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CUVÂNT INTRODUCTIV

Ceea ce m\ intereseaz\ în mod deosebit este s\ fac cunoscut\ [i
accesibil\ "Rug\ciunea lui Iisus" pentru to]i cre[tinii ortodoc[i, pen-
tru c\ to]i au nevoie de mila [i ajutorul lui Dumnezeu. Pentru
aceasta am primit binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române (nr. 7155/12.11.  1993).

Este o necesitate a timpului pe care îl tr\im. Lumea actual\ se
confrunt\ intens cu toate crizele, inclusiv cu cea a libert\]ii. Omul
este liber s\ se afirme prin for]e proprii în toate domeniile vie]ii. A
propov\duit ra]iunea pân\ la idolatrie. {tiin]a crede c\ poate
explica totul; [coala [i-a construit morala ei; Biserica a fost prigo-
nit\, ateismul d\r\mând-o cu s\lb\ticie.  

Lumea este îndep\rtat\ de morala cre[tin\, este în deriv\,
zb\tându-se pe orizontal\ [i pe vertical\ în jos. Totul este
înv\lm\[it, nu se mai pot controla gre[elile, iar pedepsele se v\d.
În sufletul omului este haos: dac\ aude c\ se poate vindeca prin
bioenergie, merge acolo; dac\ aude c\ se fac farmece, le înva]\ [i le
face [i el; dac\ vede la televizor [edin]e de magie [i spiritism,
r\mâne surprins [i laud\ duhul cel r\u care le s\vâr[e[te, iar dup\
ce termin\ munca se duce la yoga s\ se refac\ etc.  

Merge [i la Sfânta Liturghie din când în când, dar Harul
Duhului Sfânt nu-l mai p\trunde, pentru c\ a devenit, prin p\cate,
un receptor care nu mai prime[te [i nu se mai încarc\ cu energia
necreat\ a Duhului Sfânt.  

Ajunge, astfel, debusolat, r\v\[it [i r\t\cit. {i dup\ cum este el,
omul, a[a este [i societatea: invadat\ de toate josniciile venite prin
influen]ele religiilor orientale, din practicile africane, din lumea
înapoiat\ a p\gânismului [i a concep]iilor magice ale Apusului:
bioenergie, parapsihologie, paranormal, spiritism, hipnotism,
satanism etc. — secte care n-au nici o leg\tur\ cu cre[tinismul au-
tentic, iar toate acestea sunt grupate sub genericul New Age.  

Calea de ie[ire este ridicarea omului cu ajutorul harului
Dumnezeiesc, prin vindecarea lui sufleteasc\.  

Trebuie s\ dezvolt\m cu to]ii un puternic curent de energie
spiritual\ care s\ rea[eze sufletul lumii pornind de la vindecarea
moral\ a individului. El — omul — nu poate tr\i între Dumnezeu
[i mamona, iar de Dumnezeu nu se poate desp\r]i. Trebuie s\ ias\
din întunericul p\catelor sale [i s\ intre în lumina Dumnezeiasc\ a
poruncilor divine.  
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Cre[tinul ortodox este dator s\ în]eleag\ c\ e luat de val [i c\
trebuie s\ depun\ eforturi pentru a se ridica cu ajutorul harului
Dumnezeiesc din c\dere [i r\t\cire; va în]elege atunci c\ practica
isihast\ nu poate fi confundat\ cu practicile yoghine [i nici cu o alt\
practic\ p\gân\.  

Cele câteva înv\]\turi pe care le con]ine modesta carte doresc
s\-i ajute pe cre[tinii no[tri la o însufle]it\ rena[tere l\untric\ în
Duhul Sfânt. Cre[tinii î[i vor înt\ri astfel leg\tura haric\ cu
Dumnezeu. Ei trebuie s\ în]eleag\ c\ pe omul cel nou — l\un-
tric — duhovnicesc l-au uitat aproape complet [i c\, prin ceea ce
face, se ocup\ numai de omul cel vechi, p\c\tos, [i nu mai [tie cum
s\ se întoarc\ în Patria Cereasc\. Va în]elege [i va fi om în toat\
mintea atunci când mintea se va întoarce de unde a plecat — în
inim\.  

Prin practica "Rug\ciunii lui Iisus", va observa c\ Domnul Iisus
îl va ajuta s\ se desp\timeasc\ [i s\ se îns\n\to[easc\ prin poc\in]\,
r\bdare [i munc\, for]e care alc\tuiesc o moral\ biruitoare.  

Numai omului îi este dat s\ cunoasc\ fericirea cea ve[nic\ [i e
dator s-o dobândeasc\. Calendarele cre[tinilor ortodoc[i sunt pline
de sfin]i care au ajuns la fericirea cea ve[nic\ [i care ne ajut\ [i ne
încredin]eaz\ [i pe noi de adev\rurile evanghelice.  

Subliniez faptul c\ "Rug\ciunea lui Iisus" nu este o tain\ pe care
s-o oficieze numai preo]ii sau o practic\ ce apar]ine exclusiv mo-
nahilor nevoitori. Tot cre[tinul trebuie s\ strige cu poc\in]\ [i
smerenie, ca vame[ul, ca desfrânata, ca tâlharul de pe cruce, ca
femeia canaaneanc\, c\tre Domnul Iisus Hristos.  

Cre[tinul devine"curat cu inima" când mintea se întoarce în casa
ei, în inim\, [i face curat. Astfel putem lupta cu toate josniciile care
se întind perfid, ca o pat\ ucig\toare, asupra lumii.  

Bogatul [i s\racul, regele [i pre[edintele, ucenicul [i duhovnicul
s\ strige neîncetat: "Iisuse,  ai mil\ de mine!", "Iisuse Fiul lui David,
miluie[te-m\!", "Dumnezeule, milostiv fii mie, p\c\tosul!",
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe
mine, p\c\tosul!"

Subsemnatul Arhimandrit Mina Dobzeu, vie]uitor al M\n\stirii
"Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel" — Hu[i, jude]ul Vaslui, binecuvin-
tez tip\rirea c\r]ii:  "Rug\ciunea lui Iisus pentru `ncep\tori" — dia-
log cu p\rintele Mina Dobzeu, de c\tre Editura Panaghia.  

Arhim. Mina Dobzeu
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I. RUG|CIUNEA LUI IISUS — PENTRU TO}I

Dialog cu p\rintele Arhimandrit Mina Dobzeu,  
la M\n\stirea Rar\u, în luna septembrie 2001

Motivele pentru care predic practicarea "Rug\ciunii lui Iisus" - pen-
tru to]i 

Predic înv\]area [i practicarea "Rug\ciunii lui Iisus" de c\tre tot
cre[tinul pentru c\ trebuie s\ realiz\m calitatea rug\ciunii. Am în
vedere urm\toarele aspecte:  

1. Combaterea erorilor pe care le aduc în practica rug\ciunii ini-
mii mae[trii magicieni [i influen]ele religiilor orientale: budiste,
hinduiste, spiritiste, practicile yoghine etc. 

2. S\ inform\m pe preacuvio[ii monahi [i pe preacuvioasele
maici din m\n\stirile noastre de adev\rata nevoin]\ isihast\. 

3. Reactivarea practicii nevoin]ei isihaste, recomandate în Regu-
lamentul monahal (art. 21). 

4. Aducerea, de c\tre monahi [i de c\tre mirenii de toate
vârstele, a unei ofrande de mul]umire Domnului [i Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, la anul jubiliar, mileniului III.

De ce "Rug\ciunea lui Iisus" — pentru to]i? 

La M\n\stirea "Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel" din Hu[i veneau
la mine studen]i din diferite centre culturale ale ]\rii, de la
facult\]ile de teologie sau universit\]ile cu înv\]\mânt de alt profil,
care îmi spuneau: 

— Prea Cuvioase P\rinte, în centrele culturale exist\ mae[tri yo-
ghini care înva]\ despre "Rug\ciunea lui Iisus" [i despre Isihasm. 

La început, nu mi-am dat seama cine sunt ace[ti "mae[tri" [i ce
practic\ ei, dar, interesându-m\, am în]eles c\ sunt ni[te în[el\ri
magice, practici legate mai mult de budism [i de brahmanism,
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str\ine de cre[tinism, de spiritualitatea ortodox\. Ace[tia cred c\
din dou\-trei mi[c\ri magice se cur\]esc, se lumineaz\ [i se sfin]esc.
Mai mult, unii dintre ei fac [i p\cate trupe[ti. Mi-am dat seama c\
sunt lucruri necurate. 

Citind [i informându-m\ din scrierile Sfin]ilor P\rin]i, am ajuns
la concluzia c\ este bine s\ cunoa[tem [i s\ predic\m noi despre
înv\]area [i practicarea "Rug\ciunii lui Iisus", conform înv\]\turilor
ortodoxe pe care le g\sim în c\r]ile noastre filocalice. 

Observând aceast\ r\t\cire care exist\ în rândul tineretului nostru,
m-am adresat în scris P. F. Patriarh Teoctist, s\-mi dea binecu-
vântarea pentru a propov\dui despre înv\]area Rug\ciunii lui
Iisus, a[a cum rezult\ din înv\]\tura [i din practica noastr\ orto-
dox\. Am primit, astfel, binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, cu nr. 7155/12 nov. 1993, în misiunea de a
propov\dui practica isihast\ ("Rug\ciunea inimii") în toat\ ]ara,
pentru to]i cre[tinii — lucrare de contracarare a practicilor magice
ale mae[trilor yoghini despre care am vorbit mai înainte. 

Dup\ aceasta am început s\ merg prin toate m\n\stirile din ]ar\
[i prin centrele culturale, acolo unde am fost chemat de tinerii stu-
den]i organiza]i în A.S.C.O.R. De atunci am aceast\ preocupare, cu
atât mai mult cu cât P. F. Patriarh Teoctist ne-a spus c\ aceste
înv\]\turi filocalice trebuie s\ le cunoa[tem din practic\, [i nu s\ ni
le însu[im ca pe ni[te teorii. 

Într-o zi, aflându-m\ la Patriarhie, m-am întâlnit cu un p\rinte
profesor din Sibiu care îmi publicase articole în "Telegraful
Român". Aflând c\ am binecuvântarea Sfântului Sinod pentru a
înv\]a despre "Rug\ciunea lui Iisus", mi-a spus c\, la Sibiu, exist\
"Asocia]ia pentru Isihasm", cu procup\ri asem\n\toare [i au nevoie
de un îndrum\tor. 

De[i stau prea departe de Sibiu [i sunt în vârst\ (81 de ani), am
mers la ei [i m-am întâlnit cu membrii acestei asocia]ii, în casa
inginerului George C\ba[. Aici am aflat c\ "Asocia]ia pentru
Isihasm" a fost înfiin]at\ cu binecuvântarea P. S. Serafim Joant\,
care era Episcop Vicar al Mitropoliei Ardealului, îns\ la acea vreme
era plecat în Germania, ca Mitropolit pentru Germania [i Europa
Central\. 
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Despre valorile ortodoxiei

A[a se intituleaz\ prima prezentare pe care le-am f\cut-o.
Trebuie s\ cunoa[tem valorile ortodoxiei pentru a putea vorbi
despre "Rug\ciunea inimii". 

Mai întâi de toate, omul trebuie s\ aib\ rug\ciunea oral\, s\ fie
cre[tin evlavios, s\ participe regulat la Sfânta Liturghie, s\ se spo-
vedeasc\ [i s\ se împ\rt\[easc\ cel pu]in în perioada celor patru
posturi; s\ posteasc\, s\ împlineasc\ zilnic canonul de rug\ciuni [i
de metanii dat de duhovnic [i s\ fac\ milostenie dup\ putere. 

Le-am vorbit mai întâi de Biseric\ [i cum trebuie s\ ne
apropiem de Hristos. Iar despre "Rug\ciunea lui Iisus", le-am spus
c\ este pentru to]i, mai ales acum, când tr\im într-o lume atât de
corupt\ [i p\c\toas\, dar [i iscoditoare s\ le cunoasc\ pe toate [i, în
mod deosebit, s\ cunoasc\ toat\ josnicia. Printre tineri exist\, `ns\,
[i cre[tini evlavio[i care caut\ s\ cunoasc\ valorile ortodoxiei [i
acele lucruri mai tainice. La aceste valori ale ortodoxiei m\ refer [i
pe acestea trebuie s\ le facem cunoscute la nivelul întregii societ\]ii
actuale. 

A[a se explic\ de ce afirm c\ "Rug\ciunea lui Iisus" este pentru
to]i,  pentru c\ Hristos cel Biruitor este cel Care ne ajut\ pe to]i s\
învingem `ntreaga josnicie. Dac\ prin puterea lui Dumnezeu a c\-
zut comunismul, cu concep]ia sa ateist\ [i cu o securitate atât de
bine pus\ la punct, acum Antihristul lucreaz\ sub o alt\ masc\, sub
numele de "New Age" (Noua Er\). 

"New Age" intergreaz\ toate practicile antihristice: satanism,
parapsihologie, spiritism, bieoenergie, hipnotism; secte: mormoni,
bahai, iehovi[ti etc. A[adar, Antihristul nu mai constrânge ca sub
imperiul comunist, dar în[al\ [i vr\je[te. Iar cei tineri, care nu au o
educa]ie religioas\ ortodox\, lesne cad prad\ acestor influen]e
pierz\toare de suflet. Din aceste motive, îi sf\tuiesc s\ fug\ de
senza]ional [i de astfel de curiozit\]i, întâlnite la tot pasul, [i s\ se
întoarc\ la Biserica Ortodox\ în care sunt boteza]i; s\ cunoasc\
înv\]\tura de credin]\ ortodox\, s\ alerge la Hristos [i s\ se roage
Lui. De aceea recomand înv\]area [i practicarea "Rug\ciunii lui
Iisus" de c\tre to]i. 

Aceasta este solu]ia ca s\ putem rezista lucr\rii satanice, a
corup]iei [i a tuturor r\ut\]ilor care exist\ în lumea aceasta.
Trebuie s\ alerg\m la Hristos [i s\ strig\m:  "Iisuse, Fiul lui
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Dumnezeu, milue[te-m\!", "Iisuse, Fiul lui David, milue[te-m\!"
(Luca 18, 38); "Iisuse, salveaz\-ne, c\ pierim!"

Înv\]area "Rug\ciunii lui Iisus". Metode

P\rintele Cleopa: Cum este mai bine s\ înv\]\m "Rug\ciunea lui
Iisus", pe respira]ie sau pe pulsul inimii? 

P\rintele Mina: Pentru încep\tori, este mai bine s\ spun\ "Rug\-
ciunea lui Iisus" legat\ de respira]ie. De asemenea, pentru monahii
care stau în chilia lor [i practic\ aceast\ rug\ciune. 

Când ne afl\m în public, recomand s\ se spun\ "Rug\ciunea lui
Iisus", pe pulsul inimii pentru ca s\ nu observe ceila]i oameni c\ ne
rug\m [i s\ ne ironizeze. La Sfin]ii P\rin]i g\sim aceste dou\ tehni-
ci pentru înv\]area [i practicarea "Rug\ciunii lui Iisus". Înv\]area
"Rug\ciunii lui Iisus" pe respira]ie o recomand pentru încep\tori.
Aceast\ practic\ nu poate avea, `ns\, continuitate. Pentru c\ noi nu
ne limit\m numai la aceast\ rug\ciune, ("Rug\ciunea lui Iisus"), ci
facem [i pravila, particip\m la Sfânta Liturghie [i la celelalte slujbe
biserice[ti. În aceste cazuri nu mai putem asocia rug\ciunea cu res-
pira]ia, ci cu sim]irea inimii. 

De ce zic s\ asociem rug\ciunea de "pulsul inimii"? Pentru c\
exist\ aceast\ mi[care a inimii, iar cei care ajung pe trepte mai
înalte ale "Rug\ciunii lui Iisus" leag\ rug\ciunea de pulsul inimii. 

Recomand ca "Rug\ciunea lui Iisus" s\ fie zis\ rar, clar, nuan]at,
cu aten]ie [i s\ ne coborâm cu mintea în inim\ zicând: "Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul!"

Recomand s\ se fac\ acest exerci]iu al "Rug\ciunii lui Iisus"
timp de 15 minute zilnic, într-o camer\, în singur\tate, stând în
genunchi, nu cu fa]a la p\mânt, cu mâinile adunate la piept.
Astfel, spunem aceast\ rug\ciune concentrându-ne la cuvintele ei
[i ne coborâm cu mintea în inim\. Mintea trebuie s\ zic\ cu în]e-
legere, inima cu afec]iune, iar voin]a, însu[irea sufletului, s\ pun\
de acord ra]iunea cu afec]iunea. Astfel se realizeaz\ calitatea
rug\ciunii în fiin]a noastr\, în care împlinim [i asem\narea cu
Dumnezeu. 

Mintea nu este obi[nuit\ s\ fac\ acest lucru. Dar dac\ practic\m
acest exerci]iu zilnic, ne vom obi[nui s-o zicem. Tot a[a [i inima
nu-i obi[nuit\, dar, b\tând la u[a inimii, mereu, cu cuvintele ru-
g\ciunii, ea se va deschide. 
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"Rug\ciunea lui Iisus" — spus\ pe respira]ie

Prin aceast\ metod\ spunem "Rug\ciunea lui Iisus" coborându-ne
în inim\, pe ritmul inspira]iei [i al expira]iei. Respira]ia (inspira]ia
[i expira]ia — ac]iuni fiziologice involuntare) devine m\sura în doi
timpi în rostirea rug\ciunii: 

1. "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu" [i inspir\m; 
2. "miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul" [i expir\m. 
Ca durat\ de timp s\ o spunem câte 10 -15 minute, iar dac\ sun-

tem mai râvnitori, de dou\-trei ori pe zi, câte 10 -15 minute. 

"Rug\ciunea lui Iisus" — spus\ pe pulsul inimii

Prin aceast\ metod\ ne rug\m cu inima, unde se afl\ [i puterea
sim]itoare a sufletului, cu cuvintele rug\ciunii b\tând la u[a inimii,
mai întâi cu glas, apoi, pe parcurs, o vom putea zice tainic, în gând,
accentuat, cu insisten]\, în ritmul inimii. În aceast\ metod\ avem mai
mul]i timpi. Rostim rug\ciunea rar, în [apte timpi, fiind accentuat
fiecare cuvânt (fiecare pas din cei [apte): 1. Doamne, 2. Iisuse, 3. Hristoase,
4. Fiul lui Dumnezeu, 5. Miluie[te-m\, 6. Pe mine, 7. P\c\tosul!1

Nu este vorba de b\t\ile inimii, ci de b\t\ile cuvântului la poar-
ta inimii, de tr\irea afectiv\-n inim\ a fiec\rui cuvânt al rug\ciunii. 

În acest fel, b\tând la u[a inimii cu cuvântul rug\ciunii, accentuat pe
fiecare timp-cuvânt (cuvinte), deprindem inima s\ se deschid\; iar,
dup\ un timp, vom sim]i [i efectul mai pronun]at, când inima se
înc\lze[te, ca semn al conlucr\rii ra]iunii cu inima. La început, inima nu
ne prime[te, pentru c\ este împietrit\; iar dac\ vom bate la u[a inimii
mereu, ea se deschide, ne prime[te, d\ semn, conlucrând [i înc\lzindu-se. 

Cu timpul, aceast\ sim]ire a rug\ciunii o vom avea [i când vom
citi [i alte rug\ciuni (cele [apte Laude, Acatiste, Sfânta Liturghie [i
canonul de rug\ciuni personal), deoarece avem rug\ciuni de laud\,
de mul]umire [i de cerere, pe care, astfel, le vom realiza de calitate. 

Coborându-ne cu mintea în inim\, pentru ca mintea s\ spun\
cuvintele rug\ciunii cu în]elegere, inima cu sim]ire duhovniceasc\,
iar voin]a cu sârguin]\, vom realiza calitatea rug\ciunii. 

De semnalat este [i faptul c\ rug\ciunea alipit\ de ritmul inimii
are continuitate în toate treptele: 

9

1 Notarea cu majuscul\ scoate în eviden]\ faptul c\ avem 7 timpi. Forma invit\ la o hot\râre, la o angajare.



1. ~n faza încep\toare — ca antrenament [i deprindere; 
2. În realizarea rug\ciunilor multiple de calitate (rug\ciuni de

cerere, de mul]umire sau de laud\); 
3. În treapta înalt\ — harisma rug\ciunii, care lucreaz\ în rit-

mul inimii (ca un tic\it de ceas, [i nu ca un suspin artificial al
pl\mânului). Acest fel de rug\ciune este un suspin al inimii mi[cat
de Duhul Sfânt, care î[i g\se[te s\la[ într-o inim\ cur\]it\ de zgura
p\catelor; avem inima curat\ în care s\ se poat\ odihni harul
Dumnezeiesc, dup\ cum spune Sfântul Apostol Pavel c\ "voi sunte]i
temple ale Duhului Sfânt" ( 1 Cor. 3, 16);

4. Rug\ciunea cea mai înalt\, de unire cu Dumnezeu, care este
f\r\ cuvinte; este alipirea de Dumnezeu cu afec]iunea [i c\ldura
inimii, precum copilul alipit la sânul maicii sale se simte odihnit [i
fericit f\r\ s\ spun\ cuvinte. 

F\când acest exerci]iu zilnic, vom realiza calitatea rug\ciunii
numai cu aceste cuvinte simple: "Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui
Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine,  p\c\tosul!" Practicând "Rug\-
ciunea lui Iisus", ne cultiv\m voin]a, primim t\rie sufleteasc\ [i sim-
]im lucrarea harului dumnezeiesc, care ne încinge cu putere de sus. 

Ce urm\rim prin practicarea "Rug\ciunii lui Iisus"? 

1. Desp\timirea, adic\ izb\virea de patimi: ur\, vrajb\, invidie,
ner\bdare, r\zbunare, be]ie, l\comie, desfrâu, zgârcenie, clevetire,
vorbire în de[ert etc.; acesta este primul stadiu. 

2. Al doilea stadiu este desp\timirea de imaginiile p\catelor,
care persist\ înc\ în minte [i sim]uri, de care trebuie s\ ne cur\]im
prin st\runin]a în rug\ciune. {i Duhul vine în ajutorul sl\biciunii
noastre "c\ci noi nu [tim s\ ne rug\m cum trebuie, dar Duhul
Însu[i mijloce[te pentru noi cu suspine de negr\it" (Romani 8, 26);  

Dar s\ nu fim ca acei cre[tini care zic: "Ia s\ încerc!", ci s\
spunem: "Ia s\ încep [i s\ am continuitate", pentru c\ harul
Duhului Sfânt te va ajuta [i te vei izb\vi în aceast\ treapt\ [i de ceea
ce se nume[te imaginea p\catelor, deoarece în memoria noastr\
p\str\m amintirea p\catelor, iar în sim]iri înc\ persist\ dorin]ele
p\c\toase. Dar dac\ vom st\rui în rug\ciune, harul lui Dumnezeu
ne va ajuta s\ ne izb\vim de imaginile [i de amintirea p\catelor.

3. Al treilea stadiu este îndumnezeirea, când harul lui
Dumnezeu r\mâne [i lucreaz\ într-o inim\ cur\]it\ de zgura
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p\catelor, dup\ cum spune Sfântul Apostol Pavel: "Sunte]i templul
lui Dumnezeu [i Duhul lui Dumnezeu locuie[te-ntru voi" (1 Cor. 3, 16)
[i harul lui Dumnezeu  se roag\ împreun\ cu duhul nostru cu sus-
pine de negr\it (Romani 8, 26). 

În aceast\ treapt\ a rug\ciunii vom avea adev\rata smerenie,
adev\rata umilin]\, adev\rata poc\in]\ [i adev\rata rug\ciune,
pentru c\ harul lui Dumnezeu s\l\[luie[te în noi [i ne lumineaz\ [i
ne în]elep]e[te. 

Dar s\ nu mâhnim Duhul lui Dumnezeu, ca nu cumva s\ se
îndep\rteze de la noi [i s\ r\mânem în p\catele noastre. Pentru c\
duhul cel r\u va g\si inima curat\ [i împodobit\ [i se va întoarce în
ea cu alte [apte duhuri rele. 

Domnul nostru Iisus Hristos ne spune: 
"Iar când duhul necurat a ie[it din om, umbl\ prin locuri f\r\ de

ap\ [i caut\ odihn\ [i nu g\se[te, apoi zice: M\ voi întoarce în casa
mea, din care am ie[it; [i venind, o afl\ golit\, m\turat\ [i împo-
dobit\. Atunci se duce [i ia cu sine alte [apte duhuri, mai rele decât
el; [i ele intr\ [i locuiesc acolo; [i starea de pe urm\ a omului ace-
luia se face mai rea decât cea dint\i. A[a va fi [i cu neamul acesta
viclean" (Matei 12, 43-45). 

Iar Sfântul Apostol Pavel ne zice: 
"Fiindc\ aceia care s-au luminat o dat\ [i au gustat darul cel

ceresc [i p\rta[i s-au f\cut Duhului Sfânt [i au gustat cuvântul cel bun
a lui Dumnezeu [i puterile veacului ce va s\ vin\ [i au c\zut, cu
neputin]\ este ca ei s\ se înnoiasc\ înc\ o dat\ spre poc\in]\,
fiindc\ ei pe seama lor însi[i Îl r\stignesc a doua oar\ pe Fiul lui
Dumnezeu [i-L fac de batjocur\" (Evrei 6, 4-6). 

Cel care a c\zut dup\ ce a primt darul dumnezeiesc poate deveni
necredincios, sectar, desfrânat, pervers sexual, iubitor de argin]i…

S\ ne fereasc\ Preabunul Dumnezeu de o astfel de c\dere. 
A[adar, s\ lu\m aminte, pentru c\ Domnul Iisus Hristos, nu

numai c\ vine la noi, dar El ne caut\ [i bate la u[a inimii noastre, iar
noi trebuie s\-i deschidem: 

"Iat\, Eu stau la u[\ [i bat; de-Mi va auzi cineva glasul [i va
deschide u[a, voi intra la el [i voi cina cu el [i el cu Mine" (Apoc. 3,
20); c\ci Domnul Iisus este "P\storul cel bun" (Ioan 10, 11). 

S\ lu\m aminte ca s\-I deschidem atunci când bate la u[a inimii
noastre. Îns\, dac\ inima noastr\ este plin\ de duhuri rele,
Mântuitorul Iisus Hristos  a[teapt\, pentru c\ El [tie când este vre-
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mea ca s\ ne mântuiasc\. S\ mai lu\m aminte [i s\ ne ferim de
senza]ional: s\ nu d\m importan]\ viselor, [oaptelor satanei [i
vedeniilor, chiar dac\ ni se par bune. 

Un Sfânt P\rinte a întrebat pe Dumnezeu: 
— "Doamne de unde o s\ [tim noi dac\ unele vedenii, des-

coperiri [i gânduri sunt de la Dumnezeu sau de la diavoli? 
Iar Dumnezeu i-a r\spuns: 
— Cele bune se împlinesc, iar cele rele nu se împlinesc!"
Dar noi, pentru c\ nu [tim care sunt bune [i care sunt rele, s\ nu

le d\m importan]\. Vrei s\ fii v\z\tor cu Duhul? Este bun lucru!
Dar, pentru început, este mai important s\-]i vezi p\catele tale,
pentru c\ nu vei r\spunde tu de p\catele altora. 

Un duhovnic, dac\ este bine preg\tit, [tie ce are de spus unui
penitent pentru c\ este mai în]elept [i mai iscusit. Penitentul tre-
buie numai s\ asculte de sfaturile pe care i le d\. Iar noi s\ fugim
de am\girile diavole[ti.

R\t\ciri sau neispr\vire? 

De începi s\ te rogi cu rug\ciunea de poc\in]\, simpl\:
"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milue[te-m\ pe mine,
p\c\tosul!" de ce î]i pui problema c\ vei avea r\t\ciri? De ce s\ te
r\t\ce[ti? Doar ceri cu poc\in]\ lui Dumnezeu cele bune. {i
Domnul te va c\l\uzi spre cele bune [i de folos. Am amintit [i alt\
dat\ urm\torul aspect în leg\tur\ cu aceast\ problem\ care-i
fr\mânt\ pe unii: Domnul nostru Iisus Hristos ne spune: "Cine
oare este omul acela dintre voi c\ruia fiul s\u îi va cere pâine [i el
îi va da piatr\?; sau, de-i va cere pe[te, el îi va da [arpe? Deci dac\
voi, r\i fiind, [ti]i s\ da]i daruri bune fiilor vo[tri, cu cât mai mult
Tat\l vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El!"
(Matei 7, 9-11)

S\ lu\m aminte: c\ cele pe care le cerem noi prin aceast\
rug\ciune de poc\in]\ se realizeaz\ în timp, cu contribu]ia [i efor-
tul nostru [i ajuta]i de harul Duhului Sfânt. Domnul nostru Iisus
Hristos ne spune c\ orice realizare se efectueaz\ în timp: "…p\-
mântul rode[te de la sine: mai întâi pai, apoi spic, apoi grâu deplin
în spic. Iar când rodul se coace, îndat\ trimite secera, c\ a sosit
seceri[ul" (Marcu 4, 28-29). 

S\ ne ferim de r\t\ciri ca s\ nu râd\ dracii de noi. 
12



Prima r\t\cire este atunci când nu ne intereseaz\ mântuirea
noastr\; când avem impresia c\ ne poc\im, dar este o fals\ po-
c\in]\, [i nu cea dup\ dreptate, cum ne înva]\ Sfânta Biseric\
Ortodox\, "mama noastr\ duhovniceasc\" (Galateni 4, 26). Când
începem s\ ne poc\im [i de-abia am început [i ni se pare c\ de
acum ne-am [i poc\it; sau de-abia am sem\nat [i vrem de acum s\
[i culegem roadele; sau nici nu am sem\nat [i vrem s\ culegem
roadele. Da, putem constata c\ e[ti înc\ un neispr\vit!

O alt\ r\t\cire este atunci când încol]e[te în noi mândria
fariseului: c\ de-acum nu mai suntem ca ceilal]i oameni. În acest
caz, vino la poc\in]a vame[ului:  "Dumnezeule, milostiv fii mie,
p\c\tosul!"; vino la rug\ciunea tâlharului, la rug\ciunea desfrâ-
natei, a femeii p\gâne (canaaneanc\), adic\ vino la rug\ciunea în
smerenie. {i s\ zici c\ e[ti un neispr\vit!

S\ nu umbli dup\ minuni: vedenii, vise, [oaptele duhurilor rele,
care vin de la diavol. Insist asupra acestor lucruri. Nici s\ umbla]i
dup\ senza]ii, st\ri suflete[ti extraordinare; chiar dac\ ai astfel de
st\ri, nu le spui decât la duhovnic. Dumnezeu ne poate înt\ri ca
încep\tori [i prin astfel de bucurii duhovnice[ti, dar acestea sunt
pentru a ne încuraja, pentru ca apoi s\ ne obi[nuim s\ continu\m
nevoin]a. Iar când nu mai avem astfel de tr\iri duhovnice[ti, s\ nu
credem c\ Dumnezeu ne-a p\r\sit, dimpotriv\, Dumnezeu vrea s\
ne înt\reasc\ mai mult în credin]\ [i s\ persist\m mai mult în
credin]\, cu statornicie. Dac\ îns\, din ignoran]\, te mândre[ti [i te
ar\]i nemul]umitor sau faci aprecieri mari despre tine, cu neso-
cotin]\, aceasta se întâmpl\ pentru c\ e[ti înc\ un neispr\vit. 

S\ te conduci dup\ ra]iunea s\n\toas\; luminat\ de Duhul
Sfânt, dup\ înv\]\tura de credin]\ a Bisericii Ortodoxe. S-avem
credin]\ tare. Domnul nostru Iisus Hristos ne spune c\ dac\ vom
avea credin]\ cât un g\unte de mu[tar vom putea muta mun]ii
(Matei 17, 20). Dar ce crede]i c\ trebuie  s\ mut\m mun]ii? Sau s\
mergem pe ap\ ca pe uscat, ori s\ levit\m, cum  mint yoghini c\
fac? Nu! Nu acesta este scopul cre[tinului ortodox, s\ râvneasc\
dup\ lucruri extraordinare. Mun]ii stau bine acolo unde a rânduit
Dumnezeu c\ trebuie s\ fie [i nu trebuie s\-i mut\m. Noi trebuie s\
mut\m mun]ii p\catelor noastre: patimile [i viciile. 

În prim stadiu s\ ne desp\timim de zavistie, ur\, mânie,
du[m\nie,  necredin]\, be]iu, vorbire în de[ert, clevetire, desfrâu,
perversiuni sexuale, iubire de argin]i, l\comie a pântecelui etc. 
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În al doilea stadiu se va produce desp\timirea de imaginile [i de
sim]\mintele p\c\toase care persist\ în sim]urile noastre. 

Iar în al treilea stadiu se va cur\]a inima de zgura p\catelor [i
de-abia atunci vom avea adev\rata rug\ciune, adev\rata smerenie
[i adev\rata evlavie. Pân\ nu vei ajunge la aceast\ lucrare minu-
nat\, celelalte sunt p\reri de sine am\gitoare [i fariseice. Dac\
r\mâi mereu în smerenie c\ e[ti p\c\tos, atunci  e[ti sigur c\ te afli
pe calea cea bun\. Si, mai departe, s\ te încredin]ezi lui Dumnezeu
când te angajezi în aceast\ lucrare bun\ [i mântuitoare de suflet [i
vei avea succes; dar s\ nu dai înapoi în fa]a ispitelor; s\ nu te în[ele
bog\]iile [i grijile acestei lumi, nici s\ te descurajeze lipsurile [i
umilirile. 

În orice treapt\ duhovniceasc\ ne vom afla, s\ ne smerim în fa]a
lui Dumnezeu [i a semenilor no[tri [i s\ excludem p\rerile m\re]e
despre noi. Numai a[a vom putea sc\pa de r\t\cirile care pot avea
loc. Iar când, cu ajutorul lui Dumnezeu, vei ajunge în treapta
îndumnezeirii, s\ zici: "Suntem robi netrebnici, [i nu am împlinit
decât ceea ce trebuia s\ facem" (Luca 10, 17). 

S\ lu\m aminte: s\ nu mâhnim harul lui Dumnezeu prin negli-
jen]\ [i s\ ne p\r\seasc\. "Îmbr\ca]i-v\ to]i întru smerenie unii fa]\
de al]ii, pentru c\ Dumnezeu le st\-mpotriv\ celor mândri, dar
celor smeri]i le d\ har" (1 Petru 5, 5; Iacob 4, 6). 

În smerenie s\ faci aceast\ poc\in]\ prin "Rug\ciunea lui Iisus"
c\ci: "Bucurie mare se face în cer pentru un p\c\tos care se po-
c\ie[te" (Luca 15-17).

De ce "Rug\ciunea lui Iisus" pentru to]i — revenire

"Rug\ciunea lui Iisus" — pentru to]i, pentru c\ în via]a aceasta
avem parte de tot felul de josnicii. {i cu ce putem s\ ne lupt\m cu
ele? Cu numele lui Hristos! Deci to]i trebuie s\ ne rug\m [i s\
cerem ajutorul lui Hristos, nu numai cei ini]ia]i. Chiar dac\ nu rea-
liz\m 100%, Dumnezeu ne prime[te cu 60% [i cu 30%, dup\ cum ne
spune în "Pilda Talan]ilor" (Matei 25, 14-30). A fost osândit numai
cel care a îngropat talantul. Recomand\m cu toat\ puterea ca
"Rug\ciunea lui Iisus" s\ fie practicat\ de c\tre to]i, pentru c\ vre-
murile sunt de a[a natur\. Ast\zi, omul le iscode[te pe toate, [i pe cele
de sus [i pe cele de jos. Iar noi s\ venim în ajutor tineretului [i
tuturor celor care-L caut\ pe Hristos [i s\ le recomand\m s\ strige
14



c\tre Hristos Biruitorul. El este P\storul cel Bun care se îngrije[te de
mântuirea noastr\; Dumnezeu caut\ pe oaia cea r\t\cit\. 

Îns\ cum lucreaz\ Dumnezeu [i Providen]a Divin\ noi nu
cunoa[tem.  Dumnezeu lucreaz\ pentru fiecare p\c\tos în parte ca
s\-l mântuiasc\. 

Am scris la mari duhovnici ca s\ adune pe lâng\ ei ucenici [i s\-i
înve]e practicarea "Rug\ciunii lui Iisus". Noi, îns\, nu trebuie s\
zicem c\ numai cel care are treapta cea mai înalt\ a rug\ciunii,
harisma rug\ciunii, poate s\ înve]e. {i ca încep\tor po]i s\ practici
[i s\ înve]i din experin]a proprie, la nivelul la care ai ajuns.
Recomand fiec\rui cre[tin s\ se retrag\ într-o înc\pere lini[tit\ [i,
la început, s\ se roage 15 minute pe zi, spunând "Rug\ciunea lui Iisus".

P\rintele Cleopa: Dac\ un credincios vine la m\n\stire, particip\
la slujbele religioase, [i se roag\, zicând "Rug\ciunea lui Iisus",
spore[te mai mult decât în cazul în care se roag\ acas\? 

P\rintele Mina: Dac\ el vine la m\n\stire [i duhovnicul îl înva]\
s\ zic\ "Rug\ciunea lui Iisus" [i îi recomand\ c\r]i ca s\ le citeasc\,
el va deprinde mai u[or rug\ciunea. 

Este adev\rat c\ exist\ harisma rug\ciunii, dar aceasta este un
dar pe care îl d\ Dumnezeu celor silitori [i râvnitori, care s-au
desprins de  grijile lume[ti. 

Noi, oricare am fi, s\ strig\m c\tre Mântuitorul Iisus Hristos.
Chiar dac\ nu o s\ realiz\m 100%, Dumnezeu ne va primi [i cu
60%, [i chiar cu mai pu]in, precum am aflat în "Pilda talan]ilor". S\
ne ostenim [i s\ pornim din locul în care ne afl\m [i s\ nu mai
zicem c\ nu putem pentru c\ suntem p\c\to[i. Dac\ gândim a[a
înseamn\ c\ nu vrem s\ ne vindec\m. S\ strig\m c\tre Mântuitorul
Iisus Hristos, fiind con[tien]i c\ ne va ajuta. {i atunci, începe de acolo
de unde e[ti. Când e[ti în primejdie ca s\ te îneci pe mare, nu a[-
tep]i ca s\ te îneci [i apoi s\ strigi c\tre salvamar. 

Tot astfel [i-n rug\ciune. S\ ne golim cât mai mult de noi în[ine,
de iubirea de sine [i s\ ne rug\m Mântuitorului Iisus Hristos ca s\
ne lumineze, s\ ne în]elep]easc\, s\ ne cur\]easc\ de p\cate [i s\ ne
dea s\n\tate sufleteasc\ [i trupeasc\. Trebuie s\ ne rug\m pentru
c\ numai a[a ne putem apropia de Dumnezeu. Unirea cu Hristos
se face prin cur\]enie [i sfin]enie, iar harul cur\]itor vine prin
rug\ciune. 

Domnul Iisus Hristos bate la u[a inimii, dar a[teapt\ ca s\ ne
cur\]im inima [i s\-i deschidem u[a inimii noastre. Din cele nou\
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fericiri afl\m c\ numai "cei cura]i cu inima vor vedea pe
Dumnezeu". Din celelalte fericiri afl\m c\ vom mo[teni p\mântul,
vom fi mângâia]i, vom fi s\tura]i, vom mo[teni Împ\r\]ia lui
Dumnezeu. Îns\ numai "cei cura]i cu inima, vor vedea pe
Dumnezeu". Iar cei care au "inima curat\", înc\ din aceast\ via]\
simt prezen]a lui Dumnezeu (Matei 5, 8). 

Dar, la început, prezen]a lui Dumnezeu este perceput\ ca
lucrarea harului dumnezeiesc în noi. De aceea "Rug\ciunea lui
Iisus" este pentru to]i. S\ îndemn\m pe to]i credincio[ii s\ practice
aceast\ rug\ciune. 

Am fost în închisoare. (P\rintele Mina Dobzeu a fost con-
damnat, în timpul regimului comunist, la [apte ani de închisoare,
pentru c\ a protestat împotriva scoaterii orelor de religie din [coal\
[i introducerii orelor de ateism; a protestat [i împotriva Decretului
410, prin care au fost sco[i c\lug\rii din mân\stiri). Acolo erau
credincio[i care practicau "Rug\ciunea lui Iisus". Chiar dac\ nu
aveau harisma rug\ciunii, ajunseser\ la o treapt\ a rug\ciunii,
aveau pace sufleteasc\, lacrimi [i bucurii duhovnice[ti, aveau mân-
gâiere în ispite, în dureri [i în necazuri. 

Dialog despre înv\]area "Rug\ciunii lui Iisus" de c\tre to]i
cre[tinii

P\rintele Cleopa: V\ întreb acum, Prea Cuvioase P\rinte, câteva
lucruri practice. Sfin]ia Voastr\ îmi spune]i despre practicarea
"Rug\ciunii lui Iisus" în mân\stiri, unde, dup\ cum [tim, este cel
mai curat [i duhovnicesc loc din lume. Dar ce poate face cre[tinul
care vie]uie[te în lume [i este prins în duhul lumesc al p\catelor?
La serviciu lucreaz\ într-un mediu mai pu]in cre[tin [i de acolo
vine cu mintea risipit\ [i, de multe ori, întunecat\ de p\cate. Dac\
se retrage într-o camer\ [i începe s\ practice câte 15 minute
"Rug\ciunea lui Iisus", nu cred c\ reu[e[te s\-[i adune mintea la
cuvintele rug\ciunii [i s\ ajung\ la o anumit\ treapt\ a "Rug\ciunii
lui Iisus". 

P\rintele Mina: De aceea nici nu recomand acest lucru. Dac\ vine
la duhovnic,  acesta n-o s\-i spun\ de la început despre
"Rug\ciunea lui Iisus". La m\rturisire, eu îl întreb când s-a m\rtu-
risit ultima dat\ [i unde, dac\ cite[te zilnic canonul de rug\ciune,
dac\ particip\ în fiecare s\rb\toare la Sfânta Liturghie. Nu-i
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vorbesc dintr-o dat\ despre "Rug\ciunea lui Iisus". Dar îi spun s\ se
deprind\ [i cu aceast\ rug\ciune, s-o cunoasc\ [i s-o rosteasc\ în
toate împrejur\rile dup\ puterile lui: la locul de munc\, pe drum
[i în orice alt loc. 

P\rintele Cleopa: Majoritatea cre[tinilor se afl\ departe de
"Rug\ciunea lui Iisus"!

P\rintele Mina: Îi spun s\ aprind\ seara [i diminea]a candela [i s\
citeasc\ Rug\ciunea de sear\, Acatistul Maicii Domnului, Rug\-
ciunea de diminea]\.

P\rintele Cleopa: Canonul c\tre Sfântul Înger P\zitor, Canonul
c\tre Domnul Iisus Hristos, Canonul c\tre To]i Sfin]ii, Psaltirea,
Utrenia…

P\rintele Mina: Îl înv\] mai întîi cu pu]in. Nu-i spun multe pen-
tru c\ el este abia la început. Dac\ revine la m\n\stire, îl întreb
dac\ a împlinit canonul de rug\ciune dat [i dac\ nu a mai f\cut
p\catele cele mari: desfrân\ri, avorturi, înjur\turi, be]ie, blesteme
[i celelalte p\cate. Dac\ nu s-a îndreptat, nu va primi binecu-
vântarea s\ se Împ\rt\[easc\. 

P\rintele Cleopa: Cre[tinii care vie]uiesc [i lucreaz\ în lume, chiar
dac\ nu fac p\cate mari, au mintea risipit\ [i plin\ de duhurile
lume[ti. De aceea trebuie ca, înainte de a practica "Rug\ciunea lui
Iisus", s\-[i adune mintea. 

P\rintele Mina: {i c\lug\rii trebuie s\-[i fac\ pravila, s\-[i adune
mintea [i s\ practice apoi "Rug\ciunea lui Iisus". Care c\lug\r se
poate mântui? Cel care p\ze[te cele trei voturi monahale [i cele
[apte Laude în rug\ciune, smerenie, evlavie, cur\]enie [i ascultare.
Iar dac\ nu le are nici pe acestea [i nu are nici r\bdare, nici smere-
nie, nici dragoste…

P\rintele Cleopa: Sfin]ii P\rin]i spun c\ progresul în "Rug\ciunea lui
Iisus", se face pe m\sura cur\]irii inimii, dar [i c\ aceast\ rug\ciune
ajut\ cel mai mult la cur\]irea inimii de p\cate. 

P\rintele Mina: "Rug\ciunea lui Iisus" este o rug\ciune scurt\,
prin care se realizeaz\ calitatea rug\ciunii. Mintea ta este numai la
aceste cuvinte ale rug\ciunii: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul!" [i te pogori cu
mintea în inim\. Dup\ o perioad\ de timp, vom observa c\ orice
rug\ciune vom spune, ne vom coborî cu mintea în inim\. Mintea
va spune cuvintele rug\ciunii cu în]elegere, inima le prime[te cu
afec]iune, iar voin]a pune de acord ra]iunea cu afec]iunea, cele trei
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însu[iri dumnezeie[ti care se afl\ în noi, chipul lui Dumnezeu din
noi. Când se întâlnesc acestea trei (ra]iunea, sim]irea [i voin]a)
atunci începi s\ realizezi calitatea rug\ciunii. Deci te vei deprinde
cu aceasta [i vei realiza calitatea rug\ciunii. Coborându-te cu min-
tea în inim\, vei reu[i s\ realizezi calitatea rug\ciunii. Iar atunci
când vei citi un Acatist sau o alt\ rug\ciune, te vei coborî cu mintea
în inim\. La primele trepte ale rug\ciunii este necesar s\ te oste-
ne[ti. Când, îns\, ai primit harisma rug\ciunii neîncetate, ai de
acum lucrarea harului dumnezeiesc. Este ca o ma[in\ care urc\ din
greu un munte, iar când coboar\, merge singur\. 

P\rintele Cleopa: Dar tot cu ispite! Mai mari ispite!
P\rintele Mina: Nu se poate f\r\ ispite. Dar iat\ ce spun mul]i:

"Nu m\ apuc de rug\ciune, pentru c\ o s\ am ispite!" Înseamn\ c\
nu ai credin]\  [i crezi gre[it c\ diavolul este mai puternic. }i-e fric\ de
diavol [i nu de Dumnezeu. Apropie-te de Dumnezeu! E[ti ca un copil
care se afl\ lâng\ tat\l s\u [i vezi c\ vine un câine r\u [i în loc s\
stai lâng\ tat\l t\u, care te ap\r\, tu fugi. Adic\ nu ai credin]\. 

P\rintele Cleopa: Nu am spus c\ cel care are harisma rug\ciunii
neîncetate nu are credin]\! Am spus c\ este [i harisma rug\ciunii,
dar este [i lupt\ pe aceea[i m\sur\. 

Sfântul Apostol Pavel ne spune c\: 
"Ispita nu v-a cuprins decât la m\sura omeneasc\. Dar credin-

cios este Dumnezeu Care nu va îng\dui s\ fi]i ispiti]i mai mult
decât v\ st\-n putere, ci odat\ cu ispita v\ va aduce [i calea de a ie[i
din ea, ca s-o pute]i r\bda" (1 Cor. 10, 13). 

P\rintele Mina: Sigur c\ este o lupt\, dar tu nu trebuie s\ te
înfrico[ezi. Dac\ fugi de aceste lupte duhovnice[ti [i de ispite
înseamn\ c\ nu ai credin]\. Este o mentalitate la c\lug\rii [i cre-
dincio[ii no[tri: "Aceast\ rug\ciune nu este pentru mine, ci pentru
cei ini]ia]i, care sunt izola]i în castelul cel de filde[". Dar nu, Hristos
este pentru to]i, [i deci, "Rug\ciunea lui Iisus" este pentru to]i! A[a
au strigat c\tre El p\c\to[ii, orbii, paraliza]ii, demoniza]ii, c\rtu-
rarii, vame[ii…

Tot p\c\tosul, oriunde ar fi el, trebuie s\ strige c\tre
Mântuitorul Iisus Hristos, chiar dac\ unul va realiza 100% [i altul
doar 10% din calitatea rug\ciunii; chiar dac\ nu o s\ fac\ acest
exerci]iu de rug\ciune zilnic,  dac\ deprinde "Rug\ciunea lui Iisus",
tot o va spune din când în când. Atunci când un cre[tin începe s\
se roage, el se afl\ pe calea cea bun\. C\ el va realiza mai mult sau
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mai pu]in, asta este cu totul altceva. Domnul nostru Iisus Hristos
ce-a spus: "…cel ce nu-i împotriva noastr\ e pentru noi" (Marcu 9,
40). {i cel care a primit un singur talant, dac\-l înmul]ea, primea [i
el binecuvântarea st\pânului s\u; mai mult, pentru c\ nu este
împotriv\, va avea [i el parte de fericirea cea ve[nic\. 

P\rintele Cleopa: P\rinte Arhimandrit, din ceea ce am citit de la
Sfin]ii P\rin]i, am ajuns la concluzia c\ este bine, acolo unde este
posibil ca "Rug\ciunea lui Iisus" s\ fie practicat\ sub îndrumarea [i
binecuvântarea (hirotesia) unui duhovnic; îndrumare haric\ [i prin
cuvânt. În]elegem apoi c\ aceia care vor s\ sporeasc\ mai mult [i s\
treac\ de rug\ciunea oral\ este bine s\ se îndrepteze spre marii
duhovnici ini]ia]i în "Rug\ciunea lui Iisus". 

P\rintele Mina: De ce crezi acest lucru? 
P\rintele Cleopa: Pentru c\ pot ap\rea ispite mari de în[elare,

r\t\cire etc. 
P\rintele Mina: Iat\ ce în[elare poate ap\rea: cel care este cuce-

rit de diavoli se încrede în vise, vedenii [i în sine. Da, este bine s\
avem un duhovnic, îns\ unii alearg\ peste m\ri [i ]\ri ca s\ g\-
seasc\ un duhovnic mai iscusit,  dar nu ascult\ nici de cel simplu [i
nici de cel iscusit. Aici este marea gre[eal\. 

Tot cre[tinul trebuie s\ aib\ un duhovnic. Enoria[ii se m\rturi-
sesc la preo]ii lor din parohie, al]ii î[i g\sesc duhovnici în
m\n\stiri. Cre[tinii care merg în pelerinaje la Sfintele M\n\stiri [i
g\sesc un duhovnic nu gre[esc, ei caut\ un duhovnic mai iscusit. Asta
nu înseamn\ c\ cei care au r\mas la parohie nu se mântuiesc. Fie-
care va fi judecat dup\ cum a lucrat cu harul [i darul primit de la Dumnezeu. 

Dar noi trebuie s\ scriem [i s\ propov\duim "Rug\ciunea lui
Iisus" pentru to]i, deoarece se g\sesc suflete care sunt dornice s\ înve-
]e,  apoi vor c\uta [i duhovnici spori]i în practicarea rug\ciunii. 

P\rintele Cleopa: Cunosc duhovnici care au rug\ciunea min]ii,
dar care, din smerenie, evit\ s\ înve]e pe al]ii. 

P\rintele Mina: În general, nu cunosc, apoi nu to]i au darul de a
înv\]a. 

P\rintele Cleopa: P\rinte Arhimandrit, v\ rog s\ concluzion\m,
ca s\ r\mân\ clar în mintea credincio[ilor no[tri. În primul rând
este spovedania p\catelor la duhovnic. 

P\rintele Mina: Corect. În îndrumarul pentru înv\]area
"Rug\ciunii lui Iisus" spun: "S\ fii împ\cat cu tine însu]i [i cu cei din
jurul t\u" (Matei 11, 25).
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P\rintele Cleopa: Împ\cat, Spovedit [i, dac\ are binecuvântare, [i
Împ\rt\[it. Dac\ cre[tinul are p\cate mari [i începe s\ practice de
unul singur "Rug\ciunea lui Iisus", poate spori în aceast\ lucrare? 

P\rintele Mina: Dac\ el a tr\it în p\cate mari [i începe s\ strige
cu poc\in]\, din inim\, c\tre Mântuitorul Hristos, Dumnezeu o s\-l
îndrepteze [i  n-o s\-l lase în p\cate. Prin judec\]ile lui Dumnezeu,
el poate veni la poc\in]\. Faptul c\ el începe s\ se roage înseamn\
c\ este pe calea cea bun\. 

Via]a ne pune în diferite situa]ii. Gândi]i-v\ la Pelerinul rus. El
a primit chiar harisma rug\ciunii, dar era desprins de via]a obi[-
nuit\; nu avea nici cas\, nici mas\. Era un pelerin cu candela rug\-
ciunii aprins\. Via]a noastr\, ast\zi, este diferit\; avem serviciu,
muncim, avem obliga]ii familiale, necazuri, ispite. Nu înseamn\ c\
aceast\ rug\ciune nu este [i pentru cei din lume, cu toate ispitele [i
greut\]ile lor. Dac\ vorbim de cei ini]ia]i c\ aveau ispite mari, afl\
c\, pentru încep\tori, Dumnezeu nu îng\duie decât ispite potrivite
cu p\catele lor. 

Concluzia foarte clar\ la care trebuie s\ r\mânem este: tot
p\c\tosul trebuie s\ strige c\tre Hristos. Cu atât mai mult c\lu-
g\rul, care are canon s\ se roage neîncetat. La c\lug\rie, când
prime[te metaniile, stare]ul le binecuvinteaz\ [i zice: 

"Fratele nostru (N, monahul) prime[te sabia Duhului, care este
Cuvântul lui Dumnezeu, spre rug\ciunea cea de tot ceasul c\tre
Mântuitorul Iisus Hristos. 

C\ este dator în toat\ vremea a avea în minte, în inim\, în cuget [i în
gura lui numele Domnului Iisus [i a zice: 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine,
p\c\tosul!" Observa]i c\ aceasta intr\ în canonul s\u, al monahului,
ca rug\ciune simpl\, de poc\in]\ [i nu-i mai trebuie o alt\ bine-
cuvântare. Doar un îndemn. 

Cre[tinul are binecuvântarea s\ spun\ rug\ciunile lui de cre[tin,
începând cu Tat\l nostru. Pentru a practica [i "Rug\ciunea lui
Iisus", nu-i mai trebuie alt\ binecuvântare, doar hot\rârea de a se
ruga. 

P\rintele Cleopa: Exist\, îns\, în aceste cazuri (lipsa îndrum\rii
duhovnice[ti) posibilitatea ca încep\torul s\ cad\ în r\t\ciri; prac-
tici yoghine, budiste etc. Cei care practic\ yoga, în timpul
medita]iilor, fiind sub influen]a duhurilor diavole[ti, experi-
menteaz\ st\ri suflete[ti p\c\toase, pe care le atribuie gre[it lucr\rii
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Duhului Sfânt. Spre exemplul, exist\ o practic\ yoghin\ de "Tre-
zire a energiei Kundalinii", în care se degajeaz\ [i se simte o
c\ldur\ puternic\. Aceasta este, îns\, c\ldura desfrân\rii, stimulat\
[i amplificat\ de duhurile desfrân\rii. De fapt, foarte multe r\t\ciri
se petrec ast\zi în lume pentru c\ se confund\ experien]e p\c\-
toase cu experien]ele mistice. Ei spun: Am sim]it o c\ldur\ puter-
nic\ în inima mea! Am auzit un glas care mi-a spus!… Am v\zut
ceva!… Al]ii, în timpul practicilor yoghine, fac desfrân\ri [i perver-
siuni sexuale [i apoi, când li se arat\ diavolul [i le vorbe[te [i-i
mângâie, cred gre[it c\ este Dumnezeu. De aceea trebuie s\ avem
un duhovnic la care s\ ne spovedim, s\-i cerem sfatul [i binecuvân-
tarea. 

Dasc\lii "Rug\ciuni lui Iisus" ne înva]\: 
"O singur\ sim]ire, dintre toate sim]irile necurate ale inimii

p\c\toase, poate fi întrebuin]at\ la nev\zuta slujire a lui
Dumnezeu: întristarea pentru p\cate, pentru c\dere, pentru necu-
r\]ie [i pentru pierderea sufletului. Aceast\ stare se nume[te poc\-
in]\, plâns [i str\pungere a inimii. Sim]\mântul de poc\in]\ face s\
amu]easc\ toate celelate sim]\minte necurate". De aceea, cea dintâi
porunc\ dat\ de Mântuitorul Iisus Hristos tuturor oamenilor este
poc\in]a: "Poc\i]i-v\, c\ s-a apropiat Împ\r\]ia Cerurilor" (Matei 4, 17).

Al doilea lucru important este s\ înceap\ cu citirea zilnic\ a
canonului de rug\ciuni. (Rug\ciunea de sear\, Rug\ciunea de di-
minea]\, Paraclisul Maicii Domnului [. c. l.) Când începe cre[tinul
s\ se roage, înviaz\ duhovnice[te. Dup\ o perioad\ de timp, se va
pune problema rug\ciunii de calitate, a "Rug\ciunii lui Iisus".
Pentru c\, dac\ cre[tinul va începe s\ practice "Rug\ciunea lui
Iisus" f\r\ ace[ti primi pa[i, este mai greu s\ progreseze [i s\ nu se
r\t\ceasc\. 

Sunt m\n\stiri în care se acord\ o importan]\ deosebit\ slujbe-
lor biserice[ti (în special Utrenia [i Acatistul), munca binecuvântat\
[i canonul personal de rug\ciune la chilie. Cine poate, s\ se roage
[i cu "Rug\ciunea lui Iisus". Aceste activit\]i binecuvântate duc, în
timp, la cur\]irea min]ii [i a inimii. Iar pe m\sura acestei cur\]ii
po]i s\ ajungi la rug\ciunea de calitate. 

P\rintele Mina: Noi, când am intrat în m\n\stire am hot\rât s\
termin\m cu via]a lumeasc\ [i cu deprinderile p\c\toase. Chiar dac\
vii cu deprinderi bune din lume, [i acestea trebuie s\ fie supuse
ascult\rii, pentru c\ au fost formate în duhul lumii. De acum tre-
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buie s\ te încadrezi în programul m\n\stirii, care urm\re[te mân-
tuirea tuturor. Ascultarea te modeleaz\ duhovnice[te. Tu nu e[ti
deprins s\ ascul]i, s\-]i tai voia [i s\ faci dup\ cum ]i se porunce[te,
lucru care este de folos  pentru mântuirea tuturor [i nu numai a ta,
dup\ cum gândeai în egoismul t\u când erai în lume. Trebuie s\
accep]i ascultarea necondi]ionat\, pentru c\ de multe ori, vei fi
ispitit pentru a te lep\da de tine, de omul cel vechi [i p\c\tos. 

P\rintele Cleopa: Asta pentru c\ deprinderile bune pe care le
avem sunt formate în duhul lumesc [i al p\catelor, [i nu în duhul
m\n\stirii. În lume munce[ti pentru bani, din mândrie, pentru
nevoi, pofte [i p\cate trupe[ti etc.
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II. ÎNDRUMAR PENTRU PRACTICAREA
"RUG|CIUNII LUI IISUS"

"Rug\ciunea lui Iisus în practica isihast\"

Preotul Academician Dumitru St\niloaie, în lucrarea "Istoria isi-
hasmului", men]ioneaz\ faptul c\ Rug\ciunea lui Iisus apar]ine
exclusiv Bisericii Ortodoxe.

M\ adresez practic [i pe scurt încep\torilor:
Prima condi]ie: S\ fii împ\cat cu tine însu]i [i cu cei din jurul

t\u. "…mergi mai întâi [i te împac\ cu fratele t\u…" (Matei 5, 24).
Cu privire la loc, este biserica [i camera ta. Domnul nostru Iisus

Hristos ne spune "Tu îns\, când te rogi, intr\ în c\mara ta [i, închi-
zând u[a, roag\-te Tat\lui t\u care este în ascuns…" (Matei 6, 6), în
lini[te total\, în singur\tate. În acest verset se în]elege [i interiori-
zarea rug\cinii, care s\-[i g\seasc\ tr\ire în suflet — cu sârguin]\,
în minte — cu în]elegere [i în inim\, cu sim]ire afectiv\; dup\ cum
zice Domnul Iisus Hristos: "Împ\r\]ia lui Dumnezeu este înl\untrul
vostru" (Luca 17, 21).

Cum s\ ne rug\m? Domnul Iisus ne înva]\: "A[a s\ v\ ruga]i:
Tat\l nostru…" (Matei 6, 9-13). Deci, la început, rostim rug\ciunea
Tat\l nostru [i apoi ne rug\m "neîncetat" ( 1 Tes. 5, 17) zicând
"Rug\ciunea lui Iisus".

Urmeaz\ partea tehnic\: st\m în genunchi sau pe un sc\unel
(înal]imea  de circa 30 cm.) [i începem s\ rostim Rug\ciunea lui
Iisus, rug\ciunea pustnicului, cu mintea coborând în inim\ (dea-
supra inimii), zis\ rar, în ritmul inimii, astfel: "Doamne-Iisuse-
Hristoase-Fiul lui Dumnezeu-miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul!"
Zicem rar, cu c\in]\ [i smerenie, c\ci suntem p\c\to[i, concentrân-
du-ne numai la aceste cuvinte, pe care le zicem cu în]elegere [i nu
ne gândim la nimic altceva, nici bune, cu atât mai mult la cele rele.
În timpul practic\rii rug\ciunii înceteaz\ orice mi[care.
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Nu c\uta]i senza]ionalul! Feri]i-v\ de orice vedenie [i vise care
vin de la diavoli.

Durata exerci]iului pentru încep\tori este de 10-15 minute.
Efectul: se cultiv\ voin]a de a ne înv\]a s\ st\m în rela]ie cu

Dumnezeu, ne d\ t\rie sufleteasc\, se face sim]it\ lucrarea harului
dumnezeiesc care ne încinge cu putere de sus.

1. Ne desp\timim, adic\ ne izb\vim de vicii: ur\, vrajb\, invidie,
ner\bdare, r\zbunare, be]ie, l\comie, desfrâu, zgârcenie, clevetire,
vorbire în de[ert etc.

2. Ne desp\timim de imaginea p\catelor care persist\ înc\ în minte
[i sim]uri, de care înc\ trebuie s\ ne cur\]im, st\ruind în rug\ciune.

3. Se ajunge în treapta ilumin\rii — stadiu în care harul dum-
nezeiesc se face sim]it cu putere [i r\mâne în noi, cur\]indu-ne de
"zgura p\catului", cum zice Sfântul Apostol Pavel:

"De asemenea, [i Duhul îi vine sl\biciunii noastre într-ajutor; c\
nu [tim s\ ne rug\m cum trebuie, dar Duhul Însu[i mijloce[te pen-
tru noi cu suspine de negr\it" (Romani 8, 26). Astfel se realizeaz\
acea pace duhovniceasc\ (isihie) în întreaga noastr\ fiin]\.

Dup\ exerci]iul de rug\ciune zilnic\, în cursul zilei, ori de câte
ori ne vom aduce aminte, vom zice rug\ciunea : "Doamne Iisuse". Iar
când ne vom ruga, citind rug\ciuni [i psalmi, s\ ne pogorâm cu
mintea în inim\, ca [i inima s\ se roage. Domnul nostru Iisus
Hristos ne zice: "Iat\, Eu stau la u[\ [i bat; de-Mi va auzi cineva
glasul [i va deschide u[a, voi intra la el [i voi cina cu el [i El cu Mine"
(Apocalipsa 3, 20). Astfel, cel mort cu duhul înviaz\, cel întinat se
cur\]e[te, iar cel pierdut se mântuie[te (Acatistul Sfintei Treimi).

Aceast\ practic\ a rug\ciunii lui Iisus se recomand\ fiec\rui
cre[tin care vrea s\-[i mântuiasc\ sufletul s\u. Nimeni s\ nu zic\: "Nu
încep pentru c\ eu nu voi putea realiza sut\ la sut\. Dumnezeu te
va primi [i cu [aizeci la sut\ [i cu treizeci la sut\ [i chiar cu mai pu-
]in (Pilda Talan]ilor, Pilda Sem\n\torului, Pilda cu lucr\torii viei).

C\tre Cuvio[ii P\rin]i monahi [i Cuvioasele monahii.
"A silitorilor este Împ\r\]ia lui Dumnezeu" 

Mul]i dintre monahi [i monahii sunt râvnitori pentru a rosti
neîncetat rug\ciunea pustnicului: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul", dar se plâng de nere-
u[it\. Care este cauza?  N-au persisten]\. N-au statornicie [i stabi-
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litate în aceast\ lucrare. Practicarea "Rug\ciunii lui Iisus" este o
ac]iune bun\ [i sfânt\ pentru tot cre[tinul. Este o nevoin]\ princi-
pal\ în vie]uirea monahal\. Iar noi o trat\m superficial.

S\ lu\m aminte! Nici o meserie sau profesie nu se înva]\ numai
încercând, ci trebuie s\ începem [i s\ avem continuitate din an în
an [i s\ ne ridic\m din treapt\ în treapt\. Altfel nu vom reu[i. Ce
avem de f\cut? În primul rând, s\ nu zicem: "Hai s\ încerc [i eu
rug\ciunea inimii". Ci "Ia s\ încep rug\ciunea inimii [i s\ ajung
practicant al rug\ciunii neîncetate".

Pute]i începe dup\ îndrumarul pe care vi l-am prezentat ante-
rior, care cuprinde toate aspectele practice pentru încep\tori [i
urma]i zilnic acest program. Exersând timp de 10-15 minute, de
câte doua-trei ori pe zi, te vei bucura de rezultate, sporind în rug\-
ciune [i `n via]a de evlavie.

Iar în timpul zilei, de câte ori î]i vei aduce aminte, de e[ti la
munc\, la birou sau pe drum, s\ zici: "Doamne Iisuse". Iar dup\ un
timp, vei observa c\ [i atunci când î]i faci pravila de rug\ciune sau
participi la cele [apte Laude, vei putea s\ te cobori cu mintea în
inim\ [i vei realiza calitatea rug\ciunii, lucru pe care îl urm\rim.

S\ nu mai zici c\ nu este pentru tine, pentru c\ e[ti p\c\tos.
Începe de acolo, din starea cea de jos, de unde te afli, [i te va ajuta
Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

S\ ne imagin\m societatea omeneasc\ în ceea ce prive[te oa-
menii boga]i [i oamenii s\raci. Oamenii boga]i au datoria s\ ofere
din avutul lor [i celor s\raci [i bolnavi, în incapacitate de munc\; [i
fac acest lucru la întâmplare, pentru c\ cei neajutora]i cer, întind
mâna, strig\. Dar statul se îngrije[te în mod deosebit de lipsurile unei
p\r]i din societate, care se afl\ în nevoi [i pe care o aude cerând.

Putem gândi c\ lucrurile sunt asem\n\toare în leg\tura dintre
Dumnezeu [i oameni. Cei foarte boga]i în fa]a lui Dumnezeu sunt
Sfin]ii. Din sfin]enia lor se hr\ne[te tot p\c\tosul, dac\ întinde
mâinile [i se roag\ sfin]ilor. Dar Dumnezeu, Tat\l nostru cel
ceresc, în lucrarea Sa de mântuire, îi are în vedere, în mod deo-
sebit, pe ace[ti "neajutora]i", pe cei p\c\to[i. R\mâne s\ aud\
strig\tul: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milue[te-m\
pe mine, p\c\tosul!".

Înl\tur\ trând\via [i adaug\ nevoin]\ peste nevoin]\ [i vei reu[i!
D\ voin]\ [i vei lua putere, ne spune Dumnezeu.

"Îndr\zni]i, Eu am biruit lumea (p\catul)", zice Domnul.
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III. SMERITA CUGETARE

Ce este smerita cugetare?

P\rintele Cleopa Paraschiv: P\rin]ii Athoni]i ne înva]\ s\ avem
smerita cugetare când practic\m "Rug\ciunea lui Iisus". Pentru c\
unirea min]ii cu inima poate fi f\cut\ numai cu lucrarea Duhului
Sfânt, iar harul dumnezeiesc îl primim prin smerita cugetare [i prin
împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. De aceea cre[tinul trebuie s\
aib\ … "duhul umilit, inima înfrânt\ [i smerit\…" (Psalm 50, 18)

Mul]i folosesc diferite metode pentru a coborî mintea în inim\,
dar calea cea mai u[oar\ este cea a duhului umilit, a poc\in]ei [i a
smeritei cuget\ri.

Cel care începe s\ se roage va fi r\zboit de patimile trupului, de
oamenii p\c\to[i [i de diavoli. {i pentru c\ acest r\zboi este con-
tinuu trebuie s\ ne rug\m neîncetat ( II Tes. 5, 17).

Sfântul Ioan Gur\ de Aur ne spune: "Rug\ciunea este respira]ia
sufletului omului duhovnicesc". A[a cum prin respira]ie, omul tru-
pesc atrage aerul din jurul s\u [i inspir\ din el vitalitate [i for]\,
tot astfel, prin rug\ciune, sufletul se deschide în fa]a Duhului
Sfânt, care este pretutindeni prezent [i prime[te de la El via]\ [i
putere duhovniceasc\. În acest fel, paralel cu respira]ia trupului se
va desf\[ura, ca o alt\ respira]ie, cugetarea neîncetat\ (cu smerit\
cugetare) la Domnul nostru Iisus Hristos, unit\ cu sim]irea inimii.

Domnul nostru Iisus Hristos ne spune: "Lua]i jugul Meu asupra
voastr\ [i înv\]a]i de la Mine c\ sunt blând [i smerit cu inima [i ve]i
avea odihn\ sufletelor voastre" (Matei 11, 29).

Smerenia cre[tin\ este un dar dumnezeiesc [i o cunoa[tere de
sine, în raport cu Dumnezeu [i cu semenii no[tri. Darul smereniei
cre[tine trebuie p\strat [i sporit, fiind, totodat\, o virtute cre[tin\.

Smerenia cre[tin\ este lumina în care putem vedea Lumina-
Dumnezeu, dup\ cum ne spune psalmistul: "Întru lumina Ta vom
vedea Lumin\" (Psalm 35, 10).
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Cuviosul Siluan Athonitul ne spune: "Oamenii nu înva]\ smere-
nia [i pentru mândria lor nu pot primi darurile Duhului Sfânt [i,
de aceea, întreaga lume sufer\.

Dac\ oamenii ar cunoa[te pe Domnul [i ar [ti cât de milostiv,
smerit [i blând este, într-un singur ceas s-ar schimba fa]a întregii
lumi [i în toate ar fi o mare bucurie [i dragoste dumnezeiasc\".

Sfântul Ioan Sc\raru ne spune c\ "smerita cugetare, este un har
f\r\ de nume al sufletului, având nume doar pentru cei care au
gustat experien]a ei".

Iar Cuviosul Siluan Athonitul zice: "Oamenii nu cunosc puterea
smeritei cuget\ri [i de aceea sunt atra[i spre cele p\mânte[ti [i spre
mândria min]ii. Dac\ oamenii ar afla puterea smeritei cuget\ri,
atunci ar p\r\si celelate [tiin]e [i înv\]\turi [i ar c\uta numai
înv\]\tura duhovniceasc\ a smeritei cuget\ri. Dar f\r\ Duhul Sfânt,
oamenii nu pot cunoa[te puterea smeritei cuget\ri".

Smerita cugetare cur\]e[te inima cu lacrimile duhovnice[ti [i o
umple de pace prin venirea Duhului Sfânt.

Smerita cugetare este u[a Împ\r\]iei lui Dumnezeu, iar cei care au
intrat prin ea vin la Dumnezeu. Iar f\r\ smerita cugetare, zadarnic\
este toat\ osteneala [i cu multe dureri [i necazuri calea mântuirii.

Smerita cugetare avem atunci când pe to]i oamenii [i pe toat\
f\ptura îi vom vedea mai buni ca noi.

Smerenia este comoara tuturor virtu]ilor. Ea ascunde toate vir-
tu]ile [i, în final, se ascunde [i ea.

Cum putem s\ dobândim smerita cugetare?

Smerita cugetare se na[te în om [i prin rug\ciune. Pentru c\,
atunci când are cineva nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, face multe
rug\ciuni [i, pe cât le înmul]e[te pe acestea, pe atât darul Duhului
Sfânt smere[te inima sa.

Puterea diavolului, când aude numele Domnului Iisus Hristos
chemat în rug\ciune, de c\tre cel ce se roag\ (cu smerit\ cugetare)
începe s\ se clatine. Atunci diavolul a]â]\ în om toate patimile,
c\utând s\-l întrerup\ pe cre[tin de la rug\ciune [i s\-l însp\i-
mânte. Pentru c\ lucrarea patimilor [i a demonilor sunt legate
între ele, c\ci demonul lucreaz\ prin mijlocirea patimilor.

Deci când, în vremea practic\rii "Rug\ciunii lui Iisus", vom sim]i o
deosebit\ fierbere a patimilor, s\ nu c\dem în dezn\dejde [i tulburare
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din aceast\ pricin\. Dimpotriv\, s\ ne îmb\rb\t\m [i s\ ne preg\tim
pentru o nevoin]\ mai puternic\, ca unii ce sim]im în chip v\dit c\
rug\ciunea a început s\ produc\ în noi lucrarea (de cur\]ire) care îi
este proprie.

Mintea, p\zitorul inimii

Paza min]ii (trezvia) este o lucrare duhovniceasc\ a cre[tinului
prin care cu ajutorul harului dumnezeiesc, se izb\ve[te de gân-
durile [i de cugetele cele rele. Iar dac\ nu gre[im cu gândul, nu
vom gre[i nici cu imagina]ia, nici cu cuvântul [i nici cu fapta.

Lucrarea min]ii este atunci când st\m cu aten]ia min]ii în inim\
[i, prin chemarea numelui lui Dumnezeu, înl\tur\m orice gând
care ar încerca s\ p\trund\ în inim\.

Iar rug\ciunea min]ii o are cel care se înt\re[te cu aten]ia în
inim\ [i de acolo înal]\ rug\ciunea c\tre Dumnezeu. Rug\ciunea
min]ii este rug\ciunea f\cut\ cu luarea aminte de sine, f\r\ gân-
duri, f\r\ cugete rele [i f\r\ imagina]ie.

Când în timpul practic\rii "Rug\ciunii lui Iisus" observ\m în
noi gânduri rele [i tulburare de patimi, Sfin]ii P\rin]i ne spun s\
înlocuim cuvântul p\c\tosul cu cuvântul patimii care ne lupt\ în
acel moment. Aceast\ sim]ire con[tient\ a patimilor noastre va
aduce o smerenie mai profund\ a min]ii noastre, preg\tindu-o, ast-
fel, pentru a primi harul cur\]itor de patimi.

Spre exemplu:
Dac\ ne lupt\ patima desfrân\rii, s\ ne rug\m: "Doamne Iisuse

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, desfrânatul!".
Dac\ zavistuim pe aproapele pentru darurile fire[ti [i dum-

nezeie[ti pe care le are, s\ ne rug\m: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, zavisnicul!".

Dac\ ne mândrim, s\ ne rug\m: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, cel mândru!".

Dac\ avem gânduri de hul\, s\ ne rug\m: "Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, hulitorul!".

Dac\ suntem nemul]umi]i, s\ ne rug\m: "Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, cel nevrednic de darurile Tale!".

Dac\ suntem împietri]i la inim\, s\ ne rug\m: "Doamne Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, nesim]itorul!" [i a[a
mai departe, cu celelalte patimi care ne lupt\.
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Astfel, p\zindu-ne mintea, vom lovi cu smerita cugetare orice
gând r\u de piatra Hristos. Iar rug\ciunea noastr\ nu va mai fi
mecanic\, monoton\ [i lipsit\ de aten]ie, ci vom petrece într-o con-
tinu\ poc\in]\, preg\tindu-ne pentru a primi harul dumnezeiesc
cur\]itor, de patimi.

În timpul practic\rii "Rug\ciunii lui Iisus" cu smerit\ cugetare,
inima noastr\ se va înc\lzi, iar aceast\ c\ldur\ va ajuta mintea s\ se
coboare în inim\ [i s\ r\mân\ acolo, rugându-se.

Cur\]ia min]ii [i a inimii prin gânduri bune 

Rug\ciunea lui Iisus cur\]e[te inima, iar cur\]irea inimii spo-
re[te rug\ciunea. Dar nu ajunge numai rug\ciunea pentru
cur\]irea min]ii [i inimii noastre. Nu folose[te la nimic dac\ ne
rug\m, postim [i priveghem zile întregi, iar mintea noastr\ este
plin\ de gânduri rele fa]\ de aproapele.

Pentru c\ din minte, gândurile rele se pogoar\ în inim\ [i-l fac
pe om fiar\. Deoarece "din inim\ ies toate relele" (Matei 15, 19) [i
"din prisosul inimii vorbe[te gura " (Luca 6, 45).

Dumnezeu, îns\, vrea s\ avem "inima curat\". Iar inima noastr\
este curat\ atunci când nu îng\duim s\ treac\ prin mintea noastr\
gânduri rele fa]\ de semenul nostru, fie c\ avem sau nu dreptate.

O rug\ciune spus\ cu inima murdar\ de gânduri rele va murd\-
ri [i rug\ciunea, c\ci gândul preamurdar învinge gândul rug\ciu-
nii. Pentru c\ dac\ punem mir peste ulei stricat, se stric\ tot mirul.

Un gând bun [i curat are mai mare putere decât orice nevoin]\
am face, pentru c\ gândurile bune paralizeaz\ gândurile rele [i
diavole[ti înainte de atac, ne spune Cuviosul Paisie Aghioritul.

Datorit\ firii noastre c\zute, a p\catelor, a ispitelor care vin de
la oameni [i de la diavoli, vom avea gânduri rele.

De aceea, cre[tinul trebuie s\ fac\ în mintea sa o fabric\ de gân-
duri bune, în care s\ fac\ numai gânduri bune, iar gândurile rele
s\ le schimbe în gânduri bune, având ca temelie smerita cugetare.

Prin gândurile rele, de judecare [i nedreptate asupra aproa-
pelui, împiedic\m venirea harului dumnezeiesc [i l\s\m pe diavol
s\ lucreze liber asupra noastr\. Îns\ gândurile curate pe care le cul-
tiv\m în inima noastr\, c\utând s\ vedem numai p\r]ile bune ale
semenului nostru, au mai mare putere decât toat\ nevoin]a pe care
am face-o [i ne ajut\ mai eficient.
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Fiecare cre[tin trebuie s\ ajung\ s\ le vad\ pe toate curate.
Sfântul Apostol Pavel ne spune: "Toate sunt curate celor cura]i. Dar
pentru cei întina]i [i necredincio[i nimic nu este curat, dimpotriv\,
lor li s-au întunecat [i mintea [i credin]a" (Tit 1, 15).

Îndrumar pentru dobândirea smeritei cuget\ri cu ajutorul
"Rug\ciunii lui Iisus"

Via]\ cre[tinului trebuie s\ fie o continu\ poc\in]\. Iar acest
lucru se poate realiza practicând "Rug\ciunea lui Iisus".

1. În primul rând, trebuie s\ fii împ\cat cu tine însu]i [i cu
fratele t\u, iertând totul, chiar dac\ ai sau nu ai dreptate (Matei 5,
24;11, 25) [i cur\]indu-]i sufletul prin Taina Sfintei Spovedanii. 

2. Înainte de a ne ruga, trebuie s\ ne cur\]im mintea [i inima
prin gânduri [i fapte bune. Pentru c\ prin gândurile rele, de jude-
care [i nedreptate asupra aproapelui, împiedic\m venirea harului
dumnezeiesc [i l\s\m pe diavol s\ lucreze liber asupra noastr\.

Îns\ gândurile curate pe care le cultiv\m în inima noastr\, c\u-
tând s\ vedem numai p\r]ile bune ale semenului nostru, au mai
mare putere decât toat\ nevoin]a pe care am face-o [i ne ajut\ mai
eficient. Trebuie s\-i vedem pe to]i oamenii, toat\ f\ptura [i chiar
pe diavoli mai buni ca noi. (Prin p\cate devenim robi ai diavolilor
[i, deci, suntem mai r\i ca ei.)

3. Apoi s\ facem un exerci]iu, practicând "Rug\ciunea lui Iisus",
în lini[te total\ [i în singur\tate, de cel pu]in dou\ ori pe zi, câte 15
minute. În timpul acestui exerci]iu suntem aten]i cu mintea [i orice
gând bun sau r\u pe care îl avem îl lovim de Piatra Hristos, zicând
"Rug\ciunea lui Iisus" cu smerit\-cugetare. Vom deveni mai inte-
rioriza]i [i mai con[tien]i de p\catele noastre dac\ înlocuim cuvân-
tul "p\c\tos" prin cuvântul ce reprezint\ gândul sau patima care ne
lupt\.

Sfin]ii P\rin]i neptici spun c\: "O singur\ sim]ire dintre toate
sim]irile necurate ale inimii p\c\toase poate fi întrebuin]at\ în
practicarea Rug\ciunii lui Iisus, întristarea pentru p\cate, pentru
c\dere, pentru necur\]ie [i pentru pierderea sufletului. Sim]\mân-
tul de poc\in]\ face s\ amu]easc\ toate celelalte sim]\minte necu-
rate ale inimii. De aceea, cea dintâi porunc\ dat\ de Mântuitorul
Iisus Hristos oamenilor este poc\in]a: "Poc\i]i-v\, c\ s-a apropiat
Împ\r\]ia Cerurilor" (Mt. 4, 17).
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Spre exemplu, dac\ ne lupt\ desfrânarea, vom spune: "Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, desfrânatul!".

Dac\ ne lupt\ zavistia pentru darurile fire[ti [i duhovnice[ti ale
aproapelui, vom spune: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluie[te-m\ pe mine, zavistnicul!".

Iar atâta timp cât suntem lupta]i de patimi, s\ strig\m din toat\
inima [i cu toat\ convingerea: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluie[te-m\, pe mine îndr\citul!".

Dac\ ne lupt\ mânia, vom zice: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, ucig\torul de oameni!" [.a.m.d.

În acest fel, rug\ciunea noastr\ nu va mai fi monoton\ [i
mecanic\, ci va deveni con[tient\, interiorizat\ [i concentrat\. Este
bine s\ ne rug\m astfel pân\ când darul dumnezeiesc se va pogorî
asupra noastr\, cur\]indu-ne de p\cate [i alungând pe diavoli.
Dup\ aceasta, s\ continu\m nevoin]a cu smerita cugetare [i
"Rug\ciunea lui Iisus" în timp ce desf\[ur\m alte activit\]i, pentru
c\ diavolii [i oamenii p\c\to[i ne vor ispiti cu mândria, mânia, des-
frânarea [i celelate patimi, pentru a ne dobor` duhovnice[te.
Rug\ciunea o zicem rar, cu aten]ie, cu smerit\ cugetare [i nu tre-
buie s\ ne speriem [i s\ renun]\m când vom vedea în noi stârnin-
du-se patimile [i diavolii, pentru c\ acesta este semnul c\ a început
lucrarea cur\]itoare de patimi.

În timpul zile [i înainte de culcare s\ spunem "Rug\ciunea lui
Iisus" cu smerit\ cugetare, pe respira]ie sau pe pulsul inimii.

Iar când mintea ne este tulburat\ de duhurile lume[ti [i dia-
vole[ti [i nu ne putem ruga în gând, s\ spunem rug\ciunea cu voce
tare sau în [oapt\.

Lucrarea "Rug\ciunii lui Iisus" trebuie s\ fie tainic\, iar atunci
când suntem solicita]i la ascult\ri binecuvântate, s\ le împlinim cu
dragoste cre[tineasc\.

Ce vom ob]ine? Se cultiv\ voin]a de a ne ruga, se face sim]it\
lucrarea harului dumnezeiesc care ne cur\]e[te de patimi, avem
smerit\ cugetare, pace [i bucurie duhovniceasc\.

Cuviosul Siluan Athonitul ne înva]\: "Foarte bun lucru este a
înv\]a smerenia lui Hristos, cu ea via]a cre[tin\ este u[oar\ [i fru-
moas\ [i toate se fac dragi inimii. Numai celor smeri]i li se arat\ pe
Sine Domnul prin Duhul Sfânt. Dar dac\ nu ne smerim, nu vom
vedea pe Dumnezeu". Iar dac\ nu ne smerim, darul Duhului Sfânt

31



se va îndep\rta de la noi [i vom c\dea în patimi trupe[ti [i în curse-
le oamenilor p\c\to[i [i ale diavolilor.

Cât timp suntem încep\tori în practicarea "Rug\ciunii lui Iisus"
trebuie s\ fim aten]i la muncile care solicit\ aten]ia [i sunt pericu-
loase (conducerea unui autoturism, a unui utilaj, traversarea
str\zilor, a liniilor ferate, etc.).

Gre[eli în practicarea "Rug\ciunii lui Iisus

1. Cre[tinul care practic\ "Rug\ciunea lui Iisus" trebuie s\ aib\
dreapt\ socoteal\. Asceza aspr\, postul [i privegherea, pentru a
primi darurile dumnezeie[ti, îl pot conduce pe nevoitor la mândrie
[i chiar la ie[irea din min]i. Dac\, în timpul practic\rii "Rug\ciunii
lui Iisus", ne vom considera mai buni ca semenul nostru, nu ne
afl\m pe calea smeritei cuget\ri, lucrarea noastr\ f\cându-se cu
duh de mândrie.

2. Exist\ cre[tini care practic\ "Rug\ciunea lui Iisus" cu scopul
de a ajunge în scurt timp la vederea "Luminii dumnezeie[ti" [i,
nereu[ind, î[i pierd râvna sau dezn\d\jduiesc. Nevoitorul trebuie
s\ [tie c\ acest lucru nu se întâmpl\ imediat, ci dup\ mul]i ani,
atunci când ajungem la smerenia în care vom putea vedea Lumina
dumnezeiasc\.

3. Alt\ gre[eal\ este atunci când d\m importan]\ metodelor
psihotehnice de practicare a "Rug\ciunii lui Iisus", considerându-le
miraculoase.

4. Alt\ gre[eal\ este atunci când vrem s\ trecem prea repede de
la o treapt\ de rug\ciune la alta. De asemenea, nu trebuie s\ ne
gândim prea mult în ce treapt\ de rug\ciune ne afl\m.

5. O alt\ ispit\ a "Rug\ciunii lui Iisus" este cea legat\ de lacrimi.
Atunci când "Rug\ciunea lui Iisus" r\mâne în minte, ochii vars\
multe lacrimi duhovnice[ti. Dar acest lucru nu este întotdeauna
obligatoriu. De asemenea, pot ap\rea [i lacrimi rele.

6. Nu c\uta]i senza]ionalul. Fugi]i de vedenii [i vise, pentru c\ sun-
tem p\c\to[i [i nu suntem vrednici de descoperiri dumnezeie[ti.

Vie]uirea cre[tin\. Întreb\ri [i r\spunsuri

P\rintele Cleopa: Prea Cuvioase P\rinte Stare], v\ rug\m s\ ne
spune]i câteva cuvinte despre reactivarea mi[c\rii "Rugul Aprins".
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P\rintele Mina: Problema pe care o pune aceast\ mi[care du-
hovniceasc\ este urm\toarea: Ce opunem noi cre[tinii ortodoc[i
seculariz\rii, modernismului [i mi[c\rilor anticre[tine?

P\rintele Ierodiacon Cleopa Paraschiv recomand\ o mi[care
mai ampl\, cunoscut\ în trecut, sub numele de "Rugul Aprins". Are
un caracter moral, dogmatic [i mistic incontestabil. Reactivarea
acestei mi[c\ri duhovnice[ti este pornit\ dintr-o râvn\ curat\, cu
bune inten]ii de trezire duhovniceasc\. Se propune un program [i
mijloacele care conduc la realizarea acestui scop [i îndeamn\ cleri-
ci [i laici, ca s\ participe efectiv la aceast\ trezire sufleteasc\.

Este bine s\ men]ion\m c\ expresia "Rugul Aprins" este biblic\,
o întâlnim în cartea "Ie[ire", când Moise era cu turmele de oi în
muntele lui Dumnezeu, la Horeb, "iar îngerul Domnului i s-a ar\tat
într-o par\ de foc din mijlocul unui rug, [i (Moise) a b\gat de
seam\ c\ rugul ardea, dar rugul nu se mistuia" (Ie[ire, 3, 2).

De la acest mister a luat denumirea mi[carea isihast\ de la
M\n\stirea Antim în anul 1945. Tema este biblic\ [i conduce la
ideea de a aprinde râvna pentru o trezire la via]a spiritual\, aseme-
nea rugului care ardea [i nu se mistuia. Biserica Ortodox\ vede în
acest mister taina întrup\rii lui Dumnezeu din Fecioara Maria, care
a primit în preacurat trupul ei focul dumnezeirii [i nu a ars. {i noi
primim focul dumnezeirii nu pentru ca s\ ne ard\, ci ca s\ ne
cur\]easc\ de toat\ întin\ciunea, când chem\m numele lui Hristos
[i când în smerenie facem poc\in]\; dar, în special, când primim
Sfânta Împ\rt\[anie.

În aceast\ lucrare sfânt\ trebuie s\ vedem prezen]a lui
Dumnezeu [i s\ ne apropiem cu fric\ [i cu cutremur, precum îl
aten]ioneaz\ Dumnezeu pe Moise: "De aici mai departe s\ nu te
apropii!; scoate-]i înc\l]\mintea din picioare, c\ locul pe care stai
este p\mânt sfânt! Nu te apropia aici!" (Ie[ire 3, 5). Cu alte cuvinte,
Domnul a zis: de locul cel sfânt [i de Dumnezeu apropie-te cu
cur\]ia cugetului [i a inimii, [i nu cu îndr\zneal\ [i neru[inare sau
cu nesocotin]\, ci cu fric\ [i cu cutremur, c\ci în acest loc este
Domnul. {i în]elege de aici c\ [i noi, prin chemarea numelui
Domnului Iisus în cugetul [i în inima noastr\, vom aprinde
dragostea de Hristos. Duhul Sfânt s\ ard\ în noi zgura p\catului,
s\ ne cur\]easc\ cu focul care arde, dar nu ne mistuie, ci ne
sfin]e[te cu numele S\u cel Sfânt: "Foc am venit s\ arunc pe p\mânt
[i cât a[ vrea s\ fie acum aprins!" (Luca 12, 49).
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Mi[carea "Rugul Aprins" a fost organizat\ de c\tre clerici [i
mireni, to]i intelectuali de marc\: scriitori, medici, pictori, muzi-
cieni, studen]i. Important\ era practicarea "Rug\ciunii lui Iisus".
P\rintele Arhimandrit Sofian Boghiu spunea c\, la acea vreme, exista
pu]in\ bibliografie mistic\ în limba român\, iar cei care participau
la [edin]ele "Rugului Aprins" sus]ineau referate în leg\tur\ cu isi-
hasmul [i "Rug\ciunea lui Iisus".

La aceste [edin]e a participat [i p\rintele rus Ioan Kulighin, care
avea "Rug\ciunea inimii" [i îi ini]ia pe membrii grupului în aceast\
practic\. Conduc\torul mi[c\rii, poetul, gazetarul [i marele om de
cultur\ Daniil Tudor a fost ini]iat, pentru a practica "Rug\ciunea
lui Iisus", de c\tre p\rintele Ioan Kulighin.

Aceast\ mi[care, ce [i-a avut început de a fiin]a cu preocup\ri
isihaste, ast\zi o reactiv\m prin ceea ce numim noi: "Rug\ciunea
lui Iisus pentru to]i", c\ci vremurile ne duc în mod excesiv la toate
josniciile ce se propag\ în societatea zilelor noastre, iar noi venim
s\ le contrapunem practica "Rug\ciunii lui Iisus pentru to]i".

Ideea î[i g\se[te oarecum ecou în inimile multor teologi, mai
ales ale acelora care au trecut prin suferin]ele grele ale temni]ei
comuniste. Ace[tia  (credincio[i,  c\lug\ri, preo]i), fiind în izolare
[i în prigoan\, supu[i la grele încerc\ri [i suferin]e, m\rturisesc c\
nu le lipsea practica "Rug\ciunii inimii", a[a cum vedem din
cuvintele P\rintelui Sofian Boghiu. Iat\ o m\rturie în leg\tur\ cu
Cr\ciunul petrecut în anul 1949, la Aiud, în închisoare: "Dup\
de[teptare [i deschidere, folosind timpul în care mili]ienii erau
ocupa]i cu programul lor pân\ în jurul orelor 9-10; programul
nostru cuprindea: rug\ciunile [i psalmii dimine]ii, f\cute în
comun; citirea unui capitol sau a unei pericope evanghelice, din
memorie; comentariu exegetic al pericopei, actualizarea ei, ra-
portat\ la persoana proprie (…) [i apoi, firesc, la rug\ciunea
inimii (isihast\), cunoscut\ celor mai vechi în închisoare din
scrierile Sfin]ilor P\rin]i, Grigorie Palama [i Teodor Studitul …"
(Imn pentru crucea purtat\", de Virgil Maxim, Editura Gardian,
Timi[oara, 1997).

Noi nu facem altceva decât s\ reactiv\m aceast\ practic\ a
"Rug\ciunii isihaste", "Rug\ciunea lui Iisus pentru to]i", motiva]i de
josniciile care au invadat în societatea zilelor noastre. Când vorbim
de "Rugul Aprins", s\ lu\m aminte c\ e momentul s\-i d\m extin-
dere în via]a Bisericii; "Rugul Aprins" s\ aprind\ [i via]a Clerului
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Bisericii noastre, unde s\ se vad\ mai mult\ râvn\ pentru slujirea
în mai mult\ evlavie, rug\ciune [i poc\in]\ a preotului.

M\ voi referi la câteva exemple de clerici care s-au distins ca
mari nevoitori [i duhovnici.

Prea Cuviosul P\rinte, Ieroschimonahul Daniil Tudor, stare] la
M\n\stirea Rar\u, între anii 1954-1958, om cu vast\ preg\tire cul-
tural\ [i mare teolog, nevoitor în via]a de sih\strie, practicant al
Rug\ciunii isihaste. A fost bun duhovnic [i îndrum\tor al acelora
care i-au fost ucenici. Când mi[carea "Rugul Aprins" a fost interzis\
de autorit\]ile comuniste, Ieroschimonahul Daniil Tudor a fost
condamnat la 25 de ani de închisoare [i a murit ca martir în
închisoarea de la Aiud.

P\rintele stare]  Arhim. Ioan Ilarion, de la M\n\stirea Sih\stria
Rar\u, ucenic al p\rintelui Daniil Tudor la M\n\stirea Rar\u, între
anii 1956-1958, arat\, într-un articol publicat în luna ianuarie
2003, via]a de evlavie pe care p\rintele Daniil Tudor o imprimase
ucenicilor s\i în practica "Rug\ciunii isihaste": "vedeam fra]i tineri,
de 16-17 ani, cu metaniile în mân\, t\cu]i [i senini… când se întâl-
neau doi fra]i prin curtea mân\stirii, se închinau unul în fa]a
celuilalt, de fiecare dat\ î[i ziceau "binecuvânta]i" cu mare evlavie [i
respect (…)". În r\stimpuri, fra]ii se opreau din munc\, st\teau în
genunchi [i se rugau chiar acolo, sub cerul liber (…); asta era una
dintre ascult\rile date de stare]: în m\n\stirea Rar\u nu se muncea
niciodat\ o or\ întreag\. O jum\tate de or\ munceai, o jum\tate de
or\ trebuia s\ cite[ti sau s\ te rogi. Fiecare c\lug\r avea m\t\niile
la brâu [i o tr\istu]\ din lân\, pus\ pe dup\ cap, piezi[, în care
obligatoriu purta o carte de rug\ciuni. Îi vedeai chiar [i pe monahii
ciobani, în vârf de munte, îngenunchia]i între oi, cu palmele încle[-
tate de rug\. A[a umbla [i stare]ul, îmbr\cat modest, ca un simplul
monah. Rug\ciune, rug\ciune, rug\ciune-neîntrerupt\, acesta era
principalul lui îndemn(…).

Avea mereu "Rug\ciunea lui Iisus" în suflet (…). {tia [ase limbi
str\ine la perfec]ie, toat\ noaptea se ruga [i citea (…); atunci când
ne înv\]a cum s\ ne rug\m [i ce înseamn\ "Rug\ciunea inimii",
amintea, adesea, "despre puternica lui experien]\ mistic\ pe care a
tr\it-o…".

În zilele noastre putem aminti alte exemple de stare]i spre care
se îndreapt\ credincio[ii pentru a g\si îndrum\tori de via]\
duhovniceasc\, duhovnici cu via]\ îmbun\t\]it\ în m\n\stire
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(Arhim. Arsenie Papacioc, Arhim. Ioanichie B\lan, Arhim. Teofil
P\r\ianu, Protos. Iustin Pârvu, Ierom. Adrian F\ge]eanu…).

Un stare], dup\ ce are numirea de stare] [i cunoa[te atribu]iile
administrative, trebuie s\ fie un p\rinte duhovnicesc, pentru ca,
prin exemplul vie]ii lui, s\ îndrume pe fii s\i duhovnice[ti —
ucenicii lui. Stare]ului pe lâng\ îndatoriile sale adminstrative, nu
trebuie s\-i lipseac\ via]a de evlavie [i rug\ciune permanent\, în
care î[i afl\ împlinirea sa duhovniceasc\, fiind cu luare aminte la
cuvintele Domnului Iisus Hristos: "Priveghea]i [i v\ ruga]i, ca s\ nu
intra]i în ispite" ( Matei 26, 41).

Dup\ cuvântul Domnului, stare]ul s\ îndrume la via]a de ne-
voin]\ [i de tr\ire duhovniceasc\ [i, în mod deosebit, la paza min]ii,
paza limbii, înfrânarea [i pravila mare [i de calitate. Iar ca p\stor
de suflete, s\ nu-i lipseasc\ tactul pastoral, având exemplul pe Iisus
Hristos — P\storul cel Bun, care s-a d\ruit în slujba oamenilor
pân\ la jertfa suprem\.

Un stare] cu o preg\tire spiritual\ [i cultural\ la cerin]ele
vremii actuale trebuie s\ fie cu deschidere [i d\ruire prin acte
filantropice, [i anume: ca duhovnic, s\ fie la dispozi]ia cre-
dincio[ilor; ca bun îndrum\tor, s\ le r\spund\ la problemele lor
multiple [i la diferitele lor necazuri; omului obidit s\-i fie sprijin
[i ajutor.  S\ construiasc\, s\ sus]in\ material [i finaciar în spirit
samarinean orfelinatele, azilele de b\trâni, spitalele [i persoanele
defavorizate.

Ca exemplul men]ion\m pe Prea Cuviosul P\rinte Stare] Iustin
Pârvu de la M\n\stirea Petru-Vod\, din Mitropolia Moldovei [i
Bucovinei.

Personal, am binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române de a propov\dui practica isihast\ [i "Rug\-
ciunea lui Iisus" [i, din anul 1993, merg prin parohii, prin
m\n\stiri [i prin centrele culturale, peste tot, unde sunt invitat, [i
propov\duiesc despre înv\]area [i practicarea "Rug\ciunii lui
Iisus".

To]i preo]ii Bisericii Ortodoxe au preg\tire cultural-teologic\,
Seminarul [i Facultatea de Teologie, iar al]ii [i alte studii. To]i
preo]ii care fac parte din Clerul Bisericii Ortodoxe au hirotonia [i
preg\tirea de a predica Evanghelia lui Hristos. Prin faptul c\ li se
încredin]eaz\ o parohie, se consider\ c\ sunt preg\ti]i [i capabili s\
conduc\ pe credincio[i la limanul mântuirii.
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Dar, la preg\tirea pe care o are pentru a adminstra Sfintele
Taine [i pentru a p\stori pe credincio[ii din parohie, îi mai trebuie
pentru a fi un bun p\stor [i lumin\ lumii:

1. evlavia sau credincio[ia [i
2. rug\ciunea particular\ (nu numai rug\ciunile cu care se

roag\ în Biseric\). Calitatea misiunii pastorale depinde de calitatea
rug\ciunii preotului. Atunci când rug\ciunea particular\ a preotu-
lui este f\cut\ cu evlavie [i este meditativ\, iar predica reflect\
Cuvântul lui Dumnezeu [i tr\irea personal\, pastora]ia are succes.

Prin urmare, pe lâng\ preg\tirea cultural-teologic\, preotului
nu trebuie s\-i lipseasc\ aceste dou\ virtu]i: evlavia [i rug\ciunea
personal\. Astfel va putea ridica via]a spiritual\ a credincio[ilor din
parohia sa. Dac\ va avea [i aceste dou\ virtu]i, va putea duce [i o
via]\ de poc\in]\ exemplar\. Se va spovedi [i va împlini zilnic
canonul de rug\ciuni personale care îl va înt\ri în misiunea lui
duhovniceasc\ de preot misionar. Va trebui s\ fac\ [i acte cari-
tabile.

Toate acestea i se cer unui preot de mir, paroh, credincios,
evlavios [i rug\tor. Unii preo]i de mir, în rug\ciunile liturgice se
roag\ în mod deosebit pentru toate categoriile sociale: s\raci,
tineri, studen]i, copii, elevi. Sâmb\ta s\vâr[esc Sfânta Liturghie
pentru elevi care cânt\ [i dau r\spunsuri la stran\. Astfel, copiii
deprind cânt\rile Sfintei Liturghii [i particip\  activ la via]a litur-
gic\.

O preocupare bine organizat\ la toate nivelurile este fapta
filantropic\, altruist\: pentru sinistra]i, s\raci, copii orfani, b\trâni
[i handicapa]i, pentru care se procur\ alimente, materiale de con-
struc]ii, mobil\ etc. La Hramul Bisericii se face colect\ de alimente
[i bani, cu ajutorul consilierilor [i credincio[ilor care au fost
preg\ti]i pentru aceast\ misiune.

În leg\tur\ cu activit\]ile men]ionate eviden]iem pe I. C.
Savrofor Gheorghe Grindu, cu prezbitera — înv\]\toarea Maria,
din parohia Sfântul Gheorghe, B-ul 15 nov. Nr.29,  Bra[ov.

Apoi p\rintele T\nase Nicolae din parohia Valea Plopului, care
a înfiin]at un c\min-orfelinat; având în între]inere, îndrumare [i
educare în spirit cre[tin ortodox, peste 100 de copii.

Eviden]iem [i pe p\rintele paroh Milea Mihail din Buz\u care
a înfiin]at un c\min pentru copiii str\zii, ocupându-se de
între]inerea, educarea [i formarea copiilor în domeniul artei
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populare. A construit [i o Biseric\ cu numele "Biserica Copiilor
Str\zii".

Aceste personalit\]i ale Bisericii noastre Ortodoxe trebuie s\ fie
eviden]iate pentru calit\]ile lor de evanghelizare [i slujire dia-
conal\. Prin ei se înnoie[te Biserica [i va arde cu har dumnezeiesc,
ca Rugul Aprins.

P\rintele Cleopa: Problema vie]uirii cre[tine, a misticii, a unirii cu
Hristos, aceasta este, în fond, [i isihasmul. Îns\ o problem\ funda-
mental\, pe care o abordeaz\ mi[carea "Rugul Aprins", este cea a
timpului în care muncim [i a timpului liber.

Spre exemplul, în cursul s\pt\mânii, desf\[or o munc\ mai
pu]in cre[tin\ sau chiar necre[tin\: lucrez la un bar, la o dis-
cotec\, la un restaurant, sau patronul m\ oblig\ s\ fac ilegalit\]i,
s\ lucrez în s\rb\tori etc. Mi[carea "Rugul Aprins" trateaz\ acum
rug\ciunea [i fapta cre[tin\. Mirenii care vor s\ sporeasc\ du-
hovnice[te trebuie s\ petreac\ timpul liber tot cre[tine[te: s\
ajute la repara]ia, cur\]enia [i construc]ia de Biserici, activit\]i
filantropice, editoriale, pelerinaje la Sfintele M\n\stiri, activit\]i
corale etc.

P\rintele Mina: Cre[tinul ortodox trebuie s\ se roage lui Dumnezeu
[i s\-[i g\seasc\ un loc de munc\ potrivit cu starea lui sufleteasc\,
potrivit cu dorin]a de a progresa în via]a duhovniceasc\. F\când
astfel, `i va ajuta [i pe al]i oameni s\ se mântuiasc\. Sunt [i meserii
incompatibile cu vie]uirea cre[tin\. Noi trebuie s\ vedem pe fiecare
cre[tin în ce stadiu se afl\; s\-l îndrum\m [i s\-l ajut\m. Esen]ial
este urm\torul aspect: c\ el este acolo sau în alt\ parte, s\ sfin]easc\
locul [i s\ se ridice din r\ut\]i prin rug\ciune [i prin celelalte fapte
bune cre[tine.

Unui cre[tin care tr\ie[te în p\cate n-o s\-i spui de prima dat\
s\ practice "Rug\ciunea lui Iisus". Trebuie s\-i vorbe[ti mai întîi
despre lucrurile elementare: s\ nu mai fac\ p\cate, s\ se spo-
vedeasc\, s\ posteasc\, s\ participe regulat la Sfânta Liturghie, s\
fac\ milostenie [i s\ citeasc\ zilnic canonul de rug\ciuni personale.

P\rintele Cleopa: Mi[carea "Rugul Aprins" are urm\torul principiu
de baz\: Mai întîi, sfin]e[te-te pe tine [i apoi sfin]e[te lumea. Spre
exemplul, dac\ un scriitor a scris lucruri lume[ti [i p\c\toase,
duhovnicul îi va da canon s\ participe regulat la Sfânta Liturghie, s\
se spovedeasc\, s\ posteasc\, s\ citeasc\ zilnic canonul de rug\ciuni
personale [i s\ fie un scriitor cre[tin (s\ scrie c\r]i [i articole cre[tin-
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ortodoxe etc.). A[a, respectivul scriitor are posibilitatea s\
înmul]easc\, cre[tine[te, darurile primite de la Dumnezeu.

P\rintele Mina: Este o idee bun\. Arta este lucrarea care trans-
mite emo]ii [i sentimente. Prelucreaz\ o anumit\ realitate. Iar
sufletul artistului realizeaz\ acest lucru. De aceea, scriitorul trebuie
s\-[i formeze [i s\-[i sfin]easc\ sufletul cre[tine[te, s\ creeze în spi-
ritul moralei cre[tin ortodoxe care cur\]e[te: sfin]e[te [i mântu-
ie[te. C\ci pentru  fiecare cuvânt scris sau vorbit, vom da seam\ la
Înfrico[ata Judecat\: câ]i oameni am zidit suflete[te [i câ]i al]ii
[i-au pierdut sufletul, prin citirea c\r]ilor [i a predicilor noastre.

P\rintele Cleopa: Sau, dac\ e[ti doctor, vei primi canon s\ fii doc-
tor cre[tin, s\ practici o medicin\ cre[tin ortodox\. În primul rând,
s\ tr\iasc\ cre[tine[te, s\ participe regulat la Sfânta Liturghie, s\ se
roage, s\ se spovedeasc\ [i celelalte fapte bune cre[tine, iar în pro-
fesia lui s\ lucreze la vindecarea bolnavilor cu harul dumnezeiesc,
pe care l-a primit prin Sfintele Taine. Pentru c\, dac\ doctorul este
necredincios, nu va lucra deplin prin el harul dumnezeiesc la vin-
decarea pacien]ilor.

P\rintele Mina: Un medic care cunoa[te înv\]\tura de credin]\
cre[tin ortodox\ [i vie]uie[te cre[tine[te este de mare folos pentru
bolnavi. El trebuie s\ lucreze dup\ [tiin]a medical\ pe care [i-a
însu[it-o [i harul lui Dumnezeu îi va da mult\ pricepere [i în]elep-
ciune. Harul lui Dumnezeu îl va în]elep]i [i-i va da puteri vin-
dec\toare. El va lucra la vindecarea bolnavilor cu puterile suflete[ti
[i trupe[ti, dar [i cu harul dumnezeiesc. Dac\ se roag\ în timp ce
pune diagnosticul sau trateaz\, va avea mare ajutor de la
Dumnezeu în activitatea sa. Un exemplul în acest sens este doc-
torul Pavel Chiril\, de la Asocia]ia Filantropic\ Medical Cre[tin\ —
Christiana.

În cadrul "Centrului de medicin\ naturist\ — Naturalia" a con-
struit o Biseric\ Ortodox\, unde a angajat, prin Patriarhia Ortodox\
Român\, un preot. S\pt\mânal vin sute de pacien]i pentru consult,
tratament [i asisten]\ religioas\ (Spovedanie, Sfântul Maslu, Sfânta
Împ\rt\[anie, Sfânta Liturghie).

P\rintele Cleopa: S\ abord\m un pic [i educa]ia cre[tin ortodox\
a copiilor. De aici începe lucrarea anticre[tin\. Ast\zi se înregis-
treaz\ avorturi [i na[teri la feti]e de 10-12 ani [i un rol important
negativ în educa]ie îl au televizorul, internetul, [coala [i familia.
Dac\ Biserica Ortodox\ înva]\ înfrânarea patimilor, societatea

39



civil\ de ast\zi propov\duie[te desfrânarea patimilor. Aceasta este
o politic\, o revolu]ie sexual\ care urm\re[te distrugerea duhov-
niceasc\ a ]\rii, de la nivelul copiilor. De ce? Dac\ cre[tinul face
p\cate trupe[ti, î[i stric\ sufletul [i trupul [i tr\ie[te [i munce[te
mai mult pentru a-[i împlini poftele p\c\toase. Acesta este scopul
urm\rit de cei care conduc ast\zi lumea: o societate de consum,
care s\ le aduc\ un profit maxim. Pentru c\ oamenii duhovnice[ti au
nevoie de foarte pu]in în ceea ce prive[te lucrurile materiale.

Ce se poate face, concret, în contextul actual, pentru educa]ia
cre[tin ortodox\ a copiilor? Pentru c\, dac\ de la o vârst\ mic\,
10-14 ani, fac p\cate mari, va fi foarte greu  ca, mai târziu, s\ aib\ o
vie]uire cre[tin ortodox\.

P\rintele Mina: Libertatea aceasta excesiv\ d\ posibilitatea
satanei s\ lucreze sub alte forme, ca s\-l aduc\ pe cre[tin la p\cate
trupe[ti. Sigur, trebuie s\ ne ocup\m de educa]ia cre[tin ortodox\
a copiilor [i a tineretului. Pesonal, le spun p\rin]ilor: "În casa dum-
nevoastr\ s\ ave]i un col] sacru unde întreaga familie s\-[i plece
genunchii [i s\ se roage lui Dumnezeu. Iar pe copil s\-l înve]e
credin]a ortodox\, s\ se roage, s\-l înve]e lucruri practice (s\ ude
florile, s\ fac\ mici cump\r\turi, cur\]enie etc.). Copilul trebuie
înv\]at [i cu munca, nu numai cu morala. Trebuie s\-l înve]i s\ se
fereasc\ de desfrâu [i de celelate p\cate; dac\, de mic, îl înve]i cu
aceste lucruri, îl înve]i s\ te asculte [i te va asculta mai târziu. În
timpul liber s\ mearg\ la Biseric\, în pelerinaje la Sfintele
Mân\stiri, s\ participe la activit\]i filantropice, [i nu la discotec\.
Discoteca este [coala iadului. Acolo se înva]\ desfrâul, be]ia, dro-
gurile, perversiunile sexuale etc. De asemenea, la televizor [i pe
internet s\ urm\reasc\ numai emisiunile educative, culturale [i
religioase.

Un alt aspect negativ este [i faptul c\ nu exist\ c\r]i de educa]ie
cre[tin-ortodox\ a copiilor; ei r\mân total descoperi]i în fa]a
ispitelor specifice acestei perioade: televizor, internet, pres\, par-
cul, strada, maidanul etc.

P\rintele Cleopa: Sunt, dar pu]ine. M\ gândesc c\, poate, ave]i
Sfin]ia Voastr\ posibilitatea s\ propune]i s\ se introduc\, în cadrul
Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ [i Asisten]\ Social\, cursuri de
educa]ie cre[tin ortodox\ a copiilor. Sfin]ii P\rin]i spun c\ trebuie
s\ educ\m copilul  cre[tine[te din fraged\ copil\rie, de la vârsta de
3-5 ani, când sufletul lui este curat [i nevinovat. S\-l înv\]\m cu
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ascultarea, rug\ciunea [i celelalte virtu]i pe m\sura vârstei lor.
Altfel, îl va educa lumea p\c\toas\ [i diavolii.

Noi ne propunem s\ scriem [i s\ tip\rim c\r]i sfinte la nivelul de
în]elegere a copiilor: Vie]ile Sfin]ilor pentru copii, pilde [i isto-
rioare morale, c\r]i de rug\ciune etc.

La toate neajunsurile expuse pân\ aici se adaug\ [i faptul c\ nici
p\rin]ii [i nici o parte din preo]i nu sunt preg\ti]i s\ fac\ educa]ie
cre[tin-ortodox\ copiilor mici. În unele cazuri, nici profesorii de
religie nu au credin]\, preg\tirea [i moralitatea necesare pred\rii
orelor de religie. Mai mult, unii dintre ei nu merg la biseric\, nu se
spovedesc, nu postesc. Astfel, se ajunge în situa]ia laiciz\rii înv\-
]\mântului religios ortodox. Mi-au spus p\rin]ii, c\ la [coala unde
înva]\ copiii lor, profesoarele de religie nu au o vie]uire cre[tin\ [i
vin îmbr\cate cu mini-jupe, decolteu [i machiate.

Preotul trebuie s\ predea orele de religie în [coal\, pentru c\
are harul preo]iei, preg\tirea [i experien]a necesar\, iar prin [coal\
trece toat\ popula]ia ]\rii. În timpul celor 8-12 ani de [coal\ se fac
cu elevii sute de ore de religie. Dac\ preo]ii din parohie nu au timp
s\ predea ore de religie în [coal\, s\ fie hirotoni]i, pentru aceasta,
absolven]i ai Facult\]ilor de Teologie.

Un preot mi-a spus c\ a înv\]at pe elevii din clasa a II-a, la ora
de religie, s\ spun\  "Rug\ciunea lui Iisus". Dup\ o s\pt\mân\, o
elev\ a venit [i a zis: "P\rinte, ne-a]i spus cum se începe
“Rug\ciunea lui Iisus”, dar nu ne-a]i spus cum se opre[te". În sufle-
tul ei curat [i nevinovat lucra darul "Rug\ciunii lui Iisus". Al]i copii
spuneau c\ adormeau spunând "Rug\ciunea lui Iisus", [i se trezeau
zicând-o.

P\rintele Mina: De astfel de copii trebuie s\ ne ocup\m în mod
special. S\-i înv\]\m, s\-i îndrum\m la marii no[tri duhovnici [i
spre mân\stirile noastre canonice. În privin]a celorlalte aspecte
prezentate, lucrurile sunt la început, înc\ sunt multe lipsuri, dar
tr\im cu n\dejdea c\ toate se vor rezolva. Biserica noastr\ ortodox\
a dat deja dispozi]ii de a se îndrepta aceste lipsuri, care se petrec
pentru c\ cei care au f\cut o astfel de preg\tire didactic\ sunt selec-
ta]i tot din rândul tineretului zilelor noastre, crescu]i [i influen]a]i
de multe josnicii [i nu sunt veni]i din cer, din ceata îngerilor.

P\rintele Cleopa: Mi[carea "Rugul Aprins" nu este o organiza]ie
cu membri cotizan]i, ci un duh de trezire [i tr\ire duhovniceasc\,
care trebuie s\ porneasc\ din rândul credincio[ilor [i preo]ilor care
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au cuno[tin]\ de obiectivele acestei mi[c\ri [i se angajeaz\ s\
tr\iasc\ mai întâi ei cre[tine[te [i apoi, pe m\sura puterii pe care o
au de la Dumnezeu, s\-i ajute [i pe ceilal]i, începând cu cei mai
apropia]i.

P\rintele Mina: Înainte de r\zboi era un c\lug\r, Dionisie
Lungu, care avea ziarul lui, "Glasul monahilor", în care scria articole [i
îndrum\ri duhovnice[ti pentru monahi. Mergea cu ma[ina, cu
trenul [i pe jos [i-l r\spândea în toat\ ]ara. Legat de acest aspect,
am scris [i o pies\ de teatru religioas\. Con]inutul ei are ca scop
trezirea la via]a duhovniceasc\. Am dat-o publicit\]ii.

P\rintele Cleopa: În acest domeniu este mult de lucru, pentru c\
noi nu avem cultur\ cre[tin-ortodox\ (literatur\, dramaturgie,
filme etc.), iar cre[tinii no[tri, în timpul liber, se cultiv\ cu ceea ce
g\sesc.

Un alt obiectiv al mi[c\rii "Rugul Aprins" îl reprezint\ pelerina-
jele interne [i externe, precum [i mân\stirile misionare. Nu to]i
ghizii sunt preg\ti]i pentru pelerinaje la mân\stiri [i nu toate
mân\stirile au personal monahal preg\tit [i condi]iile necesare
pentru primirea, îndrumarea [i cazarea pelerinilor. Consider c\ ar
fi bine s\ avem în ]ar\ 15-20 de mân\stiri preg\tite pentru misio-
narism. Ce spune]i de p\rintele Iustin Pârvu?

P\rintele Mina: P\rintele Iustin Pârvu este duhovnicul care s-a
d\ruit misionarismului. Ne trebuie mân\stiri misionare care s\
aib\ un rol deosebit în ceea ce prive[te via]a duhovniceasc\ a mo-
nahilor [i pelerinilor.

P\rintele Cleopa: În contextul exploziei informa]ionale, a mijloa-
celor  elecronice de informare (televizor, internet …), mul]i cre[tini
au renun]at la dou\ deprinderi care au un rol important în for-
marea lor duhovniceasc\: rug\ciunea [i lecturarea c\r]ilor sfinte.
Duhovnicii no[tri trebuie s\ dea canon de rug\ciuni cre[tinilor, dar
[i lecturarea c\r]ilor sfinte.

P\rintele Mina: Este foarte important acest lucru. Am scris un
articol pe aceast\ tem\: "Pentru o biseric\ dinamic\".

"Rug\ciunea lui Iisus" pentru to]i — îndrum\ri de
propov\duire

P\rintele Cleopa: Suntem la M\n\stirea "Sfin]ii Apostoli Petru [i
Pavel" din Hu[i, în luna septembrie 2002. P\rintele Mina Dobzeu
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prezint\ [i alte aspecte în leg\tur\ cu înv\]area [i propov\duirea
"Rug\ciunii lui Iisus" pentru to]i.

P\rintele Mina: Trebuie s\ facem deosebire net\ între cel ce se
consacr\ pentru a se ridica pe culmile ascensiunii duhovnice[ti [i
care folose[te "Rug\ciunea lui Iisus" ca arm\ de înduhovnicire [i
cre[tinul de rând, pe care vrem s\-l înv\]\m s\ deprind\ [i el
"Rug\ciunea lui Iisus". În acest caz, trebuie s\ o prezent\m ca pe o
rug\ciune simpl\, accesibil\ tuturor, dup\ cuvântul Domnului nos-
tru Iisus Hristos, Care ne zice: "Veni]i la Mine to]i cei osteni]i [i
împov\ra]i, [i Eu v\ voi odihni! Lua]i jugul Meu asupra voastr\; [i
înv\]a]i-v\ de la Mine, c\ sunt blând [i smerit cu inima, [i ve]i afla
odihn\ sufletelor voastre!" (Matei 11, 28-29).

În]elegem ca noi s\ prezent\m "Rug\ciunea lui Iisus" astfel încât
s-o priceap\ cel încep\tor. S\ nu-i spunem lucruri prea înalte, care
s\-l sperie, [i s\ cread\ c\ aceast\ rug\ciune nu este pentru el.

"Rug\ciunea lui Iisus" este greu de realizat când cre[tinul vrea
dintr-o dat\ s\ fac\ minuni [i nu în]elege c\ trebuie s\ r\mân\ la
smerenia vame[ului. Noi trebuie s\ recomand\m un exerci]iu scurt
pentru a-[i câ[tiga deprinderea de a se ruga cu aceast\ rug\ciune
[i pentru a se cobor` cu mintea în inim\, pentru ca apoi s\ aplice
aceast\ deprindere la toate rug\ciunile din pravila zilnic\. A[a se
poate realiza calitatea rug\ciunii. Deci acesta este scopul urm\rit:
s\ realiz\m calitatea rug\ciunii, folosind întreaga pravil\ de
rug\ciune.

Nu trebuie s\ renun]\m la canonul de rug\cini personale,
deoarece el cuprinde toate felurile de rug\ciune: de laud\, de
mul]umire, de cerere [i rug\ciune de poc\in]\. Astfel s-o
prezent\m [i s\ nu spunem c\ este greu. Aceasta este o expresie
care nu zide[te pe omul mai pu]in credincios [i educat. La cei
încep\tori nu trebuie s\ le d\m deodat\ totul, ci treptat, [i s\-i
hr\nim cu lapte.

"Rug\ciunea lui Iisus" nu este o tain\, cum sunt cele [apte Sfinte
Taine ale Bisericii, pe care le s\vâr[e[te numai preotul, ci este o
rug\ciune de poc\in]\. Nu-l oblig\m de la început pe cre[tin la
multe, ca s\ nu-l însp\imânt\m. Iar când îi explic\m c\ va trece
prin ispite, trebuie s\-l încuraj\m, pentru c\ Dumnezeu nu d\
ispite peste puterile omului: "Fericit b\rbatul care rabd\ ispita,
fiindc\ la cap\tul încerc\rii va primi cununa vie]ii, pe care
Dumneueu le-a f\g\duit-o celor ce-L iubesc" (Iacob 1, 12).
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Dar ispita este bun\, pentru ca s\-l înt\reasc\ [i s\-l instruiasc\
în lucrarea cea bun\ [i ziditoare de suflet a rug\ciunii. Ispita e bun\
pentru c\ aduce încercare, încercarea aduce r\bdare, r\bdarea
aduce n\dejde, iar n\dejdea nu ne d\ de ru[ine.

S\ propov\duim "Rug\ciunea lui Iisus" ca pe-o rug\ciune sim-
pl\, de poc\in]\,  pe care s-o înve]e tot cre[tinul, ca pe ceva ce este
accesibil [i nu ca pe ceva care s\-l însp\imânte. S\ nu r\mânem
tributari practicilor trecutului, când aceast\ rug\ciune era prezen-
tat\ cu mare exigen]\.

În special, s\ lu\m aminte s\ nu umbl\m dup\ minuni; s\ ne
ferim de supersti]ii, de vise, de vedenii, de [oaptele diavolilor, c\ci
acestea sunt lucr\ri ale satanei. Cre[tinul ortodox se conduce dup\
ra]iunea s\n\toas\, luminat\ de în]elepciunea lui Dumnezeu, pe
care o afl\ [i o prime[te din Sfânta Scriptur\ [i Sfânta Tradi]ie, din
predicile [i catehezele preo]ilor, precum [i din lecturarea c\r]ilor
sfinte.

S\ le vorbim credincio[ilor despre Rug\ciunea lui Iisus, în limba
vame[ului, a tâlharului de pe cruce [i a femeii canaanience.
Trebuie s\ ne coborâm din castelul de filde[ într-o lume mult se-
cularizat\ [i mult înstr\inat\ de la Dumnezeu. Biserica lui Hristos
este pentru to]i, nu numai pentru cei spori]i duhovnice[te. Iar
Domnul nostru Iisus Hristos [tie s\ se pogoare la cei care au nevoie
de mântuire, precum ne spune: "Nu cei s\n\to[i au nevoie de doc-
tor, ci cei bolnavi… c\ n-am venit s\-i chem pe cei drep]i la
poc\in]\, ci pe cei p\c\to[i" (Matei 9, 12-13). Deci s\ îndep\rt\m
aspectul fariseic din propov\duire. Domnul nostru Iisus Hristos ne
spune: "Împ\r\]ia lui Dumnezeu este înl\untrul vostru" (Luca 17,
21) [i ne îndeamn\: "Priveghia]i [i v\ ruga]i, ca s\ nu intra]i în
ispit\. C\ duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios" (Matei
26, 41).

Ce auzim, îns\, la unii monahii ast\zi: "Nu m\ rog cu "Rug\ciunea
lui Iisus", pentru c\ voi avea ispite"; "Nu citesc la Psaltire, c\ci voi
avea ispite". Dar Domnul Iisus Hristos ne îndeamn\: "Intra]i pe
poarta cea strâmt\;c\ larg\ este poarta — [i lat este drumul ce duce
la pieire [i mul]i sunt cei ce intr\ prin el; [i strâmt\ este poarta —
[i îngust este drumul ce duce la via]\ — [i pu]ini sunt cei ce îl afl\"
(Matei 7, 13-14). S\ intr\m pe poarta cea strâmt\ [i s\ mergem pe
calea cea îngust\. S\ lu\m aminte [i s\ în]elegem adâncul
înv\]\turii biblice, Cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos [i s\
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nu-l interpret\m în duh fariseic, a[a cum ne convine nou\ ca s\
nu-l împlinim.

S\-i capt\m pe cre[tini prin a-i deprinde s\ înve]e [i s\ zic\
"Rug\ciunea lui Iisus" [i s\ nu-i însp\imânt\m cu ispitele ca [i cum
diavolii sunt mai puternici decât Domnul Iisus Hristos.

Ce urm\rim prin "Rug\ciunea lui Iisus pentru to]i? "Ca tot
p\c\tosul s\ aib\ în gur\, în minte [i-n inim\, chemarea numelui
Domnului Iisus Hristos; este o rug\ciune de poc\in]\. În rest, îl încre-
din]\m, pe cre[tin, Mântuitorului, [i-l va c\l\uzi Hristos, prin Harul
S\u, mai mult decât credem [i putem  noi.

Domnul Iisus Hristos, fiind cu trup, umbla pe ap\. Dar noi s\
avem smerenia vame[ului [i s\ cerem mereu mila lui Dumnezeu.
Ce minuni vrem s\ facem? Minunea cea mai mare este s\ mut\m
mun]ii p\catelor noastre.

P\rintele Cleopa: Prea Cuvioase P\rinte, v\ rug\m s\ ne spune]i
câteva cuvinte despre modul în care îi înv\]a]i pe credincio[i s\ zic\
"Rug\ciunea lui Iisus".

P\rintele Mina: În Catedrala "Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel" din
Hu[i,  duminic\ seara, dup\ slujba vecerniei, le spun credincio[ilor
câteva cuvinte de înv\]\tur\, apoi st\m cu to]ii în genunchi [i ne
rug\m, timp de 15 minute, zicând fiecare în gând "Rug\ciunea lui
Iisus".

P\rintele Cleopa: Cre[tinii prezen]i în Biseric\ sunt receptivi la
acest exerci]iu de rug\ciune?

P\rintele Mina: Sigur. Acest lucru se poate vedea din num\rul mare
de  credincio[i care sunt prezen]i în fiecare duminic\ în Biseric\ [i
care se roag\.

P\rintele Cleopa: Trebuie s\-i înv\]\m pe cre[tini s\ se roage,
pentru c\ din Sfânta Scriptur\ afl\m c\ înainte de a veni ziua
Domnului cea mare [i n\praznic\: "cine va chema numele
Domnului se va mântui" (Ioil 3, 3;    F.A. 2, 21; Rom. 10, 23).

P\rintele Mina: Trebuie s\ prezent\m "Rug\ciunea lui Iisus" [i
din experien]a Sfin]ilor [i Cuvio[ilor români. Avem siha[trii no[tri,
cu experien]\ de via]\ duhovniceasc\: Sfântul Paisie de la Neam],
Cuviosul Gheorghe de la Cernica, Sfânta Teodora de Sihla,
Cuviosul Vasile de la Poiana M\rului, Cuviosul Iosif de la Pe[tera
Voronei, Ieroschimonahul Daniil Tudor de la Rar\u. La vremea
lor, au adus iluminarea duhovniceasc\ a "Rug\ciunii lui Iisus" în
rândul monahilor [i credincio[ilor. În mod special, trebuie pre-
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zentat\ perioada paisian\, pe care este necesar s-o cunoa[tem [i s\
o readucem în tr\irea duhovniceasc\ din via]a Bisericii noastre.

P\rintele Mina — despre rug\ciune [i munc\

"Sfântul Antonie cel Mare, [ezând odat\ în pustie, a venit în
lenevie [i în mult\ întunecare de gânduri [i zicea c\tre Dumnezeu:

— Doamne, voi s\ m\ mântuiesc [i nu m\ las\ gândurile. Ce voi
face în scârba mea? Cum m\ voi mântui?

{i, sculându-se pu]in, a ie[it afar\ [i a v\zut pe cineva  ca pe sine,
[ezând [i împletind o funie, apoi sculându-se de la lucru [i rugân-
du-se [i iar\[i [ezând [i împletind funia, apoi iar\[i sculându-se la
rug\ciune. Acesta era îngerul Domnului, trimis spre îndreptarea [i
înt\rirea lui Antonie. {i a auzit pe înger zicând:

— A[a f\ [i te mântuie[te!
Iar el, auzind aceasta, a luat mult\ bucurie [i îndr\zneal\ [i,

f\când a[a, se mântuia" (Pateric Egiptean, pag.7).
Monahul are o proprietate spiritual\: cele trei voturi monahale

[i cele [apte Laude. Aceasta este proprietatea monahului, la care
trebuie s\ ]in\ ca la ochii din cap. Nimeni nu este în drept s\ i le ia.

În perioada regimului comunist, a p\gânismului-ateu, ne-au
fost luate aceste drepturi, desfin]ându-ni-se [i mân\stirile. Acum,
îns\, restaurându-se mân\stirile, trebuie s\ revenim la tradi]ia noas-
tr\ duhovniceasc\. Dac\, la început, a fost necesar\ o perioad\ de
reconstruc]ie, pentru a restaura mân\stirile, acum, când avem bi-
serici în care s\ ne rug\m [i chilii unde s\ ne odihnim, nu trebuie
s\ mai alerg\m dup\ realiz\ri mari [i dup\ lux. S\ ne mul]umim cu
via]a modest\, ca apoi, treptat, s\ construim cele de care mai avem
nevoie.

Munca nu trebuie s\ fie istovitoare, ca s\ îndep\rteze pe cre[tin
[i pe monah de la rug\ciune. Pentru c\ monahul se mântuie[te
dac\ p\ze[te cele trei voturi monahale [i cele [apte Laude. De aces-
tea nu trebuie s\-l lipseasc\ nici stare]ul, nici duhovnicul, ci s\-l
încurajeze [i s\-l deprind\, mai întîi, cu rug\ciunea [i apoi cu
munca necesar\ pentru trup, pentru existen]\ [i ca ocupa]ie util\.
Altfel, dup\ cum afl\m de la Sfin]ii P\rin]i, ne va da de lucru
diavolul. Rug\ciunea ne sfin]e[te via]a, iar munca ne înnobileaz\.

S\ fugim, a[adar, de trând\vie, pentru c\ munca este o binecu-
vântare de la Dumnezeu. Doamne fere[te s\ ne lipseasc\ cineva de
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dreptul de a munci! Noi, care tr\im într-o zon\ climateric\ tempe-
rat\, cu patru anotimpuri,  ne-am deprins cu munca, aceasta fiind
o binefacere pentru cel care lucreaz\ [i realizeaz\ produse necesare
pentru via]a tuturor.

Eram în colonie de munc\ (condamnat fiind pentru c\ am pro-
testat împotriva scoaterii înv\]\mântului religios din [coal\ [i a
monahilor din m\n\stiri), împreun\ cu câ]iva c\lug\ri, [i acolo ne
f\ceam pravila. Diminea]a, când ne trezeam, [i pân\ ne încolonau
s\ plec\m la munc\, f\ceam Utrenia. Pe drum f\ceam Ceasurile,
Obedni]a, Acatistul Domnului Iisus Hristos sau al Maicii Domnului,
pe care le [tiam pe de rost. Apoi, în timpul pauzelor ne adunam [i
citeam un Ceas sau un Acatist. Seara, când ne întorceam în coloa-
n\, f\ceam Vecernia. Iar înainte de culcare, f\ceam Pavecerni]a [i
Rug\ciunea de sear\.

La Gherla, am stat într-o celul\ cu Arhimandritul Vasile
Vasilache [i cu al]i de]inu]i, de alte confesiuni, [i noi ne f\ceam
pravila de rug\ciune în fiecare zi, iar duminica [i-n s\rb\tori,
s\vâr[eam Sfânta Liturghie.

De ce supun aceste lucruri? Pentru c\ tinerii din m\n\stirile
noastre se plâng c\ sunt ocupa]i prea mult cu munca; c\ peste tot
este [antier, se construie[te [i nu mai au timp de rug\ciune. Chiar
la m\n\stirea Sih\stria-Neam], tinerii, aduna]i în jurul meu, m\
întrebau ce s\ fac\ pentru c\ sunt solicita]i cu munc\ mult\. Când
tr\ia p\rintele Cleopa Ilie, îi mai încuraja în cele duhovnice[ti, dar,
de când s-a mutat la via]a cea ve[nic\, sunt nemul]umi]i
duhovnice[te. Iar eu le-am spus:

— Folosi]i timpul bine. Chiar dac\ merge]i la câmp, la coas\ sau
la p\dure, nu v\ opre[te nimeni s\ ave]i o carte de rug\ciune sau
un ceaslov; face]i o pauz\ pentru a v\ ruga, iar în timpul lucrului,
s\ spune]i "Rug\ciunea lui Iisus".

Numai c\ acest lucru trebuie s\-]i plac\ [i s\ te osârduie[ti, pen-
tru c\ dac\ neglijezi sau ai concep]ii gre[ite, "Nu m\ rog pentru c\
o s\ am ispite!", este foarte r\u. Dac\ aplic\m proverbul: "Meseria
se fur\", la monahi, putem spune c\ [i via]a de evlavie se poate fura.
Deci s\ dovede[ti c\ [i tu e[ti silitor. S\ iube[ti pravila de rug\ciune.
S\ mergi la Biseric\ pentru a participa la Sfintele Slujbe. Iar sta-
re]ul [i duhovnicul n-o s\ te opreasc\ dac\ te vei dovedi silitor la
rug\ciune [i la munc\. Dac\ ai con[tiin]a unei dorin]e de via]\
duhovniceasc\, trebuie s\ fii con[tiincios [i în ceea ce prive[te pra-
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vila de rug\ciune, dar [i ascultarea s-o faci cu toat\ dragostea. Este
foarte adev\rat c\ nu to]i sunt îndemânatici la munc\ [i nu to]i sunt
la fel de iubitori de rug\ciune. Dar nu trebuie s\ neglij\m munca,
care este necesar\ pentru trup [i o mare binecuvântare de la
Dumnezeu.

P\rintele Cleopa: Cuviosul Paisie Aghioritul ne spune: "Rezultatul
muncii omului e pe potriva st\rii în care se afl\ când o face. Dac\
este nervos [i mânios [i înjur\, ceea ce face nu are binecuvântare,
iar de caut\ sau spune rug\ciuni, se sfin]e[te [i lucrul lui. Primul
este lucrul diavolesc, iar cel\lalt dumnezeiesc".2

"Lucrul care se face cu lini[te [i rug\ciune se sfin]e[te [i sfin]e[te
[i pe cei care îl folosesc [i a[a are sens atunci când mirenii cer lucru
de mân\ de la monahi, ca binecuvântare. În timp ce lucrul f\cut cu
grab\ [i nervozitate transmite aceast\ stare [i la ceilal]i".3

P\rinteleMina: S\ iubim via]a duhovniceasc\, dar s\ ne silim la
munc\ [i celelalte ascult\ri binecuvântate, deoarece monahul tre-
buie s\ duc\ o via]\ echilibrat\ [i armonioas\, care-i va aduce
binecuvântarea lui Dumnezeu.

*
P. C. P\rinte Arhimandrit Mina Dobzeu, de la Catedrala

Episcopal\ "Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel", din Hu[i, are binecu-
vântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca s\
predice [i s\ înve]e despre "Rug\ciunea lui Iisus".

Pentru cei care vor s\-i adreseze întreb\ri în scris sau s\ discute
personal în leg\tur\ cu înv\]area [i practicarea Rug\ciunii lui Iisus,
d\m adresa P. C. Sale: Arhim. Mina Dobzeu, M\n\stirea "Sfin]ii
Apostoli Petru [i Pavel", str. Mihail Kog\lniceanu nr. 19, cod 6575
Hu[i, Jud. Vaslui, tel. 0235-481-694.
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