucium, de ingrijorare, de nemultumire, cI
mi s-au limpezit gdndurile si cI nu mi-e fricd
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nici de ziua de m2ine, nici de cealaltd. vreme, a
vietii mele si nici de o vesnicie nefericitd.

Pe Dumnezeu il stiu ,,TatI al nostru,, si
stiu ci este mai bun dec2t pirinrii cei plm2n-
testi, care totugi stiu si. dea fiilor lor cele bune
(Mat. 7, 11). Am covingerea, exprimatd de
Sf2ntul Apostol Pavel, cd. ,,Daci. Dumnezeu ne-a
dat pe Fiul Slu, pentnr m2ntuirea noastrl, ne
va da pe toate impreunl cu El" (Rom. B, 32).
Pocdinta, cdt\. o pot face, o fac cu fata spre
viitor gi nu ca o ispisire, pentru cI gtiu de la
Sfdntul Marcu Ascetul cI nu avem ce sZ.-I dim
lui Dumnezeu pentru pdcatele ftcute, pentru
gresel i le noastre,  pentru insuf ic ientele s i
intrelisirile cdte le stie El Ei care poate ci noul
ne rim2n mereu necunoscute. Nu mi-e fricl
de vimile vizduhului, din doul motive: mai
intdi ch nu cred cd. aqa ceva existl si apoi pentru
c). sunt sigur cd,, daci, Domnul Hristos si-a frcut
locas in noi, nu se pot apropia de noi puterile
cele potrivnice. in cea de-a treia rugiciune din
cele de multumire, dupl Sfdnta impirtlsanie,
ne rugim Mintuitorului zicdnd: ,,Ca de foc sl
fugl de la mine tot lucrul rdu, toatd. patima.".
Nu-mi pot inchipui sl fiu licas al lui Dumnezeu
gi sl fiu totusi prada demonilor. Nu-mi pot
?nchipui sil am pe Dumnezeu de tatb., iar El sZ.
ml lase la cei care-mi vor rlul. Nu-mi potinchipui
si am pe Maica Domnului ocrotitoare si totusi

1 1 5
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Sd te lii de Prauild, cd, dacd nu, te
indrdce;ti

Auv2ntul ,,Sl te tii de ptavrl},, cd', dac6'

V.,t, te indrlcesti" l-a adus de la Sfintul

Munte Athos plrintele arhimandrit Serafim

Popescu. El apartine pirintelui arhimandrit

eniipa Dinescu - 9i el mutat la Domnul incl

de multl vreme - pe care plrintele Serafim l-a

avut ca indrumitor in cele gase luni petrecute

de el la Sf2ntul Munte, la chilia Sfintului Ipatie'

Plrintele Serafim a fost trimis la Sfintul Munte

de citre Mitropolitul Nicolae Bllan, cel cate a

restaurat Minlstire a de la S2mblta' Pirintele

Serafim se hotlrise sl devinl membru al obgtii

din Mlndstirea restaurata de la Sdmblta 9i de

acee mitropolitul de atunci l-a trimis la Sf2ntul

Munte ca s6' cunoasci realititile de acolo 9i

apoi, intorcXndu-se in tard', si aplice la Sdmbita

ceea ce se Poate aPltca atci'

incepind anul scolar 1939-1940, Mitropo-

litul Nicolae i-a scris Pirintelui Serafim sl

meargS' Ia Atena si si urmeze cursuri de teolo-

gie h nacukatea de Teoiogie de acolo' Pirintele

Serafim era deia licengiat in teologie' C2nd

Pdrintele Serafim i-a spus plrintelui Antipa ci

el trebuie sl meargl,la Facultatea de Teologie'

Pirintele Antipa i-a spus: ,,Sl te gii de ptavill'

-\ Aac4 ntt te ffndricesti.". Eu am afirmat ade-cb., dacd. nu, te flSP,995[.-
seori ci, dacl Plrirolele;55

176 Mari duhounici romdni despre rugdciune

sI fiu vitlmat de cei ce se ridici asupra mea.
Pdr in te le  Arsen ie  spunea cZ.  , , Iub i rea  lu i
Dumnezeu fagd. de cel mai mare pici.tos este
mai marc decdt iubirea celui mai mare Sfdnt
fatd de Dumnezeu".

in fata unor astfel de realit).ti _ ci.ci pentru
mine sunt intr-adevir realitdtj-, nu_si ..rnipou,.
face loc nici o frici, nici o ingrijorare, nici o
nedumerire, cd.ci locul lor e ocupai de sigu ranta
cd ,,Domnul este pistorul -.., ii nimica nu_mi
lipseste" (ps. 2Z), ci ,,Domnul este parrea mea
de mogtenire si cupa mea,, (ps. 15) gi ci pe c2t
este de sus cerul deasupra pim2ntulu t, irdt de
mare este bunitatea lui Dumnezeu spre cei ce
se tem de Dinsul', si ci ,,pe cit e de departe
ri.siritul de apus, atit a d,epdtat Domnul de la
noi fZrLdelegile noastre" (ps. 102). in fara unor
astfel de lucruri nu pot dec2t si dau slavi lui
Dumnezeu si sI astept si pe mai deparle mila lui.

Uneori md, gA,ndesc ci, claci, ar fi si. am
posibilitatea sd. mi. intdlnesc cu Domnul Hristos
fagtr.ctrtre fagd, si sd. am siguranta ci esre chiar El
Acela, n-as avea si-i spun al,tceva decdt ceea
ce ii spun in ruglciune, c2nd zic: ,,Doamne,
I isuse Hristoase, Fiul  lu i  Dumn ezeu, mi lu_
ieste-mi pe mine, pici.tosul". $i daci totusi L_as
ruga gi ceva special pentru mine, L_as ruga sl_mi
dea mai mult). purere sd, fac voia Lui si si_l
slujesc cu g2nd de preamtrrire.
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^stl at fi rners la SfS.ntul Munte si numai atat at
fi adus cle zrcolo, n-ar fi fZcut chumul degeaba,
ci l-ar f i  f lcut cu rost si cu folos. Cuvintul
Plrintelui Antipa ni l-a spus plrintele Serafim
si noul pe cincl eu eram incepitor la minlstire.
Mie mi-a pldcut foarte mult si la r2ndul meu
i-am spus si eu multora si in multe imprejuriri.

Mu l t  ma i  tA , r z iu ,  ven ind  a i c i  l a  no i
Arh imandr i tu l  Domet ie  Tr ihenea,  ro t  de la
Sfintul Munte, gi venind vorba despre pescuit,
imi amintesc cl el a zis: ,,ii mai bun pestele
declt cartoafele, numai ci se pierde mult i
vreme de pravili cu pescuitul.". Din asta am
inteles cI cei de la Sf2ntul Munte pun mare
accent pe pravill, pe cea de la biserici gi pe
cea de la chilie. E o sugestie si pentru noi, care
nu vrem si ne indrlcim, ci vrem si ne indum-
nezeim. Si noi trebuie sl avem un program
anume de nrglciune si sI-l respectim, ca si,
avem constiinta cI stlm in fata lui Dumnezert,
ca si ne raporti.m corect la Dumnezeu si ca
Dumnezeu sI devinl pentru noi o realitate si
sI nu riml.ni, o simpll idee sau o abstractiune.

Toatd. uiata noastrd. lui Hristos Dumnezeu
sd o ddm

fndemnul liturgic: ,,Toatd. viata noastrl lui
lHristcts Dumnezeu si o dim" ?l primim

la Sfinta Liturghie in rrei Contexre:
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- Mai intdi el este ?n continuarea inclem-
nului de a pomeni pe Maica Domnului .si pe

toti  Sfint i i ,  clci ni se spune: ,,Pe preasfl,nta,
curata, preabinec uv inrata, mlrita, stlplna noas-
t rd ,  de Dumnezeu Nlsc i toarea s i  pururea
fecioarh Maria, cu toli sfinfi pomenind-o (sau

,,sl o pomenim"), pe noi insine si unii pe altii Ei
toatb, viata noastrl lui Hristos Dumnezeu sl o
d lm." ;

- Cel de al doilea context cu indemnr,rl
de care ne ocuplm este ce l  de d ina intea
rugiciunii ,,Tattrl Nostru", in care ni se spune:

,,IJnirea credintei si implrtlsirea Sfdntului Duh
cer2nd, pe noi insine si unii pe altii gi toatd
viata noastrl lui Hristos Dumnezeu sI o dlm.";

- in sf2rsit, cu putin inainte de rugl-

ciunea amvonului, ni se spune: ,,Ztua toatd,
deslv2rgiti, sfi.ntl, pasnicl si firi de p6.cat

cer2nd, pe noi ?nsine gi unii pe alfi si toati
viata noastrl lui Hristos Dumnezeu sI o dim.".

Lu2nd aminte la aceste indemnuri, intele-
gem ci viata noastri intreagl trebuie sl fie o

sluibi adusl lui Dumnezet)1 clupi modelul de
vietuire al Maicii Domnului gi al sfintilor, cu grija

de a urmlri unirea credintei prin l)uhul Sf2nt
gi de a cluta ca toatl viata, toati vremea viegii

noastre, ziua si noaptea, si ne fie ,,deslvdrgit6.,
sf2ntl, pasnici" gi mai ales ,,fari de plcat". De

arct mat ingelegem gi cl ruglciunea de toat/a
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prezinta o angajare in rugiciune, sub cele trei
aspecte ale ei:

- rugeciune de preamirire,
- ruglciune de multumire,
- ruglciune de cerere.
Ori, se stie cI ruglciunea dati, noul, ca str o

repetim mereu este de fapt o ruglciune de ce-
rere. Noi irsl, ca unii care vorbim cu Dumnezeu,
in ruglciune trebuie sZ avem in vedere si
rugiciuni de preamtrrire Ei de mulgumire si chiar
de mdrnrrisire. Ruglciunea de mlrnrrisire ne este
st atAt mai necesarl cu c2t ne dim mai mult gi
mai bine seama ci nu stZruim destul in ruglciunea
de preamlrire gi de mulqumire, iar ruglciunea de
cerere este nedeslv2rgitl, cum nedesiv2rsiti
suntem si noi insine, cei ce ne rug1m, bine-
qtiindu-ne si ci, dupl ?nvdttrtura Plringilor
Duhovnicesti,,,Ruglciunea este oglinda sufletului"
sau, cum spune Sf2nrul Ioan cel ce a scris Scara:

,,Ruglciunea este fitdecatb. gi judecitorie gi
scaunul Judecltorului, inainte de Judecata ce
viitoare". E gtiut apoi ctr ,,toate ale omului sunt la
nivelul omului", nu numai cafrtrqA,, ci si ca realizare
sau nerealizare spirituall. Asta inseamnl ci
ruglciunea, dupl cuprinsul ei gi mai ales dupl
felul cum este ficuti, reflecti in mod real asezarea
sufleteascd a rugtrtorului. Sf2nta Biserici, prin
rdnduielile ei de slujbl, ne ajuth, si ne conduce la
o ruglciune de aga fel incit prin ea sl ne realiz);m
pe noi ingine ca rugltori.

t20 Mari dubounici romdni despre tugdciune

vremea nu-i destul sd fie o simpld repetare a
cuvintelor: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-mi pe mine, p).citosul",
ci mult mai mult decit atata, si anume si fie o
trlire a vietii noastre in fata lui Dumnezeu si
pentru Dumnezeu, ca o s lu jb l  adusi .  lu i
Dumnezeu, ca o Liturghie dupl Liturghie. in
sprijinul acestei idei ne vine si definigia pe care
o di Sfdntul Maxim Mlrturisitorul ruglciunii
neintrerupte, cici el zice: ,,Ruglciunea neintre-
rupte sti, in a ^vea mintea pururea lipitl de
Dumnezeu, cu evlavie multl si cu dor si in a
atdrna pururea cu nidejdea de El gi a te increde
in El, in toate, orice ai face si ti s-ar intimpla.". O
astfel de intelegere a rugd.ciunii o ave^ pustnicul,
despre care ni se spune in Pateric cd. a zis cdtre
un frate care isi cerea iertare cb, l-a retinut de la
rug-.ciune: ,,Rugiciunea mea este sl te primesc
pe tine si si te petrec cu dragoste.".

Bineinteles, la o astfel de asezare sufle-
teasce se ajunge si prin stiruinta in rug).ciune,
atdt in cea de pravlli., adtcd. de program, cdt si
in cea de toati, vremea.

Pe Tine Te lduddm, pe Tine bine Te
cuudntdrn, lle lyl muQurnirn, Doarnne, ;i

ne rugdm !ie, Dumnezeului nostru

f  mnul l i turgic cu care r ispundem la
lcuvintele preotului: ,,Ale Tale dintru ale

Tale, Tie aclucem de toate si pentru toate", ne
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[ffoate cele spuse pdni. acum in privinla
'l'ruglciunii cuprind sugestii pentru o

ruglciune cdt mat. inalti,. Sugestiile se pot
desprinde din text. Totusi, pentru a pune in
evidengl ci,t mai bine ideile privitoare la
rug1ciune, in incheierea gi,ndurilor de fa,td, ddm
gi in mod separat cdteva sugestii pentru iubitorii
de invltiturl.

1. Dat fiind faptul ci cei mai mulgi dintre
cei ce se numirl la rugitori nu sunt si,,de fapt"
rugltori, ci sunt numai rostitori de rugiciuni,
affagem atentia ci" ,,rugd.ciunea este vorbirea
mingii cu Dumnezeu" sau cu Maica Domnului
ori cu sfingii lui Dumnezeu. Asta inseamni, ci.
ruglciunea este o ruglciune reald, numai c2nd
ne identificdm cu cele rostite sau g2ndite ca
ale noastre, din formulele de ruglciune pe care
le Etim sau pe care le cit im din cirt i le de
ruglciuni. Sl ne apropriem rugiciunile date
noul de Sfdnta noastri Bisericl. Ele sI ne fie
ca gi cdnd ar izvofr din sufletul nostru.

2. Sa ne formi.m cons,tiinta cd, la sfintele
slujbe ale Sf intei  noastre Biser ic i  la care
participlm nu-i destul sl fim asistenti, ci trebuie
sI fim chiar slujitori activi, fiecare slujind cu
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slujirea pe mlsura stlri i  noastre, atat in ce
priveste calitatea pe care o avem ca membri ai
Bisericii, cdt qi ca asezare sufleteascl. Prin
urmare, si nu uitlm cl in Biserici nu slujesc
numai arhiereii, preofii si diaconii si nu numai
cXntirefi bisericegti sau cei ce cdntd, in vreun
cor bisericesc, ci slujesc toli credinciosii care
sunt de fag6,, fiecare la mZ.surile sale.

3. Se ne llslm pltrungi de textele de la
sfintele slujbe qi.sl le meditim,ca sI ne putem
bucura gi de cuprinsul lor. Nu-i destul sl le
rostim sau sl le inv191m pe de rost, ci e necesar
sd cugetlm la ele si si. descoperim comorile
de g2nd pe care le cuprind.

4. Sa ne angaitrm la rugtrciunea de toatl.
vremea - infeleasd, atdt ca repetare deasd, a
rugiciunii ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-ml pe mine, picltosul",
lacuti, cu mintea si unitl cu simtirea, cdt si ca
triire a vietii noastre spre slava lui Dumnezeu
si in slujba lui Dumnezeu. Toate ale noastre sl
ne fie ca o ruglciune, ca o slujbl adusl lui
Dumnezeu. Un plrinte duhovnicesc din Mi-
nlstirea Agapia ii indemn^ pe oameiri sl se
roage neincetat gi le spunea sd. se roage chiar
gi clnd merg sd, faci. un plcat, pentnr ch. poate
chiar faptul cI te angajezi in rugiciune cu
stlruinfi si te ajute si-ti schimbi g2ndul si si
nu mai picltuiegti.
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vor avea trebuinll de ceea ce ofer eu lui
Dumnezeu pentru binele celor ce vor binevoi
s l  pr imeasctr  aceste g2ndur i .  Le ofer lu i
Dumnezeu ca sI le binecuvdnteze 9i apoi, asa

binecuvAntate, sa le primigi voi, stimali cititori,
gi sl vi fie de folos. Dar sd, nu uitagi sl ml

pomeniti gi pe mine ?n rugiciunile voastre ̂ sa

cum gi eu pomenesc pe indrumltori i mei

duhovnicegti gi pe cei ce se roagl pentru mine'

,,Fie numele Domnului binecuvintat de

acum si p2ni in veac."

1 2 4 Mari dubounici romdni despre ntgdciune

5. Stiruinta in ruglciune sl ne fie si prilej
de cercetare de noi insine, prilej de a ne intilni
cu noi, uneori necunoscuti noui., si si tragem
folosul, lucrdnd asupra noastri acolo unde este
de trebuinti. pentru a ne imbundtdgi.

6. Cineva zicea: ,,Roagi.-te cum poti, ca
sl ajungi sl te rogi cum trebuie.".

7. Un cuvint vrednic de a fi relinut si
urmat este acela ci ,,rugdndu-te, inveti si te
rogi". Numai rug2.ndu-te mereu, poti inainta in
rugiciune. Cine renunti la rugiciune renunti
la progresul in ea.

8. ,,Taina ruglciunii este si te rogi in
taind".

9. Sd nu uit).m cuvdntul Pirinrelui A.
Dinescu: ,,Si te gii de pravlll, cd., dacd, nu, te
indricesti".

Incbeiere

flm prezentat in cele de mai sus cdteva
[ ' Ig2ndur i ,  exper iente gi  sugest i i

privitoare la rugiciune, rlspun zdnd indemnului
pe care mi l-a dat Pirintele Roman Braga. Nu
consider c5, am spus lucruri deosebite, lucruri
nemaiint2lnite, dar am incredintarea cd., asa cum
Domnul Hristos, cu cinci p2ini si doi pesti a
sdturat marea multime de oameni, tot asa gi cu
putinul oferit de mine, din ceea ce tot Domnul
mi-a dat, El va implini si va indestula pe cei ce
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ispite, ispite de int2lnire cu mine insumi, cu
mizeria din suflet, nici nu stiam ce port in suflet,
ce impotriviri se pot naste dintr-o preocupare
de felul acesta. Dacd mi gXndeam ctr rugl-
ciunea ar declansa a1a cev^ - de fapt e imposibil
sl genereze ruglciunea ceva negativ - dar dac6.
ml g2ndeam la asta, poate renuntam. N-am
renuntat, nici performante n-am obginut. Acum
sunt ciluglr si n-am performange in privinta
asta. De ce? Fiindch n-am socotit niciodatl ci o
singuri faptd,te m2ntuiegte. Rugdciunea te pune
in leglturi cu Dumnezeu, e un mijloc de a
intra in leglturl cu Dumnezerf, nu e un scop
in sine. Si, la drept vorbind, rugdciunea ace sta:

,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiegte-mi pe mine, plcitosul" e o ruglciune
de cerere, nu e o rugiciune de preamlrire a
lui Dumnezen, care de fapt e cea mai inaltd.
fo rml  de  rug ic iune preamdr i rea  lu i
Dumnezeu, rugiciunea icfoniselor de la Litur-
ghie sau rugiciunea din Apocalipsl. Ruglciu-
nea din Apocalipsl e de fapt o izbucnire de
preamirire a lui Dumnezeu si icfonisele Sfintei
Liturghii gi exfonisele sfintelor slujbe. Ce-i un
ic fon is?  Sunt  cuv in te le  ace lea  Ia  care  se
rlspunde cu ,,Amin". De exemplu: ,,Tu esti
Dumnezeul nostru 9i Jie mirire-9i intrlnb,m,
Tatllui gi Fiului si Sf2.ntului Duh si acum gi
purufea in vecii vecilor" sau: ,,CI Sfint esti,
Dumnezeul nostru, si Tie mirire iti iniltlm,
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Rugdciunea - legdturd a minyii cu inima
;i a omului cu Durnnezeu

2nd spui rugiciunea cu cuv2ntul vorbit,
intotdeauna expiri ori, cu cuv1ntul gdn-

dit, poti si sl expiri si sl inspiri. Desi problema
aceasta nu e esengiali., e o chestiune de ritm.
Dactr faci altfel, nu e primitl ruglciunea? Nu
are nici o legZ.turd de fapt din punct de vedere
religios cu respiratia; are leglturi numai ca
metodi, ca fel de rostire. Plrintele Arsenie at2t
mi-a spus: ,,Zici intre respirati i "Doamne,,
concomitent cu inspirarea zici "Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, si concomitent cu expirarea
zici .miluiegte-ml pe mine, p1citosul,, ." . Atdt mi-a
zis in legdturb, cu rugiciunea aceasta. Celelalte
au venit ?n urma experientei. Dimineata ziceam
cum m). invlgase plrintele rug1ciunea aceasta,
pe drum, de la internat la scoalb,, mergeam
singur si in timp ce ziceam,,Doamne Iisuse"
ave m asa o mare bucurie c6, parcd, mb, ridica
cineva pe sus. Eu de aceea recomand rugl,-
ciunea; si pentru roadele ei, pentru bucuria de
a-i sluji lui Dumnezeu, si pentru bucuria pe
care o simti din lucrarea aceasta. Am avut si
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linistire, de lipsl de preocupare in afara propriei
lor inaintlri in viaga duhovniceasci.. O retragere
totald. intr-o liniste t"otald. ca sI poa,ta si ?si
limpezeascl sufletul si, limpezindu-si sufletul,
sl fie mai proprii pentru receptarea harului lui
Dumnezeu. Ca metodl s-a luat rcpetarca deasi,
cdt mai neintreruptd, a rugd,ciunii: ,,Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milu-
ieEte-ml pe mine, picitosul". insi acest mijloc
de imbundtdtire, care e esential, nu e singurul
mijloc de imbuntrtltire, singura metodl. Nu toti
oamenii pot sI aibi. conditiile de linistire, nu
toti oamenii sunt proprii pentru o metodi de
felul acesta. sunt unii oameni care sunt activi
prin firea lor si aceia nu se pot incadra in
lucrarea aceasta de totali linistire, de totall
depdrtare. Dactr aceasta ar fi fost metoda mXntu-
irii, sigur Domnul Hristos ar fi dat aceastd.
metodi pe care oamenii au glsit-o dupi aceea.
Linigtirea ̂ ceasta trebuie insogiti de o activitate
pozrtive si in sensul de a realiza ceva pentru
binele altora, nu numai ruglciunea in sine,
pentru ci plringii spun ci. cei care urmlresc o
singurl faptl sunt asemenea celor care zidesc
un singur perete gi un singur perete nu e o
casd, nu te poate adiposti; noi trebuie sl
urmlrim toate faptele cele bune gi nu putem
si iesim din viaga liturgicl a bisericii, din viata
de slujbi, din liturghia pe care n-o poli realiza
de unul singur si in izolare totald.. Ca orice
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Tatilui si Fiului si Sf2nrului Duh, acum gi puru-
. rea si-n vecii vecilor" sau: ,,Ci Tu esti sfintirea
noastrl $i Tie mlrire intrltdm, Tati.lui si Fiului si
SfXntului Duh, acum si pururea si-n vecii vecilor".

Rugi.ciunea aduce darul lui Dumnezeu
in inima omului. Orice fel de rugi.ciune. Rugi-
ciunea lui Iisus e una din ruglciuni, e o rugiciu-
ne de cerere. S-au ficut multe speculatii in
legituri. cu rugiciunea lui Iisus, care mai de
care mai sofisticate, mai interesante ori, in
realitate, nu trebuie . Angajare trebuie. Md. anga-
jez sd, zic: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-mi. pe mine, picltosul,,
gi sl simt rugiciunea. Asta inseamnl, de fapt,
rugiciunea cu mintea in inimi, inseamni si fie
angajat gi intelectul, si simtirea. Nu-i vorba de
cobor1rea rugiciunii din minte in inimi, ci este
o realizate a unit).tii fiintei omenesti s) anga-
jarea gi a intelectului, si a simtirilor.

Iocul rugdciunii isibaste in ulala
credinciosulul

[sihasmul e, de fapt, un curent care, mai
I
lcu seaml in secolul al XIV-lea. a avut

mai multl putere si a fost discutat mai mult,
atunci s-a pus mai mult problema lui. Cuvdntul
,, isihasm" vine de la isihie. Isihie inseamni
linistire. Au fost unii care au dorit si se linis-
teascl, mai ales dintre cei retrasi la mlnistire si
au fost indrumati si duci o viatd, de totall
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rugeciunea aceasta decXt c5.lugi.rii, pe care ii
favorrzeazd faptul cl se retrag, au nevoie de
condilii de retragere 9i deci nu mai au atdtea
tentalii cate arc omul in viata de toate zrlele.
Deci pentru omul din viata de toate ztlele
ruglciune^ aceasta este mult aiutdtoate. Nu gtiu
in ce mlsuri se pot face performante, dar
lucrarea ca atare e pentru toti credinciosii. Eu,

ori de cXte ori am ocazia, le spun oamenilor
care nu stiu, sau nu stiu destul sau nu se
g2ndesc destul la lucrurile acestea, ci e necesar
s6, zicd si si invele gi pe altii sl zictr: ,,Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezert, milu-
iegte-mi pe mine, picltosul!" ca metodl de
limpezire a mingii gi de despltimire.

Despltimirea nu se poate realiza lati a
spune ruglciunea lui Iisus. Nu gtiu ce ar putea
face omul dac6. s-ar rezuma numai la rugiciunile
de dimirieatd si de searl, de pildi, la pravrla de
anumite ore. $i dupl aceea ce sl mar facd in

raport cu Dumnezet daci. nu zice ruglciunea
aceasta, dacd, nu se adunh, in ruglciunea
aceasta? Ce-ar putea sb. factr oare? $i pentru

despltimire si, in general, pentru limpezkea
vietii, pentru tot ce e frumos 9i bun in lumea
aceast;, pentru cd toate ale omului pornesc de-:
la g2ndul omului. igi imbunltlgegti mintea, iti
imbunltlleqti viaga. Nu-gi faci rdnduialdin minte,
nu poli sd-gi faci rdnduiall in viagtr. *,
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extreml, nu trebuie avutd, in vedere cu exclusi-
vitate si trebuie folositl in conditiile pe care le
are fiecare. Deci acest curent al isihasmului, care
intr-un fel a frcut epoci in secolele XIII-)CV, n-a
mai rdmas la mdsurile de atunci, nu pentru cl
oamenii au fost mai rdi dupl aceea, ci pentru
ci, de fapt, s-a constatat ci nu duce prin el
insusi acolo unde trebuie sl ducl o viatd,
angajatd.in viata liturgicl a bisericii si in lucrarea
sociall a crestinismului, crestinismul fiind o
invlglturi care se aplici in viatl., in toate
aspectele viefii. Si mai ales din punct de vedere
strict religios, mai ales partea ace^sta a vie[ii
liturgice se neglijeazb. intr-un fel in tendinta
aceasta de izolare totall., ca gi c2nd prin aceasta
s-ar inlocui lucrarea liturgicl a bisericii, ori
Iucrarea liturgicl a bisericii nu poate fi inlocuiti,
poate fi ajutati, eventual, poate fi completatl.

Fiecare credincios poate si e bine sl se
angajeze intr-o rugiciune mai angaiant6,, in
ruglciunea isthastb,, adictr si nu se multumeascd
numai cu minutele de rugiciune de program
de dimineati. si de seari. Cilugdrii sunt datori
sd. ztcd. mereu: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluiegte-mi pe mine, p).cb,-
tosul". E o datorie care gine de cdlugdrta inslgi
gi poate cI este lucrul cel mai de clpetenie ?n
viata ctrlugdreascd.. Dar gi oamenii ceilalti pot
sd. o zici.. Ei poate au mar multl nevoie de
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Tebnica isibastd

[ffehnica isihasti. poare consra intr-o anu_'l*mitl pozitie: de exemplu, pentru a zjce
rugiciunea, poti si stai cu capul plecat, si stai
pe un scaun cu ochii la inimi. Acestea sunt,
intr-un fel, lucruri exterioare. Am citit undeva
cd in Filocalia ruseasc1 nici nu au mai fost
cuprinse. Probabil ci. cei care av tradus si au
alci.tuit Filocaliaruseasci au socotit ci. lucrurile
aceste nu sunt deosebit de importante. Nici
nu stiu in ce mlsuri. ajutd.. Lucrul cel mai de
cipetenie este repetarea, adicd. angajarea in
rugdciune, sd. zici: ,,Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miiuieste-mi pe mine,
picitosul!" si si te g2ndesti la cuvintele pe care
le spui. Nu conteazd. pozitia in care te glsesti
sau dacd, mai faci si altceva in timp ce zirci
ruglciunea. De exemplu, lucrezi cu m2inile un
lucru la care nu-ti trebuie foarte multi atentie,
mai ales munca manuald., in agriculturi,, la
anumite meserii, nu cere foarte mare atentie si
atunci, f i indcl minrea e l iberl, pogi se zici
impreunl cu lucrul pe care-l faci rugi,clunea
,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu.
miluieste-mi pe mine, picitosul!',. A renunta
la orice si a zice ruglciunea nu stiu dacd, e de
fapt ceea ce ne cere Dumnezeu pentru c). nu
toti oamenii care se roagi cu o ruglciune
exterioari ar putea sd, zjcd. numai rugiciunea.
Sunt unii care se ajutl cu munca, cel putin in
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Pateric se spune ci Sf2ntul Antonie cel Mare a
venit odatd, in mare intunecare de suflet, deci
intr-un fel de plictiseali si a zis:,,Doamne, vreau
sd, md, mnntuiesc, dar nu md.lasd, gindurile" si
Dumnezeu a trimis un inger care l-a invlpt ce
are de frcut. Ce frcea ingerul? El se infrtisa tot
intr-o infitisare de ctrlugd.r, se rrdtca Ia
ruglciune , apoi se aseza si impletea o funie, se
ridica din nou la rugiciune, iar se aseza la funie
si asa mai departe si atunci ingerul i-a zis: ,,Fi
aga si aE^ te mXntuie;ti.". Adici trebuie si
?mpletegti munca cu ruglciunea. in mare, nu e
vorba numai de ruglciune in exclusivitate, ci e
vorba de o angajare, cum zicem la slujbi: ,,Toatd
viata noastrl lui Hristos Dumnezeu si o dim.".

Oamenii cnre se roagd suslin lurnea
4Ce4StC'

f  n Scara Sf2ntului  Ioan Scirarul  se
Ispune' ,,Ruglciunea este intd.rirea lumii",

deci oamenii care se roagi intr-un fel susgin
lumea aceasta. Ei fac pe Dumnezeu milostiv
fa9tr de lumea aceasta. Sigur cI Dumnezeu, daci
a cre t lumea aceasta, vrea si. fie milostiv fa,tl,
de lume si s-o intireascl, dar contribuim si noi
laintdrirea lumii cu rugiciunea pe care o facem,
ruglciunea fiind nu numai un mijloc de imbu-
nltlgire personali, ci un mijloc de imbunatllre
a societlgii in care tr1im.
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,,," ;#iil*"1;t:iJffiaH ;:, H3* i:i
si pe pdm2nt."

(Sf. Ioan Scirarul)

Iisus - nutnele tn care se rnAntulesc cre;tlnll

Qtimati ascultltori, am fost programat si
r)vorbesc astLzi despre ,,RugLciunea lui

Iisus". Nu stiu, cei care ati citit afisele sau cei
care ati fost informati despre asta, ce ati inteles
prin ,,Rugdciunea lui Iisus". De ce? Pentru ci,
zicdnd,,Ruglciunea lui Iisus", cei mai multi s-ar
putea gdndi la altceva dec2t Ia ceea ce urmeazd.
eu si. vI spun. ,,Rugiciunea lui Iisus" ar pirea
ce este rugiciunea pe care a flcut-o cl.ndva
Iisus sau pe care o va face-o. Ar pirea cd.
,,Ruglciunea lui Iisus" ne aratd, cum se roagd.
Iisus. Ori ceea ce urmeaz\, si, vi. spun eu e
altceva, n-o si vI vorbesc despre rugiciuni ale
Mdntuitorului nostru Iisus Hristos cuprinse in
Evanghelie, nici de cea din Grddina Ghetsimani,
nici de ruglciunea arhiereasci cuprinsi. in al
17-lea capitol din SfXnta Evanghelie de la loan,
putine totusi si scurte, cele mai multe din ele,
ci despre altceva: despre ,,ruglciunea cu care
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se m2ntuiesc cllugdrii", care-i cunoscuttr si ca

,,Rugiciunea lui I isus". De cej? Pentru ci e
pomenit in cuprinsul ei numele lui Iisus, despre
care Sf2ntul  Apostol  Petru spune cl  este

,,numele prin care ne mantuim". Pentru ci nici
un alt nume nu este ,,in care ne m2ntuim" in
afarl de nurnele lui Iisus. E vorba de ruglciunea
aceea pe care o are in vedere Sf2ntul Ioan
Sc1rarul, trlitor in secolul alYl-lea, cdnd spune
ci nu existl o armi" mai tare impotriva ispitelor
deci t  rugdciunea aceasta,  care cupr inde
numele lui Iisus. Este vorba despre o ruglciune
scurt1 care are urmltorul cuprins: ,,Doamne
I isuse Hr is toase,  F iu l  lu i  Dumnezeu,
miluiegte-ml pe mine, plcltosul". Aceastl
rug ic iune scur te  o  recomand im tu tu ror
crestinilor. Ea este specificl Bisericii Ortodoxe,
deci Biserica Ortodoxi o cuprinde in mod
special, gi cu aceasta ruglciune cu care se
m2ntuiesc ciluglrii, se pot m2ntui toti oamenii,
toti credinciosii.

Rugdciunea cu care se mdntuiesc cdlugdrti

;i nu nurnai

61u am aflat despre rugdciunea aceastai
V,,Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i

Dumnezeu, miluieste-ml pe mine, picitosul"
in anul 7942. Mai int2i dintr-o scrisoare, o
scrisoare pe care mi-a trimis-o un diacon de la
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Mlnlstirea Br2ncoveanu (de la S2mb1ta de
Sus), plrintele Vasile $ortan. imi rlspundea din
mandatul plrintelui Arsenie la o scrisoare pe
care i-am scris-o eu pirintelui Arsenie. Si-mi
atrdgea atentia asupra acestei rug1ciuni, adicd.
mi-a spus-o gi m-a indemnat s-o fac. La scurtl
vreme dupi aceea, am ajuns eu insumi la
Mlni.stirea de la Simbdta qi am vorbit cu plrin-
tele Arsenie. Plrintele Arsenie stia cl vreau si
md, fac ctrlugdr si cum d2nsul ave o putere de
a intelege esentialul din orice chestiune (spu-
nea cineva cd. se pricepea la toate si ci. gtia mai
bine dec2t meseriasii orice lucru pe care voia
sl.-l factr), si-a dat seama c). lucrul cel mai de
clpetenie pe care il poate face cineva, cllugtrr
sau necllugdr, dar mai ales dacl este ciluglr,
este si zictr ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-m1 pe mine, pic).tosul".
Cu aceasta este indatorat candidatulla cllugirie,
din insi.si slujba de cllugirie. C2nd cineva se
face clluglr, primeste un obiect care se numes-
te metanie. E format dintr-o multime de noduri
gi are rostul de a-l tine atent pe cel care zice
rugiciunea: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-mi pe mine, picltosul",
f iecare nod fi ind o atentie anume pentru
rug).ciune. C2nd se face cineva cdlugtrr si i se
dau metaniile, e r2.nduit in slujba de cdlugi.rie
ca acel care slujeste clluglria sd, zicd, asa: ,,Fratele
nostru [i se spune numele, in cazul meu s-a
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spus TeofilJ, primeste sabia Duhului, care este
Cuv2ntul lui Dumnezeu, spre rugiciunea din
tot ceasul cltre Hristos". Aceasta este prezen-
tarea in fata obgtii, in faga celor care sunt
participangi la slujba cllugiriei. Deci ei trebuie
sl stie ce se intdmpll cu fratele lor. ,,Fratele
nostru primeste sabia duhului", sabia duhului
fiind aceasta, metania, dar cu explicatia: ,,care
este Cuvdntul lui Dumnezeu", deci sabia duhu-
lui este Cuv2ntul lui Dumnezeu. E scrisl
aceasta in Epistola ctrtre Efeseni a Sf2ntului
Apostol Pavel, cap VI, ?ntre armele duhului este
gi sabia duhului, iar sabia duhului este, zice
Sflntul Apostol Pavel, cuvdntul lui Dumneieu.

$i se adaugtr, ,,spre rugiciunea din tot ceasul
cltre Hristos". Deci i se dl sabia duhului, i se
di Cuv2ntul lui Dumnezeu, i se dau metaniile
cu scopul de-a face ciluglrul mereu rugiciune,
de-a avea gdndul la Hristos in tot ceasul. fi-apoi,
vorbind slujitorul cilugiriei cu candidatul la
clluglrie, ii spune asa: ,,Ctr egti dator in toatd
vremea a avea in minte, in inimi, ?n cuget 9i-n
gura ta numele Domnului I isus si a zice:
Doamne Iisuse Hristbase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieste-mi pe mine, plcltosul". I se dau
metaniile, i se dl indatorirea aceasta candidatului
si el urmeazh. str se roage cdt poate el de des
cu aceastl ruglciune. Plrintele Arsenie sigur
c1, gtiind aceast^, s-a g2ndit cI eu gi frri sI fiu
c i lug l r  as  pu tea  s l  z ic  , ,Doamne I i suse
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Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ml pe
mine, picitosul", La rA"nduiala cilugi.riei nu
existi nici o teorie, nu existi. nici o explicatie,
ci existi doar o angajare. O angajare in intelesul
ce toti cei care sunt de fagi, la slujba clluglriei
trebuie sd gtie ci fratele nostru primeste sabia
duhului. A venit odatd. tata la mine, Dumnezeu
sI-l odihneascl, siavizutcd au ciluglrii metanii
pe m2ni si zice: ,,De ce-si leagtr mdna?". Avi.zut
cl-s legate de m2.nl si a gdndit ci, asta este ca
sI-si lege mdna. Dar nu, nu-i ca si.-si lege milna,
ci ca si.-gi lege mintea intr-o rugiciune. Si atunci
pi.rintele Arsenie, gtiind de lucrul acesta, mi-a
spus gi mie: ,,Uite, sd. zici rugiciunea.". Si nu
mi-a dat nici o explicagie, n-a ficut nici o teorie,
cum nu este o teorie in slujba de angajare in
aceasta rugi.ciune. $i a zis asa: ,,O spui cu
g2ndul, cu cuv2.ntul g2ndit, nu cu cuvXntul
vorbit.". Poate ci unii ali citit prin anumite c14i
cd rugi.ciunea aceasta poate fi spusi cu
cuv2ntul vorbit si atunci e rugiciunea gurii,
rugiciune orald., poate fi spusi cu cuv2ntul
g2ndit si atunci e ruglciune a mintii si poate fi
spusl firl cuvinte, cu inima, si atunci este o
ruglciune a inimii. in realitate, rugi.ciunea
aceasta, ca orice rugi.ciune, are nivelul pe care
il are cel care se roagi. Dar pd,rintele mi-a atras
atenlia de la inceput si nu zic cu cuv1ntul
vorbi t :  , ,Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, miluieEte-ml pe mine, p1cd.tosul",
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ci sl zic cu cuvXntul gXndit si asta poate 9i-
pentnr motivul cl plrintele mi-a recomandat
sA o zic lipiti de respirafie. $i mi-a spus cum: in
ce conste respiragia? in a ttage aerul in piept 9i
a-l da afar},. Deci are doui momente. Momentul
de inspirare, adictr. de a trage aerul in piept, 9i
momentul de expirare, de a scoate aerul din
piept. $i pirintele mi-a spus cI intre respiratir,

deci lartr si inspir, frrb, sd expir, acolo unde se

int2lnesc doul r€spiratii, cea care se termini

cu cea care incep e, si. zic:,,Doamne", cu mintea;

apoi, trig2nd aerul in piept, str zic: ,,I isuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu" 9i d2nd aerul

afard. sd zic: ,,miluiegte-mi pe mine, plcltosul"'

Atit mi-a spus plrintele, altceva nu mi-a mai

spus. Nici nu mi-a spus sd ml informez, nici si

citesc ceva, nici sd caut indrumltor, nu mi-a

spus nimic de felul acesta. Ml gdndesc eu, m-am

g2ndit de multe ori cl poate de aceea nu mi-a

spus nimic pentru ch, si-a dat seama cl nu

glsesc pe cineva care s l  ml indrume in

conditiile in care imi trliam eu atunci viata, in

locul unde eram.

Cdnd tli aduct aminte de Dumnezert'
tnmullegte rugdciunet...

l)m plecat de la Mlnlstirea dela Sdmblta
flsi m-am dus la scoall, la Timigoara.

Ficusem cinci clase la o gcoali speciall la Cluj.

Eu sunt neviztrtor din copillrie 9i plringii mei
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m-au dat la o gcoall speciali; am intrerupt doi
ani, in 7942 am reluat la Timisoara un an scolar
tot la gcoali speciali.. Dupl 

'cdteva 
sd,pti,'mdni,

dupi o luni, de cdnd am vorbit cu pirintele
Arsenie, m-am dus la Timisoara cu ceea ce stiam
eu despre rugiciunea zcea.stl:,,Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste_mI pe
mine, pdcdtosul". Gnndesc ci un copil de 13
ani si jumltate nu se poate angaja la niste lucruri
cu statornicie si cu efort. pirintele a vorbit cu
mine ca si cu un om mare, mi_a predat aceaste
lucrare si m-a lisat s-o fac.

Nu mi-a spus sl fac o pravilj. anume , adici,
sl am un program anume de rugiciune, si zic
de-atdtea sau de-at2tea ori. Doar mi_a spus s_o
zic! $i dacd, mi-a prczentat metoda aceasta de
lipire de respiratie a rugd.ciunii, nu s_a gAndit
plrintele ci o s-o fac de cdte ori respir. Nici
pustnicii nu pot sd. realizeze lucrul acesta, ca
de cdte ori respirl sd. zici, ruglciunea: ,,Doamne
I i suse  Hr is toase ,  F iu l  l u i  Dumnezeu ,
miluieste-mi pe mine, plci.tosul,,. Cu atdt mai
putin cineva care are indeletniciri ?n viata
sociall. Si eu m-am dus si-mi fac niste datorii
in viata sociali, si-a fost bine ci m_am dus. si_a
fost bine ci mi-am ficut datoriile. Am frcut
gcoall si am ctrutat si invit; mi_a fosr drag la
gcoall, am invdtat cu bucurie si n_ag fi avut
vreme de rugiciune in exclusivitate. Nu mi_a
pus nimeni in atentie aceasta. Dupi aceea am
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aflat eu cd se silesc unii si facd, rugd,ciunea c2t
mai des posibil si isi cautl vreme de rugiciune
si cl nu-si mai indeplinesc alte indatoriri, ci
doar rugd.ciunea e datoria principali. Eu nu am
avut niciodatl gdnduri de felul acesta si n-am
nici acum si cred ci n-o str am nici de acum
incolo! De ce? Pentru ci degi la sfintele slujbe
suntem indemnal i  adeseor i  s l  ne ruglm:

,,Domnului si ne rugim", sI cerem ceva de la
Dumnezeu ,,La Domnul si cerem", ni se mai
spune si ceva de care cam uitlm noi, si anume:

,,Pe noi insine si unii pe allii gi toati viata noastti
lui Hristos Dumnezeu si o dim.". Deci nu ni
se cere o singurl fapti '  buni, chiar dacd
ruglciunea este faptabuni ceamaila indemdn5,
ci ni se cere ca toate ale noastre si le aducem
ca o slujbi lui Dumnezeu. ,,Toatd viata no4stti
lui Hristos Dumnezeu sl o dim."

in scrierile Sf2ntului Dorotei se spune cI
acela care se ingrijegte numai de o faptl bunl,
cum ar fi de ruglciune, nu zideste o casi, ci
zidegte un perete si cI peretele nul poate servi
asa cum l-ar servi o casi intreagi. E un gdnd al
cuviosului Dorotei pe care ar fi bine si-l avem
gi noi in vedere. Totusi, pentru ci rugdciunea
e cea maila indem2nl faptd. bunl la ctrlugdrie,
se pune problema aceast^ a indesirii ruglciunii.
Sfintul Marcu Ascetul are in Filocalia un cuv2nt
care mie imi place foarte mult: ,,Cind iti aduci
aminte de Dumnezeu, inmulteste rugdciunea,

r41



Mari dubounici romdni despre nrydciune

ca atunci c2nd il vei uita, Domnul sI-si aducl
aminte de tine.".

Intdlnirea cu noi tn;lne (cu rdutatea gl
necurdyia agonisite tn suflet)

Or- zic, am plecat, program nu mi-am
Vfrcut, am zis cdnd mi-am adus aminte

si am avut rezultatele omului care se ocupl de
el  insusi .  Pentru cL rugd.ciunea aceasta:
,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieste-mi pe mine, plcitosul" este si o
metodl de cercetare de sine. FlrI si" te angaiezi
la aceastl ruglciune n-ajungi niciodati sL te
cunosti, mai ales n-ajungi niciodatl sl te cunoqti
in stri.fundurile existenrei tale. Ori imbun).-
tZ,tirea sufleteascd., asa cum e gl,nditd, in orto-

. doxie, asa cum e gdnditl in scrierile pirintilor
filocalici, imbun).ti"tirea sufleteascL trebuie sd
fie o imbunititire de fond, nu o imbunltltire
superficiall Domnul Hristos a spus ci. trebuie
sI splllm partea dinluntru a paharului si a
blidului (Mt.23,25-28). Domnul Hrisros a spus:
,,invitati-v6, de Ia Mine cd sunt bl2nd si smerit
cu inima." (Mt. 77, 29). in Scara, Sf2ntul Ioan
Scdrarul comenteazd, acest cuv2nt asa: ,,A zis
Domnul: invdtagi-vi nu de la inger, nu de la
om, nu din carte, ci de la Mine, de la lucrarea
mea cea din voi, ci sunt blind si smerit cu
inima si cu felul de a gdndi si veti avea odihnL
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sufletelor voastre de patimile care vl asupresc
pe voi.". Ce scurt si iat de cuprinzltort.

Sfintul loan, cel ce a scris Scara, despre
rugiciunea in ruport cu cel ce se roagl, spune:

,,Rug1ciunea este judecatl gi judecltorie si
scaunul  judecl torului  inainte de judecata--
viitoare.". De ce? Pentru cl in starea aceasta de '

rugiciune te poti cunoagte gi te pogi imbunitlgi
ca str ajungi, cum a zis Domnul Hristos, sd
inv191m de la El sI fim bldnzi gi smerigi cu inima,
in fondul nostru, in ad2.ncurile existentei noas-
tre, in cele mai dinlluntru ale noastre. Cum i
zicem in rugiciune dupi. ce ne impirrlgim cu
Sfintele Taine: ,,Intri in alcituirea mldularelor
mele, in rirunchi gi in inimi.". Ruglciunea
^ceast^ ?l aduce pe Domnul Hristos sl fie
lucritor in addncuri.

Numai cl in adincuri se glsesc nigte
lucruri care trebuie scoase, trebuie rezolvate,
Cdnd am inceput s i  z ic:  , ,Doamne I isuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mi pe
mine, plcitosul" mai cu indesire, c2nd mi
treze4m noaptea din somn, sau clnd mergeam
pe drum, sau cind asteptam ceva si-mi adu-
ceam aminte qi ziceam, am btrgat de seamd cl
port in suflet multd rdutate; m-am int2lnit cu
mrzeria din mine! Eram tdnfu si se pirea cl
n-am agonisit prea multe rele in lumea aceasta.

$i, intr-adevdr, n-am agonisit multe rele, dar am
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adus multe rele din strlfunduri de existenti. in
existenta mea. O incirciturd,, incircitura
negativd a celor ce mi-au oferit, prin darul lui
Dumnezeu, existenta. Au pus in mine si ceea
ce au a\.ut ei bun. $i asta se int2mpli cu toti
pentru ci existi o asemlnare fizicd, si existi. si
o aseminare morall,.

C2nd m-am spovedit la plrintele Arsenie,
mi-a pus o intrebare pe care atunci am socotit*o
fZri rost. Dar care avea rost. Si m-a intrebat
intre altele: ,,Ti-a venit vreodatl sI omori un
om?". Mi se pirea ci-s prea tA,ntrr ca si-mi vini.
astfel de g2nduri. Doar gtili ce sunt destu i care,
c2nd se necljesc, spun: ,,Mh., te omor!,'. Ei, c2nd
zic ,,te omor", inseamni cd, au si o pornire de a
omori. $i omor2rea asta, pornirea asta spre
omor2re, o aduci de undeva. O ai in tine. Mie
nu mi-a venit g2ndul sL omor pe cineva si
niciodati n-am zis in viata mea citre cineva:
,,Te omor.", cum amauzitpe multi pirinti zicdnd
cltre copii: ,,Mi, te omor, mI! Te omor!,,.
Bineinteles cI nu-i corect, dar asta exprimi.
ceva. Expriml ci. in addncuri de g2nd, in
ad2ncuri de simtire sunt niste riutd,ti care
trebuie scoase dacd,vreisi. ajungi bldnd si smerit
cu inima, dacd, vrei sd. rezolvi niste ri"utlti care
nu trebuie sI existe nici la suprafafi, nici in
ad2ncime.' 

Sr s-au ivit furtuni de g2nd, dezld,ntuirj
de riutate, eram foarte nervos, mai nervos deci.t
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altli, care nu erau nervosi, eruu rii; v-am mai
spus eu ctr mai demult oamenii nu stiau de
nervosi, stiau de rdr. Ziceau de cutare: ii rlu.
Acum se zice: ii tare nervos, nu-i rlu, ii nervos;
dar nervozitatea aratd, riutatea, pentru cI iese
Ia suprafald, ceva ce pofti in tine, ceva ce n-ar
trebui sI fie nici la s)praf^ta, nici in addncime.
Dar constagi lucrul acesta numai dacd, te ocupi
de tine insugi, dacb, igi atrage cineva atentia si
dac6, te verifici in contextul social al existentei
tale. Cineva care stie cI rlutatea trebuie rezol-
vatl numai atunci scapi de ea c2nd ii rusine,
c2nd se jeneazd de starea ̂ceasta. $i-am inceput
sd. zic; qi-am ?nceput sL riscolesc, sI scormonesc
fard, sd,-mi dau seama. Si scormonelile acestea
a.u adus la iveald. fel de fel de g2nduri, de
inchipuiri, de imagini, de chipuri ale r}:ut)rtii,
pentru ch, riutatea are multe chipuri. Dar nu
stiam ce se int2mpli cu algii pentru c6. viata nu
se triieste prin compar^tie. Eu insumi nu
spuneam la algri, nici la spovedit nu spuneam,
ci nu stiam cl trebuie sd spun. La spovedit
spunearn ce mi intreba. Dar natural ar fi fost
sl spun: ,,Uite cl imi vin tot felul de g2nduri
rele si mai ales c2nd rnl rog ?mi vin.". insi am
a\,'ut un mare noroc de la Dumnezeu, gi anume
acela cd, n-am pus rlscolelile in leglturl cu
ruglciunea,'asa ca s5. zic: ,,Ptri, dacl astfel de
rezultate are ruglciunea, md,las de rugiciune.".
N-am intrebat pe nimeni, rr-am $tiut nici pe cine
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sl intreb. Sigur ci pe atunci cei care puteau se
spune ceva despre aceasta erau doar cllugirii
gi poate unii dintre preoli. f)ar s). stili ce atunci
nu era de circulatie rugdciunea aceasta cum e
acum. Atunci cine stia despre lucrurile acestea?
Cilugirii gi, dintre c).luglri, cei ce se ocupau
de ruglcivne ace sta. Pentru cl si gtigi ci Ei
multi cllugiri uiti de rugZciunea cu care se
mintuiesc ciluglrii si uiti de statornicirea in
rugIciune, uiti de indatorirea de a te ruga toati
vremea sau micar in vremea pe care o ai
disponibil i  pentru ruglciune. Pentru cI nu
toati. vremea ii disponibill pentru ruglciune.
De exemplu, eu acuma vi vorbesc despre
rugiciune, dar nu ml pot gi ruga in acelasi timp.
$i nici nu vreau si. ml rog in acelagi rimp. Pentru
cI nu mi se cere asa ceva.

Rugdciunea isibastd ;i rugdciunea
liturgicd

peea ce e bine sd. ajungi, tofi si aibi,, in
Vprivinta rugiciunii, este ca atunci cand

mintea-i linistitl, ca atunci c2nd te poli g2ndi la
orice, si-gi vinl in minte rugiciunea si sd. zici:
,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiegte-mi pe mine, plcltosul". O dati cu
respiratia. Asta-i tot. Restul e ceea ce trebuie sl
facem. Existi o pravill de ruglciune, existi o
ruglciune liturgici, adicd. rugi.ciunea de la
slujbe. Eu nu-mi pot inchipui o viati duhov-
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niceasci frrI slujbele bisericii, fi,ri r2nduielile
de slujbl, fartr zicerrle de la sfintele slujbe. Nu-mi
pot inchipui o viatl ortodoxl fard, angajarea si
prin altceva decdt prin ruglciunea ,,Doamne
Iisuse", pentru ch aceasta nu cuprinde tot. Uite
cd" zicem la slujbe atatea sr atdtea cuvinte de
ruglciune pe care intr-un fel le putem inlocui
cu ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum-
nezeu, miluieste-ml pe mine, plcltosul", dar
in alt fel nu le putem inlocui. Haidep sl ludm
vn caz la indem2na tuturor.  Dac6 slujba
cununiei, de pildi, ar fi inlocuitl cu ,,Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milu-
ieste-ml pe mine, plcitosul", cine ar sti de
cuvintele ,,Doamne, Dumnezeul nostru, cu
mlrire si cu cinste incununeazd-i pe...". $i asta-i
o ruglciune. Sau dacd s-ar reduce totul la

,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiegte-ml pe mine, plcltosul" cum zic mulgi
dintre cei care exagercaze, atunci cum s-ar putea
zice la cununie de pildl: ,,Binecuv2nteazd.-i pe
d2ngii, Doamne, Dumnezeul nostru, cum ai
binecuvXntat pe Avraam gi pe Sara; Binecu-
vA.nteazd,-i pe ddnqii, Doamne, Dumnezeul
nostru, cum ai binecuv2ntat pe Isac si pe
Raveca; Binecuvinteaze-i pe ddngii cum ai
binecuv2ntat pe Iacob gi pe toli patriarhii.
Binecuvdn teazi,-i, Doamne, Dumnezeul nostru,
pe ddngii cum ai binecuvintat pe Iosiv gi pe
Asireta. BinecuvXn teazd,-i, Doamne, Dumnezeul
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nostru, cum ai binecuvdntat pe Moise gi pe
Sefora. Binecuv2nteazl-i pe d2nsii, Doamne,
Dumnezeul nostru, cum ai binecuv2ntat pe
Ioachim si Ana. Binecuvd.nteazl-i pe d2nsii,
Doamne,  Dumn ezeu l  nos t ru ,  cum a i
binecuv2ntat  pe Zahar ia gi  pe El isabeta.
Pi .zeste- i  pe d2nsi i  Doamne, Dumnezeul
nostru,  adu-t i  aminte de ddnsi i ,  Doamne,
Dumnezeu l  nos t ru .  S I  s t r i luceascd e i  ca
luminLtorii pe cer. Sb. aibi ei bucurie ca Sf|,nta
Elena cdnd a glsit Sf2nta Cruce.,,.

Iati., sunt niste lucruri care nu pot fi
?nlocuite. N-ai de ce si le ?nlocuiesti. N-ai voie
si  le in locuiegt i  pentru c i  sunt cuvintele
Bisericii. Si gtigi cI sunt oameni care-s porniti
numai pe anumite lucruri. Unii care citesc
Psaltirea zic cA in psaltire-i totul. Torul e si citesti
Psaltirea. Altii care citesc acatiste cred ci totul
e sd citegti acatiste. Altii care zic: ,,Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mi pe
mine pici.tosul". - cd totul e sd, zici: ,,Doamne
Iisuse". Nu-i adevirat! Adevdrat e cI trebuie si
ne angajtrm prin ruglciune. Fie prin rugi.ciunea
liturgici si si n-o pirisim niciodati, fie prin
rugi.ciunea particulari pe care o facem din
cdrti le de slujbl si si" n-o l islm, fie prin
rugiciunea,,Doamne Iisuse,' cu care complet1m
toate celelalte. $i atunci ajungem la ceea ce
dorim si ajungem gi la ceea ce trebuie si
ajungem: la limpezimea sufletului. Acesta_i
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rostul: sl ne facem din rli buni. Cum? Prin che-
marea aiutor-ului lui Dumnezeu. Prin f)umnezeu,
pentru cI mAntuirea nu ne-o facem noi, Noi
contribuim la m2ntuirea noastrl cu ruglciunile
pe cafe le face'm, cu: ,,Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ml pe mine,
plcltosul", insistdnd pentnr asta, dar in realitate
noi nu ne mai mdntuim prin puterile noastre.
Nu ne imbundtilim prin puterile noastre, ci prin
puterea lui Dumnezeu. De ce zicem:,,Doamne
miluiegte-ne",,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lu i  Dumnezeu ,  m i lu ieg te -mi  Pe  mine ,
plcltosul"? Pentru cI nu ne ajung puterile
noastre sd. realizh,m ceea ce dorim sl se
realizeze cu noi: sl ne imbunltllim sufleteste.

Linigtirea sufleteascd (Cnldturarea rdutdyli
gi necurdliei din suflet)

latI, sunt nigte lucruri pe care trebuie si
ll" 

"rr.* 
in vedere si cdnd ne ocuplm in

mod special de ceea ce este esenta isihasmului.
Isihasmul este un cuvlnt care vine de la isihie'

fi isihia inseamnl liniste. Sl ajungi la linigtire.'
inainte de toate, trebuie sI-ti cauqi niste conditii
de linigtire. Dar dac6, alngi si fii linigtit numai

in condigii de linigtire, si stii ci nu esti linigtit!
Linigtirea trebuie sl fie o realitate pe care o
duci cu tine in toate ?mprejuririle de viatd'. ,
Slptim2na trecute am vorbit la Timisoara desl-
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pre ce invltim din Pateric. $i le-am spus, ii:rtre
altele, o istorie din Pateric despre unul care s-a
dus intr-o minlstire qi unii l-au chemat la masl si
s-a dus sI min2.nce impreund cu ceilalti din obstea
mlnistirii. Dar cineva dintre cei de acolo a zis:
,,Cine l-a chemat pe acesta lamasd?Ia dagi-lafaril".

$i l-au dat afar6,. Omul s-a dus. DupI aceea s-au
gdndit altii: ,,Mii, nu-i frumos si-l scori pe om de
la masd,. Chemati-l iaia!" . $i s-au dus s1l cheme. A
venit omul. $i a stat la masd,. L-au intrebat dupi
aceea unii: ,,Ce-ai gindit tu, in g2ndul tiu, cdnd
te-au dat afarl, qi te-ai dus si te-au chemat inapoi
si ai venit?". Altul ar fi zis:,,Ce mi mai chemati
acuma dupl ce m-ati datafafrl?". $i gtigi ce-azis? A
zis: ,,M-am gnndit sl fiu ca un c2ine pe care cdnd
il alungi, se duce si cind il chemi, se intoarce!". Si
m-a intrebat dupi acee cineva: ,,Plrinte, daci, ar
face cineva cu dumneavoastri asa, asa agi face?".
Apii si gtiti ci n-am fost pus in imprejurlri din
acestea. Dar daci, intr-adevlr am liniste in suflet
si liniste realizatd, prin credinta ir Dumnezeu, ̂ sa
ar trebui sh, fac. Iar dacd, nu fac asa, inseamni cI
n-am ajuns incd,la mlsurile la care trebuie sI fii
biruitor prin credinti.

Intdlnlrea cu Durnnezeu, cu Iubirea ;i
Vtapa (fdcdnd binele, aducdnd roadd

bund, trdind tn Hristos)

fugiciunea are darul de a ne pune in
ftsituatia sl ne intdlnirn cu noi insine si.

,I
[:
{:
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de fapt, rostul il are mai ales si ne int2lnim cu
Dumnezeu. Dar locul in care ne intilnim cu
Dumnezeu este locul in care ne int2.lnim cu noi
insine. $i c2ti vreme nu-s scoase din noi rlutlgile,
atil:a weme nu ne putem int2lni cu Dumnezeu.
Pentru cb, dacd,-I clutlm pe Dumnezeu unde-s
rlutiple noastre, nu-l glsim pe Dumnezeu, ci
gisim rlutigile noastre. Dupl ce ne imbunltlgim,
ne intllnim cu bunul Dumnezeu.

Ar putea intreba cineva: ,,Bine, dar cdtd,
vreme trebuie si stlruie cineva in ruglciune
ca sZ scape de rele gi s1-9i rcalizeze cele bune?".
Nu existl o vreme anume. Undeva in PateNc
se spune ci de va voi omul, de dimineaga pdnl
se ra ajunge in misurl dumnezeiascl. Nu gtiu
dacd,-i asa, pentru cI nu stiu cum anume trebuie
sl vrea omul, cXti putere trebuie si investeascd
omul in dorinfa aceasta de a ajunge in misurl
dumnezeiasci, gi aceasta intr-o singurd zi.
Important este se ne simtim angaiagi intr-o viagd
superioarl printr-o lucrare statornice. incl o
dati, repet, important este si ne simgim angaiati
intr-o viatl superioari printr-o lucrare statornice.
Dacd avem o lucrare statornice de ruglciune,
lucrurile se rezolvl in timp si se rezolvl c2nd
vrea Dumnezeu si se rezolve. In orice caz,
suntem pe calea cea bunl gi e nldejde de bine.
Pentru ch viala spirituall nu consti numai in
limpezirea sufletului, ci consti in adaosuri de
virtute care ne aseamlnh cu Dumnezeu. cdtd,

t5t
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cd. mar muld nu se poate. Bucuria era copleqi-
toare. Mi se pdrea uneori cd' md' ridicl cineva
pe sus. $i eu, pentru aceste bucurii pe care le

dl Dumnezeu oamenilor care-L slujesc Ei care-L

cauta pe El, recomand din toate puterile mele,

cdte le am si, dacl as avea si mai muite puteri,

as recomanda si mai mult aceastl rugiciune

de toatb vremea, pe care o facem de fapt intr-o

anumitl vreme, nu in toatb' vremea, recomand

aceasta rugiciu.ne de imbundtdtte' Recomand

aceastd ruglciune pentru ch ea ne di si

posibilitatea str ne cercetlm pe noi insine, sl

ne supraveghem pe noi insine, pentru ce

celelalte ruglciuni, pe care Ie zicem la slujbe,

ne pun in leglturl cu Dumneze!, dar nu ne

aiutd" sd ne cercetem pe noi insine.

Rugdciunea netncetcttd

icea plrintele Cornel sd' zic ceva despre

cel care igi bate coasa. Am citit aceasta

intr-o c rte scrisi de un om duhovnicesc de

altl credingd decit credinta noastrl, evanghelic

din Germaflia; cartea se numegte Dinfarmacia

casei mele. $i printre alte titluri era si titlul aces-

ta: Sd.-li bali coasa nu-i pierdere de ureme' $r
in aceastl istorisire a lui spunea ch, el avea foarte

multe scrisori de scris. Cdnd scria, din cind in

cdnd se g2ndea la Dumnezeu si se ruga' Si

zicea el cd. era ca un fel de ^-tibate coasa c2nd
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vreme stiruim numai pentfu inldturarea rlului,
am putea ajunge cumva la nivelul mortului. La
nivelul mortului, cici mortul nu face nici un
rdu, dar nu-i destul. Ci omul viu trebuie sd faci.
bine. $i dacl nu faci si bine, nu esti angajat
crestineste. Gdndigt-vi, de pildi, cl-n Sf2nta
Evanghelie sunt multe locuri in care se vorbeste
despre rodire: ,,pom cu roadi buni", ,.mlb.ditd.
care aduce roadd", ,,sdmintd, care aduce plante
care rodesc" (Mt. 3, 8, 70; Mt. 13; In. 75, 5).
Totdeauna e vorba de ceva pozitiv. De ce?
Pentru cd. vtaga cresdna este o viatb, pozitivi, o
viattr, de lucrare spre bine, o viatd. a virtutilor.
Ori ruglciunea ne ajutd. si la aceasta.

$i pe mi.suri. ce inaintlm in cele bune,
dupl ce am inliturat cu ajutorul lui Dumnezeu
ce le  re le ,  a jungem s i  la  bucur i i ,  bucur i i
deosebite, la bucurii sfinte. Eram elev in Timi-
goara gi am inceput si-mi fac cumva o rXndu-
iali,, in intelesul ci pe drum, de la internatul
unde locuiam gi pinl la scoala unde invdtam,
cam o jumltate de ori de mers, zice:amintr-una:
,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieste-mi pe mine, plcitosul", cum m-a
invitat pdrintele Arsenie Boca. fi de cite ori
mergeam singur la scoald., din clipa in care
porneam de acasd. si p2ni la scoali,, zrceam
intr-una: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-ml pe mine, p).cltosul".
Uneori aveam atA.ta bucurie incit mi se pirea
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cosesti. De ce? Pentru ci numai atunci acela
care cosegte stie ce inseamne se_gi bati coasa.
Si tragi coasa nebetuti, neascutite este un chin.

Rugdciunea trebuie impletitl cu ceea ce
facem noi si, atunci c2nd ne aducem aminte si
putem, si zicem: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieste-mi pe mine, picb,_
tosul". Si gtigi ci eu nu sunt pentru un profesio_
nalism al rugiciunii. Rugiciunea trebuie sI
carac te t i zeze v ia ta  noas t r i .  Ar  t rebu i  s I
devenim o rugiciune fiecare dintre noi. insl a
deveni rugi.ciune nu inseamnl pur si simplu a
spune rugiciune. Chiar daci. prin a spune
rugdciuni devenim ruglciune. Dar noi trebuie
si devenim o rugiciune. p)rintele Cornel a citit
mai devreme un cuv2nt al Sf2ntului Maxim
Mi.rturisitorul pe care multi dintre cei care citesc
Filocalia nu-l bagi de seami. Cei mai multi cred
cd. asta-i tot: sl zici ,,Doamne Iisuse" si mergem
mai deparre. Sf2.nrul Maxim Mirturisitorul are
in volumul II din Filocalie un cuvd.nt numit* Cuudnt ascetic. Si aici este pusd si intrebarea:
Sfdntul Apostol pavel, care ne di indemnul
,,rugati-vi neincetat", el cum s-a rugat neincetat
de vreme ce avea atatea lucruri de frcut? Altele
decdt sI se roage ne?ncetat. El cum s_a rugat

e'neincetat? $i atunci Sf2ntul Maxim Mlrturisitorul
(de fapt bitrinul din dialogul din Cuudntul
ascetic) spune cd, ,,rugtrciunea ne?ntrerupti este
a avea mintea pururea lipitd de Dumnezeu, cu
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multi evlavie gi cu dor, a atdrna cu nidejdea
de El, de Dumnezeu, si a te increde in El in
orice ai face gi orice ti s-ar intimpla". Asta-i
ruglciunea. Nu str zici pur gi simplu ,,Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-ml
pe mine, plcltosul". Cu asta ne ajutlm, prin
aceasta ne formim, dar trebuie sZ ajungem la o
stare spiri:ruald care si ne linl in legiturl cu
Dumnezeu.

Rugdciunea ne deschlde sufletul, ne
descbtde inima pentru a-I face loc lut

Dumnezeu

f,lolosim, bineingeles, gi celelalte mijloace.
I De pildi, citirea Sfintei Scripturi e foarte

importantl. Nu atdt de importantd incdt nu ar
putea fi m2ntuit cineva care nu citegte Noul
Testament, si zicem. Pentru cd mai sunt oameni
care nu stiu carte, mai sunt oameni care nu
ingeleg, mai sunt oameni care citesc cu greu,
mai sunt oameni care nu pot citi, mai sunt
oameni care uiti repede. $i atunci nu se poate
spune cA, gata, asta trebuie neapitat. Dar ne
aiutd, foarte mult. Gdndili-vi, de pildl, in Nouh
Testament este o Epistoll, o scrisoare a Sfdntului
Apostol Pavel cltre Filimon. Aceastl scrisoare
e o scrisoare de recomandare. Sfdntul Apostol
Pavel a convertit la creqtinism, in inchisoare
fiind el, pe unul dintre cei din inchisoare, pe
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un sclav cu numele Onisim. fi l-a trimis pe
Onisim, c2nd s-a eliberat din inchisoare, la
stlp2nul lui cu o scrisoare. in scrisoarea aceea
Sf2ntul Aposrol Pavel il ruga pe Filimofl, p€
care-I cunostea, si-l primeasci pe Onisim. Dar
sd nu-l primeascl ca pe unul care a fugit de la
el, ca pe un sclav fugar, ci sll primeasci. ca pe
un frate preaiubit. isi dorea Sfdntul Apostol
Pavel aceast^ si se g2ndea ch, Sfdntul Filimon ii
va odihni sufletul si chiar zice: ,,Sufletele sfintilor
se odihnesc ?ntru t ine,  f rate,  odihneste s i
sufletul meu". $i apoi ii scrie despre Onisim:
,,Pe acesta ti l-am trimis, pe el insusi, adicd, inima
mea; primeste-1.". Iati niste lucruri pe care ti le
descoperi ruglciunea, pentru ci de citit Noul
Testament pot sd-l citeasci si necredinciosii, si
ce folos au? Doar informativ. Dar noi, care
ne-am limpezit mintea prin rugiciune, prin
orice fel de rugiciune, prin rugiciunile care ni
se potrivesc noui cel mai mult, noi, care ne_am
frcut limpezimea sufletului, nu se poate si nu
vibrlm la astfel de cuvinte: ,,pe acesta ti l-am
trimis, pe el insusi, adicd, inima mea.,,, ori el, ori
inima mea e acelasi lucru, mi identific cu el,
primeste-l pe el cum m-ai primi pe mine. Ori
el, ori eu suntem acelasi. primestel pe el. Dacd,
m-ai primi pe mine cu bucurie, primeste_l si pe
el cu bucurie. Asa se deschide sufletul piin
rugdciune, aga ajungi si pretuiesti lucrurile
sfinte, devenind sfint. Ci, pl,ctrtosii aduc pica_
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tele lor si acolo unde este sfintenie. Noi suntem
martori de multe ori la unele mdrturisiri pe care
le fac unii oameni, care in fata sfintelor icoane
au g2nduri spurcate, care in fata Sfintelor Taine
au gdnduri hulitoare. Toate acestea pentru cl
nu s-au limpezit sufleteste, nu s-au angajat
destul in ruglciunea de toatd, vremea si n-au
folosit mijloacele ca sd. scoati spurci.ciunile 9i
si, facd, loc lui Dumnezeu celui necuprins, lui
Dumnezeu celui sublim, in suflet.

Toate acestea le spun si in prezenta uno-
ra care au preocupiri de linigtire sufleteascl,
de isihie, de isihasm. Eu m-as bucura ca aceste
preocupi.ri si se extind1 peste toatd. viata
credinciosilor, sI se inmulteasci rugi.ciunea, si
se inmulteascd, curigirea sufletului, sI se
inmulteascl imbundt)1irea sufletului si aceasta
prin strldania de a ne simti noi ingine in faga
lui Dumnezeu.

La Sf2ntul Munte circuli. un cuv2nt de
ordine care zice asa: ,,La Dumnezeu si te
g2ndesti ca la Dumnezeu, nu ca la om, 9i sI-L
respiri pe Dumnezeuin toatd vremea.". As vrea
sI se retinh, mai ales acest lucru: la Dumnezeu
sl te g2ndesti ca la Dumnezeu, nu ca la om.
Noi de multe ori ne gdndim la Dumnezeu cu
mai putini, seriozitate decdt ne g2ndim la
oamenii din jurul nostru. La mine au venit unii
care, mlrturisindu-si pdcatele, mi-au zis: ,,Sd stiti,
pi.rinte, cl mie mi-e mai frici de dumneavoastri.
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si s-o folosili impreunl cu toate celelalte qi mai
ales atunci clnd mintea vi" e liberl gi poate sl
gdndeascd, orice, atunci ajutati-vi cu ruglciunea
^ceast^, dagi-i ruglciunea aceasta. Glsifi-va gi
vreme de retragere. V-aE recomanda qi vreme
anume pentru ruglciune. Zicegi:,,Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ml pe
mine, plcitosul" dacd. puteti un sfert de ori, o
jumltzite de orl pe zi. Bineinteles ci o jumi.tate
de ori fagtr de o ziintreagl e pugin, dar in orice
caz e ceva. Adic1 este un semn cl vrei mai
mult. Un semn cl egti preocupat de mai mult.
Iar dach. nu glsim aceasta vreme, inseamni ci
nu suntem inci destul de hotlrigi pentru ceea
ce ne-ar putea fi de mare folos. Eu am gtiut de
ruglciunea aceasta inainte cu unsprezece ani
de a md. face ciluglr. Am folosit-o cdt am
putut-o folosi, am folosit-o gi dupi ce am fost
dator s-o folosesc si ml ajut foarte mult cu ea
gi cred cl in bunl parte realizdrile interioare,
cdte le am, le am si de pe urma faptului cl
m-am tinut si de ruglciunea ace sta, pe care o
recomand si pentru limpezire, si pentru imbu-
ndtdgte, qi pentru bucuriile pe care le aduce,
pentru tot ceea ce inseamnd. ea.

Dar doresc ca oamenii sl albi in vedere
toate laturile vietii, sl igi implineascd' toate
datoriile pe care le au sau pe care si le pot
implini, sl fie iubitori de Dumnezeu si iubitori
de oameni, sI fie ajutdtorr de oameni spre slava
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decdt de f)umnezev. De ce? Pentru cl mi-e
rugine sI vin gi sl vI spun niste lucruri pe care
poate le-as face dach. m-ag gdndi numai la
Dumnezeu." .  Bineinteles,  e o s l lb ic iune a
omului. Nu trebuie sI fie asa. Dar lgtia suntem.

Ca sd, fim mai buni trebuie sl tragem de
noi in sus si sl folosim mijloacele pe care ni le
pune la indem2nl Biserica. Biserica ne pune la
indemdnl postul, ne pune la indem2nd gi
slujbele, ne pune la indemXni Sfintele Taine,
ne pune Ia indem1nb, atdtea si atdtea lucruri
care nu pot fi reduse la rugLciunea de toata
vremea ;i nu pot fi ?nlocuite, cum v-am spus
adineauri, de rugiciunea de toath" vremea in
ingelesul de a fi exclusivisti. N-avem voie.
N-avem voie si respingem nimic din ceea ce
ne poate fi de folos. V-am dat exemplul cu
ruglciunea aceea de la cununie. Si sunt atatea
siatAtea exernple. Sl zicem slujba Sfintelor Pasti
din Slptlm2na Luminatl., slujba de la intrltarea
Domnului, de la PogorXrea Sfdntului Duh.
Toate slujbele Bisericii noastre nu por fi inlltu-
rate si nu pot fi inlocuite de o lucrare care ̂ r
socoti cineva cd" asta-i lucrarea lui Ei cl cu asta
inainteazd.. inaind.m cu toate c2te le avem la
indemdnl pentru binele nostru.

Md gdndesc ci am putea rhmine aici gi
v-as recomanda si folosigi totusi rugiciunea
aceaste; ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieste-mi pe mine, plcltosul"
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lui Dumnezeu, si se cunoasce din viata lor
credinta lor, si se cunoasci din viata lor
preocuplrile de rugiciune pe care le au, si. se
cunoasci dorinta lor de mai mult gi de mai bine,
pe care o binecuvdnteazd, Dumnezeu si care
poate si fie si este de folos qi celui care se
sileste spre mai mult si spre mai bine si celor
din jurul celor care se angajeaztr inrr-o viati
superioarl, prin mijloacele puse la indem2ni
de Sfinta noasffe Bisericl.

Vi doresc folos si din aceasti int2lnire si
sd. dea Dumnezeu si. ne int2lnim tot mai lumi-
nati, tot mai curati, tot mai sfinti, tot mai inain-
tati in virtute si folosindu-ne de aceaste metodd
de imbundtltte sufleteascd. care este rugaciu-
nea de toatl vremea sau de atdta vreme cdt
putem noi s-o facem.
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CVOINIIC bCSPRC RVCACU|IE

uglciunea nu trebuie ficutl numai iril
anumite momente in zi. ci trebuie sl

fie o doringl gi o obignuinti, sl fie perrnanente.
Nu este vorba numai de sfinte paraclise gi alte
rug lc iun i ,  care  anga jeazd g i  t rupu l  cu
ingenuncheri sau pozitii potrivite gi cuviin-
cioase, ci de a line mintea spre Dumnezeu, de
a gdndi la El intr-o forml personali, neincetat,
far chiar str zicegi cev^, ci numai a-I dlrui din
inima ta un sentiment de iubire gi respect gi
chiar de fricl. in tot cazul, sl aveti mintea qi.
inima spre cer, spre m2ntuire. 

-r

Deci o alezare sufleteasci spre o trezvie
duhovniceascl neincetata, ace sta este un scop
atins, este adicl acea linistire a inimii si deci
hrana cea concentrattr si darul lui Dumnezeu
vd, va ajuta.

Dumnezeu este un Dumnezeu al inimii.
Roagl-te deci cu simfire. Puterea rugdciunii nu
stl in cutare sau in cutare cuvinte verbale, ci
sti in felul cum se slv2rgegte. Lui Dumnezeu ii
trebuie numai inima si ii este de aiuns dacd' ea
va sta cdt mai grabnic, cu evlavie, in fata Lui.
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Ruglciunea neincetatl tocmai in aceasta
sti, si ne afllm intotdeauna cu evlavie in fata
lui Dumnezeu. Iar peste ace sta stare pravila
nu face dec2t sl punl lemne pe foc.

Culci-te si scoali.-te cu preocupi.rile lui
Hristos (nu ale tale), adicd, cum g2ndeste, ce
g2ndeste Hristos despre noi, fiecare, ca si ne
m2ntuiasci, pentru ce aceastl preocupare
divinl este fdrl ?ncetare, da, fErrd. de nici o
incetare.

in clipa cdnd egti indirltnic sau oricum
striin de sufletul fratelui tiu, fie si gresit, in
clipa aceea Iisus se ristigneste pentru tine.

Gindigi-vl tare la judecad., la rispunsul
ce il vom da atunci!

Nu pierdegi din mdnl, timpul zilei de azil
;titi voi ce valoare are timpul, ca sd il pierdeti?
Toatd. vesnica fericire, cu ingerii, nedezmintit
tine de acest timp.

Putin timp, petrecut bine!

Qe vorbegre prea mult despre rugiciune.
dAsta-i un lucru care nu trebuie vorbit,

ci trebuie flcut. Sti in firea gi in puterea oricui
si priceapi. lucrul Ista.

Eu, personal, nu sunt pentru rugiciunea
de tipic. Aceea are folosul ei aparte, mai ales
disciplinar. Omul nu trebuie si f ie t ipicar.
Trebuie sl fie tipicar ca procedeu, in ce priveste
dorinta de a Se induhovnici. Nu avem numai-
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decnt nevoie de o ruglciune de tipic. Avem
nevoie de o prezenlI continuh. a inimii, aceasta
stare continue de dragoste, de relagie cu
Dumnezeu, asta este esenta ruglciunii. Pentru
ci gi o tacere addncd inseamnl o rugdciune
adilnctr. fi o rugiciune addnch inseamnl o
tlcere addnctr.

Dacd faci rugtrciunea asta cate e obliga-
torie, o poli face. Dar daci se face o rugeciune
din aceasta duptr tipic, dupl ce se termini omui
se considertr achitat de obligagia ruglciunii din
iniml si se retrage larl nimic de la ceea ce ^r

trebui sIJ gini prezenl Adic1 sunt mai mult
pentru o continui tresirire duhovniceasci. De

acee mi faceti si spun cI orice clipl poate si
fie un timp qi orice suspinare poate sl fie o
rugiciune. Suspinarea nu se face asa: ,,Ufl", ci

o faci lui Dumnezetr, c plecdnd din adnnc spre
El. Aga ni se va artrta. Cici El nu se atattr unei
mingi ascutite. ,,Nu tot cel ce zice 'Doamne'

Doamne' va infta in imptrtdtia Meal", ci numai

cel care are inima currata, cel care are inima

spre El continuu.
Deci o viagi continui de prezenrp, duhovni-

ceascl inseamnl un om mai induhovnicit. Pentru

ia, dach, te rogi, esti mereu prezent. Ruglciunea -

sb zicem - trpicall, pogi lesne sl o termini intr-o
jumltate de ceas, un ceas, dar pe urme?

Vedeti, nu trebuie renuntat la ele, dar sl

nu fie singura treabi duhovniceascl, singura

r63
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Jinegi-vl de Biserictr, dragii mei! $i puteti
sd. ziceti rugeciunea aceasta a mintii din inimi.
Este puterea numelui aceea care ne aiutd. atdt
de mult. Oriunde veti fi, oriunde ve i ^vea
flecaz, rugal:i-va, nu vl descurajati.

Iubili mult! Hristos vi porunceste!

tlcere addncl, inseamni o rugiciune
addncd,.

rice clipl poate fi un timp si orice suspin
poate fi o rugiciune.

lluglciunea dupl tipic o termini intr-o
ftori. Nu trebuie renunfat la ea. Dar sI

nu fie singura treabi duhovniceasci.

l f  lungi  g2ndur i le cu rugic iunea, cu"r
flalutorul lui Dumnezeu, nu cu puterea

proprie.
SI te controlezi pe tine pdnb. la s2nge si

pdnd, in mlduva oaselor; si fii un paratrisnet
pentru toli dracii care incearcd. sd, te abatd. de
la rugiciune.

f.upta noastrl este a ne controla pe noi
l)insine. in fiecare zi. dach. suntem demni

de rugiciune gi daci suntem demni de ajutorul
lui Dumnezeu, Care nu intl.rzie dacd. ne-am
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ruglciune.Daci. ai citit un Paraclis e foarte bine,
sau ceea ce mai ai de citit. Dar ceea ce, de fapt,
trebuie adus la cunostinte, pentru a se intelege,
pentru ci. lucrul ista e mai pulin discutat, e
prezenta continui a inimii. $i te rogi. Pentru cI
se rugau sfintii si stlteau in genunchi pdnd se
lacea dimineatl si apdrea soarele. Si la rislrit
tot in genunchi erau.

Asta nu inseamni ci noi, nefiind ca ei,
nu trebuie s). ne ruglm. Dar era o stare de
continue prezenta.

- Pdrinte, rugdciunea netncetatd poate fi
trditd de ortcine?

- intr-o mlsuri oarecare toatl. lumea
poate. Pentru cl intrebarea in sine despre
rugZ.ciune sau discutia despre rug).ciune este
neaveniti., pentru ci se rationalizeaz1. lucrurile.
Oricine vrea si. dobdndeascl rugZ.ciunea si, tacd,
si si zicd.. O rugi.ciune adA,ncl, e o ti.cere
adi,nci,.

Se constati o limpezire imediatd., o scd,-
pare de ispite, clci se cere ajutorul Stipdnului
cerului si al plmdntului. Trebuie sI se obignu-
iasci lumea cu g2ndul ci Dumnezeu guver-
neazd. si face orice pentnr om. ,,Fird, de Mine
nu puteti face nimic." Mai mult: ,,Nu se misci
fir de pdr firi voia Mea.". Yd, dati seama cit de
mult ne apir5,.
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fy{elcul merge incet, dar merge cu casa
I I lcu tot. Te rogi incet, te rogi tainic, dar

roagd-,te din iniml, cl altfel este numai spoiall-,,
nu ruglciune.

. \lu trebuie si-gi pierzi credinta. Tu tre-
I lbuie sI fii mereu prezent. Cl nu rezolvi

atat de mult prin ruglciunea pe care o faci, ci
prin harul lui Dumnezeu, cl tu vrei cu orice
chip ajutorul lui Dumnezeu. Pentru cl imediat
vine satana sh-gi foloseascl mintea' Nu trebuie
si vl speriati, el nu se astampirl. Dumnezeu
qtie ce vrei tu, nu te speria deloc, tu continui
rugiciunea. Dacd" ziceti: ,,Doamne, Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mi pe

mine, plcltosul" , aceasta il sperie pe dracul.
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limpezit cu totul inima. Asta este lupta pe care
trebuie si o dlm!

pste mai greu ca un intelectual sI accepte
Vo trlire in rugiciune. Dar si intelec-

tualului i se cere o stare de prezentl, pentru
cI nu putem desfiinla valorile si treptele.

\ /n om care crede in Hristos este vesel,
() e plin de nidejde, ci Hristos nu-l lasl

cu nici un chip. $i aceasti stare continui de
veselie pe unde tri iegti este si o stare de
rugiciune s,i o triire crestine gi de iniml, pre-
zentA la Dumnezeu.

* 
N u permitegi g2ndurilor rele sd.vicuprin-
I I de. Dacd. vin, goniti-le cu ruglciunea,

,*lard, meditatii prea multe la rugtrciune. Unul
impingea ?n ugi gi dracul impingea gi el pe
partea ceaIaftb, si intre la el. Iar 6,sta zicea:
,,Doamne, miluiegte!" cu jum5.tate de guri, su-
perficial. in sfdrgit, dracul deschidea mai mult
uga sl intre la el. Dacl, a vizut cd, intri dracul, a
suspinat din ad2nc: ,,Doamne, nu mi llsa!" si
indatl a dispirut dracul. gi pl2ngea. $i a aplrut
M2ntuitorul: ,,Doamne, de ce nu m-ai ajuta?".
,,Cdnd m-ai chemat cu adevirat, te-am ajutat!"

I tJo



Arhim. Mina Dobzeu

RVGACUNCA HMII
RVGACUNCA hVI IBVS iN PRACryNA BHASMVbVI

[U{otivagi de practica falsilor instructori si
I llpracticanli ai isihasmului (rugiciunii

inimii), influentati de religiile orientale (budistl,
hinduistl) si de practicile yoghine, venim cu o
prezent^re a dreptei inviglturi despre isihasmul
ce apa\ine exclusiv Bisericii Cregtin Ortodoxe
(Pr. Dr. D. Stlniloae, Istoria crestinismului).

Practic qi pe scurt, pentru ?ncepdtori.
Prima condilie: ,,impaci.-te cu aproapele

t iu . . . "  (Mat .  5 ,23-2r .
Cu privire la [oc, este biserica si camera

tA, ,,Tu c2nd te rogi, intri in ctrmarata gi,inchizdnd
usa, roagtr-te Tatllui t}ru care este in ascuns." (Ivtat.
5, 6). in liniste total)'. in singuritate. Totodat| se
intelege gi interiorizarea in ruglciune, care sI-si
giseascl trtrke in suflet cu s2rguingl, in minte
cu intelegere gi in iniml cu simgire afectivi; cum
zice Domnul' ,,impirdtia lui Dumnezeu este
inluntrul vostru." (Lc. 27,27).

Cum sI ne rugim? Domnul I isus ne
invatd.: ,,AEa sl vi rugagi "TattrI nostnr...'" (deci
zicem la inceput de ruglciune ,,Tattrl nostru").
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Apoi Sf2ntul Apostol Pavel ne spune: ,,Rugati-vi
neincetat." (Tes. 5, 77).

" Urmeaza paftea tehnicl. LuIm pozitia
?n genunchi sau pe un sclunel (inlltimea ca la
30 centimetri) gi incepem si. rostim rugiciunea
lui Iisus (ruglciunea pustnicului) cu mintea
cobor2nd in inimi (deasupra inimii), zisd. rar,
in ritmul inimii, astfel: ,,Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mi. pe mine, picd-
tosul", zisi cu c1ingl si smerenie (cdci picltogi
suntem), concentrati numai la aceste cuvinte,
ce le zicem cu ingelegere si nu g2ndim nimic
altceva (nici bune, cu atat mai mult la cele rele).
in timpul exercitiului de rugiciune inceteazd.
orice miscare. Nu ciutati senzationalul. Feres-
te-te de orice vedenii si vise care vin de la
diavolul. Durata exercitiului pentru incep).tori:
,10-15 minute.' 

Efectul: ne cultivim vointa, ne cli tirie
sufleteascl, se face simgiti lucrarea Harului
dumnezeiesc, cdci ne incinge cu putere de sus.

1. Ne despltimim. Ne izb)vim de vicii:
urd,, vrajb6,, invidie, neribdare, rizbunare, betie,
licomie, desfr2u, zgircenie, clevetire etc.

2. Despi.timirea de imaginea picatelor, care
persisti incl in minte si simturi, de care inci
trebuie si ne curitim, sti.ruind in rugiciune.

3. Starea de iluminare, stadiu in care Harul
lui Dumnezeu se face simtit cu putere si rim2ne
in noi, curltindu-ne de zgura picatului, cum
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zice Sf2ntul Apostol Pavel: ,,... si Duhul vine ?n
ajutorul slibiciunii noastre, ci.ci noi nu stim sa
ne rugem cum trebuie, ci insusi Duhul se roagA
pentm noi cu suspine negriite." (Rom. 8, 25).

Astfel se realizeaza ̂cea pace (isihle) in
intreagtr fiinga noastri. Dupi exercitiul de
ruglciune zilnicl, in cursul zilei, ori de c2te ori
ne vom aduce aminte, vom zice rugiciunea

,,Doamne Iisuse". Iar cdnd ne vom tu94, citind
ruglciuni gi psalmi, sl ne cobor2m cu mintea

in inimi, ca si mintea str se roage' Iar Domnul
prin Duhul Slu zice: ,,Iattr, Eu stau la u91 si bat;

de-mi va auzi cineva glasul si va deschide usa,
voi intra la el si voi cina cu el si el cu Mine'"
(Apoc. 3, 20; Ioan 74,23). Astfel, cel mort cu

duhul invie, cel intinat cu gtiinta se curitd, cel

pierdut se m2ntuiegte (Acatistul Sf. Treimi).
Aceastl practice a ruglciunii lui Iisus se

recomandl f ieclrui  crest in,  de vrea sd-9i

mdntuiascl sufletul siu. Nimeni sl nu zicl: ,,Nu
incep, pentru cl eu nu voi putea tealiza sute la

sutl.". Dumnezeu te va primi 9i cu gaizeci la

sutl. Ba chiar gi cu treizeci la sutl. Exemplu:

Pilda Talangilor, Pilda Semlnltorului, Pilda cu

lucrltorii viei.
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ROZARU ORITODOX
CA|{ITARO SFNITCI qTRCIMI

B ugdciune stiruitoare pentru Biserica
I tCrestini si pentru toatl suflarea ome_

neascl, prin care af7i,m mila lui Durnnezeu de
a ne scoate pe noi  _ poporul  Siu _ din
intunericul necunostintei si al instrlinlrii de
Dumnezeu.

[\in indemnul Duhului, scriu si trimit acesr
lJRozar Prea Cuviosilor si prea Cucer_

nicilor Pi.rinti spre a-l da pirintilor duhovnicesti
pentru a inmulti rug)"ciunea in cel pulin cei
care sunt constienti de riul care trebuie dat la
o parte - ateismul si prozelitismul sectar.

Vorbesc si scriu, fd.ri primejdie ci, mi voi
lluda, aceastd. scurti rugiciune:

Q f2n t ,  S fdn t ,  S fdn t
^ ' IDumnezeul  nostru,

noi, zidirea Ta cea ctrzutd,, si
noi, cu indurarea Ta, pentru
Sf2nt.

eg t i  Doamne
miluiegte-ne pe
ne curiteste pe
Numele TIu cel
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1. Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, ?ntiplreste in mintea mea cl-ripul
Tlu cel  r is t igni t  pe cruce, in in ima me^
simgimintele Tale, in viata mea viata Ta.

2. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, ?ntiplreste in mintea mea chipul
TIu cel  r ls t igni t  pe cruce, in in ima mea
simtimintele Tale, in viata mea vrata Ta.

3.  Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, intiplreste in mintea mea chipul
Tdu cel  r ls t igni t  pe cruce, in in ima mea
simtimintele Tale, in viata mea viata Ta.

4. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, ?ntipiregte in mintea mea chipul
Tlu cel  r is t igni t  pe cruce, in in ima mea
simtimintele Tale, in viata mea viata Ta.

5.  Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, intiplregte in mintea mea chipul
Tiu cel  r ls t igni t  pe cruce, in in ima mea
simtlmintele Tale, in viata mea viata Ta.

5. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, intipireste in mintea mea chipul
Tiu cel  r ls t igni t  pe cruce, in in ima mea
simtlmintele Tale, in viata mea viata Ta.

7.  Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, intiplregte ln mintea mea chipul
Tlu cel  r ls t igni t  pe cruce, in in ima mea
simtlmintele Tale, in viata mea viata Ta.

8.  Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, intiplreste ?n mintea mea chipul
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6. Doamne, Doamne, nu ne lePd'da Pe

noi de la faga Ta, ct binevoieste a ne milui pe

noi prin invierea Ta'
7. Doamne' Doamne, nu ne lePida Pe

noi de la fatP Ta, ci

noi prin invierea Ta'
binevoiegte a ne milui Pe

8. Doamne, Doamne, nu

noi de la fata Ta, ci binevoieEte

noi prin invierea Ta'

9. Doamne, Doamne, nu

noi de la fala Ta, ci binevoieste

noi prin invierea Ta'

ne leplda Pe
a ne milui Pe

ne leplda Pe
a ne milui Pe

1} f2nt ,  Sfdnt,  Sf2nt eqt i  Doamne

)Drr*n.zeul nostru, miluieste-ne Pe

noi, zidire a Ta cea clzut},, 9i ne curlleqte pe

noi cu indurarea Ta, pentru Numele Tlu cel

SfXnt.

1. Doamne Iisuse Hristoase' Fiul lui

Dumnezeu, sfingeste viata noastri cu Duhul

Tlu cel Sflnt, precum ai sfingit pre ucenicii Tai'

2. Doamne Iisuse Hristoase' Fiul iui

Dumnezeu, sfinteqte vrata noastrl cu Duhul

Tiu cel Sf2nt, precum ai sfinlit pre ucenicii Tai'

3. Doamne Iisuse Hristoase' Fiul lui

Dumnezeu, sfinteqte viata noastrl cu Duhul

Tlu cel Sfint, precum ai sfingit pre ucenicii Tai'

1 - l
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TIu cel  r ls t igni t  pe cruce, in in ima mea
simglmintele Tale, in viala mea viata Ta.

9.  Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, intipiregte in mintea mea chipul
Tiu cel ristignit pe cruce, in inima mea simgl-
mintele Tale, in viata mea viata Ta.

O fdn t ,  S fdn t ,  S f2n t  eg t i  Doamne
\
,JDumnezeul nostru, miluieqte-ne pe

noi, zidirea Ta cea ctrzrstd, gi ne cureleqte pe
noi cu ?ndurarea Ta, pentru Numeie TIu cel
SfXnt.

1. Doamne, Doamne, nu ne lePida
noi de la faga Ta, ci binevoiegte a ne milui
noi prin invierea Ta.

2. Doamne, Doamne, nu ne lepdda
noi de, la^faya T?,,ri binevoiegte a ne milui
noi prin invierea Ta.

3. Doamne, Doamne, nu ne leptrda
noi de la faga Ta, ci binevoieste a ne milui
noi prin invierea Ta.

4. Doamne, Doamne, nu ne lepida
noi de la faga Ta, ci binevoieste a ne milui
noi prin invierea Ta.

5. Doamne, Doamne, nu ne \ep6.da
noi de la faga Ta, ci binevoieste a ne milui
noi prin invierea Ta.

pe
pe

pe
pe

pe
pe

pe
pe

pe
pe
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4.  Doamne I isuse Hr is toase,  F iu l  lu i
Dumnezeu, sfinteste viata noastre cu Duhul
TIu cel Sf2nt, precum ai sfintit pre ucenicii Tei.

5 .  Doamne I isuse Hr is toase,  F iu l  lu i
Dumnezeu, sfinteste viata noastrl cu Duhul
Tlu cel Sfdnt, precum ai sfintit pre uceniciiT}J.

6.  Doamne I isuse Hr is toase,  F iu l  lu i
Dumnezeu, sfinteste viata noastri cu Duhul
Tiu cel Sf2nt, precum ai sfintit pre ucenicii Tdi.

7. Doamne I isuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, sfinteste viata noastrd" cu Duhul
Tiu cel Sf2nt, precum ai sfintit pre ucenicii TIi.

8. Doamne I isuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, sfinteste viata noastri cu Duhul
T).u cel Sfdnt, precum ai sfintit pre ucenicii Tii.

9. Doamne I isuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, sfinteste viata noastri. cu Duhul
Tlu cel Sf2nt, precum ai sfintit pre ucenicii TIi.

Q  fdn t ,  S f2n t , ,  S f l n t  es t i  Doamne
JDumnezeul 'nost ru,  mi lu ieste-ne pe

noi, zidirea Ta cea cdzuti. si ne curlteste pe
noi cu indurarea Ta, pentru Numele Tiu cel
Sf2nt.

f . intlreste, Dumnezeule, viata obgtii
dreptmiritorilor cre$tini si Sfdntl Biserica Ta o
p).zegte in veacul veacului.
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2. intlreste, Dumnezeule, viata obstii

dreptmlritorilor crestini si Sf2ntl Biserica Ta o

pazeste in veacul veacului.

3. intlreste, Dumnezeule, viata

dreptmlritorilor crestini gi Sf2ntl Biserica

ptrzeste in veacul veacului.
4. intlreste, Dumnezeule, viata

dreptmiritorilor crestini gi Sfdnti Biserica

ptrzeste in veacul veacului.
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obstii
Tao

5. intireste, Dumnezeule, viata

dreptmlritorilor crestini 9i Sfdnti Biserica

pd,zegte in veacul veacului'
6. intlreste, Dumnezeule, viata

dreptmlritorilor crestini si Sf2ntl Biserica

plzeste in veacul veacului'
7. intlreste, Dumnezeule, viata

dreptmiritorilor crestini 9i Sf2ntl. Biserica

pazeste in veacul veacului.
8. intlreste, Dumnezeule, vrata

dreptmlritorilor crestini 9i Sf2ntl Biserica

ptrzeste in veacul veacului.
g. intireste, Dumnezeule, viata

dreptmlritorilor creqtini 9i Sf2nti Biserica

ptrzegte in veacul veacului.

t \  f2nt ,  Sf2nt,  SfXnt egt i  Doamne

) Drr-rr.zeul nostru, miluieste-ne Pe
noi, zidire a Ta cea ctrztth', si ne curilegte pe

obgtii
Tao

obstii
Tao

obstii
Tao

obstii
Tao

obstii
Tao

obstii
Tao
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noi cu indurarea Ta, pentru Numele TIu cel
Sf2nt.

1.  Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, iarti, picatele acestui popor care
poart i .  numele Tdu, cu pecetea Harului
dumnezeiesc.

2. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, iartA pd.catele acestui popor care
poar ta  numele  T Iu ,  cu  pecetea  Haru lu i
dumnezeiesc.

3. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, iartd, plcatele acestui popor care
poar ta  numele  T iu ,  cu  pecetea  Haru lu i
dumnezeiesc.

4.  Doamne I isuse
Dumnezeu, iarti, picatele
poarta numele Tiu,  cu
dumnezeiesc.

6.  Doamne I isuse
Dumnezeu, iarti. picatele
po^r t i  numele  T iu ,  cu
dumnezeiesc.

Hristoase, Fiul lui
acestui popor care
pece tea  Ha ru lu i

Hristoase, Fiul lui
acestui popor care
pece tea  Haru lu  i

5.  Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, iartd. picatele acestui popor care
poar t l  numele  Tdu,  cu  pecetea  Haru lu i
dumnezeiesc. /

7.  Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, iartd. picatele acestui popor care
poar ta  numele  T iu ,  cu  pecetea  Haru lu i
dumnezeiesc.
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8. Doamne I isuse Hristoase, Fiul  lu i
Dumnezeu, iarti picatele acestui popor care
poartd numele Tdu, cu pecetea Harului dumne-
zeiesc.

9. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, iarti picatele acestui popor care
poart l ,  numele Tiu,  cu pecetea Harului
dumnezeiesc.
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Q fdn t ,  S f2n t ,  S fdn t
d Dumnezeul  nostru,

noi, zidirea Ta cea c6.zutb, si
noi, cu indurarea Ta, pentru
Sfdnt.

eg t i  Doamne
miluieste-ne pe
ne curi.tegte pe
Numele Tiu cel

1. Doamne, deoarece Tu ai fbcut cele
deasupra crugului ceresc si ai zidit Biserica, Tu
pe noi ne intlreste intru dragostea Ta, cici Tu
esti marginea doririlor gi credinciosilor intd.rire,
Unule iubitorule de oameni.

2. Dbamne, deoarece Tu ai frcut cele
deasupra crugului ceresc si ai zidit Biserica, Tu
pe noi ne intiregte intru dragostea Ta, cici Tu
eqti marginea doririlor qi credincioqilor intirire,
Unule iubitorule de oameni.

3. Doamne, deoarece Tu ai ficut cele
deasupra crugului ceresc gi ai zidit Biserica, Tu
pe noi ne inti,reste intru dragostea Ta, cici Tu
egti marginea doririlor si credinciosilor intirire,
Unule iubitorule de oameni.
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4. Doamne, deoarece Tu ai frcut cele
deasupra crugului ceresc si ai zidit Biserica, Tu
pe noi ne inti.reste intru dragostea Ta, cb.ci Tu
esti marginea doririlor si credinciosilor int).rire,
Unule iubitorule de oameni.

5. Doamne, deoarece Tu ai f7cut cele
deasupra crugului ceresc si aj zidit Biserica, Tu
pe noi ne ?nti.reste intru dragostea Ta, cici Tu
esti marginea doririlor si credinciosilor intirire,
Unule iubitorule de oameni.

6. Doamne, deoarece Tu ai ficut cele
deasupra crugului ceresc qi ai zidit Biserica, Tu
pe noi ne intlregte intru dragostea Ta, cici Tu
esti marginea doririlor si credinciosilor int).rire,
Unule iubitorule de oameni.

7. Doamne, deoarece Tu ai ficut cele
deasupra crugului ceresc si ai zidit Biserica, Tu
pe noi ne intireste intru dragostea Ta, cd,ci Tu
esti marginea doririlor si credinciosilor intirire,
Unule iubitorule de oameni.

8. Doamne, deoarece Tu ai fZ.cut cele
deasupra crugului ceresc si ai ztdrt Biserica, Tu
pe noi ne ?ntlreste intru dragostea Ta, ci"ci Tu
esti marginea doririlor si credinciosilor intirire,
Unule iubitorule de oameni.

9. Doamne, deoarece Tu ai frcut cele
deasupra crugului ceresc si ai zidit Biserica, Tu
pe noi ne inti.reste intru dragostea Ta, cici Tu
esti marginea doririlor si credinciosilor intirire,
Unule iubiiorule de oameni.
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Q f ln t ,  S f2  n t ,  S f2n t
.d Dumnezeul  nostru,

noi, zidirea Ta cea cLzutd,, si
noi cu indurarea Ta. pentru
Sf2nt.

eg t i  Doamne
miluieste-ne pe
ne curd"tegte pe

Numele Tlu cel

1. Doamne, Dumnezeul
mea, ddruiegte-mi sd. md, bucur
Ta.

2. Doamne, Dumnezeul
mea, dlruieste-mi str md. bucur
Ta.

3. Doamne, Dumnezeul
mea, dtrruieste-mi si md bucur
Ta.

4. Doamne, Dumnezeul
mea, dlruieste-mi sh md. bucur
Ta.

5. Doamne, Dumnezeul
mea, dlruiegte-mi sl mi bucur
Ta.

6. Doamne, Dumnezeul
mea, ddruiegte-mi sh, mtr bucur
Ta.

7. Doamne, Dumnezeul
mea, dd.ruiegte-mi sd. md, bucur
Ta.

8. Doamne, Dumnezeul
mea, diruieste-mi str md bucur
Ta.

meu, bucuria
de milostivirea

meu, bucuria
de milostivirea

meu, bucuria
de milostivirea

meu, bucuria
de milostivirea

meu, bucuria
de milostivirea

meu, bucuria
de milostivirea

meu, bucuria
de milostivirea

meu, bucuria
de milostivirea
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9. Doamne, Dumnezeul meu, bucuria
mea, dlruieqte-mi sI mI bucur de milostivirea
Ta.

Q f in t ,  S fdnr ,  S f in t
JDum.,ezeul  nostru,

noi, zidirea Ta cea c\,zuti., si
noi cu indurarea Ta, pentru
Sf2nt.

eg t i  Doamne
miluieste-ne pe
ne curdteste pe

Numele Tiu cel

1 .  BucurL- te  bucur ia  noas t r i ,
Niscltoare de Dumnezeu Fecioari, bucuria
tuturor sc2rbitilor, acoperi-ne pe noi de tot rdul
cu cinstitul tiu Acoperim2nt.

2 .  Bucur i - te  bucur ia  noas t r i ,
Nlscitoare de Dumnezeu Fecioari,, bucuria
tuturor sc2rbitiloq acoperi-ne pe noi de tot riul
cu cinstitul tlu Acoperimdnt.

3 .  Bucur1- te  bucur ia  noas t r i ,
Niscitoare de Dumnezeu Fecioari, bucuria
tuturor sc2rbitilor, acoperi-ne pe noi de tot riul
cu cinstitul tiu Acoperlm2nt.

4 .  Bucur i - te  bucur id  noas t rd ,
Niscitoare de Dumnezeu Fecioari., bucuria
tuturor scdrbitilor, acoperi-ne pe noi de tot riul
cu cinstitul tiu Acoperim2nt.

5 .  Bucur i - te  bucur ia  noas t r i ,
Nlscitoare de Dumnezeu Fecioari, bucuria
tuturor sclrbitilor, acoperl-ne pe noi de tot rdul
cu cinstitul tlu Acoperimdnt.

! 1 '
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6.  Bucur l - te  bucur ia  noas t r i ,
Niscltoare de Dumnezeu Fecioarl, bucuria
tuturor sc2rbigilor, acoperi-ne pe noi de tot rlul
cu cinstitul t1u Acoperlmdnt.

7 .  Bucur i - te  bucur ia  noas t r i ,
Nlscltoare de Dumnezeu Fecioarl, bucuria
tuturor sc1rbitilor, acoperl-ne pe noi de tot rlul
cu cinstitul tlu Acoperim2nt.

8 .  Bucur l - te  bucur ia  noas t r l ,
Nlscitoare de Dumnezeu Fecioarl, bucuria
tuturor scdrbitilor, acoperi-ne pe noi de tot riul
cu cinstitul tiu Acoperimint.

9 .  Bucur i - te  bucur ia  noas t r i ,
Nlscltoare de Dumnezeu Fecioarl, bucuria
tuturor scirbitiloq acoperi-ne pe noi de tot riul
cu cinstitul ti.u Acoperimint.

O fdn t ,  S fXnt ,  S f2n t  es t i  Doamne\
d Dumnezeul nostru, miluieste-ne pe noi,

zidirea Ta cea cdzuth,, si ne curdteste pe noi, cu
indurarea Ta, pentru Numele TIu cel Sf2nt.

1. Togi sfingii, rugati-v1 lui Dumnezeu
pentru noi.

2. Togi sfingii, rugali-vi lui Dumnezeu
pentru noi.

3. Togi sfingii, rugati-vi lui Dumnezeu
pentru noi.

4. Togi sfingii, rugati-vl lui Dumnezeu
pentru noi.

183
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5. Togi
pentru noi.

6. Tori
pentfu noi.

7. Togi
pentru noi.

8. Togi
pentru noi.

9. Togi
pentru noi.

sfintii, rugati-v| lui Dumnezeu

sfintii, rugati-vl lui Dumnezeu

sfintii, rugati-v| lui Dumnezeu

sfintii, rugati-ve lui Dumnezeu

sfintii, rugari-ve lui Dumnezeu

frpoi se rosteste ,,Tatil nostru" (o datd).
fI ,,Nlscitoare de Dumnezeu, Fecioari

bucuri-te." (o datd).
$i'
,,Sd invie Dumnezeu si si se risipeascl

vrAjmasii Lui. Si fugi de la fagalui cei ce_L urisc
pe D2nsul. Sd. piard. cum piere fumul; cum se
topeste ceara de fata focului, asa si piard,
d iavo l i i  de  la  fa ta  ce lo r  ce_L iubesc  De
Dumnezeu si se insemnea zd, cu semnul ..,r.ii
st zic cu veselie: .Bucuri_te, preacinstiti si de
viatd. fdctrtoare Cruce a Domnului, care alungi
pe draci cu puterea Celui ce s_a ristignit pe
tine, a Domnului nostru Iisus Hristos si s_a
pogordt la iad si a cdlcat puterea diavoluiui, si
te-a dIruit noul pe tine, cinstiti crucea Sa, spre
alungarea a tot pizmasului. O, preacinstiti. si
de vrattr lacdtoare Cruce a Domnului, ajutl_mi
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cu Sfinta Doamnl Fecioarl,  Niscltoare de

Dumnezeu si cu togi sfingii in veci,. Amin!"

6)xPlicatie:
VLa prima rugiciune meditlm la Patimile

Domnului.
La a 2-a ruglciune meditim la invierea

Domnului.
La a 3-a ruglciune meditlm la Pogor2rea

Duhului Sflnt.
La a 4-a ruglciune meditim la viata obqtii

Bisericii Crestine Ortodoxe.
La a 5-a ruglciune meditim la viata obqtii

Bisericii Crestine Universale.
La a 6-a ruglciune meditlm la Biserica

Cereascl.
La a 7-a rugiciune medit im, manifes-

t2ndu-ne increderea in ajutorul lui Dumnezen,

si bucuria implinirii celor evocate anterior in

rugi.
La a 8-a ruglciune meditlm, dupl invl-

ttrtura dogmaticl a Bisericii Ortodoxe, si ne

manifestlm ?ncrederea in aiutorul ce-l obtinem

prin rugiciunile Maicii Preasfinte.

La a 9-a rugiciune evocim pe toli Sfingii'

in sf2rgit, evoclm puterea lui Dumnezeu

ce se aratd prin puterea Sfintei Cruci impotriva

vrllmasilor diavoli.
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$li\)iiNry l)espRe RVGacut{0

l)sriz,i se sirbiitoreste Sfintul Gligorie
flPoi"rn", teologul ru54lciunii. intr c .,rlc-

me foarte grea, de rispdntii pentru lugaciune,
mai ales pentru rugirciunea iui Xisus, cdnd erau

multe diferende si multe critici nedrepte in
Muntele Athos, Lrpare acest mare teolog, din
partea lui DumnezeLr, care , prin intelepcir-rnea
sa, prin harul Sflrrtului Duh mai ales, a dat

llmuriri foarte limpezi in ce consta aceasLd
ruglciune de unire zr omului cu Dumnezeu. Si

este asezatA aceastir pc,,menrre a Sfdntului
Grigorie Palama, ca si pornenirea SfAntului

Aposto l  F i l ip ,  unul  c l in t re  ce i  do is l t rezece

Apostoli, la inceputul Postr:lui Mare.

[n acest post rnai ales, ca si in celllalt timp

Hal  v ie t i i ,  r . tvem nevoie de ruglc iune.

Postr-rl are nevoie cle ruglciune si rugiciunea

are nevoie de post. Altfel, f>drh ffiteasci comu-

niune dintre acesle doul notiuni, viata noastri

ar schioplta. $i,  cle aceea, voi incerca s/a vi"

spun c2rteva curzinte clespre rugitciune.

$  f l n t u l  Apos to l  Pave l  sPunea  con -

Jt "*potani lor  s i i  c I .  pe l lng i  r r l te  fapte
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$1 cugetim numai la Dumnezeu' Sl nu

,)ne ruglm numai cu buzele, iar mrntea

sl fie departe de cuvintele rugiciunii' ,,Cum

puteli pretinde lui Dumnezeu sl ta amrnte la

iugiciunile voastre - ne intreabl un sfXnt pirin-

te, Sfantul Ciprian al Cartagioei- dacd' voi ingivi

nu luali aminte la rugiciunile voastre?" Nu stiti

ce spuneli! Adeseori mintea, in timpul rugl-

ciunii, colindl netrebnic pe alte plaiuri ale vietii'

iar ruglciunile sunt spuse numai cu buzele: cu

ochiui urmlrim textul, iar mintea colindi pe

alte plaiuri, in plcat si in necuviintll
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tire, frate, si supravegherea simlurilor noastre'

Proorocul Moise n-a- putut si se apropie de

Rugul Aprins din Sinai decdt dupl ce si-a lepi-

dat-inclitimintea picioarelor sale' "D 
ezleagb' in-

cilgimint ea picioarelor tale, striga din Rug

Dumnezeu, pentfl.l cl locul pe care te afli este

sf2nt1"

ugiciunea trebuie ficuti cu evlavie' cu

inima c\rata. Ea cere o anumiti ptegtr-

rice loc in care ne ruglm este un loc"'

noastre liuntrice sl fie deschis pentru aceastd

Vsfant, unde Dumnezeu este de fagd' De

aceeatrebuiesifimsinoigata'Receptorulviegii
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bune pe care trebuie si le sdvirseascl ctestinul
in viata sa pimi,nteasci, ruglciunea nu trebuie
sl- i  l ipseasci  s i  acest sfat  n i - l  dd,  z icdncl :

,,Rugati-vi neincetat!".

Kupl cum stim, Dumnezell este Duh qi
lJeste prezen+A. ,,Eu sunt Cel ce sunt!",

spune Dumnezeu proorocului Moise in faga
Rugului aprins din Sinai. Nu este bucurie mai
mare decdt comuniunea noastri, cu Dumnezeu
prin ruglciune.

o\ .
Ve este ruglciunea?
Stim cu totii. in Filocalia (Culegere din

scrierile Sfintilor Pdrinti czre aratd cum se
poate omul cu.rdyi, lumina ;i desduilr;i), afld,m
cI ruglciunea inseamnl vorbirea mintii noastre
cu Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, este Min-
te, este intelepciune. Deci tot cu aceaste laturl
a vietii noastre comuniclm cu Dumnezeu prin
ruglciune.

fr2nd ne ruglm lui Dumnezeu, c6,nd
Vdialoglm cu El, c2nd ii spunem plsurile

noastre si il rugim sl ne ajute in necazurile
noastre, se cuvine si lepidim din minte toatd.
grija cea lumeascl, asa cum se cdntl in biserici
imnul heruvimilor, in timpul iesirii cu Sfintele
Daruri. \
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convorbire a vietii noastre cll f)umnezeu. SI
ne strj.duim ca, inainte de a ?ncepe rugdciunea,
se ne pregetim, sI izgonim din inima noastrl
orice g2nd pi.timas, cZ"ci inima noastri este
templu al Duhului Sf2nt, ne spune marele
Apostol Pavel. Si trebuie si-i acordlm cinstea
cuveniti" ca astfel sd ascultlm de Mlntuitorul
care ne indeamnd. zicdnd:,,Iar tu, c2nd te rogi,
intri" in cd.mara ta, inchide usa si roagd.-te Tatilui
td"u Care este in  ascuns -  to tc leauna este
Dumnezeu cle fat)., ins). este ascuns cle ochii
trupesti - gi-!i va rispl}.ti tie la aritare.,'.

Cd.mara este inima, simturile suru poarta.
De aceea trebuie bine zlvorite, ci,ci prin ele
vin'e sminteala in timpul ruglciunilor noastre.
Prin aceasti" usd, prin aceastd poartb" a vietii
noastre.

Sugiciunea trebuie fd,cutl cu stiruinti.
ftsi nu ne descuraid,m cdnd ni se int2m-

pli ,  ca ruglciunea sd. f ie neascultati ,  ci sI
stdruim. Avem in Sf2nta Evanghelie multe
exemple de stiruint), in rug)"ciune. SI ne adu_
cem aminte de acea femeie pig|nd,, acea canaa_
neancd. dln partea de nord a Tdrij Sfinte, ce
striga disperat)" in urma M2ntuitorului si. o
vindece pe f i ica ei care era indricit l .  I isus
M2ntuitorul parcd" nu aude, dar pdntr la urmi ii
vindecl fiica si inci cle la distanti.
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Qi ne aducem aminte de Bartimeu, fiul

Jl,ri Timeu. acel orb din lerihon. Lumea

ii cerea sh tacb., dar el, dimpotrivi, striga 9i mai

tare. $i lisus, Care il auzea, i-a timiduit orbirea

lui.

$qle putem intreba c2nd ne implineste
l lDrr*n" zeu mai repede rugl 'c iuni le

noastre? $i rispunsul este in mai multe chipuri:

cdnd rugl,ciunea noastri este insotiti de post,

de milostenie si de vrath fari ptthanl. Milostenia

si postul sunt cele doul arrpi ale ruglciunii' .. ,

f , f  ceste t re i  etape bune, rugdciunea,
fl postul si milostenia, se intrepitrund 9i

se ajutl intre ele pentru folosul nostru' De'r

asemenea, tuglciunile noastre sunt foarte repe-

de ascultate cind luim in ajutor pe Maica

Domnului gi pe sfintii lui Dumnezetr, prietenii

lui DumnezejJ, 9i c2nd aceste ruglciuni sunt

fZcute de mai multi credincioqi impreunl' -i

6f2ntul Apostol Petru a fost inchis de

)tod in temnigi, cu picioarele in butuci,

rar rugd,ciunile neincetate, ficute inaintea lui

Dumnezeu de multi credinciosi pentru dinsul,

au fost atat de puternice, inc2t Dumnezeu a

trimis un inger din cer si, in chip minuflat, a

eliberat pe Petru din temnitl.

1.9r
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ff;adar, adeseori Dumnezeu rispunde
['Irugiciunilor noastre. Sunt insi gi cazuri,

des tu l  de  mul te ,  c2nd E l  nu  pr imegte
ruglciunile noastre. $i pentru ce? pentru cI
multi, asa cum am mai spus, se roagi numai cu
buzele, iar mintea lor colindi pretutindeni, ne_
fiind atenti la cuvintele rugiciunii. M2nruirorul
nostru mustri o astfel de rugiciune zicXnd:
,,Poporul acesta se apropie de Mine numai cu
gura, Mi cinsteste numai cu buzele, iar inima
lor este departe de Mine.,'. Si, de asemenea.
Dumnezeu nu asculti ruglciunil. .ro"rrr. ,_
tunci c2nd ne rugim riu sau cererJ ceva pigu_
bitor chiar pentru propria noastri viatd, fdrd sd
ne dim seama.

flsrfel, cineva pe care_l cunosc, fiind ?n
llinchisoare, cerea mereu sl fie scos la

munci, tot in inchisoare. insd la munci afard.,
sub cerul liber. pentru ci viata dininchisoare ii
devenise foarte grea gi insuportabili.

. Cei in drept ii amdnard, mereu rispunsul
la cererea lui, care s-a produs mai tdrziu. S_a
convins insi. ci Dumnezeu nu i_a ldsat sd._i ac_
cepte cererea pentru motivul urmitor: multi
din cei care plecaseri la munca cdmpului, la
munca silnicl, sub presiunile inchisorii, au murit
acolo, in inchisoare, in baracd,, la cdmp sau ?n
Delti. Iar cei mai multi, aproape toti, s_au intors
bolnavi la celulele lor din inchisoare. Asa ci

Arhim. Sofian Boghiu

Dumnezeu nu-i asculta cererea atunci cind i-o
cerea el. Putea sd. moard. acolo. Neascult2ndu-i
cererea, Dumnezeu i-a lungit viata.

Prin urmare, asa se int2mpll c2nd cerem
si nu primim: Dumnezeu, Care stie precis tot
cursul vielii noastre, de c2nd ne nastem gi pdni
murim, stie ce ne trebuie si ce nu ne trebuie,
ce-i de folos si ce este potrivnic nouI De aceea,
Dumnezeu, gtiind cu atotstiinla Lui, face asa
cum este mai bine pentru viata noastri. Chiar.
dac i  sun tem p lc i tog i ,  Dumnezeu to t  ne
iubeste si ne vrea binele. Sunt fel de fel de
imprejurlri c2nd Dumnezeu ne vrea binele,
neascult2nd ruglciunile noastre c2nd sunt
plgubitoare pentm suflet.

Se-I cerem lui Dumnezeu sdndtate trur
peascl si sufleteascl.. Sd-I cerem luminarea
mingii si ingelepciune, pentru a nu gresi calea
cltre El. Se-I cerem bunltate sufleteascl si
smerenia inimii, clci spune Domnul: ,,invi-
tali-vi de la Mine ci sunt bl2nd si smerit cu

inima si veti afla odihna sufletelor voastre."' Si-I
cerem dreapta socoteali in tot ce facem, avdnd

convingerea cd, atunci c2nd vom muri, vom da,

seaml inaintea judeclgii lui Dumnezeu de felul

cum ne-am triit viata pe pim2nt. S1-I cerem
rdvna pentnr citirea Sfintei Scripturi, intelegerea
ei si implinirea poruncilor lui Dumnezeu.
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Q i - l  cerem haru l  Duhu lu i  S f2n t  s i
,rI m2ntuirea sufletelor noastre. Si.-I cerem

lui Dumnezeu ceea ce este vrednic de El gi
cele pe care El ni le poate da. Numai El ni le
poate da. Si-i cerem ajutor ca, in toati, viata
noastri, si ciutam mai int2i impirlt ia lui
Dumnezeu si dreptatea Lui qi toate celelalte se
vor adiuga noud,. Asta si-I cerem lui Dumnezeu
in rugiciunile noastre!

vietii cregrinesti gi omenesti.
Cel care nu se roagA este foarte usor

poticnit si cade in ispiti si in picare, neav2nd
nici o legituri cu Dumnezeu. Cel care nu se
roagd, n-are nici o putere in lupta cu ispitele
vietii. El este ca un ostas fAri. armd,, ca o pasire
fird, aripi, ca o trestie care se clatini incotro
bate v2ntul. Numai cltre Dumnezeu nu se
pleacd, sI-L intrebe si s).-I sluieascl

unt mult i  oameni
Socotesc netrebnicl

care nu se roaga.
aceaste practicd, a

ne spuneEste ca un peste pe uscat,
Sf1ntul Ioan Guri de Aur.

Qflntul Ambrozie al Mediolanului zice:
r),,Cel care nu se roagi zace in impirdtia

materiei, nu este scris in cartea vietii din ceruri
9i nu are loc in impiritia lui Dumnezeu.,,. La
iudecata lui Dumnezeu nu scapl nimeni. Li se
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va spune: ,,Nu te cunosc pe tine!" gi e vai cte
cel ce va primi acest rispuns.

$rin ruglciune se poate dob2ndi de Ia
I Dumnezeu orice ai cere, numai si fie

vrednice de Dumnezeu ruglciunile noastre.
Trebuie, insi, ca rug1ciunea si fie fhcutd cu
inima curate, cu steruingi qi cu smerenie. insugir
M2ntuitorul Hristos ne fZgiduieste acest lucru
cdnd zice: ,,Toate c2te veti cere intru rugdciune,
crezi.nd, vegi lua.". $i iarlgi: ,,Cereti si se va da
voui.". Cine se roagd. din toatl inima, ad2.ncind
cuvintele ruglciunii, pe ldngd, implinirea cererii
sale, va dobindi si o pace lluntrici pe care nu
i-o poate da lumea, acea pace fagd'duiti' de Iisus
Hristos Mdntuitorul, c2nd a spus: ,,Pacea Mea
dau voul, nu precum dI lumea vi dau Eu.'o
(Ioan 4, 27). $i simgim atunci o sigurantl cl nu
suntem singuri pe lume, numai cu oamenii, ci
cu noi este Dumnezeul plrintilor nogtri, care
ne ocroteste s i  ne apdrd,  in v iata noastrd
plmXnteascl.

$e intdmpll uneori cl Dumnezeu nu
\^
Jimplineste numaidecit si indati rugi-

ciunile noastre. Cum am mai spus, Sf2nta
Monica, mama Fericitului Augustin, 18 ani s-a
rugat lui Dumnezeu sI intoarcl pe fiul s1u,
Augus t in ,  l a  Dumnezeu .  S t l ru in ta  e i  i n



196 Mari dubounici romdni despre rugdciune

rugeciune I-a plicut lui Dumnezeu. Si El i-a
implinit-o cu adevi.rat, intorcdnd pe fiul ei la
credintd, dar nu oricum, ci inzestrat cu toate
frumusetile harului care impodobeau sf2nta lui
viatd,.

entru cd nu stim dac). toate ruglciunile
noastre ne sunt de folos, totdeauna este

bine sZ. incheiem ruglciunea noastri cu aceste
I cuvinte: ,,Doamne, Care stii toate, ajutd,-ne ca

rugi.ciunea pe care o fac inaintea Ta sI se.
implineasci dupi voia Ta cea sfint7,! Doamne,
facd-se Yoia Ta in viata meat,,.

bOSPRC RVGACIVNCA bVI IISVS

f lrati crestini, pe ldngi acest mod de
I ruglciune despre care am vorbit pinb'

acum mai este un fel de ruglciune de chemare
a numelui Domnului, numita ruglciune a lui
Iisus, ruglciunea mintii sau ruglciunea inimii.
Este o ruglciune scurti, plini de putere, care
vine de la Mlntuitorul Hristos 9i de la Sfingii
Apostoli, cuprinsl in aceste cuvinte: ,,Doamne,
Iisuse Hristoase, Fiul lui DumnezelJ, milu-
ieEte-mi pe mine, plcltosul!"

Y)ceastb. rugdciune scurte o putem spune
(loriunde si oric2nd, st2nd sau merg2nd -

si in viala mt-rcierrti, in aceasti gtabd a vietii,

cind n-avem timp de ruglciune indelungl -

in camera noastri, infaga icoanelor 9i a candelei

aprinse. Putem spune aceasta ruglciune ?n

orice loc si in orice timp din viata noastrd, 9i in

scoall, si in magazin, si in fabrici, si in ateliere,

o putem rosti in taina inimii noastre. $i Iisus

Hristos, Care-i ptezent in vrala noastri intot-

deauna, ne asculti aceastl rugiciune' care este

inchinatl numelui Lui plin de putere.
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ultora dintre dumneavoastra aceastd.
rugiciune va este cunoscuti. Cunosc

persoane multe, tineret mai ales, dar si mai in
vA.rstd,, care o spun si sunt avans atiin rugd.ciune.
M-am bucurat foarte mult ori de c2te ori am
auzit despre asemenea persoane.

N o i  avem temeiu l  in  cuv in te le
I l M2ntuitorului, Care zice: ,,Orice veti

cere de la Tatdl in Numele Meu, voi face, ca sd
se mlreasci,Tatdl ?ntru Fiul,,. Si iarlsi: ,,De veti
cere ceva in numele Meu, Eu voi face.,'.

ffceasti, rugiciune se numeste Rugdciu_
l"l nea lui Iisus, penrru ci in mieiul ei

este numele Domnului nostru Iisus Hristos,
nume plin de putere, asa cum am mai spus.
Ruglciunea inimii se mai numeste si rugiciunea
mintii. A mintii, pentru cI in prima ei fazi. se
rosteste cu mintea, fi a inimii pentru cl dupi
multi vreme de rostire a rugiciunii acesteia,
arcnte rugiciune cu mintea , coboard, in inimI.
Ea este, de obicei, rugi.ciu nea care este la
indemdna oricui si se poate rosti in doui feluri:
asa cum vorbim, mai ales cdnd lucrd.m ceva
sau c2nd mergem, si in ritmul respiratiei, c2nd
stlm pe un sci.unel avl,nd. capul putin aplecat
spre st2nga gi cu doui degete de la 

-m|.na

dreapttr t inute usor peste haini, deasupra
locului inimii, pe parrea st2ngi, si asa ,ortirn
rrugiciunea aceasta: tare, soptit sau incet.

Arhim. Sofian Boghiu

f luglciunea lui I isus, de chemare a'nu-
ftmelui Domnului, se cere a fi rostitl

neincetat, ziua si noaptea si in orice loc si in
orice lucrare ne-am afla. Practic ins)., mai ales
pentru incepltori, este greu a fi rostiti neincetat.
Si de aceea ea poate fi rostitl alternativ cu cele
gapte Laude ale Bisericii, din care este bine'sl
nu lipseascl Ruglciunile diminelii gi Ruglciunile
de searl, Paraclisul gi Acatistul Maicii Domnului
si, de asemenea, Acatistul Mdntuitorului, care
este legat de numele Domnului ,  cu toate
atributele aduse M2ntuitorului Hristos in cadrul
ruglciunii obgtesti.

fyfai 
ales pentru personalul minlstiresc

I I leste bine ca ruglciunea mingii sl fie
rostitl de patru-cinci ori pe zi, c2te cincispre-
zece minute de fiecare dattr. Dar, (ar6. indoiald,,
^ceasta rugiciune poate fi rostiti si de laici, de
oricare dintre dumneavoastri, dupi rdvna
fieclruia, mh.car de trei ori din cele 24 de ore,
de c2te cincisprezece minute mlcar de fiecare
datl. Aceasti rugiciune se cere si fie rostitd
des, ca sl se poate infige in inima noastrl, in
centrul fiingei noastre.

$i inci un lucru trebuie si mai avem in
vedere: c2nd rostim rugiciunea, sl fim atenli
ca fiecare cuv2nt al rugiciunii sl cadtr pe locul
de deasupra inimii, cu doui degete deasupra
inimii de carne, deasupra inimii f iziologice.
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acest ultim scop, de innobilare, de sfingire a

noastrl lluntrici, de unificare a fiintei noastre
omenesti sfisiate de patimi, avem nevoie de o

severi lucrare de despitimire, de o luptl cu

noi insine - care nu este deloc usoari - pentru
izgonirea rlului din minte gi din inimi, pentru

adunarea mintii care se risipegte in timpul

ruglciunii, cum am mai spus.

f\ acl nu am fi aiutati de sus in aceste
lJeforturi, lupta noastri cu noi insine ar

fi aproape zadarnrctr. Dat, spre m2ng2ierea 9i
inttrrrea noastri, avem in ajutor experienga 9i
sfaturile Sfingilor Plrinti - aflate in cl4ile lor 9i
in Vielile Sfintilor, in literatur^ aceasta a sfinlilor

plrinti, rugltori mai ales - 9i in tainele Sfintei

Biserici, indeosebi Taina Spovedaniei si, cu

dezlegarea duhovnicului ,  pr imirea Sf intei

impirtlsanii.

ftar pe llngd toate acestea, avem ajutorul

Unemiilocit al M2ntuitorului nostru Iisus

Hristos, prin chemarea Sfdntului Siu nume,

rostind cdt mai des pe drumurile viegii noastre

ruglciunea pe care am spus-o: ,,Doamne Iisuse

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ml pe

mine, plcltosull".
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(Ji chiar
)mintii

dacd marea bucurie a cobor2rii
in iniml intdrzie, cici aceasta se
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Acest loc al inimii, gisit de Sfingii pi.rinti, marii
rugltori ai ruglciunii acesteia, este centrul
duhovnicesc al fiintei noastre omenesti si este
deasupra inimii carnale.

ftceasti, sfdntl rugiciune se cuvine sl
l"Ifie ficutl cu binecuv|,ntarea si sub

supravegherea duhovnicului, care de obicei o
si practicd. Ea aie menirea s5, ne ajute a ne
curita mintea si inima de g2ndurile si de poftele
netrebnice, lucru ce nu se poate infZptui decit
cu chemarea numelui Domnului, chemarea
deasl a acestui nume, care, ca un foc ceresc,
arde asemenea necuritiile noastre interioare.

Qcopul ultim al acestei sfinte rugiciuni
deste de a cobori mintea in inimi., de a

unifica aceste doui centre ale fiintei omenesti,
mintea si inima, de a rcaliza un acord deslvi.rsit
intre inimi si minte. Cici de obicei omul
glndeste ceva, dar simte altceva. Vorbeste de
bine pe cel ce sti in fata lui, iar in mintea, in
inima lui, in addncurile lui, il huleste.

pand unim aceste centre, mintea si inima,
Vomul devine o unitate duhovniceasci

si atunci el este intreg, asa cum l-a ficut
Dumnezeu, om cu adevd.rat  depl in.  pr in
rugi.ciunea lui Iisus se realizeazi. idealul sf2nt
al-_v.ietii noastre omenesti. pdnd, sL atingem insl
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Ql ne ajute Bunul l)umnezeu sA atingem

Jsi acest sfdnt ideal de unire a mintii ctt

inima, de fapt unirea noastri cu Dumnezeu'

Atunci lupta cu noi insine se usureazh, sfdnta

rugiciune se rosteste neincetat in iniml, ziua

si  noaptea, dupl  cuvintul  d in Cdntarea

c6,ntd,rilor, care spune: ,,Eu dorm, dar inima

mea vegheaz7,.". Bucuriile duhovnicesti intrec

orice bucurii pim2nteqti. Dragostea de Dumnezeu,

a Sfintei Sale porunci, este cu adevirat mate,

cu greu de tilmicit in cuvinte omenesti!

inl atunci, insl, sl rostim cu smerenie,

[-cu stiruintl 9i cu dragoste, cu timp qi

fhrl timp, cu incredere in Dumnezeu si cu dor

aceasta sf2ntl ruglciune: ,,Doamne Iisuse

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe

mine, plcltosul!".
Amin.
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produce numai cu ajutorul lui Dumnezeu si
cAnd vrea Dumnezeu gi harul Slu din noi
?nsine, strd.dania noastr). sinceri. si statornici
de chemare deasl a numelui Domnului este
de mare folos.

ffstfel, prin ea, prin aceastl ruglciune
l'lsliblnoagd,, asa cum ni se pare ci. este

ea, dobdndim simtul prezentei lui Dumnezeu
in viata noastri.. Simtim ci nu suntem singuri,
numai cu oamenii, simtim cl El este de fati.
Simtim ajutorul Lui real in viata noastrl in
rdbdarea ispitelor si a necazurilor. Simtim ci.
ne intireste in credinyl., cd, ne sporeste dragos-
tea fatd, de Dumn ezeu si de aproapele, ne
lumineazd, mintea si intelegem, sl ad2ncim, si
cugetem la Sf intele Scr iptur i .  Ne ajut i "  sI
intelegem ci bucuriile ceresti sunt infinit mai
mari si mai frumoase decit bucuriile pi.m2nteqti.
Ne ajutl si ne intireste si implinim cu fapta
voia lui Dumnezeu in viata noastri.

oate aceste binefaceri ceresti sunt ca o
arlurtni, pentru intrarea noastrl in legi-

ture cu Hristos, cu harul lui Dumnezeu, gus-
t2nd cnte putin, inci fiind in aceastl viatd,, din
bucuriile si starea fericiti de dincolo, pe cXt ne
este cu putinti noui, oamenilor.
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Qlrbltorim in chip deosebit ziua d"e
)asti.zi; pdstorul nostru sufletesc, prea

Fericitul Pirinte patriarh, implineste acum zece
ani de patriarhat.

De dimineati", dupa. ce s-a slujir Sf2nra Li_
turghie la Catedrala patriarhald., s-au tinut mai
multe cuv2ntiri importante care au ardtat toatd.
truda, tot amarul si toate roadele frumoase aptrrute
in acesti zece ani, prin grija, prin echilibrul, prin
intelepciunea Plrinrelui patriarh Teoctist.

Cu acest prilej, vi rog si. inchinati un gdnd
si o rugdciune ?n seara aceasta pentru anii ce
vin. Dumnezeu si.-l ocroteascd. si si_l tinl in
fruntea Bisericii, pentru cl esie un bun si
adevdtat  p i . r inte suf letesc.  Sa- i  ur im cu
adevdrat, din toati inima, sd, trdiascd intru multi
si fericiti, rodnici ani. in afara acestei sirbltoriri
a Pirintelui Patriarh, ziua de 74 noiembrie ne
prilejuieste si un alt motiv de bucuri e: prdznu_
irea Sfdntului Grigorie palama, teologul rugi_
-:-

;.!:if.?liu 
tinutl de Arhim. Sofian Boghiu la invitatia rnembrilor
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ciunii, intr-o vreme foarte grea pentru practi-
care rugdciunii lui Iisus - cdnd erau multe ne-
dumeriri si multe critici nedrepte referitoare la
o asemenea lucrare - apare acest mare teolog
din partea lui Dumnezenl care, prin intelep-
ciunea sa, prin harul SfXntului Duh mai ales, a
llmurit foarte bine ce reprezintd aceastl ruga-
ciune care duce la unirea omului cu Dumnezeu.

De ce este asezattr aceastb. pornenire a
Sf2ntului Grigorie Palama la inceput de post?

Dupi cum stiti, de mAine dimineagl intrim
in postul dinaintea NaEterii M2ntuitorului. $i in
post avem nevoie de multi" ruglciune, la fel
cum si ruglciunea este ajutatb, mult de post.
F},ri o comuniune intre aceste doul practici,
viata noastrl duhovniceasci schioapitl.

Asadar astlzi, la invltatia fratilor studengi
din A.S.C.O.R. - mi-s fragi sufletegti -, iatd.-md.
aici, in fap dumneavoastri, incercind sI spun
cdteva cuvinte despre rugiciune.

Onoratl asistenti, Sfdntul Apostol Pavel,
vorbind despre importanta ruglciunii, ne dl
acest sfat: ,,Rugagi-vl neincetat". Dupi cum stiti,
Dumnezeu este duh gi este prezentl: ,,Eu sunt
Cel ce sunt", spune Dumnezeu proorocului
Moise in faga Rugului din Sinai. $i nu existl o
bucurie mai marc dec2t aceasttr comuniune a
noastrl cu Dumnezeu Cel Viu, prin ruglciune.

Ce este rugdciunea?
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Stim cu totii. CAnd am inceput cuvintul
de a ic i ,  eram deja in  rug lc iune.  Se c2nta
Paraclisul Maici i  Domnului cle la Minist irea
Putna. in Fitocatie citim ci rugiciune inseamni
,,vorbirea minrii noastre cu Dumn ezeu,, .

C2nd ne rug).m, cdnd ii spunem pi.surile
noastre lui Dumnezeu si ii cerem si ne ajute
in necazuri, se cuvine sI depirtim clin minte
toatd grija cea lumeascl - asa cum se c2ntI in
timpul Liturghiei, la Heruvic - gi sI cugetim
numai la El.

Vorbim cu ?nsusi Dumnezeul Nu este bine
sl ne rugi.m doar cu buzele, iar mintea sI fie
departe de cuvintele rugiciunii. Asta inseamni
necuviintd si picat. ,,Cum puteti pretinde lui
Dumnezeu sd. ia aminte la ruglciunile voastre _
ne intreabi un Sf2nt pi.rinte - dacd. voi insivi
nu luati aminte la rugiciunile voastre? Nu stiti
ce spuneti!"

Ruglciunea filcutd. cu evlavie, cu inimi
curatd. cere o anumitl preg).tire, frati studenti,
cere supravegherea simturilor noastre. Moise
proorocul n-a putur si se apropie de Rugul
Aprins din Sinai decit dupl ce si_a depirtat
toatd. incdlgimintea din picioarele sale.

,,DezIeagd. toati. incdltimintea din picioa_
rele tale - spunea Dumnezeu din Rug _ pentru
cI locul pe care te afli este sf2nt."

Aproape orice loc unde ne ruglm este
sf2nt, deoarece Dumnezeu e de fati intr_un
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chip t4inic . De aceea suntem si noi gata ca acest
reflector lluntric al viegii noastre si fie deschis
pentru convorbirea mingii cu Dumnezeu. Ne
strlduim ca, inainte de a incepe ruglciunea, sd
izgonim din inima noastrl orice g2nd pltimag,
cici inima noastri este templu al Duhului Sf2nt,
cum ne spune marele Apostol Pavel.

Este folositor sl-i acordlm rugiciunii
c instea cuveni t i  g i  ast fe l  s i  ascul t im pe
MXntuitorul care ne indeamni': ,,Iar tu, c2nd te
rogi, intri in ctrmara ta, inchide uga qi roagd'-L
pe Tatdl t6u, care este in ascuns.".

Totdeauna este Dumnezeu de f.a96', insi.
este ascuns de ochii trupegti. Chmata este inima,
simfurile sunt poarta. De ̂ cee , ele trebuie bine
zdvorite, cici prin acestea vine sminteala in
timpul ruglciunilor.

Rugiciunea trebuie fb'cuti' cu stiruintl,
dupl cum avem multe exemple in Sf2nta
Evanghelie. Sl ne aducem aminte de acea
femeie p),gin5, acea caflaaneanci' care striga
disperatl in urma M2ntuitorului ca sl-i vindece

fiica indrlciti.
Degi M2ntuitorul pare ci' nu o aude, pdnd'

la urml ii vindecl fiica 9i incl de la distangi. Si

ne aducem aminte de Bartimeu, acel orb din

Ierihon. Lumea ii cerea str tactr, dar el, dim-
potrivl, striga gi mai tare. $i Iisus, Care l-a auzit,
i-a t};mdduit orbirea lui.
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Ne pu tem in t reba :  c2nd  imp l i nes te
Dumnezeu mai repede rug).ciunile noastre?
Rlspunsul poate fi dat in mai multe chipuri. O
cale sigurl este atunci c2nd rugi"ciunea noastri
este insotiti de post, de milostenie si vtatd, fari,
prihani. Milostenia si postul sunt aripi care
inalgd" rug).ciunea, asa cum am spus la inceputul
int2lnirii. Aceste trei fapte bune - rugi"ciunea,
postul si milosrenia - se intrepi.trund si se ajutl
intre ele pentru folosul nostru.

De asemenea, rugd,ciunile noastre sunt
foarte repede ascultate c2nd chemim in ajutor
pe Maica Domnului gi pe sfintii (prietenii) lui
Dumnezeu si cXnd aceste ruglciuni sunt fecute
de mai multi credinciosi impieuni..

Sf2ntul Apostol petru a fost inchis de Irod
in temniti, cu picioarele in butuci, iar rugd,_
ciunile neincetate, fZcute de multi credinciosi
pentru d2nsui inaintea lui Dumnezeu, au fost
atat de puternice inc2t Dumnezeu a trimis un
inger din Cer si in chip minunat l-a eliberat pe
Sf2ntul Perru din remnit i .  Aga se ?ntimpli
adeseori ca Dumn ezeu sd rlspun dd, rugi,_
ciunilor noastre.

Sunt insl destul de multe cazurt c2nc1
Dumnezeu nu implineste ruglciunile noastre.

Din ce motiv?
Pentru cI mult i ,  asa cum am spus, se

roagi numai cu buzele, iar mintea lor colindl
pretutindeni. Ne zboard, atentia de la cuvintele
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rugiciunii. M2ntuitorul nostru ii mustrl pe cei

.^i" uu o astfel de ruglciune zicind: ,,Poporul
acesta MI cinsteste numai cu buzele, iar inima

lui e departe de Mine.".

De asemenea, Dumnezeu nu ne asculti

rugiciunile atunci c2nd, fafi sd constientizam,

cefem ceva cafe af putea fi nefolositor pentru

propria noastri viagtr. Astfel, o persoand' pe care

o cunosc, fiind in inchisoare 1 cere mereu sI

fie scoasi la muncl' Tot ?n inchisoare, insd' la

muncl, afari, sub cerul liber' Pentru ci viata in

celuli clevenise foarte grea 9i insuportabili'

Dumnezeu aml'na mereu rispunsul la

cererea lui. Mai tdrziu s-a convins insl de ce

nu-i era ascultatl ruglmintea: unii dintre cei

care p lec aset i  la  munca c2mpulu i  -  sub

presiunile inchisorii, la munca silnicl - au murit

acolo, in balti sau la c2mp, sau in Delti' Iar

multi, aproapetoti, s-au intors bolnavlla celulele

lor din temnitl. Aga inclt Dumnezeu nu i-a

ascultat cererea atunci c2nd se ruga pentru ci

putea sd moard, acolo.

Asa se int2mpll in unele cazurr atunci

c2nd ii cerem un lucnr lui Dumnezeu si nu-l

primim. Dumnezeu, Care stie precis tot cursul

viegil noastre de cdnd ne nastem 9i pdnd murim,

gtie ce ne trebuie si ce nu ne^ trebuie, ce ne

este de folos si ce nu ne este folositor'

De aceea, prin atotqtiinga si atotintelep-

ciunea Lui, face asa cum este mai bine pentru
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ugor si cade in pac^t. Cel care nu se roaga ill

este puternic in lupta cu stihiile vietii. El este

ca un ostas lari arm6', ca o paslre fati aripi sau

ca o trestie care se pleacl incotro bate vintul,

numai cdtre Dumnezeu nu se pleacl si-L

intrebe gi sl-i slujeascl. ,,Este ca un peste pe

uscat", ne spune Sf1ntul Ioan Guri de Aur'

Iar Sf2ntul Ambrozie al Mediolanului

adaugd,:,,Cel care nu se roagd zaceinimpdttrlia

materiei, nu este scris in cartea vielii din Ceruri

si nu are loc in implrllia lui Dumnezeu' La
judecata lui Dumnezeu, de care nu scapl

nimeni, lui i se va spune: Nu te cunosc pe tine!

$i e vai de cel ce va primi acest rlspuns!"

Care sunt foloasele rugiciunii?
Prin ruglciune se poate dobdndi de la

Dumnezeu orice ii cerem. Numai sl fie vredni-

ce de Dumnezeu ruglciunile noastre' Trebuie

ca ruglciunea sl fie fZcutl cu inimi curatl, cu

stlruingl si cu smerenie. insugi Mlntuitorul Iisus

Hristos ne lagdduregte implinirea ruglmingilor

noastre, atunci cind zice:,'Toate c2te vegi cere'

rug2ndu-vl cu credingl, vegi primi"' $i iarl9i:

,,Cereti si vi se va da".
Cine se roagtr din toatl inima, ad2ncind

cuvintele rugiciunii, pe ldngtr implinirea cere-

rilor sale, dob2ndeEte pacea liuntrici, pe care

nu o poate dlrui lumea - ^cea pace (agdduitd'

de Domnul Iisus M2ntuitorul Care spune: ,,Pace

vl las voui, pace Mea o dau voul, nu precum
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viata noastr i .  Chiar pic l tosi  cum suntem,
Dumnezeu tot ne iubeste si ne vrea binele. $i
in anumite imprejurlri, Dumnezeu vrea sI ne
ajute, neascultand rugi.ciunile noastre care sunt
plgubitoare penrru suflet.

Ce trebuie sI-I cerem lui Dumnezeu in
rugiciunile noastre? Pentru ci. multi cer lucruri
netrebnice. Si-I cerem sd,ntrtate trupeasci si
sufleteascl, sl cerem luminarea mintii gi ?ntelep-
ciune, pentni a nu gresi calea cdtre Dumnezeu,
si-I cerem bunltate sufleteasci. si smerenia inimii.
Si-I cerem dreaptd. socoteale in tot ce facem si
convingerea cd. atunci c2nd vom muri, vom da
seami. inaintea Judecitii lui Dumnezeu de felul
cum ne r2nduim viala pe pimlnt. Si cerem rAvnd.
pentru citirea Sfintelor Script.rri, ?ntelegerea lor
si implinirea poruncilor lui Dumnezeu. Si-I
cerem lui Dumnezeu ceea ce vine din El si ceea
ce El si numai El ne poate da.

Adicl si-I cerem harul Duhului Sfdnt si
m2ntuirea sufletelor noastre. Si-I cerem marele
dar de a ne vedea picatele. Se-I cerem ajutor
ca in toatd. viata noastri si ciutim mai intdi
impdrigia lui Dumnezeu si dreptatea Lui si toate
celelalte sl ni le adauge noui.. Acestea toate se
I le cerem lui Dumnezeu in rugiciunile noastre.

Ce se ?nt2mpli cu cel cire nu se roagd?
Din pi.cate sunt mulgi oameni care nu se

roagd., ei socotesc netrebnicd, aceastd, practic6..
Cel care nu se roagd, se poticneste insd foarte
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dl lumea vi. dau 8u.". Si in acest fel simtim o
siguranti, simgim cL nu suntem singuri pe lume -
numai cu oamenii, ci cu noi este Dumnezeul
plrintilor nostri Care ne ocroteste si ne apd,ri
in viata pim6,nteascd.

Se int2mpli cdteodatd. ca Dumnezeu si
nu implineasci numaidec2t ruglciunile noastre,
dupl cum am spus. Sf2nta Monica - m ma
Feric i tu lu i  August in -  18 ani  s-a rugat lu i
Dumnezeu ca sl se intoarci fiul siu la credinti.
Stdruinta ei in rugiciune I-a pllcut lui Dum-
nezeu. $i El a ascultat-o cu adevlrat, intorcdnd
pe fiul ei la calea m2ntuirii, dar nu oricum, ci
inzestrat cu toate frumusetea trtrirli crestine mli-
diate de harul dumnezeiesc. intruc2t nu stim
dacb, toate cererile noastre ne sunt de folos,
totdeauna este bine si. incheiem ruglciunea
cu aceste cuvinte: ,,Doamne, Care stii toate,
ajuti.-ne ca rugiciunea pe care o facem inaintea
Ta sd, se implineasci dupl voia Ta cea sflnrZ..
Doamne, facd.-se voia Ta in viata noastrl.',.

Onorati asistenti, pe lA,ngi, toate aceste
probleme despre care am vorbit pdnd, acum
mai existi un fel de rugiciune de chemare a
numelui  Domnului  numitd , , rugic iunea lu i
I i sus" , , , rug ic iunea min t i i "  sau , , rugdc iunea
inimii". Trtrirea profundl a acestei rugiciuni este
inslsi esenta vietuirii crestine.

Este o ruglciune plini de putere _ care
vine de la Mincuitorul nostru si de la Sfintii
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Apostoli - si este cuprinsi in aceste cuvinte:
,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiegte-ml pe mine, pi.cltosul".

Aceasti ruglciune este scufie gi de aceea
poate fi spusl oriunde si oricdnd, st2nd sau
mergdnd. in lumea moderni, in aceasti grabd a
vietii c2nd nu avem timp de ruglciune indelungi
in camera noastrl, in fata icoanei si a candelei
aprinse, putem spune ace stl ruglciune in orice
loc si in orice timp din viata noastri: si la scoall,
si ?n magazin, in fabrici, in atelieq putem rosti
ace stl ruglciune in taina inimii noastre.

Iar Iisus Hristos, Care este prezent in viata
noastrl totdeauna, ne ascultd. aceastl rugiciune
care este inchinati numelui Lui, plin de putere.

Am auzit pe multi spun2nd cl ruglciunea
lui Iisus le este cunoscuta. Stiu multe persoane,
tineri si mai in virsti, care spun aceasta ruge-
ciune, chiar sunt avansali in aceasti. ruglciune.
M'am bucurat foarte mult ori de c2te ori am
aflat ctr existi asemenea credinciogi.

in SfXnta Scripturi int2lnim urmitoarele
cuvinte ale M2ntuitorului: ,,Orice veti cere de
la Tatdl in numele Meu voi face, ca si se
mlreasci Tattrl in Fiul.". $i iarlqi: ,,De veti cere
ceva in numele Meu, Eu voi face.".

Aceasti ruglciune se numeste Ruglciu-
nea lui I isus, pentru ctr in mijlocul ei este
numele Domnului nostru Iisus Hristos, nume
plin de putere, asa cum am spus.
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Se numeste rugeciunea mintii deoarece,
in prima eifazi,, se rosteste cu mintqa; gi a inimii,
pentru ci, dupl muld vreme de rostire atente,
rugiciunea se coboari" in inimi, in centrul fiingei
noastre.

Ruglciunea lui Iisus se poare rosti in doui
feluri:

Asa cum vorbim, cum vorbesc eu acum,
sau in gdnd - ori in ritmul respiratiei _ cXnd
stim pe un sclunel, avem capul purin aplecat
spre stdnga gi cu doui degete de la mA,na
dreaptl, t inute usor peste haini deasupra
locului inimii, rostim rugiciunea aceasta. Tare.
goptit sau in g2nd.

Rugiciunea de chemare a numelui Dom_
nului se cere a fi rostiti neincetat, ziua sr noap_
tea, in orice loc si in orice lucrare ne_am afla.
Practic ?ns)., mai ales pentru incepi,tori, este greu
a fi rostiti neincetat si, de aceea, ea poate fi
rostiti altemativ cu alte rugiciuni din Ceaslov.

At2t pentru cllugiri, c2t si pentru mireni,
este bine ca ruglciunea mintii sl fie rostitd de
cel putin trei-patru ori pe zi, cdte cincisprezece
minute de fiecare datd..

inci un lucru trebuie si avem in vedere:
C2nd rostim rugiciunea, si fim atenti ca

fiecare cuv2nt al rugiciunii sl cadi" pe locul
inimii duhovnicesti - aici, unde v-am ardtat cu
c_ele doui degete, deasupra inimii de carne,
deasupra inimii fiziologice.
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Acest loc, ,,descoperit" de Sfingii Piringi
care era:u mari rugltori gi aveau rug).ciunea
neincetati, este centrul duhovnicesc al fiingei
noastre gi se afld putin deasupra inimii carnale.

Ruglciunea lui Iisus se cuvine sl fie facutd.
cu binecuvdntarca si sub supravegherea duhov-
nicului, care, de obicei, o gi practicd.. Ea are
menirea ql ne ajute sl ne curi.gim mintea si inima
de g2nduri gi de pofte netrebnice. Qhemarea

dp.aSe a numelui Domnului arde ca un foc ceresc
toate necurltiile noastre interioare.

Scopul""Ultifn al acestei sfinte ruglciuni
. r -  _ ' - a  - ' r ' * " - * -

este de a cobofi mintea in iniml, de a unifica
aceste doui centre ale fiintei omenesti - mintea
si inima - realizdnd un acord deslvdrgit intre
ele.

De obicei, omul g2ndegte ceva, dar simte

altceva. Cdnd vorbeste de bine pe celtrlalt care
stl in fata lui, in mintea, in inima lui, in addn-
curile lui, il hulegte. CXnd unim aceste centre -

min tea  s i  in ima ,  e le  dev in  o  un i ta te
duhovniceascl si atunci omul -gste..in!feg,. ?pa
cum l-a flcut Dumnezeu: om deplin' Prin
rugdciunea inimii se rea\rzeazd' acest ideal sfint
al viegii noastre omenesti.

Pdntr sl atingem insi acest ultim scop de
innobilare, de sfintire a noastri lluntricl, de
ridicare a fiintei noastre omenesti sf2giate de
patimi,.avem nevoie de o severL-lggge de
d e s p i r im ire . d FilLr6"ffi nni r,;i'"ri'xmFff E.E UArb t t

I
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este deloc usoare - de izgonire a r).ului din
minte gi din inimi si de adunare a mintii care
se risipeste mereu in timpul ruglciunii, cum
am mai spus.

Dacd. nu am fi ajutati de sus in aceste
eforturi, lupta noastri cu noi insine ar ft aproape
zadarnici,. Dar, spre m2ngd,ierea si ?ntirirea
noastri, avem in ajutor experienta si sfaturile
Sfintilor Pirinti, aflate in Vietile Sfintilor si in
toatd. aceaste literatur). patristici.

Dacd. vrem si mergem pe calea despi-
timirii, vom avea ajutorul Mdntuitorului nostru
iisus Hristos, prin chemarea sf2ntului Si.u nume,
rostind cdt mai des, pe drumul vietii noastre,
rugdciunea, care am spus-o: ,,Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-m1 pe
mine, plcitosul".

$i chiar dacd, marea bucurie a cobordrii
mintii in iniml inti,rzie - aceasta se produce
numai cu ajutorul lui Dumnezeu si cdnd vrea
Dumnezeu - strldania noastri sinceri si sta-
to rn ic i  p r in  chemarea deas i  a  numelu i
Domnului ne este de mare folos.

Prin aceastL rugiciune - slibinoagi. asa
cum este ea - dobindim simgul prezentei lui
Dumnezeu inviata noastri.. Simgim ci nu suntem
singuri, numai cu oamenii, simtim ci El este de
fati., simtim ajutorul Lui real in viata noastrl, in
rdbdarea ispitelor si a necazurilor, simtim cum
aceastd ruglciune ne intireste in credinti, ne

sporeste dragostea fattr de Dumnezeu 9i fagi

d, uptoupele. Ne lumine^za mintea sl inte-

legem, sl ad2ncim, sl ne placd Sfintele Scripturi'

Ne alutl sl simqim cl bucuriile ceresti sunt infinit

mar mari gi mai frumoase dec2t bucurii le

plm2ntesti.
Toate aceste binefaceri ceresti sunt ca o

arvunh pentru intrarea noastrl in comuniune

cu M2ntuitorul Hristos' cu harul lui Dumnezev,

gusdnd c2te putin in aceast6' lume din bucuriile

liuiugufericitl cle dincolo, pe cit este cu putinta

noui, oamenilor.
S1 ne ajute Bunul Dumnezeu str atingem

si acest sf2nt ideal de unire a minlii cu inima'

de fapt de unire a noastri cu Dumnezev'

Atunci lgpta cu noi inqine se usureazl'

sfdnta ruglciune se rosteste neincetat in iniml'

zfua Ei noaptea, dupl cuv2ntul dtn Cdntarea

CLildli lor: ,,Eu dorm, dar inima mea ve-

gheaztr", iar bucuriile duhovnicegti intrec orice

bucurii plm2ntesti si dragostea lui Dumnezeu

fagb, de cine pi'stteaztr' poruncile 9i cheaml

neincetat numele Slu este cu adevlrat mare'

cu greu de tilmicit prin cuvinte omenesti' '

Pini atunci insl sl rostim cu smerenie' cu

stiruinli si cu dragoste, cu timp 9i firi timp' cu

incredere in Dumnezeu 9i cu dor aceastA sfdntA

ruglciune: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui

Drirnnezeu, miluieste -mb', pe mine, picltosul!"'

Amin.
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A ne ruga inseamnd a ne ?n1lga spiritul si
f l inima cltre Dumnezeu pentru a-I

aduce laudele noastre, a-i expune grijile noas-
tre gi a-I implora ajutorul.

D ne inllta spiritul citre Dumnezeu
flinseam nd. a ne smulge din virtejul

treburilor omenegti, a tuturor atractiilor p)-
m2ntului, fie pur materiale, fie intelectuale,
dupl gradul de culturi al fiectrruia. Orice
bucurie a trupului si a spiritului trebuie inll-
turati pentru a putea convorbi cu Dumnezeu
si a ne dirui Lui in intregime.

lf, aduce laudl lui Dumnezeu ?nseamnb.
fl, ,..u.roagte cl toattr fiinga noastrl este

creatd" gi-I aparline Lui. Deci ascultarca noastrl
o datorlm numai Lui, cici suntem opera Lui gi
trebuie sI ne indeplinim misiunea pe care ne-a
incredingat-o El. Orice alt scop am vrea sd
atingem in via,td,, in afara voinlei lui Dumnezen,
nu ne va aduce dec2t dezastru trupesc gi
spiritual. Noi suntem creati cu un scop bine
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cleterminat de creatorul nostru si El ne-a pus
la dispozitie toate mijloacele ca sa-l atingem.
Pentru m2ntuirea noastri El ne-a ddruit totul,
chiar pe unicul slu Fiu, pe l isus Hristos, ca
model de viatd. si descoperitor al vointei Sale.
A fugi si a ne eschiva de la cunoasterea vointei
lui Dumn ezerf j in ceea ce priveste sensul si
scopul nostru in viath si a ne f iuri  unul
personal, dupi aprecierea noastri, ?nseamnd a
ne condamna singuri la moarte vesnici.. Astfel
dec i ,  pe buni  dreptate,  suntem dator i  s i "
aducem laudele si multumirile noastre Celui
ce ne-a creat si nu ne-a ld.sat pradl propriilor
fantezii, conduc2ndu-ne in mod gresit, ci, din
contri, ne-a aritat clar si precis calea de urmat
prin legile sale. Mai mult, ne-a trimis si modelul
unic, minunat, niscut ca si noi din carne si
s2nge si av2"nd aceleasi cerinte ca ale noastre ,
pe care le-a demonstrat in mod palpabil cum
trebuie si" le rezolvi.m.

pine il are pe Iisus ca model in toate
\factiunile vietii lui, acela si-a gisit sensul

vietii si pacea sufletului si,u.

p ecunostinta noa str}- fatd. de Creator
Ittrebuie si fie nesfdrsit).. Toare popoarele

lumii, chiar Ei cele barbare, simt necesitatea
rugdciunii de adorare, care este de fapt fondul
oriclrui cult religios.
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Ff cere lui Dumnezeu cele ce sunt nece-

{4rr." coroului nostru este alt obiectiv

al ruglciunilor noastre. Acest corp, care desi

este o capodoperl a Maestrului Creator, totusi,

in urma neascultlrri fatd de vointa Stdpinului,

si-a pierdut starea de fericire vesnici in cate a

fost or2nduit la ?nceput gi pe care altfel ar fi

putut sI gi-o pd.streze. Uneltirile diavolului insl

l-au determinat sl-si satisfacd' dorintele gi

poftele personale, cdlcdnd vointa si porunca

Creatorului, asa cum de altfel face acum intteaga

omenire, ca o mostenitoare credincioasd. a

primului si neascult l torului ei teprezentant.

Astfel, de la primul act de neascultate al omului,

a intrat in lume moartea 9i suferinga' Corpul

nostru se zbuciuml in zadar, clci destinul lui

este implacabrl, drept^tea Creatorului trebuie

sl aibl loc.

f,ierice de cei ce-si descoperl sufletul si

I spiritul, de cei ce au aiuns la concluzia

evidenti cb,, in afari de corpul lor pieritor, ei

posedl aceastd comoari ce nu va pieri o datb'

cu trupul lor, ci, din contri, intocmai ca un

prizonier c ptat in lanturi, e dornic de adevir

si de lumini, suspini. dupl revenirea lui la

prima stare de fericire gi simte ca aceasta se va

intdmpla numai cu ajutorul mijloacelor pe care

insug i  C rea to ru l  i  l e -a  pus  l a  d i spoz i t i e .

Rugdciunea neincetatl. ctrtre Cel care ne-a facut,
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invocarea ajutorului Siu in lupta cu materia
coruptI din noi este singura noastri cale sigur).
de urmat si singura consolare.

Rugiciunea devine familiard. si usor de
ficut atunci c6.nd este zilnicd,, puterea obisnu-
intei ii dl usurinti..

fflrebuie sI-L considerim pe Dumnezeu'ltprezent 
ldngd, noi, si vorbim cu El in

mod sincer, fard. falsitate si si asculti"m in tdcere
ceea ce El ne rdspunde intotdeauna in con_
gtiinta noastri. El ne asculti intotdeauna cu
rtrbdare si ia aminte ?n cererile noastre atunci
c2nd venim la El sinceri si cu inima deschisi,
asa cum oreste El.

posrul curi.teste ochiul, ruglciune a curi_
geste mintea. Aici nu vorbirr, de rugi_

clunt care cer lucruri materiale, nici de rugdciu_
nea care di drumul inchipuirii, dupl cum nu
vorbim nici de ruglciunea liturgici, ci numai
de rugi.ciunea mintii. La intrarea in cllugirie,
rugdciunea vamesului, completatd, poate chiar
de Iisus, e numitl deodatd. cu meraniile ..Sabia
Duhului Sfrnt". Rugiciunea mintii este ,,Doamne,
iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste_mi
pe mine, picitosul".

pu numele lui Iisus spus int2i cu gura,
Vapoi cu mintea pitrundem din afari

Arhim. Arsenie Boca ) ) 4

spre inluntrul nostru citre Iisus, Care la tugA-
ciunea noastrl bate rizboi cu potrivnicul din
gAnduri si ne izblveste de asupririle patimilor.

uglciunea mintii sau rugiciunea inimii
are temeiul acesta, descoperit de insuqi

Iisus, cd, lard Mine nu puteli face nimic in pri-
vrnla tzbtrvirii de patimi, deci ?n privinga m2ntuirii.

fluglciunea mintii are ;i stiri superioare,
ftc2nd, izblvindu-se patimile, se deapintr

de la sine fZri. cuvinte, intr-o nesfdrqitl dragoste
de Dumnezeu, de oameni gi de toata fepfira.

l j uglciunea mingii este sabia Duhului
ft.ur. taie gindurile rele cu Numele lui

Iisus. Propriu-zis, Iisus ne tzbivegte neincetat
de lupta potrivnicl: cu Numele lui Hristos Iisus

batem pe vrdjmagi. Clci armi. mai puternici

asupra diavolului ca Numele lui Dumnezeu in

cer sau pe pimint  nu este (Sfdntul  Ioan

Sclrarul).

fluglciunea neincetatl' a feticitului nume:
K..Doamne, I isuse Hristoase, Fiul  lu i

Dumnezeu, miluieste-ml pe mine, picltosul",

dupl indemnarea Sf2ntului Pavel:,,Neintrerupt
vi rugatr" , slvirgegte minunea unirii in dragoste
a celor invrljbite intreolalti de picat.
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Of2ntul Ioan Sci.rarul zicei ,,Ca numele\
dlui Iisus Hristos arml" mai tare, in cer si

pe pdml,nt nu este!" Cerul este mintea si
pi"mintul inima, in care trebuie sI se depene
rugiciunea neincetata a preasfdntului nume:
,,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
mi lu ieg te-ml  pe  mine  ,  p ich . tosu l " ,
intorcdndu-se ca o armd, mereu intinsl asupra
vrljmasului.

acd,la ceasul de rd,zboi, mai bine-zis in
cl ipa de lupt l ,  lovim momeala cu

numele lui Dumnezeu, depln2nd rugiciunea,
vom vedea lucru minunat: pentru ostas luptdn-
du-se impi.ratul - tocmai intors de cum e
rdzboiul vizut. Clci implratul nostru s-a luptat
pinl la moarte gi incl moarte pe cruce (Filipeni
2,8). Si printr-insa trec2nd, a ruDt zdvoarele si
a sp^rt porlile iadului, biruind pentru ostagii
Sii gi slobozindu-i. Iar de atunci biruie ca un
Dumnezeu, oriunde e chemat pe nume. $i il
cheami' dragostea.

tni peste veacuri. Inspirim atotprezenga Sa in

Prea Sf2nt Numele Slu 9i expirlm aerul stricat

al picatelor noastre. Inspiri Duhul Sf2nt, Duhul

lui Dumnezeu, gi expiri duhul rlu din tine'

Oine stie, daci nu mirturiile unor vi-

V zltori Plrinti despre st2lpul de foc, ce

urcd la c2te un sporit duhovniceste pXnl la

cer, nu era tocmai aceastd' concentrare a

personalitltii fericitului: a mintii in iniml 9i a

amindurora in Dumnezeu, ctrpitA'nd forma

unui st2lp de foc.

2 2 5
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lucrarea
razna si

e trebuie mai multd iniml in minte gi
mai multi minte in inim)., ctrci altfel, fdrl
de unire a preafericitului nume, o iau
inima, si mintea.

' 
piindcl noi nu putem fi contemporanii
I lui Iisus, este Iisus contemporanul nos-
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pugiciunea e cea dintii datorie a cres_
Kt inului  pe care t rebuie s-o indepl i_

neascl. Este vreme pentru orice lucru de sub
cer (Ecclesiastul 3, I). Cum dar si nu fie vreme
pentru rugiciune, care este cel dint2i lucru de
sub cer?

Dacd. este vreme pentru distractie, poli
si te mai plA,ngi cl nu este vreme pentru
rugiciune?

Numai cel ce nu vrea si" se roage nu
glseste vreme pentru rugi.ciur^e. Oric2t ai fi
de ocupat, oricdt de grea ar fi munca m cu
care ?ti dob2ndesti hrana de toate zilele, nu
esti in stare se pui deoparte micar c2teva din
ceasurile dintdi ale zilei si ale noptii, pentru
convorbirea cu Dumnezeu prin rugiciune?

Iar dacd, se poate, chiar si in vremea
ocupaliilor si nu lasi rugiciunea! Lucrul si fie
in m2ini, iar rugdciunea in minte, spune un
nevoitor.

Rugiciunea este cel dintX i dar al lui
Dumnezeu  cu  care  se  dobdndesc  toa te
darurile.
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Pentru ca un cersetor si primeascl milos-
tenie trebuie sI intindl mina, pentru ca un
prunc sI primeasci hranl trebuie sl deschidl
gufa, asemenea se cuvine omului sl se intindl
spre Dumnezeu ca sh. dobdndeascl darul Lui.
Se cuvine si  a ib i  suf letul  deschis ca s i
primeascl darurile lui Dumnezeu.

Rugiciunea este mi.na intinsi pentru
primirea darurilor de la Dumnezeu, este gura
deschisl pentnr gustarea hranei ceresti. Ca o
cheie de aur, ruglciunea fie deschide toate
comorile milostivirilor ceresti. Rugiciunea se
ridicl, iar binecuvl.ntarea lui Dumnezeu se
pogoard spre om. F}rl, rugtrciune, viata noastrl
du hovnice ascd fl)Lmdnzeste, inseteazd. s i moare'

Cine vrea si fie auzit de Dumnezeu in
rugiciunile sale, acela trebuie si-L asculte pe
Dumnezeu in poruncile Sale.

Pr imeste-L  pe  d l t l to ru l  de  lege,
Dumnezeu, gi El te va primi pe tine, cel ce te
rogi. Nu se poate ca atunci cind omul il ascultl
pe Dumnezeu, El sl nu-l asculte pe om, pentnr

cl Dumnezeu nu e departe de om. Ascultarea
urmeazd dupl ascultare. Dacd cineva il asculti
pe Dumnezeu atunci gi Dumnezeu ?l ascultl
pe el (Awa Moise).

Merg i  pe  drumul  care  duce spre
Dumnezeu gi pe acelagi drum te vei apropia
de intelepciune. Iar calea spre Dumnezeu e

cunoscutl: Meditagia, Rugiciunea, Credinga.
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Tctate cLrnostintele noastre sunt nefolo-
sitoare claci nu-L cunoastern pe IisLls Hristos.
Sufletul care zlboveste ?n ?nstrir inarea cle
Dumnezeu, cle Izvorul Vietii, cle principiul Binelui,
zadarnic mai viseazi cI creste si merge inainte.

,,Roagl-te lui DumnezeLl ca si cA.nd L-ai
vedea, pentru ca El precis te vecle." (Avva
Nistor).

Pentru ce cre dinciosii ?n vreme a rugi.-
ciunii isi pleacl ochii? Pentru cd stzru ?naintea
prea luminatei fete a Fiintei Celui Prea inalt. Ia
aminte cu cine stai de vorbl, ca si" nu-ti fie
rugdciunea spre pd.cat.

Cel ce se roagl numai cu gura se roagi.
vlzduhului, iar nu lui Dumnezeu. Dumnezeu
ia aminte la inimi, nu la cuvil-rte. Rugiciunea
s).v2.rsiti" cu neglijenti" si lenevie este o vorbire
clesartl. Tu insuti nu auzi rugiciunea ta, cLlm
clar vrei s-o audi" Dumnezeu. Trebuie si. ne
curitim mai inainte pe noi insine si apoi si stiln
de  vo rb l  cu  Ce l  cu ra t  (S f i n tu l  Gr igo r ie
Teologul).

Nurnai un suflet curat varsi ruglciuni
curate cltre Dumnezeu (Awa Isaia).

Asa cum vrem sI fim in vremea rugiciunii,
tot astfel trebuie sl fim si inainte de rugiciune.
Fericit este acela care se smereste pe sine intru
toate cA acela se va ir-r).lta.
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Smerenia este o ini lgirne si o ini l tare 
'

continui. Cu c2t cineva se slnereste mai aclinc,

cu atdt se inaltl mai sus. Omul cu cat e mai

smerit, tlai slrac si mai de nimic in ocl-rii sli, cu

atat e mai mare in ochii lui Dr-rmnezeu'

Cel ce se urgiseste pe sine a clobinclit

acJevirata cale spre mintuire. Dumnezeu ?i iarti

numai pe acera care nu se iartl pe sine'

Iubeste smerenia cl prin ea l)umnezeu

igi va acoperi plcatele' Smerenia este sarea

virtut i lor.
Dupi culll sarea cll gust m2nclrurilor, tot

asa smerenia comunici virtugilor cleslv2rsirea'

Firr sare trdncatea lesne se stricl; flri smerenie

rrifiutea lesne se descompune: prin m2ndrie,

prin slavl clesart i ' ,  prin nerZrbdare si pieire'

Nimic nu poate s i  se compare cu v i r tu tea

smerenier .  Fa este mama, r lc l lc ina,  hrana,

temelia si legltura oriclrui bine (Sfintul Ioan

Gurl de Aur).
A propl;i in virtuti inseamnl sl propl-

sesti in smerenie. Nu te inllta prin credinp 9i

sfintenia ta, ci petrece intru frictr pl'nd' la ultirna

ta r isuflarc (Awa tsaia)'

A ventt un bltr2n la un alt bltrin si, cind

ei vorbeaLl, a spLls unul din ei: ,,Eu am murit

lunrii" . Iar cel>alalt i-a rlspuns: ,,Nu-ti pune

n:adejdea in tine atata vreme clt n-ai iesit inci

clin acest truP.".
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Cuudnt despre itnportanta rugdciunii

f  and  te  sco l i  d im inea ra  c l i n  somn,
Vgindeste-te ci Dumnezeu iti di" ziua

pe care n-ai fi putur sl gi-o dai singur- si pune
deoparte prima ori sau mi,car un sfert de ori.
din ziua ce ti s-a dat si adu-o drept jertfZ lui
Dumnezeu intr-o ruglciune de rnultumire si
de cerere buni. Cu c2t vei face mai cu os2rdie
acest lucru cu atat mai mult iti vei sfinti ziua, cu
atat mai puternic te vei ingrldi in fata ispitelor
pe care le intdmpini in decursul zilei.

Tot asa, clnd mergi citre somn, g1n_
des te - te  cd "  Dumnezeu  ig i  dd  od ihn i  de
ostenelile tale. Consacri lui Dumnezeu o curati
si smeriti. rugiciune. Buna ei mir:asmd" iti va
apropia pe ingerul tlu spre paza ta.

Ruglciunea cle dimineatl pentftr om este
intocmai ca roua cle dimineatd. pe plante. Cine
se roagi lui f)umnezeu de dimineati. ,  cu o
cuvenitl luare-aminte e mai fericit si mai linistit
tot restul zilei aceleia. Mintea se ocupl toati,
ziua cu ceea ce o preocupi de dimineate, ca o
piatri de moari, care macini in restul zilei grdu
sau neghini..

Si ne strlduim sI punem intotdeauna de
dimineatd gr2u pentru ca vri" jmasul si nu
toarne neghini. Si petrecem ziua ce incepe in
aga fel inc2t ea si ne poatl duce cdtre ziua
vesnici, iar nu cltre noaptea vesnici.

Arhin. Arsenie Boca

Sileste-te ca si in mijlocul ocupatiilor sa

glsegti ml.car citeva minute pentru ca sl te

intorci cu g2ndul si cu ruglciunea pl inl de

evlavie citre Acela Care binecuv2nteazd munca

cinstitl si dl izbdndd,lucrului bun.

Munca si ruglciunea este folosirea cea

mai necesarb. si cea mai bunl, in timpul pe care

Dumnezeu ni-l di in fiecare zi. ,,Roagtr-te si

lucreaztrt" Iatl ptavtla de aur care imbr):tigeaza

toatl intelepciunea vietii pimlntesti'

Tu nu esti creat pentru plm2nt, ci pentru

cer. Dupi ostenelile si grijile vietii, ridicl-te sus

cu mintea si cu inima, revarsl-ti inaintea lui

Dumnezeu sufletul in ruglciuni si multumiri'

Roagl-tel Aceasta este datoria ta, slava ta,

fericirea ta. De la munci, treci la ruglciune, de

la rugiciune la munci! Roagi-te si munceste!

incepe si sf2rseqte-tr ziua cu Dumnezeu'

Cind mergi cltre somn, adu-ti aminte de

moarte, al clrui chip 9i tindi este somnul' Adu-gi

aminte de ce le t recute s i  n id l jdu ieste in

Domnul pentru cele viitoare.

Foloseste spre bine cele prezente'

Cuuint despre rugdciunea,,Doart'ne
Iisu,se "

I isuse Hristoase,
miluieste-md Pe
doul p),4i: Prima

)  a . l
230

f! uglciunea ,,Doamne
ftniut  lu i  DumnezeLt,
picltosrrl" se imParte inmlne,
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oarec^re sti in putinla noastre, dar ca se te
rogi curat este un dar de sus.".

Dactr veti avea rdbdare in necazuri, si
stiti ce veti ave^ gi pe Duhul Sf2nt intru voi.
Dar dacb. veti ^vea si puterea de a mulgumi in
necazuri, atunci Duhul Sf2nt strlluceste in voi.

Cuudnt despre treptele rugdciunii

f.a inceput zici:
D t - Rugiciunea pe boabe de metanii.

Rezu l ta tu l :  dup l  un  t imp,  rug ic iunea se
deaptrnd. de la sine. G2ndurile tale s-au int2lnit
toate cu Domnul I isus Hristos, Cel ?n care
suntem botezati gi la care ai ajuns. Despltimirea
este condigia rugtrciunii neincetate.

Atunci ai o alti, stare sau a doua treaptd' a
rugiciunii:

II - Apoi rugiciunea incepe sl se depene
de la sine firi sl se numere;

III - A treia treapti e c2nd te-ai leptrdat
de toate gdndurile tale. El (Domnul Hristos) Se
expr iml  p r in  gura  ta .  C2nd g indur i le  9 i
cuvintele tale, mintea si simtirea ta este folositi
de insugi  Domnul nostru I isus Hr istos,  El
vorbeste prin gura ta.

Sfdntul Serafim de Sarov, intilnindu-se cu
un general (Motovilov), ii spune acestuia toate
nedreptlgile c2te le-a flcut pentru primirea
gradelor s i ,  spundndu- i - le asa precum i i

Arhii

parte, adicl;,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu", ne duce cu mintea la istoria lui
Iisus Hristos, iar Sfingii pdrinti spun cI prescur_
teazi. in sine toatd, Evanghelia. partea a doua:
,,miluieste-mi pe mine, picLtosul,, infatiseazi.
istoricul neputintei si picitoseniei noastre.

Sf2ntul Macafie spune: ,,Si re rogi oricum,
dar sd te rogi des. Iar si te rogi cu adevirat e
lucrarea Sf2ntului Duh.,,. Sfintul Ioan Scirarul
scrie: ,,C2nd ti se intuneci. sufletul cu g2nduri
necurate, biruieste-i pe potrivnici cu numele
lui Iisus repedndu-L des, cdt mai des.,,. O armd.
mai puternici si mai plini de izbdndl nu vei
gdsi nici in cer, nici pe pi.m2nt.

Roagi-te cu profunzime si gdndeste_te
apoi la tot ce vrei (din cele cuhovnicesti) gi
glndurile tale se vor cur).ti prin rugi.ciune,
roagi- te cu t i r ie s i  f l  ce vrei  (d in cele
ciuhovnicegti) 9i faptele rale vor fi plicute lui
Dumnezeu, iar pentru tine folositoare si mdn_
tuitoare. Roagi-te fierbinte si nu te teme de
nimic, nu te infricoga de necazuri, nu te inspii_
mdnta de nipaste, cA, rugi.ciunea le va inlltura.'Roagi.-te 

cu putere gi nidejde , roagd._te mereu
si nu_te nelinisti de nimic, fii vesel si linistit cu
duhul, cici rugdciunea te va intelepti!

Sf2ntul  Ioan Gurl  de el . r .  z ice:
,,Rugiciunea m5. curiteste imediat.". Sfdntul
Marcu Ascetul zice: ,,Ca si ne rugim intr_un fel
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clescoperea Domnll l  Hristos, ?i cideau toate
trufi i le, toate penele de piun, cici generalul
stia cI St2ntul Serafim nu-l cunoscuse personal
vreod,atd,.

in aceastl stare, cele ale cunoasterii de
Dumnezeu si ale Sf2ntului f)uh vorbesc cu
respec t i vu l  om.  M in tea  ta  (a  s f2n tu lu i )  e
absorbitd de Mintea Domnului Hristos. El i-a
spus toatd, biografia generalului, cuvint cu
cuv2nt.

Zice Apostolul Pavel: ,,Sl ai simtirea si
mintea Domnului Iisus Hristos ?n tine!,' (Filipeni
2  1 -< )

Ieros. Paisie Olaru

GANbVRI bCSPRC RVqACU|{O

Orice rugiciune este dar de la Dumnezeu.
Dar noi, cei mai slabi, avem ruglciunea gurii.
Deocamdatl implineste-o pe asta, t ltucugl.
F|ntdna e addnch, dar funia e scufte si gdleata
e mici.

Citegte dimineala Acatistul Maicii Domnului,
iar seara citeste Paraclisul ei. Crezul - neaptrrat -

mi.car o datd. pe zi, gi Psalmul 50 de doul-trei
ori pe 2i... Mai mult, canonul e benevol: ,,Tattrl
nostru" fZrl numir, ,,Doamne Iisuse" fird. numlr,
metanii lard, numdr.

Fiecare cuprinde cat poate. Nici albina
nu poate lua tot nectarul din floare. Dat tare-i
bine daci faci oleactr de rAnduial6,. Eu ml stiu
pe mine: dacA mtr scol de dimineatl gi-mi fac
oleacl de canon, parc6. sunt un alt om toatd
ziua.

I)ar dacd te scoli dimineata si te inv2.rte9ti
asa, prin castr - cd. mai am asta de ficut, mai am si
teaba as6laltb. -, apoi nu-!i merge bine toatd z\ta.
Aga ci sd. fact oleacl de canon in fiecare zi, ta
dreptul Iov, care aducea jertfr in fiecare zi pentru
feciorii lui - poate au gregit ceva cu gXndul'
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Si faci in fiecare zi cdte metanii poti cltre
Maica Domnului - cel putin 72 metanli _ si la
fiecare metanie si spui asa, ca baba: ,,Maica
Domnului, nu mi Lb.sa... nu mi, llsa, Miicuta
Domnu lu i .  " .

Sd n-o uiti pe Maica Domnului, tatd., sd,
n-o uiti, cd, tare-i buni Mi.icuta Domnului. Agu,
tdtucut)., si. nu lasi rugiciunea...

Mai fr, o metanie, mai citeste un psalm,
mai spune un ,,Doamne I isuse,,.. .  Trebuie si
faci oleaci de r2nduiald,. CI o cirnasd. murclari
nu se spali, numai cu api, ci trebuie si sdpun si
altceva mai tare care si o curete...

S i  dac i  spui  de 100 de or i  , , f )oamne
Iisuse", md.car de 10 ori sd fii cu g2ndul acolo.
Cind stai de vorbi cu cineva, nu stai .le vorbi.
cu dosul... D'apoi c2nd vorbesti cu f)umnezeu!

Asa imi spunea si mie plrintele Daniel,
siracu': ,,Paisie, bre, nu lisa g2nclui sl iasi, afari
d in  ch i l ie . . . " .

G2ndurile mai vin, dar tu nu sta de vorbi"
cu ele, nu le lua in seami. Cauti sl_ti fie tot
t impul  mintea ocupate cu rugic iunea.  Tot
timpul si spui,,Doamne Iisuse',. Si te obisnuiesti
sd spui tot timpul rugiciunea asta, iar pentru
fiecare Acatist sau paraclis necitit intr_o zi si
faci cite 24 de meranii - md,car atit...

Acum, la miezul noprii, aici la Sihla (si la
Sihistria) se face priveghere, incearci si te scoli,
fa mi.car trei cruci, spune ,,impirate Ceresc,,,

Ieros. Paisie Olaru

,,Tattrl nostru" si ce mai stii tu, ?a 24 de metanii -

si ai stat la toatd. privegherea...
Cind nu poti pl2nge la rugdciune, asta

este si pentru umilinta noastrd", tltucuti, ca sd
ne smerim. Nu trebuie neaplrat si, plA,ngem in
hohote.  ,Jer t fa  p l lcut l  lu i  Dumnezeu este
duhul umilit, inima infrdntA si smeritl Dumnezeu
nu o va urgisi."

Cd si diavolul te ajutd. cdteodatb. sd, pl2ngi,
ca pe urml sl te mlndregti si si te pierzt.

Venea aici o femeie si odati mi-a spus:

, ,Eu,  p i r in te,  fac in  f iecare z i  cdte 100 de
metanii", dar lacea fArh blagoslovenie. $i i-am
spus asa: ,,De acum inainte sl nu mai faci 100,

si faci numai 24 de metanii  pe zi. Lt i t  ai
blagoslovenie. ".

$i a venit la mine dupl o lunl de zile
pl2ngdnd qi mi-a spus: ,,Pirinte, nu reusesc sd

mai fac cele 24 de metanii pe zi. Nu gtiu ce se
int2mpll, dar nu pot sd mai fac - eu, care

fbceam c2te 100 de metanii gi incl imi era foane

ugor si le fac, acum in nici una din zile nu am

reusit sd, fac 24 de metanii, asa cum mi-ai sp,us.".
Ai viztt? O lupta vrljmasul, pentru cd

astea erau frcute cu blagoslovenie. C2nd lacea

c2te 100, era si oleactr de mdndrie acolo.
Asa cl tot ce faci sl faci cu blagoslovenia

duhovnicului. Acolo unde esti  tu, mergi la

duhovnic gi spune-i sI-ti dea el si ai o r2nduiali
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de rugdciune. El si stie ri,nduiala rugi.ciunii tale,
iar tu atia se faci, pentru cat ai blagoslovenie.

E bine si ceri sfat si blagoslovenie gi
pentru o faptd, bunl pe care vrei s-o faci sau
pentru o zi de post... Tot ce faci sl faci cu
blagoslovenia duhovnicului, titucutl, ca sl nu
albi, indrl,zneald. vrijmasul la osteneala ta...

Ilr.otogi" .rorr,re este rugiciuneal

rice crestin, fie ciluglr, fie mirean, tre-
buie si. aibl un program de rugiciune.

$ugati-vd, cdt mai mult lui Dumnezeu!
ftAceasta este toara speranta m2ntuirii

noastre. Ci din ruglciune izvorisc toate faptele
bune.

a
4a fri cuminte si sI nu lasi rugi.ciunea.

i bogdaproste cl Maica Domnului este
cu noi si nu llsa ruglciunea.

Qa nu te temi niciodatl, ci.ci la cdrma\
dvietii noastre este Bunul Dumnezeu,

este M2ntuitorul nostru Iisus Hristos cu Mi.icuta
Domnului. El ne acoperi cu harul f)uhului
Sfint. Numai si nu ldsim sfdnta rugiciune.

ieros. Paisie Olaru

p2ncl suntenl
Vfr."- doul

intrebim.

la o riscruce in viagd.,
lucri.ri: sl ne ruglm si

Qa ai pe mama la dreapta gi moartea la
Jst2nga. M2ngiie-te cu ele. C2nd egti

fricos, te mdngdie mama, adicd ruglciunea; iat
c2nd egti prea voios, te mdngl,ie moartea, adici'
lacrimile. Asa, in toatb. vremea, aceste doul
surori igi vor fi de mare folos. Spor in toate
cele bune.

f,f sllbit rivna pentru ruglciune pentru
flci a sllbit credinta in toati lumea' As-

td.zi, frecare crestin gi ciluglr mirturiseste cb'
nu se mai poate ruga ?n prezent cum se ruga
in trecut. Numai cu mare sill 9i osteneall, unii
clluglri buni si crestini isi menlin ruglciunea
curate de zi si de noapte. Ceilalti suntem mereu
inviluigi de griji, de oameni si de neputinte. Iar
c2nd ne rugim, mintea ne este plinl de g2nduri
si rlsp2ndire. Av2nd in vedere cele trei atacuri
prin care a trecut M2ntuitorul pe muntele ispi-
tirii, c2.nd L-a ispitit satana, int2i cu ll'comra, al

doilea cu m2ndria gi al treilea cu necredinta,
b i ru i rea  or ic l ru i  a tac  es te  ca  , ,Domnulu i
Dumnezeu sl ne inchinim si numai Lui sl-i
slujim".

Astl,zi este mare cearta intre cele doud
surori ale lui Lazdr, Marta si Maria, care ,,si-a
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ales partea cea buni". in mlni.stiri, ca peste
tot, Marta asupreste pe Maria si n-o lasi sI se
roage mai mult, iar Mafia pl2nge nemdngiiati..
Dacd. vom pune int2i  Biser ica,  lauda lu i
Dumnezeu, adici pe Maria, si apoi ascultarea,
lucrul m2inilor, adicb. pe Marta, atunci toate
mlni.stirile si bisericile noastre ar inflori si
diavolul ar fi izgonit dintre oameni. Iar sporirea
duhovniceasci, a fieci.ruia ?ncepe de la aceste
cuvinte: ,,Doamne dl sI-mi vid picatele mele
gi si nu os2ndesc pe fratele meu...".

ffioate cirtile de rugi.ciuni sunt de folos,
'l'numai sI le citim cu evlavie si credinti.

cici ne inak6,la Dumnezeu.
Prin rugiciunea ,,Doamne Iisuse Hristoase,

Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mi" stdm de vorbl
cu El.

De mare putere si folos este citirea Psaltirii
si mai ales participarea la slujbele bisericii. Acele
rugiciuni care ne hri.nesc mai mult si ne atrag
sufletul sI le facem, numai si nu ne lenevim,
ci. mare rtrzboi di diavolul ca sI nu ne rugim.

Ruglciunea cu simtire si lacrimi ne uneste
cu Hristos, dulcele nostru Mintuitor.

polosul ruglciunii este implinirea sco-
I pului ei, adicd iertarea plcatelor si

m2ntuirea sufletului, indiferent ci o facem cu
gura, prin cuv2nt, cu mintea sau cu inima.

Ieros. Paisie Olan r

Fiecare cum i l  ?ndeamnd cugetu l ,  duhul  9 i
duhovnicul, asa sI se roage, nutnai sl nu piard/a

mintuirea. Acea ruglciune este mai de folos

care izvorlqte lacrimi de umilintia, c re ne ajuti

sl plrisim plcatele si sl cregtem in dragoste,

in smerenie si in credinti. Fiecare si se roage

cu rugiciunea care il aiuti' str sporeascl mai

mult in fapte bune gi Poclintl.

l.acrimile sunt de mai multe feluri, dar

Llcele duhovniceqti nu se dau, nici nu se

imprumuti, ci sunt un dar de la Domnul. Deci

sl le cerem si atunci c2nd vin, fie ci ne rugim

cu gura sau cu inima, ele sunt bune 9i mult

folositoare, ci sunt de la Domnul si merg la

Domnul. Numai si nu ne m2ndrim ca sd nu

pierdem lacrimile.

/\r ice crestin, f ie ci luglr, f ie mirean,

Vtrebuie sd' aibi un program de rugi'-

ciune, pe care suntem datori si-l facem, pdnl

ce ne obisnuim cu ea.

Dupl ce ne obignuim cu ruglciunea dupi

program Ei lari si vrem o facem, cl obiceiul -

bun sau rlu - este a doua natura. Dacd' am

merge mai des pe la spitale, prin casele de

suferintl, pe la cei siraci si dacl am cugeta noi

la ceasul mortii si al judecltii care ne asteaptd,

atunci ne-am ruga mai mult si am avea, desigur,

s i  lacr imi  f ierb int i  la  rug lc iunea noast td"

241.
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Ruglciunea putinl, flcutl mecanic, din sili sau
cle ochii altora, este buni", clar nu aduce mult
folos pAni se atinge Duhul lui Dumnezeu de
inimile noastre.

pugaciunea nu este teorie care se invati"
fitla scoali. Ruglciunea inimi i, adicd. cea

flcuti  cu simtirea inimii,  este o d).ruire a
Duhului Sf2nt, un dar de sus, pe care il primesc
numai cei vrednici de el.

La bisericL se cdntd.: , ,Si ne curlt im
simturile, ca sd, vedem pe Hristos strilucind in
inimile noastrel". Cine iubeste pe Dumnezeu
din tot sufletul, din toatd" vittutea si din toat)
inima sa, aceluia i se diruieste darul ruglciunii
inimii si darul sfintelor lacrimi. Altfel, .,togi ci.pita
rugi.ciunea inimii din experienti dupl o lungl
practicd, dar se pierde usor, clci inima nu arde
de iubire pentru Hristos. Eu am mai fdcut
cindva o experienti, cu ruglciunea inimii, la
schitul Rariu, dar acum nici eu nu o am.

$rimul folos al rug).ciunii  este pacea
I sufletului si multumirea duhovniceascl.

Oriunde esti, esti linistit; orice faci, esti multumit
stiind ci. toate sunt rinduite de la Domnul.
C2nd este cineva ?n pace, vorbeste bldnd,
intelept si linistit, iar cA.nd nu are pace in suflet,
este tulburat, cu chipul agitat si vorbest e fr,ri
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cugetare si cu pd,cat. Mare dar este pacea 9i
multumirea sufleteascl! Sl le cerem permanent

de la f)umnezeu ?n rugiciunile noastre!

fo!i6i eu nu am rugiciunea inimii, care este
E{cea mai inaltl treaptl a rug).ciunii.

Dar cine doreste sl o aibl sd. inceapd, a

se ruga mai intii cu gura, ,,cd din prisosul inimii

grlieste gura". Apoi, incet-incet, vor spori cu

darul Duhului Sflnt in taina rugiciunii. La fel

face .si copilul c2nd se simte singur si ?i este

foame. Strigl la mama pdni ii rispunde si-i dl

m2ncare, apl si tot ce-i trebuie. Si imitim pe

cop i i  q i  pe  oamen i i  s imp l i ,  ca re  nu  s t i u

rugiciuni, dar zic ,,Tatdl nostru" in genunchi si

cu lacrimi.
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affi;'rugem: ,,|)oamne, nu-mi lua
mi l-ai dat!".

I
rl

$

pand vii la biserici, sl spui rugi.ciunea
V,,Cuvine-se cu adevirat" si in continuare

,,Harul Domnului din Sf2.nta Ta casd, si fie si ?n
casa meal".

l\espre steruinta in rugiciune, Pi.rintele
lJlachint spunea: ,,Cere cu nldejdea cl.

vei primi, iar dacd. intA"rzie rlspunsul, cearrn-te
cu Domnul, si Domnul nu Se va sup).ra vizA.nd
stiruinta ta.".

Y)ra se ne rugim: ,,I isuse, Doamne, noi
['lcu bucurie iti multumim!".

ftespre lipsa de stlruintl in ruglciune,
lJperintele iachint spunea: ,,Arde p},ml,n-

tul sub noi si tu dormi'/".

nui crestin neci.jit, Plrintele ii spunea:

, ,Cau t i - t i  pacea  p r i n  rug i c iune  s i
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Iar in continuare si spui: ,,Nu merit bunltitile

pe care mi le oferi, Doamne!".

fn rugaciune, iubindu-L Pe Domnul,

lceartl-te cu El: ,,Al Tdu sunt, Doamne'

Vrei, nu vrei se mi m2ntuiesti, eu al Tlu sunt!"'

increclere
si nu lt i ta

1n
(-a

Au nu  s t iu  n i rn ic
V in i rn i i .  Merget i  s i

plrintii mai imbunitltiti!

Buglciunear \pentru ea

purtarea de griji zr h:i Durnnezeu
f-ericirea nu-i clin lutnea :rceasta!".

despre ruglc iunea
intrebati cle ea pe

lui Iisus e foarte tainicl
?ti trebuie multl smerenie!

S I

f rq^  s I  ne rug lnr :
1' I  Hristoase, Fiul  lui

ieste-mi pe rnine, plcltosr-rl
pe bineficitorii mei!".

, ,Doarnne  I i suse
Dumnezeu, mi lu-
(sau plcitoasa) si

fluglciunea trebuie spusl cu timp -si firI
?l[\timp, aclicl pentru pravill si canon sI

ai un program aI zllei, ci. te asteapti Dournul si
Maica Domnului si.-ti faci clatoria. in rest, avelrl
program de voie. Dar oriunde ai fi, in orice
pozitre ai sta, mintea sL fie la Domnui. Asa sL
glsesti pustia inimii! Chiar si in mijlocul multimii,
in tren sau in orice imprejurare cll persoane
mul te,  incearc l  s i  tac i  s i  s i  f i i  s ingur  cu
Dumnezeu !

/\ ind mlnlnci, f iecare molf l iruri  rrcbr-r ie
I

VsI fie in ritmul Rug.i.ciunii lui Iisus si sI
ti se parl acea ml,ncare Sf2.nta implrtlsanie.
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pe putem spune despre singuritate ca
VIoc de ruglciune?
intr-adevir, singurd.tatea este un loc

foarte prielnic pentru rugiciune. MXntuitorul a
iubit locurile retrase de vllmlseala qi zgomotul
lumii si le-a ales ca fiind cele mai bune pentru
predica Sa. Astfel, avem ,,Predica de pe munte -

inmulgirea p2inilor", iar pentru sfdnta rugiciune
urca pufin mai sus, la un loc gi mai retras, si
acolo se ruga cdteodatd, toatd noaptea. Sfintii
Apostoli, urm2nd Domnului indeaproape, L-au''
rugat  s l - i  ?nvete  s l  se  roage:  , ,Doamne,
invatd.-ne sl ne rugim!" (Luca 11, 1). Atunci
Mintuitorul i-a invitat ruglciunea ,,Tattrl nostru"
(Matei 6, 9-77), care este modelul desivirgit al
felului cum trebuie si ne rugim. i i zice gi

,,Rugiciunea Domneascd" pentru cl, rostind

, ,Tatd|  nostru",  ne rugim cu adevirat  cu
cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos gi cu
adevdrat in numele Lui. Aceastl ruglciune are
cea mai mare putere dintre toate rugiciunile,
pentru c'i numai Dumnezeu singur putea sd
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ne ?nvete cum vrea El sd fie rllgat. Este cea mai
usor cle inteles si cea mai completl clintre toate
rugiciunile, in ea cuprinz2.ndu-se cereri pentru
toate trebuintele noastre sufletesti si trupesti.
Ea este alcdtuiti, din'trei plrti: chemare, cereri
si incheiere.

Chemarea o formeazi cuvintele: ,,Tatdl
nost ru care est i  in  cerur i " .  DupI  chemare
urmeaz6. sapte cereri, dupi care se incheie cu
o doxologie: ,,Ci a Ta este impdritia si puterea
si mlrirea in vecii vecilor. Amin.". C2nd vom
face explicatea ,,Tatdlui nostru", la orele de Tipic
gi Liturgicl, atunci vom spune mai multe despre
aceastd. ruglciune.

fi acum, pentru ca s5. incheiem si aceastl
a doua parte a acestei lectiuni, vom mal spune
ceva despre rugi.ciunea obsteasci sau rugl-
ciunea Bisericii. Pe llngd rugdciunea particvlar),
pe care f iecare o poate face ina intea lu i
Dumnezeu, Biserica are rugi,ciunea comunl
sau obsteascd, adici la care iau parte tot i
credinciosii. La acest fel de ruglciune s-a ajuns
din cele mai vechi timpuri. Chiar clupi intrltarea
Domnului la cer, Sfintii Apostoli si Maica Domnului
se adunau cu totii la rugZ"ciune, intr-un anumit
loc. Faptele Apostolilor vorbesc de mai multe
ori despre cele dint2i adun).ri ale crestinilor din
Ierusalim. Mai tdrziu, ?n acest scop s-au ficut
biserici pe mormintele sfintilor mucenici. Rugi-
c iunea  obs teasc i .  sau  cu l tu l  c l i v i n  pub l i c
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cuprincle: SfAnta Liturghie, cele sapte Laude,
Sfintele Taine si Sfintele Ierurgii. Ce este Sf2nta
Liturghie, ce sunt cele sapte Laude si celelalte
sfinte slujbe o sl vi spunem la orele de Tipic
si Liturgicl. Desigur ci, in parte, sti;i de pe acum.

Cu aceasta incheiem si aceasti parte a
uneia din cele mai frumoase lectiuni de viagl
monahiceasctr, dar qi cea mar grex.

ff vorbi despre sf2nta rugiciune si despre
f lpost  inseamni a vorbi  despre cele

cloul mari pdrghii de susginere a intregii noastre
vieti duhovnicesti. De aceea, fericesc sufletul
qi inima care au ascultat cu toati atenlia tot ce
s-a dezvtrluit cu privire la aceste arme de m2na
intiia- nu numai ale monahului gi ale monahiei,
dar si ale credinciosului din lume.

Marii sfingi si nevoitori ai lui l)umnezeu
au fost, mai inainte de loate, mari postitori Ei
rugltori cltre Domnul, incep2nd cu Preotul
Moise, care ̂  postit de doul ori c2te 40 de zile
si de noplr, lari sl mindnce nimic, continu2nd
cu Sf2ntul Ilie, care a postit 40 de zile 9i 40 de
nopti, cu Daniil, cel aruncat in groapa leilor, si
cu altii, ajungem la Sflntul Ioan BotezlLorul,
care, din cea mai fragedtr pruncie 9i pdnl la

moarte, a dus cea mai aspri viatb., trlind, cum
spune Sf lnta Carte,  numai cu r ld lc in i  de
copaci, miere sllbaticl ;i alte fructe csi le oferea
natura, in miilocul ch,reia si-a dus toata viata.

7 5 1
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M2ntuitorul insugi a cinstit postul, 9i mai
inainte de a-$i incepe activitatea Sa mesianici.,
posteste 40 de zile si 40 de nopli ?n pustiul
Carantaniei, dupl care, intirit duhovniceste
prin rugi.ciunile pe care le fi.cuse in tot timpul
postului din pustie, primeste ispitirea din partea
satanei - de trei ori.

Si tot de trei ori El o respinge, dupd care
cetele de ingeri au venit si{ slujeau, dupl cum
spune Sfl,nta Carte, iar satana s-a indepirtat de
la El pini la o vreme. De vom face gi noi la fel,
gi de ne vom nevoi cu post si sfinte ruglciuni,
satana se va indepirta de la noi si noi vom
putea tr l i  ?n bunl pace unii  cu alt i i  si  in
adeviratd, vietuire monahiceascd., asa cum se
cade sI o triim.

Amin.

fr
]
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,,Roagi-te si munceste."
(Ora et labora)

DFa se intituleazd. prima noastri con-
["I ferinti inaugurall a unui intreg ciclu

de confer inte pe care ne-am propus sl- l
desfrgurim la sfl,nta noastri minlstire cu scop
educativ-instructiv pentru tot sufletul ce face
parte integrantl din s2nul obgtii.

Cdnd M2ntuitorul nostru Iisus Hristos,
dupl sf2nti invierea Sa din mo4i, S-a ardtat celor
unsprezece ucenici, in Gali leea, in muntele
unde le poruncise prin sfintele femei miro-
nosite sd. meargd,, pentru a-L vedea, le-a grdit,
zicXndu-le: ,,Datu-Mi-s-a toatb, puterea in cer si
pe plm2nt.  Merget i  dar l  s i  invi tagi  toate
neamurile, botezdndu-le in numele Tatllui gi
al Fiului si al Sf2ntului Duh, povltuindu-le sl
pdzeascd toate cate v-am poruncit. $i iatl, Eu
sunt cu voi in toate zilele pinh la sf2rsitul
veacului. Amin.".

Ei bine, mult iubitii nostri plringi si frali
Hristos, Sfintul Apostol Pavel, intemeietorul
indrumi to ru l  ce lo r  ma i  mu l te  d in t re
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comlrnitetile crestine in lumea pigl,n:a, era cel
c i in t2 i  chemat  s l  dea rdspuns 1a aceast i "
intrebare. Pentru acest rispuns el apeleazb,, ca
si Mdntuitorul, la invdttrtura Vechiuiui Testament.

Asa cum reiese din diferitele spicuiri de
texte sfinte din cuprinsul sfintelor sale epistole
adresate diferitelor comunititi crestine, munca
este nu numai o datorie si o necesitate de
neinli.turat a vietii bine disciplinate, dar si o
conditie absoluti a mAntuirii noastre. El pune
la temelia muncii, pe lingl conceptia Vechiului
Testament, si iubirea aproapelui: ,,Cine a ftrat
si nu mai fure - zice el - si mai vdrtos s). se
osteneasci lucr2.nd cu m2inile lui lucru cinstit,
ca sd, aibd, sh, dea celui ce nu are putinta sh
munceasci.".

Iubirea de frati  cere muncl. Fuga de
muncd este un picat impotriva iubirii. Cb.ci dacd.
nu sunt acestea asa, cum se pot impdca intre
ele ceie spuse de Apostol: ,,Neincetat vi rugati"
(l Tes. 5, 17) si ,,lucr2nd ziua si noaptea" (II
Tes. 3, 8)"?

Dovad i  i ns i  cd .  aces te  dou i  mar i
invltlturi s-au ?nfZ"ptuit de citre sirul nesf2rsit
al ostenitorilor in viatd. ne sunt pildele si micile
povestir i  ce ne-au rd.mas adunate in clrt i le
Vieyile Sfinyilor Pdrinti si ?ndeosebi in Pateric,
unde aproape in fiecare paginl sunt puse in
cea mai strllucit). lumini, prin cele mai alese
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cuvinte duhovnicesti, aceste indemnuri intru

totul sfinte si dumnezeiesti. Iar pentru adeve-

rirea si intdrirea celor zise mai sus, iati", dlm

citire numai la doud. pilde de acest fel:

1. Un bitrdn gedea in rai si avea acest fel

de lucrare: sezA.nd pururea in chi l ia sa, era

ingrijit cu mintea, plecat Ia pd'mdnt si cldti-

n2ndu-qi capul, zicea cu suspin: ,,Oare ce va

fi?". Si tb,cea putin. fi iarl9i zicea acelagi cuv2nt,

lacdnd la fel si lucr2nd funia de cosnigl. Astfel

si-a petrecut zi lele sale ingri j indu-se pentru

iesirea din trup.
2. Zis-a un bi.tr2n: ..Dactr monahul, cind

sth. Ia rugiciune, numai atunci se roagi, unul

ca acesta nicidecum nu se toagd.".

$i voi mai spune incd una:

Un bitrin a venit la c: aptr 9i, afl2nd acolo

papuii, a sezut. $i, smulgdnd frunze de pe mal,

?mpletea cognite si le da pe api. in acest chip se

nevoia, pdnd cdnd au venit oamenii si l-au vdzut;

s-a sculat si a plecat, clci nu pentru trebuintl

lucra, ci pentru osteneala si linigtea sa.

Tar flindcb. unii refuzi lucrul cu pretextul

rugiciunii ,  Sfintul Vasile ^rata cum se pot

impd.ca cele doul porunci ale Apostolului de a

ne ruga neincetat si de a munci neincetat.

Mulgumind lui Dumnezen, Cel ce a dat qi

puterea m2inilor spre muncl, si intelepciune

mingii spre primirea stiintei gi a diruit si materia,

atAtceaa uneltelor, c2t gi cea supusl mestesugurilor,

I
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sI lucrlm unde ne af71m, dar sA ne gi rugim c
lucrul m2inilor noastre si. seleascl scopului
si spre a bineplb,cea lui Dumnezeu. in felul
acest^ realizdm si neimprigtierea mintii, intru-
c2t in orice lucrare cerem de la Dumnezeu
rezultat bun pentru munca noastri, dar impli-
nim si datoria de a multumi Celui ce ne-a dat
puterea de a lucra gi observlm si scopul de a-I
binepli"cea Lui.

in Regulile monah ale date de Sf2ntul
Vasile cel Mare, munca este:

1. o poruncd. divind, ce trebuie indepliniti;
2. un mijloc de disciplini gi ordine;
3. un mijloc de ?ntretinere a vietii;
4. un mijloc de punere in practici a iubirii

de aproapele.
Lenea este, dupi. Sfintul Vasile cel Mare,

producitoare de viclenie.
M2ntuitorul are cuvinte tari pentru cei ce

sunt ldncezi la treabi, spun2nd celui ce nu gi-a
sporit talantul prin munc).: ,,Slugi vicleand gi
lenesi., ai stiut cd se cere de unde n-am semi.nat
si adun de unde n-am impristiat? Dar pentru
aceasta trebuia si nu ingropi talentul meu, ci
sI-l fi dat la altul ca si-l inmulfeasci si venind
mi-ag fi luat partea de cdstigat dupi talentul
meu". $i zice Sfintul Vasile cel Mare, si ne
temem de aceste cuvinte ale Domnului nostru
Iisus Hristos. l)e asemenea, se cade ca noi _
ucenici ai M2ntuitorului fiind, Care a zis cl,nd
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era pe pdmint:,,Pislrile cerului isi au culcuguri
qi fiarele silbatice vizuini, iarl Fiul Omului n-are
unde sI-gi plece capul." - sl nu ne llslm sl
fim stip2nif de ceva din lumea aceasta, oricat
de mic, mai ales cI la temelia vietii noastre, pe
l6,ngd, alte doul voturi si figiduinte, st1 si
strricia de bunl voie - ceea ce inseamni nimic
pentru noi, totul pentru Domnul si pentru
aproapele.

inteleptii pb"gdni def7imau ̂ vetea gi pos-
teau gi umblau goi, neb2nd api c2nd le era
sete, pricinuindu-gi tot felul de suferinte si de
necazuti tocmai pentru ace sta, pentru ci voiau
sl nu se lase stip2niti de ceva.

De aceea, Apostolul  Domnului  z ice:
,,Toate imi sunt slobode, dar nu toate imi sunt
de folos." - Toate imi sunt slobode, dar eu nu
vreau sl fiu stip2.nit de ceva.

Iubitorul de argint nu vede adevi.rul, nu
doreste cinstea, nu stie ce este dragostea; el
iubeste aurul si argintul si tot ce ne leagd. de
ele 9i de casa lor mai mult decdt pe Dumnezeu.
El, ori de este treaz, ori de doarme, numai la
avere se gdndegte si numai avere vrseazd.. El
este necontenit un nelinigtit. Cat este de rea
^ceasta pailme prea bine toli igi pot da seama,
cd toate tridtrrtle gi faptele de necinste din lume
din cauza ei s-au f7cut si se fac.

Mdntuitorul insugi a fost v2ndut de Iuda
pentru iubirea de argint. Iubitor de argint insi

I
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este nlr nl lmai cel ce este stepanit de luciul
banilor, ci si cel care este stipi.nit cle ceva din
lunrea aceasta, oric2t de mic ar fi acest lucru -

chiar un caplt de atd, sau un cui.
Testamentul muncii  ne este redat prin

exempiul viu al proorocilor, care mai toti au
fost recrutati dintre oamenii muncitori. Toti, ,,cle
la vllclici pdnl la opinc).", cum este o vorbi. ?n
poporui nostl'u, munceau. Chiar regele nu se
sfia de munci, iar la zidirea Templului 1.000
de preoti au fost cioplitoli in piatrl.

tn istoria cle mai tl.rziu a poporului Israei -
remarca un distins profesor universitar - fiecare
rabin (invlD"tor de lege, cum ar fi la noi preorul)
trebuia si. invete o meserie. Azr s-a ajuns si se
decreteze si la noi in Sf2ntul Sinod, ca lege, czr
nimeni s)" nu mai fie tuns intru monah pini nu
stie, pe Ling/a cele sapte clase elementare, si o
meserie. Rabinii evrei mergeau insd si mai cleparte
privind datoria muncii, zicdnd ci cine nu invat2i
pe fiul sdu o meserie, il invatl meseria de l-rot,
ceea ce ar lnsemna, cu alte cuvinte, ci cine triie-ste
din munca altuia este un hot.

Trec2nd la Noul Testament, stim cu totii
cI Mlntuitorul Se naste in casa clulgheruh_ri Iosif,
iar din micile icoane, din cirtile de religie clin
care am invltat cu totii la scoall, am p1strat cu
totii in mintea noastri. imaginea unui tablou
frumos al Familiei Sfinte uncle se vede Sf2nta
Fecioarl Maria torc2nd.
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Munca n-a fost despirt i t i .  nicioclatl  cle

ruglciune. in mlnlst ir i ,  munczr a fost, intr '-un

fe l  sau a l tu l ,  o  inc le le tn ic i le  per lnanenle a

cllugirilor. Aga cum ruglciunea lari de munci

nu dI roade, tot astfel nici munca f ir/a cle

ruglciune nu poate cla roacle bune. Pentn-t

aceasta, in toate mlnlstirile cle pe tot intinsul

tlrii noastre, prin r'2nduiala Sf2ntului Sinod gi

spiritul de inaltl inteiegere si de orientare al

i.p.S. patriarh, s-au clat dispozitii sl se organizeze
ateliere de lucru, in care orice cilr-iglr sau fi'ate,

tin/ar sau bitrin, sI fie pus la munci, fiecare

dupl puterile lui, pentru a se asigura traiul de

toate zllele. Unii in bisericl ia rugiciune, altii ?n

ate l ier  la  lucru,  zr l t i i  la  gcoal l  predlnd sau

ascult2ncl si invitlncl, cu totii trebuie sI aducem

cele cle folos unei obsti mlnlstiresti.
in feiul acesta, Sf2ntul Sinod al Sfintei

noastre Biserici Ortodoxe Rom2ne, in frunte

cu i.p.S. Patl iarl-r Jr-rst inian, ni.cl i . jduie.ste qi

tinteste si dea monahismului nc>stru un zel nou,

un nou indemn, Lln nou rost.

,,in felul acesta - a spus i.P.S. patriarh -,

rrldljduim sl-i pregltim pe adevlratii monahi

ai noii vieti si ai noii rincluieli mdnlstiresti, ca

ast fe l  monahisml t l  nost ru s i .  f ie  in i i ta t  g i

inclrumat spre rostLlrile lui firesti, pentrll o cdt

mai rodnicl acl lncire si implinire a Regula-

mentului cle organizare .si inviorare a monahis-
mulu i  a tat  in  l i ter l  c2t  s i  in  duh,  ca ast fe l
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minist ir i le sI
pe v2rfuri de
spre slava lui

Amin.

aibd menirea lor de fbclii aprinse
dealuri care sl lumineze tuturor,
Dumnezeu si fericirea tuturor.

28 tunie 7953
Sfdnta Minlstire Ciolanu

Mebn'aII|I bespRe Rvqacu|le

Ql zicem tot t impul zi lei,  oriunde ne
.Jafl im:,,Doamne, aiutd.-ne!",, ,Doamne,

iartl-net" si ,,Doamne, fii cu noi!".

n \ ia ta noastr l  t rebuie s I  f ie  numai  o
Vrus ic iune.

aicilor si surorilor, viata noastrl trebuie
si. fie o rugiciune continul. Nu sunt

multumit de sfintiile voastre fiindcl nu slujiti si
nu c2ntati lui Dumnezeu cu mai multi rivntr,.
Clluglrul trebuie str ardb, de dragoste pentru
Stipdnul.

Srefer rugiciunile scurte, dar fierbingi,
I dec2t rugi.ciuni lungi ficute cu mintea

imprlstiati.

f.a rugiciune, toatd, fiinta noastri sl fie
l)unitl cu Dumne zeu prin focul dragostei.

f !  ugdciunea este bogb,t ia monahi lor ,
f t .o-oura pustnic i lor ,  d"ovad.a mi le i

dumnezeiesti, ardtarea lucrurilor ce vor veni.
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tuglciune ne?ncetati si fie vie, lucrltoare, nu
sl fie numai o ruglciLlne statici..

a')oi stati si vI n-rgati, vi faceti pravtla, clar
Vdupl ce vi ridicati de la praviIi,, vi

certati si rugiciunea voastri" se ridici numai
pani la tavan.

[\aci noi am sta numai si ne rugim lui
lJDumnezeu cu toatb,  c i ldura f i ingei

noas[re, n-at mai trebui si ne zbatem atat, pen-
tru ci El ne trimite hranI.

263

pLrgaciunea nl l  trebuie sir f ie l trr-rgi, ci
flsculta. ca un sul cle foc c;ltre Dumnezeu.

lntre cele cl int1i nevointe sLlnt t lcerea si
lrugiciunea ir-rimii, aclicil trirea ascunsi

cu l)omnul, cle care Sfintii nostri Plrinti nu uitau
sl pomeneasci pe nici o paginl cl in cirt i le
sfinte.

fla ruglciunezr si fie auzitl de Durnnezeu,
Vtrebuie sI str iglm. Arsa cum spune si

clntarea de la Vecernie: ,,f)oanlne, strigrlt-am
citre Tine, auzi-ml|". Si incl: ,,Auzi-mi, l)oam-
nel". Sl fim cr-r totul ?n trezvie la rug).ciune!

I)cela care vrea sl rfunini in trezvie sl
Gll lse roage mereu, concentrat in acl2n-

cimezt inirnii sale, cum spun Sfintii Plrinti.

$ugati-va neincetat" nu inseamni sI stai
14, .  l t tot t impul in genr-inchi, sl f i i  un om

posac, un om posomor2"t. ,,Rugati-vi ne?ncetat"
inseanrnl sI ai tot timpui trezvie adevil'atl in
tot ceea ce faci, sI te g2nclesti :  este sal l  nu
spre slava lui Dumnezeul Fac sau nu acum un
bine? Este sau nu pl icr-rt lui Dumnezeu'/ $i
atunci, verific2nclu-ti pennanent constiinta, poti
s5. zici ci., intr-adevir, te rogi neincetat. Dar o

[\acI se roagd cineva cu gura, iar mintea
lJii reticeste, ce a folosit?

f\ri de munci[i, ori de cititi, ori de c2ntati,
Vori de clormili, ori ait lucru de-l facegi,

toate spre slava lui Dumnezeu sl le faceti.
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cv0Hrre bospRe RVGacu|{e

ffu putem si vorbim cu inlesnire despre
I lrugiciune, nici sl invitlm dintr-o datl

despre rostul slu de cipetenie dacl nu ne vom
f i  incunost in tat  mai  d ina inte de ceea ce

nrglciunea ne cere ca sd, agonisim sau sI c1u-
tlm qi dacl nu vom chivernisi intocmai, asa

cum parabola Evangheliei ne spune, tot ce este

de trebuinll pentru zidirea turnului celui du-

hovnicesc atat de minunat qi preainilgat.
Altminteri, cu toate cd. am putea sl facem

sl se ridice zidurile acestui turn, ele nu vor fi

in stare sl ginl pov^ra clldirii, dacd. mai inainte

nu vom fi ?ndeplrtat deplin tot ce este vicios si

str iclcios qi nu ne vom fi  dereticat inima,

smulgdnd toat1 tulpina patimilor si trlglnd toate

rldlcinile afard., ca apoi sl clldim pe plm2nt

tare; sau, mai cur2nd, de nu ne vom statornici
pe piatra Evangheliei temeliile cele neclddite

ale simplidtii gi umilingei crestine, ci.rora Ie e

dat sd susginl acest turn si acest mare palat al

virtutilor, inc2t ele sI nu mai fie primejduite sl

cadd., ci si se po^te intrlta pdnh,la cer.
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Cei ce si-a pus tr l inicia lui pe zrceasti
cltrltll temelie poate sl infrunte toate ftrrtunile
p:rtinrilor si puhoaiele ni.prasnice ale pf igoanei
celei mai cumplite.

Sfaturi de tnceput pentru rugdciune

f,/ai inainte de a incepe ruglciunea si
I  I  lmed i ta t i i l e ,  es te  b ine  a  te  p reg i t i

ar-llrme pentru aceasta, ad,ici, atat Ngaciunea,
cLt si cLlgetarea cluhovniceascl sI le faci cles-
colrpuse, la inl l t imea g2nclului constient, cu
tot rigazul si pe inclelete, in lumina constiintei.

Larg, cu bun temei, de multe ori adu-
c2ndu-ti in minte un text sflnt care priveste
aceastl priml inclrumare, implineste, ca un
exercitiu incepltor, tot ceea ce ai sl implinesti
clupi aceea ca o cldruire in fata lui Dumnezeu.

intocmai ca un mare muzicant care inain-
tea unui concert isi face exercitiile neapd.rat
trebuitoare ca sii pltrundd in marea lucrare a
unei simfonii. Citeste ceva potrivit acestei pre-
gltiri. Anrinteste-ti de Cdrarea inceputurilor,
,,indrumarea" Sflntului Nichifor din Singurltate
sau altceva asemlnltor. Dup)i citire si reculegere,
pregi.teste-te prin citeva,,aspiratii profunde",
sorbind larg cluhul gi zicA.nd Numele Domnului.

, Ca sd irnplinesti cum se cuvine acest lucru,
te pdstrezi clrept in picioare sau te asezi. Torsul
clescl-ris - partea trupului de la briu in sus,

Ieros. Sandu Tuclor

pieptul ginut ?nainte, coapsele bine asezat€;
umpli cutia pieptului sorbincl larg de tot si dai
in afard. aerul cdt mai pe indelete cu putinli.

insoqegte totul cu l impe zime in gdnd
rostind Numele de mlrire.

Acest exercitiu are ca gintl a te pune in
r2nduiall cuveniti gi a-gi aduce calmul, bunul
temei, asigur2ndu-fi latura trupeascl gi ome-
neasce a lucrdrii de ruglciune si priveghere,
a6t funclion rea deslv2rgitl, nestXnienitd a su-
f lu lu i ,  c2t  s i  paci f tcarea r i tmului  v i ta l  -

regularitatea circulatiei.
Aceasta e ,,lntrarea in isihie", pitrunderea

in , ,odihna Domnului" ,  asezarea la umbra
Duhului etc.

Trebuie si ne pltrundem bine de rostul
acestei pregitiri de rugdciune. E o eroare gi un
fals, o grozavi inselare de sine dacl socotim ci
putem slri dintr-o datd in starea de ruglciune.
Calmul cdt mai de addnc e una din condifile
esenliale ale cuceririi vietii de rugiciune.

Un alt punct de luat in seaml foarte
insemnat este acela ca niciodatl sl nu cauti a
te stridui dincolo de puterile tale. Mai ales cind
eqt i  obos i t .  S i la ,  dezgus tu l  sun t  v r i jmas i i
stiruintei si statornicirii in starea de rugiciune.

Aceasta este de inteles.
Amintirea stdnjenirii, neplicerii incercate

e legat6, fard. voie de aceea a sfo4irii viitoare 9i
ii intdrzie executia, un pretext cu oarecare
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inclreprltire interuine ca sl plrlsesti totul flrl
intozrrce re.

Vrernea de ruglciune trebuie sI-ti fie pu-
ruri o bucurie, o usurare gi o roclire totali" a
omului, atat trupeste, sufleteste si mai ales
duhovniceste.

Mai este de nelipsit, in timpul implinirii
rugi"ciunii ,  sI-t i  pistrezi cdrma g2ndului in
mdni., adicd. sl nu ingddui vreo intrerupere a
lucrlrii lluntrice sau vreo abatere a gindului,
sd-ti plstrezi gdndul necurmat tinut la n:giciune
si nimic altceva sl nu-i mai dai voie sl cugete.
De aceea, ca sfat, in inceputuri le viet i i  de
ruglciune este foarte insemnat si nu te legi de
pravile prea lungi, ci de ruglciuni foarte scurte
si simple. Asa inc2t sl poti  si-t i  pistrezi cu
usurintl acea stlpanire lduntrici ce impiedrcl
gindul sd evacleze, si o ia razna.

DacZ., in ciuda tuturor sfortirilor, se iveste
vagabondajul l luntr ic, atunci e cu totul de
trebuintd" sd nu mai fii deloc ingicluitor fa95. de
tine insuti.  Se-t i  intorci cu putere mintea de
uncle s-a ab).tut, indoind luarea-aminte, ca si"-ti
pd.strezi g2nclul infipt in atentia necesari.

Reincepi lucrarea li.untricl cu liniste si
sdruinti.. R2vna, stiruinta armonioasd, si firi
vreo tulburare, ci cu ingi"duintl E ca o adevi-
rati nenorocire lluntrici pentru cucerirea stlrii
adev' irate de rugiciune a-t i  implini pravi la
gribindu-te, slrind si trec2nd mai depar-te, c2nd
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rugiciunea cle mai ?nainte nu a fost inci sfdrrsitl
sau implinitl cum trebuie. Problema aceasta
de mic i  d isc ip l in l  l iunt r ic l ,  de adevi rat t r
stiruinti ?n aceastl nevointi. asceticl nevizuti.
s i  g ingag i ,  aceas ta  ascez i  su f l e teasc l  s , i
pneumaticl pe care o nesocotim atata este
cov2rsitoare.

Toatb" usclciunea si nerodnicia duhov-
niceascd a omului vine de cele mai multe ori
din lipsa aceasta lluntrici de mlruntia grijtr qi
atentie fa9d, de sine insusi si mai ales c2nd ne-am
asezat la Fata lui Dumnezeu.

Ajungem ca o albie de r2u nemirginitl, a
cdrei api, s-a pierclut in pustiul unui neant intreg
de pietrisuri, nisipuri si impotmoliri zadarnice.

Cei ce nu stiu sI stiruiascl limpede pe
linia firului unui singur glnd care duce la o
singuri. tinti, asa cllm e ruglciunea cea mai
scurtd a chernlrii Domnului, se pierd, se risipesc
de tot, mor lluntric, sfirsesc ?ntr-o infricogatl
albie seaci".

Orice strlduingl sau munci risipitl sfdr-
seste asa gi nu mai poate aduce nici o bucurie
si nu mai poate cla nici un fel de rodire.

Ajungerea pe piscuri le celor mai inalt i
munti e adunarea la un loc a o multime de
mici sforglri care, la urma urmelor, nu este clecdt
faptul de a-ti pune talpa la depirtare cle c2teva
degete mai inainte cle cealaltd. talpd care tocmai
s-a ridicat de la olmlnt.
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Orice infZptuire nu se agoniseste dec2t

in urma unui sir intreg de gesturi mdrunte,

necesare implinir i i .
Am r2de, firl indoiald., de acela care si-ar

propune sb. sar2" de jos, de la poale drept in
piscul unui munte de citeva mii de metri, dar

incuraj lm pe cel ce igi incinge coapsa si o
porneste sprijinit in bastonul lui ca sI intreprin-

dI o astfel de cllltorie.
De aici descoperim rostul pe care il are

stiruinla si rlbdarea in viata noastrl. Dar si
zb.ddrnicra sfo4lrii tzolate, oric2t de uriasl ar fi.
Dar nici inmultirea sfo4lrii nu ajunge, trebuie
sI mai adaugi la aceasta gi regularitatea.

O sfortare, ca sd atb2" pret, trebuie sI fie
inclelungl si crescindl. Sforlarea unei zile sy'
se adauge la cele ale zilelor urmltoare care
s-au scurs si vor urma ca sb. ?ntireasci si si-i
dea putere.

Legile avdntului c2gtigat nu se intemerazd
pe altceva, ca si orice vitezd.. Punerea in stare
de plin mers a unei masini nu se face dintr-o
dati., cit ai clipi. Seria de migclri nu se produce
cu repeziciunea gi regularitatea voitb. dec2t c2nd
migcdrile de mai inainte vin sI creascl pe cele
ale clipei ce a trecut.

Puterea de mers,  c le  impuls iune,  de
impingere mai departe nu e decit rezultatul
eforturilor trecute addugate Ia acela al clipei si
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ea nlr se procluce cu toatl intensitatea decit
dacl nimic nu a venit sl impiedice regularitatea
si precizia . I)acd. un timp de oprile s-a e fectuat,
atunci si st1njenirea trecitoate va anula aceastl
putere intr-o mdsurl ?nsemnatl.

Din aceastd comparatie si, ne inspirfun in
stucliul agonisirii stirii cle ruglciune. E bine sl
lucrezi, dar si lucrezi cugetat e mai bine; qi
fr.r6, continuitate si regularitate, nici o organi-
zare, orrclt de desdv2rsitia ar fi, nu ne va da
implinirea pe ca1'e o aqteptlm.

Cea mai tnaltd formd de rugdciune

$ugiciunea sub forma ei cea mai ?naltl
ftest" chemarea clin acl2ncurile inimii a

Numelui de rnir ire al Dornnului, la care se
adaugh., pentru a implini o octavi. ritmicil,

, ,miluieste-mi, pre mine, p)"cltosul" sal l  mai
strins, cloari ,,miluieste-ne pre noi".

Cea mai inakl. forml de luglciune este
un striglt de adoratie, de dorire, de ndzuinti,,
cle ri,pire. Totusi, se mai adaugi. ceva: simti-
m2ntul nostru c1e fipturl, cle picat.

Inelul acesta, pur spiritual, care leagi tare
inchinarea cea mai inaltA, adevirati. adolatie,
de constiinta picatului, e plin de t2lc si apoca-
lipsl, de tainicl revelatie.

Heruvimii si Serafimii cei cu ,sase aripi, in
necurmata lor adoratie, stim cl prin doui aripi

2 7 7
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zboard, prin doui i-si ingrlclesc privirile ca s)"
poa te  vedea  ma i  b ine  S f2n ta  S lav i .  a  l u i
Dumnezeu si prin doui isi acoperi. angelica
ior goliciune ca sI se poatn invrednici de
cerescul striglt: Sfdnt, Sf2nt, Sfdnt.

Gestul de acoperire, de negrtritd, inclinare
muzicald. si ritmici a celei clin urmi perechi de
aripi ale ingeri lor t in locul gestului nostru
omenesc,  c2nd rost im,  cu o dez legare de
cutremur si suspin: ,,miluieste-rni, pre mine,
pi.citosul".

Fiinte indeosebi si direct ale ,,slujirii lui
Dumnezeu", ingerii, in adoratia lor, as putea
spune cu atat mai mult, au acest simt).m2nt de
fZptur)., care altminteri nici nu este decdt insusi
simtimi.ntul haric de existengi, de atdrnare.

Fdptura se urzeste, este si dlinuieste, din
aceastd vedere a Slavei lui Dumnezert, chiar
cind nu o vede dec2t orb si acoperit.

in i . l t imea absolut i  a  puter i i -purer i lor ,

Mlretia Domnului vesnici. naste ca un contrast
simtirea nimicniciei noastre, nimicului total care
suntem Ia Fata Lui si, de aici, descoperirea si
binecuv2ntata plecare a smereniei sacre.

f,liindcl smerenia nu este dec2t trd.irea
I deplinl a acelei ,,€mdt Iahveh", a fricii

de Dumnezetr, pe care incleosebi o au ingerii
si acei alti ingeri, dar in trup, care sunt sfintii.
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Q t l ru in ta la  t reapta aceasta,  a  ce le i

Jma i  mar i  g r i j i ,  smeren i i  s i  f r i c i  de

Dumnezeu in clutarea marii bucurii si lumini a

Fetei Domnului, iatd toatd, tehnica Sfint i tei
Ruglciuni.

Grozava fricl de moarte care naste si ne

invredniceste de iluminarea preaplinl a invierii,

prin necutmata repetare.

Stlruinga aceasta inddqit)', cu nivala de

adevirat rizboi nevizut car e v r ea si cucereascl

cerul, are in ea o garanlie de prospelime si

biruinti dincolo de orice automatism, dincolo

de orice tehnicl.
E ?nsiEi forma ruglciunii care inchide in

ea pururea o innoire, a aceleiasi nd.zuinfe sacre.
Legitura aceasta dintre ,,Doamne lisuse

Hristoase" si ,,miluieste-ml, pre mine, picd.-

tosul", dintre rostirea Numelui de mare adoratie

si dintre congtiinta plcatului si a smereniei ne

dd. dreptarul si temeiul.
Toatd tehnica isihasti e, de fapt, o tehnicl

profetici si se intemeiazl pe stiruinta unor

revelaqii care se voiesc trlite, o mostenire sacrl

de triire, ,,cale implrdteasctr" ce ne vine dintr-o

rdnduialb, a,,darului intruplrii".
Adoratia cea maj inaltl a inimii curate,

stlruind ll,ngd mintea smeritl pururea in cea

mai addncl constiingtr a pd'catului, de fapt, nu

poate indreptiti nici o tehnicl, dorind pururea
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nur-nai lucrarea suprafireascl a Harului. Totusi,
exist:i o tehnicl a tehnicii, o afila arteior, cllm
spun Pirintii isihasti, care, dgiduindu-se in sine
in rnod creator, se cleplseste.

Frica de Dumnezeu, care este inslsi stlru-
inta zicerii, creste in noi constiinta ,,sfinteniei
de neajuns a lui Dumnezeu", aproape pl,nb. \a
deznldeide.

Dar dacl. ,,Realitatea aceasta vie si sacri"
Care este Domnul, realitate istoricl si cereasci,
intrupati si nescrisi - implejur, care sd. inviluiti
in acloratia cea desi.virsitd., totaIi., neosteniti,
necurmatd, a noastrl ,  Se pistreazd, pururea
dincolo de orice prindere, ,,priz\" in putintl a
,,Esentei Fiintei Sale", clincolo de orice incercare,
,,mestesugire" sau inclrdzneall, totusi, intr-un
chip r lsturnat, aceasta tainici.  Fi int l  a lui
Dumnezeu ni se descoper)., de fapt, ca pornitl
Ea-insi.si spre noi, st lp2nit l  de un duh cle
alegere, ce ni se face v)ditb, prin darul Si.u,
care ne umple si ne nipi.deste.

Fundamentul intregii teologii isihasre este
,,loanit" si astfel nici un ,,nevoitor adevi.rat" nu
poate vreodati uita temeiul rlvnei duhovnicesti
care stie ci: ,,intru aceasta este Sfinta Dragoste,
nu fiindc). noi iubim pe Dumnezeu, ci fiinclcl
El ne iubeste pre noi" (l Ioan 4,10).

Aceastl tainicd si cle neinteles alegere a
Sfintei Dragoste, care izbucneste, purcecle, se
izvordste in  ch ip hot l r i t  c l in  s t r i fundur i le
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tainice si neintelese ale fiintei noastre, trebuie

dupl cr-rviinti intAmpinati, cunoscuti si c2t mai

roclnic folositl.
Toatl viata 9i predania Sfintilor Plrinti ai

Isihiei vin si ne ajute la aceasti. minunati si

pl'ea neprihlnita si sf2ntl int2lnire.

Cdt  mai  cuv i inc ioasa s i  mai  pot r iv i ta

cinstire a int2mpinlrii Domnului, iatd' tehnica.

Mestequgul gi repetarea au valoarea exercitiului

unui salt spre calitativul haric, venirea spre o

recunoastere. Tel-rnica isihastl are valoarea pre-

gltirii unei mari asteptiri a Fecioarelor inte-

lepte. Tehnica ruglciunii  e tehnica sfintelor

Candele, dupl cum atat de minunat ne-a aritat

Sf2ntul Simeon in Imnele Dragostei.
Dar afari cle faptul cl tehnica isihastd a

Ruglciunii e aceastl cdt mai potrivitl deschiclere

a inimii la bunivoirea si izbucnirea Harului,

tehnica aceasta mai are si o valoare de recu-

noastere si asteptare.
Ordinea p lcatu lu i ,  pr in  poc l in t l ,  s i -a

agonisit un anume ,,vesm1nt al nestriclciunii",

o anumitb. sf6,nrb, ingelepciune, care caute,

u rm2nd  in  , , asemanare "  une i  b i ru in le  a

Rlstignirii, biruitl de vrala sfingeniei ce va si

fie, in tot timpul nesfdrsitei astepteri, cu inima

ingenunchtati, sl spele cu lacrimi Picioarele

cele nevizute Care trebuie sl soseascl. Tehnica

de aici isi  agoniseste toate st i l 'uintele, toate

repeterile, toate tecutele mliestrii ale duiosiei
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;i clragostei nevrednice. Tehnica isihastd este

o tei-rnic'i a pragurilor Raice 7 care mrmeazia

gesturile Sfintiior Pirinti cu fruntea piecatd sub

binecuvlntare.

Invinuirea tehnicii isihaste de automatism,
t

lburicarism, fachirism sau alte ,,ciuditenii
g roso lane " ,  p recum au  f l cu t -o  cu  a ta ta
usurltate doctl mai ales unii din ,,savantii cato-
l ici" ai zi lelor noastre, din oficiu obiigagi a
condamna si ei tot ce este al spir i tual i t igi i

,,isihaste", nu meritl aici a fi luatd. in seami.
Nevrednicia 9i stupiditatea ei se va dezgoli
foarte repede cercetitorului de adev)'r.

Dec2t ataL Pdrintii ,,cei vechi", precum si

,,P1rintii pustiului", care ne-au llsat mostenirea

,,linistii" sau a trezviei, dacd. au avut ceea ce
s-af putea numi o ,,concepgie despre Lume",
stim cd nu au cunoscut,,masina" si nici ,,automa-
tismele" ei. Lumea, creatie de lumind a lui
Dumnezeu, e pltrunsl si sustinuti de ,,Sfintele
Lui  Energ i i " ,  Care pr in  Ord inea ingereascd
phstreazd, si cllduzeste totul. Mintile cele fari
de trupuri, adtcl" toate ,,Puterile", ,,Domniile",
,,Stlpdniile" cu toate Ierarhiile ceresti, au fost
ficute pentru aceasta: sI tind si sI tragl totul
spre simplitatea si unitatea cea de slavl a
Tatllui.

Miscarea repetati, ruglciunea necurmatl,
valoarea creatoare a l i taniei, a r i tmuri lor si
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rituriior liturgice sau liuntrice si tot ce s-ar pLltea

numi  o  mes tesug i re  sp i r i t ua l l  ,  o  a r t d

cluhovniceascl si chiar o tehnicl nu au oglindit

si nu au clutat sI urmeze decit aceasta viziune

angelicl pe care ,,cirtile Areopagitice" ne-o fac

vidith.
Iar toatd aceasti' sflnti miscare m1ntu-

itoare se invdrtegte in jurul Sfintei Cluci, in

leglturi cu aceasti. tatnici' figuri a Logosului

Rls t ign i t  in  t rup,  face d in tehnica duhov-

niceascl un ansamblu al ritmurilor intruplrii,

care cJd. un inteles real si realizator incl de aici

mintuirii. Hristos ne dl adevirata tehnicl a

ruglciunii si a indumnezeirii omului. Tehnica,

ea ?nslgi, e un dar; clar din darul Lui.
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