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zorS

au pdcdtuit intru petrecerea vielii celei vremelnice,
lucru care este preainfricogat! Mult jalnicd gi vredni.3
9" nemAngdiatd plAngere este aceastd despdrlire
gi ducere din lumda aceasta a acestora, necagUgan_
du-gi ei cAtugi de pufind ugurare de sarcina ced
[rea
a pdcatelor lor. Iar pe cei ce cu adevdratd mdrtuiisi_
re se mdrturisesc Ai cu multd osdrdie se pocdiesc pi
canonul cel ce li s-a dat de la duhormicescul lor pdrinte bine il pdzesc, pe aceia in vremea ducerii iin
lumea aceastd amdgitoare, adicd la darea sufletului,
lngerii ii intAmpind pe ei, fdcAndu-le lor mAngAiere
gi preasldvitd cinste, cu multd dragoste primindu_i
pe ei ca gi pe nigte dori,ti prieteni ailor,bucurAndu_
se gi veselindu-se, gi cu multd dragoste cdldtoresc
impreund cu ddngii la Ierusalimul cel de sus. Cu ale
cdror rugdciuni, sd ne furvrednicim gi noi pdcdtogii
acelei preasldvite fericiri gi sfinte mAngAieri. Amin.
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Scopul gi sensul vie,tii pdmAntegti este de

a ne pregd_

ti pentru_ viala vegnicd, pentru impdrdlia Cerurilir,
prin credinla in Domnul nostru Iizus Firistos gi prin
implinirea evanghelicelor Sale porunci. Strdduiti_
sd viefuifi cu bund congtiintd bupe poruncile
liri
1d
Dumnezeu. Taina viefii este aceasta: moartea pen_
tru cei drept credinciogi este trecerea sau nagterea
in viata vegnicd, fericitd gi fdrd de sfArgit, iar plntru
oamenii rdi moartea este trecerea sau nagterea in
viala iadului sub puterea dracilor celoruji. E*irtd
lumind gi existd gi intuneric. Existd dulce gi existd

gi amar. Sunt arome gi miresme, dar este gi
putoa_
re Ei-miros greu. Este Raiul cu Dumnezeu gi este gi
iadul cu diavolul. Cdci ce ua semdna omul, oirro ro gi
secera (Galateni 6,
a spus Apostolul. MAntuito_
ryf ii iubegte pe tofi gi ii cheami pe toli la pocdintd
gi la mdntuire. Pe toli pdcdtoqii cL se pocdiisc
ii va
g-i ?i va curdta, prin suferinge,
de
toate pdcate_
Silyi
le. Unde este smerenie, rugdciune gi dragosri, acolo
este Domnul Dumnezeu. Cu smerenie gi rdbdare
ad
oeli milntui sufletele aoastre (Luca 2g,1g),; .

\,
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duri r el e (Matei 15, 19) . Ace ste cuvinte au fost rostite de dulcele Iisus, Domnul
nosfru, Puitorul de nevointd, Conducdtorul gi intemeietorul lucrdrii unei pocdinte adevdrate. in urma
cdderii, dupi ce omul a indrdgit propria-gi voinfd,
imperfectd gi rea, mai mult decAt atotperfecta voie
a lui Dumnezeu, rdul a pdtruns in inima lui. Samavolnicia sau implinirea voii personale, a indepdrtat
sufletul-de la Dumnezeu gi omul a rdmas doar cu
sldbitele sale puteri. Era necesar sd se opund rdului
dar,fdrd,harul qi ajutorul lui Dumnezert, acest lucru
era imposibil deoarece mintea gi sufletul omului,
indrdgindu-gi propria voie, gi-a pierdut luciditatea,
iar odatd cu ea atAt capacitatea de discernere dintre
bine gi rdu cdt gi pe cea de a rafiona, capacitate care
contribuie la descoperirea uneltirilor drdcegti.
Necunogtinla a dat nagtere indoielii, iar de aici
arezultat tulburarea - mama gi fiica tuturor valurilor pdtimage ce rdbufnesc in inima omului. Astfel,
corabia minlii gi a sufletului se scufundd necontenit
in marea nelinigtii sufletegti, inecAndu-se din cavza
voii proprii. Toate acestea se petrec in om din cauza
C d ci

din inim

d

ies

g 6n

intunecimii minfii.
Inima s-a umplut cu deprinderi sau obignuinle
nefireqti, cu patimi, iar acestea din urrnd, inrdddcinAndu-se in ea, s-au contopit cu intreaga fiin!5 a
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ornului gi au inceput sdJ atragd, pe acesta, impotriva vointei raliunii 9i a inimii sale, la o via!5 impdtirnitd, necorespunzdtoare lui. Satana, fiind vinovatul
gi incepdtorul intunericului, nu a pierdut ocazia de
a-gi face apafifia, cu toatd puterea, in rafiunea de'1a
intunecatd qi in inima impdtimitd. Astfel, ldcaqul
dumnezeiesc al inimii s-a ardtat intinat de necurSfia patimilor. Omul, persistAnd in starea de cddere,
sufletul gi ratiunea s-au strdmutat de la firesc Ai au
trecut in starea cea rrrai de jos a ftrii.
Iegirea din aceastd stare gravd doar cu propriile
forle este imposibild. Patimile au primit puterea firescului pentru care fapt satana, fiind mult mai puternic Ai rnai viclean in comparalie cu raliunea lipsitd de experienld, intercepteazd. orice intenfie omeneascd de a face binele. De aceea, adesea omului i
se pare cd sdvArgegte o faptd bund dar, in realitate,
culege roadele ce apar sub forma unor patimi sporite. Astfel, se intAmpld cd omul igi pierde nddejdea
mdntuirii gi pdrdsegte osteneala, iar uneori, ceea ce
este gi rnai grav, ajunge la sinucidere.
Se cuvine a gti cd omul ajunge intr-o asernenea
stare de deznddejde atunci cAnd incearcd sd lupte cu
propriile forle 9i nu cu ajutorul Numelui lui Dumnezeu. Cel ce gi-a pus nddejdea in Domnul, acela va
birui cu puterea Lui, iar dacd este ?nvins, se ridicd
din nou 9i luptd pAnd la sfArgit.
De acest intuneric al necunogtinlei, ornenirea a
fost cuprinsd pAnd Ia venirea in lume a lui Ftrristos.
Oamenii se chinuiau, tulburAndu-se neincetat gi,
mAhnindu-se cu toatd fiinfa 1or, cereau ajutor de la

Dumnezeu. Atunci, Milostivul Dumnezeu a indeplinit ceea ce a spus in momentul izgonirii strdmogilor nogtri din Rai gi anume cd: sdmdnla femeii va
zdrobi capul garpelui (Facerea 3, 15). Hristos a fost
zdmislit in pAntecele Fecioarei, S-a ndscut gi a luat
asupra Sa greutatea pdcatului intregii omeniri,luptAndu-se cu el. Cel ce a fost Puitorul de nevoinfd, a
invdfat omenirea in ce mod se poate discerne binele
de rdu gi cum sd fie dusd lupta cu diavolul. Atotbiruitorul a invins puterea vrdjmagului ca omului sd-i
fie mai clar cum sd lupte ca sd-i biruiascd pe draci,
precum 9i propriile-gi patimi.
Dracul, care incd de la inceput este ucigag viclean gi crud, goptegte in inima omului orice rdutate, iar mai apoi se ascunde. Astfel omul, fiind ingelat, primegte acestea ca fiind propriile lui gAnduri,
aducAnd aceastd otravd in inima sa. Aceasta ne aratd gi Dumnezert, cAnd spune c6: Din inimd ies g6nduri rele (Matei 15, 19), gAnduri care spurcd mintea
gi sufletul, lipsindu-le de pagnica ordnduire care le
este fireascd. Este necesard opunerea la rdu incd din
momentul apariliei lui, cAnd lncd se afld in faza de
concepere sau in starea lui de concepere. CAt timp
rdul nu s-a inrdddcinat, el poate hteiatugor. Doar sd
fie depistat. Acest lucru se poate sdvdrgi doar prin
dulcele Nume al Domnului Iisus.
Riul ce vine din inimd este ndscut de incepdtorul rdutdtii, care este diavolul. Iar diavolul, mAgulitor gi viclear; concentrarea urAciunii, ingelAndu-l
pe om cu tot felul de cugete, are giretlicul de a-i promite fiecdruia aceea spre ce are o atracfiei deosebitd
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gi pdtimagd. $i tot el, fiind un viclean plin de cruzime/ se apropie de om in modul cel mai fin gi subtil,
depdgind intotdeauna mintea omeneascd cu aceastd
subtilitate. Ascunzdndu-qi prezenla, igi impune cugetele ndscute de el drept gAnduri gi-l face pe om sd
creadd cd, de fapt, ele ii apartin lui insugi. Iar omul,
ingelat fiind, devine intru totul supus diavolului, hind sortit pierzdrii vegnice, dacd Dumnezeu nu-lva
apdra cu harul Sdu.
Viclenia diavolului, prin subtilitatea ei, depdgegte rafiunea umand, gi de aceea este imposibil gi
inutil ca omul sd lupte prin propriile sale forte cu
vrdjmagul care actioneazd,ininimd, prin patimi. Cat
timp omul nu va avea putere de la Dumnezeru rnJ
va fi in stare sd lupte impotriva puterii vrdjmagului. Dar, pentru aceasta, este nevoie sd treacd prin
diverse incercdri, sd-gi insugeascd tactica luptei asupra acestuia [a diavolului, n.n.] gi a invingerii lui cu
ajutorul ispitelor ingdduite de harul lui Dumnezeu.
Acestea insd sunt posibile doar atunci cdnd omul ?1
va urma pe Hristos intru toate, luptAnd qi biruind
rdul cu puterea harului dumnezeiesc, care ?ntotdeauna lucreazd prin rugdciune. Harul il protejeazd
pe cel ce se roagd, il conduce gi ii oferd ceea ce ii este
de folos, ferindu-l de rdu.
intreaga omenire de pAnd la venirea lui Hristos
pe p5mAnt, era invdluitd in intunericul necunogtin!ei, gi oamenii mureau in acel intuneric neaflAnd adevdrul, apdsali fiind de diavolul, care ndgtea rdul in
inimile lor. Hristos, prin moartea Sa cdlcAnd moartea, a zdrobit temnilele iadului gi a dXruit tuturor

posibilitatea sd se mAntuiascd cu ajutorul siu gi, ca
un Atotputernic, i-a scos din iad pe cei drepfi. Tofi
Sfinfii Pdrinfi, recunoscAnd neputinta omeneascd gi
vdzdnd atotputernicia lui Dumnezeu, care invinge
rdul gi pe diavol, gi avAnd dorinfa de a-L urma pe
Hristos pentru implinirea voii Tatdlui Ceresc, gi gtiind prin descoperire dumnezeiascd de unde igi are
rdul originea, nicidecum nu porneau pe calea mAntuirii cu propriile lor puteri. Ei tofi lucrau asupra
propriei mAntuiri cu puterea harului dumnezeiesc,
ridicdndu-se impotriva rdului incd din momentul
conceperii lui gi distrugdndu-lcu puterea Numelui
Domnului Iisus Hristos. Iar Domnul, Care mereu
este chemat in rugdciune, invinge rdul, linigtegte
duhul omului, restabilegte pacea lduntricd gi dispune mintea spre o petrecere continud in rugiciune.
Mai jos vom vorbi despre felul cum sd folosim, in
modul cel mai desdvArgit, Numele Domnului Iisus
Hristos impotriva rdului, acest Nume cu care Sfinlii
Pdrinli iegeau invingdtori in lupta cu diavolul.
SfAnta Bisericd are multe rugdciuni gi toate sunt
bune pentru izgonirea vrdjmagului. Puterea rugdciunii insd depinde de puterea minfii, de experienta
in cunoagterea ingeldciunilor drdcegti, de puterea
de a discerne inke bine gi rdu, 9i mai depinde gi
de capacitatea neimprdgtierii in timpul rugdciunii.
Mintea noastrd slabd nu are capacitatea de a-gi concentra in totalitate atenlia la rugdciune, pentru cd
s-a obignuit sd trdiascd o viatd a simfurilor gi a sentimentelor, astfel incAt, gi in timpul rugdciunii, ea
viseazd spre lucrurile simlitoare care ii sunt carac-
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teristice. De aceea omul std doar cu trupul in fala
icoanei dar mintea gi inima rdtdcesc mereu in altd
parte. Atenfia, nedeprinsd sd stea la rugiciune/ se
imprdgtie gi astfel mintea nu are capacitatea de a se
controla, iar limba nu poate sd pronunfe liber cuvintele rugdciunii din caaza multitudinii gi diversitdlii lor. Deci lucrul nu merge, iar dacd se migcd
totugi, se face foarte lent.
CunoscAnd toate acestea, Sfiniii Pdrinfi, invSfdtorii gi lucrdtorii adevdratei pocdinfe, gi-au ales drept
armd principald Rugdciunea lui Iisus care are puline
cuvinte gi care este primitd de la Duhul SfAnt, acordAndu-i prioritate in fala celorlalte rugdciuni. Toate
rugdciunile existente in Biserica Ortodoxd sunt lucrdtoare gi mAntuitoare insd rugdciunea ,,Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-md
pe mine pdcdtosul", care cuprinde in sine Numele
Domnului Hristos, precum gi rugdciunea pdcdtosului care se pocdiegte, a atras mereu mintea celor ce
vor sd se mAntuiascd. Unii dintre Sfinlii Pdrinli spuneau neincetat rugdciuni scurte dar majoritatea, se
ocupau in mod preferenlial cu Rugdciunea lui Iisus.
Oricine doregte sd slujeascd Domnului prin lucrarea
Rugdciunii lui Iisus, datoritd faptului cd este scurtd
are posibilitatea sd o deprindd fdrd a-gi obosi limba
care mai apoi va atrage la sine mintea qi simfurile.
Esenfa lucrdrii acestei rugdciuni constd in alungarca gAndurilor care ies din inimd gi, totodatd', in a
nu permite sd pdtrundd in aceasta g6ndurile qi dorinfele pdtimage care vin dinafard', pentru a deprinde astfel mintea sd-qi aminteascd continuu de Dum-

rlrezetJ, Care este in tot locul, sd spund rugdciunea
permanent gi sd fie atentd doar asupra ei, preferAnd-
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o in locul celorlalte gAnduri care au pentru ea un caracter firesc. Aceasta il va aduce pe om, cu timpul, la
ceea ce ochiul n-a odzut, urechea n-a auzit, nici la inima
omului nu s-au suit (1, Corinteni 2,9).Prinaceastd lucrare/ inima omului devine locag al sfintei Treimi.

Lucrarea Rugdciunii lui Iisus, numitd de Sfinlii Pdrinli trezvie, trebuie sd constituie esenta viefii
monahale. Ea ar fi binevenitd gi la mireni, deoarece
fdrd, a avea mintea in permanentd la Dumnezett,rrLt
este cu putintd a te mAntui.
O astfel de lucrare, care se pare simpld la prima
vedere, aga cum este de pilde citirea unei rugdciuni
scurte, s-a dovedit in realitate a nu fi atAt de ugoarX.
Aceastd rugdciune are diferite trepte, ele fiind urmdtoarele: rugiciunea vorbitd, rugdciunea mintii,
rugdciunea minlii din inimd lucrdtoare, rugdciunea
inimii de sine miqcdtoare, rugdciunea inimii curatd gi rugdciunea vdzdtoare. Fiecare treaptd kebuie
sd fie explicatd de cineva care are experientd. Experienfa, in cazul dat, este foarte necesard, deoarece
prin lucrarea lduntricd Dumnezeu rAnduiegte mAntuirea noastrd, dAndu-i omului, prin rugdciune, la
momentul potrivit, din harul Sdu, tot ceea ce-i este
necesar. Este mare nevoie de un povdfuitor cu experientd,, de un Staret invdtdtor, care a depdgit fazele
de inceput ale rugdciunii precumqifazacea contemplatiad (adzdtoare) gi care poate, liber gi invulnerabil
[a atacurile drdcegti, n.n.f, sd-gi ajute ucenicul sd
treacd prin toate ispitele.
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Cel iscusit cunoagte din propria-i experiente ce
ispite gi in ce timp pot veni asupra celui ce-qi doregte
mAntuirea qi orice ispitd o va putea preintAmpina cu
un sfat, indicAndu-i ce gi cum se facd pentru a evita
gregelile, ii va explica cum sd demagte sau sd descopere viclenia diavolului atunci cAnd acesta atacd din
,,stdnga" , sau se apropie ,,din dreapta", imbrdcAnd
masca binelui. insd, din pdcate, unii nu au timp gi
nici dorinld sd se exerseze cu mintea, cu cuvAntul gi
cu inima, in aceastd mare lucrare, iar aIgii, avAnd dorinfl, nu cunosc cum sd se apropie de ea. Unii insd
incearcd aceastd lucrare dar lucreazd dupd" simfuri,
exersAnd cu mintea cea trupeasci, ducAnd o viafd
dupd voia lor gi dupd cum ii duce mintea gAndind
in sine cd petrec o viald duhovniceascd. Acegtia nu
gtiu cd adevdrata viald duhovniceascd incepe din
marea mild a lui Dumnezeu doar atunci cAnd omul
se lasd in totalitate in voia Celui Atotputernic. Acest
lucru va fi posibil doar dupd curdtirea minfii de intunecime gi a sufletului de patimi.
Dar, pdn6, a ajunge la aceasta, omul nu duce o
via!6 duhovniceascd ci conformd intelepciunii omenegti, adicd dupd invdldtura minlii trupegti, chiar
dacd el cunoagte intreaga teorie a teologiei cregtinegti gi este mare in ochii oamenilor. Unii ca acegtia nimeresc adesea gi se incurcd in plasele ingeldrii
muncii trupegti gi, ceea ce este mai grav, ii considerd
pe adevdralii purtdtori ai raliunii duhovnicegti ca
pe unii care nu gdndesc drept. Acegtia, care se roagd doar dupd cartea de rugdciuni, li considerd pe
cei ce lucreazd, rugdciunea minjii ca pe unii ce au

cdzut in ingelare. in realitate insd ei insdgi sunt ingelaji. Ei nu merg spre mdntuire, ci se irndepdrteazd'
de ea. Sfinfii Pdrinli din vechime, mari lucrdtori ai
lucrdrii lduntrice, au scris multe despre Rugdciunea
lui Iisus. Ei insd incep descrierea acestei lucrdri de
la inaltele trepte de rugdciune contemplativd', adicd
descriu rugdciunea inimii de sine migcdtoare, omilAnd
fazele incepdtoare. Sunt pufini aceia dintre ei care
vorbesc despre rugdciunea minlii din inimd lucrdtoare
gi despre ispitele care vin din partea imaginaliei.
Toli Pdrinlii au scris pe scurt gi intr-un fel ascuns despre aceasta. De ce? CAnd Sfinlii Pdrinfi au
scris despre Rugdciunea lui Iisus erau mul1i lucrdtori experimentafi a ei gi nu era nevoie de o descrierc alazelor incepdtoare, pentru cd pe acegtia [adicd
pe incepdtori, n.n.) avea cine sd-i indrume. Ba, mai
mult decAt atdt, a citi scrierile despre aceastd lucrare, era in putinfd gi unei persoane nepregdtite, dar
ca sd se foloseascd avea posibilitatea doar cea pregdtitd intr-un fel ascuns. Cel pregdtit inlelege ce-i este
de folos gi dintr-o scurtd scriere. Nu toli inieleg cd
rugdciunea duhovniceascd incepe sd lucreze in om
numai dupd ce el incepe sd implineascd intru-totul
voia lui Dumnezeu. PAnd la acest moment, rugdciunea poate fi doar lucrdtoare. Amarnic se ingeald
cei ce o primesc ca fiind drept duhovniceascd. Dacd
lucrarea neterminatd a minjii trupegti se considerd
drept duhovniceascd aceasta este o mare ingelare gi
un mare necaz.In timpul de fa!6, aproape cd nu au
mai rdmas lucrdtori cu experienld. Oricine care gi-ar
dori si practice rugdciunea, deja de la bun inceput
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este supus unor indoieli in privinta corectitudinii gi
reugitei actiunilor sale.

a

Ostenindu-se putin 9i neobfinAnd roadele do_
rite, el renuntd la aceastd sfAntd lucrare, iar uneori
o gi hulegte. Astfel omul igi pierde capacitatea de a
fi posesorul unei rafiuni ceregti, ardtitdpe pdmAnt
de Hristos :,,rdsdrit-alumii, lumina
i,, . Iar
"rrrroqtirr^,t"
aceastd pierdere duce spre o scufundare
in acel in_
tuneric al ratiunii, fur care a fost omenirea pAnd la
venirea lui Hristos.
CAnd este pierdutd capacitatea de a-L sldvi pe
Dumnezeu cu rafiunea, afunci El e sldvit doar -cu
gara, insd cuvintele fdrd participarea ratiunii nu
aprind inima ci o rdcesc.
Aga gi eu, cu toatd neputinta mea, vdrsAnd la_
crimi gi zdrobindu-md de aceastd lipsd de forfd, a
me4 imi doream totugi ca sd continue aceastd pro_
sl5vire a lui Dumnezeu gi sd nu se micgore
ii
"", spre
"d
se mdreascd numdrul celor ce-gi gdtesc inimile
a fi ldcag Domnului.
Celor ce-gi doresc sd-L sldveascd pe Dumne_
zell, elJ am indrdznit sd le spun aceste cuvinte, nu
cu scopul de a-i invdfa ci sub forma unei povdtuiri
frdfegti, gi sd le ofer gi lor tot ce am, din sdricia mea.
NeincrezAndu-md in puterile mele, ci ndddjdu_
ind doar in nemdsurata putere a Domnului meu,
IepddAnd propria inlelepciune gi tot ceea ce nu are
temei in SfAnta Scripturd sau in scrierile pline de
harul lui Dumnezeu ale Sfinlilor pdrinfi, care au
cunoscut din experienld
!a-gi triiascd viala in
".r*
pocdinfd, voi expune toate
acele lucruri de care am
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avut gi eu cAndva o mare nevoie, fiindu-mi practic
necesar orice cuvAnt scris aici.
Bineinleles cd aici nu este expus totul, ci doar
laturile cele mai importante, cu care se va confrunta
fiecare lucrdtor al pocdiniei. Tot ce poate hin afard'
de cele scrise aici este auxiliar gi nu este pigubitor
pentru suflet.
Primegte, Doamne, aceastd osteneald, pentru
slava Numelui Tdu, si luminAndu-i la aceastd lucrare pe cei insetali de adevdrul Tdu, ajuti-i sd o sdvArgeascd cu vrednicie spre mAntuirea sufletului.
Chnd orei sd te apropii, sd sluiegti Domnului Dumnezeu, gdtegte-fi sufletul tdu spre ispitd (Ecclesiasticul
2, 1). Sh, gtii cd, de vei merge dupd Dumnezeu, 9i
dacd vei urma invdfdturile Lui cele dumnezeiegti,
atunci in aceastd cale te vor intAmpina multe ispite.
Trupul, lumea gi diavolul ili sunt vrdjmaqii tdi dat,
adesea, tu insuli ili egti un dugman nu mai pulin
periculos decAt acegtia.
De acum inainte refuzdnd sd urmezi vointei
tale, te desparli de viala paqn5A 9i ili alegi n::ontenita luptd. incepAnd a lucra Rugdciunea lui Iisus,
pregdtegte-te nu cdtre o viald pagnic6, ci cdtre suferinfa a diferite necazuri pricinuite de trup, lume,
diavol qi de propria iubire de sine. Necazurile vin
din interior gi din afard', dar intensitatea lor este
opriti de harul lui DumnezelTt care nu permite a-l
intrista pe cel ce merge pe calea mAntuirii mai mult
decAt ii std in puteri. Necazuriie sunt ingdduite in
dependenld de tdria sufletului qi a minfii, dar nu de
voinja viclenilor diavoli.

