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Prolog
Din inspira ia dragostei dumnezeie ti, în zilele noastre asist m la o reînviere a dorului pentru
teologia mistic i înv tura Sfin ilor P rin i, pentru nevoin , ascetism i rug ciunea neîncetat
a inimii.
Cum se explic oare faptul c în mijlocul tendin ei de a pune pe om în centrul lumii, se ivesc
suflete ce tânjesc dup adev rata via în Hristos – c utând perfec iunea – unirea cu Dumnezeu,
suflete care vor s tr iasc potrivit cu tradi ia Bisericii noastre i cu Sfin ii P rin i? „Aceasta este
schimbarea dreptei Celui Preaînalt” (Psalm 76, 10). Aceasta este lucrarea Sfântului Duh, Care
vie uie te în ve nicie i Care alege i sfin te sufletele în trupul lui Hristos – sfânta,
soborniceasca i apostoleasca noastr Biseric .

Dup multe eforturi chinuitoare, devine din ce în ce mai clar în ziua de azi c tradi ia Sfin ilor
rin i nu este un lucru extravagant, ci o condi ie esen ial pentru un mod de via cu adev rat
ortodox. i este o mare binecuvântare c preamilostivul nostru St pân a s dit, în mijlocul
Bisericii, raiul Gr dinii Maicii Domnului – Sfântul Munte – spre a reînvia Biserica prin darul
harului lui Dumnezeu care se coboar la noi ast zi, neîntrerupt, prin tradi ia vie a Sfin ilor
rin i.
Autorul acestei c i tânje te dup aceast tradi ie. El tr ie te i munce te în lume, dar locuin a sa
„este în rai”, raiul Sfântului Munte, arvuna Împ
iei ce va s vin .
Domnul, Care iube te toat f ptura omeneasc i care ne d ruie te ceea ce sufletul nostru dore te
cu adev rat, a d ruit i Arhimandritului Hieroteos Vlachos, harul de a îndr gi via a
duhovniceasc a Sfântului Munte i de a reg si înl untrul inimii sale emo ia tainic a cuvintelor
rug ciunii: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine p tosul.”
Stând de vorb cu Sfin ii P rin i a primit binecuvântarea lor, a ascultat cuvinte rostite din
nemurire i din preaplinul inimii iar acum le ofer i fra ilor s i.
Este un semn al dragostei Sfin ilor P rin i pentru noi, dezv luindu-ne culmile vie ii duhovnice ti
i încurajându-ne s nu fim ov ielnici în eforturile noastre de a le ajunge, ar tându-ne în acela i
timp primii pa i pe care noi, cei neîncerca i trebuie s -i facem.
Astfel aceast lucrare nu prezint doar starea cea des vâr it a rug ciunii, ci ne introduce i în
stadiile sale cele mai de jos pentru ca i fra ii no tri din lume s o poat practica, spre înt rirea
sufleteasc i spre sfin irea lor. Cred c prin binecuvântarea St pânei noastre, de Dumnezeu
sc toare, care Ea îns i a primit i a tr it plin tatea harului, aceast carte se va dovedi de folos
atât autorului cât i cititorului. Nu mai este nevoie a spune c o mai deas citire a c ilor despre
rug ciunea lui Iisus, va na te în oameni o mai mare dorin de a o practica.
A Domnului Dumnezeului nostru, de la care primim atâta bun tate i des vâr ire, s fie slava în
vecii vecilor.
Arhimandritul Gheorghe,
Egumenul m stirii Sf. Grigorie,
Sf. Munte Athos
Cuprins

Introducere
În paginile ce urmeaz prezint o discu ie pe care am avut-o cu un stare la Muntele Athos. Pe
atunci nu m gândeam c va fi subiectul unei c i. Dar într-o zi, pe când m preg team s citesc
una din scrierile Sf. Maxim M rturisitorul, am auzit o voce dinl untru îndemnându-m s a tern
pe hârtie conversa ia purtat atunci cu în eleptul c lug r atonit. i m-am supus acelei voci pe
care, v m rturisesc, nu am mai auzit-o vreodat . Am început s scriu dup cum mi-a venit în
minte. Aceasta este motivul pentru care ceea ce urmeaz este produsul a doar câtorva ore de
munc , i pentru aceasta îmi cer iertare cititorilor. Înainte de toate, a dori s fac câteva preciz ri.
În primul rând, aceast carte n-ar trebui citit ca o povestire sau ca un basm, ci mai degrab ca o
înv tur trimis de Dumnezeu acelui în elept atonit, care era un purt tor de Dumnezeu „prin
har”. Cititorul ar trebui s se opreasc din când în când s se gândeasc , ba mai mult, s se roage.
S-ar putea chiar ca în unele locuri s aib nevoie s citeasc de dou ori.

În al doilea rând, dialogul trebuie citit p strând în minte scopul pentru care a fost scris, adic
practicarea unei vie i de rug ciune. Ar trebui ca de îndat s ne hot râm a intra în întunericul
dumnezeiesc al rug ciunii lui Iisus, Sinaiul i Taborul unde Îl vom întâlni pe Dumnezeu.
„Chemarea numelui lui Iisus este imediat urmat de prezen a Sa, pentru c numele evoc o form
a prezen ei Lui Iisus” (Paul Evdokimov). Aceast idee urmeaz cuvintelor Domnului: „unde sunt
doi sau trei, aduna i în numele Meu, acolo sunt i Eu în mijlocul lor”(Matei 18, 20), la fel i
cuvântului rostit de apostol „De aceea, v fac cunoscut c nimeni nu poate s zic Domnul este
Iisus, – decât în Duhul Sfânt” (1 Corinteni 12, 3). Când cineva roste te „rug ciunea lui Iisus”,
Sfântul Duh coboar , ca un nor pe Muntele Tabor.
În al treilea rând, cititorul n-ar trebui s încerce s afle cine este monahul cu care am vorbit. S-ar
putea s nu reu easc i ra ionamentele lui ar putea fi gre ite. Acelui sfânt stare nu i-ar pl cea
acest lucru.
În al patrulea rând, cititorul ar putea fi impresionat de num rul mare de citate din Sfin ii P rin i.
Totu i, trebuie subliniat faptul c Sfântul Duh, care a locuit i a lucrat în Sfin ii P rin i, locuie te
i lucreaz de asemenea în pururea veghetorii atoni i. Ei au, cu alte cuvinte, duhul p rin ilor i
astfel pot fi întotdeauna p trun i de înv turile lor, f prea mult trud i eforturi deosebite. Pe
lâng aceasta, de multe ori în timpul discu iei, în eleptul pustnic, care s-a învrednicit a vedea pe
Dumnezeu, i-a deschis c ile sale (Sf. Grigorie Palama, Sf. Simeon Noul Teolog, Filocalia,
etc.) pe care le p stra lâng el, comentând multe pasaje.
Dorin a mea arz toare este s existe cititori care s fie ajuta i s practice rug ciunea lui Iisus, –
rug ciune care a sfin it pe mul i al ii –, pentru a putea fi i ei sfin i.
simt dator s -mi îndrept gândurile i spre preacuvio ii c lug ri, „imitatori ai dragostei
dumnezeie ti” care locuiesc în Muntele Athos, care au l sat lumea i tr iesc adev rata lume,
lumea transfigurat care îl cunoa te pe Dumnezeu Cel Viu. Ei sunt m rturisitorii contemporani ai
lui Hristos, „care s-au desp it de aceast lume i care sunt de fapt mor i fa de ea”. Ace ti
sfin i b rba i m-au sprijinit i ajutat de multe ori, m-au hr nit cu pâinea lor; i eu, care sunt s rac,
le datorez atât de mult. Sunt s rac. Dar, dac n-a fi luat chiar i aceast pu in hran , a fi murit!
Sunt fl mând, totu i tr iesc prin harul lor, binecuvânt rile i dragostea lor.
Rândurile care urmeaz le sunt, astfel, dedicate acestor p rin i care au cunoscut raiul în Sfântul
Munte, ca recuno tin pentru marea lor dragoste – „în schimbul dragostei lor” –, i care au iubit
tima întreita nevoin : cea material (s cia), cea duhovniceasc (smerenia i ascultarea) i
cea a trupului (cur ia); acestor p rin i care au tr it cu adev rat fericirile lui Dumnezeu; pentru
, devenind s raci cu duhul au ajuns boga i i devenind blânzi au mo tenit p mântul; au plâns i
au fost mângâia i; au fost milostivi i s-au miluit; au devenit cura i cu inima i L-au v zut pe
Dumnezeu în toat puterea Lui; au devenit f tori de pace i s-au chemat fii ai lui Dumnezeu.
„Oh, Sfin i P rin i, binecuvânta i c lug ri i pustnici, noi, cei ce suntem p to i, v m rturisim
pe voi binecuvânta i, cei tineri pe cei b trâni, fiii pe p rin i, p to ii pe sfin i” (Sf. Nicodim
Aghioritul).
Arhimandritul Hieroteos Vlachos.
Cuprins

Despre t cere, cuvântare i via a c lug rilor

Sfântul Munte este un loc de tain unde t cerea, care este îns i ve nicia, vorbe te intens, c ci
cerea este limbajul vie ii viitoare. Precum sfin ii îngeri au o putere mai presus de ra iune,
pentru noi de neconceput, prin care ei î i transmit unii altora gânduri dumnezeie ti (Sfântul
Vasile cel Mare), în acela i fel îngerii p mânte ti – care tr iesc în Sfântul Munte i se întrec cu
cei cere ti i netrupe ti în tr ire i în rug ciune – au alt putere pentru a transmite ceea ce tr iesc.
i aceast putere este aceea a t cerii care, mai ales la Sfântul Munte, este cea mai elocvent
predic , „un îndemn t cut”. Monahii de acolo nu vorbesc mult; tr iesc tainele lui Dumnezeu în
cere i se adâncesc în apofatismul Ortodoxiei. Ascult glasul lui Dumnezeu prin t cere i
primesc virtute. Dup Sfântul Simeon Noul Teolog „t cerea buzelor, închiderea ochilor i
asurzirea urechilor sunt pentru încep torii în via a duhovniceasc cea mai rapid cale de a ajunge
la virtute.”
cerea c lug rilor este ziditoare. În Pateric citim urm toarele: „Avva Theofil arhiepiscopul s-a
dus odat la Schit. i adunându-se fra ii, au zis lui Avva Pamvo: zi vreun cuvânt episcopului, ca
se foloseasc . Zis-a lor b trânul: dac nu se folose te de t cerea mea nici de cuvântul meu nu
poate s se foloseasc .”
Ar trebui s mearg cineva la Sfântul Munte cu inten ia de a fi zidit prin t cere. Pelerinului care
tie cum s asculte aceast t cere, totul îi va vorbi. Chipurile t cute ale c lug rilor, pe terile
pustnicilor, m stirile p trunse de atmosfera de poc in , natura îns i precum i toate lucrurile
neînsufle ite din jurul s u, vor povesti multe i îi vor împ rt i înv turi minunate. Acesta este
felul în care Sfântul Munte vorbe te „în t cere”.
Dar uneori vorbesc i atunci zidesc suflete te, deoarece se fac pilde prin în i via a pe care o
duc. „C ci via a f de cuvânt mai mult folose te decât cuvântul f via . Via a i t când
folose te, iar cuvântul i strigând sup . Dar dac i cuvântul i via a se vor întâlni, fac o icoan
a toat filosofia” (Avva Isidor Pelusiotul). Pentru c Sfin ii P rin i duc o via sfânt i au
devenit unelte ale Sfântului Duh, „trâmbi e mistice” ale Sfintei Treimi, ale Iubirii, ale Cuvântului
i ale În elepciunii înal , în orice cuvinte s-ar exprima. Au „cuvinte” s vorbeasc , deoarece
faptele lor sunt din bel ug. i atunci când sunt întreba i, ei rostesc aceste „cuvinte”.
În Pateric, întâlnim foarte des urm toarea cerere: „P rinte, spune-mi un cuvânt s m mântui”.
Un „cuvânt” rostit din sufletul pustnicului ca de la Duhul Sfânt, în limbajul pustiei, este
considerat revelat i neîndoielnic; i cel care îl cere, îl prime te ca pe un rod al harului, f s îl
explice în mintea sa. Acest „cuvânt” de la p rintele înduhovnicit este de neap rat trebuin
pentru cel care îl cere. „Cuvântul” vine dintr-un suflet ce este prieten al lui Dumnezeu, un suflet
nit de iubirea Sa, fiind rostit dup m sura „setei” celui care îl cere. Precum Preasfânta Maic a
Domnului a z mislit pe Cuvântul lui Dumnezeu i a dat na tere lui Hristos Dumnezeu i Omul
devenind din aceast pricin , „bucuria întregii f pturi”, în acela i fel p rin ii, datorit cur eniei
lor au z mislit cuvântul i l-au transmis celor care înseteaz dup el, f cându-li-se pricin de
bucurie.
„Au venit la Avva Fillic ni te fra i, care aveau cu ei câ iva mireni i i s-au rugat s le spun vreun
cuvânt. Iar b trânul t cea. i fiindc îl rugau, le-a zis lor: Cuvânt voi i s auzi i? i i-au zis: da
Avvo. Deci a zis b trânul: acum nu este cuvânt. Când întrebau fra ii pe b trâni i f ceau cele ce
le ziceau lor, Dumnezeu le da cum s gr iasc . Dar acum, pentru c întreab f s împlineasc
ceea ce aud, Dumnezeu a îndep rtat harul cuvântului S u de la b trâni. i ei nu mai au ce s
gr iasc , fiindc nu este cel ce s lucreze. i auzind fra ii acestea, au suspinat, zicând: roag -te
pentru noi, Avvo!”
Prin aceast pild se v de te c în elepciunea este rodul harului. Harul împodobe te oamenii

cura i i sfin i, i „întrupeaz ” cuvintele lor. Este clar deci, c în imea cuvântului este pe
sura înset rii celui care îl cere iar monahii tiu cum s „frâng ” i cele mai împietrite inimi i
le întoarc spre Dumnezeu, chiar dac folosesc un repro discret.
adar, dac îi întrebi cu simplitate, cu smerenie i cu dorin a de a asculta, vei auzi „lic ririle”
harului. Sunt cuvinte simple, smerite, totu i pline de în elepciune i har, sunt cuvinte pline de
duh.
În acest fel ei îl imit pe Hristos, care este atotputernicul Logos al Tat lui i în acela i timp
întruchiparea t cerii profunde. El a vorbit, dar de asemenea a p strat t cerea. Mi carea lui
Dumnezeu spre om este cu siguran nu doar o revelare a Cuvântului ci i o „expresie a t cerii”.
Prin urmare mi carea omului spre Dumnezeu, ca i spre aproapele s u ar trebui s se disting
prin acestea dou . Te îndrep i spre Sfântul Munte cu inten ia de a fi înv at mai mult prin t cere
i mai pu in prin cuvânt.
Monahii de la Sfântul Munte, pustnicii, aceste p ri cânt toare ale de ertului, tr iesc via a la
apogeul ei. Ei sunt deja în rai. Sunt cu adev rat „purt tori de Dumnezeu”, tr ind via a lui Hristos
„în vase de lut”, adic în trupuri istovite de nevoin i de slujirea aproapelui. În ace ti monahi
cineva ar putea vedea îndumnezeirea în fapt , ca s spunem a a, i nu îndumnezeirea înv at
teoretic, de c tre cel lipsit de experien în ale teologisirii. Ei tr iesc în acela i timp i credin a i
faptele. Pentru c , f îndoial , credin a f fapte este o iluzie, dar faptele f credin sunt
idolatrie. Harul lui Dumnezeu, chipul lui Hristos, sunt întip rite pe fe ele lor b torite de vreme.
„Dansul” sfin ilor asce i „fuge de ceea ce este împotriva firii, arat ceea ce este al firii i devine
vrednic de darurile ce sunt mai presus de fire” (Sf. Nicodim Aghioritul).
Când îi prive ti ai impresia c sunt neferici i i tri ti. Îns atunci când lini tea lor interioar se
revars , te cople te. Ace ti sfin i nevoitori sunt asemeni st vilarelor ce opresc apele. Dar când
st vilarul se rupe, apele î i arat for a, inundând împrejurimile. Când gura pustnicului se
deschide te „inund ” cu mireasm . Gurile monahilor sunt „izvoare din care se revars miere i
ap vie”. Ai putea crede c vie ile lor sunt f valoare, dar î i vei da seama curând c ace ti
pustnici sunt „copaci ce ajung sus la cer”, d rui i cu frunze ce aduc umbr , dându- i ad post i
corindu-te. i-i imaginezi îmbr ca i în rase, de neclintit din t cerea lor i nesp la i datorit
re inerii lor de la sp lare (alousia). Îns foarte curând îi vezi ca „plante nemuritoare rodind fructe
minunate”, „crini ve nic înflori i i de-a pururi înmiresma i”, al c ror parfum te umple de
pl cere! i toate acestea pentru c Hristos, via a cea adev rat , tr ie te în ei. Via a lor este
„ascuns cu Hristos în Dumnezeu” (Coloseni 3, 3)
În fiecare c lug r atonit care calc pe urmele Sfin ilor P rin i i tr ie te potrivit înv turilor lor,
po i distinge, dac por i în tine duhul lui Dumnezeu, împreuna-lucrare a dou st ri, în aparen
opuse: cea a mor ii i cea a vie ii. Via a izvor te dintr-o moarte de zi cu zi, i moartea devine
mai adânc dac te bucuri de via . Cu cât spore te moartea mor ii (a p catului), cu atât este mai
deplin tr it via a în Via (întru Hristos); i cu cât cineva tr ie te mai deplin „Via a”, cu atât
omoar moartea, pân acolo încât acela ajunge s vad în sine însu i Învierea i În area lui
Hristos. Adic este omorât p catul i se na te via a. Deci, s-ar putea spune c monahii se îmbrac
cu moartea i dobândesc Via a. Sfântul Pavel scrie c tre Romani: „ tiind c Hristos, înviat din
mor i, nu mai moare. Moartea nu mai are st pânire asupra Lui. C ci ce a murit, a murit p catului
o dat pentru totdeauna, iar ce tr ie te, tr ie te lui Dumnezeu” (Romani 6, 9-10). Sfântul Nichita
Stithatul scrie c la fel se întâmpl cu omul sfânt, devenit asemeni lui Hristos, deoarece este mort
i îngropat pentru lume, tr ind via a lui Hristos: „Cel ce a fost ridicat din moarte, a fost ridicat
împreun cu Hristos. Dac el a fost ridicat cu Hristos prin cunoa terea Sa i moartea nemaiavând
st pânire peste Hristos, atunci nici peste acela nu mai are st pânire moartea necuno tin ei. Astfel

el nu mai tr ie te pentru trup i pentru lume, fiind mort fa de m dularele sale i fa de
grijile lumii, dar întru el tr ie te Hristos, fiind sub legea harului Sfântului Duh, iar nu sub legea
rnii, adic el i-a oferit m dularele sale ca arme ale drept ii lui Dumnezeu Tat l”.
Chiar i în c lug rii ajun i la cele mai înalte st ri de înduhovnicire se reg se te împletirea dintre
odihn i lucrare. Dup Sfântul Maxim, ei tr iesc un „repaus în ve nic mi care” i o „mi care
neclintit ”. R mân „în Hristos” i se mi
neîncetat spre o cât mai des vâr it bucurie de El,
deoarece Hristos este nestemata cea de mare pre . Sfântul Grigorie de Nyssa l mure te acest
lucru: „Ciudat lucru este c repaosul i mi carea pot sta la un loc. C ci cel ce urc deloc nu st ,
iar cel ce st nu urc ; dar aici urcarea este împlinit prin a r mâne în aceea i stare, în elegând
prin aceasta cu cât unul r mâne statornic i neclintit în bine, cu atât str bate mai mult din calea
virtu ii”. Adic r mâne statornic în bine, mi cându-se în acela i timp. Se afl într-o continu
mi care i totu i r mâne în Hristos. Este setea neîncetat dup Hristos, dar în acela i timp i
sa ietatea dumnezeiasc . Un monah a spus odat : „Ceva ciudat mi se întâmpl . Sunt înfometat i
totu i m simt s tul”. Îns pentru omul lui Dumnezeu acest lucru nu e deloc ciudat. Aceasta este
„des vâr ita dar totu i nedes vâr it des vâr ire a celui des vâr it” de care vorbe te sfântul Ioan
Sc rarul.
Via a c lug rului devine necontenit via a Cuvântului lui Dumnezeu, via a lui Hristos. Silindu-se
lug rul vie uie te pe deplin „vârstele” lui Hristos. Hristos este Întrupat în el, f ptuie te minuni,
îndur Patimile, Învie i Se Înal . Tr ind, de aceea, în Hristos, ajunge nu doar la unificarea lumii
sale interioare ci i a celei din jurul s u. Trece peste toate deosebirile, ridicându-se la o stare mai
înalt decât cea de dinainte de C dere – devine asemeni lui Adam cel dintâi. Sfântul Maxim
aminte te cele cinci deosebiri pe care Adam nu le-a învins, pe când omul reu te acum s le
dep easc cu ajutorul lui Adam cel Nou, adic a lui Hristos. El poate trece peste deosebirea
dintre creat i necreat, dintre minte i sim uri, cer i p mânt, rai i lume, dintre b rbat i femeie.
Trecând-o pe ultima dintre ele, continu s o dep easc pe prima, cea dintre creat i necreat. Un
sfânt al lui Dumnezeu se d ruie te pe sine întreg i d ruie te lumea întreag lui Dumnezeu,
ar tându-se prin aceasta cel mai mare binef tor al firii omene ti.
La Sfântul Munte m-am apropiat odat de un astfel de stare (Gheron), un stare care gust
deplin tatea nesfâr it a milostivului Dumnezeu. Locuind într-o cr tur a p mântului, el a
dep it toate tiparele acestei lumi. Nu exist cuvinte care s -l poat descrie. Dac îi spui în elept,
spui prea pu in, numindu-l nebun nu cuprinzi pe de-a-ntregul m sura nebuniei sale pentru Hristos
– pur i simplu nu tii cum s -l descrii. Pentru c a ie it din m surile acestei lumi i se îndreapt
spre dep rt rile ve niciei. Atinge dumnezeiescul foc i este pur i simplu în fl ri, arzând acum
de Lumina necreat . Ore întregi, în timp ce vorbe ti cu el, ai impresia c va fi aprins i c va fi
mistuit. Crezi c va dispare complet din fa a ta precum proorocul Ilie în carul cu foc. Chiar în
momentul în care î i vorbe te, crezi c se va urca la cer, ca Domnul care, „pe când îi binecuvânta,
S-a desp it de ei i S-a în at la cer” (Luca 24, 51). i totu i nu se întâmpl nimic din ceea ce
ai crezut. Se întâmpl altceva, ceva ce sim i în timp ce- i vorbe te despre lucruri privitoare la
via a duhovniceasc . Este asemenea „uimirii” care i-a cuprins pe apostoli pe muntele Tabor.
„…un nor luminos i-a umbrit pe ei, i iat glas din nor zicând: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit,
în care am binevoit; pe Acesta asculta i-L» i, auzind ucenicii au c zut cu fa a la p mânt i s-au
umplut de spaim .” (Matei 17, 5-6). În timp ce vorbe te, Duhul Sfânt coboar dintr-o dat ,
înv luindu-te, prinzându-te. Te cuprinde teama, dar i dorin a de a r mâne acolo. Ascultând
cuvintele lui simple i lini tite, î i aminte ti de Hristos vorbind ucenicilor pe în imea unui
munte sau într-o corabie, pe mare. Sfântul î i vorbe te într-adev r de pe „muntele” theoriei
(vederii lui Dumnezeu) i de pe marea ve niciei, dincolo de lucrurile banale i omene ti, dincolo

de ceea ce e ti.
M-am apropiat de acest Gheron într-o zi. tiam c era un adev rat „teolog”. Nu avea cunoa tere
despre Dumnezeu, ci „cunoa terea lui Dumnezeu”, care este neajuns celor mai mul i oameni!
„C ci cu adev rat munte în at piepti i greu de urcat este cunoa terea lui Dumnezeu. i
mul imea poporului de-abia ajunge la poalele ei.” Doar Moise a fost în stare s urce muntele
vederii lui Dumnezeu. i Gheron era i el, asemeni lui Moise, unul care L-a v zut pe Dumnezeu.
La început m-am sim it stângaci. Despre ce a putea s vorbesc cu el? Ce aveam noi în comun?
Eram noi pe aceea i treapt ? Noi ceilal i suntem la primul stadiu al „filosofiei practice”
(cur irii), în timp ce el a trecut deja de la „contemplarea natural ” (iluminarea min ii) la
„teologia mistic ” (cunoa terea lui Dumnezeu) adic la cunoa terea ve nic . Noi suntem plini de
patimi, în timp ce el e tronul aurit al Împ ratului. Noi închipuim iadul, el e desf tarea Raiului.
Dar în timpul discu iei noastre pustnicul a coborât din în imea sa i m-a ridicat pe mine mai
sus. S-a de ertat pe sine i m-a îmbog it pe mine. „De i a fost odat bogat, a devenit s rac, ca s
pot fi i eu bogat prin s cia lui”. Pentru c întotdeauna unitatea presupune o mi care înspre
exteriorul sinelui de ambele p i, acela i lucru se întâmpl i în unirea cu Dumnezeu. Survine o
mi care de la Dumnezeu înspre om ca i o mi care de la om înspre Dumnezeu. Aceasta este
tr tura distinctiv a dragostei dumnezeie ti. „Teologii numesc dumnezeirea uneori for
erotic , alteori dragoste, i alteori ceea ce este dorit i iubit. Prin urmare, ca for erotic i ca
dragoste, divinul însu i este subiect de mi care; i fiind ceea ce este dorit i iubit cu intensitate,
atrage spre el tot ce este receptiv la aceast for i dragoste” (Sf. Maxim M rturisitorul). Acela i
sfânt p rinte spune mai departe: „Aceast dragoste dumnezeiasc extatic îi sile te pe cei ce
iubesc s nu- i apar in lor ci celor pe care îi iubesc. Aceasta este ar tat la cele de deasupra prin
grija fa de cele de mai jos, la cei ce se afl în aceea i stare prin sprijinul pe care i-l dau unii
altora i la cei mai de jos prin aceea c sunt întor i mai întâi de toate numai înspre dumnezeire”.
Cu alte cuvinte Sfântul Maxim M rturisitorul arat o a ezare despre care Sfântul Dionisie
Areopagitul spune: „erosul dumnezeiesc este i extatic, nel sând pe cei îndr gosti i s fie ai lor,
ci ai celor de care sunt îndr gosti i. i arat pe cele superioare, purt toare de grij pentru cele
inferioare, i pe cele de acela i grad sus inându-se una pe alta, i pe cele inferioare într-o
întoarcere dumnezeiasc spre cele dintâi”.
Voi p stra întotdeauna în minte ba mai mult, în inim , fiecare minut al acelei conversa ii. Ceea
ce urmeaz este prezentarea întâlnirii i a dialogului nostru.
Cuprins

Apus de soare în Muntele Athos
Soarele cobora spre vest. Dimine ile în muntele Athos sunt înmiresmate, fermec toare.
Întunericul nop ii se împr tie în timp ce c lug rii sunt la Katholikonul (biserica cea mare)
Sfintelor M stiri, cântând „Slav ie, Celui ce ne-ai ar tat nou lumina”. S-ar putea spune c
cele ce alung întunericul sunt vocile melodioase, r sunând blând i ritmul cald al clopotelor.
Dup -amiezile la Athos sunt i ele lini tite. O zi de str danii a trecut i noaptea î i împr tie v lul
în care monahul va ascunde multe lupte, lacrimi îmbel ugate i multe nevoin e duhovnice ti.
Soarele cel v zut coboar spre asfin it dar Soarele Cel ce se afl în inimile nevoitorilor nu se
stinge. În inimile lor cu totul curate, neumbrite de norii patimilor î i are locul o zi ve nic
luminoas . O, apusul de soare la Athos! Apus plin de farmec, plin de har, înv luit în lini te.

Dup vecernie unii monahi, mi cându-se încet, cu capetele aplecate, ies din Katholikonul
Sfintelor M stiri sau din micile capele ale schiturilor s se odihneasc în aerul curat, a ezânduse pe o banc din piatr i meditând asupra dulcelui nume al lui Hristos. Vor i st ruie s i
înscrie în inimile lor literele de aur ale rug ciunii. Sunt furat de aceste ceasuri de lini te, când
pân i natura este calm , când chiar i valurile m rii abia se aud lovindu-se de stânci, când
regele soare zugr ve te cerul în toate culorile. Natura la Athos are un farmec deosebit, dat de
rug ciune i de sfin enie. Într-adev r, harul necreat p trunde prin suflet, în trup, întinzându-se
pân i la firea negânditoare i la întreaga zidire. Aici nu se vede ceva s lbatic, nici m car nu
exist ceva s lbatic, totul e lini tit. La Athos toate zilele i nop ile ard în rug ciune. Chiar i
natura este îmblânzit de glasurile frumoase ale c lug rilor, de sunetul clopotelor i de smerenie!
„Aici apa este mai bun , aerul este mai blând i adierea lui mai cald , înv luindu-ne pe noi cei
reci; pretutindenea vezi p duri ce se înal dese, cu copaci ve nic verzi care încânt privirea; vezi
slini, vi -de-vie, dafini, mirt i tot felul de pomi. Nevoin a t cut , care pe unii îi hr ne te iar
pe al ii îi desfat , a cur at acest p mânt de blestem” (Eugen Boulgaris).
Nu m simt atras în mod deosebit de c tre natur . Îns la Sfântul Munte aceasta are un har
deosebit. Ar putea s o priveasc cineva cu ochii monahilor purt tori de Dumnezeu i s se
lumineze. Ar putea s o priveasc , contemplându-o nu cu ochii sau cu mintea ci cu inima
înduhovnicit . i inima tie cum s iubeasc i s aprecieze lucrurile. S-ar putea ca t cerea în
plin tatea ei s joace un rol foarte important, dac „via a care este lipsit de temeri, datorit
credin ei sale în Dumnezeu se mi
din fire spre o în elegere a crea iei lui Dumnezeu” (Sf.
Grigorie Palama).
Cuprins

Urcându-mi propriul Tabor
Apus de soare la Athos – în timp ce soarele se preg tea s apun , eu urcam preg tindu-m s
sar! Apusul soarelui m-a g sit urcând cu mare greutate o potec strâmt i abrupt spre…
rit! S raci în credin , g sim cu greu o bucurie în astfel de urcu uri c tre cei plini de credin ,
care au purtat hot rârea lor eroic de a renun a la lume cu toate atrac iile i pl cerile ei, i care au
îmbr at nevoin a. Urcam undeva pe partea de nord a Athosului. Voiam s pun în practic
cuvintele sfântului Ioan Hrisostom: „Pân i este dorin a cald , îndreapt -te spre ace ti îngeri i
-o mai cald . Pentru c vorbele omene ti nu vor putea s i aprind inima a a cum o poate face
vederea lucrurilor dumnezeie ti”.
De-a dreapta i de-a stânga, se ridicau stânci impenetrabile cu vârfurile lor ascu ite, parc
str pungând cerul, precum o fac vocile i vie ile „locuitorilor” Sfântului Munte. Mergeam
aplecat, cu rug ciunea lui Iisus pe buze, în inim , înl untrul fiin ei mele. Pentru c acesta este
felul în care ar trebui vizitat Sfântul Munte, cu sentimentul unui simplu pelerin. La mic distan
de potec , printre stânci, se puteau vedea case mici, chilii de pustnici. Unele dintre ele sunt în
pe teri, altele ies pu in înafar , i când le prive ti ai senza ia c vor c dea în mare. Înl untrul
acestor grote tr iesc albinele duhovnice ti, g tind mierea dulce a isihiei. Imnul pe care sfântul
Nicodim l-a compus pentru p rin ii atoni i mi-a venit atunci în minte i am început s -l cânt. „O,
albine alese de Dumnezeu, ce- i fac în grotele i pe terile p mântului din Sfântul Munte chilii de
cear , pline de mierea cea mai dulce a lini tii.”.

Chilii asem toare exist i în partea de sud a Muntelui, cunoscut sub numele de Karoulia.
Acolo, spectacolul este incomparabil mai uimitor. „Pe suprafa a ro iatic a stâncilor, care dau
impresia c sunt învelite în rugin , multe locuin e atârn una de alta, în vârf, la o în ime
ame itoare. Unele dintre ele sunt pe teri cu intrarea închis de pere i, având doar o mic
deschiz tur . În alt parte, o proeminen a stâncii a dat posibilitatea unui pustnic curajos s
construiasc un paraclis îngust, una sau dou chilii i o gr din strâmt din care o p dure
minunat de chiparo i a înflorit din solul adus din alt loc, dând o imagine exotic peisajului.
Culoarea pur în care sunt îmbr cate toate aceste locuri ascunse d impresia c ele arat ca ni te
cuiburi de pesc ru i. Schimnicii comunic între ei prin poteci, invizibile de pe mare. Dar s urci
pe ele înseamn s iei o hot râre foarte îndr znea . Sunt mul i dintre pustnici care n-au ie it din
ograda strâmt de ani de zile. De aceea în schiturile mai mari exist cimitire, iar în pe teri firide
unde sunt p strate r
ele fra ilor; pe fruntea fiec rui craniu este înscris numele fratelui i
data mor ii sale.” (Photis Kontoglou).
Ace ti pesc ru i duhovnice ti, porumbeii raiului care îl tr iesc pe Dumnezeu i se înal pân la
al treilea cer, sunt r spândi i de o parte i de alta a stâncilor. Oricine urc poteca aceea strâmt
din partea de nord a Muntelui, pe care o urcam i eu la apus, observ acela i spectacol. i se
înfioar . Simte harul lui Dumnezeu r corindu-l i în acela i timp mistuindu-l ca „rugul aprins” al
lui Moise. Îi vin în minte imagini cu p rin i înainta i, care au trecut prin acel loc i acum dorm în
pace i lini te, a teptând vocea Arhanghelului anun ând venirea Mirelui c ruia vor fi d rui i spre
nunt ; incontestabil inima lui este departe de lume i de toate pl cerile ei. Ei au luptat aici o via
întreag ca s poat g si pacea, i au aflat-o. Acum se odihnesc în sânul lui Avraam. Glasul lui
Hristos, „n-a murit ci doarme” (Matei 9, 26) sun încet în aceste locuri izolate.
Urcam cu gânduri i sim minte deosebite. Întregul inut era st pânit de lini te. Foarte rar puteai
auzi p ri s lbatice zburând pe deasupra i ciripind, sau chiar privighetori cântând. „Athosul
hr ne te privighetori multe i minunate” (Sf. Nicodim Aghioritul). Din când în când se putea
auzi sunetul unor bubuituri înfundate. Mergând, am ajuns la o c su , unde am z rit un pustnic
care încerca s sparg o piatr .
— Binecuvânteaz , Gheron, am spus.
— Domnul s te binecuvânteze, mi-a r spuns.
Acesta este salutul la Muntele Athos. Când ceri binecuvântare, î i r spund: „Domnul (s te
binecuvânteze)”. Cunosc foarte bine importan a lui Hristos pentru via a duhovniceasc . Î i
cunosc, de asemenea propriile sl biciuni. Domnul este dorirea lor i locuin a lor adev rat . Îi
repet foarte des numele pentru c tr iesc în prezen a Lui. El este Cel ce „doarme cu ei, se
treze te cu ei, le îndulce te i le încânt inima prin mângâierea Sfântului Duh”.
— Ce faci acolo, Gheron?
— Încerc, fiule, s sparg bolovanul acesta ca s fac un mic rezervor, s adun apa de ploaie,
pentru a putea bea pu in. Anul trecut am suferit mult de sete.
— Dar e o munc foarte grea! Cu atât mai mult f uneltele potrivite.
— Ce pot face? Trupul are nevoie de ap . M va ajuta Dumnezeu. Putem s nu avem nimic aici,
în pustie, dar de pu in ap este nevoie. Vino în chilie, s o binecuvântezi pentru mine.
Eu, s binecuvântez chilia celui binecuvântat, m-am gândit! Necur itul s sfin easc pe cel
curat!
Am intrat în chilie încet, cu mare grij . În chilia unui pustnic intri cu team , ca într-un loc de
tain . Era murdar, neîngrijit. Dar acestea sunt lucruri f importan pentru atletul lui Hristos.
Cum s g se ti timp pentru un astfel de lucru? Mi-a adus ap i pu in rahat, semne ale dragostei
lui. Într-adev r, în pustia aceea în elegi dragostea curat i sincer . Întreaga inim a monahului

se reg se te pe tava aceea mic cu pu in ap i dulcea ! El î i d ruie te totul.
— Ai venit din lume?
— Da.
— Cum e acolo?
Aceasta e întrebarea obi nuit pe care o auzi la Athos. De aceast dat , totu i, este de mare
importan . Asta pentru c cel ce a întrebat a l sat lumea, ce se îndreapt spre distrugere, acum
cincizeci de ani i nu s-a mai întors. Deci, pustnicul tie foarte bine ce înseamn „lumea”. Este
zidirea lui Dumnezeu dar în acela i timp devine în el toria celui r u. Nu l-a în elat diavolul pe
Adam folosind lucrarea mâinilor Lui? Câ i dintre noi nu p esc la fel?
— Lumea, Gheron, s-a îndep rtat de Dumnezeu. Nu- i mai aminte te de El, nici nu mai tr ie te
dup poruncile Lui. Bisericile sunt goale, în schimb toate locurile diavolului sunt pline. Oamenii
i-au p sit duhovnicii i au umplut spitalele de boli mintale. Slujbele lor le aduc numai
nelini te i toate grijile lor sunt lume ti. Azi avem alegeri, mâine guvernul cade, poimâine
mitinguri. Citesc doar ziare i sunt indiferen i fa de Scriptur . Ore întregi urm resc filme
inspirate de diavol, care îi adorm, i nu înva din Vie ile Sfin ilor…
— O, lumea aceasta nefericit , a r spuns pustnicul. E condus de c tre diavol. Zilnic aduce
lucruri i întâmpl ri ca s alunge amintirea lui Hristos din mintea oamenilor. Îi face s nu se mai
uite la ei în i i s nu le mai pese de mizeria lor interioar . Îi face mai interesa i de al ii de cât
de ei în i. Aceasta este fuga de la Dumnezeu i teama despre care ai vorbit mai devreme. Adam
a p tuit, s-a ascuns, a fugit de la Dumnezeu i apoi au urmat toate suferin ele. Acela i lucru îl
fac i oamenii. M rog fierbinte pentru mântuirea întregii lumi. „Doamne Iisuse Hristoase, ai
mil de mine i de lumea Ta”. Toat noaptea m rog ca Dumnezeu s i arate mila Sa c tre lume.
Aceasta este menirea noastr în aceste vremuri tulburi. Sor ii cad asupra noastr s devenim
martiri.
Pustnicul mi-a mai spus i altele. De câte ori vizitezi Athosul auzi felul acesta de în elepciune la
fiecare pas. I-am mul umit, am cerut binecuvântare, l-am rugat s m pomeneasc în rug ciunile
sale i gânditor, am ie it din chilia care-i este acum mormânt, dar din care va fi înviat în via a
adev rat .
Cuprins

Întâlnirea cu pustnicul
Mi-am continuat drumul spre în imi, spre muntele schimb rii mele la fa . i în sfâr it, cu mare
greu am ajuns la locul pe care doream s -l vizitez. Am stat pu in afar s m r coresc.
Chilia unui pustnic, m-am gândit, nu este doar un loc de tain ci i un „s la ceresc”. Cel ce
luie te acolo i se ocup cu isihia i rug ciunea este un Apostol al lui Hristos. Sfântul
Grigorie Palama spune aceasta într-una din omiliile c tre tesaloniceni, unde i-a luat ca pricin
împrejurarea în care Sfântul Apostol Toma nu s-a învrednicit a-L vedea pe Hristos Cel Înviat,
nefiind cu ceilal i Apostoli în Duminica Învierii. Dar L-a v zut pe Domnul dup opt zile, când
era împreun cu ceilal i Apostoli. i spune Sfântul lui Dumnezeu: „Duminica dup Sfânta
Liturghie, ai grij s g se ti pe cineva care urmeaz Apostolilor lui Hristos i r mâne retras, în
rug ciune t cut , cântând psalmi i dorindu-L pe Hristos. Dac îl g se ti, intr în chilia lui cu
credin ca într-un loc sfânt, pentru c are puterea sfin itoare a Sfântului Duh. i r mâi acolo cât
mai mult, vorbe te cu el despre Dumnezeu i cele cere ti i cu smerenie cere pov uire i ajutor

prin binecuvântarea lui. Atunci, Domnul Iisus va veni i la tine nev zut, a a cum a venit i la
Toma. El va da pace sufletului t u, î i va înmul i credin a, te va sprijini i te va num ra printre
ale ii Împ
iei Cerurilor”.
Urmând pov uirea Sfântului, m-am apropiat de chilie privind-o ca pe un loc tainic. În untru am
avut senza ia c Gheron era un Apostol al lui Hristos, care L-a v zut deja pe Mântuitorul i era în
ca urile Ierusalimului Ceresc. A a încât a devenit dumnezeu dup har i este p rta energiilor
necreate ale lui Dumnezeu, având tot ceea ce are Dumnezeu, înafar de Fiin a Sa. „Toate cele ale
lui Dumnezeu le are cel îndumnezeit prin har, f numai Fiin a Sa” (Sf. Grigorie Palama). Cum
putea s -l v d altfel dac Dumnezeu vorbe te despre el în acest fel, prin Sfântul Grigorie ? Am
vrut, asemeni lui Toma s -L v d pe Hristos, de aceea am hot rât s m apropii de el cu smerenie
i poc in i s împlinesc orice mi-ar fi spus. Dup cum î i va da seama i cititorul, datorit
acestei discu ii despre Dumnezeu i lucrurile cere ti, am sim it o pace adânc rev rsându-se în
sufletul meu…
Am b tut la u a colibei sale. O lini te nesfâr it domnea acolo, lucru ce m-a înfrico at pu in. Sau auzit ni te pa i m run i. U a s-a deschis t cut i unul din ucenici s-a ivit în fa a mea.
— Binecuvânta i !
— Domnul !
— A vrea, dac se poate, s -l v d pe Gheron. E ocupat?
Trebuie s fi foarte discret atunci când vizitezi un pustnic. S-ar putea s -l întrerupi din rug ciune.
Ar putea fi în r pire dumnezeiasc , pe Muntele Tabor, i tu l-ai aduce înapoi în lumea
zgomotoas . Ar fi cel mai mare r u pe care i l-ai putea face. N-ar fi nec jit dac l-ai insulta, ci
dac l-ai aduce jos de pe munte. Dar în acela i timp ar fi cel mai bun lucru ce l-ai putea face
pentru tine, c ci te-ar umple de mireasm dumnezeiasc ! Str lucirea pe care a dobândit-o te va
orbi. „Se înal din rug ciune arzând” (Sf. Grigorie Palama) la fel cum ardea i Moise când a
coborât de pe Sinai, iar israeli ii nu l-au putut privi, pentru c era asemeni fierului dup ce se
scoate din foc. Tr ie ti „o scânteie de nemurire”.
— S întreb, a r spuns ucenicul. S-a întors dup câteva minute.
— Gheron e bolnav, dar se va ridica s te primeasc . S intr m, dac dore ti.
Am stat pu in cu acest monah tân r. Am fost mi cat de prezen a lui în acel loc aspru, de via a i
tinere ea lui în chilia aceea s
cioas . Nu-l tiam, dar am sim it admira ie pentru el.
— Sunte i mul i aici? Am întrebat.
— Gheron i trei ucenici ai lui.
— Am vrut s discut câteva lucruri ce m preocup . De aceea am venit în locul acesta singuratic.
— E bine c ai f cut a a. Cu astfel de gânduri ar trebui s vin pelerinii aici! Unii vin doar din
simpl curiozitate. Vin s -l vad pe Gheron în persoan , i apoi se mândresc c l-au v zut.
Ace tia îl obosesc foarte mult. Îi simte ca pe ni te vizitatori la gr dina zoologic , ca pe ni te
turi ti. A a c e bine pentru tine s -l întrebi de cele duhovnice ti i s -i spui ce te fr mânt . i
trebuie s tii c nu vei asculta vorbe goale. El vorbe te din experien . Gheron tr ie te aceste
lucruri i vorbe te despre unele dintre ele celor ce-l viziteaz , pentru a-i ajuta.
Abia am terminat c P rintele a ap rut înaintea mea. A fost ca soarele r rind brusc! Ca
prim vara ce revars bucurie. Ca o lumânare în întuneric! Barba alb i se rev rsa ca o cascad pe
fa . Ochii lui p trunz tori, str lucitori, luminau. Rar am v zut astfel de ochi transfigura i.
Sfântul Grigorie Palama spune c Apostolilor, înainte de a vedea Lumina Necreat de pe Tabor,
ochii le-au fost schimba i prin puterea Sfântului Duh, pentru a o putea vedea: „În elegi? În fa a
acelei lumini orbi sunt ochii celor ce v d dup fire. A adar nici nu va sim i acea lumin nici nu o
va vedea privirea simpl , ci doar schimbat prin puterea Sfântului Duh. Aceia au fost schimba i

i aceast schimbare, care nu a fost des vâr it , ci a fost cea pe care a putut s o ia firea noastr
muritoare, au primit-o de la Dumnezeu, prin unirea cu Cuvântul”.
i acest P rinte, care adeseori a v zut lumina Taborului, avea privirea transfigurat de aceast
experien , schimbarea fiind evident i binecuvântat .
— Binecuvânta i, am spus, aplecându-m s -i s rut mâna ce purta urmele multor nevoin e. Dar
el s-a aplecat mai jos i a fost primul care mi-a s rutat mâna.
Am r mas ocat.
— Dar, p rinte, de ce mi-ai f cut asta mie, unui nevrednic slujitor al lui Dumnezeu, unul din
turm ?
— Ah, tu e ti preot i ai harul lui Dumnezeu. Ce am eu mai mult decât tine?
— Noi, cei ce tr im în aceast lume slab suntem plini de p cate, în timp ce tu, în pustie, te
bucuri de harul lui Dumnezeu. Te-ai f cut tronul S u aurit, heruvimul arz tor. Scripturile sunt
„întreit scrise înl untrul inimii tale, astfel c tu ai mintea lui Hristos” i ai devenit „s la ul viu al
lui Hristos în duh” (Sf. Grigorie Teologul). De ce mi-ai f cut aceasta?
plângeam de parc a fi fost cople it. i într-adev r eram covâr it de sfin enia i de smerenia
sa. Adeseori suntem mai adânc mi ca i de smerenia cuiva decât de spusele sale! Dragostea lui
este mai sup toare decât criticile sale!
— Îmi pare c nu cuno ti felul în care gândim în pustie, a spus, plecându- i capul. Una dintre
caracteristicile isihiei este con tientizarea p catului. Cel ce vegheaz asupra lui însu i în fiecare
zi, vede asemenea st ri p toase, asemenea ispite ale diavolului înl untrul s u, încât se simte cu
adev rat cel mai r u dintre p to i. Crede-m p rinte, oricine intr în chilia mea este mai sfânt
decât mine. Este un înger al lui Dumnezeu.
…N-am spus nimic. M-a prins de mân i, c uzindu-m cu mare dragoste ca i cum a fi fost
orb, m-a dus înspre paraclis. M-am sim it în acel moment ca un nev tor în fa a luminii
arz toare a soarelui, neputincios în fa a unui uria , un copila în fa a unui b trân în elept! Prima
lui fapt a fost preludiul alteia care a venit pu in mai târziu. Cât de sigur m-am sim it cu el! Ce
har negr it! Chiar i acum îi simt mâna cald !
Am p it prin dou u i joase, unde trebuie s te apleci ca s po i trece. Totul aici e plin de
smerenie. În chilia unui pustnic ar trebui s intri întotdeauna aplecat. Ar trebui s ui i cine ai fost
sau cine e ti. Aici nu este loc pentru oamenii egoi ti, care cred despre ei c sunt cineva. Am
ajuns într-un mic paraclis. M-a dus s m închin la icoanele de pe iconostas i înaintea Sfintei
Mese din Sfântul Altar, în timp ce el aprindea candelele, cântând troparul sfântului c ruia îi era
închinat biserica.
Primul lucru pe care i-l vor spune, în oricare m stire sau schit intri, este s te închini la
icoanele bisericii i primul semn de prietenie este s i dea Sfintele Moa te s te închini. Ele sunt
cel mai important lucru într-o colib s rac . O îmbog esc! Moa tele Sfin ilor, care sunt p strate
cu atât de mult respect arat lipsa sfin ilor din lume dar i prezen a lor „prin har”. Când sufletul
Sfântului p se te trupul i î i atinge des vâr irea, întreg trupul prime te harul dumnezeiesc.
a se explic minunile sfintelor moa te i mireasma lor. În acest mic paraclis, Gheron i
ucenicii lui simt bun tatea lui Dumnezeu i sunt p rta i Cinei celei de Tain .
Mai târziu m-a dus într-un loc care, mi-a spus, era camera lui de zi. Acolo erau câteva sc unele i
câteva c i ale Sfin ilor P rin i: Filocalia, Scrierile P rin ilor pustiei, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul
Efrem Sirul, Sfântul Grigorie Palama, etc. Ne-am a ezat pe dou sc unele. M-a chemat s vin
lâng el, i apoi a fost cuprins de t cere. Evident se ruga la Dumnezeu s m lumineze pentru a
putea vedea pe mine însumi, dar s -l lumineze i pe el pentru a putea spune ceea ce era
nevoie.

Cuprins

Convorbire cu Gheron despre rug ciunea lui Iisus
rinte, am început cu o voce joas , în ultima vreme m simt cuprins de o dorin puternic ,
dit de Dumnezeu, cred, de a fi cur it. V d patimile luptându-se înl untrul meu, v d cum
inima mea este ca o jungl ce hr ne te multe fiare, st pânit de diavol, care- i face toate poftele.
Vreau s m eliberez de aceast stare însp imânt toare. A vrea s -i d ruiesc sufletul meu doar
lui Dumnezeu, a dori s m lumineze. Vicleanul diavol l-a chinuit destul vreme. A a c vreau
fiu cur it dar nu tiu cum. M auzi, Gheron? Vreau s fiu cur it! Arat -mi cum! Sunt gata s
ascult f crâcnire orice mi-ai spune!
Am început încet, dar am ajuns s strig i s plâng. Ultimele mele cuvinte s-ar putea s fi sunat
ca tunetul în urechile pustnicului, atât de puternice au fost! A p strat o vreme t cere. M-a privit
cu mult dragoste; numai monahii au acest fel de dragoste i tiu cum s o arate. Mi-a dat
impresia c nu trebuia s m tulbure aceast grij , c ci era binecuvântat .
— Este v dit, a spus, c atunci când tr im o astfel de stare Duhul Sfânt se s
luie te i lucreaz
înl untrul nostru. A a facem primii pa i pe calea vederii lui Dumnezeu (theoria). Dac vederea
des vâr it a luminii necreate este o nemaipomenit încântare pentru suflet, poc in a i
con tientizarea p to eniei noastre este pentru el „mistuirea focului”. Poc in a i dorin a de
cur ire a sufletului de patimi este o clip de har. Numai când harul intr înl untrul nostru putem
vedea mizeria, ne putem da seama cât de departe suntem de Dumnezeu i lupt m s ne unim cu
el. Noi nu putem avea aceste gânduri i aceste dorin e dac harul lui Dumnezeu nu ne cerceteaz .
Era un îndrum tor în elept, un duhovnic experimentat, un om cu adev rat plin de har. tia,
asemeni celui mai bun doctor, cum s te lini teasc , s i d ruiasc pace, s i dea o doctorie
lini titoare, nu pentru ca s te lase mul umit în egoismul t u, ci ca s te dezlege de el, s te
vindece.
— Odat l murit acest lucru, a spus el mai departe, trebuie s i ar t unele mijloace sau, mai bine
zis, cel mai simplu mijloc. S nu crezi cumva c am s te împov rez cu lucruri foarte grele.
Rug ciunea lui Iisus, „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine
tosul”, strig tul neîncetat spre Dumnezeu Mântuitorul nostru, ne cur sufletul. Toat
mântuirea noastr se sprijin pe chemarea lui Iisus i unirea cu El. S -L chem m i El ne va
vindeca prin venirea Lui. S gemem ca un om bolnav i El, ca un doctor, va veni iubitor în
ajutorul nostru. S strig m ca cel ce a c zut între tâlhari i Bunul Samarinean va veni s ne cure e
nile i s ne c uzeasc spre han, adic spre vederea luminii (theoria) care ne mistuie întreaga
fiin . Când Dumnezeu coboar în inima noastr , El biruie diavolul i cur r ut ile pe care
acesta le-a f cut. Biruin a asupra diavolului este, de aceea, biruin a lui Hristos în noi. S facem
ceea ce ine de partea omeneasc , adic s -L chem m pe Hristos, i El va face ceea ce ine de
partea dumnezeiasc , va birui asupra diavolului i îl va izgoni. A adar s nu urm rim s facem
noi în ine cele dumnezeie ti i s ne a tept m ca Dumnezeu s le fac pe cele omene ti. Trebuie
în elegem bine acest lucru, noi facem cele omene ti, rug ciunea lui Iisus, i Dumnezeu cele
dumnezeie ti, adic mântuirea noastr . Întreaga lucrare a Bisericii este colaborarea dintre divin i
uman.
Cuprins

I. Semnifica ia rug ciunii lui Iisus
Dac am în eles bine, omul biruie te mai ales prin nevoin , priveghere i rug ciunea lui Iisus.
Permite-mi totu i o întrebare. Nu o pun pentru c sunt de acord cu ea, ci pentru c aud multe
obiec ii despre rug ciunea lui Iisus. Se spune c rug ciunea lui Iisus i felul în care este
practicat este o yoga cre tin i este legat de prototipurile religiilor orientale. Ce p rere ai
despre aceasta?
— Se pare c cei ce spun asta sunt complet ignoran i fa de starea de deplin tate a harului din
Biserica noastr , i pe care noi îl primim prin rug ciunea lui Iisus. Ei nu l-au tr it, de aceea nu îl
cunosc. Deci n-ar trebui s -i acuze pe cei ce l-au cunoscut. Sus inând acestea hulesc i împotriva
Sfin ilor P rin i. Mul i dintre P rin i au luptat pentru rug ciunea lui Iisus i au sus inut cu t rie
însemn tatea ei. Atunci? Au c zut ei în gre eal ? A gre it Sfântul Grigorie Palama? Ei sunt
indiferen i chiar i fa de Sfânta Scriptur . Orbii au rostit cuvintele: „Fiul lui David, ai mil de
noi” (Matei 20, 30), ceea ce înseamn „Iisuse, ai mil de noi” i le-a fost redat vederea; lepro ii
au spus-o i s-au vindecat de lepra lor (Luca 4, 27) etc. Rug ciunea „Doamne, Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine, p tosul” are dou puncte de sprijin: cel dogmatic –
recunoa terea Dumnezeirii lui Hristos, i cel de cerere – rug ciunea pentru mântuirea noastr . Cu
alte cuvinte m rturisirea credin ei în Hristos este legat de m rturisirea neputin ei noastre de a fi
mântui i doar prin puterea noastr . Aceasta spune totul, i întreaga lupt a cre tinului î i are
temelia pe aceste dou lucruri: credin a în Hristos i cuno tin a p to eniei noastre. Astfel,
rug ciunea lui Iisus arat în câteva cuvinte toat str dania credinciosului i sintetizeaz întreaga
înv tur dogmatic a Bisericii noastre Ortodoxe.
Noi atingem aceast îndoit cunoa tere prin rug ciunea lui Iisus. Sfântul Maxim arat c patima
mândriei st în a nu lua în seam dou lucruri: a nu lua în seam puterea dumnezeiasc i
sl biciunea omeneasc . i aceast dubl nesocotin d na tere unei „min i dezordonate”. Prin
urmare, cel mândru este omul nesocotin ei, în timp ce dimpotriv , cel smerit este omul îndoitei
cunoa teri. Ultimul î i cunoa te propria sl biciune i puterea lui Hristos. A adar, prin rug ciunea
lui Iisus, noi cunoa tem i m rturisim puterea lui Hristos (Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu) ca i propria noastr sl biciune (miluie te-m pe mine, p tosul). Atingem în acest
fel starea binecuvântat a smereniei. Unde este smerenia este i harul lui Hristos, i acest har este
Împ
ia Cerurilor. Vezi atunci valoarea rug ciunii lui Iisus? Vezi c putem câ tiga Împ
ia
Cerurilor prin puterea ei?
— tiu, Gheron, c o condi ie de c tâi a înv turii ortodoxe este aceea de a nu desp i
niciodat pe Hristos de celelalte persoane ale Sfintei Treimi. Din acest motiv adeseori chem m i
preasl vim Sfânta Treime în toate rug ciunile rostite în tain de preot ca i în ecfonisurile
acestora din timpul Sfintei Liturghii: „C ie se cuvine slav , cinste i închin ciune, Tat lui i
Fiului i Sfântului Duh acum i pururea…”, „Harul Domnului nostru Iisus Hristos i dragostea
lui Dumnezeu Tat l i împ rt irea Sfântului Duh s fie cu voi, cu to i” etc. M întreb dac nu
cumva rug ciunea lui Iisus, care se refer doar la a doua Persoan a Sfintei Treimi, cade de la
aceast înv tur dreapt .
— În nici un caz, i î i voi explica mai departe de ce. Rug ciunea se nume te „rug ciunea lui
Iisus” dar se întemeiaz pe o baz trinitar . Mai mult decât atât Hristos, „fiind unul din Sfânta
Treime” nu exist niciodat f Tat l i Sfântul Duh i alc tuie te, împreun cu celelalte
Persoane, „Treimea cea de o fiin i nedesp it ”. Hristologia este strâns legat de Triadologie.
Dar s m întorc la problema rug ciunii lui Iisus. Tat l ceresc i-a poruncit prin înger lui Iosif s -

L numeasc pe Hristos, Iisus „… i vei chema numele Lui: Iisus…”(Matei 1, 21). Iosif, ascultând
Tat lui, L-a numit pe Fiul Preasfintei Fecioare, Iisus. Mergând mai departe, potrivit Sfântului
Duh care l-a luminat pe Sfântul Apostol Pavel, „nimeni nu poate s zic «Domn este Iisus» decât
în Sfântul Duh” (Corinteni 12, 3). Rostind deci, rug ciunea „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluie te-m pe mine, p tosul” îl recunoa tem pe Tat l i îi suntem supu i Lui. Ba,
mai mult, sim im lucrarea i împ rt irea Sfântului Duh. P rin ii, lumina i de Sfântul Duh ne-au
spus c „Tat l prin Fiul în Sfântul Duh, s vâr te toate”. Întreaga Sfânt Treime a creat lumea i
a f cut omul, i iar i întreag Sfânta Treime a re-creat omul i lumea. „Tat l a binevoit,
Cuvântul S-a întrupat”. i S-a „întrupat de la Duhul Sfânt”. Altfel spus, întruparea lui Hristos s-a
cut „din voin a Tat lui i prin lucrarea Sfântului Duh”. Din acest motiv spunem c mântuirea
omului i dobândirea darurilor dumnezeie ti sunt fapte comune Sfintei Treimi. Ascult ce spun
Sfin ii P rin i despre aceasta.
Sfântul Simeon Noul Teolog scrie c Fiul i Cuvântul lui Dumnezeu este u a mântuirii potrivit
cuvintelor Sale: „Eu sunt u a: de va intra cineva prin Mine, se va mântui, i va intra i va ie i i
une va afla” (Ioan 10, 9). Dac Hristos este U a, Tat l este casa. „În casa Tat lui Meu multe
loca uri sunt” (Ioan 14, 2). A a c intr m la Tat l prin Hristos. i pentru a deschide u a (care
este Hristos) avem nevoie de cheie, care este Sfântul Duh, c ci cunoa tem Adev rul, care este
Hristos, prin lucrarea Sfântului Duh. Tat l a trimis pe Fiul în lume, Fiul i Cuvântul lui
Dumnezeu îl descoper pe Tat l i Sfântul Duh, care purcede din Tat l i este trimis prin Fiul,
misle te pe Hristos „în inimile noastre”! Îl cunoa tem deci, pe Tat l „prin Fiul în Sfântul
Duh”.
Sfântul Maxim vorbe te adeseori în operele sale despre întrup rile mistice ale Cuvântului. El
scrie c , precum cuvintele Legii i ale profe ilor au fost înaintemerg torii venirii în trup a
Cuvântului, în acela i fel Fiul i Cuvântul lui Dumnezeu, întrupat fiind a devenit
înaintemerg torul „prezen ei lui în Duh”, „înv ând sufletele prin cuvintele Sale, astfel ca ele s
fie în stare s primeasc prezen a Lui dumnezeiasc ”. Cu alte cuvinte Hristos trebuie s se
întrupeze înl untrul nostru, noi neputând altfel vedea slava Sa în Ceruri. Întruparea lui Hristos în
noi este plinit prin bun voin a Tat lui i prin lucrarea Sfântului Duh. Vezi cum este exprimat
împreun lucrarea Sfintei Treimi, cum primim i m rturisim marea tain c Domnul ni s-a
descoperit prin întruparea Sa? Acela care dup toate acestea neag i nu prime te rug ciunea lui
Iisus face o mare gre eal . El neag Sfânta Treime. Nu se supune Tat lui i nu prime te
luminarea Sfântului Duh, a adar nu are adev rata împ rt ire cu Hristos. Deci trebuie s se
întrebe dac este cu adev rat cre tin sau nu.
— A dori s -mi explici mai în am nunt ceea ce spuneai mai devreme, diferen ele între
rug ciunea lui Iisus i yoga, i s -mi ar i în ce const superioritatea ei asupra religiilor orientale.
— Subiectul este foarte larg, fiule, i s-ar putea spune multe lucruri pe aceast tem . Din ce am
spus mai înainte, se disting urm toarele:
În primul rând, în rug ciunea lui Iisus se reg se te credin a în Dumnezeu, Care a creat lumea i
Care o conduce i o iube te. Este un P rinte iubitor care are grij s mântuiasc zidirea Lui.
Mântuirea se ob ine „în Dumnezeu”. Din acest motiv, atunci când ne rug m Îl implor m zicând:
„miluie te-m !” Auto-r scump rarea i auto-îndumnezeirea sunt departe de lucr torul rug ciunii
min ii, pentru c acesta este p catul lui Adam, p catul C derii. El a vrut s devin dumnezeu
înafara a ceea ce Dumnezeu a hot rât pentru el. Mântuirea nu este ob inut „prin noi în ine” i nu
„vine din noi în ine”, a a cum pretind sistemele filosofice omene ti, ci este atins „în
Dumnezeu”.
În al doilea rând noi nu lupt m s întâlnim un Dumnezeu impersonal prin „rug ciunea lui Iisus”.

Nu ne c ut m în area spre „nimicul absolut”. Rug ciunea noastr se îndreapt spre Dumnezeul
personal, Dumnezeul-Om Iisus, de aceea spunem „Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu”. Firea
dumnezeiasc i cea omeneasc se întâlnesc în Hristos, cu alte cuvinte „întru El locuie te,
trupe te, toat plin tatea Dumnezeirii” (Coloseni 2, 9). A adar, în monahismul ortodox
antropologia i soteriologia, adic înv tura despre om i cea despre mântuirea lui, sunt strâns
legate de hristologie. Noi îl iubim pe Hristos i îi p zim poruncile. Acord m mare importan
acestui aspect. St ruim în p zirea poruncilor lui Hristos. El însu i a spus: „Dac m iubi i, p zi i
poruncile mele” (Ioan 14, 15). Iubindu-L pe Hristos i p zindu-I poruncile suntem uni i cu
întreaga Sfânt Treime.
În al treilea rând, prin rug ciunea neîncetat nu atingem o stare de mândrie. Sistemele filosofice
pe care le-ai amintit mai înainte sunt st pânite de mândrie. Prin rug ciunea lui Iisus, noi ajungem
la binecuvântata stare de smerenie. Spunem „miluie te-m ” i ne consider m cei mai r i dintre
to i. Nu dispre uim pe nici unul dintre fra ii no tri. Cel ce lucreaz rug ciunea lui Iisus este str in
de orice mândrie, iar oricine e mândru este nebun.
În al patrulea rând mântuirea, dup cum am spus, nu este o no iune abstract ci unire cu
Dumnezeu, cu Sfânta Treime în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Dar aceast unire nu
terge latura omeneasc . Nu suntem „integra i”, din moment ce i noi în ine suntem persoane.
În al cincilea rând, pe m sur ce spore te rug ciunea ajungem la putin a de a deosebi în el toria.
Putem vedea i distinge mi rile diavolului, dar în acela i timp i lucrarea lui Hristos.
Recunoa tem duhul în el ciunii, care de multe ori se schimb chiar i într-un înger de lumin .
Distingem, deci binele de r u, necreatul de creat.
În al aselea rând, lupta pentru „rug ciunea lui Iisus” este legat de cur irea sufletului i trupului
de înrâurârile stric cioase ale patimilor. Nu intim a atinge apatia stoicilor, ci ne str duim s
ajungem starea de nep timire lucr toare, adic nu dorim mortificarea patimilor ci transformarea
lor. F nep timire nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu i nu poate fi mântuit. Dar, din cauz c
aceast dragoste a fost pervertit i deformat , noi ne str duim pentru transformarea ei. Lupt m
schimb m st rile pervertite create înl untrul nostru de c tre diavol. Nu putem fi mântui i f
acest r zboi personal care este realizat cu ajutorul harului lui Hristos. Dup Sfântul Maxim
rturisitorul, „priceperea duhovniceasc f cur irea inimii este teologia diavolilor”.
În al aptelea rând, prin „rug ciunea lui Iisus” noi nu încerc m s c uzim mintea spre nimicul
absolut ci s o întoarcem spre inim i s coborâm harul Lui Dumnezeu în suflet, de unde se va
spândi în tot trupul. „Împ
ia lui Dumnezeu este înl untrul vostru” (Luca 17, 21). Dup cum
înva Biserica, nu trupul în sine este r u, ci felul nostru de a gândi dup trup. Nu trebuie s
sc m de „haina sufletului” cum pretind sistemele filosofice, ci trebuie s o mântuim. În plus,
mântuirea înseamn r scump rarea întregului om, a sufletului i a trupului. Nu avem prin
urmare, ca scop distrugerea trupului ci lupt m împotriva idolatriz rii lui. Nu dorim nici
distrugerea vie ii. Nu râvnim s ajungem în starea de a nu dori via a pentru a înceta suferin a.
Noi practic m rug ciunea lui Iisus pentru c înset m dup via i vrem s tr im ve nic cu
Dumnezeu.
În al optulea rând nu suntem indiferen i la lumea din jurul nostru. Feluritele sisteme pe care le-ai
amintit înainte evit s înfrunte problemele oamenilor, pentru a putea men ine pacea i
indiferen a. Noi avem în minte contrariul: ne rug m neîncetat pentru to i. Suntem mijlocitori
pentru lumea întreag . Mai mult, mântuirea este unire cu Hristos în timp ce suntem în comuniune
cu alte persoane omene ti. Nu ne putem mântui prin noi în ine. O bucurie care e numai a noastr ,
s fie bucurie i pentru ceilal i, nu este bucurie adev rat .
În al nou lea rând nu d m prea mare importan tehnicilor psihosomatice i nici diferitelor pozi ii

ale corpului. Consider m doar c unele dintre ele ajut la adunarea min ii în inim , ceea ce este
posibil în cele din urm i f acestea. Repet, noi nu lupt m pentru nep sare, care este o stare
negativ , ci pentru dobândirea harului lui Dumnezeu.
— Î i mul umesc mult, Gheron, pentru aceste înv turi. Ele au o mare importan pentru c vin
de la tine, care le cuno ti din experien . A vrea s te mai întreb ceva. Este dobândit cur irea
i mântuirea, adic îndumnezeirea, doar prin rug ciunea lui Iisus? Celelalte rug ciuni nu sunt
potrivite? Ele nu ajut ?
— Fiecare rug ciune are o putere uria . Este un strig t al sufletului. Ajutorul dumnezeiesc vine
potrivit credin ei i str daniei celui ce-l cere. Exist mai multe feluri de rug ciune: rug ciunea
liturgic , rug ciunea individual , etc. Dar rug ciunea lui Iisus are o valoare nepre uit c ci, dup
cum spune Sfântul Isaac Sirul, ea este acea chei cu ajutorul c reia putem p trunde taine pe care
„ochiul nu le-a v zut, urechea nu le-a auzit, nici inima omului nu le-a închipuit”. Adic
rug ciunea lui Iisus poate st pâni mintea i o poate face s se roage f încetare; atunci mintea
devine „f culoare”, „f form ”, „f contur” i dobânde te într-un r stimp scurt har peste
har. Rug ciunea lui Iisus aduce mult har, mai mult chiar decât psalmodierea, pentru c este strâns
legat de smerenie i de con tiin a p to eniei noastre. A a ne înva P rin ii.
a de pild , Sfântul Grigorie Sinaitul ne spune c psalmodierea este pentru cei ce lupt pentru
cur irea inimii i pentru încep tori, în timp ce rug ciunea lui Iisus este pentru cei ce au gustat
harul dumnezeiesc, pentru isiha ti. „Tu nu cânta nici mult, c ci aceasta aduce tulburare, …
Cântarea mult este a celor ce se îndeletnicesc cu f ptuirea, pentru necuno tin i pentru
osteneal , nu a celor ce se lini tesc, c rora le ajunge s se roage numai lui Dumnezeu, în inim ,
i s se ab in de la gânduri. … Iar cel ce a gustat din har trebuie s cânte cu m sur , dup cum
spun p rin ii, îndeletnicindu-se cel mai mult cu rug ciunea; i când se leneve te, s cânte, sau s
citeasc scrierile despre f ptuire ale p rin ilor”.
De obicei, fiul meu, a continuat el, odat cu psalmodierea vine dezordinea, p trunzând în inim
egoismul i mândria pentru m iestria cânt rii, pentru p rerile pe care le au ceilal i, pe când nu
exist nimic dinafar care s stârneasc mândria celui ce roste te „Doamne, miluie te-m ” în
chilia lui. Pentru acest motiv isiha tii practic mai mult acest fel de rug ciune l sat de P rin ii
no tri i fac utreniile i vecerniile cu m niile, repetând rug ciunea lui Iisus.
— Rug ciunea lui Iisus e destul de scurt . Cum se poate fixa mintea asupra ei?
— Mintea se concentreaz mai bine pe fraze scurte. Dar rug ciunea lui Iisus are o profunzime
imens care nu poate fi v zut dinafar . Mintea dobânde te însu irile lucrurilor în care r mâne i
tre acelea î i îndreapt dorin a i dragostea. Aceasta o spune Sfântul Maxim: „mintea r mâne
statornic în lucrurile care o sporesc; de aceea asupra acelor ce o sporesc î i îndreapt i dorin a
i dragostea, fie c sunt dumnezeie ti i proprii i în eleg toare, fie c sunt lucruri trupe ti i
tima e”. Mai mult, acela i lucru se întâmpl cu cunoa terea. Ceva ce la prima vedere poate
rea simplu, poate deveni un subiect de medita ie i de studiu îndelungat. Cu atât mai mult
dulcele nume al lui Iisus! Po i medita toat via a asupra lui.
— Deoarece rug ciunea lui Iisus are o astfel de putere, l mure te-m Gheron, cum este alc tuit .
Cum se poate cineva bucura de ea? tiu c te pot sup ra fiind ne tiutor în aceste probleme, dar
po i ajuta foarte mult spunându-mi acestea.
— Rug ciunea lui Iisus este cea mai mare tiin , fiul meu. Nu poate fi descris exact nici nu
poate fi definit de teama de a nu fi prost sau nedeplin în eleas de cei ce nu au avut nici cea mai
mic experien . Este într-adev r un lucru m re . A spune chiar c este cea mai înalt form prin
care dobândim Theologia sau vederea lui Dumnezeu, care este izvodirea i sfâr itul rug ciunii
curate, fructul ei binecuvântat. Locul în care se câ tig rug ciunea curat este lini tea dulcei

pustii cu tot ceea ce înseamn aceasta.
— Am citit, Gheron, câteva c i i articole referitoare la aceast lucrare plin de har, lucrarea
rug ciunii min ii, chemarea neîncetat a numelui lui Iisus. Îns , deoarece mi-ai ar tat mai
am nun it semnifica ia ei, a vrea s -mi împ rt
ti câteva gânduri ivite din c ut rile tale i din
înv tura Sfin ilor P rin i. Nu vreau s înv doar din curiozitate ci din zelul meu de a tr i, atât
cât pot, aceast stare binecuvântat . Te rog, nu-mi refuza dorin a!
Cuprins

II. Treptele rug ciunii lui Iisus
În parte am vorbit despre ea, pu in mai înainte. Rug ciunea inimii cere în primul rând renun area
la lume, ascultarea de un duhovnic, hot rârea de a se înstr ina i de a p zi poruncile lui Hristos.
La început aten ia noastr se concentreaz pe împlinirea poruncilor lui Hristos i este ocupat cu
deprinderea înfrân rii i ascult rii. tim din înv tura Sfin ilor P rin i c virtu ile nu unesc
des vâr it pe om cu Dumnezeu ci ele sunt mijlocul cel mai bun pentru dobândirea rug ciunii
care une te pe om cu Dumnezeu-Sfânta Treime. Virtu ile sunt condi ia esen ial pentru a primi
mai mult har, dar ele aduc prin ele însele har. Când duhovnicul, care are experien a rug ciunii lui
Iisus, realizeaz c voin a ucenicului s u a fost t iat i c a fost cur it de patimile cele mai
grozave, numai atunci hot
te s -i dezv luie tainele rug ciunii lui Iisus. Dar chiar i atunci, nu
îi spune totul ci doar atât cât poate el duce i lucra. Îl c uze te pu in câte pu in pentru a evita o
dere prea mare, în caz c ar putea fi dezam git sau în elat.
— Ce sunt aceste trepte? Care sunt pa ii care ne duc la unirea cu Hristos i la înfruptarea din
harul îndumnezeitor?
— Scopul fundamental al rug ciunii lui Iisus este reunificarea omului „care s-a împ it”.
— Iart -m te rog c te întrerup. Ce înseamn reunificarea omului?
— Omul, potrivit Scripturii, a fost creat „dup chipul lui Dumnezeu” (Coloseni 3, 10).
Dumnezeu este Treime, adic , fiin în trei ipostasuri (Tat , Fiu i Duh Sfânt). Astfel, sufletul
fiind creat dup chipul lui Dumnezeu, este unic dar multiplu. El are trei puteri: mintea (ra iunea),
dorin a (pofta) i voin a (mânia). Toate trei trebuie s fie unite i îndreptate spre Dumnezeu.
Dup Sfântul Maxim M rturisitorul, prefacerea lor dup fire înseamn pentru minte s cunoasc
pe Dumnezeu, pentru dorin s doreasc i s iubeasc numai pe Dumnezeu, iar pentru voin s
împlineasc voia lui Dumnezeu. În acest fel e împlinit porunca „s iube ti pe Domnul
Dumnezeul t u din toat inima ta, din tot sufletul t u, din tot cugetul t u i din toat puterea ta”
(Marcu 12, 30). Când mintea r mâne în Dumnezeu, ridic dorin a s Îl iubeasc i voin a s lupte
împotriva duhului r u i s caute cur irea. Astfel, existând un imbold spre Dumnezeu, exist
unirea. P catul rupe uniunea celor trei însu iri ale sufletului. Mintea tinde s -L nesocoteasc pe
Dumnezeu, pofta este îndreptat înspre creaturi nu spre Creator, iar voin a este supus tiraniei
patimilor. În acest fel, p catul înrobe te cu totul sufletul. Prive te cum descrie Sfântul Grigorie
Palama aceast stare. Mai întâi mintea se mi departe de Dumnezeu i se întoarce spre celelalte
creaturi: „de câte ori deschidem o u patimilor, mintea se împr tie imediat, preocupat tot
timpul de lucrurile trupe ti i lume ti, asupra mul imii pl cerilor i gândurilor împ timite care
vin cu ele”. Apoi mintea, c zând de la Dumnezeu, abate dorin a de la El i de la poruncile Lui:
„când mintea r ce te, dorin a se risipe te în desfrânare i nebunie, împr tiindu-se asupra
nenum rator lucruri rele … iar mintea mole indu-se, puterile sufletului se împu ineaz iubind

mai mult f pturile i dorindu-le pe acelea. Tânjind dup diversitate, pofta se dezbin în pl ceri,
risipindu-se în ele, de aceea ajungând s doreasc necur iile nu cele trebuincioase, adic cele
trupe ti nu cele cuviincioase, sau cu alte cuvinte dorind nu lucrurile cele ce-i sunt de trebuin , ci
pe cele de arte i lipsite de slav ”. În cele din urm voin a este supus patimilor, este chinuit i
„omul, care a fost sortit s devin fiu al lui Dumnezeu, se face uciga i nu doar asemeni celor
mai s lbatice fiare, ci i târâtoarelor i animalelor otr vitoare, asem nându-se unui scorpion, unui
arpe, unui pui de viper ”.
Deci, cele trei puteri ale sufletului se abat de la Dumnezeu i în acela i timp se pierde unitatea
dintre ele. Dorin a ar vrea s se întoarc la Dumnezeu dar voin a nu-i permite; pofta ar vrea s se
întoarc la Dumnezeu dar mintea, neavând credin în El, nu vrea s -L iubeasc . Noi lupt m
pentru aceast unitate i o atingem, în final, prin rug ciunea lui Iisus. Întoarcerea la Dumnezeu
începe cu adunarea min ii. Scopul nostru este s desp im mintea de atrac iile care o înconjoar
i s o aducem înl untrul ei astfel încât i pofta s fie adus înapoi.
— Mi-ai f cut o prezentare str lucit , mul umit c reia am în eles foarte bine.
— Nu eu fiule, ci P rin ii sunt cei care i-au spus acestea.
— Ai putea s -mi explici mai am nun it care sunt treptele rug ciunii? De unde se începe i cum
se înainteaz ?
— Sunt cinci stadii importante. Prima treapt const în rostirea cu voce tare a rug ciunii lui Iisus.
Rostim rug ciunea cu buzele, în acela i timp încercând s ne îndrept m aten ia asupra cuvintelor
rug ciunii. În al doilea stadiu spunem rug ciunea lui Iisus în minte. Întreaga noastr aten ie este
îndreptat din nou asupra cuvintelor, dar este adunat în minte. Când mintea obose te o l m s
se odihneasc i începem din nou s rostim rug ciunea cu buzele. Aceast metod ca i folosirea
niilor este înc nivelul cel mai de jos al rug ciunii lui Iisus. Îns de la acesta trebuie s
porneasc oricine i de îndat ce ajunge la des vâr ire dispar cele ale nedes vâr irii. Dup ce
mintea s-a odihnit, reîncepem rug ciunea, concentrându-ne din nou toat aten ia în untrul ei.
Sfântul Nil ne sf tuie te: „Aminte te- i întotdeauna de Dumnezeu i mintea î i va deveni rai”.
Apoi în al treilea stadiu rug ciunea lui Iisus coboar în inim . Mintea i inima sunt acum unite.
Aten ia este adunat toat în inim i este cufundat din nou în cuvintele rug ciunii lui Iisus, dar
mai înainte de toate înl untrul numelui lui Iisus, care are o adâncime neperceput . În al patrulea
stadiu rug ciunea se roste te de la sine, în timp ce ascetul lucreaz , m nânc , vorbe te, când el
este la biseric sau chiar atunci când doarme. „Eu dorm dar inima-mi vegheaz ” se spune în
Sfânta Scriptur (Cântarea cânt rilor 5, 2). Apoi, la al cincilea stadiu înl untrul sufletului se
simte o flac dumnezeiasc , arzând blând i înveselindu-l. Harul lui Hristos s
luie te în
inim , Sfânta Treime i-a f cut loca . „ i suntem l ca al lui Dumnezeu, atunci când El tr ie te
înl untrul nostru, a ezat în amintire. Devenim biseric al lui Dumnezeu atunci când amintirea
Lui nu este umbrit de griji p mânte ti, i mintea nu este tulburat de gânduri nest pânite; de
care fugind, prietenul lui Dumnezeu se retrage înl untrul Lui, alungând patimile care cheam
gândurile nest vilite, i vie uind într-un mod care-l duce la virtu i” (Sf. Vasile cel Mare). Astfel,
el simte înl untrul s u prezen a dumnezeiesc , harul acesteia împ rt indu-se i trupului s u care
devine mort pentru lume i r stignit patimilor. i acesta este stadiul cel mai înalt, care este uneori
legat de vederea Luminii necreate. Acesta este, practic, cursul dezvolt rii rug ciunii lui Iisus.
Fiec rui stadiu îi corespunde un anume dar.
— Gheron, îng duie-mi câteva întreb ri care s-au ivit în timp ce vorbeai de treptele rug ciunii lui
Iisus. Ce în elegi prin cuvântul inim ?
— Inima este, potrivit înv turilor Sfin ilor P rin i centrul lumii spirituale. Dintre multele p reri
ale P rin ilor cu privire la acest subiect voi men iona una deosebit , a Sfântului Epifanie,

episcopul Constan iei Ciprului: „Din acest motiv, n-avem nevoie în vreun fel s c ut m sau s
descoperim ce parte a omului corespunde chipului lui Dumnezeu, ci s m rturisim c acest chip
exist în om. Astfel nu vom dispre ui harul lui Dumnezeu i vom crede în El. Pentru c orice
spune Dumnezeu e adev rat, m car c în oarecare m sur cuvântul S u a sc pat puterii noastre
de în elegere”. A a cum o raz când cade pe o prism este împr tiat în toate p ile, în acela i
chip sufletul se exprim prin întreaga fiin uman . Totu i când rostim rug ciunea lui Iisus, ne
fix m aten ia pe organul fiziologic, adic pe inim , fiind astfel întor i înl untrul nostru, în
„adâncul inimii”, desp
i de lumea exterioar . Prin întoarcerea în sine a min ii, aceasta – fiind
una dintre puterile sufletului – se reîntoarce în locuin a sa i este unit cu celelalte puteri
suflete ti.
— Îng duie-mi o alt întrebare. To i cei ce se bucur de Dumnezeu urmeaz drumul pe care
tocmai mi l-ai descris?
— Majoritatea, da. Sunt îns unii care, chiar de la început caut s uneasc mintea cu inima
când exerci ii de respira ie. Inspir pe cuvintele „Doamne Iisuse Hristoase” i expir pe
cuvintele „miluie te-m ”, urm rind în minte aerul pe tot drumul lui, de cum intr în nas pân la
inim unde r mân câtva timp.
Acest lucru, bineîn eles, se face pentru a permite min ii s se fixeze pe rug ciune. Sfin ii P rin i
ne-au l sat i o alt metod . Inspir m rostind cuvintele rug ciunii lui Iisus i l m aerul s ias
repetându-le. Îns aceast metod cere maturitate duhovniceasc , deoarece folosind acest mod de
respira ie pot ap rea multe greut i, multe probleme i de aceea ar trebui evitat dac nu avem un
duhovnic încercat care s ne îndrume. Poate fi folosit , îns doar pentru a fixa mintea asupra
cuvintelor rug ciunii, astfel încât s nu se împr tie. Repet, pentru aceasta trebuie s cerem
binecuvântare de la duhovnic.
— Ai spus mai înainte, Gheron, c scopul rug ciunii lui Iisus este de a aduce mintea înapoi în
inim , adic energia în esen . Tr im aceasta mai ales la a treia treapt a acestei sfinte c i. Îns ,
când ai vorbit de cel de-al cincilea stadiu, ai amintit un citat din Sfântul Vasile cel Mare: „de care
fugind, prietenul lui Dumnezeu se retrage înl untrul Lui”. Cum vine mintea în inim i în acela i
timp pleac spre Dumnezeu? Nu este aceasta oare o contradic ie?
— Nu, nu este, a r spuns sfântul pustnic. Dup cum înva Sfin ii i de Dumnezeu purt torii
rin i, cei ce se roag sunt pe trepte diferite. Exist încep tori i avansa i sau, dup cum sunt
mai bine numi i în înv turile P rin ilor, cei practici i cei teoretici. Pentru cei practici,
rug ciunea este n scut de frica de Dumnezeu i de o n dejde neclintit în El, în timp ce pentru
cei teoretici, rug ciunea este z mislit din dorul fierbinte pentru Dumnezeu i din cur ia
des vâr it . Caracteristica primei st ri – a celor practici – este concentrarea min ii înl untrul
inimii, când mintea se roag lui Dumnezeu f tulburare. Caracteristica celei de-a doua st ri a
rug ciunii – aceea a celor teoretici – este încântarea min ii prin Lumina necreat , încât nu mai
este con tient nici de lume nici de sine îns i. Aceasta este r pirea (extazul) min ii i spunem c
la acest stadiu mintea „pleac ” la Dumnezeu. De Dumnezeu purt torii P rin i care au tr it aceste
st ri binecuvântate ne descriu aceast r pire: „este încântarea min ii de lumina dumnezeiasc i
nesfâr it , astfel c nici de sine nici de vreun alt lucru creat nu mai tie, ci doar de Cel Care prin
dragoste, a aprins în ea o astfel de str lucire” (Sf. Maxim M rturisitorul).
— Mai permite-mi o întrebare. N-am putut în elege citatul pe care l-ai amintit mai înainte „Eu
dorm, dar inima-mi vegheaz ” (Cântarea cânt rilor 5, 3). F , te rog, dragoste pentru mine i
explic -l. Cum este posibil ca inima s continue rug ciunea în timp ce omul doarme?
— Acest pasaj este scris în cartea Vechiului Testament numit „Cântarea Cânt rilor”. Nu este
greu de explicat. Proorocul David spune c inima omului e adânc . Toate întâmpl rile, toate

sentimentele i preocup rile min ii de peste zi intr în adâncurile min ii, în ceea ce numim uneori
subcon tientul. A a, cu acelea i lucruri cu care se ocup omul în timpul zilei, inima se va ocupa
noaptea, când mintea i for ele omului se odihnesc – i acest lucru se vede clar în visele noastre.
Sfântul Vasile cel Mare spune „în mare m sur n lucirile nop ii (visele) sunt o reflectare a
gândurilor noastre de peste zi”. Preocup rile i gândurile rele din zi dau na tere viselor rele. La
fel se întâmpl cu faptele bune. Ascetul i omul lui Dumnezeu se gânde te întreaga zi la El prin
rug ciunea lui Iisus. Amintirea lui Dumnezeu prin repetarea rug ciunii lui Iisus, este bucuria lui.
El face totul, fie c m nânc sau bea, pentru slava lui Dumnezeu potrivit cuvântului Apostolului.
Este normal, deci, c inima lui se gânde te la Dumnezeu i se roag chiar i în timpul celor
câteva ore de odihn din noapte. În acest fel inima lui e întotdeauna treaz .
Cuprins

III. C ile rug ciunii lui Iisus
i mul umesc foarte mult, Gheron, pentru aceste explica ii. Pân aici am reu it s te urm resc.
tiu acum care sunt treptele rug ciunii, adic felul în care spore ti în aceast deprindere
dumnezeiasc . Dar, a vrea s te întreb dac aceast lucrare se face f nici un fel de munc . Nu
e necesar lupta i nevoin a? Împ
ia lui Dumnezeu „se ia prin str duin , i cei ce se silesc pun
mâna pe ea” (Matei 11, 12) – nu este nevoie de violen i în aceast lucrare a rug ciunii lui
Iisus, dac Împ
ia lui Dumnezeu este gustat prin ea? Pentru c , dup cum am citit în Sfântul
Grigorie Palama, vederea Luminii necreate este Împ
ia Cerurilor. Atunci în ce const lupta?
— Bineîn eles c lupta este trebuincioas , a r spuns în eleptul Atonit, ba mai mult, atletul trebuie
verse mult sânge. În acest caz, se împlinesc spusele Sfin ilor P rin i: „Dai sânge i iei duh”.
Chiar i Adam, care a fost în starea vederii lui Dumnezeu, a pierdut Paradisul pentru c nu s-a
luptat. Cu atât mai mult ne este nou trebuincioas lupta pentru a ne însu i harul dumnezeiesc.
Cei ce pretind c nu e necesar lupta se în eal . „Priceperea duhovniceasc f cur irea inimii
este teologia diavolilor”, dup Sfântul Maxim M rturisitorul. Înainte de C dere rug ciunea s-a
cut f efort, ca de exemplu în neîncetata doxologie a îngerilor. Îns dup c dere sunt absolut
necesare lupta i efortul. Numai în Împ
ia lui Dumnezeu drep ii se vor întoarce la acea stare
ini ial .
— A dori mult s -mi descrii aceast lupt .
— Prima i cea mai mare lupt a omului este s i adune mintea: s o despart de lucrurile din
jurul lui, de obiecte, întâmpl ri, gânduri rele i chiar i de cele bune. Pentru c mintea când
pleac de la Dumnezeu î i pierde sursa de via , devine moart , ca pe tele scos din ap . A a
spune Sfântul Isaac Sirul: „Ceea ce i se întâmpl pe telui ce a ie it din ap , i se întâmpl i min ii
când iese din amintirea lui Dumnezeu i este atras în amintirea lumii”. Dup c dere, mintea este
asemeni câinelui care tot timpul vrea s fug i care este foarte dibace în a sc pa. Este asemenea
fiului risipitor din parabol , care voind s plece de la casa p rinteasc , î i ia partea de avere cu el
(dorin a i voin a), pe care o risipe te i o irose te „în desfrâu”. Aceasta o spun P rin ii, mai ales
Sfântul Grigorie Palama care, cum am spus mai înainte, a tr it aceast via l untric .
— Dar cum poate fi mintea adunat ?
— Este ceea ce s-a întâmplat i cu fiul risipitor. Ce citim în acest capitol? „Dar, venindu- i în
sine, a zis: Câ i arga i ai tat lui meu, sunt îndestula i de pâine, iar eu pier aici de foame!
Sculându-m , m voi duce la tat l meu i-i voi spune: Tat , am gre it la cer i înaintea ta; Nu mai

sunt vrednic s m numesc fiul t u. F -m ca pe unul din arga ii t i. i sculându-se, a venit la
tat l s u… i a zis tat l c tre slugile sale … aduce i vi elul cel îngr at i-l înjunghia i i
mâncând, s ne veselim; C ci acest fiu al meu mort era i a înviat; pierdut era i s-a aflat. i au
început s se veseleasc .” (Luca 15, 17-24)
Mintea risipitoare are i ea nevoie s „se întoarc în sine” de la distragerea ei, s simt dulcea a
i fericirea c minului p rintesc i s se întoarc în acesta, unde va fi s rb toarea cea mare i unde
va sim i mult bucurie. Va auzi glasul rostind „fiul meu mort era i a înviat; pierdut era i s-a
aflat” (Luca 15, 24) i mintea „moart ” va fi înviat . Numai când mintea coboar în inim ia
na tere bucuria, ca atunci când cineva care locuie te în str in tate se întoarce la casa sa, a a cum
scrie Nichifor Monahul. „Asemeni unui om care a tr it în str in tate, când se întoarce acas nu
tie ce s fac de bucurie pentru întâlnirea cu so ia i copiii s i, în acela i fel mintea, când este
unit cu sufletul, se umple de bucurie i pl cere negr it ”. Pentru a- i aduna mintea trebuie mai
întâi s i înc lze ti inima. Pururea pomenitul meu Stare obi nuia s ad pu in când apunea
soarele, gândindu-se la starea sa l untric . Dup aceasta inima fiindu-i preg tit (înc lzit ),
începea s rosteasc rug ciunea lui Iisus pân în zori, când începea Sfânta Liturghie. Apoi…
— Gheron, iart -m c te întrerup. N-am reu it s te urm resc foarte bine. Ce înseamn „î i
înc lzea inima”? Cum se înc lze te inima i de ce este necesar aceast lucrare pentru
rug ciunea lui Iisus?
— Te va ajuta exemplul fiului risipitor. „Dar venindu- i în sine, a zis: Câ i arga i ai tat lui meu
sunt îndestula i de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-m m voi duce la tat l meu” (Luca
15, 17-18). Adic s-a gândit în acela i timp la bel ugul c minului p rintesc precum i la starea sa
mizer i a fost îndemnat imediat s se reîntoarc la tat l s u. A f cut un efort uria pentru a- i
obliga dorin a i pofta s vrea s se întoarc . i noi facem la fel cu rug ciunea lui Iisus. Încerc m
devenim con tien i de p to enia noastr , de starea noastr mizer . S ne vedem nelegiuirile
lucrate în fiecare zi. S ne cercet m diferitele întâmpl ri i p cate, dar numai „la suprafa ”,
adic din afar i ne sim im de parc am fi în fa a unui tribunal unde suntem judeca i. Dumnezeu
este Judec torul i noi st m în banca acuza ilor. Cu astfel de sim minte s strig m dup mil i
plângem, c ci rug ciunea netulburat vine prin lacrimi. P rin ii spun c de va voi cineva s
ajung la rug ciune neîncetat i la o via monahal des vâr it , trebuie s înve e s plâng , s
se învinuiasc i s se certe pe sine cu toat puterea sa. S se vad mai r u decât to i celal i. S se
vad asemeni un animal murdar ce tr ie te în întunericul p catului i al necuno tin ei. Ar trebui
se fac remarcat pentru talentul de „a se pârî”, dup cum spune Sfântul Vasile cel Mare, „ar
trebui s se învinuiasc pentru p catele sale, pârându-se i certându-se i nu s a tepte dojana
celorlal i”… Cu alte cuvinte, ar trebui s fie el primul care s se osândeasc , dup cum se spune
în Pildele lui Solomon, i în acest chip s se preg teasc pentru rug ciune. Sfântul Isaac Sirul
scrie c înainte de a începe s ne rug m, s c dem în genunchi, cu mâinile la spate i s ne
socotim osândi i. A a, va veni gândul vinov iei. De fiecare dat ar putea fi altfel. Trebuie s
st ruim i s chibzuim asupra acestui gând ferindu-ne în acela i timp de orice imagine. Atunci
mintea coboar în inim cu poc in , începem s plângem i rug ciunea este rostit f
tulburare. Dar s folosesc un exemplu din via a lumeasc . Când un om din lume î i aminte te
sup rarea pe care i-a f cut-o cineva i st ruie asupra acestui gând, simte o mu tur în inim i
începe s plâng imediat. Acela i lucru se întâmpl cu cel ce practic rug ciunea lui Iisus eliberat
de gândurile lume ti i egoiste. Se gânde te: „L-am sup rat pe Hristos, m-am îndep rtat de darul
lui Dumnezeu”. Inima poate fi r nit adânc de un astfel de sentiment. i când inima e str puns
de poc in (iar nu de o for exterioar ) doare mai mult decât orice ran f cut pe trup. Aceast
ran p streaz necontenit mintea în Dumnezeu i cel ce este r nit nu poate nici m car s doarm

noaptea, sim indu-se de parc ar edea pe c rbuni aprin i. Este, de aceea, cu putin ca el s
rosteasc rug ciunea lui Iisus, cu inima str puns , pentru un sfert de or iar apoi sufletul s u
scolit î i va aminti de Iisus zi i noapte. Aceasta este rug ciunea neîncetat . Repet, el poate
realiza aceasta dup câteva minute de rug ciune intens , cu lacrimi, i poate sim i lucrarea
rug ciunii lui Iisus înl untrul s u multe zile. Trebuie accentuat faptul c este absolut necesar s
recunoa tem nevrednicia noastr pentru ca rug ciunea lui Iisus s lucreze înl untrul nostru.
Sporirea rug ciunii depinde de sporirea con tiin ei p to eniei noastre. F aceast con tiin ,
rug ciunea adev rat nu exist . Deci, rug ciunea ar trebui împletit cu tânguirea. Într-adev r,
rin ii înva c urcarea spre rai este legat de coborârea înl untrul nostru. Cu cât ne coborâm
aten ia mai adânc în suflet, cu atât descoperim taini ele inimii noastre. Prin poc in Împ
ia
Cerurilor coboar înl untrul inimii i o transform în rai. Îndemnul „poc i-v c s-a apropiat
împ
ia cerurilor” (Matei 3, 2) este întotdeauna în putere. Doar prin poc in suntem noi
uzi i spre vederea Împ
iei.
— Este posibil ca omul devenind con tient de p to enia sa s dezn jduiasc i s
abandoneze lupta?
— Bineîn eles c este posibil. Dac se întâmpl a a, înseamn c diavolul i-a strecurat ideea de
to enie în minte spre a-l arunca în disperare. Când devenind con tien i de p to enia
noastr , ne întoarcem spre Dumnezeu i îi cerem harul prin rug ciune, aceasta este un dar de la
Dumnezeu, o lucrare a harului lui Hristos. Separat de con tiin a p catului, a continuat Gheron,
sunt i alte c i de înc lzire a inimii. Spre exemplu, amintirea mor ii. „Acestea-mi sunt ultimele
ceasuri”, se gânde te el, „ i diavolii vor veni în scurt timp s -mi ia sufletul”. Acest gând, atunci
când nu este înso it de imagina ie, aduce în suflet teama i îndeamn la rug ciune. Avva Teofil
arhiepiscopul ne sf tuie te s chibzuim „ce fel de fric i cutremur i nevoie avem s vedem,
când sufletul se desp
te de trup! C vine la noi oaste i putere de la st pânirile cele
potrivnice, st pânii întunericului, st pânitorii vicle ugului i încep toriile i st pâniile, duhurile
ut ii i ca într-un chip de judecat îl in pe suflet, aducând asupr -i toate p catele lui cele întru
tiin i cele întru ne tiin , de la tinere e pân la vârsta în care a r posat. Deci, stau pârându-l de
toate cele f cute de dânsul. Ce fel, dar, de cutremur socote ti c are sufletul în ceasul acela, pân
ce va ie i hot rârea i i se va face slobozenia lui? Acesta este ceasul nevoii lui, pân ce va vedea
ce sfâr it va lua el. i iar i dumnezeie tile puteri stau în preajma fe ei celor potrivnici i ele
aducând cele bune ale lui. Ia seama dar, c sufletul stând în mijloc, cu mult fric i cutremur st ,
pân ce judecata lui va lua hot râre de la Dreptul Judec tor. i de va fi vrednic, aceia iau certare,
iar el se r pe te de la dân ii i de aceea f de grij este, sau mai bine s zic, locuie te dup cum
este scris: „precum al celor ce se veselesc tuturor le este loca ul la Tine” (Psalm 85, 7). Atunci se
împlinesc cele scrise: „au fugit durerea, întristarea i suspinarea” (Isaia 35, 10). Atunci sc pând,
se duce la acea bucurie i slav negr it , în care se va i a eza. Iar de va fi tr it cu lenevire, aude
glasul cel prea înfrico at: „s fie ridicat cel necredincios, ca s nu vad slava Domnului” (Isaia
37, 10). Atunci îl apuc pe el zi de urgie, zi de necaz i de nevoie, zi de întuneric i de bezn ,
dându-se la întunericul cel mai din afar i în focul cel ve nic osândindu-se, în veci, f de
sfâr it se va munci. Atunci unde e fala lumii? Unde slava cea de art ? Unde desf tarea? Unde
sf area? Unde n lucirea? Unde odihna? Unde lauda? Unde banii? Unde neamul cel mare?
Unde tat l? Unde mama? Unde fratele? Cine dintre ace tia va putea s scoat pe cel ce se arde în
foc i este inut de muncile cele amare?”
Alte gânduri pot fi cele legate de sentimentul dulce ii raiului i al slavei sfin ilor, ca i de marea
iubire a lui Dumnezeu, mai ales în ziua împ rt irii cu Sfintele Taine.
— Gheron, când oamenii aud despre astfel de gânduri, ei î i exprim îndoiala i necredin a.

Exist i mul i teologi i chiar duhovnici care nu sunt de acord cu aceste idei. Ei pretind c aceste
lucruri nu sunt pentru cei ce tr iesc în lume punându-se chiar împotriva Sfin ilor P rin i. Îi
împart pe Sfin ii P rin i în „neptici i sociali”, punându-i deasupra pe cei „sociali” pentru c
înv tura lor este mai „pe p mânt”, în timp ce înv tura P rin ilor neptici este – spun ei –
pentru m stiri. Eu nu tiu în ce m sur acele opinii sunt adev rate.
— Atingi un subiect însemnat, ce ridic multe probleme i care de aceea, necesit mult timp. Nu
pot s te ajut în alt fel decât oferindu- i ni te r spunsuri generale. Înainte de toate, nu este cu
putin s împar i Sfin ii P rin i în neptici (sau mistici) i sociali, ca i cum ar fi dou categorii
complet separate, a a cum nu este posibil s împar i teologia în mistic i non-mistic sau via a
duhovniceasc în monastic i secular spunând de pild , c unele înv turi se aplic laicilor iar
altele monahilor. Nu este posibil pentru c întreaga Teologie a Bisericii Ortodoxe este mistic i
toat via a duhovniceasc este ascetic . To i Sfin ii P rin i au acela i mod de a gândi, de a tr i i
de a înv a. To i au ajuns la starea binecuvântat de purt tori-de-Dumnezeu, avându-L pe Hristos
înl untrul lor, devenind, în acest chip, ei în i Hristos, totodat având i Sfântul Duh lucr tor
prin ei. A a, P rin ii neptici sunt întotdeauna i sociali, iar cei a a-numi i sociali sunt neap rat
neptici (mistici). Faptul c P rin ii sunt sociali se datoreaz faptului c sunt neptici. Aceia dintre
ei care sunt angaja i în probleme sociale sunt nu doar sociologi, sau psihologi, sau filosofi, sau
pedagogi, ci teologi în toat puterea cuvântului. Întâi Îl tr iesc ei în i pe Dumnezeu i apoi
încearc s -i ajute pe ceilal i oameni s -L tr iasc . Sociabilitatea lor, a adar, este o dimensiune a
teologiei, adic a vie ii în Hristos, care este via a în „Sfântul Duh” i „în Biseric ”. Într-adev r
Biserica este locul teologiei dreptsl vitoare, iar teologia este glasul Bisericii. To i P rin ii au
ceva în comun: teologia Ortodox , gândirea ecleziastic , i au tr it ori ca preo i ori ca monahi.
Este o mare gre eal , astfel, s -i împar i în neptici i sociali, deoarece aceast împ ire are multe
consecin e asupra vie ii duhovnice ti i în cele din urm poate deveni p cat împotriva Sfântului
Duh.
— Nu crezi c sunt unii dintre P rin i, ca Sfântul Vasile cel Mare sau Sfântul Ioan Hrisostom
care au vorbit mult despre problemele sociale i astfel s-au apropiat mai mult de oameni?
— Cu siguran . Numai c , a a cum am spus mai înainte, trebuiesc date câteva explica ii. Întâi,
faptul c au vorbit despre problemele sociale nu înseamn c n-au tr it în rug ciune, în virtutea
trezviei i în lacrimi. Înv tura lor despre problemele sociale n-ar trebui desp it de via a lor
untric . N-ar trebui s ciopâr im opera unui Sfânt P rinte, pentru c a fost interpretat separat ca
sociolog sau filosof. Deoarece este mare diferen a între un sociolog i un teolog. Punctul de
pornire, metodele i felul lor de a vorbi despre oameni sunt total diferite. În al doilea rând, dac
unii P rin i au vorbit mai mult despre probleme sociale, au f cut-o pentru c au fost înv i de
Dumnezeu s vorbeasc în acest chip unui anume om dintr-un anume loc. S nu uit m c
cuvântul profetului, al apostolului i al sfântului este rostit potrivit maturit ii i a m surii
duhovnice ti a oamenilor c rora le este adresat. Iar dac cuvântul pare c nu i-a atins scopul,
aceasta nu este din pricina P rintelui ci se datoreaz neputin ei oamenilor de a cuprinde ceva atât
de înalt. Nu P rintele este cel ce nu tie, ci turma este cea incapabil s în eleag . Ca s nu mai
spunem c în multe scrieri cu con inut social ale Sfin ilor P rin i, reg sim limpede spiritul
isihast.
iau cazul Sfântului Ioan Hrisostom, dup cum ai spus mai înainte, pentru a fi mai clar. Sfântul
Hrisostom este considerat un P rinte social i opera sa potrivit spre a fi citit de oamenii din
lume, în înv tura lui g sind r spunsuri la o mul ime de probleme morale i sociale. Totu i ei
uit c acela i P rinte a tr it o via în isihie i în nevoin , cu trezvie, cu lacrimi i cu jelire, o
via în rug ciune neîncetat i având pururea în minte amintirea mor ii. Dar trebuie s ai acest

fel de via pentru a putea citi aceste lucruri printre rânduri. Î i citesc un fragment din sfânta sa
înv tur , pentru a ne l muri mai bine. El vorbe te despre rug ciune (în general) i valoarea sa.
Spune c , pentru a fi roditoare ar trebui s se fac cu mintea adunat i inima str puns de
sentimentul poc in ei. „Rug ciunea este o arm tare, o comoar neînchipuit , avere necheltuit ,
liman lini tit, izvor al lini tii, r cina, pricina i mama nenum ratelor lucruri bune, mai
puternic decât orice împ
ie p mânteasc . i prin rug ciune nu în eleg pe cea u uratic , plin
de del sare, ci pe cea f cut cu râvn , cu sufletul fr mântat, cu mintea încordat . C ci aceasta
este rug ciunea ce urc spre ceruri. S ne însufle im a adar con tiin a, s ne muncim sufletul cu
amintirea p catelor sale, nu pentru a-l scârbi, ci pentru a-l umple de râvn i pentru a-l îndemna
la priveghere. Nimic nu îndep rteaz mai mult del sarea i nep sarea precum chinul i suferin a,
care adun mintea împr tiat în cele din jur i o face s se întoarc în ea îns i. Cel ce se roag
astfel face s locuiasc bucurie mare în sufletul s u”. i Sfântul Ioan Hrisostom continu
spunând c omul doar atunci ob ine îndr zneal în rug ciune, când este convins c e mai r u
decât toat suflarea.
Cel mai mare isihast ar fi vorbit la fel, fiul meu, a continuat Stare ul. Sunt câteva lucruri în
aceast scriere demne de luat în seam . Întâi, sfântul leag strâns rug ciunea de chinul sufletului
i de adunarea min ii. Mintea trebuie s se reîntoarc în „ea îns i” din tulburarea ei astfel încât
se poat na te rug ciunea din prea-plinul inimii. În al doilea rând este necesar s înceap prin
a- i înc lzi inima, cum am spus mai înainte, pentru ca rug ciunea s lucreze cu adev rat.
Rug ciunea ne este d ruit atunci când inima se aprinde de râvn i mintea se adun în ea îns i.
În al treilea rând, ne înc lzim inima cu amintirea p catelor, cu învinuirea de sine, cu sim mântul
suntem mai r i decât to i, „mai jos decât toat suflarea”. Numai când dobândim o astfel de
rug ciune, putem primi bucuria duhovniceasc , harul lui Hristos. În elegi acum de ce este Sfântul
Ioan Hrisostom un P rinte isihast?
— Sunt cuprins de mirare în fa a acestei p reri a Sfântului Ioan.
— Îmi dai voie s te corectez?
— Bineîn eles!
— Aceasta nu este o p rere personal a Sfântului Ioan Hrisostom ci înv tura Bisericii
transmis prin el. Nu putem vorbi de p rerile P rin ilor ca i cum ei ar fi fost filosofi, sociologi
sau morali ti, ci despre înv tura P rin ilor – ca m dulare ale sl vitului Trup al lui Hristos –
care primesc darul Sfântului Duh. Tr ind în Biseric noi ne învingem individualitatea devenind
persoane – locuin e ale Sfintei Treimi. Mintea noastr este luminat i devine templu al Sfântului
Duh. Fiecare mare lucrare a Bisericii începe cu smerenia. Sfin ii P rin i au urmat lui Dumnezeu,
schimbându-se în mai bine i au devenit instrumente ale Lui înv ându-i apoi i pe al ii, pentru ai ajuta.
— Î i mul umesc pentru aceast l murire. Fii bun i mai explic -mi un lucru. Ai spus mai înainte
atunci când un c lug r isihast îl cite te pe Sfântul Hrisostom, îl în elege pe acesta ca P rinte
neptic. De ce atunci noi îi vedem doar ca P rin i sociali, str ini de acest fel de via l untric ?
— Aceasta se întâmpl pentru c Sfântul Duh nu lucreaz din bel ug înl untrul nostru. Sfintele
Scripturi i operele Sfin ilor P rin i au fost scrise sub inspira ia Sfântului Duh. i de aceea ei sunt
interpreta i i în ele i numai prin lucrarea Sa. Cel ce gânde te asemeni Sfin ilor P rin i, cel ce are
Sfântul Duh, citindu-i pe oricare din ei i orice scriere a lor, simte isihastul, simte pe cel ce L-a
cunoscut pe Domnul în Sfântul Duh. Sfin ii sunt recunoscu i doar de Sfin i, pentru c ei au
acela i fel de via , acelea i tr iri i acelea i feluri de a se exprima. Ei în eleg harul ce lucreaz
într-un Sfânt P rinte doar prin felul în care se exprim . Un om, care a ajuns la vederea lui
Dumnezeu, spre exemplu, citind rug ciunile Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, în elege

imediat c acesta, de i nu o spune deschis, a v zut Lumina necreat . Când, într-un fel sau altul,
sociologii sau filosofii, f a fi c uzi i de Sfântul Duh, studiaz scrierile Sfin ilor P rin i, le
împart i le despart. i p rerea mea este c aceast practic , de a folosi izolat i înafara duhului
ascetic citatele din Sfin ii P rin i, pentru a sus ine gândirea noastr dec zut i egoist este cea
mai mare erezie. Sco ându-i pe Sfin ii P rin i înafara duhului ascetic, îi dividem. i fiecare
diviziune este o schimbare în r u. To i ereticii au f cut acest lucru. Au folosit citate f s le
în eleag , f s fie în stare a le interpreta corect. Ar trebui, de aceea s încerc m s împlinim
ceea ce dorim cu to ii în zilele noastre – „întoarcerea la Sfin ii P rin i” – nu numai prin studierea
scrierilor ci i prin str dania de urma via a lor. Aceasta înseamn a tr i în Sfânta Biseric , cu
Sfintele Taine i cu sfintele virtu i, a alunga egoismul i a începe s tr im ca persoane, ca
adev rate m dulare ale lui Hristos.
În acel moment, un ucenic ne-a întrerupt întrebând ce-ar putea s -mi ofere. Gheron a fost
absorbit complet de discu ie uitând s respecte ospitalitatea specific monahilor. Ace tia î i ofer
ceva în semn de bun venit, astfel încât s binecuvântezi acel dar, i s prime ti în acela i timp
binecuvântarea chiliei lor. Discu ia noastr , îns , a fost atât de captivant , încât el a uitat complet
de acest lucru.
— Da, adu ceva pentru oaspetele nostru…
— Ce s aduc, Gheron? Rahat, dulcea sau altceva?
Dup ce a dat poruncile cuvenite, Gheron a început s i laude ucenicul.
— Nu merit s am asemenea ucenici. Dar Domnul a avut mil de mine, pentru p catele mele i
mi-a trimis îngeri. Eu nu am ucenici, ci îngeri s m slujeasc . Cum a putea s -I mul umesc lui
Dumnezeu? Mai ales acest ucenic care tocmai a venit! Are gândirea unui prunc, i acest lucru
este de neap rat trebuin pentru lucrarea rug ciunii min ii, despre care vorbim. Sfin ii P rin i
înva c dac cineva vrea s se mântuiasc , trebuie s devin ori nebun („suntem nebuni pentru
Hristos” – 1 Corinteni 4, 10) ori prunc („De nu v ve i întoarce i nu ve i fi precum pruncii, nu
ve i intra în împ
ia cerurilor” – Matei 18, 3). To i, chiar dac am c zut în cele mai mari
cate, putem atinge, prin harul Sfântului Duh, pruncia duhovniceasc i sufletul copilului de
dinainte de p cat. Legea vie ii duhovnice ti este opus legii trupului. Tr ind via a trupeasc omul
devine b trân pu in câte pu in, în timp ce în via a duhovniceasc , omul de i b trân din cauza
catelor, ajunge din nou tân r, copil chiar.
Ucenicul aduse pe o tav rahat i pu in ap . Am luat paharul în mâini, am cerut binecuvântare
de la Gheron i am spus:
— Roag -te pentru mine ca s devin un prunc sau un nebun.
Exist momente în via când nu e ti în stare s i pui o dorin , pentru c vorbele i se opresc.
Atunci sim i nevoia s te exprimi doar prin rug ciuni i binecuvânt ri. Tr ie ti aceasta numai în
Sfântul Munte i de aceea nu te rogi ci ceri s se roage pentru tine.
— Binecuvânta i!
— Domnul! r spund ei.
Nu spun nici bun diminea a nici bun ziua nici noapte bun . Singurele ur ri sunt, în fapt: bun
bdare, bun veghere, bun rai, bun vrere, bun p rt ie cu Dumnezeu…
Când am spus „binecuvânteaz ” i am mâncat rahatul dulce mi-am spus în sine: S tr ie ti mul i
ani, Gheron. S tr ie ti pentru ca i noi, p to ii, s tr im.
S-a l sat o t cere adânc . Am în eles c Gheron rostea rug ciunea lui Iisus. Avea o astfel de
atitudine încât era evident c fusese r pit de Dumnezeu. Mi-era greu s vorbesc, dar trebuia.
— Gheron, d -mi voie s te întrerup continuând discu ia. tiu c într-un fel, prezen a mea este
ciudat în lini tea aceasta. Sunt un parazit care v face via a grea i…

— Nu, nu, nu spune asta, pentru c te primim ca pe fratele nostru care tr ie te în lume, ce duce
lupta cea bun , având har de la Dumnezeu.
— Cum se poate compara harul pe care-l avem noi cu harul vostru?
— Chiar i a a, ai mai mult har decât noi, pentru c „unde s-a înmul it p catul, acolo a prisosit i
harul” (Romani 5, 20). Dumnezeu trimite mai mult mil pentru a te ine în dragostea Lui, te
iube te mai mult.
— Primesc aceasta ca pe o expresie a smereniei tale – am r spuns, fiind cople it de atâta
dragoste i smerenie. A vrea s continui, totu i, pentru c doresc s ob in cât mai multe roade
din orice clip . Vorbeai de înc lzirea inimii, spunând c acest lucru îl ob ii gândindu-te la iad, la
rai i la p to eniei noastr . Nu creeaz , totu i probleme? Ai spus mai devreme c rug ciunea
noastr ar trebui eliberat de imagina ie, iar mintea noastr ar trebui s fie f form . Dar aceste
imagini nu tulbur rug ciunea curat …
— În primul rând a vrea s î i dai seama c aceste gânduri nu sunt…simple gânduri. Nu este
vorba de imagina ie, ci de lucrarea min ii. Noi nu gândim doar, noi tr im. De exemplu,
gândindu-m odat la iad pentru câteva minute – acesta este locul potrivit mie, datorit
nenum ratelor mele p cate – m-am g sit în acel întuneric înfrico tor! Am tr it durerea
insuportabil i chinul inexprimabil. Dup ce mi-am revenit din acea stare, toat chilia mirosea
îngrozitor. Nu po i în elege mirosul iadului i suferin a condamnatului…
Am în eles atunci mai mult ca niciodat c eram în prezen a unui stare sfânt care- i ine mintea
în iad. L-am l sat s continue f cel mai mic comentariu.
— Înc lzirea inimii prin aceste gânduri este f cut înainte de rug ciune. C ci îndat ce inima
începe s se roage dup ce a fost înc lzit , orice gând, oricât de îndep rtat cu privire la aceste
lucruri este interzis, încercând s ne fix m mintea i inima doar pe cuvintele rug ciunii lui Iisus.
In acest fel ajungem la starea min ii eliberat de imagina ie, despre care Sfin ii P rin i au vorbit
atât, adic , mintea s fie „liber de orice form i de orice imagin ri”.
Rug ciunea este o lupt . Înt re te r zboiul credinciosului împotriva diavolului, dar este ea îns i
o lupt dureroas i sângeroas . Tot efortul nostru trebuie s fie de a ne concentra mintea pe
cuvintele rug ciunii lui Iisus. Aceasta trebuie s devin surd i mut la orice gând, bun sau r u,
pe care vicleanul ni-l aduce. Nu avem voie s ascult m gândurile ce vin dinafar sau s le
spundem. Trebuie s le ignor m complet i s nu convers m cu ele. Astfel ar trebui s c ut m
în orice fel mu enia complet a min ii noastre, pentru c numai cu aceast lucrare ne putem
stra sufletul în pace, astfel ca rug ciunea lui Iisus s poat efectiv lucra. Se tie c gândurile
noastre înainteaz din minte în inim tulburându-o. Mintea tulburat tulbur i inima. Precum
vântul ridic valurile pe mare, la fel vântul gândurilor ridic valuri în suflet. De aceea este
necesar aten ia pentru rug ciune. De aceea P rin ii înva în acela i timp despre rug ciune i
despre trezvie. Trezvia p streaz mintea într-o stare continu de veghe i preg tire, rug ciunea
aducând peste ea har dumnezeisc.
Pentru acest scop folosim diferite c i.
Înainte s începem lucrarea sfânt a rug ciunii lui Iisus, s ne amintim c în timp ce noi ne
rug m se cere de la noi dorin fierbinte, perseveren în n dejde, mult zel i r bdare imens ,
dimpreun cu credin a în dragostea lui Dumnezeu. Începem cu „Binecuvântat este Dumnezeul
nostru”. Rostim „Împ rate ceresc…”, Trisaghionul, apoi Psalmul 50, psalmul de umilin cu
poc in i p rere de r u, urmat imediat de „Crez”. Dup aceea ne str duim s ne concentr m
mintea cu ajutorul t cerii i lini tii. Ne înc lzim inima cu diferite gânduri lipsite de imagina ie,
dup cum am spus mai înainte, i dup ce s-a înc lzit – poate dup ce s-au v rsat i lacrimi,
începem rug ciunea lui Iisus. Rostim cuvintele încet i încerc m s ne împiedic m mintea s

fug . Cuvintele trebuie s vin unul dup altul, f interven ia altor gânduri i întâmpl ri. Dup
„miluie te-m ” trebuie s spunem imediat „Doamne Iisuse Hristoase” astfel încât s form m un
zid care s împiedice p trunderea diavolului. Trebuie s tii c diavolul va încerca s sparg
unitatea cuvintelor cu orice pre i s p trund în minte i în inim . Va încerca s fac doar o
mic deschiz tur pentru a putea arunca un gând care s fac zadarnic toat aceast sfânt
str duin . Nu trebuie s -l l m s intre. Putem spune rug ciunea lui Iisus cu voce tare, astfel
încât s o aud i urechile, pentru c aceasta ajut mintea s se concentreze mai mult. O alt cale
este s rostim rug ciunea în minte i în inim foarte încet, s st m pu in dup „miluie te-m ”,
pân când aten ia noastr începe s sl beasc i s o lu m din nou de la început. Dac în timp ce
ne înc lzim inima, ne gândim la p to enia noastr , p rin ii recomand s ad ug m cuvântul
„p tos”: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine, p tosul”.
Cuvântul ar trebui ap sat, pentru a-l sim i mai bine. Totu i pentru c mintea poate obosi dac
recit rug ciunea lui Iisus în întregime, putem s o scurt m: „Doamne Iisuse Hristoase,
miluie te-m ”, sau „Doamne miluie te-m ”, sau „Doamne Iisuse”. Pe m sur ce cre tinul
progreseaz în lucrarea rug ciunii lui Iisus, poate împu ina cuvintele. Poate chiar insista, uneori,
pe cuvântul „Iisus” pe care-l roste te repetat (Iisuse, Iisuse, Iisuse, Iisuse al meu) – valuri de
lini te i bucurie putând r ri din el. Ar trebui s p streze aceast dulcea i s nu opreasc
rug ciunea, chiar dac regula lui obi nuit de rug ciune s-a terminat. Trebuie s m reasc i s
streze aceast c ldur a inimii sale i s se foloseasc de acest dar al lui Dumnezeu! Pentru c
este un mare dar pe care Dumnezeu i-l trimite de sus. C ldura inimii ajut mintea s fie propriuzis fixat pe cuvintele rug ciunii lui Iisus, s coboare în inim i s r mân acolo. Dac cineva
vrea s petreac toat ziua în rug ciune, trebuie s urmeze sfaturile Sfin ilor P rin i. O or s se
roage, o or s citeasc i apoi s petreac alt or în rug ciune. De asemenea, ar trebui s
încerce s rosteasc rug ciunea lui Iisus i atunci când lucreaz cu mâinile.
… Mai mult, pozi ia potrivit a corpului ajut i ea pe atletul rug ciunii lui Iisus. P rin ii
recomand ca atunci când se roag timp îndelungat, s ad pe un sc unel, s închid ochii sau
-i fixeze pe un anume punct, de preferin pe pieptul s u, unde este inima. Sfântul Grigorie
Palama d exemplul Profetului Ilie, care dup cum spune Scriptura, „s-a suit în vârful Carmelului
i s-a aplecat la p mânt pân a atins genunchii cu fa a sa”, i în acest fel, a venit sfâr itul secetei.
i în scurt timp „cerul s-a întunecat de nori i s-a pornit vijelie i ploaie mare” (3 Regi 18, 4245). Într-adev r, fiul meu, Profetul „a deschis cerurile”, rugându-se în aceast pozi ie. În acela i
fel deschidem i noi cerurile i izvoarele harului dumnezeiesc coboar în inimile noastre uscate.
Am citit mai târziu acest pasaj din Sfântul Grigorie Palama, pe care l-a men ionat Gheron.
Filosoful Varlaam obi nuia s numeasc isiha tii, ironic, „omphalopsychoi” (cei ce au suflet în
buric) iar Sfântul i de Dumnezeu-purt torul Grigorie, explicându-le pozi ia i lucrarea, i-a
spuns: „pân i Ilie însu i care a fost des vâr it în vederea lui Dumnezeu, proptindu- i capul pe
genunchi i adunându- i mintea în sine însu i i în Dumnezeu, cu mare efort a f cut s înceteze
seceta ce dura de ani de zile”. Sfântul, care L-a v zut pe Dumnezeu, recomand ca metod
ajut toare, aceea a fix rii privirii: „Nu- i l sa privirea s hoin reasc ci fixeaz-o pe piept, i în
aceast pozi ie a corpului, adun i în inim puterea min ii, ce este împr tiat privind în alt
parte.”
i locul, a continuat Gheron, joac un rol important. Trebuie s fie lini tit i s nu aduc tulbur ri
dinafar . De asemenea trebuie s se in seama de timpul potrivit. Dup munca de fiecare zi,
mintea este de obicei înc rcat cu multe lucruri, de aceea P rin ii spun c rug ciunea min ii ar
trebui s se fac o or sau dou mai ales diminea a, înainte de r rit, când mintea se odihne te i
este netulburat i trupul s-a odihnit i el. În acest fel putem culege multe roade.

— Gheron, când mintea este tulburat , i acest lucru se întâmpl de multe ori – ce metod putem
folosi ca s o îndrum m?
— Sunt, din multe motive, zile i ore sterpe, care fac lucrarea rug ciunii min ii dificil . Lucrarea
rug ciunii lui Iisus devine atunci cu adev rat obositoare i grea. Dar dac st ruim, harul lui
Dumnezeu ne ajut s reg sim rug ciunea i s mergem mai departe, f
ov ial , spre
îndumnezeirea noastr în har. O s i spun câteva c i care ne ajut s învingem aceste ceasuri i
aceste zile obositoare.
Întâi, nu trebuie s ne pierdem cu nici un chip curajul. Apoi, în aceste ceasuri trebuie s ne
rug m mai ales cu buzele. Este poate un privilegiu al oamenilor perseveren i, al celor plini de
har, s fie în stare s i in mintea cu u urin pe cuvintele rug ciunii i s se roage netulburat.
Noi, cei slabi i p to i, fiind plini de patimi trebuie s facem mari eforturi i chiar s v rs m
sânge. Când ne d m seama c mintea noastr este tulburat i împr tiat necontenit, trebuie s
cerem ajutor de la Dumnezeu. Când vârtejul gândurilor i oboselii ne cuprinde, ar trebui i noi s
facem precum apostolul Petru care atunci când a v zut vântul puternic i a început s se
scufunde, a strigat „Doamne, scap -m !” (Matei 14, 30). i ce i s-a întâmplat lui ni se va
întâmpla i nou : „Iar Iisus, întinzând îndat mâna l-a apucat” (Matei 14, 31). Adic , dup o
rug ciune arz toare, cu ajutorul lui Dumnezeu, toate aceste imagini care vin s tulbure mintea
vor fi îndep rtate, nev zut mistuite în fl ri prin numele lui Hristos. Repet în aceste cazuri nu
trebuie s ne pierdem firea, ci trebuie s mergem mai departe opunând rezisten . i rezisten a
noastr trebuie s fie la fel de puternic precum atacul celui r u.
În plus, în timpul rug ciunii, nu trebuie s primim nici gândurile bune pentru c în acel timp,
chiar i gândurile bune stârnesc mintea, i aceasta fiind stârnit , le accept i pe cele p tima e.
Gândurile bune din timpul rug ciunii, deschid calea diavolului s intre triumf tor i s întrerup
lucrarea sfânt a rug ciunii. Atunci c dem în adulter duhovnicesc, Sfin ii P rin i spunând c
atunci când mintea se îndep rteaz de amintirea lui Dumnezeu i hoin re te f
int în timpul
rug ciunii lui Iisus, cade în adulter. Îl în eal i se leap
de Dumnezeu. Exist vreun p cat mai
mare decât în elarea i lep darea de preadulcele Iisus, mai ales când este f cut de dragul
vicleanului du man care ur te binele?
Dac noi nu putem ine mintea s nu se împr tie, lupta noastr va deveni tot mai dificil .
Corabia, fiule, poate naviga pe mare ori cu pânze, atunci când bate vântul, ori cu vâsle, când nu
este vânt. La fel se întâmpl i cu rug ciunea, merge bine când c ldura harului lui Hristos este
înl untrul nostru. Iar în absen a lui avem nevoie de vâsle, adic este nevoie de o str duin mai
mare.
Trebuie, apoi, s ne refugiem în studiul Sfin ilor P rin i. Se cuvine s citim scrieri ale lor care
vor aduna mintea. Dac , în timp ce citim sim im remu ri, putem s ne oprim din studiu i s
începem rug ciunea lui Iisus. În acest fel ajungem s în elegem ce s-a spus: c trebuie s citim
ile cu inima i nu cu ra iunea seac . Trebuie s citim c i ce au fost scrise cu inima i pot fi
citite, cu bucurie, de inim . Cititul i rug ciunea lui Iisus trebuie s mearg împreun . Putem s
rostim sau s psalmodiem Psalmii Proorocului David. Este bine i s avem alese dinainte unele
tropare care aduc c in , i care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, despre p to enia
noastr , despre a doua venire a Domnului, tropare prin care Îi cerem ajutorul. Acestea ar trebui
citite, nu cântate. Sau ar trebui s rostim diferite rug ciuni care dau na tere p rerilor de r u,
scrise de Sfin ii P rin i, ca cea a Sfântului Isaac Sirul. Dup cum am spus înainte, în aceste cazuri
trebuie s rostim rug ciunea lui Iisus cu buzele. Putem s o spunem folosind i m niile
(komboschini). Desigur, în acest chip ob inem mai pu ine roade, îns nu trebuie s st m
niciodat f cel pu in aceast mic bucurie. Repet, în aceste cazuri este mare nevoie de mult

bdare i de rezisten . Gândurile care vin se pot dovedi câ tig pentru noi dac le folosim pentru
cur irea noastr .
— Dar cum ajut la cur irea noastr ?
— Când diavolul vede c ne rug m i c încerc m s ne fix m mintea pe rug ciunea lui Iisus,
folose te orice mijloc ca s ne tulbure. Se serve te de tot, în principal de gânduri despre lucrurile
care ne deranjeaz mai mult. Love te punctul cel mai sensibil, locul care ne doare cel mai tare.
Omului iubitor de pl ceri, îi strecoar gânduri de voluptate, celui iubitori de argint, îi aduce
gânduri de zgârcenie, ambi iosului, gânduri de m rire. De aceea, din gândurile care ne vin de
obicei în timpul rug ciunii ne putem da seama care ne sunt punctele slabe, putem vedea
necur iile dinl untrul nostru, existen a patimilor, i astfel ne îndrept m aten ia i str duin a întracolo.
— Gheron, iart -m c intervin. M rturisesc c nu am destul experien în problema rug ciunii
lui Iisus. Totu i, când încerc s o rostesc, simt o puternic durere de cap i de multe ori durere în
inim . Ce înseamn aceasta? i ce ar trebui f cut în aceste cazuri?
— Când credinciosul este la începutul rug ciunii lui Iisus, simte aceast durere puternic de cap
i de inim , ca parte a noii sale lupte duhovnice ti. Uneori are senza ia c i se vor zdrobi i capul
i inima, iar uneori i se pare chiar c va muri. Durerea aceasta este ceva normal i apare datorit
faptului c mintea nu este obi nuit cu aceast lucrare, precum i datorit pozi iei corpului. De
multe ori diavolul se folose te de aceast stare pentru a-l face s se opreasc din rug ciune. Îns
când simte aceast durere în cap trebuie s st ruie. Doar când simte durere în inim trebuie s
cump neasc dac nu cumva a înaintat, prematur, în lucrarea sa, folosind metode care îi dep esc
puterile. Se poate îns ca durerea din inim s -l ajute, ar tându-i locul unde s i concentreze
mintea, ajungând astfel la rug ciunea netulburat .
— Ai ar tat foarte pe scurt aceast idee i de aceea a vrea s st rui pu in asupra ei. De ce este
necesar s st rui când mintea sufer ?
— Pentru c imediat dup aceea, începe cur irea. Lacrimile ne dezv luie acest lucru, pornind s
se reverse asemeni unui fluviu. Mintea începe s se cure e i s coboare în inim , încetând atunci
durerea i suferin a. Lacrimile nu pot fi st vilite sau justificate, nici nu sunt v rsate pentru a gr bi
acest moment.
S-a oprit. Am putut vedea o lacrim mare str lucind i luminându-i fa a. Involuntar, ochii mi s-au
umplut de lacrimi. Glasul s u blând, gândurile sale aduc toare de lumin mi-au înmuiat inima
împietrit . Mi-am amintit atunci de Sfântul Arsenie despre care este scris în Pateric „Se spunea
în toat vremea vie ii sale când edea la lucrul mâinilor lui, avea o cârp în sân pentru a- i
terge lacrimile care picau din ochii s i i auzind Avva Pimen c a adormit, l cr mând, a zis:
fericit e ti, Avvo Arsenie, c te-ai plâns pe tine în lumea aceasta. C acela ce nu se plânge pe
sine aici, acolo se va plânge ve nic. Deci, ori aici de voie, ori acolo de munci, este cu neputin a
nu plânge”.
M întrerupse.
— N-ar trebui s ne oprim din rug ciune pentru c avem vreo durere, a spus el ca dup un potop
de lacrimi nesfâr ite. Pentru c diavolul, care este peste m sur de viclean, mincinos i tic los,
ne aduce toate aceste gânduri în minte ca s ne distrug , s ne ucid . Atletul rug ciunii cunoa te
metodele i gândurile diavolului i tie c vr jma ul este cel ce îi opte te: „opre te-te din
rug ciune, altfel vei înnebuni sau te vei îmboln vi de inim ”. O s i citesc un exemplu din
Pateric: „Era un frate care, de câte ori se ridica la rug ciune, era cuprins de friguri i de
fierbin eal i de dureri de cap. i a a aflându-se, î i spunea: «iat c sunt bolnav pe patul mor ii;
a c m voi scula i voi face rug ciune înainte de a muri». Deci a a gândind fratele, s-a ridicat

i a f cut rug ciune. i îndat ce a sfâr it rug ciunea, s-a îndep rtat i fierbin eala. i iar i a a
gândind fratele s-a nevoit i a f cut rug ciune i l-a biruit pe cel r u”. De aceea atletul rug ciunii
trebuie s nesocoteasc orice fel de durere.
— Gheron, a vrea s -mi spui mai mult despre durerea inimii. tiu c Sfin ii P rin i dau mare
importan acestei dureri, considerând-o a fi cea mai bun cale prin care rug ciunea lui Iisus
devine lucr toare. Împ rt
te-mi te rog, dac g se ti de cuviin , câteva gânduri cu privire la
aceast durere.
— Este adev rat ceea ce ai spus. Sfin ii P rin i, pentru c aveau tiin a rug ciunii lui Iisus, sau
mai degrab pentru c tr iau rug ciunea lui Iisus, au trecut prin acest stadiu i de aceea îi dau
mare importan . Aceast durere apare la cei ce practic rug ciunea lui Iisus, mai ales la cei ce se
roag neîncetat. P rin ii îi dau o a a mare importan , pentru c prin aceast durere, care
dovede te c mintea coboar în inim i se une te cu ea prin lucrarea Sfântului Duh, prin aceast
durere deci, pacea este rev rsat în suflet i în trup, puterea de în elegere a sufletului se
limpeze te, dobândind astfel deosebirea gândurilor. Numai atunci putem noi discerne bine
gândurile i putem în elege mersul i sfâr itul lor. Deci un isihast, f s fi c zut, aparent, în nici
un p cat, cunoa te perfect starea p tosului. Aceasta este cu putin , c ci prin nevoin ajunge
cunoasc substratul gândurilor cuiva – începutul i sfâr itul lor. În acest fel se face c
isihastul, în timp ce se roag pentru cineva, poate ti aproape imediat în ce stare este acea
persoan , pentru c inima lui a devenit sensibil prin lucrarea rug ciunii, el însu i devenind
tor cu duhul.
Hai s pun totu i lucrurile în ordinea lor.
Am spus mai înainte c rug ciunea lui Iisus are ca scop unificarea omului, adic a celor trei
facult i ale sufletului. Aten ia trebuie concentrat pe inim . Inima ar trebui s fie prima care
simte lucrarea rug ciunii lui Iisus. Deoarece, potrivit Sfin ilor P rin i inima simte mai întâi
prezen a lui Dumnezeu, prezen a harului, i apoi stârne te i mintea. P rin ii au ajuns mai întâi la
vederea lui Dumnezeu i apoi au vorbit de El, în a a fel încât s ocroteasc aceast cunoa tere
vie care înseamn via . De aceea inima este cea care simte întâi c ldura i dulcea a prezen ei
Sfântului Duh. Din contr , absen a harului este manifestat prin r ceala i indiferen a inimii.
Repet Dumnezeu este iubit întâi cu inima i apoi cu mintea. Porunca lui Dumnezeu este clar :
„S iube ti pe Domnul Dumnezeul t u din toat inima ta i din tot sufletul t u i din toat puterea
ta i din tot cugetul t u…” (Luca 10, 27). Dup cum tii, ra iunea nu este nesocotit de c tre
Biseric , dar dup C dere a devenit incapabil s -l perceap pe Dumnezeu. Îns atunci când se
dezvolt sensibilitatea duhovniceasc l untric , ra iunea este îndemnat s -L în eleag pe
Dumnezeu. Atunci inima hot
te dac respect sau nu poruncile lui Dumnezeu. Dar unirea
inimii i a min ii poate fi f cut numai prin lucrarea Sfântului Duh. Primim har prin poc in i
prin p strarea poruncilor lui Hristos. Sub înrâurirea lui, mintea g se te inima i se unesc
amândou . Acesta este un pas important pentru dobândirea rug ciunii interioare i a
îndumnezeirii. Din acest motiv inima omului trebuie s fie „frânt ”. „Inima înfrânt i smerit ,
Dumnezeu nu o va urgisi” (Psalm 50, 17). Mul i folosesc diferite metode pentru a- i coborî
mintea în inim , dar noi trebuie s accentu m faptul c poc in a este calea cea mai sigur . Deci,
când plângem pentru p catele noastre este bine c sim im o durere sau uneori o c ldur în inim ,
i în general c îi în elegem mi carea i sim irea. Totu i acest lucru trebuie s aib loc treptat.
Pentru c este posibil ca fiind brusc , aceast activitate s dea na tere în inimile slabe i
neobi nuite unei ispite foarte sub iri, care nu are consecin e serioase dar care poate opri
rug ciunea. În cazul unei asemenea dureri P rin ii înva s rostim rug ciunea lui Iisus cu voce
tare. În cazul în care nevoitorul are inima puternic , trebuie ca aten ia sa s fie sus inut

înl untrul ei, chiar dac doare. Aceste lucruri îns , trebuiesc limpezite cu ajutorul unui p rinte
duhovnicesc. Durerea despre care vorbim este s toas , natural i mântuitoare, de i mul i din
cei care se nevoiesc cu rug ciunea lui Iisus cred c s-au îmboln vit de inim i merg s consulte
un doctor. Dar acesta nu g se te nimic anormal deoarece durerea aceasta este durerea harului,
care arat c rug ciunea a p truns în inim i lucreaz acolo. Acesta este un pas semnificativ.
— Am auzit c mul i Sfin i au sim it rug ciunea ca devenind lucr toare în inima lor într-un
anume moment i câteodat chiar ca un dar de la Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei Sale
Maici. Este adev rat?
— Bineîn eles. Mul i sfin i isiha ti tiu foarte bine din ce moment au sim it rug ciunea lui Iisus
în inima lor. De atunci încolo, ei o rostesc necontenit. Orice altceva ar lucra, rug ciunea nu
înceteaz niciodat . Cu adev rat, ei o simt ca un dar de la Preasfânta Maic a lui Dumnezeu.
Sfântul Grigorie Palama, rugându-se la N sc toarea de Dumnezeu rostind „lumineaz -mi
întunericul”, a primit darul Teologiei. Trebuie spus c iubirea pentru N sc toarea de Dumnezeu
este strâns legat de iubirea pentru Hristos. O iubim pe N sc toarea de Dumnezeu pentru c Îl
iubim pe Hristos, sau o iubim în a a fel încât s ob inem dragostea lui Hristos. P rin ii sunt foarte
hot râ i asupra acestui punct. Sfântul Gherman, patriarh al Constantinopolului, spune: „dac n-ai
fi stat tu înainte, N sc toare de Dumnezeu, nimeni nu ar fi putut deveni om duhovnicesc…
nimeni nu s-ar fi mântuit decât prin tine, N sc toare de Dumnezeu”. Iar Sfântul Grigorie Palama
spune: „Ea este hotarul dintre creat i necreat; i nimeni n-ar fi putut veni la Dumnezeu decât
prin ea i prin Mijlocitorul n scut din ea; i f ea, nici unul din darurile lui Dumnezeu nu ar fi
fost date nici îngerilor nici oamenilor”. Oamenii primesc multe daruri prin mijlocirea
sc toarei de Dumnezeu. Dac ne-a dat cel mai mare dar, pe Hristos, nu ne va da i restul?
Deci, când ne rug m, ar trebui s spunem „Preasfânt N sc toare de Dumnezeu, mântuie te-ne
pe noi” i nu doar „mijloce te pentru noi”.
— Am s m întorc la o întrebare ce mi-a venit în gând în timp ce vorbeai despre unirea min ii
cu inima. Când mintea coboar în inim , r mâne tot timpul acolo? i dac e a a, cum poate un
om s lucreze, cum î i poate împlini ascultarea în m stire?
— În primul rând, mintea nu este suprimat , ci este completat i se întoarce la condi ia sa
natural . Este împotriva naturii sale atunci când r mâne afar de esen a ei, inima. Prin rug ciune
alung toate lucrurile str ine naturii sale. Ulterior, când mintea coboar în inim , ra iunea poate
fi ocupat cu alte lucruri f s fie îndep rtat de inim . De exemplu, în timpul Sfintei Liturghii
un preot lucr tor al rug ciunii inimii poate fi atent la o parte a ritualului sau poate spune unui
diacon sau unui alt preot ceva important pentru s vâr irea Tainei, f ca mintea lui s -i fie
separat de inim . Totu i, când ra iunea hoin re te spre gânduri p toase, mintea poate fi rupt
complet de esen a ei. Din acest motiv un nevoitor, pentru a nu fi v mat de gânduri în timp ce
spune rug ciunea lui Iisus, le ine ocupate num rând m niile. Poate acum ai în eles cu cât
lb ticie lupt diavolul împotriva noastr .
Cuprins

IV. R zboiul diavolului i cum s -i facem fa
Abia acum mi-ai dezv luit c diavolul lupt împotriva noastr cu înver unare. De ce ne
zboie te, prin ce metode? Cum putem deosebi p rerile oamenilor despre rug ciunea lui Iisus?
Mul i oameni sus in diferite lucruri i nu tim în ce m sur acestea sunt gânduri care vin de la

vr jma ul diavol. Sunt ner bd tor s i ascult p rerea.
s vorbeasc , sfântul i în eleptul pustnic a luat din nou în mâini „Patericul”, l-a deschis cu
mi ri încete i a început s citeasc : „L-au întrebat pe el iar i fra ii, zicând: care fapt bun ,
rinte, întru petreceri, are mai mult osteneal ? Zis-a lor: ierta i-m , eu socotesc c nu este alt
osteneal , ca rug ciunea c tre Dumnezeu. C ci totdeauna când voie te omul s se roage, voie te
vr jma ul s -l taie pe el c ci el tie c nu se împiedic de altceva, f numai de rug ciunea cea
tre Dumnezeu. i toat petrecerea pe care o va face omul, r bdând întru dânsa, dobânde te
odihna. Iar rug ciunea pân la suflarea cea de pe urm , are trebuin de nevoin .”
A închis cartea i a continuat.
— Sfin ii P rin i înva c omul se g se te, dac nu întotdeauna sub st pânirea diavolilor, atunci,
în orice caz, sub înrâurirea i necurmata lor vr jm ie. Diavolii se învârtesc mereu în jurul
sufletului i încearc , prin orice mijloace, s -l fac pe cel credincios s p tuiasc , fie prin
sim uri (când obiectul p catului este aproape), fie prin imagina ie (când acesta este departe) sau
prin r zvr tirea c rnii. Deoarece omul este alc tuit din suflet i trup, prime te influen a
diavolului i se las prins de el. Tacticile du
noase ale celui r u sunt cel mai evidente în
timpul rug ciunii. Acei ce se angajeaz în acest r zboi duhovnicesc v d diavolul luptând
împotriva lor cu furie la fiecare pas. Îl v d folosindu-se de toate mijloacele ca s le întoarc
mintea de la Dumnezeu. V d toate planurile viclene ale r ului demon, care ur te binele i ucide
omul. Potrivit Sfântului Marcu Ascetul „când diavolul vede c mintea se roag în inim , atunci
stârne te ispite mari i r ut cioase”. Ur te de moarte oamenii, i ura lui cre te atunci când vede
ei tind s devin îngeri prin rug ciune, i s ocupe locul pe care el l-a avut înainte de c dere.
Ascult cum descrie Sfântul Grigorie de Nyssa aceast invidie r ut cioas a diavolului, cauzat
de îndumnezeirea omului: „Demonii sunt mistui i de invidie i gelozie când oamenii sunt gata s
ating înrudirea cu Dumnezeu, în timp ce ei (demonii) au c zut din leg tura lor cu binele”. Astfel
fiecare pustnic are multe de spus despre acest r zboi al diavolului. De multe ori, v zând acest
comportament, pustnicilor le e mil de el.
— Mil ? Iart -m , dar nu pot în elege cum i de ce.
— Ei simt mil pentru el, pentru c derea lui i starea lui nenorocit . De i a fost creat s slujeasc
i s sl veasc pe Dumnezeu, a ajuns s lupte împotriva lucr rii Sale dumnezeie ti i împotriva
omului, pe care Dumnezeu îl iube te atât de mult. Diavolul caut s distrug unitatea. El
întruchipeaz spiritul distrugerii permanente i este încep torul ereziei. Dumnezeu vrea s
uneasc , el vrea s despart . Dumnezeu vrea s salveze, el vrea s distrug . Îl face pe om s se
zvr teasc împotriva lui Dumnezeu i împotriva Bisericii.
— i unde g sesc pustnicii toat aceast putere de a-l iubi?
— În îmbel ugatul dar al harului pe care-l au. Au atât de mult har înl untrul lor încât ei vor s
iubeasc totul i aceasta pentru totdeauna. Inima lor a devenit înc toare ca rezultat al izgonirii
patimilor, i de aceea au o mare dorin de a cuprinde pe to i oamenii înl untrul ei. A a, pustnicii
cur i iubesc Sfânta Treime, Preasfânta Maic a lui Dumnezeu, Sfin ii, p to ii, natura i
animalele… i pentru c înc „a mai r mas loc” iubesc i pe diavol… Îl simt ca pe un duh mort
care s-a îndep rtat de dumnezeire, de harul d tor de via i care acum transmite moartea celor
ce se apropie de el sau caut s o transmit celor ce lupt pentru mântuire. Sfin ii nevoitori, plini
de dragoste pentru Dumnezeu, se gândesc: Iadul a fost preg tit pentru diavol i îngerii s i. Cum
ar putea s nu simt mil ?
— Noi ignor m gândurile diavolului, am spus, fiind în întunericul patimilor c rnii, orbi din
cauza felului nostru lumesc de a gândi, prin i de el. Nu am primit din bel ug harul lui Hristos, ca
prin lumina lui s putem urm ri toate lucr rile viclene i uciga e ale diavolului. Po i s ne spui –

pentru c tu vezi i lupta i zbuciumul lui – cum încearc s distrag omul de la rug ciunea care
îl duce pe om la unirea cu Dumnezeu?
— Dragul meu p rinte, orice i-a spune ar fi greu pentru tine s în elegi. Ceea ce spun poate
rea ciudat i exagerat. Chiar i c lug rii ce tr iesc în lume nu pot în elege lupta c lug rilor de
la Sfântul Munte i r zboiul s lbatic al diavolului. Îl vedem la orice pas. Î i voi spune totu i
câteva lucruri, ca s te ajut.
Am în epenit, nemi cat, cu ochii larg deschi i i cu urechile preg tite s asculte cu aten ie
în elepciunea stare ului i s înve e planurile viclene i complicate ale diavolului. F s dea
impresia c orice spune era din experien a personal , Gheron a început s -mi vorbeasc despre
tacticile diavolului împotriva acelora care sunt atra i de rug ciunea lui Iisus.
— Când ne preg tim pentru rug ciune, diavolul, în acela i timp, se preg te te de lupt i atac .
Atletul rug ciunii trebuie s fie con tient de aceasta astfel încât el nu va fi surprins când sufer
primul atac brusc al diavolului i mai târziu incursiunile lui îndr zne e – când va arunca spre cel
ce se roag toate muni iile ce le are la dispozi ie. (În timp ce pustnicul vorbea am avut senza ia
m aflu în fa a unui general experimentat în r zboiul duhovnicesc, care a repurtat multe
victorii glorioase i care a fost încoronat cu mul i lauri). El îl determin s se angajeze i în alte
activit i sociale. Apoi aduce întâmpl ri, diferite persoane, situa ii…
— A vrea s ascult unele metode pe care noi, tr ind în lume, nu le cunoa tem. D -mi voie s i
rturisesc ceva. M-ai f cut, acum, s ur sc diavolul sau mai degrab lucrarea lui i în acela i
timp s -mi fie mil de el.
— Da, p rinte, i noi tr im aceasta zilnic. Sim im ur pentru ceea ce face, dar dragoste pentru el,
care este exprimat ca durere pentru în el tor! Dar, ca s r spund întreb rii tale, voi spune
urm toarele: scopul rug ciunii lui Iisus este s -L aduc pe Hristos Împ ratul în inimile noastre,
fac prezent înl untrul nostru Împ
ia lui Dumnezeu, s lumineze scânteia harului ce este
acum acoperit de cenu a p catului. Este împlinirea strig tului „vie împ
ia Ta”. Totu i, cum
am spus i mai înainte, acum inima este întunecat de norul p catului i lucrarea diavolilor în ea.
Pe suprafa a inimii (nu înl untrul ei, pentru c numai energia necreat a Sfântului Duh, fiind
necreat , poate fi unit cu sufletul) diavolul i-a proclamat autoritatea i st pâne te totul. Crede, p rinte, uneori îmi simt inima ca o gr din zoologic . Toate patimile l untrice sunt ca
animale ce url . De Dumnezeu purt torul Grigorie Palama o descrie foarte bine: „omul, care a
fost sortit s devin fiu al lui Dumnezeu, devine un uciga asemeni nu doar celor mai s lbatice
fiare ci i târâtoarelor i animalelor otr vitoare, asem nându-se unui scorpion, unui arpe, unui
pui de viper ”. Prin rug ciunea lui Iisus, atunci, dup ce mintea a asimilat preadulcele Lui nume
– ne str duim ca El (Hristos) s coboare în inim în toat slava i m rirea Lui i s alunge
diavolul, care, dup ce a acoperit harul ce-l g se te acolo întunec din nou sufletul cu diferitele
patimi. Astfel, sufletul este luminat de prezen a lui Hristos, primind „har peste har”. A adar, cu
cât Domnul coboar mai mult în inim , cu atât diavolul dispare cu urlete i dureri pentru lupta ce
a dus-o i ecourile acestor strig te sunt ispitele ce ni le aduce.
— Auzind acestea mi-am amintit de cei poseda i de diavol care, imediat ce L-au v zut pe Hristos
au început s strige: „Ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu” (Matei 8, 29). Mi-am amintit i de
întâmplarea cu tân rul îndr cit, când Domnul a spus: „Duh surd i mut, Eu î i poruncesc: Ie i din
el i s nu mai intri în el. i r cnind i zguduindu-l cu putere, duhul a ie it” (Marcu 9, 25-26).
Cred c acest lucru este legat de ceea ce ai spus mai înainte, sau m în el?
— Da, ai dreptate. Dar mai sunt i alte întâmpl ri care îl dau în vileag. Când Domnul a coborât în
Iad, a eliberat drep ii ce au crezut în El. În slujbele Bisericii, suferin a Iadului este viu
reprezentat : „Ast zi iadul geme i strig tare: ar fi fost mai bine pentru mine s nu fi primit pe

Fiul Mariei, pentru c El a venit la mine i mi-a zdrobit puterea; El mi-a zdrobit por ile de
aram … Sunt lipsit de acei ce mi-au fost supu i odat ; în t ria mea i-am înghi it, dar acum îi
arunc afar . Cel ce a fost r stignit a golit mormintele” (Triod). În fond, n-a spus Hristos însu i:
„Cum poate cineva s intre în casa celui tare i s -i jefuiasc lucrurile, dac nu va lega întâi pe
cel tare i pe urm s -i prade casa?” (Matei 12, 29). Adic , coborârea lui Hristos în inim , unde
lucreaz acum diavolul, este legat de fuga i de înl uirea lui (a diavolului). Este apoi normal
pentru el s urle, s strige i s r cneasc . Domnul a venit „s strice lucrurile diavolului” (1 Ioan
3, 8). În Psalmul 103 se spun urm toarele despre fiarele p durii: „R rit-a soarele i s-au adunat
i în culcu urile lor se vor culca”; P rin ii neptici înva c , precum la r ritul soarelui, fiarele se
ascund în pe teri i între stânci, în culcu urile lor, în acela i fel diavolii fug i se ascund când
Soarele harului r sare în inima noastr .
— Dac diavolul este st pânit, este normal ca el s r mân t cut.
— De fapt, se întâmpl exact invers. El ur te omul chiar mai mult i continu s -l atace dinafara
inimii spre a ob ine victoria asupra credinciosului prin toate mijloacele, pentru ca apoi s se
reîntoarc în inim atunci când harul lui Dumnezeu este ascuns. „Atunci se duce i ia cu sine alte
apte duhuri mai rele decât el” s lupte (Matei 12, 45). Întregul sens al ispitelor este evident
tocmai în acest punct. Imagina ia este cea mai viclean arm a diavolului: s imagineze trecutul
i viitorul, s imagineze lucr rile bune, s le imagineze pe cele rele. Mul ime de gânduri vin i
preocup mintea, încât aceasta înceteaz s mediteze la numele lui Iisus. Diavolul încearc s -l
fac pe om s nu mai arate interes pentru Dumnezeu i s nu- i mai exprime dragostea. În primul
rând îl înduplec s cheme în minte tot felul de gre eli ce le-a comis în via a lui, în trecutul
îndep rtat i în cel apropiat. Sfin ii P rin i spun c r zboiul este de obicei la fel de s lbatic cum
au fost patimile înainte. Pentru fiecare pl cere el trebuie s pl teasc la fel de mult durere.
Exist o leg tur strâns între pl cere i durere în via a ascetic a P rin ilor. Pl cerea a adus i
derea i durerea; i tocmai aceast durere este cea care restaureaz omul pân la starea lui
originar i îl vindec . Astfel, omul sufer mult. El pl te te pentru fiecare gând r u i pl cere
sura propor ional de suferin , astfel încât s se creeze un echilibru. Întâmpl ri petrecute cu
mul i ani în urm i pentru care a sim it pl cere, fiind uitate între timp, apar acum cu toat t ria i
rimea lor. El poate ajunge chiar la dezgust i dezn dejde. Peste atletul rug ciunii vin gânduri
de hul , a continuat mult încercatul stare . Necredin a în marile chestiuni de credin , precum
dumnezeirea lui Hristos i cur ia Preasfintei N sc toare de Dumnezeu i a sfin ilor, etc. De
multe ori aceste gânduri sunt exprimate în timpul rug ciunii f ca lupt torul s vrea sau s tie
acest lucru.
Alte ori vine duhul trând viei; sau gândul st ruitor s lase locul acela i s plece de la B trânul
u cu gândul c altcineva este mai bun decât el. De multe ori cre te înl untrul lui o ur s lbatic
împotriva B trânului s u. Exist cazuri când ucenicul vine la B trânul s u i îi spune, în lacrimi
i cu suspine: „Nu pot s explic aceasta dar î i voi spune cum simt: Te ur sc. Nu vreau s te v d.
Cu cât te v d mai mult cu atât m cuprinde o r zvr tire groaznic ”. De multe ori vine i somnul
întrerup rug ciunea. Sunt înc multe ispite dar am s st rui doar asupra acestora.
— O, cum îndur nevoitorii atâta suferin ! Cum pot ei suporta un a a atac s lbatic? am întrebat.
Spune-mi, Gheron.
rintele era afundat într-o t cere adânc . Cine tie câte lupte chinuitoare a îndurat? Cine tie ce
ispite?
— Gheron, nu te opri. Spune-mi în ce fel le putem face fa .
— În acest caz este nevoie de mult r bdare, îndurare i curaj. Mai ales curaj. Atletul rug ciunii
trebuie s nu se lase cl tinat. Trebuie s opun imagina iei chemarea numelui lui Iisus i s fie

concentrat în cuvintele rug ciunii lui Iisus. Nu trebuie s se gândeasc la nimic în timpul
rug ciunii, nici la lucruri bune nici la rele. Când simte durere trebuie s aib siguran a, cum am
spus mai sus, c a început tratamentul. „Femeia, când e s nasc , se întristeaz , fiindc a sosit
ceasul ei; dar dup ce a n scut copilul nu- i mai aduce aminte de durere, pentru bucuria c s-a
scut om în lume” (Ioan 16, 21). La fel se întâmpl aici. Prin durere este creat un om nou, se
na te o via nou : via a în Hristos. Precum spun P rin ii de Dumnezeu purt tori, trebuie s
dispre uim gândurile de hul . Doar în acest fel dispar. Gândurile hulitoare sunt aduse de diavol –
ele nu sunt ale noastre. Aici putem spune c este ar tat cuvântul Domnului: „Nu po i sluji lui
Dumnezeu i lui Mamona” (Matei 6, 24), adic mintea nu poate face dou lucruri deodat . Nu
poate fi îndulcit de nectarul preadulce al rug ciunii lui Iisus pe de o parte i pe de alt parte, în
timp ce se roag s se îndoiasc de puterea rug ciunii sau de adev rurile dogmatice. Cele din
urm vin din atacul diavolului. Atunci trebuie a-i ar ta dispre , iar dac hulele ne vin în minte
necontenit, este neap rat trebuitoare m rturisirea la duhovnic. Atunci hulele dispar imediat. Mai
mult, la fel se întâmpl i cu gândurile st ruitoare. Un gând ce persist mai ales în timpul
rug ciunii, trebuie m rturisit. Astfel, diavolul ce se ascunde sub el dispare imediat ca arpele
când ridic m piatra. O str duin deosebit este necesar în cazul somnului. Aici, pe Muntele
Athos exist mul i p rin i ce i-au f cut un scaun cu un picior, iar când adorm cad la p mânt i
a se trezesc. De fapt ei lupt împotriva diavolului i nu împotriva trupului lor. Am cunoscut i
un c lug r ce avea un vas plin cu ap în chilia lui pe care îl purta dintr-o parte într-alta a camerei
atunci când era somnoros, luptând în acest fel împotriva duhului celui r u al somnului.
Atletul rug ciunii trebuie s i vad B trânul „în chipul lui Hristos”, ca un alt Moise. i prin
puterea B trânului i prin rug ciunile sale este scos din robia Egiptului i este mântuit de tirania
lui Faraon, care sunt patimile. Ucenicul trebuie s treac cu vederea sl biciunea B trânului s u,
pe care diavolul o exagereaz , punând înaintea ochilor s i doar dragostea pentru Dumnezeu i
tr turile bune pe care pov uitorul lui le are. i dac din întâmplare î i d seama c B trânul
u are multe p cate i patimi, chiar i atunci trebuie s se fereasc s -l judece, v zându-le ca
propriile lui p cate i v rsând lacrimi îmbel ugate pentru ele. Sfântul Simeon Noul Teolog
descrie aceast atitudine. „Dac vie uie ti într-o m stire, nu trebuie s vrei niciodat s fi
împotriva p rintelui t u duhovnic, care te-a tuns, chiar dac îl vezi pe el f când adulter sau
îmb tându-se i crezi c treburile m stirii sunt prost conduse; chiar dac e ti b tut i dispre uit
de el i înduri multe alte chinuri. Nu edea cu cei ce îl vorbesc de r u, nici s umbli cu cei ce
cuget r ut i împotriva lui. Sufer -l pân la sfâr it f s cercetezi vreuna din gre elile lui. Ci
eaz i în inim lucrurile bune pe care vezi c le face i str duie te-te s i le aminte ti doar pe
acelea; d vina pe tine însu i pentru toate lucrurile nepotrivite sau gre ite pe care vezi c le face
sau le spune, i vezi-le ca pe propriile tale p cate, i poc ie te-te pentru ele cu lacrimi, luându-l
pe el drept sfânt i cerându-i binecuvântare”. Astfel trebuie s fac atletul rug ciunii, pentru a se
zi s i judece B trânul. C ci altfel pierde ascultarea i smerenia, o dat cu ele pierzându- i
îns i mântuirea. Atletul rug ciunii trebuie s opun fugii i trând viei, refuzul persistent i
multa r bdare; r bdarea este trebuincioas i atunci când înfrun i atacurile personale.
— Atacuri personale! Ce vrei s spui?
— Aici, d -mi voie s nu merg mai departe, pentru c nu m po i în elege. Ar putea sa i se par
ciudat, pentru c nu cuno ti via a ascetic .
— Gheron, vreau s înv . Te implor, în numele lui Iisus Hristos, înva -m . Acum, c te-am
sit, nu vreau s pierd ansa de a înv a. Spune-mi.
I-am în eles dealtfel greutatea. Ce putea el s ne spun nou , care suntem acoperi i cu ve mântul
pielii – al ra ion rii?

— Nu- i voi spune multe lucruri, doar câteva. Voci, hohote de râs, un zgomot mare înafara
chiliei, ca i cum ar fi adunat o mul ime de oameni. i aceasta se întâmpl pentru ca el
(diavolul) s i poat distrage aten ia de la rug ciunea lui Iisus. De multe ori diavolul însu i, se
apropie de tine. În astfel de cazuri sim i o fric teribil . Sufletul i trupul î i sunt cuprinse de o
durere mare. Nu se compar nici pe departe cu frica ce o sim im în prezen a criminalilor. Pentru
însu i iadul se apropie. Ca s -l intimideze pe nevoitor, diavolul ia forma diferitor animale. În
via a sfântului Sava se spune c diavolul s-a pref cut în erpi, în scorpioni, în leu, etc. „Odat ,
odihnindu-se dup osteneal , la miezul nop ii, s-a închipuit diavolul în mul ime de erpi i
scorpii, venind asupra lui spre a-l înfrico a… Dup câteva zile iar i s-a închipuit diavolul în
chipul unui leu înfrico at i s-a repezit la sfânt, vrând s -l sfâ ie i, apropiindu-se se da înapoi;
apoi iar i se repezea i iar i se da înapoi.” Uneori diavolii apar inând foc în mâini i amenin
-l ard pe atletul rug ciunii lui Iisus, dup cum spune Sfântul Simeon:
„Iar ei neîndr znind s m ating , sau s se apropie de mine,
st teau departe i p reau s se team de mine.
i ca inând foc în mâini, m amenin au s m ard
i strigau cu putere i f ceau zgomot”.
Alteori totu i, în timp ce atletul repet rug ciunea lui Iisus ezând pe sc unel, simte dou mâini
gata s -l sugrume. Au o strânsoare puternic i nu-l las s continue rug ciunea. De i începe
rug ciunea lui Iisus, nu poate continua dup cuvântul „Doamne”. Îi este foarte greu s înceap
cuvântul mântuitor „Iisuse”. Se bâlbâie I, I, I, Iis, Iis, Iisu… Dar imediat ce a pronun at cu mare
efort întregul cuvânt, diavolul dispare. Al i c lug ri, venind dintr-o mul ime de m stiri, îmi
rturisesc c diavolul purcede chiar la atacuri „în mas ”, pentru ca s -i intimideze i s -i sperie,
mai ales în timp ce se preg tesc pentru o priveghere.
— Ce înseamn atac „în mas ”?
— Înseamn c el atac doi, cinci, zece c lug ri în acela i timp, încercând s -i sugrume, sau s le
fac alt r u. Un monah s-a speriat într-un a a hal, încât i-a p sit chilia i a a teptat lâng u a
trânului s u, speriat i îngrozit, pân ce s-a trezit. Din acest motiv oamenii din lume nu sunt în
stare s în eleag importan a privegherii. Privegherea arde vicleanul diavol, distrugându-l.
Diavolul face atunci tot posibilul ca privegherea s nu mai poat fi plinit , c ci tie c urmeaz
fie înfrânt prin rug ciunile din timpul nop ii. i stârne te gânduri în oameni pentru a împiedica
purtarea de grij fa de priveghere. De aceea î i cer s nu treci cu vederea aceast lucrare acolo
unde locuie ti. Privegheaz , deoarece în acest chip diavolul este ru inat.
— Noi suntem atât de p to i, Gheron, încât nu sim im acest atac trupesc al diavolului. Dac ne
st pâne te, de ce ne-ar ataca? Suntem atât de p to i.
— Îmi dai voie s fac o mic observa ie?
— Bineîn eles, am spus. Nu ai doar permisiunea ci i rug mintea mea de a o face.
— N-ar trebui s gânde ti în acest fel – c e ti p tos i c diavolul nu se lupt cu tine în
persoan – pentru c este un gând în el tor. Diavolul l-ar putea folosi împotriva ta.
— Cum a a?
— Când spui c e ti nevrednic s fi luptat personal de diavol din cauza p catelor tale, diavolul
aude acest lucru i, când din întâmplare faci ceva bun – de exemplu când lucrezi o virtute –
atunci î i poate ap rea, dându- i impresia (pentru c l-ai v zut) c e ti cineva important, ducândute la mândrie i slav de art .
M-am aplecat repede, i-am luat mâna i înainte s i dea seama, i-am s rutat-o cu dragoste i

respect; cu respect pentru în elepciunea duhovniceasc pe care o avea i pe care a dobândit-o
dup mul i ani de r zboi duhovnicesc.
— De multe ori, a continuat, diavolul apare i vorbe te cu atletul rug ciunii. Îl provoac i
încearc s deschid un dialog cu el. Uneori îl învinov
te, alteori îl laud , uneori îl ia peste
picior, alteori interpreteaz anumite fapte gre it. Cel lipsit de experien în aceast lupt
duhovniceasc începe s vorbeasc cu diavolul i r spunde la întreb rile i la momelile lui. Dar
aceasta este o gre eal , mai ales la încep tori, pentru c cei f experien în aceste situa ii sunt
învin i chiar dac pare c diavolul este pus pe fug de replicile lor. R mân îns confuzia i
teama. Mai târziu când î i amintesc aceast întâlnire i tot ceea ce s-a spus, vor fi cutremura i i
tulbura i. P rin ii înva c cei ce nu au experien a i puterea necesar , s nu r spund . Ei trebuie
fie indiferen i la vr jma ul diavol i s -l dispre uiasc . La fel trebuie s fac i în r zboiul
împotriva gândurilor. Astfel dispre ul împotriva diavolului i st ruin a în rug ciunea lui Iisus,
sunt cele mai importante arme.
Apoi, dup o pauz , a continuat.
— Avem nevoie s st ruim în rug ciunea lui Iisus în timpul acestor ispite i în general avem
nevoie s r mânem într-o stare de rug ciune. Când spun „stare de rug ciune” m gândesc i la
postul cu chibzuial , priveghere, strâmtorarea trupului, t cere – toate acestea ducând la smerenie.
Îns toate acestea trebuiesc f cute cu binecuvântarea duhovnicului.
— De ce este nevoin a trupului (postirea, privegherea, t cerea, metaniile) a a de strâns legat de
rug ciune i considerat o stare de rug ciune?
— Trupul particip la lucrarea rug ciunii. Pentru c i trupul va primi har, trebuie s lupte. Ba
mai mult, ajungem la starea necesar pentru a primi har prin nevoin i suferin . Ca s sprijine
acest punct de vedere, Sfântul Grigorie Palama se refer la taina preo iei. În taina preo iei, harul
dumnezeiesc este împ rt it viitorului diacon, sau preot, sau episcop „nu doar prin rug ciune,
adic noetic, ci i prin colaborarea trupului, adic prin punerea mâinilor”. Arhiereul nu se roag
doar ca s vin harul dumnezeiesc i d tor de via , ci î i pune i mâna pe capul aceluia ce este
rânduit a fi hirototnit. Acela i lucru se întâmpl cu rug ciunea lui Iisus. Nu este îndeajuns s o
roste ti noetic (cu mintea) ca s prime ti har, ci trebuie s colaboreze i trupul, c ci întregul
omului const nu doar din suflet ci i din trup, care trebuie i el mântuit. A a încrezându-ne în
Sfin ii P rin i, putem pretinde cu siguran , c cel ce refuz mijloacele rug ciunii, frica,
lacrimile, durerea, suspinarea, t cerea, refuz esen a rug ciunii îns i. Repet, toate acestea
trebuie f cute cu binecuvântarea p rintelui nostru duhovnic, pentru ca diavolul s nu se poat
folosi de ele împotriva noastr .
— Este o lupt grea, am m rturisit. Lucrarea rug ciunii, dup cum mi-ai zugr vit-o, este peste
sur de dificil . Du manul porne te un asemenea r zboi împotriva noastr , zdrobindu-ne cu
valurile înspumate ale vicleniei sale i ale întregii sale împ
ii a întunericului. Cum îl poate
cineva suporta?
Cuprins

V. Venirea i plecarea harului
simt dator s te luminez pu in mai mult în aceast privin . Pustnicii cunosc viclenia
diavolului, dar îi cunosc i sl biciunea i lipsa. Ei cunosc din experien ura lui satan, dar i
iubirea dulce a lui Hristos pentru f ptura omeneasc . Dragostea lui Dumnezeu pentru om este

mai puternic în acest r zboi. Domnul vine blând în suflet i potrivit m surii în care El se
apropie, d ruie te har i bucurie. Dup fiecare b lie, vine har nespus i de neîn eles, vine
bucurie, pace i lini te. „Adev ratul început al rug ciunii este c ldura în inim care mistuie
patimile i aduce fericire i bucurie sufletului”, potrivit Sfântului Grigorie Sinaitul. Noi o sim im
aceasta cu putere fiindc tr im o stare pe care n-am cunoscut-o înainte. Totul înl untrul nostru
devine calm i lini tit! Rug ciunea „Doamne, Iisuse Hristoase, miluie te-m ” devine o
doxologie: „Slav ie, Doamne!” Apoi, înainte de toate, trebuie s ne oprim la cuvântul „Iisus”,
ci Acesta este prezent. Amintirea lui Iisus cu mintea concentrat în inim , este atins acum
trud i f mult nevoin . De fiecare dat când pronun m numele lui Iisus, cât se
îndulce te inima! Nu vrem, cu nici un pre s pierdem acest ceas dumnezeiesc, dup care tânjim
atât de mult. Pururea pomenitul meu stare spunea rug ciunea inimii timp de ase ore i i se p rea
a trecut doar un sfert de or . Bucuria vine în valuri. Apoi b ile inimii… Mul i P rin i
vorbesc despre acestea.
— Gheron, îmi amintesc c Sfântul Nicodim interpreteaz rug ciunea Maicii Domnului „ i s-a
bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu” (Luca 1, 4) cam în acela i fel.
În acel moment, într-adev r, mi-am amintit înv tura Sfântului Nicodim: „El încânt peste
sur pe cel a c rui inim vibreaz i tresalt din cauza acestei bucurii necontenite; i el este,
într-un fel, plin de entuziasm, i aceast încântare este numit de P rin ii neptici «tres rirea» i
«s ltarea» inimii, adus de harul dumnezeiesc”. i continu : „inima ta va tres ri de câte ori harul
te cerceteaz i de câte ori Sfântul Duh lucreaz tainic în sufletul t u prin lucrarea sfintei
rug ciuni a inimii”. Mul i P rin i ai Bisericii au vorbit despre aceast tres ltare a inimii. De
exemplu, Sfântul Grigorie Palama spune: „inima salt cu entuziasm pentru dragostea de bine”,
iar Sfântul Vasile, ca i Sfântul Atanasie cel Mare, iau aceasta drept un semn al harului.
— Da, a spus sfântul i mult încercatul nevoitor. A a este. Dup o lupt eroic i dureroas , harul
lui Hristos cerceteaz inima noastr i o lini te te. Dar nu vine la fiecare dintre noi la fel.
Depinde de progresul duhovnicesc al omului i de lucrarea Sfântului Duh, care lucreaz „potrivit
voii Sale”, pentru binele nostru. „La început harul apare în felurite chipuri în timpul rug ciunii, i
omul este p rta în duh în multe feluri diferite. Harul este cunoscut i tr it potrivit propriei sale
voin e.” Avem exemplul profetului Ilie. El a sim it o „vijelie n prasnic ce va despica mun ii”.
Apoi a sim it un cutremur, un foc, iar în cele din urm o adiere de vânt lin, i acolo era Domnul.
Sfântul Grigorie Sinaitul explic c Sfântul Duh vine la unii oameni, mai ales la încep tori, ca un
duh de fric ce distruge mun ii patimilor i zdrobe te inimile greu împietrite, dându-le poc in i
lacrimi pentru via a lor p toas de dinainte. La cei din starea de mijloc, vine ca un cutremur,
adic o încântare (aceasta este tres rirea inimii de care am vorbit mai înainte), o râvnire a inimii,
iar la cei des vâr i, vine ca o adiere de vânt lin, ca o lumin blând . Încep torii primesc
lucrarea harului „în parte”, pe când cei des vâr i primesc harul în întregime. Deci, cum
probabil ai în eles, de fiecare dat când harul ne viziteaz , vine într-o m sur des vâr it ,
potrivit bineîn eles nevoin ei i smereniei noastre.
— A adar, harul vine i pleac iar?
— Da, a r spuns sfântul pustnic. Vine i pleac spre a se reîntoarce i a dispare din nou.
Dumnezeu î i trimite harul s u i îl retrage. La începutul acestei lupte duhovnice ti, intervalele
între retragerea lui i revenirea din nou sunt mai lungi. Dar ele se scurteaz dup mult nevoin .
Atletul rug ciunii este obi nuit cu aceste vizite dar i cu retragerea harului.
— Dar de ce se întâmpl aceasta? Care este scopul venirii i plec rii harului?
— Vine s mângâie i s îndulceasc inima i pleac spre a da posibilitatea dobândirii pe mai
departe, a c ut rii i a smereniei. Se retrage pentru ca atletul s în eleag c a fost un dar de la

Dumnezeu, i de aceea el este cu totul nevrednic s -l primeasc . Mul i c lug ri cunosc din
experien a lor acest „joc al harului”, care poate dura mul i ani. Vine i pleac ! În primul caz,
harul sprijin pe c lug r prin venirea sa i îl umple de mângâiere dumnezeiasc . E ca i cum i-ar
spune: „Sunt aici”. În al doilea caz, pleac pentru ca harul ce i-a fost dat s fie asimilat, ceea ce
este foarte greu. Trebuie s se lucreze foarte mult i s se fac mult rug ciune pentru a se
asimila harul primit. Pentru c sunt cazuri când c lug rii au primit harul dumnezeiesc, dar mai
târziu l-au lep dat. Nu s-a întâmplat la fel cu apostolul Petru? A primit mult har pe muntele
Tabor dar, nefiind în stare s -l asimileze, a ajuns s -l t duiasc pe Hristos. Stadiul asimil rii
harului este legat de o c utare chinuitoare a lui. Atletul tie acum (dup venirea lui) c exist i
aceasta îl face s -l caute în lacrimi. Plânge precum copilul ce- i caut mama, în timp ce ea se
ascunde: „Unde e ti, Lumina mea? Unde e ti, Bucuria mea? De ce m-ai p sit i m-ai l sat
inima în suferin ? De ce i-ai ascuns fa a Ta de mine i sufletul meu se îndurereaz ? Când mi-ai
venit în suflet mi-ai ars p catele. Vino din nou acum i arde-mi din nou p catele ce te-au ascuns
de mine, precum norii ascund soarele. Vino i bucur -m cu venirea ta. O, Doamne, de ce
întârzii? Vezi c sufletul meu este chinuit, i c Te caut în lacrimi. Unde Te-ai ascuns? De ce
sufletul meu nu Te vede pe Tine, Cel ce e ti pretutindeni, i Te caut îndurerat? Asemeni,
Preasfânta Fecioar cu Iosif Te-au c utat îndurera i, când erai copil. Ce a gândit ea în durerea ei
neg sindu- i Fiul?” (Sfântul Siluan Athonitul).
Sfântul Serafim de Sarov a pierdut harul lui Dumnezeu, pentru c s-a mâniat împotriva unui
frate. Nu a fost nenorocire mai mare pentru el. Abia atunci a putut în elege suferin a lui Adam
care a fost alungat din rai dup pierderea comuniunii cu Dumnezeu. Astfel, Sfântul Serafim a
mas o mie de zile i nop i cerând harul lui Dumnezeu pe o stânc , de unde a coborât abia dup
ce l-a primit.
De aceea, a continuat Gheron, harul se retrage deoarece astfel inima înseteaz dup Dumnezeu i
Îl iube te mai mult. Acum are experien a dulce ii harului i a goliciunii pe care absen a lui o
creeaz , împreun cu am ciunea p catului. i atunci îl caut , dar f dezn dejde sau
necredin . Trebuie s adaug i c dup ce a înv luit mintea i a adus-o le extaz, harul o p se te
apoi foarte repede (mai ales când mintea este înc la începutul lucr rii sale noetice) astfel încât
„s nu moar ”, cum se întâmpl în cazul unui prunc ce vomit dup ce a mâncat prea mult.
Sfântul Simeon Noul Teolog spune:
„Atunci înconjurând deodat pu in, ca o raz sub ire i foarte mic
mintea o r pe te într-un extaz
sind-o repede, ca s nu moar .
De aceea prin aceast mare repeziciune,
cel ce a v zut aceast frumuse e î i aminte te
i recunoa te c n-a în eles-o.
Ca nu cumva, mâncând, ca prunc, mâncarea b rba ilor des vâr i,
îndat s se sparg sau s i se fac r u i s moar .
Dar de atunci ea ne conduce, ne înt re te, ne înva ,
ar tându-se i fugind, când avem nevoie de acestea,
nu când voim – c ci aceasta le este propriu celor des vâr i.
Dar când suntem în greut i sau sl bi i cu totul,
ne vine în ajutor, ne r sare de departe
i m face s o simt în inima mea”

Venirea i plecarea harului mai are o tr tur salvatoare. Vine pentru o vreme, îl cur pe om
de o patim i pleac . Vine din nou s îl cure e de alt patim i tot a a, pân când omul devine
capabil s i cure e voin a cu ajutorul harului dumnezeiesc i d tor de via . Dup mult lupt
i multe sacrificii, vine un timp când harul este statornic, mai mult sau mai pu in, înl untrul
inimii i atunci domne te netulburat pacea! Doar lini te i dulcea ! Atunci sufletul devine un
Tabor, raiul coboar pe p mânt! Împ
ia lui Dumnezeu coboar în inim , unde Sfânta Treime
i face s la . Omul ajunge astfel dup chipul i asem narea lui Dumnezeu!
M-am gândit cât de mare este iubirea lui Dumnezeu! Am citit de curând ceva ce se potrive te
perfect cu ceea ce a spus Gheron: „Dac nu e ti încercat în lucr rile, cursele i atacurile
diavolului nu vei în elege i nu vei putea pre ui darurile pe care i le face Sfântul Duh. Dac nu
recuno ti duhul care ucide, nu vei ajunge la cunoa terea Duhului ce d via . Nu vei cunoa te cu
adev rat pe D torul de via – Hristos”. Ce mare este iubirea lui Hristos! El tie cum s
întoarc înspre bine me te ugirile diavolului, cum s scoat dulcea din amar, cum s
transforme ura diavolului în dragoste pentru El. Atunci în elegem c , orice ar face diavolul, în
final el se sinucide. Se distruge pe sine însu i. Lupt , bineîn eles, împotriva oamenilor i
Dumnezeu îi permite s fac aceasta, pentru c i el este o persoan , i de aceea are libertatea pe
care F torul o respect ; dar Dumnezeu îi îngr de te lucrarea distrug toare prin dragostea i
mângâierea Sa. Am auzit odat un nevoitor spunând c Dumnezeu, prin dragostea Sa preschimb
mândria meschin în smerenie, care atrage harul S u. Adic imediat ce cre tinul se mândre te
cade. Dup c dere, el se poc ie te, primind harul dumnezeiesc i ajunge chiar mai smerit. În
acest fel el se cur pu in câte pu in chiar i de necuratul i diavolescul p cat al mândriei. A a,
putem pe bun dreptate repeta, c diavolul se autodistruge – el este învins!
Gheron s-a ridicat:
— Este vremea vecerniei. S împlinim aceast slujb cu m niile. Intr în chilia aceea i roag te, rostind rug ciunea lui Iisus pân te voi chema s relu m discu ia noastr . Nu trebuie s uit m
niciodat „dulcea” rug ciune a lui Iisus!
Am intrat în chilia pe care mi-a ar tat-o. M-a în at prea sus i a fost bine c s-a oprit, pentru ca
m pot odihni o clip . Chilia era foarte mic , ca i toate chiliile la Sfântul Munte. În untru era
un pat mic, greu – câteva scânduri sprijinite de dou picioare de lemn, cu o p tur pus peste ele.
Nimic care s i aminteasc de confortul din lume. Mai era o m su cu un opai vechi, înnegrit,
i un sc unel pentru îndelungile ore de rug ciune de noapte. Era i o icoan a lui Hristos pe
perete i pu in mai departe o icoan a Maicii Domnului, pe care c lug rii atoni i o iubesc în mod
deosebit, pentru c ea este cercet toarea, ocrotitoarea i St pâna Muntelui Athos. O completare
necesar a chiliei erau câteva pânze de p ianjen, mai ales în col uri. Cine s g seasc acolo timp
pentru o cur enie serioas ? Imediat ce am intrat, dup o privire rapid prin chilie, am c zut cu
greutate la p mânt. Mi-am pus palmele pe podea, una peste cealalt , cu capul sprijinit pe ele i
am început s rostesc rug ciunea lui Iisus, uneori optit, alteori cu voce tare. O repetam toat ,
ap sând mai mult fie pe cuvântul „Doamne”, fie pe cuvântul „Iisuse”, uneori pe cuvântul
„Hristoase” i uneori pe expresia „miluie te-m ”, încât am putut re ine rug ciunea mai bine în
mintea mea. N-a putea spune cât am stat întins pe podeaua chiliei. Chiar i timpul înceteaz în
acele momente. M gândeam la p catele mele i la prezen a mea printre sfin ii i de Dumnezeu
purt torii p rin i, i plângeam. Spuneam din adâncul inimii mele ceea ce spune Sfântul
Hrisostom – despre care unii spun, gre it, c nu voia ca monahii s tr iasc în m stire.
„Binecuvânta i fie lumin torii lumii”. Sunt binecuvânta i deoarece „chilia lor e ferit de orice
zgomot, sufletul de orice patim i boal , i este blând i luminos i mai curat decât aerul cel mai
curat. Lucrarea lor este cea pe care o avea Adam la început, înainte de c dere, când era îmbr cat

în slav i vorbea cu Dumnezeu cu îndr zneal , i locuia în acel loc plin de binecuvântare”.
Dup o vreme am auzit glasul ucenicului anun ându-m c Gheron m a tepta s continu m
discu ia. Am mers din nou lâng pustnic, cu v dite semne de bucurie, dar în acela i timp i cu
rere de r u pentru întreruperea rug ciunii.
— Cum i s-a p rut aceast pauz , m-a întrebat?
— N-a putea spune, nu sunt în stare s m pronun , am spus. (Cine tie, poate în timp ce eu
eram în chilie el s-a rugat numai pentru mine i de aceea am sim it o astfel de remu care.)
Dup pu in, am spus.
— Am sim it pacea cople indu-mi sufletul. M-am sim it plin de p reri de r u pentru p cate i de
bucurie pentru dragostea lui Iisus al meu. Da. M iube te mult mai mult decât pot eu s gândesc.
Presupun c tu întotdeauna te sim i a a. Este poate urmarea cercet rii harului lui Hristos, care
vine ar tat dup repetarea neîncetat a rug ciunii lui Iisus, i care te umple de via .
— Adev rat. Singurul lucru este c fructele rug ciunii lui Iisus sunt atât de numeroase c nu le
po i ar ta pe toate. Rug ciunea lui Iisus este ca un copac cu fructe multe i foarte dulci, una mai
bun ca cealalt .
— D -mi i mie din aceste fructe ale „preabinecuvântatei pustii”, pentru c sunt lipsit de harul
dumnezeiesc. Culege i pentru mine câteva din aceste roade duhovnice ti, ca cel pu in s le înv
i eu.
Cuprins

VI. Roadele rug ciunii lui Iisus
i voi pomeni unele dintre roadele rug ciunii lui Iisus, pentru c te v d doritor s înve i. La
început rug ciunea lui Iisus este pâinea ce sprijin nevoitorul, apoi devine untdelemnul ce
îndulce te inima pentru ca, în final, s se fac vinul ce îmbat pe om, adic îl duce la extaz i
unire cu Dumnezeu. S fiu mai clar. Primul dar pe care Hristos îl face omului rug ciunii este
con tientizarea st rii lui de p cat. El înceteaz s cread c este „bun” i se consider „urâciunea
pustiirii… stând în locul cel sfânt” (Matei 24, 15). Precum bisturiul unui chirurg t ind pân la os,
cuvântul ascu it al Duhului p trunde pân în adâncimile sufletului. Este atâta necur ie înl untrul
nostru încât sufletul nostru duhne te. Uneori vin oameni în chilia mea i, din cauza mizeriei lor
untrice, las un miros r u… Deci, orice a fost necunoscut înainte pentru nevoitor, acum îi este
descoperit prin rug ciunea lui Iisus. Drept rezultat, el se consider mai prejos decât to i oamenii
i crede c Iadul este locuin a sa ve nic , i începe s plâng . Plânge pentru moartea lui
duhovniceasc . Este posibil s plâng cineva pentru mortul vecinului s u i s nu plâng pentru
mortul din casa sa? În acest fel i atletul rug ciunii lui Iisus nu vede p catele celorlal i, ci numai
moartea sa. Ochii lui devin fântâni de lacrimi ce se revars din c in a inimii. Plânge ca un
condamnat, i în acela i timp strig :”Miluie te-m !” „Miluie te-m !” „Miluie te-m !” Cu aceste
lacrimi începe, cum am spus mai sus, cur irea min ii i a sufletului. Precum apa cur
murd riile, precum ploaia limpeze te cerul de nori i p mântul de mizerie, la fel lacrimile
limpezesc i albesc sufletul. Lacrimile sunt apa celui de-al doilea botez. Astfel, rug ciunea lui
Iisus aduce preadulcele rod al cur iei.
— Omul este cur it cu totul atunci când harul lui Dumnezeu îl viziteaz ?
— El nu este cur it cu des vâr ire, dar î i caut întotdeauna cur ia inimii, deoarece cur irea
este un efort nesfâr it. Sfântul Ioan Sc rarul red aceste vorbe pe care le-a auzit de la un c lug r,

ce a atins nep timirea (apatheia). „Des vâr ita dar totu i nedes vâr it des vâr ire a celui
des vâr it”. Cu cât plângem mai mult, cu atât ne cur im mai mult; cu cât mai mult se v d
laturile adânci ale p catului cu atât se simte mai mult nevoia de plâns. Sfântul Simeon Noul
Teolog l mure te acest lucru:
„Ace tia prin rug ciuni dese i prin glasuri negr ite
i prin curgeri de lacrimi lor î i cur esc sufletul,
iar cur it fiind, aceasta i v zând,
ei se aprind de focul iubirii i de focul dorului
de a- i vedea sufletul deplin cur it.
Dar fiindc nu pot afla des vâr irea luminii,
cur irea lor r mâne nedes vâr it .
Deci pe cât m cur esc, m i luminez, eu nevrednicul.
Dar oricât de mult mi se va ar ta Duhul care m cunoa te,
mi se pare totdeauna c sunt la începutul cur irii i vederii.
ci în adâncul f hotar, în în imea de nem surat,
Cine va putea afla mijlocul sau sfâr itul?”
Dup cum în elegi, p rinte, omul este îndreptat i cur it necontenit. Întâi este cur it partea
irascibil a sufletului i apoi puterea lui ra ional . Credincio ii sunt mai întâi elibera i de patimile
trupului, apoi prin rug ciune mai încordat i o încle tare mai puternic , de patimile mâniei, urii
i invidiei. Când omul ajunge s fie eliberat de mânie i invidie este clar c partea p tima a
sufletului s u este aproape cur it . Apoi întregul r zboi este purtat în partea ra ional , i
nevoitorul se r zboie te împotriva mândriei, slavei de arte i împotriva tuturor gândurilor de
slav . Aceast lupt îl va urm ri pân la sfâr itul vie ii. Dar tot acest curs al cur irii are loc cu
ajutorul i lucrarea harului, încât credinciosul devine un vas care prime te din bel ug har
dumnezeiesc. Din nou Sfântul Simeon scrie:
„Fiindc nu poate omul s biruiasc patimile
dac nu vine ea în ajutorul lui.
Dar nu le scoate printr-o singur ar tare.
ci omul sufletesc nu poate înc pea deodat
întreg Duhul Sfânt i deveni nep timitor.
Ci când va fi realizat toate cele ce-i stau în putere:
dezgolirea, nep timirea, desp irea de ale sale,
ierea voii i renun area la lume,
bdarea încerc rilor, rug ciunea, i plânsul,
cia, smerenia, pe cât îi st în putere.”
— i cum în elege cineva c sufletul s u începe s se cure e?
— Aceasta este u or, a r spuns în eleptul pustnic. Se vede foarte curând. Isihie cel B trân
folose te o imagine foarte frumoas . Precum mâncarea otr vitoare ce intr în stomac i îl
deranjeaz i produce durere iese când lu m o doctorie, i stomacul este eliberat i simte u urare,
la fel se întâmpl cu via a duhovniceasc . Când omul accept gândurile rele i mai târziu, le
tr ie te am ciunea i greutatea, „vars cu u urin i arunc afar gândurile rele” prin
rug ciunea lui Iisus, dându- i seama de cur irea ce are loc. Mai mult decât atât, omul rug ciunii
devine con tient de cur ire, pentru c r nile dinl untrul s u, cauzate de patimi, înceteaz s mai

sângereze. În Evanghelia dup Luca citim despre femeia ce avea o scurgere de sânge c
„apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei lui i îndat s-a oprit curgerea sângelui ei”
(Luca 8, 44). Când cineva se apropie de Iisus Hristos, el este vindecat imediat – „îndat s-a oprit
curgerea sângelui”: sângele patimilor înceteaz s mai curg . Vreau s spun c imagini,
întâmpl ri sau persoane ce obi nuiau s ne tulbure, acum înceteaz de a ne mai sup ra. Cu alte
cuvinte, atunci când ne tulbur diferite persoane sau lucruri, este clar c suntem r ni i de
atacurile diavolului. Înl untrul nostru zace r utatea. Îns nevoitorul, fiind cur it cu ajutorul
rug ciunii lui Iisus vede to i oamenii i toate lucrurile ca i f pturi ale lui Dumnezeu. El vede mai
ales persoanele omene ti, ca imagini ale unui Dumnezeu plin de dragoste. Fiind îmbr cat în harul
lui Hristos îi vede i pe ceilal i îmbr ca i în acela i har, chiar dac ace tia sunt goi. Pe când cel
lipsit de harul dumnezeiesc, îi vede chiar i pe cei îmbr ca i ca i cum ar fi goi. A vrea s i
citesc aici din imnele Sfântului Simeon Noul Teolog.
— Cu adev rat este Teolog. Am citit câteva din scrierile sale i am fost foarte mi cat.
— Te îndemn s -i cite ti toate lucr rile pentru c vei fi în stare, în acest fel, s prinzi gustul
teologiei mistice, calea apofatic a experien ei ascetice. Deci, P rintele v tor de Dumnezeu
zice:
„A a s-a întâmplat i acum, în timpurile din urm
cu Sfântul Simeon Evlaviosul, Studitul.
Acesta nu s-a ru inat de m dularele nici unui om.
Nu s-a ru inat nici s le vad pe ale cuiva goale,
nici s fie v zut gol.
ci avea pe Hristos întreg i era El însu i Hristos întreg
i toate m dularele sale i m dularele oric rui altul,
pe toate la un loc i pe fiecare în parte, el le privea
pururea ca pe Hristos.
El r mânea neclintit, netulburat i nep timitor,
ca fiind întreg Hristos însu i i v zând ca Hristos
în to i cei ce s-au botezat
i au îmbr cat pe Hristos întreg.
Dar dac tu e ti gol i trupul t u atinge alt trup,
acesta î i r scole te pofta de femeie, ca un asin sau cal,
pentru c îndr zne ti s b nuie ti pe sfânt
i hule ti pe Hristos, care s-a unit cu noi
i a d ruit nep timirea slujitorilor s i sfin i?”
Dup cum vezi, a continuat el, omul nep timitor, cel cur it prin rug ciunea lui Iisus nu cade în
ispit , orice ar vedea, învingând în acela i timp pe diavol. Acesta este unul din roadele rug ciunii
lui Iisus. Lucr torul rug ciunii lui Iisus recunoa te vr jma ul i capcanele lui i îl alung cu
urin din suflet. El în elege i preg tirea diavolului pentru r zboi i ac ioneaz la timp. Vede
cum s ge ile diavolului îi intesc sufletul i cum, înainte ca ele s -l ating , sunt distruse. Sfântul
Diadoh spune c atunci când s ge ile ajung la suprafa a inimii, ele sunt distruse, deoarece
înl untru este harul lui Hristos. Ba mai mult, a a cum am spus i mai înainte, este împlinit
întregirea persoanei. Mintea, dorin a i voin a sunt unite i împreunate în Dumnezeu.
— Cur irea i nep timirea sunt daruri mari! am exclamat.
— Da, într-adev r, nep timirea este un dar al harului. Nep timirea presupune cur ire i dragoste
i chiar mai mult, acoper dragostea. i aici ne ajut Sfântul Simeon. El folose te o imagine luat

din natur . Într-o noapte senin vedem luna str lucind pe cer în cea mai curat lumin i având
un cerc str lucitor în jurul ei. Sfântul Simeon folose te aceast imagine pentru a ne ar ta omul
cur it i nep timitor. Trupurile sfin ilor sunt cerul. Inima lor purt toare de Dumnezeu, asemeni
lunii. Dragostea sfânt este „lumina atotputernic i atots vâr itoare” ce umple inima în fiecare
zi, potrivit cur iei fiec ruia, venind apoi un timp când inima este plin de aceast lumin
str lucitoare i ajunge asemeni lunii pline. Dar aceast lumin nu scade, cum o face lumina lunii.
„R mâne întotdeauna str lucitoare prin str dania i prin faptele bune ale sfin ilor”. Nep timirea
este cercul ce înconjoar inima atotstr lucitoare, o acoper i o p streaz nebiruit fa de
atacurile furioase ale diavolului. „O ap din toate p ile i o p ze te i o ine nev mat de
orice gând r u i o rena te neatins de vreun r u i eliberat de to i vr jma ii; dar nu numai atât,
ci o face de neatins de c tre vr jma i”.
De i nep timirea este absolut necesar , ea nu este darul cel mei presus al rug ciunii lui Iisus i
nici dobândirea tuturor darurilor. De aici încolo începe urcu ul spre Dumnezeu. Sfin ii P rin i
descriu acest urcu duhovnicesc spre îndumnezeire în trei cuvinte: cur ire, luminare,
des vâr ire. Î i voi da dou exemple din Sfânta Scriptur ca s în elegi mai bine: urcu ul lui
Moise pe Muntele Sinai pentru a primi Legea i drumul poporului lui Israel spre ara
duin ei. Primul este descris de Sfântul Grigorie de Nyssa iar al doilea de Sfântul Maxim
rturisitorul.
— P rin ii m inspir întotdeauna. T lm cesc cuvântul lui Dumnezeu f putin de t gad , de
aceea întotdeauna vreau s aud t lm cirea lor.
— Evreii i-au sp lat întâi hainele i apoi s-au cur it potrivit poruncii Domnului: „Pogoar -te de
gr ie te poporului s se in curat ast zi i mâine i s i spele hainele, ca s fie gata pentru
poimâine”. Apoi, a treia zi, tot poporul a auzit glasuri i „sunet de trâmbi e foarte puternic” i au
zut tunete, fulgere i un nor gros pe munte. „Iar muntele Sinai fumega tot”. Poporul a mers la
poalele Muntelui, unde a primit tablele legii (Ie ire 19, 10-18). Sfântul Grigorie de Nyssa arat
singura cale spre cunoa terea dumnezeiasc este cur irea trupului i a sufletului. Cel ce va
urca trebuie s fie, pe cât este cu putin , curat i f pat , i în suflet i în trup. Potrivit poruncii
dumnezeie ti, trebuie s i spele i hainele – nu atât cele materiale pentru c ele nu sunt un
obstacol pentru cei ce vor s fie îndumnezei i – ci mai degrab „înf area purt rilor acestei
vie i” adic de lucr rile noastre ce ne învelesc precum o hain . De asemenea trebuie s se
îndep rteze i de fiarele necuget toare, cu alte cuvinte trebuie s înving orice cunoa tere ce vine
prin sim uri. Trebuie s fie cur it de orice lucrare aduc toare de pl cere i nera ional , s i
cur easc mintea i s fie desp it chiar i de tovar a lui obi nuit – sim irea – i în acest fel
fiind preg tit, las -l s îndr zneasc s se apropie de muntele cu nor des deasupra lui. Îns ,
doarece muntele nu poate fi atins de popor, numai Moise – adic cel ce a fost chemat de
Dumnezeu s urce – s înceap . De aceea, p rinte, dup cum se vede aici, mai întâi este cur irea
i apoi urmeaz urcu ul spre vederea dumnezeiasc . A adar cele mai mari daruri sunt primite
dup cur ire, care este condi ia de c tâi pentru câ tigarea lor.
-mi voie s i amintesc, a continuat pustnicul v tor-de-Dumnezeu, de cel de-al doilea
exemplu. Sfântul Maxim M rturisitorul scrie c sunt trei trepte ale urcu ului mistic spre
Dumnezeu: filosofia practic , care este i negativ (cur irea de patimi) i pozitiv (câ tigarea
virtu ilor); theoria – vederea fireasc , când mintea cur it contempl întreaga zidire (adic
esen a lucrurilor create), în elege sensul duhovnicesc al Scripturilor, îl vede pe Dumnezeu i se
roag Lui. Apoi urmeaz al treilea i ultimul stadiu: teologia mistic ce-L une te pe Dumnezeu
cu cel ce lupt , cu cel credincios. Aceste trei trepte pot fi v zute în drumul poporului lui Israel.
Ei au fost întâi elibera i de sclavia Egiptului i au trecut Marea Ro ie, unde puterea egiptean a

fost învins . Apoi au venit în pustie unde au primit darurile dragostei dumnezeie ti, ar tate în
felurite chipuri: (mana, apa, norul str lucitor, legea, biurin a împotriva vr jma ilor) i au intrat în
ara f duit dup mul i ani de lupt . În acela i fel, atletul rug ciunii lui Iisus „este mai întâi
scos din robia patimilor” (filosofia practic ), intr în pustia nep timirii (theoria – vederea
natural , fireasc ) unde prime te darurile iubirii lui Dumnezeu. În cel din urm , dup o lupt
eroic el se face vrednic de p mântul f duit (teologia mistic ), adic se face vrednic de unirea
des vâr it cu Dumnezeu i de bucuria ve nic , ce este tr it în vederea Luminii necreate. Aceste
trei stadii nu sunt desp ite clar, a a ne înva de-Dumnezeu-purt torii P rin i. Când atingem
theoria – vederea natural i teologia mistic , nu înseamn c renun m la nevoin i la
str pungerea inimii, adic la filosofia practic . Cu cât o persoan cre te mai mult duhovnice te,
cu atât lupt s nu piard mila care a primit-o. P rin ii ne sf tuiesc ca atunci când suntem
vrednici de vederile dumnezeie ti, s fim mai silitori în a ne ar ta dragostea i nevoin a noastr ,
„astfel c p strând netulburat partea p tima , vei tr i lumina nestins a sufletului”. Este
necesar ca omul s porneasc cu fric pe c rarea sa duhovniceasc . La început, ar trebui s -i fie
fric de iad, de pedeaps (frica încep torilor) i apoi fric s nu cumva s piard harul i s cad
(frica des vâr it ), „cu fric i cutremur lucra i mântuirea voastr ” (Filipeni 2, 12), spune Sfântul
Apostol Pavel
— Spune-mi, Gheron, care sunt darurile pe care atletul rug ciunii lui Iisus le prime te dup
cur ire i înainte s se bucure de unirea des vâr it cu Dumnezeu? Descrie-mi te rog, în
continuare celelalte fructe ale rug ciunii lui Iisus.
— C lug rul ce se nevoie te simte mângâierea dumnezeiasc . Simte prezen a lui Hristos, ce
împr tie „dulcea a lini tirii”, pace netulburat , smerenie adânc i dragoste nes turat pentru
to i. Mângâierea prezen ei dumnezeie ti nu poate fi comparat cu nimic omenesc. Am cunoscut
un nevoitor ce s-a îmboln vit i s-a dus la spital s se vindece. La c tâiul lui au venit cei mai
buni doctori, pentru c îl respectau i voiau s -l aline. S-a ref cut, bineîn eles, mul umit
doctorilor i s-a întors la chilia lui. Îns dup scurt timp a urmat o revenire a bolii, despre care
fra ii nu i-au dat seama, acela tr ind retras. A p timit mult, dar a sim it o asemenea mângâiere
de la Dumnezeu, incomparabil cu grija sincer i iubitoare a doctorilor sau cu ac iunea
folositoare a medicamentelor. Odihna ce o sim ea nu avea nici un termen de compara ie
mântesc. De aceea unii pustnici evit cu insisten mângâierea oamenilor (lucru de neîn eles
pentru cei din lume), pentru a putea sim i dulcea a covâr itoare i bucuria nes ioas a mângâierii
dumnezeie ti.
— Acesta este un rod minunat al rug ciunii min ii, am spus. Continu p rinte.
— Omul prime te har i în suferin ele pe care i le aduc ceilal i oameni. Se înal spre cerul azuriu
i plin de slav al vie ii duhovnice ti, unde r ut ile oamenilor lume ti nu-l pot atinge. Nu doar
nu este afectat, dar nici nu observ . A a cum nu po i doborî sau lovi cu pietre un avion, tot a a
se întâmpl i cu un astfel de om. Nu este durere cauzat de def imare, nedrept ire, dispre ,
învinuire, ci doar durere provocat de c derea unui frate. Dar chiar dac îl sup ceva, el tie
cum s îndrepte aceast sup rare. Un astfel de exemplu e povestit în Pateric: „A venit unul din
trâni la Avva Ahila i l-a v zut pe el scuipând sânge din gura lui i l-a întrebat: ce este aceasta
rinte? R spuns-a b trânul: este cuvântul fratelui care m-a mâhnit i m-a silit s nu-l vestesc lui
i m-am rugat lui Dumnezeu ca s -l ridice de la mine. i s-a f cut cuvântul lui ca sângele în gura
mea i l-am scuipat jos i m-am lini tit i mâhniciunea am uitat-o”.
— Aceasta înseamn , într-adev r, iubire des vâr it pentru fratele, iubire care iart totul. Nici
car nu vrea s i aminteasc . Atinge deja des vâr irea.
— Bineîn eles. i aceasta este dobândit prin rug ciunea lui Iisus. Aceast iubire este rezultatul

tr irii unirii întregii firi omene ti. i acesta este un rod minunat al rug ciunii lui Iisus. Nu numai
omul însu i este împlinit ci este sim it i unitatea întregii firi omene ti.
tii, p rinte, a continuat pustnicul, c unitatea naturii umane a fost rupt imediat dup c derea lui
Adam. Dup crearea lui Adam, Dumnezeu a f cut-o pe Eva din coasta sa. facerea Evei a adus
bucurie lui Adam i a sim it-o ca a lui (din trupul s u) i astfel a spus: „Iat aceasta-i os din
oasele mele i carne din carnea mea…” (Facerea 2, 23). Dup c derea lui, când l-a întrebat
Dumnezeu – Adam a spus: „Femeia care mi-ai dat-o s fie cu mine, aceea mi-a dat din pom i
am mâncat” (Facerea 3, 12). Înainte de c dere, Eva era „os” din oasele lui pentru ca dup c dere
ea s devin „femeia” pe care i-a dat-o Dumnezeu! Este v dit aici ruptura naturii umane dup
cat, a a cum se poate vedea mai târziu i la copiii lui Adam, în toat istoria lui Israel i în toat
istoria omenirii. Acest lucru este normal, deoarece omul înstr inându-se de Dumnezeu, s-a
înstr inat de el însu i i s-a desp it de ceilal i oameni. Aceasta a constituit înstr inarea i
înrobirea des vâr it . Restaurarea naturii umane a fost împlinit „în Hristos”. El „ i-a întins
palmele i a unit ceea ce era mai înainte desp it” i a a a dat putere fiec ruia dintre noi, dup ce
ne-am unit cu el, s tr im unitatea firii omene ti.
a nevoitorul dobânde te mare iubire pentru Hristos prin rug ciunea lui Iisus i prin aceast
iubire este unit cu El. Este firesc, de aceea, pentru el s iubeasc tot ceea ce iube te Dumnezeu i
doreasc orice dore te El. Dumnezeu „voie te ca to i oamenii s se mântuiasc i la cuno tin a
adev rului s vin ” (1 Timotei 2, 4). Aceasta o dore te i atletul rug ciunii. El este zguduit de
ul ce exist în lume i sufer peste m sur pentru pierzania i ne tiin a fra ilor s i. Pentru c
catul are întotdeauna dimensiuni cosmice i afecteaz întreaga lume, este firesc ca cel ce se
roag s tr iasc întrega tragedie a umanit ii i s sufere profund pentru ea. Tr ie te zbuciumul
Domnului din Gr dina Ghetsimani. Atinge astfel un punct unde înceteaz s se roage pentru el
însu i i se roag necontenit pentru ceilal i, s ajung la cunoa terea lui Dumnezeu. Cur irea de
patimi, dobândirea harului dumnezeiesc d tor de via i a rug ciunii pentru ceilal i – care este
rezultatul tr irii unit ii firii omene ti în Iisus Hristos – este cea mai mare lucrare. Astfel au
în eles P rin ii slujirea aproapelui: ca o lupt pentru reînnoirea fiin ei umane i a reîntregirii firii.
Fiecare persoan ce este cur it devine o parte valoroas a societ ii, c ci suntem to i m dulare
ale binecuvântatului trup al lui Hristos. Putem vedea acest lucru întruchipat în persoana Maicii
Domnului. Fiind „plin de har”, a dat mai departe, împodobind întreaga natur uman . Curat i
„plin de har”, ea se roag pentru întreaga lume. i astfel putem spune c Maica Domnului
împline te cea mai mare slujire i aduce foloase întregii firi omene ti.
A p strat o vreme t cere i apoi a continuat.
— Totu i nevoitorul simte unitatea întregii firi.
— Ce vrei s spui?
— El este recunoscut de întreaga natur . Înainte de c dere, Adam era Regele întregii zidiri, i
toate animalele îi recuno teau aceast demnitate. Îns dup c dere aceast leg tur a fost rupt i
a fost tears recunoa terea omului ca rege al f pturii. Ascult cum tâlcuie te aceasta Nicolae
Cabasila. Omul, spune el, este creat dup chipul lui Dumnezeu. În Adam chipul lui Dumnezeu a
fost oglinda curat prin care Lumina lui Dumnezeu se r sfrângea asupra lumii. Atâta timp cât
oglinda a r mas nespart , întreaga natur a fost luminat . Dar, dup ce ea a fost spart i
zdrobit , un întuneric adânc s-a l sat peste toate f pturile. Întreag firea s-a r zvr tit atunci
împotriva omului nemaicunoscându-l, nici mai voind s -i d ruiasc roadele sale. A a, omul a
ajuns s i duc zilele cu chin i munc . Animalele se feresc de el, ba uneori îi sunt chiar
vr jma e. Dar atunci când omul prime te harul lui Hristos, toate puterile sufletului se întregesc,
cându-se dup chipul i asem narea lui Dumnezeu. Devine astfel oglinda, lumin torul ce

revars str lucirea harului dumnezeiesc chiar i peste firea nera ional . Acum animalele îl
recunosc, i se supun i îl cinstesc. Se cunosc multe cazuri în care vreun pustnic tr ie te în
tov
ia animalelor s lbatice, pe care le hr ne te, iar ele în schimb îl slujesc. Dobândind astfel
harul dumnezeiesc prin rug ciunea lui Iisus, el devine din nou rege al firii, ba chiar mai mult, se
ridic la o stare mai înalt decât cea din care a c zut Adam. Potrivit înv turii Sfin ilor P rin i,
Adam a fost f cut dup chipul lui Dumnezeu, iar prin ascultare trebuia s ajung la asem narea
Lui. Era la stadiul ilumin rii min ii i trebuia s ajung la îndumnezeire (theosis). Pe când
nevoitorul ajunge la „asem narea cu Dumnezeu”, adic la îndumnezeire, pe cât îi este cu putin ,
prin harul dumnezeiesc, f a p trunde îns Firea Dumnezeiasc . Se împ rt
te doar de
energiile necreate ale lui Dumnezeu. Î i voi da o pild a acestei recunoa teri venite din partea
naturii. Când pururea pomenitul meu Gheron spunea rug ciunea lui Iisus, p rile veneau la
fereastra chiliei lui cioc nindu-i în geam. S-ar putea crede c aceasta era ac iunea diavolului,
pentru a-l distrage de la rug ciune. Dar, de fapt, p rile erau atrase de rug ciunea lui Gheron!
— Gheron, m-ai c uzit pe c rarea des vâr irii pân la finalul vie ii duhovnice ti. A adar omul
este capabil s devin rege…
A zâmbit cu sfial .
— Exist stadii chiar mai înalte. Dup o lupt grea, cum am spus mai înainte, este posibil pentru
nevoitor s înainteze pân la extaz, i s intre în Noul Ierusalim, noua ar a f duin ei. Mintea
este r pit în extaz, i contempl Lumina necreat . La vecernia Schimb rii la Fa cânt m: „Când
apostolii ale i au privit la munte potopul covâr itor al Luminii Tale, Hristoase, cel f de
început, i dumnezeirea Ta de care nici un om nu se poate apropia, au fost r pi i de vederea
dumnezeiasc ”. Extazul i vederea lui Dumnezeu (theoria) sunt legate. Când spunem extaz, nu
în elegem ceva static, ci ne referim la prezen a dumnezeiasc i la mi care spiritual . Nu este
nelucrare i moarte, ci via în Dumnezeu. P rin ii spun c atunci când omul este r pit în Lumina
dumnezeiasc , în timpul rug ciunii lui Iisus, el înceteaz s se roage cu buzele. Gura i limba
mân t cute, inima este i ea t cut . Atunci atletul, se desfat de vederea (theoria) luminii
taborice. Prime te energia necreat a lui Dumnezeu. Este aceea i Lumin de pe muntele Tabor,
pe care au v zut-o Apostolii, este Împ
ia lui Dumnezeu – ve nicia. Dup Sfântul Grigorie
Palama, Lumina este „frumuse ea veacului viitor”, „substan a binelui ce va s fie”, „cea mai
des vâr it vedere a lui Dumnezeu”, „mâncarea dumnezeiasc ”. Acei ce se fac vrednici de a
vedea Lumina necreat sunt Profe ii Noului Testament. C ci a a cum Profe ii Vechiului
Testament au r zbit timpul i au putut vedea întruparea lui Hristos, prima venire, la fel cei ce
contempl Lumina întrec timpul i v d slava lui Hristos în Împ
ia Cerurilor.
A t cut o vreme, respirând adânc. Apoi a continuat:
— Lumina dumnezeiasc îi st pâne te întreaga fiin . Chiar i coliba îi str luce te de prezen a lui
Hristos i el se bucur de aceast „be ie treaz ”. Prive te la Dumnezeul nev zut. „Dumnezeu este
Lumin i vederea Lui este Lumin ” spune Sfântul Simeon Noul Teolog. Monahul vede Lumina
dumnezeiasc în acel moment i aceasta este o „vedere pl cut i sfânt ”, potrivit „ap torului
teologilor”, Sfântul Grigorie Palama. Macarie Hrysokephalos descrie i el aceast vedere: „Ce
este mai frumos decât s fi în comuniune tainic cu Hristos? Ce este mai scump decât slava Lui
dumnezeiasc ? Nu este nimic mai dulce decât lumina aceasta, prin care fiecare ceat purt toare
de lumin a îngerilor sau a oamenilor este luminat ; nimic nu este mai iubitor decât aceast via
în care tr im cu to ii i în care ne mi m i ne purt m fiin a; nimic nu este mai dulce decât
frumuse ea ve nic-întrupat ; nimic nu este mai desf tor decât bucuria ve nic ; nimic nu este
mai scump decât veselia nesfâr it , m re ia plin de demnitate i Fericirea nem surat ”. Cu alte
cuvinte, desf tarea i bucuria sunt nesfâr ite. Aceste st ri sunt într-adev r prea înalte pentru a

putea fi zugr vite în cuvinte. Ascult cum descrie Sfântul Simeon Noul Teolog.
Lu în mân una din c i i începu s citeasc .
„Sunt a ezat pe pat, fiind în afara lumii
i fiind în mijlocul chiliei mele,
d pe Cel ce e în afara lumii, c ruia Îi i vorbesc,
ba îndr znesc s spun,
Îl i iubesc i Acela m iube te.
nânc, dar m hr nesc bine numai cu aceast contemplare.
i unit cu El, dep esc cerurile.
i acesta o tiu ca un fapt adev rat i sigur.
Dar unde e trupul atunci nu tiu.
tiu c pogoar Cel ce e nev zut.
tiu c Cel ce e desp it de toat zidirea
ia în untrul Lui, i m ascunde în bra ele Lui,
i m aflu atunci în afar întregii lumi.
Iar eu iar i, cel muritor i mic în lume,
Privesc în mine întreg pe F torul lumii,
i tiu c nu voi muri, aflându-m în untrul vie ii.
i am toat via a r rind în untrul meu”.
Gheron citea pasajul cu mult dor. Glasul îi tremura, ochii îi scânteiau, iar fa a îi str lucea de o
bucurie inexplicabil . Vocea lui tremur toare, încântarea lui duhovniceasc mi-au adus lacrimi în
ochi.
— Astfel chiar i fa a îi str luce te, a continuat el, de prezen a dumnezeiasc . Intr , asemeni lui
Moise în întunericul dumnezeiesc al necunoa terii, în „întunericul str lucitor” i ajunge la
„cuno tin a trainic ” i la „teologia negr it ”.
S-a oprit din nou pentru o clip . Eu a teptam aproape în extaz, pur i simplu cu r suflarea t iat .
— Chiar i trupul simte dulcea a acestei Lumini i în timpul acestor momente se „schimb ”.
— Ce înseamn aceasta?
— „C trupul particip în harul ce lucreaz în minte, este îndreptat spre el i prime te cuno tin a
tainei inefabile al sufletului” (Sf. Grigorie Palama). Apoi trupul „devine în mod ciudat ve nic
bine dispus i entuziast”, adic , simte o c ldur neobi nuit ce este rezultatul vederii Luminii.
Este asemeni lumân rii, care imediat ce este aprins , întregul ei corp (ceara) devine dintr-o dat
cald i luminos.
— Permite-mi, te rog, o întrebare. De i s-ar putea s fie aproape o hul , totu i am s i-o pun.
Aceast „schimbare” a trupului este o realitate sau doar imagina ie? Nu este cumva o c ldur
imaginat ?
— Nu, p rinte, nu este. Aceast „schimbare” este real . Trupul particip la toate st rile
sufletului. Trupul în sine nu este r u, ci mai degrab pornirea c rnii, care se întâmpl atunci când
trupul este st pânit de diavol. Mai mult decât atât, vederea Luminii este o vedere a ochilor fire ti
ce au fost schimba i i înt ri i de Duhul Sfânt devenind astfel capabili s vad Lumina necreat .
Exist multe exemple în Sfânta Scriptur unde se arat c harul lui Dumnezeu, prin suflet se
spânde te i în trup, acesta sim ind ac iunea harului d tor de via .
— Ai putea s -mi spui unele dintre ele?
— Exist multe versete în psalmii lui David care exprim acest lucru: „inima mea i trupul meu

s-au bucurat de Dumnezeul cel viu”(Psalm 83, 2), „în El a n jduit inima mea i m-a ajutat. i a
înflorit trupul meu” (Psalm 27, 9-10). De asemenea în Psalmul 118 „Cât sunt de dulci limbii
mele, cuvintele Tale, mai mult decât mierea, în gura mea!”(Psalm 118, 103) Avem i pilda lui
Moise. Când el a coborât de pe Muntele Sinai cu cele zece porunci fa a îi str lucea, c ci vorbise
cu Dumnezeu. „Iar când se pogora Moise din Muntele Sinai, având în mâini cele dou table ale
legii, el nu tia c fa a sa str lucea, pentru c gr ise Dumnezeu cu el. Deci Aaron i to i fiii lui
Israel, v zând pe Moise c are fa a str lucitoare, s-au temut s se apropie de el” (Ie ire 34, 2930). Acela i lucru se vede i în cazul arhidiaconului tefan: „ i a intindu- i ochii asupra lui, to i
cei ce edeau în sinedriu au v zut fa a lui ca o fa de înger” (Faptele Apostolior 6, 15). Sfântul
Grigorie Palama crede c sudoarea Domului nostru Iisus Hristos, din timpul rug ciunii în gr dina
Ghetsimani, arat „p timirea sim it în trupul S u datorit rug ciunii înfl rate c tre
Dumnezeu”.
— Iart -m , p rinte, pentru c te-am obosit cu întreb rile mele proste ti i lume ti. Noi, oamenii
din lume, nu putem în elege… D -mi îns voie s i mai pun înc o întrebare. Exist în zilele
noastre monahi care v d Lumina necreat i tr iesc aceast „schimbare” când se roag ?
A zâmbit i a spus:
— Doar dac Duhul Sfânt ar înceta s lucreze în Biseric , numai atunci „v torii Luminii
necreate” vor înceta s existe. Sfântul Munte ad poste te comori mari, i aceia care lupt
împotriva lui în orice fel, sunt vr jma i ai lui Dumnezeu. În vremea Sfântului Atanasie cel Mare
unii puneau la îndoial dumnezeirea lui Hristos. În vremea Sfântului Grigorie Palama ei se
îndoiau de dumnezeirea energiilor necreate. În timpurile noastre, c dem aproape în acela i p cat.
Ne îndoim de existen a oamenilor îndumnezei i, care v d Lumina dumnezeiasc . Azi, ei sunt
monahi sfin i – dumnezei prin har. Continuarea vie ii pe p mânt este datorat acestor nevoitori
îndumnezei i. Ei lumineaz lumea noastr , întunecat de p cat.
— Permite-mi înc o întrebare, poate indiscret . Tu ai v zut Lumina, Gheron?
……
-mi permit cititorul s nu descriu scena mi toare ce a urmat i nici ceea ce s-a spus. Vreau
o p strez într-o mantie de t cere. N jduiesc c voi fi iertat.
Dup o lung pauz , înv luit în t cere, am fost destul de nesim itor încât s tulbur înc o dat
cerea pustnicului. Dar a trebuit s o fac. Mai r
seser doar pu ine ceasuri i trebuia s aflu
cât mai mult. Am vrut s câ tig cât mai mult cu putin de pe urma vizitei mele la p rintele
tor-de-Dumnezeu.
— P rinte, îmi cer din nou iertare. Dup cum ai spus, chiar i în zilele noastre, exist c lug ri la
Sfântul Munte care contempl Lumina necreat . Îmi dau seama c un c lug r poate ajunge la
vederea ei de multe ori. Dar are ea întotdeauna aceea i str lucire?
— Putem s spunem c exist lumina duhovniceasc i lumina pe care omul o vede cu ochii s i
fire ti, dup ce ace tia au fost transforma i i înt ri i pentru a o putea vedea. Lumina
duhovniceasc sunt poruncile, i o prime te cel ce le p streaz pe acestea din urm . „F clie
picioarelor mele este legea Ta i lumin c rilor mele” (Psalm 118, 105). Poruncile lui Hristos
sunt „cuvintele vie ii ve nice” iar nu percepte morale exterioare. De asemenea virtu ile, care sunt
împliniri în lupta noastr de a p zi poruncile lui Hristos, sunt tor e. Credin a este lumin , la fel
este n dejdea i dragostea. Dumnezeu este lumina adev rat i „Lumina lumii” (Ioan 8, 12). Dar
numele lui Dumnezeu este dragoste. „Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4, 8). De aceea spunem c
dragostea este lumina cea mai str lucitoare dintre toate virtu ile. Poc in a, i ea este lumin ce
str luce te în sufletul omului i îl c uze te spre cel de-al doilea botez, unde ochii sunt cur i
de albea a duhovniceasc . To i cre tinii care duc lupta cea bun , dar mai ales acei ce urmeaz

calea cur irii de patimi, se bucur de aceast lumin , bineîn eles potrivit m surii luptei lor.
Sfântul Grigorie Teologul spune c „unde exist cur ie, acolo exist luminare, pentru c f
prima, a doua nu este d ruit ”. Cu alte cuvinte, spune ceea ce spune i Sfântul Simeon Noul
Teolog: dac omul nu vede Lumina în aceast via , nu o va vedea nici în cea viitoare.
Uneori, a continuat el, datorit cur iei i luptei lor, i mul umit darului lui Dumnezeu, unii
oameni ajung vrednici s vad Lumina cu ochii lor fire ti, ochi ce au fost transforma i de harul
dumneziesc asemeni ochilor celor trei ucenici pe muntele Tabor. Dar chiar i aici poate fi
observat o grada ie. Când v d Lumina pentru prima dat , o contempl ca o „Lumin m rea ”
care face ca totul înl untrul lor s salte de bucurie. Pe când de fapt, este o lumin slab . Dar ei o
d, cum am spus, ca o „Lumin m rea ” în compara ie cu întunericul cu care erau obi nui i.
Tr iesc acum ceva ce n-au mai tr it înainte. La a doua apari ie îns , lumina devine mai puternic ,
dar omul s-a obi nuit deja cu vederea… Îns , cu cât mai mult se apropie de Fiin a Dumnezeiasc ,
cu atât î i d seama de neputin a de a în elege natura Sa, i aceasta este ceea ce P rin ii numesc
„întunericul str lucitor”.
— Multe lucruri nu le-am în eles.
— Te voi ajuta s în elegi explicându- i pilda v torului-de-Dumnezeu Moise a a cum o
tâlcuie te Sfântul Grigorie de Nyssa. Moise a v zut Lumina, pentru prima dat , pe muntele
Horeb sub forma unui tufi arzând, atunci când Dumnezeu l-a chemat s c uzeasc poporul
spre ara f duit . A doua oar , el este chemat de Dumnezeu s p trund în întunericul
dumneziesc i s -L întâlneasc acolo. Întâi a fost Lumina i apoi întunericul dumnezeiesc. i
Sfântul Grigorie arat c omul vede la început Lumina pentru deoarece obi nuia s tr iasc în
întuneric. Pe m sur ce trece timpul, cu cât se apropie mai mult de Fiin a Divin cu atât el
„prime te nev zut” întunericul dumnezeiesc, „neputin a de a vedea Fiin a lui Dumnezeu”. Î i voi
citi întregul fragment: „Dar ce înseamn intrarea lui Moise în întuneric i vederea lui Dumnezeu
în acesta? Ceea ce istorise te acum pare oarecum contrar primei ar ri a lui Dumnezeu. C ci
atunci, Dumnezeu S-a ar tat în lumin , iar acum în întuneric. Dar nici acest lucru nu-l socotesc
ab tându-se din irul celor tâlcuite de noi dup în elesul lor mai înalt. C ci cuvântul ne înva
prin acestea c cunoa terea dreptei credin e se arat mai întâi lumin celor ce o primesc. Pentru
ceea ce se cuget contrar dreptei credin e e întuneric; iar alungarea întunericului se face prin
împ rt irea de lumin . Dar mintea înaintând i printr-o luare-aminte din ce în ce mai mare i
mai des vâr it , ajungând la în elegerea adev ratei cunoa teri, cu cât se apropie mai mult de
vedere (contemplare), cu atât vede mai mult c firea dumnezeiasc este de nev zut (de
necontemplat, de neîn eles). P sind deci tot ce se vede, nu numai câte le cuprinde cu sim urile,
ci i pe cele câte socote te mintea c le vede (le în elege), înainteaz mereu spre cele din untru
prin multa str duin de a în elege, la ceea ce este de nev zut i de neîn eles, acolo vede pe
Dumnezeu. C ci în aceasta const adev rata cunoa tere a Celui c utat: c a-L cunoa te st chiar
în faptul de a nu-L cunoa te. Pentru c Cel c utat este mai presus de orice cunoa tere, înconjurat
din toate p ile de necuprinsul Lui, ca de întuneric”.
Aceasta se întâmpl de obicei. Omul porne te de la vederea unei Lumini slabe (mici) la vederea
unei Lumini mai str lucitoare (mai mare) pân ajunge în „întunericul str lucitor” cum îl descrie
Sfântul Grigorie. Dar noi trebuie s cunoa tem înv tura P rin ilor despre vederea „întunericului
dumnezeiesc str lucitor” pentru a în elege, din punct de vedere ortodox, ceea ce s-a spus mai
înainte. Potrivit Sfin ilor P rin i, Dumnezeu apare întotdeauna ca Lumin i niciodat ca
întuneric. Dar când, mintea nevoitorului v tor-de-Dumnezeu, în timpul „vederii”, vrea s
ajung la îns i Fiin a Divin , întâlne te nep trunsul, str lucitorul întuneric dumnezeiesc.
Întunericul dumnezeisc, astfel, nu este apari ia lui Dumnezeu ca întuneric, ci neputin a omului de

a vedea Fiin a lui Dumnezeu, care este „Lumina cea neapropiat ”. „Întunericul dumnezeiesc”
adar este Lumin , dar Lumin nev zut i de neapropiat pentru om. Dumnezeu este Lumin . El
a spus „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8, 12), iar nu „întunericul lumii”. Potrivit Sfântului Dionisie
Areopagitul „întunericul dumnezeiesc este lumina neapropiat în care se spune c locuie te
Dumnezeu. i fiindc este nev zut , ca una ce întrece putin a vederii, i tot ea e neapropiat
pentru rev rsarea de lumin covâr itoare mai presus de fiin , în el ajunge tot cel ce s-a
învrednicit s cunoasc i s vad pe Dumnezeu, prin însu i faptul c nu-l vede, nici nu-l
cunoa te”. În acest sens spunem deci c întunericul dumnezeiesc este dincolo de lumin .
Dar de multe ori, Sfin ii P rin i vorbesc despre intrarea în întunericul dumnezeiesc i privirea
str lucirii lui, a a cum face de pild , Sfântul Grigorie de Nyssa, atunci când vorbe te despre
fratele s u, Sfântul Vasile cel Mare, spunând: „noi tim c de multe ori el era înl untrul
întunericului dumnezeiesc unde este Dumnezeu”. Prin aceasta nu se în elege p trunderea în
Fiin a Divin , ci superioritatea luminii necreate fa de „lumina cunoa terii naturale”, pentru c
potrivit înv turii Ortodoxe, oamenii particip la energiile necreate ale lui Dumnezeu, iar nu la
Fiin a Sa. Sfântul Pavel scrie: „…Împ ratul împ ra ilor i Domnul domnilor, Cel ce singur are
nemurire i locuie te întru lumin neapropiat ; pe Care nu L-a v zut nimeni dintre oameni, nici
nu poate s -L vad ” (1 Timotei 6, 15-16). i, pentru a rezuma, î i spun p rintele meu, c a a cum
înva Sfin ii P rin i, pentru om str lucitorul întuneric dumnezeiesc este Lumina neapropiat a
Fiin ei Dumnezeie ti. Chiar i când vorbim despre valoarea vederii întunericului dumnezeiesc, ei
nu vor s arate superioritatea acestuia asupra vederii Luminii necreate, ci vor s -i arate valoarea
în compara ie cu valoarea luminii cunoa terii naturale – cunoa terea intelectului.
— Gheron, a vrea s i mai pun o întrebare. Când omul prive te Lumina, continu s se roage?
— Nu. Aceast rug ciune o numim vedere dumnezeiasc . Cel ce se roag îl prive te pe Hristos i
se bucur de prezen a Lui dumnezeiasc . Atunci rug ciunea purcede f cuvinte. Sfântul Isaac
Sirul spune c , dac rug ciunea este s mân a, atunci r pirea în extaz este seceri ul rug ciunii. i
precum secer torii se minuneaz v zând c o s mân mic rode te o recolt atât de mare, în
acela i chip sunt i nevoitorii v tori de Dumnezeu uimi i la vederea „roadelor” rug ciunii lui
Iisus. Aceast r pire este izvorul rug ciunii în timpul c ruia, dup Sfântul Isaac „nu se mai roag
cineva cu rug ciunea, ci iese din sine (ajunge în extaz) în lucrurile neîn elese, aflate mai presus
de lumea muritorilor; i în ne tiin a ei tace despre toate cele de aici. Aceasta este ne tiin a mai
presus de cuno tin , de care s-a vorbit”. Aceasta este „t cerea tainei ascunse”, i „lini tirea
duhului”. P rin ii numesc aceast stare „rug ciune” pentru c este cel mai mare dar primit în
timpul rug ciunii i este d ruit Sfin ilor, dar omul nu-i cunoa te adev ratul nume. Pentru c în
acel moment înceteaz s se roage. El este ridicat mai presus de cuvinte i idei. De aceea mul i
rin i numesc aceast stare „dumnezeiasca Sâmb ” sau Sabatul min ii. Cum li s-a dat evreilor
porunc s se odihneasc în ziua Sâmbetei, la fel aceast stare duhovniceasc , „Sâmb ta, este
nep timirea sufletului ra ional, care prin f ptuire a lep dat cu totul semnele p catului. Sâmbetele
înseamn slobozenia sufletului ra ional, care a lep dat chiar i lucrarea dup fire a sim urilor,
prin contempla ia natural în duh. Sâmbetele Sâmbetelor înseamn odihna duhovniceasc al
sufletului ra ional care- i retrage mintea chiar i de la ra iunile mai dumnezeie ti din lucruri i io leag cu totul numai de Dumnezeu în extazul iubirii, i prin teologia mistic (cunoa terea
tainic a lui Dumnezeu) o face cu des vâr ire neclintit de la Dumnezeu” (Sf. Maxim
rturisitorul). Singurul lucru pe care-l face omul în acel moment este s plâng . El vars
lacrimi din bel ug, nu doar datorit con tientiz rii p catului, ca înainte, ci datorit vederii
energiei necreate a lui Dumnezeu. Acestea sunt lacrimi de bucurie, de fericire, lacrimi de veselie.
Sunt „lacrimi neîndurerate”, „lacrimi recunosc toare”, „care înt resc i hr nesc inima”. Da, sunt

lacrimi care umplu ochii f când râuri i iroaie pe fa . Rug torul este atunci, în extaz. „Fie în
trup, fie afar de trup, nu tiu” (2 Corinteni 12, 2) Suflet i trup sunt inundate de o bucurie
imposibil de descris în cuvinte. Sfântul Grigorie Palama, citând un fragment din Sfântul Dionisie
Areopagitul spune c , atunci când iubitorul unirii cu Dumnezeu î i elibereaz sufletul de toate
leg turile i î i une te mintea cu rug ciunea neîncetat , este ridicat într-un urcu mistic la ceruri
i cerceteaz de sus întreaga crea ie, în lini tire i t cere. „El î i une te mintea cu rug ciunea
neîncetat c tre Dumnezeu. Prin aceasta, el este r pit, înl untrul s u, i descoper o cale nou i
misterioas de a se în a la ceruri: ceea ce s-ar putea numi înl untrul nep truns al t cerii
originale. Cu bucurie de nedescris el r mâne tainic r pit, în duh, în adev rat odihn i în t cere,
plin de dulcea ; i zboar peste toate lucrurile create”. În acest punct, toate lucrurile lume ti
devin praf i cenu , devin gunoi. Nu doar c nu simte tulburarea patimilor, ci î i uit chiar
propria-i via , pentru c iubirea pentru Dumnezeu este mai dulce decât via a, iar cunoa terea lui
Dumnezeu mai dulce decât orice alt cunoa tere. „O, vedere sfânt i plin de bucurie!”. „O,
ve nicie dumnezeiasc !” O, dumnezeiasc „pace dulce!” „O, iubire dumnezeiasc !”
— Gheron, po i s te opre ti o clip , te rog? M simt foarte obosit i ame it i nu reu esc s te
urm resc. Nu pot îndura…
El veni lâng mine, îmi lu mâna i spuse cu glas mi tor:
— Te în eleg. Dar ai vrut s continui s vorbesc. A a c am continuat! Î i în eleg necazul. i noi,
dup vederea Luminii, ne sim im teribil de obosi i, pur i simplu zdrobi i. Când harul ne
cerceteaz , e ca i cum ne-ar biciui carnea noastr muritoare. M rturisesc c de multe ori, dup
Sfânta Liturghie, m simt sfâr it i am nevoie s m odihnesc, numai a a ref cându-mi-se
puterile mele omene ti. Este la fel ca atunci când, dup ce calci în picioare iarba, aceasta se
ridic pu in câte pu in de la p mânt, revenindu- i la pozi ia ei ini ial . Dac am primi în
întregime harul dumnezeiesc, cu siguran am muri. Îns dragostea lui Dumnezeu se îngrije te de
toate.
Am oprit discu ia noastr în acest punct pentru a face o pauz . Peste tot se l sase o t cere adânc .
Doar din când în când mai puteai auzi un c lug r plivind în gr din , rostind în acela i timp
rug ciunea lui Iisus. Respiram adânc. Inima mea b tea de parc voia s sar afar din piept. M
cuprinse febra. M apropiasem de Sfânta Sfintelor a teologiei mistice – atinsesem ceea era „de
neatins pentru cel neini iat”. Înspre apus ultimele oglindiri ale soarelui se cufundaser în ap i în
partea aceea marea p rea de aur. O ceat de delfini (un fenomen obi nuit la Muntele Athos), pe
cât puteam distinge de unde m aflam, se juca în ap .
neau i apoi se afundau din nou în apa
aurit . C lug rii, m-am gândit, ace ti iubitori p tima i ai raiului, sunt asemeni delfinilor. Tr iesc
spândi i în apa harului i nesc doar o clip pentru a ne ar ta c exist , ca mai apoi s se
retrag din nou în „vederea” lui Dumnezeu. Sfântul Simeon, locuind înl untrul Luminii necreate
a Taborului, binecuvânt „iubi ii” lui Dumnezeu:
„Binecuvânta i cei îmbr ca i în lumin
ci ei poart ve mânt de nunt .
Mâinile i picioarele lor nu se vor chinui,
nici nu vor fi arunca i în focul ve nic.
Binecuvânta i cei ce au aprins lumina
în inimile lor, ce o p streaz nestins ,
ci cu bucurie vor pleca din via a aceasta,
ei vor întâlni mirele cu tor e în mân
ci el îi c uze te în odaia de nunt .

Binecuvânta i cei ce s-au apropiat de lumina divin ,
care au p truns-o i au fost absorbi i de ea,
amesteca i în str lucirea ei, p catul nu mai are putere,
ei nu vor mai v rsa lacrimi amare.
Binecuvântat este c lug rul, d ruind rug ciunile sale lui Dumnezeu,
care Îl vede pe El, i este v zut lâng El,
care se simte afar din timp i spa iu,
ci el este singur în Dumnezeu, necunoscând
dac este sau nu în trup;
el aude cuvinte inexprimabile, ce nu pot fi rostite;
el vede ceea ce ochiul n-a v zut i urechea n-a auzit,
nici n-a p truns în inima omului.
Binecuvântat cel ce a v zut Lumina lumii
adunat în el însu i, c ci el l-a z mislit pe Hristos
înl untrul s u; el va fi num rat ca mam a Sa,
Ca Hristos, în Care nu este minciun , s-a spus”.
Eu eram lâng un astfel de munte arzând. Eram aproape de un monah ce tr ise deja, în trup fiind,
via a cereasc . Era lini te în jur, cum era lini te i în sufletul meu. Dumnezeu, raiul, sunt dincolo
de timp dar sunt de asemenea i în timp, chiar lâng noi. Lâng noi, înl untrul nostru, împ ind
timpul i istoria.
— Hai s oprim discu ia, p rinte… a rostit. Hai s ne plimb m o vreme pe afar .
— Nu, nu am spus. Vreau s mai aud. Ai spus c rug ciunea lui Iisus este o tiin , ba mai mult,
este tiin a tiin elor. Vreau ca în aceast sear s faci din mine un înv at.
Cuprins

VII. Gre eli în practicarea rug ciunii lui Iisus i cum s le facem fa
Ceri prea mult, nimeni nu poate deveni un înv at al rug ciunii lui Iisus decât prin nevoin a
proprie, decât dac el însu i începe aceast lucrare. Orice s-ar spune, aceasta este doar o
introducere, pentru a-i deschide foamea duhovniceasc . Totu i, pentru a-mi duce pân la cap t
gândurile despre rug ciune, ar trebui poate, s spun câteva lucruri despre cursele i gre elile ce
pot ap rea de-a lungul drumului.
— Într-adev r, ai spus mai înainte ceva, anume c monahii evit coborârea nemijlocit a min ii
în inim prin folosirea diferitelor mijloace, pentru a evita pericolele. Care sunt aceste pericole i
gre eli?
— Gre eala porne te din gândul c trebuie s dobândim harul în scurt timp. Exist mul i oameni
care practic lucrarea sfânt a rug ciunii lui Iisus i vor s ajung la stadiul vederii Luminii întrun timp scurt. i î i pierd inima i dezn jduiesc, deoarece acest lucru nu se întâmpl la to i
imediat. Nevoitorul trebuie s i dea seama c lupta dureaz mul i ani. Dumnezeu nu trece peste
voin a noastr , c ci suntem persoane i avem voin liber . Deci nici noi n-ar trebui s for m
libertatea lui Dumnezeu, deoarece i El este o Persoan . Trebuie s -L l m s vin atunci când
crede El de cuviin , atunci când El vrea.

Se opri o clip .
— O alt gre eal este s dai mare importan metodelor psihotehnice. Aceste metode, cum sunt
inspira ia i expira ia, b taia inimii, sunt doar metode ajut toare pentru a ne aduna mintea i a o
elibera de lucrurile str ine naturii sale. Aceste metode nu au o putere miraculoas , dar ne sunt de
folos, c ci evit tulburarea min ii. Când mintea este adunat i inut cu u urin înl untrul ei,
atunci toate aceste metode auxiliare sunt netrebuincioase.
— Mai exist i alte gre eli?
— Exist . Atunci când trecem repede de la un stadiu al rug ciunii la altul. Am spus pu in mai
devreme c exist diferite stadii de dezvoltare în practicarea rug ciunii lui Iisus i le-am înf at
în cinci etape. Primul stadiu este rostirea rug ciunii cu buzele. Al doilea este s p strezi
amintirea lui Iisus în minte i ea va coborî singur în inim . Unii oameni, totu i, trecând peste
primul stadiu, încep direct cu al doilea i nu reu esc s realizeze prea mult. Al ii sar de la primul
stadiu direct la al treilea, unde înainteaz mai ales prin respira ie. Acest lucru este foarte
periculos, pentru c , dup cum am spus mai înainte, inima trupeasc s-ar putea s sufere i acest
lucru poate duce la încetarea rug ciunii lui Iisus. Nu este o boal , bineîn eles, îns este posibil ca
aceast lucrare sfânt s se opreasc .
Legat de lacrimi, sunt de asemenea unele probleme, a continuat el.
— Ce vrei s spui?
— Mai devreme am spus c atunci când rug ciunea lui Iisus r mâne în minte, ochii vars multe
lacrimi. Dar acest lucru nu este întotdeauna obligatoriu. Rug ciunea poate foarte bine continua i
lacrimi. A adar, nu trebuie s dezn jduim în absen a lacrimilor, c ci ele vor veni atunci
când va îng dui Dumnezeu. i chiar dac suntem inunda i de ele, nu trebuie s le d m aten ie,
nici s ar m altora aceste st ri. Practica ascetic spune c atunci când vorbim de aceste st ri,
ele înceteaz imediat i este nevoie de mult timp pentru a le dobândi din nou. Inutil s spunem,
de i cunoa tem stadiile rug ciunii min ii, nu trebuie s ne gândim în ce stadiu suntem. Pe
orice treapt am fi trebuie s continu m cu smerenie. În plus, cred c i-am spus cu pu in timp în
urm c este o prostie s ne mândrim în timpul rug ciunii. Este cu adev rat o prostie. Omul este
ca un cer etor care umbl dup o bucat de pâine, mândrindu-se apoi c a ob inut-o. i aceasta
este prostie i este p cat!
— V d c smerenia este un lucru foarte important.
— Da, este – în toate stadiile. Sfântul Vasile cel Mare spune c smerenia este comoara tuturor
virtu ilor. Ea ascunde toate virtu ile i în final se ascunde i pe ea. În general, trebuie s evit m
cu b gare de seam mândria în via a duhovniceasc , mai ales atunci când vine ca slav de art .
i tii bineîn eles, c slava de art apare în orice virtu i, când vorbim, când t cem, când postim,
când priveghem i chiar când rostim rug ciunea lui Iisus, în lini tire i în r bdare. Sfin ii P rin i
spun c slava de art este asemeni unui tr tor ce deschide pe ascuns por ile cet ii ca s poat
intra vr jma ul. În astfel de cazuri, nu conteaz cât de puternic este cetatea, sau cât de buni îi
sunt ap torii, ea cade oricum în mâinile du manilor. La fel se întâmpl i în via a
duhovniceasc . Nu conteaz câte virtu i avem sau cât t rie avem, slava de art ne d în mâinile
diavolului. i P rin ii sf tuiesc s nu ne apuc m de o lucrare ce ar putea s ne duc la slav
de art .
— N-am în eles aceasta. Nu ai putea s -mi explici mai bine?
— Am s m întorc la subiectul rug ciunii. Credinciosul nu trebuie s exagereze în ceea ce
prive te rug ciunea, pentru c e sigur atunci c a fost ispitit de diavol. În asemenea caz, orice ar
face – chiar lucruri dincolo de puterea sa – este împlinit prin puterea diavolului. Astfel, în elat de
diavol, el este mai târziu l sat de izbeli te i, tras înapoi, cade foarte jos. Este de fapt distrus.

— i cum se poate evita aceast grea c dere?
— Singura cale de a sc pa este plângerea p catelor i ascultarea. Rug ciunea este strâns legat
de întristare. Când diavolul vede pe cineva tr ind în întristare nu r mâne acolo, ci fuge c ci se
teme de smerenia adus de întristare. Sfântul Grigorie Sinaitul ne spune c cea mai bun ap rare
pentru atletul rug ciunii este s fie în starea de întristare, ca bucuria ce vine în rug ciune s nu-l
duc la mândrie, c ci triste ea p streaz sufletul ner nit. Întristarea i con tiin a p catului sunt
armele indispensabile pentru a putea cineva ajunge la rug ciunea curat . Nevoitorul trebuie „s i in mintea în iad i s nu dezn jduiasc ”. Mai mult, întristarea, con tiin a p to eniei, a
nimicniciei noastre i n dejdea în milostivul Iisus sunt tr turile Ortodoxiei, precum i ale
tuturor cânt rilor noastre. Trebuie subliniat totu i, c nu to i pot tr i în triste e adânc deoarece
este necesar o nemaipomenit t rie i mângâierea harului dumnezeiesc pentru a nu fi
zdruncina i. Îns , pe cât posibil, trebuie s tr im cu to ii aceast fericit întristare. Este de
asemenea de trebuin ascultarea neclintit de un B trân (stare ). Totul, chiar i cele mai mici
lucruri, trebuiesc f cute cu binecuvântarea i c uzirea lui în eleapt , mai ales în cazul vederii
Luminii necreate.
— Ce are de-a face ascultarea de un B trân cu vederea Luminii necreate? am întrebat, uimit de
ceea ce auzisem.
— Când omul umbl singur, f binecuvântarea trebuincioas , este ispitit de diavol, dup cum
am spus mai înainte. El tr ie te înl untrul s u dorin a nesatisf cut de a vedea Lumina necreat ,
crezând c acest lucru reprezint des vâr irea i dorind s ajung la aceasta cât mai repede.
— i nu este a a, l-am întrerupt?
— Nu, nu este. Sfântul Diadoh înva ca nevoitorul s nu- i tr iasc via a ascetic în dorin a de a
vedea Lumina necreat , „ca nu cumva s afle Satana prin aceasta sufletul gata pentru r pire”.
Lucrarea rug ciunii lui Iisus trebuie început cu dragoste de Dumnezeu i ascultare de voia Sa
sfânt . C ci, diavolului – care se preface în „înger de lumin ” (2 Corinteni 11, 14) – îi este cu
putin s ia forma unui înger ce-l va sluji. i atunci, bietul om crede c a atins des vâr irea,
tr ind împreun cu îngerii, f s i dea seama c de fapt st de vorb cu diavolul. Tot ispit este
i atunci când nevoitorul prime te în timp ce se roag gânduri de la diavol, cum c în curând va
vedea Lumina necreat . În aceast situa ie delicat i primejdioas este necesar mare b gare de
seam . El trebuie s se opreasc din rug ciune i s se mustre cu asprime: „Cum îndr zne ti, atât
de josnic i de tic los, s i dore ti a vedea Lumina necreat ?” Cea mai mare primejdie este
aceea ca cineva s se considere vrednic de a vedea Lumina necreat ! „Vai diavolii, uciga ii mei
vin s -mi distrug sufletul!” Atunci imediat, du manul dispare. De multe ori diavolul, ca s -i
satisfac ambi ia c lug rului i s -l lege i mai mult, aduce chiar lumin în chilia sa. Nu este
Lumina necreat , ci una creat , aceea a diavolului.
— i cum poate fi deosebit ?
— Exist multe moduri de a le distinge între ele. Semnele sunt dup cum urmeaz : mai întâi,
dac el a atins vederea Luminii necreate prin ascultare. Calea ascult rii des vâr ite i f
deosebire este chez ia c vederea Luminii necreate este adev rat . Nevoitorul trebuie s
încredin eze toate întreb rile sale legate de vederea Luminii unui B trân care poate deosebi
duhurile, unui B trân sfânt i nep timitor. Gândul c nu trebuie s i întrebe c uzitorul este de
la diavolul ce inte te s -l in în întuneric, gre eal i robie. În al doilea rând, Domnul a spus
despre proorocii mincino i c „dup roadele lor îi ve i cunoa te” (Matei 7, 16). Acela i lucru este
valabil i în acest caz. O deosebire limpede între lumina creat i cea necreat este dat de
roadele pe care le aduce în suflet fiecare dintre ele. Lumina dumnezeiasc aduce în suflet lini te,
pace, smerenie i con tiin a tic lo iei noastre. Când Avraam a vorbit cu Dumnezeu, el s-a numit

pe sine însu i pulbere i cenu : „Iat , cutez s vorbesc St pânului meu, eu, care sunt pulbere i
cenu !” (Facerea 18, 27). La fel s-a întâmplat cu Iov: „Din spusele unora i altora auzisem
despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a v zut. Pentru aceea, m urgisesc eu pe mine însumi i m
poc iesc în praf i în cenu ” (Iov 42, 5-6) i profetul Isaia, când a v zut slava lui Dumnezeu a
exclamat: „Vai mie, c sunt pierdut! Sunt om cu buze spurcate i locuiesc în mijlocul unui popor
cu buze necurate. i pe Domnul Savaot L-am v zut cu ochii mei!” (Isaia 6, 5) Dimpotriv ,
vederea luminii diavole ti stârne te mândrie, slav de art , gândul c am atins des vâr irea.
Sfântul Grigorie Sinaitul spune „Cunoa te, deci, c lucr rile harului sunt v dite i diavolul, chiar
de s-ar preface, nu le poate mânui; nu poate da blânde e, nici r bdare, nici smerenie, nici dispre
fa de lume, nici nu poate stinge pl ceri i patimi – aceasta este lucrarea harului; lucrarea lui
este mândria, trufia, la itatea i orice fel de r u”. Pe lâng mândrie, vederea luminii diavolului
aduce i tulburare. Lucrarea Sfântului Duh izvor te pace, curaj i lini tire trupului i sufletului,
în timp ce lucrarea diavolului deschide drum fricii i tulbur rii. Sfântul Isaac spune c orice
tulburare este o cium a diavolului pentru c acesta transmite celorlal i ceea ce are el în fire.
Duhul Sfânt este prin firea lui un duh de pace i aduce pace, în timp ce diavolul este prin fire un
duh de tulburare i aduce tulburare i fric . În al treilea rând, sufletul nu accept imediat lumina
diavolului, ci la început este ov itor. Vederea Luminii necreate d siguran i este imediat
acceptat . Vine pe nea teptate i nu exist îndoial dac e adev rat sau nu. În al patrulea rând,
între cele dou lumini exist diferen e chiar i de culoare: Apostolii au fost martori pe Muntele
Tabor, în timpul Schimb rii la Fa a lui Hristos, c „a str lucit fa a lui ca soarele, iar ve mintele
lui s-au f cut albe ca lumina” (Matei 17, 2). Dimpotriv , culoarea luminii diavolului este mai
ro iatic , potrivit m rturiei multor Sfin i, care i-au dat seama de aceast diferen . În al cincilea
rând, cele dou lumini sunt diferite între ele i prin form . Cei ce au privit Lumina necreat au
zut-o „f form , f chip, într-o form f form ” (Simeon Noul Teolog). Iar dac ar lua
vreo form , aceasta ar fi asemeni cu discul soarelui, „ca o lumin rotund , senin i
dumnezeiasc ”, f form sau chip. Cu vederea luminii create a diavolului, se întâmpl exact pe
dos. Sfântul Grigorie Palama d urm torul exemplu. El scrie c odat Achindin a venit la
Muntele Athos. A r mas acolo iar dup câteva zile i-a spus Sfântului Grigorie c în timp ce
încerca s se roage, a v zut o lumin ce era rupt i înl untrul c reia se putea vedea un chip de
om. Sfântul i-a r spuns atunci c acea lumin , având form , a fost de la diavol. „ i i-am spus c
a fost o mare în el ciune i batjocur i un joc al diavolului, sau mai degrab o curs viclean ”.
Sfin ii P rin i, a continuat mult încercatul pustnic, înva s nu ne învoim imediat cu orice
incident care se petrece în timpul rug ciunii noastre. „Numai dup multe cerc ri ia ceva de bun.”
Trebuie s ne întreb m duhovnicul despre toate aceste chestiuni i numai dup multe i îndelungi
lupte, potrivit harului ce-l dobândim, suntem în stare s deosebim gre eala de adev r. O etul i
vinul sunt la ar tare asemenea, dar se deosebesc la gust. Astfel atletul rug ciunii dobânde te pe
sur ce trec anii, priceperea de a sim i deosebirea.
Gheron vorbea neîncetat. Capul îi era aplecat spre p mânt. Eu îl ascultam, pur i simplu
fermecat. Nu voiam s -i întrerup gândurile înc rcate de înv tura ortodox a Sfin ilor P rin i. În
timp ce vorbea, pacea i lini tea îmi umpleau inima, semn c înv tura sa era întrutotul
adev rat .
— Toate aceste lucruri pe care i le-am ar tat sunt foarte clar exprimate într-o scriere a Sfântului
Simeon Noul Teolog. Se arat acolo c Dumnezeu apare ca Lumin , c aceasta aduce dulcea ,
ucenicul î i întreab duhovnicul care poate s deosebeasc gândurile, i care este cunosc tor
al Lui Dumnezeu, i se convinge c ceea ce a v zut a fost chiar Dumnezeu.
i luând cartea, a început s citeasc :

„Dumnezeu este Lumin , Vederea Lui este lumin
Când El se dezv luie, Este lumin .
Privitorul se minuneaz , ne tiind Cine a ap rut
Neîndr znind s întrebe „Cine e ti Tu?
Neîndr znind s i ridice ochii spre a-I vedea m re ia,
decât cu team , tremurând, îngenunchind înaintea Lui
tiind doar c cineva a venit, a ap rut.
Dac exist cineva ce a vorbit deja despre aceste lucruri,
Cineva care L-a v zut pe Dumnezeu, lui i se poate spune:
„Am v zut”
„Ce ai v zut, copile”
„O Lumin , P rinte, atât de dulce, o spune ce era, dincolo de mine”.
de i el vorbe te, inima lui d uie te arzând cu dragoste
pentru Cel ce L-a v zut. El spune, plângând –
lumina, aceast lumin a venit la mine, p rinte, chilia mea a fost cufundat
lumea a fugit dinaintea fe ei Sale:
doar Eu însumi i lumina. Am fost eu în trup
sau afar : nu tiu.
Bucuria ce am avut-o este înc cu mine, inexprimabil ,
Decât lacrimi, care curg neîncetat dup cum vezi.
El a r spuns: „Eu sunt, copilul meu”
La aceste cuvinte, El a venit din nou i treptat,
Pu in câte pu in, cur it, încurajat, am putut întreba:
„Domnul meu, Tu e ti aici?” „Da, sunt aici”, „Dumnezeul T u, Core,
s-a f cut om pentru tine” i acum, „te împ rt
ti din dumnezeirea Mea”.
„Te fac dumnezeu”. Când te d ruie ti lacrimilor, c in ei, nevoin ei, smereniei, El te aduce pu in
câte pu in,
la cunoa terea lui Dumnezeu”.
A ap rut atunci ucenicul, pe care începeam s -l invidiez pentru c g sise un c uzitor atât de
în elept i experimentat, i l-a întrebat pe Gheron.
— Mi-ai spus s ud unul dintre pomi. L-am udat. Acum s -l ud i pe cel lalt?
L-a privit atent, gândindu-se pu in, apoi i-a r spuns:
— Da, ud -l.
i întorcându-se spre mine, a spus:
— Aceasta este ascultarea de care î i vorbeam mai înainte, i cel ce o practic i î i întreab
înv torul despre tot, spore te duhovnice te. Dobânde te multe prin ascultare. În primul rând nu
las frâu liber imagina iei s lucreze pentru a g si rezolv ri, cum fac mul i c lug ri. În acest fel,
el î i cur
te mintea, nu doar de gândurile mai complexe ci chiar i de cele simple adunând-o
astfel mai mult pe rug ciunea lui Iisus. În al doilea rând, el se obi nuie te s întrebe. Iar a- i
întreba p rintele duhovnicesc înseamn a te mântui. Oriunde exist ascultare, acolo exist i
smerenie, care este izvorul ascult rii. Prin urmare duhul mândriei, diavolul, nu poate p trunde i
nu poate aduce înfrico are sufletului, urâ indu-l. În general, în timpul urcu ului în aceast sfânt
lucrare, ascultarea este absolut necesar . Nu trebuie s începem f o c uz . B trânul este cel
ce te c uze te, cel ce stabile te programul vie ii duhovnice ti, el porunce te s înceteze o
lucrare i î i arat dac ai lucrat pe placul lui Dumnezeu. Persoana B trânului îl înlocuie te pe

Dumnezeu însu i. Este „în locul lui Hristos”. B trânul, pentru c lug rii ce-i are sub ascultare,
este ceea ce este episcopul pentru dioceza lui i stare ul pentru m stire.
— A a mare importan atribuie nevoin a existen ei B trânului?
— Bineîn eles. F un p rinte duhovnicesc nimeni nu poate înainta nici nu poate duce o via
curat în tradi ia ortodox . Asemeni vie ii trupe ti, care este împ rt it din genera ie în
genera ie, la fel se întâmpl i cu cea duhovniceasc . B trânul, fiind de in torul i purt torul
acestei tradi ii, o împ rt
te fiului s u duhovnicesc, cel pe care l-a n scut în Hristos. B trânul îi
împ rt
te tradi ia aceluia care dore te s o primeasc . Aici se descoper întreaga semnifica ie
mântuitoare a ascult rii. M fac ascult tor, nu pentru a disp rea ca persoan , ci pentru a face s
piar r ul s
luit în mine, pentru a m putea elibera de voia proprie i a primi tradi ia, pentru ca
Hristos s ia form înl untrul meu. M fac ascult tor pentru a m putea na te. Ascultarea este de
asemenea necesar i datorit primejdiei care st în permanen la pând : gre eala. Acest lucru îl
scrie Avva Dorotei: „Nu sunt mai tic lo i, nici mai lesne porni i spre c dere decât aceia care nu
au pe nimeni ca s -i pov uiasc pe calea lui Dumnezeu”. Acela i P rinte, t lm cind versetul din
Pilde: „unde lipse te cârmuirea, poporul cade ca frunzele” (Pilde 11, 14), spune c frunza este la
început verde i frumoas , dar apoi se usuc pu in câte pu in i cade i este c lcat de picioarele
oamenilor. A a este i omul care nu este pov uit de cineva. El se ve teje te curând i se d cu
totul du manului. „La început are râvn spre post i priveghere, spre sih strie i spre alte
bun i, apoi, pu i câte pu in, potolindu-se acea c ldur i neavând pe cineva ca s -l sf tuiasc ,
-i a e fierbin eala, pe neobservate se stinge de tot i din râvn c zând în trând vie se face rob
vr jma ilor s i, care- i bat joc de dânsul dup cum le este voia”
i voi da un exemplu ca s în elegi de ce existen a unui B trân ne este necesar pentru a evita
gre elile. Am cunoscut un c lug r care, în timpul rug ciunii, sim ea în inim o durere puternic .
I-a spus imediat acest lucru B trânului s u. Acela îngrijorat, fiind el însu i experimentat în
deosebirea duhurilor, l-a întrebat unde exact în inim a sim it durerea. R spunzându-i ucenicul c
îl durea inima în partea de jos i înafar , el i-a poruncit: „Trebuie s încetezi imediat rug ciunea
lui Iisus i nu o vei mai rosti timp de o s pt mân . Asta deoarece ar fi trebuit s sim i durerea în
partea de sus i înl untrul inimii. Odat ce în partea de jos lucreaz patimile, cu siguran este
ceva preg tit împotriva ta de cel r u”. Astfel, c lug rul a fost sc pat din cursa diavolului care
deja începuse s se strâng în jurul s u. Sfin ii P rin i ne înva din propria lor experien : „De
vei vedea pe cel tân r, de voia sa suindu-se la ceruri, apuc -l de picior i trage-l, c ci nu îi este de
folos.”
L-am fericit pe acel ucenic c era a a smerit i avea un p rinte duhovnicesc cu via atât de
sfânt . i mi-am amintit o poezie a Sfântului Teodor Studitul:
Ucenicului
„Hai, tân r lupt tor, stai lâng mine, plin de râvn ,
pleac i grumazul cu des vâr it ascultare,
smere te-te, moart s i fie voia.
Scoate- i din inim toate gândurile
Ca în sfâr it s intri în aren .
nu te sperie pustietatea, nici stâlpul,
nici cetele ce- i caut via a-n Dumnezeu.
ti înaintea lor, î i spun, Scripturile o înt resc,
ci tu urmezi a celor dintâi martiri c rare.”.

— Ferici i sunt c lug rii, atle ii vie ii duhovnice ti. Fericite p rile cânt toare ce se desfat în
coarea prim verii lui Dumnezeu. Noi nu putem tr i aceste fericiri. Noi respir m duhoarea
necur iei noastre i înghi im pulberea p mântului, din care suntem f cu i.
— Cu toate acestea i voi v pute i bucura de razele slavei dumnezeie ti, v pute i umple de
Lumina lui Dumnezeu. Dac vre i s ajunge i adev ra i teologi, trebuie s v ruga i deoarece
numai a a este prezent i lucreaz Duhul Sfânt. „Dac e ti teolog, te rogi cu adev rat i dac te
rogi cu adev rat e ti teolog”. Î i voi spune ceva ce te va ajuta s în elegi aceasta. Este cu putin
ca cineva, dup s vâr irea unui p cat (mai ales trupesc), s scrie tratate teologice i s se
îndeletniceasc cu studiul lucr rilor Sfin ilor P rin i dar, devreme ce p tuind a pierdut harul,
nu se mai poate ruga. Adic rug ciunea înceteaz dar munca nu. A adar adev ratul teolog este
acela care tr ie te în rug ciune. De aceea este cu putin i pentru ceilal i a primi desf toarea
frem tare a lumin rii dumnezeie ti.
— Dar cum? În aceast privin m-ai putea ajuta foarte mult. Ar fi deosebit de folositor i
necesar.
Cuprins

VIII. Rug ciunea lui Iisus este necesar clerului i mirenilor ce tr iesc în lume
Trebuie s devii con tient de necesitatea cur irii de patimi. Nu trebuie doar s i dore ti s -i
vindeci pe ceilal i, ci s crezi în acela i timp, cu putere, c i tu, asemenea tuturor, e ti plin de
patimi. Fiecare patim este un iad. Ar mai trebui s tii c , potrivit celor spuse pân aici,
rug ciunea lui Iisus este o doctorie ce cur
te sufletul i-l vindec . Dar asta nu înseamn c
rug ciunea lui Iisus este esen ialul, adic ceea ce cur
te i lumineaz , ci mai degrab mijlocul
prin care omul este unit cu Dumnezeu, singurul Care cur
te i lumineaz sufletul. El este
medicul sufletelor i trupurilor noastre, El este „Lumina cea adev rat care lumineaz pe tot
omul, care vine în lume” (Ioan 1, 9). Pic turile pentru ochi cur esc vederea, iar aceasta cur it
este capabil s vad deosebirea dintre obiecte. Cu alte cuvinte, orice persoan trebuie s i
doreasc s fie cur it , s se schimbe i, prin rug ciune, s cear luminare de la Dumnezeu.
— Crezi c noi, cei care tr im în lume putem face ceea ce fac c lug rii pentru aceast
dumnezeiasc lucrare a rug ciunii?
— Chiar dac nu face i exact ceea ce fac ei i voi trebuie i pute i reu i multe. Sigur, trebuie
murit c alta este rug ciunea min ii i alta a rosti rug ciunea lui Iisus. Cu alte cuvinte
rug ciunea min ii, a a cum o practic unii isiha ti, presupune o via f griji i f tulbur ri.
Presupune lini te i multe altele, a a cum le-am descris pân acum. Dac nu pute i practica
rug ciunea min ii în lume – i acest lucru este foarte greu – trebuie s v ruga i cu rug ciunea lui
Iisus în anumite momente, bine stabilite, sau s o spune i de câte ori pute i. Acesta v va face
mult bine.
— Îmi po i ar ta câteva modalit i practice i folositoare?
— Separat de slujbele biserice ti, ar trebui s i dedici anumite momente special pentru a
practica rug ciunea lui Iisus, pentru a chema neîncetat numele lui Iisus. S începi pu in câte
pu in i s continui potrivit cu setea ta duhovniceasc i harului ce-l sim i. Po i începe prin a rosti
rug ciunea o jum tate de or înainte de r ritul soarelui i o jum tate de or seara, dup
rug ciunea de sear , înainte de culcare. Este necesar s existe un program statornic, ce nu trebuie
înc lcat cu nici un chip, nici m car pentru lucruri bune. Este posibil, spre exemplu, ca tocmai în

acel moment s vin cineva s se spovedeasc . Dac nu este bolnav, sau dac nu este neap rat
nevoie, s nu amâni momentul ce l-ai stabilit dinainte pentru rug ciunea lui Iisus. La fel i cu
lucrurile bune. Este necesar i o înc pere lini tit i izolat , unde s nu se aud zgomote, i
acolo s începi sau s lucrezi rug ciunea lui Iisus, cum am spus mai înainte. Adic la început
trebuie s înc lze ti inima sau s cite ti o scriere a Sfin ilor P rin i, care s dea na tere smereniei
i apoi, fie cu buzele, fie cu mintea sau cu inima, potrivit cu nivelul duhovnicesc, spui rug ciunea
lui Iisus. Cu timpul, momentul acordat rug ciunii lui Iisus va spori i va îndulci inima i vei tânji
dup el. Dar repet, la început avem nevoie s ne silim pe noi în ine s spunem rug ciunea chiar
i pentru scurt timp. Ne va face mult bine.
— Este deajuns aceast scurt vreme?
— Nu este suficient , dar când exist dorin i smerenie, Dumnezeu împline te ceea ce lipse te
rug ciunii. Dac Dumnezeu arat atâta milostivire pentru c derile noastre, nu va fi El nespus de
milostiv cu noi în str dania noastr de a ne transforma? El împline te orice lips . Ia aminte i
situa ia fiec ruia dintre noi. S-ar putea ca o or din rug ciunea ta s se bucure de mai mare
binecuvântare decât multe ore ale unui c lug r, pentru c tu e ti ocupat i cu alte lucruri.
Am admirat discre ia acestui c lug r aghiorit, a acestui înger întrupat. Distinge cu o îndemânare
admirabil toate problemele i le deslu te pe fiecare în parte.
— S tii, îns , a continuat el, c în timpul rug ciunii, cum am spus mai înainte, diavolul î i va
aduce multe ispite. Vor ap rea multe întâmpl ri care s te determine s te opre ti din rug ciune.
Dar mai trebuie s tii i c Dumnezeu te încearc prin aceste ispite ca s vad dac ai întradev r voin a de a lucra rug ciunea lui Iisus. Într-un asemenea caz, dac te sile ti Dumnezeu va
veni în ajutorul t u i va îndep rta toate greut ile.
— Dar, Gheron, dac în timpul rug ciunii, îmi vin în minte gânduri de a face altceva, de
exemplu de a preg ti o predic sau o omilie sau s fac ceva pentru dragostea fratelui meu, trebuie
le p sesc? S nu fac nimic, nimic?
— Da, trebuie s le p se ti. C ci chiar i atunci când vin gânduri bune în timpul rug ciunii (m
refer la timpul fixat pentru rug ciune), pot fi folosite de c tre cel r u ca s ne tulbure rug ciunea.
Dac diavolul î i d seama c suntem gata s p sim rug ciunea lui Iisus pentru astfel de
lucruri, ne va aduce multe asemenea gânduri în acel moment, pentru a ne face s o amân m. Dar
în acest caz, nici nu ne rug m, nici nu suntem cur i, nici nu studiem i nici nu ne folosim cu
adev rat fra ii. C ci preg tirea unei predici, care a înlocuit rug ciunea, este f roade. Nu le va
folosi fra ilor.
— Se întâmpl uneori c ne întoarcem la chiliile noastre istovi i, dup ce am cheltuit mult
energie, i nu ne mai putem ruga dup rânduiala obi nuit . Ce ar trebui s facem în aceste
cazuri?
— Nici atunci n-ar trebui s renun m la rug ciunea lui Iisus. Sfântul Simeon sf tuie te ca
slujirea fra ilor s nu fie motiv de a ne lipsi de rug ciunea lui Iisus, deoarece atunci pierdem
multe. Nu trebuie s g sim niciodat scuze s evit m rug ciunea. „În slujire ostene te-te pe
sura puterii tale, iar în chilia ta nevoie te-te în rug ciune cu smerenie, priveghere i lacrimi
neîncetate. i s nu ai în minte c azi am trudit peste poate, deci s scurtez rug ciunea pentru
istovirea trupului. Fiindc î i spun c nu conteaz cât te sile ti pentru al ii, peste puterile tale.
ci a te lipsi de ceva atât de însemnat ca rug ciunea, mare nesocotin este”. O jum tate de or
de rug ciune a lui Iisus valoreaz cât trei ore de somn adânc. Îndelunga rostire a rug ciunii lui
Iisus îl odihne te pe om i-l calmeaz . Chiar i din acest punct de vedere, este o doctorie
înt ritoare pentru organism. A adar dragul meu p rinte, învele te- i toate lucr rile în mantia de
aur a rug ciunii lui Iisus. Mul i au necazuri i destui fra i se mâhnesc i sufer în nevoin a lor

duhovniceasc din cauza faptului c lucreaz mai mult cu ra iunea, iar nu cu inima. Se chinuie
utându- i gândurile, pe când dac tr iesc în har, gândurile vin, pur i simplu rev rsându-se ca
un râu învolburat. De aceea se ceart între ei fra ii i nu au pace, de aceea, atunci când sunt
nedrept i, se mâhnesc iar nu se bucur potrivit poruncii lui Hristos. Deoarece nu au nici o
leg tur cu rug ciunea lui Iisus. Sfântul Nicodim Aghioritul, urmând o tradi ie lung de câteva
secole, spune c episcopul ar trebui s fie ales din rândul c lug rilor. Având în elegere
lug reasc , el nu se tulbur de nedrept iri, def im ri, învinuiri sau oc rile oamenilor, fiind el
însu i primul care recunoa te propria sa p to enie i se învinov
te singur. Astfel el
dobânde te toate roadele pe care le-am men ionat mai înainte, mai ales dragoste, care se revars
împreun cu mult har, i libertate fa de c derea în p cat, dup cum spun P rin ii.
— Ce în elegi, p rinte, prin în elegere c lug reasc ?
— În eleg ascultare, smerenie, plângere de sine însu i i o sete nepotolit pentru rug ciunea lui
Iisus. i în mod deosebit ascultare de B trânul duhovnic. C lug rul trebuie s fie smerit fa de
to i oamenii i smerenia lui trebuie legat de lupta pentru cur irea de patimi. Nu trebuiesc
încercate multe lucruri c ci, din nefericire, în aceast chestiune suntem influen i de diferite
erezii. Cea mai mare lucrare este s dobânde ti smerenie i sfin enie. Atunci suntem cu adev rat
boga i. Biserica nu este un birou de servicii sociale ci este vistieria harului dumnezeiesc. Preo ii
nu sunt asisten i sociali, ci sunt cei ce c uzesc poporul lui Dumnezeu. i acest lucru nu se poate
face decât cu smerenie i sfin enie. F sfin enie i smerenie chiar i cea mai mare lucrare
social este curând distrus , în timp ce, dac avem via smerit i sfânt , chiar i cea mai mic
lucrare social dobânde te dimensiuni extraordinare. Cu smerenia trebuie împletit i plângerea
de sine, adic auto-învinov ire. Trebuie s fim primii care s ne învinov im. Respectul pe care
ceilal i ni-l arat , s în elegem, se cuvine preo iei iar nu persoanei noastre, pe când învinuirile se
cuvin st rii noastre p toase iar nu preo iei. A a vom avea pace i mult har de la Dumnezeu, i
vom alunga orice motiv care ne face s ne urâm fra ii. Deasemenea trebuie s fie i o sete
nepotolit pentru rug ciunea lui Iisus. S nu consider m rug ciunea lui Iisus ca pe ceva
ocazional, ci drept îns i via a noastr . Trebuie s ne mi m înl untrul rug ciunii. Iar teologia i
predica s ni se nasc înl untrul lucr rii sale sfinte. Ar trebui s avem propriul nostru program,
pe care s -l respect m în fiecare zi. Când tr im în acest fel, lumea are folos peste m sur . Oricine
ar fi, preot sau episcop, ar trebui s aib întotdeauna o singur preocupare: s nu- i piard
lug ria. Scrie în „Pateric”: „Se spunea despre Avva Netras, ucenicul lui Avva Siluan, c i
când edea în chilia sa la muntele Sinai, cu m sur se ocârmuia pe sine i dup trebuin a trupului.
Iar când s-a f cut episcop la Faran, mult se strâmtora pe sine i spre via a cea aspr . i i-a zis lui
ucenicul s u: Avvo, când eram în pustie, nu te nevoiai a a. i i-a r spuns b trânul: acolo era
pustie i lini te i s cie i voiam s chivernisesc trupul, ca s nu m boln vesc i s caut cele ce
nu aveam. Iar aici este în lume i pricepere i de m voi boln vi aici, este cine s m sprijineasc ,
ca s nu pierd c lug ria”. Acei ce au în elegerea unui c lug r, simt nevoia s primeasc
binecuvântare, orice lucrare ar avea. i pe toat durata acesteia, pân la încheierea ei se
încredin eaz unui episcop ori unui pov uitor duhovnicesc, pentru ca ace tia s vegheze asupra
lor i s -i îndrepte în ceea ce fac. Nu doresc r splat pentru aceasta, pentru c cel ce este sl vit
sau r spl tit mai mult decât merit , mult p gube te. Da, p rinte. i oriunde ai fi, pe strad , în
ma in , sau în orice alt parte, s spui rug ciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, miluie tepe mine, p tosul” i „Preasfânt N sc toare de Dumnezeu, mântuie te-m ”. Ar trebui s
mergem des la Sfânta Liturghie, preg ti i a a cum se cuvine i s ne împ rt im cu Preacuratele
Lui Hristos Taine. Toat zidirea Îi mul ume te i Îl sl ve te pe Dumnezeu. Un preot care nu
liturghise te este în dezacord cu aceast minunat laud . Bine ar fi ca, din când în când, s se

cânte canonul Domnului nostru Iisus Hristos ce se afl scris în Ceaslov, a a cum bine ar mai fi s
se citeasc i acatistul Domnului nostru Iisus Hristos aflat la sfâr itul c ii „R zboiul nev zut” a
Sfântului Nicodim Aghioritul. El ne îndeamn st ruitor s chem m deseori, prea-dulcele,
torul de bucurie i izvorâtorul tuturor bun ilor, mântuitorul nume al Domnului Iisus
Hristos, nu doar cu buzele, ci i cu inima i mintea.
Ai de asemenea, marea îndatorire de a te ruga i pentru ceilal i, deoarece tu e ti cel c ruia
Dumnezeu i-a încredin at poporul S u. De aceea este datoria ta s te retragi i s te rogi pentru
pacea i luminarea poporului S u. Precum a f cut i marele Moise…
Cuprins

IX. Rug ciunea lui Iisus pentru ceilal i
Într-adev r, p rinte, n-am spus nimic pân acum despre rostirea rug ciunii lui Iisus pentru
ceilal i. Cum se poate folosi rug ciunea în acest scop?
— Exist p rinte, atâta nenoroc în lume, atâtea rele, atâta necunoa tere a lui Dumnezeu, care,
dup cum spun P rin ii, este cel mai mare p cat. Pentru aceasta e ti dator s plângi i s te rogi.
Sfântul Ioan Sc rarul a scris o cuvântare adresat p storului de suflete, adic stare ului, în care
spune c atunci „când peste turm se abate întunericul i noaptea patimilor, pune câinele s stea
neclintit lâng Dumnezeu în paz de noapte.” Atunci când cre tinii dorm, preotul trebuie s i
pun mintea de straj , adic s vegheze i s se roage Lui Dumnezeu pentru poporul S u. Câ i
oameni se risipesc în acel moment! Câ i sunt în pragul sinuciderii! Câ i sunt pe punctul de a
comite crime îngrozitoare! Câ i sunt dezn jdui i i în nevoie. Tu trebuie s roste ti rug ciunea
lui Iisus pentru to i ace ti oameni – „Doamne Iisuse Hristoase, miluie te-I pe robii t i”, sau „pe
robul t u” dac te rogi doar pentru cineva anume.
— Pot s te întreb ceva? Ai spus mai devreme c rug ciunea lui Iisus ar trebui s nu fie afectat
de imagina ie. Acum spui c trebuie s ne rug m pentru al ii, care au atâtea probleme. Dar acest
lucru nu stârne te cumva imagina ia i face mintea s se întrebe, pe când de fapt ar trebui s se
adune în ea îns i i în inim ?
— Ai f cut bine c m-ai întrebat acest lucru deoarece în aceast privin este necesar o
explica ie. Când ne rug m pentru al ii, trebuie s o facem înafar . Adic , dac vrem s spunem
rug ciunea lui Iisus pentru unii care sunt în nevoi, ar trebui s spunem mai întâi „Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te pe robii t i”, sau „robul t u”, pomenindu-le numele, dar
dup aceea, ar trebui s continu m f s men ion m numele lor i f s ne fix m mintea
asupra lor, f s ne gândim la ei. Dumnezeu tie pentru cine ne rug m. Nu trebuie s te
gânde ti nici la problemele care-i fr mânt , spune doar „miluie te pe robul t u” i Dumnezeu va
trimite harul S u. i dac este vrednic s -l primeasc , harul va lucra potrivit cu nevoia sa. Harul
lui Dumnezeu, p rinte, este asemenea apei, care atunci când vine pe p mânt este sorbit de
cini i d fiec rui copac cât are nevoie. Nu avem aceea i convingere i în timpul Sfintei
Liturghii? Ne rug m pentru toat lumea i poporul r spunde „Doamne miluie te”. C ci atunci
când mila lui Dumnezeu vine, d ruie te omului ceea ce are cu adev rat nevoie. Dar rug ciunea
pentru ceilal i este i din alt motiv un efort necesar.
— A vrea s -l aud.
— Când ne rug m pentru altcineva, imediat primim l muriri de la Dumnezeu despre ceea ce are
în special nevoie i putem lucra cu adev rat pentru mântuirea lui. A venit odat cineva în chilia

mea l udându-mi un cre tin care, aparent se bucura de un mare succes. Pentru c ideea nu prea
era ortodox , am mers în biseric i m-am rugat lui Dumnezeu s -mi descopere ce se întâmpla.
i n-o s i vin s crezi…
— Nu spune aceasta, p rinte, de ce n-a crede?
—…imediat în biseric s-a sim it un miros urât. i am zis, cel l udat nu era un om bun, nu avea
harul lui Hristos. Pierduse harul d tor de via i astfel era mort: „ai nume, c tr ie ti, dar e ti
mort” (Apocalipsa 3, 1). C ci, atunci când pleac sufletul, trupul moare i miroase urât. La fel
este i când harul lui Dumnezeu pleac de la om, sufletul moare i las o duhoare duhovniceasc .
Am r mas uimit. Ceea ce-mi descoperise acum fusese f nici o urm de mândrie. Sfin ii nu pot
fi trecu i în nici o categorie. Ei nu sunt nici mândri nici umili, ci sunt mai degrab oamenii lui
Dumnezeu. Nu vorbesc pentru a se l uda ci pentru a-i folosi pe ceilal i, tot ceea ce fac fiind spre
slava lui Dumnezeu. Legea Lui Dumnezeu devine legea lor ajungând adânc înscris în întregul
lor mod de via .
— În general, p rinte, a continuat el, rug ciunea lui Iisus este necesar pentru lucrarea ta. Prin
rug ciune vei fi în stare s recuno ti înl untrul inimii tale mi rile vicleanului diavol. Inima
devine foarte sensibil i nespus de ager în recunoa terea diavolului i, în acela i timp î i trage
mult putere din rug ciune pentru a alunga pe cel r u din ea. Astfel, devine un receptacol al
Duhului Sfânt. Mai mult decât atât, fiind încercat în r zboiul împotriva diavolului i având
cunoa terea harului dumnezeiesc, po i cu mare u urin s intri în sufletul celuilalt i s p trunzi
în lumea interioar a celui ce vine la spovedanie. Folosul este nespus de mare. El pleac de la
scaunul de spovedanie cu totul alt om. U urat de patimile tiute i ne tiute. Dar a vrea s i
adresez trei rug min i, a continuat Gheron. Sunt sigur c mi le vei împlini…
— Te rog, am spus. Sunt absolut sigur c vor fi de folos.
Cuprins

Cererile pustnicului
Prima cerere: c lug rii sunt atle i ai rug ciunii. Ei p trund, cu harul lui Hristos, în teritoriul
diavolului i îl distrug, împreun cu toate planurile sale. Îl înghesuie. Da, îl înghesuie cu
rug ciunea neîncetat . La Muntele Athos nu trece un minut f a se auzi strig tul c tre Iisus i
tre Maica Domnului. i pentru c este silit, cel r u lupt împotriv . Una din lucr rile lui de
tâi este s st vileasc orice dorin pe care o are cineva pentru isihie. V implor atunci s nu
uita i în rug ciunile voastre pe c lug ri i pe cei ce se gândesc s devin c lug ri. V rog, spune i
i pentru ei „Doamne Iisuse Hristoase ai mil de robii t i” i „Preasfânt N sc toare de
Dumnezeu, mântuie te pe robii t i”. Celui care se preg te te pentru monahism, diavolul îi atrage
dragostea celor ce au fost pân atunci indiferen i. Rude, prieteni i oameni duhovnice ti chiar, î i
arat prin cuvinte frumoase dragostea i grija lor aparent . În ziua de azi oamenii nu se roag , dar
nu-i las nici pe al ii s se roage. Cu to ii vor s înfrunte mul imea greut ilor lumii f
rug ciune. Dar lumea de azi este pierdut i sufer nu din cauz c nu este cine s aib grij de
nevoile ei, ci din cauz c nu este cine s se roage. Mul i cred c lucrarea monahilor, care este
mai ales rug ciunea, este nefolositoare i neroditoare, dar ei nu tiu c rug ciunea este „f ptuire
duhovniceasc , lupt înver unat i trezvie ve nic veghetoare”. Ei nu vor s tie c unii oameni
se roag pentru ei i pentru problemele lor. Se opun astfel voca iei monahale i devin unelte ale
diavolului. A a cum am amintit înainte diavolul caut s împing în p cate trupe ti pe cei care

sunt pe cale s devin c lug ri, pentru a le arde aripile i a le face mai grea via a c lug reasc .
ci, am spus deja, cu cât simte cineva pl cerea în lume, cu atât mai mult suferin va tr i în
via a monahal spre a fi cur it.
A doua cerere: V rog, pomeni i-m i pe mine în rug ciunea voastr pentru ca Domnul s m
miluiasc i pe mine. M tem ca nu cumva s pierd harul lui Dumnezeu din cauza nepurt rii
mele de grij mele. M tem s nu fiu doar un naufragiat în acest port lini tit. Ruga i-v ca
Domnul s -mi dea „sfâr it cre tinesc vie ii mele, f durere, în pace i r spuns bun la
înfrico toarea judecat a lui Hristos”. Ruga i-v Maicii Domnului s m mângâie i s m
înt reasc . În fiecare sear o rog, mai ales pe ea, s fie ap toarea i ajut toarea mea în aceast
via , în ceasul ie irii mele s izgoneasc to i vr jma ii ce vor s -mi ia sufletul, iar în ziua
judec ii s m izb veasc de chinul cel ve nic i s m învredniceasc bun ilor raiului. V
implor s v ruga i pentru mine ca s m c iesc. Vreau s plâng pentru p catele mele i s m
învrednicesc de mila Domnului nostru.
A treia cerere: Folose te-te frate, i pentru tine de biciul lui Iisus. „Biciuie te- i adversarii cu
numele lui Iisus”. Spune rug ciunea lui Iisus ca s prime ti mil de la Dumnezeu. tii ce slav
preg te te Domnul în ceruri pentru cei ce-L iubesc? tii ce osp bogat i plin de bucurie îl
teapt acolo pe drept? S nu r mânem afar din odaia Mirelui Hristos. S nu auzim glasul „Nu
cunosc pe voi” (Matei 25, 12).
Pustnicul a suspinat i a spus „Doamne Iisuse Hristoase miluie te-m pe mine, p tosul, i pe
robul t u…”. „Preasfânt N sc toare de Dumnezeu, mântuie te-m pe mine i pe robul t u…”.
Imediat dup aceea i-a plecat capul i s-a înv luit în t cere.
— Î i promit c voi îndeplini toate trei cererile, sfin ite Gheron, cel ce ai devenit, în aceast
sear , lumina sufletului meu. Cu siguran le voi îndeplini pe primele dou , de i nu este nevoie.
Dar în ce prive te cea de-a treia cerere…
Am c zut în genunchi i am strigat v rsând lacrimi:
— ine-m lâng tine i ajut -m s m mântuiesc. Nu vreau s m întorc în lume. Azi mi-am
aflat mântuirea. ine-m lâng tine, sfin ite p rinte i înva -m . Arat -mi treptele mistice ale
îndumnezeirii. Deschide-mi por ile palatului numelui lui Iisus i du-m prin fiecare înc pere a sa.
Sunt orb i strig „miluie te-m ”. Sunt ca vame ul, cople it de p cat i strig „miluie te-m ”. Sunt
îndr cit i strig în chinuri „miluie te-m ”. Sunt str in precum cananeanca dar îndr znesc s cer
ajutor: „miluie te-m ”. Sunt lepros din cauza patimilor i strig din adâncul sufletului: „miluie te”. Sunt r citor i vreau s m întorc. Sunt… sunt… Nu sunt un copil al lui Dumnezeu ci fiu
al diavolului. Prime te-m lâng tine, Gheron, nu m l sa s plec de aici. Vreau s mor aici.
Vreau s mor în acest loc pustiu i neroditor, ca sufletul s mi se înmiresmeze i s -L v d pe
Dumnezeu. Vreau lacrimile s -mi devin hran . Vreau s devin chimval al lui Dumnezeu i s
cânt, precum cânta i voi la fiecare priveghere. M auzi, p rinte? Nu plec. Aici voi r mâne. Aici
voi tr i. Aici voi muri i de aici voi urca la ceruri. Prime te-m , p rinte…
Nu spunea nimic. Sau poate spunea ceva dar eu nu auzeam nimic. Doar aceste ultime cuvinte.
— Copile, oamenii au nevoie de tine. Du-te i lucreaz i f cunoscut voia Domnului. „Mergi în
casa ta, la ai t i, i spune-le câte i-a f cut ie Domnul i cum te-a miluit” (Marcu 5, 19).
Am crezut de datoria mea ca cel pu in acum s m supun. Aceea era voia Domnului cu mine.
— Promite-mi totu i, am spus, c m vei primi s vin i s stau cu tine câteva luni, ca s pot fi
ucenic în Împ
ia lui Dumnezeu.
— Da, oricând vrei, e ti binevenit. Este timpul s ne odihnim pu in, pentru c se apropie miezul
nop ii i urmeaz în curând Sfânta Liturghie. Preg te te-te s sluje ti azi.
— Somnul nu-mi d în aceast noapte odihn i chilia nu m prime te. În seara aceasta am

ren scut i m-am botezat. D -mi binecuvântare s r mân afar , în gr din , pân la vremea
Liturghiei. În astfel de momente mai bun odihn se g se te în veghere. Cei ce petrec noaptea
sub lumina stelelor aud glasul arhanghelilor, îl sl vesc pe Hristos i devin „asemenea” lui.
— Î i dau binecuvântare. Domnul fie cu tine.
Cuprins

Miezul nop ii în pustia Muntelui Athos
Am ie it i am ezut pe o piatr . Se întuneca. Murmurul dulce al m rii se putea auzi din
dep rtare. Toat dulcea a ve niciei se adun în sufletul meu tulburat. Lini te nesfâr it . Am
sim it prezen a lui Hristos, Care tie s umple pustia. Pu ine momente în via mi le-am petrecut
astfel. Dou ocazii, mai ales, mi-au venit în minte. Prima fiind în bra ele na ului meu, ca mic
copil, puteam auzi slujba catehumenilor în timpul c reia, prin glasul na ului meu l-am m rturisit
pe Hristos ca s pot deveni m dular vrednic al trupului S u. A doua ocazie a fost acea noapte în
care am primit înv tura binecuvântatului Gheron, ca s pot primi al doilea botez al poc in ei i
-l întâlnesc pe Dumnezeu. Singura diferen este c în primul caz n-am putut în elege mare
lucru (aproape nimic) în timp ce a doua oar am fost con tient de mi carea mea spre Dumnezeu.
În acea noapte Dumnezeu mi-a trimis mana Sa i m-a hr nit cu cuvântul sfântului pustnic.
Spune proorocul Isaia: „Fericit este cel ce î i are s mân a în Sion i rudele în Ierusalim” iar
egumenul m stirii Stavronikita t lm ce te plin de în elepciune: „ i noi putem spune c suntem
ferici i pentru c avem în Sionul Ortodoxiei – Sfântul Munte – s mân a sfin ilor nevoitori i în
Ierusalimul ceresc avem o mul ime de rude. Ei tr iesc pentru noi i sunt lumina i n dejdea vie ii
noastre prezente i viitoare”.
Doream s pun în practic o mic parte din ceea ce b trânul nevoitor îmi ar tase în timpul
discu iei, acela fiind pentru mine mai degrab „pild , iar nu d tor de lege”. Mi-am aplecat
capul, mi l-am pus pe genunchi, – asemeni profetului Ilie, pe muntele Carmel – i am început s mi înc lzesc inima, ca s pot începe apoi rug ciunea lui Iisus.
Orele nop ii sunt d toare de via pentru c lug rii ce sunt „lucr tori ai rug ciunii neîncetate i
ale prea dulcei amintiri a Lui Iisus înl untrul inimii lor”. Noaptea înrâureaz puternic tr irea
vie ii îngere ti, de aceea o prefer pentru lucrarea duhovniceasc i pentru rug ciunea lui Iisus.
Monahii desfiin eaz noaptea, de vreme ce via a monahal desfiin eaz totul. Via a monahal
desfiin eaz moartea, c ci nunta duce via a mai departe dar în acela i timp duce mai departe i
moartea. O via nou se na te, via ce urmeaz s se sting . În timp ce în via a tr it în feciorie
moartea înceteaz s amenin e omenirea. Via a unui monah este începutul ve niciei, via a
adev rat , de aceea el tr ie te realitatea eshatologic , felul îngeresc de via . Domnul a spus:
„Fiii veacului acestuia se însoar i se m rit ; Iar cei ce se vor învrednici s dobândeasc veacul
acela i învierea cea din mor i, nici nu se însoar , nici nu se m rit ” (Luca 20, 34-35). Monahul
apar ine altui veac. Via a prezent devine ve nicie, devine trecerea nesfâr it a timpului! „De i
umbl pe p mânt în feciorie, monahul atinge cerurile”. De aceea putem spune c via a în feciorie
desfiin eaz chiar i noaptea. Noaptea devine zi, c ci monahii tr iesc felul de via eshatologic i
îngeresc. Dac „noaptea nu va mai fi acolo” potrivit Apocalipsei (Apocalipsa 21, 25), nici aici nar trebui s fie noapte pentru aceia care sunt îngeri în trup. Mielul, Soarele, Hristos îi lumineaz .
Potrivit Sfin ilor P rin i, „noaptea este folositoare tuturor”. Este folositoare i sufletelor
încep toare i celor des vâr ite. Încep torii sunt monahii care sunt în primul stadiu al vie ii

monahale, care trebuie s lupte cu patimile i s încerce s le schimbe în iubire dumnezeiasc . Ei
sunt „cresc torii de animale”, care încearc s c uzeasc vitele, adic st rile pervertite ale
sufletului. Iar cei des vâr i sunt cei ce au dep it acest stadiu. Ei au ie it din robia Egiptului,
adic de sub st pânirea patimilor, în pustia nep timirii i sunt p stori ce- i duc oile – mintea i
inima curate – la muntele vederii dumnezeie ti. Sfin ii P rin i spun c noaptea este important i
binef toare pentru amândou chipurile.
Cei ce sunt în primul stadiu î i amintesc p catele ce le-au f cut în timpul zilei, „tulburarea
gre elilor”. Descoper p catele cu ajutorul harului d tor de via , adev rat iar nu închipuit i
atunci încep s plâng : „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine,
tosul”. Ei nu las s fie închise în adâncurile subcon tientului toate gândurile vinovate,
dorin ele ru inoase i faptele p toase, ci intr cu puterea harului i alung cu îndr zneal tot
ceea ce este s
luit acolo, fiind astfel vindeca i. Î i cur mintea i inima nu doar de gândurile
complexe ci i de cele simple. Cei des vâr i î i petrec noaptea într-un chip diferit. Fiind cur i
de toate st rile potrivnice firii, dau slav lui Dumnezeu, Preasfintei Treimi. Se odihnesc cu
mintea i î i îndreapt gândurile i inimile spre muntele vederii dumnezeie ti (theoriei).
La c derea nop ii, ei se gândesc la ziua facerii, când „p mântul era netocmit i gol” i „întuneric
era deasupra adâncului”(Facerea 1, 2). Când, la scurt vreme dup aceea, apar stelele, se gândesc
la crearea stelelor i precum îngerii au l udat pe Dumnezeu atunci, Îl laud i ei acum pentru
întreaga zidire. În timp ce al ii dorm i aparent nici nu exist , ace tia stau treji, singuri cu
Dumnezeu, sl vindu-l asemeni lui Adam înainte de C dere. Când fulger sau tun , se gândesc la
înfrico toarea zi a Judec ii. În locul glasului p rilor de prad , ei aud sunetul trâmbi elor ce
cheam mor ii s se ridice din morminte. R ritul luceaf rului i zorile le amintesc de ar tarea
semnului Fiului Omului, Cinstita i de via purt toarea Cruce. Str lucirea soarelui le aduce în
minte venirea în slav a lui Hristos, Soarele drept ii. Aceia care neîntârziat se ridic s -L laude
pe Hristos, sunt sfin ii care vor fi r pi i în nori, ca s întâmpine pe Domnul în v zduh (1
Tesaloniceni 4,17) i cei ce nu se îngrijesc s laude la r ritul soarelui pe Dumnezeu i dorm,
sunt cei ce vor fi judeca i ca p to i…
Am încercat s tr iesc acea noapte în acest fel. Am încercat s -mi înc lzesc p toasa i
înghe ata inim cu aceste gânduri. Când ea a început s se înmoaie, m-am rugat cu acele cuvinte
pline de dragoste ale Fericitului Augustin:
„Cel ce e ti
geat aleas i sabie ascu it ,
str pungând cu puterea Ta
carapacea o elit a inimii mele,
trunde cu puterea iubirii Tale,
ca sufletul meu s Te vad
Sunt r nit de iubirea Ta,
sunt r nit de dragoste pentru Tine
Zi i noapte v rs lacrimi îmbel ugate
St pâne,
Te implor
love te-mi sufletul împietrit
cu lancea ascu it a iubirii Tale.
trunde în adâncimea fiin ei mele.
core te-m cu ap vie.

Deschide în ochii mei izvor
de lacrimi ve nic curg toare.
Vegheaz -m cu iubirea Ta neclintit .
-mi n dejde s i v d slava.
-mi lacrimi nesfâr ite.
Nu în aceast via caut mângâiere
ci în odaia cereasc de nunt ,
fiu vrednic s te v d,
Iubit, Domnul meu i Dumnezeul meu.
Adu-mi sufletul uscat
însetat dup Tine,
la uvoaiele neoprite
de ap vie.
Sau, mai bine, Dumnezeul meu, Via a mea,
Trage-m spre Tine,
Fântân vie,
ca s pot bea
i s fiu s turat,
i s tr iesc ve nic cu Tine.
O, Tu, izvorul vie ii
umple-mi mintea cu rev rsarea
iubirii Tale mângâietoare;
-mi inima s se reverse
cu triste ea str lucit a iubirii Tale.
Fie ca s uit grijile trec toare ale lumii
i s Te p strez ve nic în inim ”.
Apoi am repetat cu toat puterea rug ciunea lui Iisus, a a cum am înv at de la pustnic. Nu tiu
cât am r mas acolo. Sunt momente când acele ceasului nu se mai învârt. Timpul se oprise în
ve nicie.
Miezul nop ii trecuse demult. Puteam vedea acum colibele monahilor cum se luminau una dup
alta. Privighetorile începeau s i înal e cântecul lor. „Izvoarele smereniei” ce încep s se reverse
i s ne ude p mântul însetat! „Turle înfl rate ale muntelui” ce revars lumin ! „Crinii cu bun
miros i bine pl cu i” ce înmiresmeaz lumea întreag ! Chiliile vor r suna de glasurile lor în
scurt timp i se vor umple cu lacrimi de poc in sau lacrimi de dumnezeiasc luminare. Ei se
ridic s laude pe Hristos i s -i cear s trimit harul S u dumnezeiesc, mila Sa îmbel ugat .
Iisuse, frumuse ea cea mai presus de minte i atotbun , sl vescu-Te pe Tine c ai f cut ca voia i
puterea una s fie.
Iisuse, dragoste dumnezeiasc i mult dorit , sl vescu-Te pe Tine c nem rginita lume o por i cu
puterea Ta.
Iisuse, Cel ce e ti Calea, Adev rul i Via a, mul umescu- i ie c pe calea adev rului m
uze ti prin cuvintele Tale de via d toare.
Iisuse, Cel ce e ti des vâr ita vedere a celor ferici i, mul umescu- i ie c învrednice ti cu slava
Ta firea noastr cea c zut .
Iisuse, Cel ce e ti Lumin mai presus de toat lumina, cu fric m rturisescu-m ie c în

întunericul p catelor înc m scald.
Iisuse, Cel ce e ti Judec torul tuturor, m rturisescu-m ie c nicicând pân acum de iubirea Ta
n-am fost p truns.
Iisuse, Cel ce e ti c ldur de via d toare i preadulce, înc lze te-mi frigul sufletului.
Iisuse, Cel ce e ti ve mânt înstelat i preastr lucitor, acoper -m i pe mine cel gol.
Iisuse, Cel ce e ti începutul i mijlocul i sfâr itul meu, cur
te-mi inima cea plin de multe
necur ii.
Iisuse, Cel ce E ti, în toate i mai presus de toate, Dumnezeul meu, arat i fa a ta spre mine i
mântuie te.
Iisuse, Cel ce e ti mai presus de toat mintea, arat -m întreg prin adunarea min ii i prin
rug ciune neîncetat .
Iisuse, Cel ce e ti tain mai presus de toat cunoa terea, ridic -m deasupra a toat sim irea i
cugetarea.
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m .
În aceste ceasuri întregul Munte este în fl
adev rat sunt îndumnezei i.

ri, iar diavolul url , r nit de moarte. Monahii cu

Cuprins

Slujirea Sfintei Liturghii
Am continuat pentru destul vreme s rostesc rug ciunea lui Iisus. Mi-am amintit persoane, fra i,
prieteni ce tr iesc în lume i am sim it în acel moment nevoia s -l rog pe Dumnezeu pentru ei.
Apoi am fost chemat s slujesc Sfânta Liturghie, în micul paraclis al schitului. Ce Sfânt
Liturghie a fost aceea! Ce m re ie. tiam c Sfânta Liturghie era o întreag teologie i vedere a
lui Dumnezeu. tiam c Sfânta Liturghie este Pa tele cel adev rat, Golgota i Învierea lui
Hristos. Dar în acea noapte am tr it-o i am în eles-o. Am înv at c Sfânta Liturghie este
punctul culminant în via a credinciosului. „Este elul vie ii, i când îl atinge nu are nevoie s
cear nimic mai mult în c utarea fericirii”. Da, Sfânta Liturghie este cea mai mare fericire a
credinciosului.
Erau doar câteva candele ce luminau biserica, destule cât s se vad fe ele Sfin ilor, a Preacuratei
i a lui Hristos. Cei trei ucenici împreun cu B trânul lor, st teau nemi ca i în stranele vechi,
tr ind Taina. Nu participau doar, ci slujeau Liturghia împreun cu mine! Fe ele lor erau asemeni
fe elor sfin ilor din icoane. Era ca i cum ar fi coborât de pe pere i i ar fi tr it Pa tele. Glasurile
lor erau blânde, slabe, în bu ite de c in . Cântarea ie ea dintr-o inim r nit de dragostea
dumnezeiasc , ie ea din profunzimile sufletului, str puns de dragoste dumnezeiasc . Acolo se
distinge clar omul din lume ce nu tr ie te în nevoin i poc in .
rturisesc c tocmai acea Sfânt Liturghie era pentru mine o problem . Niciodat în via n-am
tr it o asemenea încurc tur i în acela i timp o asemenea inexprimabil bucurie. M-am sim it
stânjenit, c ci eram printre sfin i. Când am ie it din altar s dau binecuvântarea „Pace tuturor”,
am r mas pe gânduri. Ei aveau deja aceast pace, în timp ce eu eram cel ce aveam nevoie de ea,
m-am gândit. Când am dat binecuvântarea apostolic „Harul Domnului nostru Iisus Hristos i
dragostea lui Dumnezeu Tat l i binecuvântarea Sfântului Duh, s fie cu voi cu to ii” tiam foarte
bine ce f ceam. D deam binecuvântare i har celor ce erau plini de har. Spuneam „Sus s avem

inimile” oamenilor care aveau întotdeauna inimile în ate. Eram singurul dintre ei la care se
referea acea porunc . Mi-am sim it p to enia i atunci când am rostit rug ciunea „Nimeni din
cei lega i cu pofte i cu desf ri trupe ti nu este vrednic s vin , s se apropie sau s slujeasc
ie…” Cu c in nepref cut i lacrimi neîncetate am rostit rug ciunea „…Cel ce singur e ti bun
i binevoitor, caut spre mine p tosul i nevrednicul robul T u, i-mi cur
te sufletul i inima
de cugete viclene; i învrednice te-m , cu puterea Sfântului T u Duh, pe mine cel ce sunt
îmbr cat cu harul preo iei s stau înaintea sfintei Tale mese acesteia i s jertfesc sfântul i
preacuratul T u Trup i scumpul T u Sânge. C ci la Tine vin, plecându-mi grumajii mei i m
rog ie: S nu întorci fa a Ta de la mine, nici s m lepezi dintre slujitorii T i, ci binevoie te s i fie aduse darurile acestea de mine, p tosul i nevrednicul robul T u.”
Dar în acela i timp am sim it i harul, îndulcindu-mi sufletul cu dumnezeiasca sa prezen .
Acesta, fiind dinainte cur it sub c uzirea în eleapt i binecuvântarea pustnicului, acum era cu
des vâr ire d ruit ca locuin a Împ ratului tuturor.
Când a venit timpul pentru Sfânta Împ rt anie, am tr it cel mai mi tor moment. Fe e purtând
urmele nevoin elor, luminate de vederea lui Dumnezeu, se apropiau s -L primeasc pe Iisus, s
participe la Tain . S primeasc har din preaplinul harului trupului îndumnezeit al lui Hristos.
Rug ciunea lui Iisus spore te dragostea i cu cât aceasta devine mai arz toare cu atât îi
uze te la Masa dragostei i îi une te cu Dragostea. Cu cât particip la Sfânta Împ rt anie, cu
atât râvna lor pentru rug ciunea lui Iisus spore te.
„Se împ rt
te robul lui Dumnezeu… monahul cu Cinstitul i Sfântul Trup i Sânge al
Domnului i Dumnezeului i Mântuitorului nostru Iisus Hristos spre iertarea p catelor, i spre
via a de veci.” Da. Într-adev r se împ rt eau de via a ve nic „ i aceasta este via a ve nic : s
Te cunoasc pe Tine, singurul Dumnezeu adev rat, i pe Iisus Hristos pe Care l-ai trimis” (Ioan
17, 3). Este foarte greu s sluje ti Liturghia i s împ rt
ti pe Hristos celor ce sunt dumnezei
prin har. Hristos este prezent acolo, „Dumnezeu printre dumnezeii ce au fost îndumnezei i în Cel
ce dup fire este Dumnezeu”.
Trupul omului, prin Dumnezeiasca Împ rt anie, devine „d tor de lumin ”. Primind hrana
cereasc , mana duhovniceasc , nu o schimb m în carne, ci „carnea noastr se schimb spre
aceea”. Totul str luce te!
Dup Sfânta Împ rt anie cel ce a cântat în stran roste te urm toarele, dup rânduiala de la
Sfântul Munte: „Amin, Amin. Amin. Pentru iertarea p catelor i spre via ve nic . S se umple
gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca s l ud m slava Ta, c ne-ai învrednicit pe noi a ne
împ rt i cu Sfintele, cele f de moarte, Preacinstitele i de via f toarele Tale Taine.
Înt re te-ne pe noi întru sfin enia Ta toat ziua s ne înv m dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia,
Aliluia.” De aceea se împ rt esc de Sfintele Taine. Pentru ca s tr iasc toat ziua cu Hristos i
mediteze la sfântul, preadulcele i iubitul s u nume.
Dup încheierea Sfintei Liturghii un monah cite te rug ciunea de mul umire. Acolo, dup acele
momente minunate, se în eleg cel mai bine rug ciunile pe care Sfin ii P rin i le-au rânduit pentru
a fi rostite drept mul umire dup Dumnezeiasca Împ rt anie. Una dintre ele este rug ciunea
tre Domnul nostru Iisus Hristos: „d s -mi fie i mie acestea…spre luminarea ochilor inimii
mele…spre ad ugirea dumnezeiescului T u har i spre dobândirea împ
iei Tale. Ca în
sfin enia Ta cu acestea fiind p zit, s pomenesc harul T u pururea i s nu mai viez mie ci ie,
St pânului i Binef torului nostru”. Sau rug ciunea c tre Maica Domnului, pe care Sfin ii
rin i o cinstesc în mod deosebit: „…Ci tu, care ai n scut lumina cea adev rat , lumineaz -mi
ochii cei în eleg tori ai inimii. Ceea ce ai n scut Izvorul nemuririi, înviaz -m pe mine, cel ce
omorât de p cat. Ceea ce e ti Maica iubitoare de milostivire a Dumnezeului celui milostiv,

miluie te-m i d umilin i zdrobire în inima mea i smerenie în gândurile mele i ridicare din
robia cugetelor mele. i m învrednice te pân la sfâr itul vie ii f de osând s primesc
sfin irea Preacuratelor Taine, spre t
duirea sufletului i a trupului. i-mi d , St pân , lacrimi
de poc in i de m rturisire, ca s te laud i s te m resc pe tine în toate zilele vie ii mele…”.
ci Sfin ii vorbesc despre lumin i via , dar i despre lacrimi de poc in .
Dup dumnezeiasca Împ rt anie, via a duhovniceasc spore te mai mult, Hristos fiind
indispensabil pentru lupta ascetic .
Capela a fost în acea noapte, cel pu in pentru mine, Ortodoxia în întregime. Taina prezen ei lui
Hristos i scara lui Iacov. i un strig t s-a auzit din adâncul inimii mele: „Cât de înfrico tor este
locul acesta! Aceasta nu e alta f numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!”(Facere
28, 17). De aici cuvio ii p rin i urc i se îmbat de ve nicie.
Dumnezeu îmi vindecase sl biciunea înainte, prin sfântul pustnic. Dar acum, în timpul Sfintei
Liturghii, în Templu, L-am v zut pe Dumnezeu i L-am recunoscut pe Cel ce m-a vindecat i pe
mine, dup cum l-a vindecat i pe sl nog. Pe acela Domnul îl vindecase la sc ld toare, dar el
L-a recunoscut i I s-a închinat în Templu.
În acea noapte am fost în at. „O, noapte mai luminoas decât ziua; O, noapte mai înveselitoare
decât soarele; O, noapte mai alb decât z pada; O, noapte mai str lucitoare decât fulgerul; O,
noapte ce alung somnul; O, noapte ce ne înva cum s veghem cu îngerii.”
rturisesc cu siguran c o zi la Sfântul Munte face mai mult decât un an întreg de studiu. O
noapte într-o colib izolat valoreaz mai mult decât un grad universitar. Câteva minute de vorb
cu un pustnic este asemeni unei linguri de vitamine, ce valoreaz mai mult decât toat prostia ce
o lu m, tr ind în lume.
Consider c Muntele Athos este arca Ortodoxiei, unde nu se spun prea multe, dar se tr iesc foarte
multe. Este hotarul dintre lume i lucrurile mai presus de lume. „Hotarul dintre lume i ceea ce
st mai presus de lume, Athosul este t râmul virtu ii” (Sf. Grigorie Palama). Muntele Athos este
unea cea cu mult verdea a lumii Ortodoxe. Fiecare pustnic este un protest t cut fa de
duhul seculariz rii credin ei noastre i un viteaz ap tor al ei. Aici, la Muntele Athos, g se ti
puterea de a te poc i cu adev rat i a tr i Ortodoxia în plin tatea ei, de aceea Sfântul Munte ofer
atât de mult Bisericii i oamenilor ce tr iesc în lume. Fiecare pustnic este un Iona (în sensul bun)
ce pare c pleac la Tars (în pustie) dar pe care chitul (harul lui Dumnezeu) îl duce în Ninive,
cetatea cea mare (în lume) s propov duiasc poc in a, care este reîntoarcerea la Dumnezeu.
„Bine este ca noi s fim aici i s facem trei colibe” (Luca 9, 33). Totu i, pentru mine nu s-a g sit
acolo colib . Luând comoara rug ciunii lui Iisus, pe care mi-a ar tat-o Gheron, trebuia s fug în
lume i s o „bombardez” cu puterea ei. Trebuia s vestesc în cele patru col uri ale p mântului
care este cea mai mare comoar pe care o ad poste te Muntele Athos. Nu este comoara aurit a
trecutului, nu sunt ve mintele brodate în aur, nu sunt manuscrisele înc rcate de miniaturi, ci
rug ciunea plin de har a lui Iisus cu a c rui putere s-au împlinit toate aceste lucruri.
Cuprins

Coborând de pe propriu-mi Tabor
Imediat ce s-a luminat bine de ziu , am c utat s primesc binecuvântarea p rintelui… i s cobor
de pe munte la mare, dar i de pe muntele duhovnicesc la marea lumii. L-am g sit lini tit, senin,
rostind rug ciunea lui Iisus i f cându- i lucrul de mân ca s i agoniseasc cele pentru trai,

adic pu in pâine uscat i lucrurile absolut necesare.
— Binecuvânteaz -m , am spus i m-am aplecat s -i s rut mâna.
— Mergi cu bine, fiul meu. Maica Domnului s fie cu tine. Sfânta Treime s i ajute. „Domnul
i p zeasc sufletul i trupul de tot r ul, de toat r utatea diavolului i de toat tulburarea;
Domnul s fie lumina ta, sc parea ta, calea ta, t ria ta, cununa bucuriei tale i pricepere ve nic.
Ai grij de tine”. Ai de-a pururi înso itor nedesp it rug ciunea lui Iisus. i roag -te i pentru
mine, ca Dumnezeu s m miluiasc …
Rug ciunile c lug rilor sunt pline de via pentru c ies din inimi sensibile.
— Gheron, î i mul umesc pentru tot. Roag -te pentru mine, pentru prietenii mei, pentru fiii mei
duhovnice ti, pentru rudele mele. Roag -te, roag -te, sfinte Gheron. Roag -te pentru lumea
întreag c ci tu îi e ti cel mai înalt vârf, aproape de Ceruri. Roag -te, Gheron. E ti cel mai scump
pre uit om dintre to i oameni. Roag -te. Tu e ti o comoar nemaiîntâlnit a Ortodoxiei, p strat
ca mul i al ii, în vistieria Sfântului Munte. Roag -te, roag -te pentru noi, p to ii. Tu e ti
arpele de aram în at în de ert i noi p to ii, mu ca i de erpii p catului, privim la tine i ne
vindec m. Tu e ti Moise al nostru, care pe munte î i înal i mâinile în rug ciune i noi îi
înfrângem pe vr jma i jos, în lume. Nu- i coborî mâinile, c ci ne va zdrobi puterea vr jma ului,
a diavolului. Roag -te, Gheron…
— Dumnezeu s ne miluiasc , fiul meu.
— Binecuvânteaz .
— Domnul s te binecuvânteze. Te voi a tepta la anul.
Precum o pas re, ca un serafim arzând, ca înfl ratul prooroc Ilie coboram de pe munte la
rmul m rii pentru a lua vaporul. Mintea nu-mi mai func iona. Gândirea se oprise. Doar inima
îmi ardea. Zburam. i f s -mi dau seama, cântam buc i din slujba pe care des vâr itul monah
atonit, Sfântul Nicodim, o compusese pentru P rin ii de la Muntele Athos.
„Cine va spune lupta voastr , binecuvânta i P rin i, sau cine va l uda cu vrednicie nevoin ele
voastre, înfrânarea min ii, rug ciunea neîncetat , suferin ele prin care trece i pentru a lucra
virtu ile, uscarea trupului, lupta cu patimile, starea de toat noaptea, lacrimile neîncetate,
smerenia duhului, izbânzile asupra diavolului i toate celelalte daruri?
O, mul ime de cuvio i sfin i i dori i de Dumnezeu. O, albine alese de Dumnezeu, ce- i fac în
grotele i pe terile p mântului din Sfântul Munte chilii de cear , pline de mierea cea mai dulce a
lini tii.
Bucuria Sfintei Treimi; încântarea Maicii Domnului, lauda Athosului, izvor de smerenie pentru
lume. Ruga i-v Domnului s miluiasc sufletele noastre”.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rug ciunile sfin ilor t i, miluie te-m pe
mine p tosul.
Preasfânt N sc toare de Dumnezeu, mântuie te-m .
Cuprins

Epilog
Acum c am ajuns la finalul c ii mele simt c este necesar s înal adânci mul umiri i slav
Preasfintei Treimi, pentru c mi-a deschis ochii. M-a ajutat s fiu legat duhovnice te de Sfântul
Munte, care este „t râmul virtu ii” i s cunosc oameni sfin i. „Ei tr iesc pe p mânt dar sunt
locuitori ai cerului”. Cunoscând ace ti oameni, vorbind cu ei i primindu-le sfaturile, am

descoperit alt latur a vie ii duhovnice ti. Mai presus de predici moralizatoare i cucernicie
seac . Am cunoscut libertatea Duhului i putin a mântuirii mele. Am sim it adânc menirea unui
cre tin.
Trebuie s mul umesc i dumnezeiescului har, care m-a învrednicit s a tern pe hârtie aceast
convorbire pe care am purtat-o la Sfântul Munte. Bineîn eles, nu se poate scrie exact a a cum a
fost aceast sfânt i „de via d toare” discu ie, c ci cuvintele sunt cu adev rat prea s race i
uneori cu totul nepotrivite acestui scop. Dar chiar i a a, din pu inele lucruri ce sunt scrise aici, se
poate în elege, chiar dac nu întrutotul, poc in a pe care a adus-o acea sfânt convorbire.
Sunt încredin at c vor fi unii ce se vor folosi, în felurite chipuri, de aceste pu ine gânduri. Acest
crez al meu se bazeaz pe faptul c în tot timpul cât am a ternut aceast scriere, am dus o lupt
neîncetat cu diavolul. L-am sim it în permanen lâng mine, f când totul s m opreasc . Dar
puterea harului d tor de via m-a ajutat s termin.
Este tiut de c tre to i dreptsl vitorii cre tini c este cu putin a- i dobândi mântuirea. Aceast
posibilitate a îndumnezeirii se datoreaz faptului c suntem crea i „dup chipul lui Dumnezeu” i
acest chip exist , el fiind Dumnezeu-Omul, Hristos. Mul i teologi ortodoc i subliniaz adev rul
Dumnezeu-Omul Hristos este r spunsul tuturor întreb rilor legate de fiin a uman . Înv tura
despre Hristos este fundamentul antropologiei. i când Sfin ii P rin i au luptat împotriva
ereziilor, nu au f cut-o din ur fa de cineva (misantropie) ci din iubire de oameni (filantropie).
Când se luptau s p streze ne tirbit înv tura despre Hristos, o f ceau pentru mântuirea
oamenilor. C ci prin urâciunea ereziilor, mai ales a celor ce se ating de persoana lui Hristos, se
pierde cu des vâr ire posibilitatea mântuirii noastre. Potrivit înv turii Bisericii Ortodoxe, în
persoana lui Hristos, sunt uni i neamestecat, nedesp it, neîmp it i f schimbare Dumnezeu
des vâr it i om des vâr it. Aceast unire ipostatic în persoana lui Hristos d posibilitatea i
dejdea îndumnezeirii noastre. Iisus a îndumnezeit i a sl vit firea uman , pe care a primit-o de
la Fecioara Maria. R mâne acum ca toate celelalte persoane omene ti – adic to i cei ce vor s se
mântuiasc – s fie îndumnezei i. i aceasta se dobânde te prin poc in a i lupta fiec ruia de a se
uni cu Dumnezeu-Omul i prin tr irea „în Hristos Iisus”. Cur irea aduce luminare i unire cu
Hristos, „unde exist cur ie, acolo exist luminare, pentru c f prima, a doua nu este d ruit ”
(Sfântul Grigorie Teologul).
Mai mult, acesta este exact sensul dumnezeie tii întrup ri a lui Dumnezeu-Cuvântul. „Dumnezeu
s-a f cut om pentru ca omul s se fac Dumnezeu”. Hristos vrea s -l mântuiasc pe om i s
restaureze în el „chipul S u c zut”. Într-adev r, omul poate deveni acum dumnezeu-om prin
Dumnezeu-Omul, Hristos. Precum Dumnezeu Cuvântul a devenit prin iconomie om, la fel omul
poate deveni prin har, Dumnezeu. De obicei la s rb toarea Na terii Domnului, subliniem roadele
care izvor sc din Na terea Dumnezeu-Omului: pacea, dragostea, smerenia i altele. Dar acestea
exist deoarece firea omeneasc , fiind unit cu Firea dumnezeiasc , a g sit pace, bucurie i har
ci s-a n scut Dumnezeu-Omul, Mântuitorul, Iisus. Bucuria noastr este c „s-a n scut azi
Mântuitor” (Luca 2, 11). Da, într-adev r s-a n scut Dumnezeu-Omul. Iisus n-a fost un mesager
al mântuirii noastre ci El este îns i mântuirea. Nu este un trec tor gr bit ce a trecut în fug prin
lumea noastr întic lo it , ci El este „recapitularea”, noua crea ie. El este r cina nou i
toas ce d via firii omene ti, dup ce ne-am îmboln vit de r cina veche i p toas a
lui Adam. Prin urmare ne-a adus via i noi putem deveni „m slini roditori”.
De aceea, nu exist alt mântuire decât prin Dumnezeu-Omul Hristos, f El neexistând decât
înstr inare i dezumanizare. Cel ce nu tr ie te în Hristos este înstr inat de Dumnezeu, de sine i
de aproapele s u. Dumnezeu este pentru el ceva str in i necunoscut. Sinele devine asemeni unei
fiare s lbatice. Dup Sfântul Maxim M rturisitorul, „când mintea p se te pe Dumnezeu, se

face fiar s lbatic , iubitoare de pl ceri, vr jma ul celorlal i oameni”. Aproapele s u nu este
bucuria ci iadul s u. A a, departe de Dumnezeul-Om, este distrus i descompus sau devine o
„legiune”, dup chipul fiarei din Apocalips , al diavolului, ajungând într-o stare contrar firii,
nefiin a. Omul separat de Dumnezeul-Om Hristos este, dup Nicolae Cabasila, „nefiin ”, un
nimic, pentru c este lipsit de via a în Hristos. Doar cel ce tr ie te în Dumnezeul-Om este om
adev rat. Putem spune, atunci, c fiecare persoan poate s devin fie dumnezeu-om fie fiar om. Acela va fi sfâr itul istoriei.
Este nevoie s tr im în Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu i s devenim Hristos i Cuvântul lui
Dumnezeu prin har. Acesta este dobândit când tr im în Biseric i suntem p rta i la Sfintele sale
Taine, c ci „Biserica se manifest în Sfintele Taine, nu ca în simboluri, ci mai degrab ca
dularele trupului în inim i crengile plantei în r cin i cum a spus Domnul, ca ml di ele
pe vi ” (Nicolae Cabasila). Acest lucru este împlinit prin chemarea numelui lui Iisus i rostirea
rug ciunii „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine, p tosul”, mai
ales c aceast rug ciune este strâns legat de Sfânta Împ rt anie. Întreag teologia Bisericii
ortodoxe este ascuns în aceast mic rug ciune. De aceea vom chema întotdeauna preadulcele i
torul de bucurie nume al lui Iisus. Rug ciunea lui Iisus nu este doar pentru monahi.
Bineîn eles, ei au posibilitatea s tr iasc necontenit înl untrul ei. Dar i noi cei p to i o putem
rosti. S ne fix m pentru aceasta un anume timp din zi i s începem prin a o spune zece minute
diminea a i zece seara, cât mai lini ti i cu putin . Este foarte important s fix m dinainte un
anume timp (chiar foarte scurt) când nu ne întrerupe nimic. Cu trecerea timpului acest moment se
va prelungi i va îndulci sufletul, buzele… S o spunem chiar i când mergem pe strad , înainte
de a adormi, ori de câte ori avem pu in timp liber. So ul sau so ia sau toat familia s o spun
diminea a i seara pentru câteva minute. Unul din ei ar trebui s o spun calm i lini tit i ceilal i
o asculte. Har îmbel ugat va veni atunci peste familie. Exist multe familii ce au practicat-o i
au tr it minuni în via a lor… Îns cei ce vor s mearg mai departe în rug ciune au nevoie de un
pov uitor duhovnicesc experimentat. În acela i timp s tr im via a în armonie cu poruncile lui
Hristos. C ci ucenicul lui Hristos urmeaz lucrarea i înv tura Sa. P zind poruncile, primim
har, dobândim întreaga Sfânt Treime. Potrivit Sfântului Maxim, cel ce a primit i a p zit o
porunc dobânde te, în chip mistic, întreaga Sfânt Treime.
De i-a fost de folos citirea acestei c i, te rog frate, pomene te-m i pe mine, cel ce-am
ternut-o pe hârtie, în rug ciunile tale, ca s m c iesc i s primesc mila lui Dumnezeu. S
vie uiesc în Hristos, s pot tr i în Biseric , s pot tr i cre tine te. Te rog din toat inima…

