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VIRTU}ILE CRE{TINE - „CALE ÎMP|R|TEASC|“
A FERICIRII VE{NICE

Via]a duhovniceasc\ a cre[tinului este o permanent\
încordare [i lupt\ de eliberare deplin\ de p\cat [i de efectele sale, [i
de dob=ndire [i lucrare tot mai deplin\ a virtu]ilor cre[tine, c\i spre
des\v=r[ire.
În timp ce patimile reprezint\ o deformare a firii [i o
deturnare a vie]ii de la adev\rata sa finalitate, o degradare a
chipului lui Dumnezeu din om [i o vie]uire în registrul inferior [i
tenebros al existen]ei, virtu]ile cre[tine [i via]a virtuoas\ constituie
adev\rata voca]ie a omului, capabil\ s\ îi aduc\ acestuia adev\rata
bucurie [i fericire, cea izvor=t\ din tr\irea tot mai aproape de
Izvorul vie]ii [i al fericirii - Dumnezeu-Iubire.
Prin voia sa liber\, cu care a fost înzestrat de la crea]ie,
omul se afl\ [i este liber s\ aleag\ între a deveni „rob patimilor“ [i a
nu se pleca lor; are puterea de a alege între p\cat [i virtute, aceasta
din urm\ fiind singura în stare s\-i d\ruiasc\ omului „cununa
nemuririi“1.
P\rin]ii duhovnice[ti ai R\s\ritului ortodox subliniaz\
1
Sf. Antonie cel Mare, Înv\]\turi despre via]a monahal\, în Filocalia sfintelor
nevoin]e ale des\v=r[irii, volumul 1. Traducere, introducere [i note de Preot Profesor
Doctor Dumitru St\niloae. Membru al Academiei Rom=ne. Edi]ia a IV-a, Editura
Harisma, Bucure[ti, 1993, p.32: „Dac\ vrei, e[ti rob patimilor; [i iar\[i, dac\ vrei, e[ti liber
s\ nu te pleci patimilor fiindc\ Dumnezeu te-a f\cut cu voie liber\. Iar cel ce biruie
patimile trupului se încununeaz\ cu nemurirea. C\ci de n-ar fi patimile, n-ar fi nici
virtu]ile, nici cununile d\ruite de Dumnezeu celor vrednici dintre oameni“.
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permanent ideea c\, în timp ce patimile sunt contrare firii [i
lucreaz\ silnic la distrugerea acesteia, virtu]ile reprezint\ un dar
creatural, sunt fire[ti, au fost zidite împreun\ cu firea oamenilor2.
Ele constituie voca]ia esen]ial\ a omului, de a se asem\na tot mai
mult, p=n\ la unirea îndumnezeitoare, cu P\rintele s\u ceresc, iar
aceasta nu se poate realiza dec=t prin dob=ndirea [i lucrarea
virtu]ilor.
Spre deosebire de patimi, care nu au fiin]\ sau ipostas, ci
sunt întuneric [i boal\3 [i nu apar]in în mod firesc omului, ci se
infiltreaz\ în firea lui, c\ut=nd s\ o surpe, virtu]ile îi apar]in
acestuia în mod firesc. Ele au fost date de Dumnezeu firii omene[ti,
prin însu[i actul cre\rii ei. Îndat\ ce a f\cut Dumnezeu pe om, ne
spune Ava Dorotei, „a sem\nat în el virtu]ile, precum zice: «S\
facem pe om dup\ chipul [i asem\narea noastr\» (Facere 1,26). A
zis «dup\ chipul», pentru c\ Dumnezeu a f\cut sufletul nestric\cios
[i liber; [i a mai zis «dup\ asem\narea», adic\ dup\ virtute“4.
O înv\]\tur\ constant\ a spiritualit\]ii ortodoxe, încep=nd
mai ales de la Sf=ntul Marcu Ascetul, este aceea c\ Domnul,
Izvorul a tot binele [i al tuturor virtu]ilor, Se afl\, din clipa
Botezului, „în noi în chip ascuns, îns\ nu ni Se face v\zut dec=t
atunci c=nd, dup\ ce vom fi str\b\tut bine drumul poruncilor, vom
aduce ca jertf\ Arhiereului Hristos, g=ndurile cele s\n\toase ale firii
noastre, nu pe cele mu[cate de fiare“5. Prin urmare, „Domnul e
2

Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i despre
cuno[tin]\, în Filocalia sau culegere din scrierile Sfin]ilor P\rin]i care arat\ cum se
poate omul cur\]i, lumina [i des\v=r[i, volumul VI. Traducere, introducere [i note de Pr.
Prof. Dumitru St\niloae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\, Bucure[ti,
1977, p. 260.
3
Ava Dorotei, Ale celui între sfin]i, p\rintele nostru Dorotei. Felurite înv\]\turi
l\sate ucenicilor s\i c=nd a p\r\sit m=n\stirea Avei Serid [i a întemeiat cu ajutorul
lui Dumnezeu m=n\stirea sa, dup\ moartea Avei Ioan, proorocul, [i dup\ t\cerea
des\v=r[it\ a Avei Varsanufie, în Filocalia..., volumul IX, p. 606.
4
Ibidem, p. 605.
5
Marcu Ascetul, Despre Botez, în Filocalia..., volumul 1, p. 353.
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ascuns în poruncile Sale. {i cei ce-L caut\ pe El, Îl g\sesc pe
m\sura împlinirii lor“6.
Poruncile [i virtu]ile sunt „leacuri cur\]itoare ale st\rii
noastre p\tima[e“7. Dac\ patimile sunt boli ale sufletului, ce
atenteaz\ la via]a omului, [ubrezindu-i trupul [i omor=ndu-i
sufletul, boli ce se încuibeaz\ în inima omului oarecum din afar\ [i
datorit\ lipsei lui de trezvie, virtu]ile sunt starea fireasc\ de s\n\tate
a sufletului. În timp ce patimile sunt ni[te „accidente“ [i adaosuri
repro[abile firii omene[ti, virtutea se afl\ în suflet, în chip firesc.
Prin p\cat [i patimi, omul dob=nde[te o deprindere str\in\ [i
contrar\ firii, se afl\ în stare de boal\ [i robie sufleteasc\. Prin
virtute, îns\, „primim deprinderea noastr\ proprie, sau ne
reîntoarcem la s\n\tatea noastr\, ca de la o orbire oarecare, la
lumina proprie, sau ca de la o boal\ oarecare, la s\n\tatea noastr\
dup\ fire“8. Lipsa virtu]ilor este, din acest motiv, „maica mor]ii“9,
pe c=nd prezen]a lor na[te nemurirea10.
Fiecare patim\ are o virtute contrar\, pe care omul trebuie
s\ o descopere [i s\ o lucreze p=n\ la des\v=r[ire. Înaintarea în
lucrarea acesteia înseamn\ în acela[i timp, distrugerea patimii
contrare. Lupta împotriva patimilor, pentru dob=ndirea [i
practicarea virtu]ilor aduce în sufletul celui duhovnicesc adev\rata
fericire, întruc=t „virtutea este cu mult mai vrednic\ de cinste dec=t
6

Idem, Despre legea duhovniceasc\, în Filocalia..., volumul 1, p. 308.
Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, în Filocalia..., volumul X,
Traducere, introducere [i note de Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Ortodoxe, Bucure[ti, 1981, p. 477: „De aceea
ne-a dat nou\ poruncile Lui de via]\ f\c\toare, ca pe ni[te leacuri cur\]itoare ale st\rii
noastre p\tima[e. C\ci ceea ce sunt leacurile pentru trupul bolnav, aceea sunt poruncile
pentru sufletul p\tima[. {i e v\dit c\ poruncile s-au dat împotriva patimilor, spre
t\m\duirea sufletului care a c\zut...“
8
Ava Dorotei, op. cit., p. 594-595.
9
Talasie Libianul, Despre dragoste, înfr=nare [i petrecerea cea dup\ minte, în
Filocalia..., volumul 4, p. 18.
10
Ibidem.
7
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bog\]ia“11.
Virtu]ile sunt - potrivit Sf=ntului Petru Damaschinul lumina [i soarele sufletului. „{i precum soarele, c\l\torind de
fiecare dat\ de la r\s\rit p=n\ la apus d\ o zi, iar lipsind el, se face
noapte, a[a [i fiecare virtute pe care o s\v=r[e[te omul lumineaz\
sufletul, iar ascunz=ndu-se ea, se face patim\ [i întuneric, p=n\ ce
agonise[te omul iar\[i virtutea [i prin aceasta vine lumina“12.
Virtu]ile cre[tine reprezint\ calea [i „scara cea mic\ [i
scurt\“ spre Împ\r\]ia cereasc\13. Ele sunt asemenea unei sc\ri spre
cer, pe care urc\ [i coboar\ îngerii, sus]in=ndu-i [i ajut=ndu-i pe
ostenitori în acest urcu[ duhovnicesc14. La cap\tul de sus al acestei
sc\ri a des\v=r[irii se afl\ Însu[i Dumnezeu, Cel ce a[teapt\ de la
început hot\r=rea noastr\ de a porni pe aceast\ scar\ nev\zut\ [i
aduc\toare de fericire adev\rat\; Care pe cei ce au pornit cu
dragoste [i r=vn\ îi sus]ine în eforturile lor, întinz=ndu-le „m=na
puterii Sale de sus“15; iar odat\ ajun[i la cap\tul ei, le d\ r\splata
pentru ostenelile lor - unirea îndumnezeitoare.
În aceast\ lume [i în aceast\ via]\, omul se afl\, din punct de
vedere duhovnicesc, la mijloc între dou\ c\i, care, pe m\sur\ ce
pornim pe una sau alta dintre ele - se l\rge[te: calea binelui [i calea
r\ului. Sf=ntul Petru Damaschinul consider\ c\ „fiecare st\ la
mijlocul acestor dou\ c\i, adic\ a drept\]ii [i a p\catului; [i-[i alege
pe care o vrea [i pe aceasta înainteaz\“16. Alegerea c\ii celei bune
este o dovad\ de discern\m=nt duhovnicesc, deoarece „patimile
11

Nil Ascetul, Cuv=nt ascetic, în Filocalia..., volumul I, p. 217.
Sf=ntul Petru Damaschinul, Înv\]\turi duhovnice[ti ale Sf=ntului Petru Damaschin,
în Filocalia..., volumul V, p. 247.
13
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, Ale celui dintre sfin]i p\rintelui nostru Grigorie Sinaitul.
Capete foarte folositoare în acrostih, în Filocalia..., volumul VII., p. 139.
14
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice [i practice, în Filocalia...,
volumul VI, p. 84.
15
Ibidem.
16
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 34.
12
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stau l=ng\ virtu]i [i locuiesc u[\ l=ng\ u[\“17, sau, cum spune
Talasie Libianul - „p\catele stau al\turea de virtu]i [i de aceea cei
r\i iau virtu]ile drept p\cate“18.
Un monah precum Sf=ntul Antonie cel Mare ne
încredin]eaz\ de accesibilitatea lucr\rii de dob=ndire [i de
practicare a virtu]ilor, de c\tre fiecare cre[tin, spun=nd: „S\ nu zic\
cineva c\ este cu neputin]\ omului s\ ajung\ la via]a cea virtuoas\,
ci numai c\ aceasta nu este u[or, cu toate c\ nici cei ce au dob=ndito nu sunt pe deplin l\muri]i asupra acestui lucru“19. Îns\ de aceasta
se împ\rt\[esc doar cei „cu mintea iubitoare de Dumnezeu“20.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul exprim\ acela[i lucru, sf\tuind: „Nimeni s\
nu dea vina pe neputin]a sa pentru neîmplinirea poruncilor
evanghelice. C\ci sunt sufletele - spune el - care au f\cut [i ceea ce
e mai presus de porunc\“21.
Sufletul, afl\m de la Sf=ntul Grigorie Sinaitul, are puterea
de a na[te, prin voia sa liber\, at=t patimile, c=t [i virtu]ile. Îns\, pe
c=nd virtu]ile se nasc dup\ fire, patimile sunt lucrate împotriva
firii22. Însu[i actul consim]irii, chiar [i numai cu g=ndul, la o
patim\, înseamn\ o c\dere a min]ii din statutul ei firesc de p\zitoare
a sufletului. Lucr=nd, apoi, patima, omul, sub aparenta l\rgire a
experien]ei sale de via]\, s\r\ce[te, î[i distruge via]a duhovniceasc\,
reduc=ndu-o la statutul de simplu automatism care se declan[eaz\
ori de c=te ori se ivesc condi]iile lucr\rii p\catului [i se lucreaz\ cu
o violen]\ mereu cresc=nd\. Fiecare nou p\cat [i fiecare nou\
patim\ este o nou\ lovitur\, tot mai puternic\, dat\ sie însu[i.
17

Calist [i Ignatie Xanthopol, Metoda sau cele 100 capete ale lui Calist [i Ignatie
Xanthopol, în Filocalia..., volumul VIII, p. 41-42.
18
Talasie Libianul, op. cit., p. 22.
19
Sf=ntul Antonie cel Mare, op. cit., p. 17.
20
Ibidem.
21
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[, in Filocalia..., volumul VIII., p.
320.
22
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 121.
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Fiecare patim\ este o lovitur\ cumplit\ dat\ fiin]ei umane, în
temeliile sale, iar efectul acesteia este dezechilibrul vie]ii suflete[ti
[i trupe[ti, c\derea în zonele abisale ale patologicului, al c\rei final
tragic este moartea fa]\ de sine, adic\ fa]\ de ceea ce omul are mai
sf=nt în constitu]ia sa - sufletul s\u, con[tiin]a sa - glas al lui
Dumnezeu -, fa]\ de semeni, care din ajutoare pe calea m=ntuirii
devin simple obiecte de satisfacere a poftelor [i dorin]elor sale
egoiste [i fa]\ de Dumnezeu, r\nit [i jertfit cu fiecare nou p\cat.
Omul poate deveni, potrivit voii sale libere, lucr\tor
des\v=r[it al virtu]ilor sau rob al patimilor, iar actul s\u de alegere a
uneia din aceste dou\ c\i îl face vrednic de r\splata netrec\toare sau
pasibil de pedeaps\ [i os=nd\ ve[nic\. În primul caz, dob=nde[te
nemurirea, fericirea ve[nic\; în cel de-al doilea, moartea ve[nic\,
comuniunea cu diavolii [i oamenii care l-au instigat [i încurajat în
lucrarea r\ului.
În func]ie de atitudinea sa, omul se dovede[te a fi legat [i
robit lumii acesteia trec\toare [i va pieri ca [i ea, sau, însetat de
adev\rata lume [i de adev\rata via]\, cea ve[nic\, în odihna iubirii
P\rintelui s\u ceresc [i a celor binepl\cu]i Lui.
Dumnezeu - Izvor al virtu]ilor. Omul - autor al lor.
Duhul Sf=nt - des\v=r[itor al acestora
Originea sau cauza prim\ a tuturor virtu]ilor [i a faptelor
bune este Dumnezeu. Binele, în toate formele sale, este o reflec]ie a
dumnezeirii. Dar, în timp ce Dumnezeu este bun prin fiin]\,
existen]ele create devin bune prin participare la Binele suprem,
adic\ prin cultivarea virtu]ilor.
Dumnezeu este originea, începutul, mijlocul [i sf=r[itul
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oric\rui bine23, de aceea este imposibil de conceput [i lucrat binele
cu adev\rat în afara Lui [i f\r\ Duhul Sf=nt24. În aceast\ logic\
duhovniceasc\, „tot binele vine de la Dumnezeu, dup\ o anumit\
or=nduire [i pleac\ pe ascuns de la cei nemul]umitori,
nerecunosc\tori [i lene[i“25.
Virtutea, fiind o form\ cov=r[itoare a binelui, ve[m=ntul
uman al des\v=r[irii dumnezeie[ti, este o manifestare a acestei
plin\t\]i de via]\ duhovniceasc\. „Cauza virtu]ilor este Dumnezeu“
- spune Sf=ntul Maxim M\rturisitorul26; El este „Cel ce a f\cut
virtutea [i a dat-o oamenilor“27. Fiind „începutul, mijlocul [i
sf=r[itul oric\rui bine“28, El este „încep\torul oric\rei virtu]i,
precum soarele al luminii de toate zilele“29. De la El vine tot binele,
[i „dup\ or=nduirea Lui“30. El Se afl\ tainic în porunci [i în virtu]i,
r\m=n=nd ascuns acolo unde nu înt=lne[te f\ptuire [i dorin]\ de
st\ruire în bine. Îns\ acolo unde vede str\duin]\ [i dragoste de
s\v=r[ire a virtu]ilor, înt\re[te pe ostenitor pe „calea“ sau „drumul
virtu]ilor“.
Înaintarea în aceast\ via]\ virtuoas\ înseamn\ de fapt,
împ\rt\[irea din plin\tatea acestei vie]i dumnezeie[ti. Spre
deosebire de r\u [i p\cat, care a p\truns în fire prin libera voin]\ a
omului, prin exercitarea gre[it\ a libert\]ii sale [i din du[m\nia
vr\jma[ului, binele [i virtutea sunt opere ale conlucr\rii omului cu
Dumnezeu. De[i p=n\ la un anumit moment predomin\ efortul
ascetic al cre[tinului, Dumnezeu fiind prezent în aceast\ lucrare în
23

Marcu Ascetul, op. cit., p. 284.
Ibidem.
25
Ibidem, p. 290.
26
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, Filocalia..., volumul III, p.
418.
27
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 211.
28
Sf=ntul Marcu Ascetul, op. cit., p. 284.
29
Ibidem, p. 289.
30
Ibidem, p. 304.
24
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calitate de început al ei, ascuns fiind în poruncile Sale, pe m\sura
împlinirii acestor porunci, virtu]ile se dovedesc a fi daruri
dumnezeie[ti ce încununeaz\ eforturile ostenitorului, cople[indu-le
prin bog\]ie.
Virtu]ile ne-au fost date omului în chip firesc de
Dumnezeu31. Contrar patimilor, care nu au o fiin]\ sau ipostas,
fiin]a virtu]ii este Dumnezeu, Care ne solicit\ [i a[teapt\ de la noi
s\ devenim în aceast\ via]\ lucr\tori ai virtu]ii [i aceasta, spre
fericirea noastr\ noastr\ în lumea [i via]a aceasta trec\toare, dar [i
în Împ\r\]ia Lui cea cereasc\32.
“Virtutea este fireasc\ [i se afl\ în noi“33. Dob=ndirea ei
înseamn\ întoarcerea sufletului de la orbire la lumina sa proprie, la
s\n\tatea sa cea dup\ fire. Întoarcerea de la p\cat la virtute,
metanoia, este în aceast\ accep]iune, o venire în sine, o întoarcere
de la ceea ce este str\in, contrar [i p\gubitor firii, la starea ei
fireasc\, natural\, reintrarea în hotarele specifice ale ei. Oric=t de
puternic\ ar fi obi[nuin]a în lucrarea p\catului, fie el chiar
generalizat în forma patimilor, virtutea, apar]in=nd naturii umane,
r\m=ne mai puternic\ dec=t deprinderile str\ine ale acestei a doua
naturi, ale acestei pseudo-naturi, contrar\ celei dint=i [i, p=n\ la
urm\, fiin]ei umane în sine.
Firea omului se dovede[te a fi, în aceast\ lucrare cu
adev\rat eroic\, prieten adev\rat sau cumplit du[man, întruc=t unii
au o înclinare, prin fire, spre virtute, în timp ce al]ii trebuie s\-[i
sileasc\ firea cu toat\ puterea spre o astfel de lucrare34. Sf=ntul Ioan
Sc\rarul, îns\, îi admir\ pe cei ce „de[i pentru un timp sunt birui]i,
î[i silesc firea“35.
31
32
33
34
35

Ava Dorotei, op. cit., p. 606.
Ibidem.
Ibidem, p. 594.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 325.
Ibidem.
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În acest context, Ilie Ecdicul vorbe[te despre virtu]i care
at=rn\ de noi, men]ion=nd între ele rug\ciunea [i t\cerea; [i virtu]i
care nu at=rn\ de noi, ci de temperamentul trupului, precum postul
[i privegherea36. Dac\ lucrarea virtu]ilor suflete[ti ]ine mai mult de
eforturile noastre ascetice, în lucrarea virtu]ilor trupe[ti, o
însemn\tate aparte o are firea sau temperamentul nostru, de[i
aceia[i P\rin]i ne arat\ culmile la care poate fi în\l]at\ aceast\ fire [i
trupul, ca purt\tor al ei, prin ascez\.
Chiar dac\ Îl consider\ pe Dumnezeu autor prim sau izvor
al virtu]ilor, ace[ti teodidac]i, ei în[i[i lucr\tori deplini ai virtu]ilor,
vorbesc [i despre originea lor uman\, în sensul colabor\rii omului
cu harul dumnezeiesc, spre dob=ndirea [i practicarea lor. Virtu]ile
î[i au originea omeneasc\ în puterile sau facult\]ile suflete[ti, în
firea [i temperamentul nostru.
Prin urmare, via]a virtuoas\, d\ruit\ în poten]\ prin harul
Botezului, este accesibil\ tuturor; înaintarea în universul teandric al
virtu]ilor cre[tine [i al roadelor acestora fiind rezultatul purt\rii
„jugului nevoin]elor“, de c\tre fiecare dintre noi. Virtutea [i
darurile ei sunt accesibile tuturor, ca unele fire[ti sau s\dite în firea
noastr\. Ceea ce trebuie s\ dovedim noi este dorin]a de dob=ndire a
lor [i, odat\ dob=ndite, str\ruin]\ în lucrarea lor sau, în exprimarea
aceluia[i Sf=nt Antonie cel Mare: „Trebuie g=nd sf\tuitor, vie]uire,
încercare, vreme, nevoin]\ [i dor dup\ lucru bun“37.
Defini]ia, felurile [i circuitul virtu]ilor la P\rin]ii filocalici
Dintre scriitorii filocalici, Sf=ntul Ioan Damaschinul a fost
preocupat de etimologia cuv=ntului, ar\t=nd c\ denumirea de
virtute - areti - vine de la airestaia, a alege, subliniind în acest mod
36
37

Ilie Ecdicul, Culegere din semin]ele în]elep]ilor, în Filocalia..., volumul IV, p. 311.
Sf=ntul Antonie cel Mare, op. cit., p. 25.
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una din însu[irile esen]iale ale virtu]ii cre[tine, [i anume, faptul de a
fi „aleas\ [i voit\“, nu impus\ [i silit\38.
Încerc=nd s\ defineasc\ virtutea, Sf=ntul Maxim
M\rturisitorul o consider\ a fi „deprinderea atotnep\tima[\ [i
înv=rto[at\ în bine, care nu are nimic contrar, nici de o parte, nici
de alta“39. Aceast\ defini]ie, mai mult tehnic\, este dublat\ îns\ de o
defini]ie ascetic\, care pune în valoare cei doi poli ai virtu]ii sau cei
doi autori ai ei: Dumnezeu [i omul. Aceasta este, poate, cea mai
frumoas\ defini]ie dat\ virtu]ii în spiritualitatea ortodox\. Ea este
numit\ a fi „unirea prin cuno[tin]\ a neputin]ei omene[ti cu puterea
dumnezeieasc\“40.
P\rin]ii filocalici, dorind s\ arate leg\tura dintre virtu]i,
vorbesc despre „neamul de aur al virtu]ilor“41, despre „lan]ul
sf=nt“42 al acestora, despre „ceata fericitelor virtu]i“43 sau „cununa
frumoas\ a virtu]ilor“44.
Virtu]ile se nasc una pe alta, afl=ndu-se într-o str=ns\
leg\tur\ duhovniceasc\. Din acest motiv, Cuviosul Nichita
Stithatul, Ilie Ecdicul, Sf=ntul Ioan Sc\rarul [i al]i scriitori
duhovnice[ti vorbesc despre virtu]i cuprinz\toare [i încep\toare
(postul, rug\ciunea [i t\cerea) [i despre maici ale virtu]ilor, al
c\ror izvor este Însu[i Dumnezeu. Pentru dob=ndirea acestora
trebuie s\ ne nevoim, dac\ dorim s\ c=[tig\m [i fiicele lor. Aceste
maici ale virtu]ilor sau aceste virtu]i cuprinz\toare [i încep\toare au
fost zidite în firea oamenilor, iar diversele moduri în care ele
38

Sf=ntul Ioan Damaschinul, Cuv=nt de suflet folositor, în Filocalia..., volumul IV, p.
213-214.
39
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 418.
40
Ibidem, p. 305.
41
Parafraz\ în 150 capete a Sf=ntului Simeon Metafrastul la cele 50 de Cuvinte ale
Sf=ntului Macarie Egipteanul, în Filocalia..., volumul V, p. 307.
42
Ibidem, p. 302.
43
Teodor al Edesei, Cuv=nt despre contempla]ie, în Filocalia..., volumul 4, p. 258.
44
Parafraz\ în 150 capete..., p. 301.
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înfloresc [i rodesc sunt efecte ale eforturilor omului, ajutat de harul
dumnezeiesc.
Sf=ntul Marcu Ascetul înva]\ c\ pentru des\v=r[irea firii
noastre sunt necesare toate virtu]ile45. Dup\ cum coroana unui
împ\rat nu este alc\tuit\ doar dintr-o singur\ piatr\ de pre], tot
astfel, nep\timirea nu const\ în dob=ndirea unei sau unor virtu]i, ci
a tuturor46.
A lucra o virtute înseamn\, de fapt, a le lucra pe toate, chiar
dac\ faptele noastre par a fi expresie a unei virtu]i particulare.
Fiecare este cuprins\ în cealalt\ [i de aceea fapta bun\ are at=t de
multe efecte binef\c\toare. Fiecare virtute î[i pune amprenta în
mod particular pe faptele noastre, d=ndu-le o bog\]ie fascinant\ de
nuan]e [i roade47.
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, vorbind despre „scara mic\ [i
scurt\“ a virtu]ilor, consider\ c\ ea are cinci trepte: lep\darea,
supunerea, ascultarea, smerenia [i dragostea. Pe aceast\ scar\
urc=nd cre[tinul, se ridic\ din iadul p\catului, se leap\d\ de cele
materiale, dob=ndind des\v=r[irea48.
Fiecare virtute este „maica celei de a doua“49. Virtu]ile se
nasc [i se cresc una pe alta, de aceea Sf=ntul Grigorie Sinaitul
vorbe[te despre „un singur chip al virtu]ii“50. Virtu]ile
cuprinz\toare „îmbr\]i[eaz\ în ele pe cele restr=nse“51. Via]a
virtuoas\ este asemenea unui lan] [i unei linii felurit aurit\52, în care
45

Sf=ntul Marcu Ascetul, Despre cei ce cred c\ se îndreapt\ din fapte, în Filocalia...,
volumul 1, p. 315.
46
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 423.
47
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 398: „{i c=nd se apropie de orice virtute ca s-o lucreze,
nu o lucreaz\ numai în parte în ea, ci le lucreaz\ în chip cuprinz\tor pe toate, în întregime,
dintr-odat\“.
48
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 139.
49
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 239.
50
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 118.
51
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 95.
52
Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 30.
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fiecare virtute este asemenea unui inel, înl\n]uit de altele asemenea
lui53. Virtu]ile acestui lan] sf=nt sunt legate între ele, at=rn=nd una
de alta54.
Lan]ul acesta sf=nt are ca verigi rug\ciunea curat\, dragostea,
bucuria, bl=nde]ea, smerita cugetare, slujirea [i ascultarea,
n\dejdea, credin]a [i cur\]ia55 sau, a[a cum vede Sf=ntul Petru
Damaschinul acest circuit al virtu]ilor, „cel ce se teme de munci
p\ze[te poruncile; [i cel ce p\ze[te poruncile rabd\ necazurile; iar
cel ce rabd\ necazurile, va avea n\dejde în Dumnezeu; iar n\dejdea
desparte mintea de toat\ împ\timirea; iar desp\r]it\ de aceasta, va
avea dragoste de Dumnezeu“56.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, pornind în descrierea acestui
neam sf=nt al virtu]ilor de la credin]\, ca temelie a vie]ii virtuoase
stabile[te urm\toarea rela]ie între ele: „Cel ce crede în Domnul se
teme de chinuri; cel ce se teme de chinuri se înfr=neaz\ de la
patimi; cel ce se înfr=neaz\ de la patimi rabd\ necazurile; cel ce
rabd\ necazurile va avea n\dejde în Dumnezeu; iar n\dejdea în
Dumnezeu desface mintea de toat\ împ\timirea dup\ cele
p\m=nte[ti; în sf=r[it, mintea desf\cut\ de acestea va avea iubire
c\tre Dumnezeu“57.
Sau, într-o exprimare mistic\, aceast\ leg\tur\ devine, în
exprimarea aceluia[i Sf=nt P\rinte, urm\toarea: „Cel ce crede se
teme; cel ce se teme, se smere[te; cel ce se smere[te, se
îmbl=nze[te, dob=ndind deprinderea de a-[i lini[ti mi[c\rile cele
potrivnice firii ale iu]imii [i poftei; cel bl=nd p\ze[te poruncile; iar
cel ce p\ze[te poruncile se cur\]e[te; cel ce s-a cur\]it, se
53

Ibidem.
Parafraz\ în 150 capete..., p. 302.
55
Ibidem.
56
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 46.
57
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta înt=ia, în Filocalia...,
volumul 2, p. 61.
54
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lumineaz\, iar cel ce s-a luminat, se învrednice[te s\ se s\l\[luiasc\
în c\mara tainelor cu Mirele-Cuv=ntul“58.
Cuviosul Nichita Stithatul spune c\ în timp ce încep\torilor în via]a
de virtute le este de mai mare folos teama de chinuri, la cei
înainta]i aceasta este înlocuit\ de o temere curat\, izvor=t\ din
dragoste59.
Cu privire la num\rul virtu]ilor [i la valoarea lor, listele
scriitorilor filocalici difer\. Sf=ntul Petru Damaschinul l\rge[te
mult num\rul celor [apte virtu]i generale: credin]a, temerea de
Dumnezeu [i g=ndul la moarte, poc\in]a, înfr=narea, paza
g=ndurilor [i a min]ii, r\bdarea necazurilor [i n\dejdea, smerenia [i
iubirea, descoperind, ca roade ale acestora, 228 de virtu]i.
În leg\tur\ cu împ\r]irea [i descrierea fiec\rei virtu]i,
înt=lnim aceea[i diversitate de opinii ca [i în cazul patimilor. Unii
a[eaz\ o virtute în fruntea tuturor celorlalte, al]ii alt\ virtute, f\r\ a
afecta, îns\, lista lor tradi]ional\.
Sf=ntul Antonie cel Mare consider\ ca virtute ini]ial\ „dispre]uirea
trupului“60, în timp ce Isaia Pusnicul o nume[te „nepurtarea de
grij\“61. Sf=ntul Petru Damaschinul spune c\ începutul [i sf=r[itul
tuturor virtu]ilor este în]elepciunea duhovniceasc\62. Ilie Ecdicul
înva]\ c\ tuturor virtu]ilor le premerge mila [i adev\rul, din care se
nasc smerenia [i discern\m=ntul63. Cuviosul Nichita Stithatul arat\
c\ înaintea tuturor virtu]ilor se afl\ credin]a din inim\64, iar cel mai
mare bun dintre virtu]i este smerenia65, în timp ce Sf=ntul Maxim
58

Idem, Capete teologice (gnostice), în Filocalia..., volumul 2, p. 154.
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 235.
60
Sf=ntul Antonie cel Mare, op. cit., p. 47.
61
Isaia Pusnicul, Despre p\zirea min]ii în 27 de capete, în Filocalia..., volumul 1, p.
485.
62
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 191.
63
Ilie Ecdicul, op. cit., p. 303.
64
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 222.
65
Ibidem, p. 272.
59
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M\rturisitorul este convins c\ toate virtu]ile se cuprind [i se
sintetizeaz\ în lucrarea iubirii66, iar la c=[tigarea acesteia, de cel
mai mare folos este rug\ciunea curat\67.
Dup\ originea lor prim\, Sf=ntul Grigorie Sinaitul le
împarte în virtu]i fire[ti, adic\ virtu]i ce apar]in firii; virtu]i cu
fapta sau din liber\ alegere [i virtu]i dumnezeie[ti sau ale harului,
care vin de la Duhul Sf=nt68; sau în virtu]i lucrate, spre a c\ror
împlinire omul î[i sile[te firea [i virtu]i lucr\toare, care vin în noi
„c=nd trebuie [i c=t [i precum voiesc“69.
Cele fire[ti sau lucrate î[i au originea în cele trei puteri ale
sufletului, în timp ce virtu]ile dumnezeie[ti î[i au izvorul în
Dumnezeu, Care le trimite în suflet atunci c=nd au fost împlinite
cele dint=i. At=t unele, c=t mai ales cele din urm\, înva]\ Sf=ntul
Grigorie Sinaitul, î[i au darul lor specific, izvor=t din harul
dumnezeiesc, iar acest dar se manifest\ ca o lucrare deosebit\, care
atrage, prin dulcea]\, spre dorirea [i lucrarea ei, chiar [i pe cei ce nu
voiesc aceasta70.
Sf=ntul Petru Damaschinul face distinc]ie între virtu]ile lui
Dumnezeu, virtu]ile îngerilor [i cele ale oamenilor. În timp ce
virtu]ile lui Dumnezeu nu au nici început, nici sf=r[it [i au apar]inut
dintotdeauna dumnezeirii, Dumnezeu actualiz=ndu-le liber, dup\
voia Sa, îngerii [i oamenii au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu
pentru a imita virtu]ile Lui71.
La Teodor al Edesei, înt=lnim împ\r]irea în virtu]i naturale,
care nu întrec firea72 [i virtu]i supranaturale, care sunt mai presus
66
67
68
69
70
71
72

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Cuv=nt ascetic, în Filocalia..., volumul 2, p. 28.
Idem, Capete despre dragoste. Suta înt=ia..., p. 62.
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 121.
Ibidem, p. 122.
Ibidem, p. 119.
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 248.
Teodor al Edesei, op. cit., p. 255.
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de starea natural\ [i sunt lucrate de Dumnezeu73. Cele dint=i sunt
premiza celor din urm\.
Ca naturale, le sim]im mai ales la începutul eforturilor
noastre de dob=ndire a lor, pe calea luptei pentru dob=ndirea lor [i a
ostenilor în f\ptuirea lor. Pe m\sura lucr\rii [i împlinirii acestora,
sesiz\m tot mai mult ajutorul lui Dumnezeu pentru ca apoi, prin
deplin\tatea s\v=r[irii lor, s\ sesiz\m leg\tura virtu]ilor între ele [i a
tuturor cu Dumnezeu, originea [i cauza oric\rui bine [i a oric\rei
fapte virtuoase. De aceea, înaintarea în practicarea virtu]ilor
naturale, înseamn\, de fapt, înaintarea în virtu]ile supranaturale,
înaintarea în des\v=r[ire, în sfin]enie.
Cu privire la circuitul lor sau la modul în care o virtute se
na[te din cea precedent\, P\rin]ii filocalici preiau lista celor patru
virtu]i filosofice, dezvolt=ndu-o, îns\, p=n\ la nuan]\ri duhovnice[ti
speciale. Sf=ntul Grigorie Sinaitul consider\ cele patru virtu]i:
chibzuin]a, b\rb\]ia, neprih\nirea [i dreptatea ca av=ndu-[i
originea în virtu]ile dumnezeie[ti. Originea acestora este
„în]elepciunea dumnezeiasc\ a cunosc\torilor de Dumnezeu, cea
mi[cat\ de Duhul“74.
Identific=nd originea lor [i în facult\]ile suflete[ti, Sf=ntul
Petru Damaschinul consider\ c\ din cugetare sau minte se nasc
chibzuin]a [i dreptatea sau dreapta socoteal\ (discern\m=ntul); din
partea poftitoare, neprih\nirea; iar din iu]ime, b\rb\]ia. Fiecare
dintre aceste virtu]i se afl\ între dou\ extreme: chibzuin]a, între
prea multa socotire [i nechibzuin]a; neprih\nirea, între nesim]ire [i
desfr=nare; b\rb\]ia, între cutezan]a nesocotit\ [i la[itatea;
dreptatea, între voin]a de a avea prea pu]in [i a avea prea mult.
Sf=ntul Petru Damaschinul nume[te virtu]ile generale „chipul

73
74

Ibidem.
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 119.
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omului ceresc“, iar cele care izvor\sc din ele - „chipul omului
p\m=ntesc“75.
Cuviosul Nichita Stithatul dezvolt\ aceast\ schem\, vorbind
despre „p\trimea virtu]ilor dumnezeie[ti“ [i „optimea virtu]ilor
generale“, astfel înc=t fiecare se face o treime. În]elepciunea na[te
cuno[tin]a [i vederea în]eleapt\; dreptatea - puterea de a deosebi [i
socotin]a milostiv\; b\rb\]ia - r\bdarea [i st\ruin]a statornic\;
cump\tarea - cur\]ia [i fecioria. Originea ultim\ a acestei
„dou\sprezecimi treimice“76 este Dumnezeu, Creatorul [i
Înv\]\torul lor.
Atunci c=nd se refer\ la virtu]ile teologice: credin]a,
n\dejdea [i dragostea, P\rin]ii asce]i le consider\ pe acestea a fi:
„începutul, mijlocul [i sf=r[itul“, „d\ruitoarele [i c\l\uzitoarele
tuturor virtu]ilor“77. Între acestea, credin]a ne face s\ ne temem cu
adev\rat de Dumnezeu. N\dejdea, eliber=ndu-l pe cre[tin de frica
de rob, îl înalt\ spre dragoste, care înf\ptuie[te unirea cu
Dumnezeu78.
Sf=ntul Petru Damaschinul înva]\ c\ fiecare virtute este
lucrat\ de harul lui Dumnezeu [i d\ o anumit\ vedere sufletului.
Prin str\duin]ele sale, cre[tinul prime[te de la Sf=ntul Duh cele
[apte cuno[tin]e pe care aceste virtu]i le d\ruiesc. Iar cei ce le fac
cu scopul de a pl\cea lui Dumnezeu a acestor virtu]i, c=nd lucrarea
lor se va fi oprit, des\v=r[irea79. Îns\[i prezen]a [i r\m=nerea în noi
a harului lui Dumnezeu este o dovad\ a lucr\rii virtu]ilor. Pentru
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, virtu]ile sunt unelte de care omul se
folose[te pentru a progresa duhovnice[te, dar, oric=t de înalt ar fi
acest progres, f\r\ venirea „focului dumnezeiesc“, virtu]ile r\m=n
75
76
77
78
79

Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 62.
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 326.
Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 195.
Filotei Sinaitul, Capete despre trezvie, în Filocalia..., volumul 4, p. 117.
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 175-176.
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„f\r\ rost [i f\r\ folos“80. Virtu]ile devin, astfel, pecete a
dumnezeirii într-un suflet omenesc ce a dob=ndit asem\narea cu
Tat\l s\u Cel ceresc. Lucrarea aceasta este un dar al Sf=ntului Duh,
pentru c\ omul nu poate, singur, s\ le înf\ptuiasc\ deplin, dac\ nu
este ajutat de har. Cu c=t experiaz\ mai mult frumuse]ea lor, cu at=t
devine mai con[tient de prezen]a [i ajutorul harului divin în sufletul
s\u, lucr\tor al virtu]ilor.
Vorbind despre „trupul virtu]ilor“81 sau despre „haina
virtu]ilor“82, P\rin]ii filocalici, de[i consider\ c\ virtutea este una,
ea are mai multe moduri de manifestare.
Dup\ originea lor secund\ sau omeneasc\, virtu]ile sunt
trupe[ti [i suflete[ti. Cele suflete[ti sunt superioare celor trupe[ti,
precum sufletul este mai de pre] dec=t trupul83. Pentru ace[ti
scriitori asce]i, virtu]ile trupe[ti sunt unelte sau trepte spre virtu]ile
suflete[ti.
Încerc=nd s\ fac\ o precizare a virtu]ilor trupe[ti [i
suflete[ti, Sf=ntul Maxim M\rturisitorul ne d\ urm\toarea list\ a
virtu]ilor sufletului: iubirea, smerenia, bl=nde]ea, îndelunga
r\bdare, îng\duin]a, nepomenirea r\ului, nem=nierea, înfr=narea,
nezavistia, nejudecarea, nec\utarea de slav\, milostenia,
neprih\nirea, neiubirea de argint, comp\timirea, lipsa de trufie,
lipsa de m=ndrie, str\pungerea inimii, rug\ciunea; iar ca virtu]i
trupe[ti, men]ioneaz\: postul, privegherea, culcarea pe jos, lucrul
m=inilor, înfr=narea, s\r\cia, neîmpr\[tierea84.
Sf=ntul Ioan Damaschinul l\rge[te [i sistematizeaz\ aceast\
list\, enumer=nd ca virtu]i suflete[ti cele patru virtu]i generale:
80

Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 70.
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 97.
82
Cuviosul Isaia Pusnicul, Dou\zeci [i nou\ de cuvinte, în Filocalia..., volumul XII, p.
160.
83
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 212.
84
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a doua.., p. 91-92.
81
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b\rb\]ia, pruden]a, cump\tarea [i dreptatea, din care se nasc
virtu]ile suflete[ti: credin]a, n\dejdea, dragostea, rug\ciunea,
smerenia, bl=nde]ea, îndelunga r\bdare, suferirea r\ului, bun\tatea,
nem=nierea, cuno[tin]a dumnezeiasc\, neiu]imea, simplitatea,
netulburarea, nef\]\rnicia, neînfumurarea, nepizmuirea, neviclenia,
neiubirea de argint, comp\timirea, milostenia, generozitatea,
neîntristarea, str\pungerea inimii, sfiala, evlavia, dorin]a bunurilor
viitoare, dorul dup\ Împ\r\]ia lui Dumnezeu, poftirea înfierii.
Iar dintre uneltele acestora, dintre virtu]ile trupe[ti, Sf=ntul Ioan
Damaschinul enumer\: înfr=narea, postul, foamea, setea,
privegherea, starea de toat\ noaptea, plecarea deas\ a genunchilor,
neîmb\ierea, mul]umirea cu o singur\ hain\, m=ncarea uscat\,
m=ncarea t=rzie, m=ncarea pu]in\, b\utura de ap\, culcarea pe
p\m=nt, s\r\cia, neaverea, austeritatea, neîmpodobirea, neiubirea
de sine, singur\tatea, lini[tea, neie[irea din cas\, lipsa, mul]umirea
cu ce ai, t\cerea, procurarea celor de trebuin]\ prin lucrul m=inilor,
toat\ reaua p\timire [i nevoin]a trupeasc\. Interesant\ este îns\
observa]ia cu care încheie Sf=ntul Ioan Damaschinul aceast\
enumerare a virtu]ilor trupe[ti: „Toate acestea sunt c=t se poate de
necesare [i de folositoare c=nd trupul e s\n\tos [i tulburat de patimi
trupe[ti. Iar dac\ e neputincios [i cu ajutorul lui Dumnezeu a biruit
acestea, nu sunt a[a de necesare, întruc=t sf=nta smerenie [i
rug\ciunea întregesc toate“85.
Dup\ cum putem observa, enumerarea f\cut\ cuprinde
virtu]ile generale, teologice [i ascetice [i efectele acestora, opuse
celor [apte patimi generale. În aceste enumer\ri sunt cuprinse, de
fapt, faptele cre[tine ce conduc spre lep\darea de patimi [i
dob=ndirea nep\timirii, prin lucrarea virtu]ilor; lucr\rile virtuoase
care îndreapt\ sufletul spre „p\timirea îndumnezeirii“, prin har [i
85

Sf=ntul Ioan Damaschinul, op. cit., p. 204-205.
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efort personal.
Spiritualitatea filocalic\, de[i vorbe[te în astfel de nuan]e, a
sintetizat înv\]\tura despre toate aceste fapte virtuoase în cele [apte
virtu]i generale: credin]a, frica de Dumnezeu [i g=ndul la
Judecat\, poc\in]a, înfr=narea, paza min]ii [i a g=ndurilor,
r\bdarea necazurilor [i n\dejdea, bl=nde]ea [i smerenia,
dragostea.
Virtu]ile - „unirea prin cuno[tin]\ a neputin]ei omene[ti cu
puterea dumnezeiasc\“
Lucrarea aceasta de dob=ndire a virtu]ilor prin eliberarea de
patimile [i p\catele contrare lor [i de statornicire a noastr\ în
practicarea lor este o lucrare grea, deoarece la fiecare pas ne
p=ndesc numeroase ispite care încearc\ s\ ne întoarc\ [i s\ ne
îndep\rteze de aceast\ cale aspr\ [i cu chinuri, dar la cap\tul c\reia
ne a[teapt\ Însu[i Domnul - P\rintele nostru ceresc, d\ruindu-ne
r\splata acestor nevoin]e. „Pe calea virtu]ilor - spune Cuviosul Isaia
Pusnicul, sunt [i c\deri, este [i vr\jma[ie, este [i prefacere, este [i
schimbare, sunt m\suri, este mi[care, este descurajare, este bucurie,
este durere a inimii, este triste]e, este odihn\ a inimii, este
prop\[ire, este sil\. Este o c\l\torie p=n\ nu se ajunge la oprire“86.
Lupta pentru dob=ndirea virtu]ilor trupe[ti [i suflete[ti este,
precum afl\m de la Evagrie Monahul, „p=n\ la s=nge“87. Cel ce
vrea s\ le dob=ndeasc\, trebuie s\ se s=rguiasc\ toat\ via]a, „cu
toat\ puterea, spre dob=ndirea lor, prin osteneal\ încordat\ [i prin
grija de f\ptuire...“88.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul spune c\ odat\ intra]i pe
86
87
88

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete teologice (gnostice). Suta a doua.., p. 189-190.
Evagrie Ponticul, Cuv=nt despre rug\ciune, în Filocalia..., volumul 1, p. 124.
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 211.
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aceast\ cale a deprinderii cu osteneal\ a binelui, nu exist\ dec=t un
urcu[ permanent, o înaintare necontenit\ spre ]inta sau spre cap\tul
superior al ei - des\v=r[irea, [i spre „cununa chem\rii de sus“89.
Oprirea pe aceast\ cale, care se dovede[te a fi în final abandonarea
ei, este p\catul. Oric=t de mic ar fi acesta, el z\d\rnice[te toate
aceste eforturi încordate de lucrare a binelui în via]a noastr\
duhovniceasc\. Îns\, oprindu-se, sufletul simte, prin intermediul
con[tiin]ei, mustrarea [i de aceea se îndreapt\ [i mai ferm spre ]inta
sa.
Teodor al Edesei men]ioneaz\ patru cauze generale care
împiedic\ mintea s\ dob=ndeasc\ virtutea.
1) Prima este obi[nuin]a deprinderilor contrare, adic\ o
via]\ de p\cat care îl t=r\[te pe om spre ceea ce este mai r\u în lume
[i în via]\ [i din care omul se ridic\ foarte greu. O obi[nuin]\
p\c\toas\, de care omul se dispenseaz\ foarte greu.
2) O a doua cauz\ o constituie o exacerbare a tr\irii
trupe[ti, sim]uale, care trage mintea aproape irezistibil spre p\cat.
Aceasta provoac\ o restr=ngere [i o alterare a lucr\rii mintale,
ceea ce face foarte dificil\ ruperea din leg\turile cumplite ale
p\catelor.
3) La acestea se adaug\ ispita „dracilor necura]i [i de
oameni ur=tori“90 [i pilda cea rea a semenilor no[tri.
Pentru a se elibera de acestea, omul are nevoie de trei
lucruri: dorirea [i încordarea spre dob=ndirea virtu]ilor [i
cererea ajutorului lui Dumnezeu - Izvorul a „toat\ darea cea
bun\“ [i a „tot darului des\v=r[it“; restr=ngerea [i conducerea
într-o direc]ie duhovniceasc\ a trupului [i a sim]urilor sale;
„hr\nirea necontenit\ a sufletului prin [tiin]\“91.
89
90
91

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 73.
Teodor al Edesei, op. cit., p. 256.
Ibidem, p. 257.
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Orice virtute este înso]it\ de pl\cere [i durere. O durere
pentru trup, ca efect al eforturilor la care el este supus [i o bucurie
[i fericire dulce [i lin\, o respira]ie curat\ a sufletului92. Virtu]ile au
împletite cu ele întrist\rile, spune Sf=ntul Isaac Sirul. Desp\r]irea
de necaz echivaleaz\ cu abandonarea virtu]ii, lep\darea de ea, din
cauza ostenelii pe care o necesit\ p=n\ c=nd rode[te în noi roade
binecuv=ntate [i dulci93. Mai ales virtu]ile suflete[ti cer mult\
osteneal\ [i vreme îndelungat\94. M\sura deplin\ a unei virtu]i se
dob=nde[te dup\ o s=rguin]\ de toat\ via]a95.
Pe m\sura înaint\rii în aceast\ via]\ cu adev\rat fericit\,
omul transfigurat datorit\ acestor eforturi [i tr\ind unei alte vie]i,
într-un registru superior, cel duhovnicesc, simte cum osteneala
aduce bucurie [i m=ng=iere. Este dorul sau setea acelui suflet care,
gust=nd [i descoperind farmecul [i frumuse]ea acestei vie]uiri
cre[tine, nu vrea s\ o mai p\r\seasc\ niciodat\ [i pentru nimic, ci
toate eforturile sale sunt îndreptate spre înaintarea sau împ\rt\[irea
tot mai deplin\ din aceste comori ca exist=nd, ca tr\ind cu adev\rat.
Începutul acestei vie]uiri este greu [i dureros. „Omul nu
poate primi pecetea virtu]ii lui Dumnezeu - afl\m de la Diadoh al
Foticeii - dac\ nu e cercat prin dureri [i neputin]e“96. De aceea, la
început, aceast\ cale a virtu]ii este aspr\ [i posomor=t\97 [i
aceasta pentru c\ firea omului alearg\ neîncetat spre cele contrare
virtu]ii, spre pl\cere. Din acest motiv, cre[tinul trebuie s\-[i sileasc\
oarecum firea spre osteneal\, iar Dumnezeu, v\z=nd aceste osteneli,
le înmul]e[te roadele. Atunci cre[tinul ajunge s\ simt\ m=ng=ierea
harului [i bucuria pe care o aduc virtu]ile dob=ndite.
92
93
94
95
96
97

Ibidem, p. 312.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 203.
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 202.
Sf=ntul Ioan Damaschinul, op. cit., p. 211.
Diadoh al Foticeii, Cuv=nt ascetic în 100 de capete, în Filocalia..., volumul 1, p. 468.
Ibidem, p. 467.
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Cuviosul Nichita Stithatul ne spune c\ trebuie s\ lu\m acest
jug al nevoin]elor „cu dragoste fiebinte“98. A[a f\c=nd, nu vom mai
cru]a pl\cerile trupului, nu ne vom mai speria [i lenevi din cauza
asprimii acestor nevoin]e, ci vom privi înainte spre Dumnezeu,
t\ind cu dor fierbinte brazda virtu]ilor99. „Ostenelile - spune acest
P\rinte filocalic - par la început pricinuitoare de durere. Dar dac\
încep\torii st\ruiesc în virtute [i se întind spre treapta de mijloc,
ostenelile li se descoper\ ca pricinuitoare de o anumit\ pl\cere [i de
o lini[te neîn]eleas\. Iar c=nd cugetul muritor al trupului e înghi]it
de via]a nemuritoare, care izvor\[te din s\l\[luirea Duhului în cei
ce s-au întins cu adev\rat spre sf=r[iturile (]intele) virtu]ilor prin
osteneli, ei se umplu de o bucurie [i de o veselie negr\it\;
deschiz=ndu-li-se un izvor curat de lacrimi, întruc=t se ive[te de sus
o und\ dulce de c\in]\“100.
Acest drum al virtu]ilor este, la început, greu. Ostenitorul
are nevoie, pentru a nu c\dea din aceast\ lucrare, de o adev\rat\
„[tiin]\ a virtu]ii“101, pe care o dob=nde[te, îns\, pe m\sura
eforturilor sale ascetice. La început, lucrarea lor provoac\ osteneal\
[i durere, întristare [i dor de p\catul care, u[or [i aparent, ne f\cea
pl\cere, ne provoca bucurie trupeasc\.
În ciuda acestor osteneli îns\, suntem îndemna]i s\ lupt\m
pentru dob=ndirea lor [i pentru a experia roadele lor, aduc\toare de
adev\rat\ fericire - duhovniceasc\. „S\ lucr\m virtu]ile - ne cere
Sf=ntul Ioan Sc\rarul - chiar de la începutul lep\d\rii cu osteneal\ [i
cu durere. Iar înaint=nd, s\ ne sim]im în ele f\r\ întristare, chiar
dac\ suntem întrista]i pu]in“102, întruc=t atunci c=nd vom dori cu
toat\ puterea noastr\ s\ le dob=ndim, „le vom lucra cu toat\
98

Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 223.
Ibidem.
100
Ibidem, p. 220.
101
Nil Ascetul, op. cit., p. 238.
102
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, F9, p. 54.
99
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bucuria, s=rguin]a, dorin]a [i v\paia dumnezeieasc\“103.
St\ruin]a în lucrarea lor aduce în suflet „pl\cere [i lini[te
neîn]eleas\“104,
„bucurie,
s=rguin]\,
dorin]\
[i
v\paie
105
dumnezeiasc\“ , „bucurie [i veselie negr\it\“, „izvor curat de
lacrimi“, „o und\ dulce de c\in]\“106.
Pe c=t sunt de greu de dob=ndit virtu]ile, pe at=t sunt de
greu [i de p\strat. „{tiin]a virtu]ii“107 este dovada de discern\m=nt
de care trebuie s\ d\m permanent dovad\. Cel ce porne[te pe acest
drum trebuie „s\ se îngrijeasc\ mult de discern\m=nt, ca s\
cunoasc\ deosebirea între bine [i r\u [i s\ probeze [i s\ descopere
uneltirile felurite ale celui r\u, care în[eal\ de obicei pe mul]i prin
n\luciri ce par bine întemeiate“108.
Iubitorul de virtute trebuie s\ se fereasc\ de cele [ase curse
sau ispite ale virtu]ii, adic\ cele de-a dreapta [i de la st=nga (a
prea multor sau a prea pu]inelor osteneli); de cele de sus [i de
cele de jos (a în\l]\rii [i a descuraj\rii); a celor din\untru [i a
celor din afar\ (adic\ a fricii [i a îndr\znelii). El va reu[i s\
dep\[easc\ aceste ispite prin smerenie [i r\bdare109. Ostenitorul
trebuie s\ evite at=t excesul de virtute, c=t [i insuficien]a ei110.
Fiecare virtute trebuie lucrat\ nu spre lauda omeneasc\, ci
„pentru m=ntuirea sufletului“111. Ele sunt c\i, nu scopuri în sine;
mijloace [i unelte ce conduc spre des\v=r[ire. Referindu-se la
dreapta socoteal\ [i osteneal\ pentru dob=ndirea lor, Sf=ntul
Antonie cel Mare spune: „Dup\ cum cor\bierii c=rmuiesc corabia
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Ibidem.
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 220.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 54.
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 220.
Nil Ascetul, op. cit., p. 238.
Parafraz\ în 150 capete..., p. 319.
Petru Damaschinul, op. cit., p. 145.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 401.
Sf=ntul Antonie cel Mare, op. cit., p. 34.
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cu grij\, ca s\ n-o izbeasc\ de vreo st=nc\ v\zut\ sau nev\zut\, a[a
[i cei ce se silesc spre via]a duhovniceasc\ trebuie s\ cerceteze cu
fric\ ce trebuie s\ fac\ [i ce s\ nu fac\. De asemenea, s\ cread\ c\
legile lui Dumnezeu le sunt de folos, t\ind de la suflet toate
g=ndurile p\c\toase“112.
Dob=ndirea [i lucrarea virtu]ilor are nevoie de ajutorul lui
Dumnezeu pentru c\ ele se adun\ cu mult\ osteneal\ [i dup\ o
vreme îndelungat\, mai ales cele suflete[ti113. Acest ajutor nu
înt=rzie, acolo unde exist\ st\ruin]\ în bine, pentru c\ „pe cei ce vin
f\r\ [ov\ire la El, Domnul nu-i las\ nicidecum s\ cad\, ci v\z=ndu-i
sl\bi]i în putere, conlucreaz\ cu ei, îi ajut\, întinz=ndu-le m=na
puterii Sale de sus [i-i aduce iar\[i la Sine. Aceasta, p=n\ ce urc\
scara [i se apropie de El [i se unesc întregi cu El întreg [i uit\ de
toate cele p\m=nte[ti, fiind cu El acolo sus...“114.
În aceast\ lucrare duhovniceasc\, omul este ajutat [i de
Duhul Sf=nt. Fiecare virtute are, prin harul ei, o putere deosebit\ de
atrac]ie asupra sufletului. Acest har îndeamn\ sufletul s\ le
doreasc\ [i v\z=nd apoi r=vna lui pentru dob=ndirea ei, îl sus]ine [i
îi împ\rt\[e[te roadele ei, conform nevoin]elor lui115.
Mai mult dec=t at=t, Domnul, Cel ascuns în porunci, Se dovede[te
în aceast\ lucrare, a fi sprijinul [i prietenul nostru cel mai bun [i
mai apropiat. „Domnul - spune Sf=ntul Simeon Noul Teolog apropiindu-se în chip nev\zut, c\l\tore[te împreun\ cu to]i cei ce au
început s\ umble pe calea poruncilor Sale prin iubirea de
în]elepciune cea lucr\toare, ajut=ndu-le ca unora ce au cugetul
nedes\v=r[it, iar sufletul le [ov\ie în cele ale virtu]ii“116. Domnul
Iisus Hristos, Pelerinul nev\zut [i necunoscut, dar sim]it, de la Care
112
113
114
115
116

Ibidem, p. 19.
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 145.
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 84.
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 119.
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 299.
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ne vine tot ajutorul, „cre[te împreun\ cu v=rstele duhovnice[ti ale
celor ce se nevoiesc“117. Pe m\sura înaint\rii noastre duhovnice[te,
prezen]a Sa devine tot mai efectiv\, culminant\, cov=r[itoare, p=n\
c=nd din musafir devine prezen]\ permanent\ [i aduc\toare de
fericire duhovniceasc\ nepieritoare118.
Roadele virtu]ilor
Sf=ntul Grigorie Sinaitul vorbe[te despre „mireasma
fiec\rei virtu]i“119, o mireasm\ ce înfrumuse]eaz\ via]a noastr\, o
mireasm\ duhovniceasc\ bine pl\cut\ lui Dumnezeu.
Virtu]ile aduc în sufletul celui ce le practic\ o „bucurie
negr\it\“120, înc=t acesta sufer\ „o schimbare minunat\ [i mai
presus de cuv=nt“121, astfel înc=t el uit\ de trup [i de pl\cerile sale,
îndrept=ndu-[i toat\ aten]ia [i grija sa spre lucrarea [i via]a mult
superioar\ a sufletului s\u. El uit\ aproape în întregime de
trebuin]ele firii sale, fiind preocupat doar s\ dea glas [i împlinire
dorului s\u de des\v=r[ire, de asem\nare cu Dumnezeu, prin
virtute. Bucuria pe care o d\ lucrarea virtu]ilor sufletului este
împreunat\ cu fericirea [i pl\cerea nestric\cioas\ [i este o lucrare
117

Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 327.
Ibidem, p. 327-328: Domnul nostru Iisus Hristos cre[te împreun\ cu v=rstele
duhovnice[ti ale celor ce se nevoiesc. C=nd sunt prunci [i au nevoie de lapte, se zice c\ se
al\pteaz\ El însu[i cu laptele virtu]ilor încep\toare ale deprinderii trupe[ti, al c\rui folos e
prea pu]in celor ce au crescut cu virtutea [i leap\d\ pe încet pruncia. C=nd au ajuns la
tinere]e [i m\n=nc\ m=ncarea tare a contempla]iei f\pturilor, ca unii ce [i-au exercitat
sim]urile sufletului, se zice c\ spore[te [i Hristos cu v=rsta [i cu harul [i [ade în mijlocul
b\tr=nilor [i le descoper\ ad=ncuri acoperite de întuneric. Iar c=nd au ajuns la b\rbatul
des\v=r[it (Efeseni IV,13), la m\sura v=rstei plin\t\]ii lui Hristos, se zice c\ veste[te El
Însu[i cuv=ntul poc\in]ei [i înva]\ popoarele cele ale Împ\r\]iei cerurilor [i se gr\be[te
spre patimi. C\ci aceasta este sf=r[itul oric\ruia din cei ce s-au des\v=r[it în virtu]i, ca
dup\ ce a str\b\tut toate v=rstele lui Hristos, s\ ajung\ la p\timirea încerc\rilor (ispitelor),
asemenea crucii Aceluia“.
119
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 121.
120
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 273.
121
Ibidem.
118
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tainic\ a Duhului Sf=nt, în inima iubitorului de virtute122. O pace [i
o mul]umire interioar\ pe care o tr\ie[te sufletul ostenitorului, o
m=ng=iere lin\ pe care o aduce lucrarea faptei bine, o bucurie cu
at=t mai curat\ [i mai intens\ cu c=t faptele noastre bune sunt mai
multe [i tot mai des\v=r[ite. O stare dumnezeiasc\, picurat\ [i apoi
rev\rsat\ în sufletul nostru.
Dup\ roadele lor, putem distinge virtu]ile adev\rate [i
m=ntuitoare. Rodul esen]ial al acestora este starea de nep\timire.
Virtu]ile care nu conduc spre aceasta sunt doar „p\rute“ [i în
realitate de[arte [i mincinoase123.
Darul sau rodul suprem pe care îl procur\ virtu]ile este
îndumnezeirea, pe care o dob=ndim atunci c=nd va vrea
Dumnezeu s\ ne introduc\ în tainele Sale, în slava Sa124.
Lucrarea virtu]ilor este oper\ a omului în trup. S\v=r[irea
lor înceteaz\ odat\ cu via]a aceasta. Dincolo, îns\, „nu vom înceta
s\ p\timim îndumnezeirea dup\ har, ca o r\splat\ pentru ele“125.

***
A vorbi despre virtute este un lucru frumos [i bun, dar a
lupta pentru ele este m=ntuitor, c\ci Dumnezeu pre]uie[te ostenelile
[i lacrimile pentru ele, nu cuvintele înalte [i me[te[ugite. Jertfa
pl\cut\ Lui [i bine primit\ sunt nevoin]ele, suspinele [i lacrimile
dup\ ele. Sau, cum spune Sf=ntul Isaac Sirul, „de nu ai fapte, s\ nu
vorbe[ti despre virtu]i. C\ci mai cinstite sunt înaintea Domnului
122

Parafraz\ în 150 capete..., p. 306.
Teognost, despre f\ptuire, contempla]ie [i preo]ie, în Filocalia..., volumul 4, p. 283.
124
Sf=ntul Grigorie Palama, Ale aceluia[i: cuv=nt pentru cei ce se lini[tesc cu evlavie;
al treilea dintre cele din urm\. Despre sf=nta lumin\, în Filocalia..., volumul VII, p.
286-287.
125
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 89.
123
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necazurile cele pentru El, dec=t orice rug\ciune [i jertf\. {i mirosul
sudorii lor e mai presus de toate aromatele (...). Darurile drep]ilor
sunt lacrimile ochilor lor. {i jertfa primit\ a lor sunt suspinele din
privegherile lor“126.
Precum exist\ o c\dere pe o scar\ nev\zut\ a p\catului, p=n\
în zonele cele mai întunecoase, abisale, ale vie]ii [i lumii, o
cobor=re în sfera tenebroas\ a r\ului [i a formelor înfrico[\toare pe
care el le îmbrac\, tot a[a exist\ un urcu[ c\tre lumin\ [i Soarele
Drept\]ii, c\tre senin\tatea raiului virtu]ilor, o scar\ nev\zut\ a
acestora. Urcu[ul ei, greu la început, devine apoi u[or [i pl\cut,
conduc=nd spre culmile cele mai senine ale vie]ii acesteia, dar [i a
celei viitoare, fericite [i f\r\ de apus. În acest urcu[, omul este
ajutat de firea sa, pe care trebuie s\ o spiritualizeze continuu, de
îngeri, care îl conduc, pe m\sura eforturilor sale, spre cap\tul cel de
sus al sc\rii, [i de Dumnezeu, Care îl ajut\ [i îl a[teapt\, r\spl\tindui cu dragoste [i bun\tate ostenelile [i încunun=ndu-i aceste eforturi
ale sale.
Omul este, deci, liber s\ aleag\ care cale va voi el s\ o
urmeze, spre progresul s\u duhovnicesc [i spre des\v=r[irea sa, o
cale aspr\, ostenitoare, dar la cap\tul c\reia ne a[teapt\ Însu[i
Domnul, încoron=nd eforturile noastre. El este liber, îns\, [i s\
urmeze, dac\ va vrea, [i calea larg\ a lumii acesteia, cu toate
ispitele ei, tulbur\toare [i distrug\toare a lini[tii duhovnice[ti, o cale
a bucuriilor trec\toare [i a fericirii aparente, dar care se dovede[te
p=n\ la urm\ a-l arunca în sferele inferioare ale vie]ii umane, în
zona biologicului, animalicului. O cale care sub aparenta fericire,
este o cale a triste]ii [i durerii ve[nice, o lume rece a iubirii de sine
[i a urii aproapelui, al c\rei punct final este moartea sufleteasc\ [i
cea ve[nic\.
126

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 210.
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Via]a cre[tin\ se justific\ [i se dovede[te a fi autentic
în]eleas\ în m\sura în care se dovede[te a fi o lupt\ de dob=ndire a
virtu]ilor, de a p\trunde [i înainta neîncetat în aceast\ împ\r\]ie a
binelui, a luminii, a iubirii. Întreb=ndu-se: „Ce este via]a noastr\?“,
Ava Dorotei r\spunde: „Via]a noastr\ sunt virtu]ile“127. Numai
tr\irea în registrul lor [i hr\nirea sufletului nostru cu ele ne face s\
ne dovedim cu adev\rat ra]ionali, „cunun\ a crea]iei“ [i s\ tr\im
via]a în adev\rata [i cea mai înalt\ dimensiune a ei - cea
duhovniceasc\.
Omul duhovnicesc experiaz\ în via]a sa adev\rul de
nezdruncinat c\ adev\rata bog\]ie, care nu piere niciodat\, este cea
duhovniceasc\ [i c\ în compara]ie cu „mul]imea aurului“ [i cu
bog\]ia material\, „virtutea este cu mult mai vrednic\ de cinste“128.
Virtu]ile, ne înva]\ Sf=ntul Isaac Sirul, „sunt mai presus de toate
comorile lumii. {i cel ce le-a dob=ndit pe acestea în l\untrul lui, Îl
afl\ pe Dumnezeu“129.
Via]a îns\[i trebuie s\ fie o lupt\ continu\ pentru apropierea
de P\rintele nostru Cel ceresc, de împ\r\]ia [i bunurile f\r\ de
seam\n pe care El le-a promis sfin]ilor, iar în aceast\ lupt\ virtu]ile
constituie „calea împ\r\teasc\“ a acestui itinerariu spiritual. O cale
[i un drum primejduit de tot felul de ispite [i capcane care încearc\
s\ ne atrag\ [i s\ ne scufunde în bezna p\catului [i a mor]ii
suflete[ti [i ve[nice, dar care odat\ parcurs\ p=n\ la cap\t duce spre
fericirea ve[nic\ în lumina cea neapropiat\ a dumnezeirii.
Omul este, pentru P\rin]ii duhovnice[ti, o cas\ a virtu]ilor.
O cas\ care trebuie s\dit\ pe p\m=nt tare, pentru ca ploile ispitelor,
ce se abat asupra ei, s\ nu o distrug\. Temelia acestei case, spune
Sf=ntul Petru Damaschinul, este credin]a. Zidarul este dreapta
127
128
129

Ava Dorotei, op. cit., 563.
Nil Ascetul, op. cit., p. 217.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 45.
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socotin]\ sau discern\m=ntul, care temeluie[te aceast\ cas\ drept,
ferindu-o s\ se încline sau s\ se pr\bu[easc\ într-o parte sau alta.
C\r\mizile sau pietrele din care este construit\ aceast\ cas\ sunt
poruncile [i virtu]ile. Lutul folosit de zidar este „p\m=ntul
smereniei“, care are puterea s\ uneasc\ [i s\ ]in\ unificat\ cu
celelalte pietre ale virtu]ilor fiecare nou\ virtute ad\ugat\ la acest
edificiu duhovnicesc. Odat\ pus acoperi[ul - dragostea des\v=r[it\ în aceast\ cas\ intr\ Însu[i St\p=nul lumii, tainicul Musafir al vie]ii
noastre, Pelerinul cel mai apropiat [i mai interior sufletului nostru
dec=t el însu[i. El intr\ [i sfin]e[te aceast\ cas\, aceast\ Biseric\ a
sufletului nostru, iar roadele acestei sfin]iri de tain\ sunt pacea,
lini[tea, m=ng=ierea, bucuria, fericirea, lumina [i îndumnezeirea130.

130

Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 157.
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CUNOA{TEREA {I CREDIN}A ÎN DUMNEZEU ÎNTRE DISCURS {I EXPERIEN}|
În calitate de creatur\ [i chip al lui Dumnezeu, omul poart\
în sine un dor divin, este însufle]it de „pasiunea divinului“131. Toate
actele sale [i de fapt întreaga sa via]\ este o încercare de a da
„r\spuns bun“ la dialogul dragostei, ini]iat de Dumnezeu, spre
m=ntuirea noastr\.
Între Dumnezeu [i om exist\ un act de comuniune reciproc\, bazat
pe o complementaritate ontologic\. Dumnezeu-Iubire Se descoper\
pe Sine, împ\rt\[ind creaturilor Sale reflec]ii ale iubirii Sale
intratrinitare. La r=ndul s\u, omul are nevoie de aceast\ iubire
pentru a exista [i a-[i împlini voca]ia sa, de a se odihni în oceanul
sau abisul (ad=ncul) iubirii divine des\v=r[ite. Dorin]a uman\ de
cunoa[tere a lui Dumnezeu, de a-[i cunoa[te Creatorul [i Purt\torul
ei de grij\, exprim\ tensiunea dintre uman [i divin, exprim\ dorul
natural al omului de absolut, dorul de împlinire într-o ordine
spiritual\ superioar\, calea realiz\rii acestuia fiind cea a
contempla]iei suprafire[ti.
Problema cunoa[terii lui Dumnezeu este, astfel, pentru
spiritualitatea ortodox\, una presant\, existen]ial\, de gradul [i
intensitatea ei depinz=nd, pe de o parte, amploarea eforturilor
ascetice ale credinciosului, iar pe de alt\ parte, dob=ndirea
m=ntuirii, c\ci înaintarea în cunoa[terea lui Dumnezeu, realizat\
131

Preot D. St\niloae, Via]a [i înv\]\tura Sf=ntului Grigorie Palama, cu patru tratate
traduse, Edi]ia a doua, cu o prefa]\ rev\zut\ de autor, Editura Scripta, Bucure[ti, 1993, p.
199.
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printr-o lucrare ascetic\ tot mai accentuat\, este totodat\ un progres
duhovnicesc. Starea lor culminant\ este cunoa[terea experimental\
sau cunoa[terea-unire.
Îns\, specific spiritualit\]ii r\s\ritene este cadrul în care vorbe[te
despre aceast\ cunoa[tere. Pentru R\s\ritul ortodox, ea este legat\
de efortul ascetic al credinciosului [i depinde direct de iubirea de
Dumnezeu. Pentru evlavia ortodox\, cunoa[terea lui Dumnezeu nu
este o problem\ de specula]ie teologic\, ci de via]\ cre[tin\, o
problem\ de ascez\ [i nu de teorie, de lucrare [i nu de specula]ie; ea
implic\ deschidere [i dialog, înt=lnire [i unire cu El, în spa]iul
chenotic al iubirii. Problema cunoa[terii lui Dumnezeu nu este,
deci, una de gnoz\, ci de tr\ire, de spiritualitate. A cunoa[te pe
Dumnezeu înseamn\, pe treptele cele mai înalte ale teologiei, a
sesiza, a experia prezen]a Sa, înseamn\ a te înt=lni [i uni cu El, a-L
iubi [i a I te d\rui integral Lui.
De aceea, spiritualitatea ortodox\ nu vorbe[te despre
cunoa[tere ca de un simplu act cognitiv, izolat, ci de o cunoa[tere
experimental\, pe care o leag\ permanent de tr\ire [i o identific\, pe
treptele ei superioare, cu unirea cu Dumnezeu în lumin\ [i iubire.
Cunoa[tere [i necunoa[tere, [tiin]\ [i ne[tiin]\
Premiza cunoa[terii lui Dumnezeu o constituie actul de
revelare iubitoare din partea Sa sau chenoza Sa revela]ional\
voluntar\132. La baza teologiei [i spiritualit\]ii ortodoxe în privin]a
cunoa[terii lui Dumnezeu, a gnoseologiei ortodoxe, st\ distinc]ia
dintre fiin]a [i lucr\rile lui Dumnezeu sau, în limbaj dionisian,
distinc]ia dintre „uniri“ [i „distinc]ii“.
P\rin]ii filocalici, ca de altfel întreaga spiritualitate
132

Idem, Cunoa[terea lui Dumnezeu la Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, în „Ortodoxia“,
anul IX (1957), nr. 4, p. 562.
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ortodox\, exprim\, în baza acestei distinc]ii generale, pe de o parte
incognoscibilitatea fiin]ei divine, iar pe de alt\ parte, posibilitatea
de cunoa[tere a lucr\rilor Sale. În fiin]a Sa, Dumnezeu este
incognoscibil, insondabil, inefabil. Ceea ce ajunge p=n\ la noi [i
cunoa[tem, nu este fiin]a Sa, pe care, potrivit lui Dionisie
Areopagitul nu o cunosc nici m\car ierarhiile cere[ti133, ci
„bun\voirile“, „trimiterile“, „lucr\rile“, „energiile“ Sale,
„purcederile“, „puterile“ sau „manifest\rile“ Sale. „Din oceanul de
iubire [i de lumin\ al lui Dumnezeu, curg valuri de iubire [i raze de
lumin\ noi“134, sub forma lucr\rilor Sale. Dumnezeu este, pentru
mintea noastr\, „realitatea cea mai paradoxal\“135, de aceea,
paradoxul constituie calea cea mai potrivit\ de exprimare a tainei
Dumnezeului Celui viu.
Sf=ntul Grigorie Palama, teologul prin excelen]\ al
cunoa[terii lui Dumnezeu, cel care a sintetizat [i a dat o expresie
clar\, definitiv\, gnoseologiei cre[tine r\s\ritene, arat\ c\
Dumnezeu este mai presus de orice teologie pozitiv\ [i negativ\, de
orice cunoa[tere [i necunoa[tere; este cu totul mai presus de orice
nume. Îns\[i împ\rt\[irea de Dumnezeu, ]inta vie]ii cre[tine, nu
înseamn\ unirea cu fiin]a lui Dumnezeu, ci este, pentru Sf=ntul
Grigorie, denumirea unei lucr\ri dumnezeie[ti, lucrarea prin care
Dumnezeu ne înal]\ la tainele cele negr\ite136.
A[adar, într-o privin]\, Dumnezeu [i cele dumnezeie[ti pot
fi cunoscute; în alt\ privin]\, nu pot fi cunoscute. Poate fi cunoscut
prin cele din jurul Lui; dar nu poate fi cunoscut în ceea ce este El
133

Dionisie pseudo Areopagitul, Despre numele divine, traducere de Cicerone
Iord\chescu [i Teofil Simenschy. Postfa]\ de {tefan Afloroaiei, Editura Institutul
European, Ia[i, 1993, p. 50.
134
Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Dumnezeu este lumin\, în „Ortodoxia“, anul XXVI
(1974), nr. 1, p. 76.
135
Pr. Prof. D. St\niloae, Cunoa[terea lui Dumnezeu..., p. 556.
136
Sf=ntul Grigorie Palama, Tomul aghioritic, în Filocalia..., volumul VII, p. 476.
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Însu[i137. Cu privire la fiin]a divin\ este posibil\ o singur\
cunoa[tere adev\rat\: faptul de a nu fi cunoscut\138.
Ceea ce putem noi cunoa[te nu este, deci, fiin]a, ci lucr\rile
divine creatoare [i providen]iatoare. În cunoa[terea aceasta, omul
poate progresa pe m\sura împlinii poruncilor, a eliber\rii de patimi
[i a dob=ndirii virtu]ilor, cunoa[terea [i virtutea fiind cele ce duc la
asem\narea cu Dumnezeu.
Dincolo de distinc]ia dintre fiin]a [i razele de iubire ale lui
Dumnezeu, ceea ce subliniaz\ îns\ în mod constant spiritualitatea
ortodox\ este caracterul de tain\, apofatic al dumnezeirii. Taina sau
misterul divinit\]ii nu poate fi epuizat niciodat\. Dumnezeu r\m=ne
mereu, oric=t am progresa în cunoa[terea despre El, un „Dincolo“,
nu în sensul panteist, al dep\rt\rii Sale de lumea Lui, ci un
„Dincolo“ iubitor, „o alt\ iubire“, care ne cheam\ mereu s\
progres\m [i mai mult [i s\ urc\m tot mai deplin în iubirea [i unirea
cu El. E un „Dincolo“, în mod paradoxal în ad=ncul nostru de tain\,
Care ne cheam\ s\ transcendem ordinea creat\, finit\, pentru a ne
în\l]a mereu spre o tot mai autentic\ iubire [i cunoa[tere a Lui
Însu[i [i a tuturor celor ce exist\ în [i prin El.
Felurile sau etapele cunoa[terii lui Dumnezeu
P\rin]ii filocalici se pronun]\ foarte nuan]at în problema
cunoa[terii lui Dumnezeu, înt=lnindu-se în scrierile ascetice
r\s\ritene adev\rate pagini de epistemiologie cre[tin\. Specificul
spiritualit\]ii ortodoxe îl constituie, îns\, modul în care a reu[it s\
137

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a patra, în Filocalia...,
volumul II, p. 125.
138
Idem, Ambigua. T=lcuiri ale unor locrui cu multe [i ad=nci în]elesuri din sfin]ii
Dionisie Areopagitul [i Grigorie Teologul. Traducere din grece[te, introducere [i note
de Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1983, p. 206.
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transforme o problem\ de specula]ie, într-una de tr\ire, de sim]ire [i
experiere a lui Dumnezeu, în universul spiritual al virtu]ilor
cre[tine.
Ace[ti P\rin]i cu via]\ îmbun\t\]it\ dezvolt\ o ad=nc\
epistemologie, în centrul c\reia nu se afl\ omul, ci Dumnezeu.
Metodele de cercetare [i investigare nu sunt exclusiv cele ra]ionale
sau discursive [i, deci, imperfecte [i limitate, ci deschise [i
des\v=r[itoare. Scopul acestor demersuri nu îl reprezint\, ca în
cunoa[terea ra]ional\, egocentrismul, ci m=ntuirea sufletului.
Pentru literatura ascetic\, idealul oric\rei cunoa[teri nu îl constituie
specula]ia sau teoria, ci unirea cu Dumnezeu, iar metoda specific\
de înaintare în aceast\ cunoa[tere [i unire este credin]a, dezvoltat\
în virtu]i.
Referirile sau considera]iile strict teoretice nu preocup\ în
mod deosebit scrisul duhovnicesc al R\s\ritului ortodox, de[i nu
lipsesc cu des\v=r[ire. Îns\ ideea dominant\ este aceea a modului în
care cunoa[terea uman\ poate conduce spre contemplarea lui
Dumnezeu sau care sunt etapele ce trebuie urmate în acest
itinerariu, mai înt=i ra]ional [i apoi, pe m\sura dezvolt\rii sale,
duhovnicesc.
A[a cum este ea în]eleas\ de c\tre Sf=ntul Isaac Sirul,
cunoa[terea este s\dit\ în firea noastr\ de Dumnezeu [i înseamn\ nu
doar analizarea lucrurilor [i existen]elor naturale, ci discern\m=nt
sau deosebire între bine [i r\u, între caracterul pozitiv sau negativ [i
malefic al celor ce le-am cunoscut. O prim\ idee, cu privire la
cunoa[terea natural\ a lui Dumnezeu, pe care o subliniaz\ scriitorii
filocalici, este valoarea ei pozitiv\. P\rin]ii filocalici, cei care au
explicitat at=t de practic [i de clar urcu[ul duhovnicesc al omului,
prin cur\]irea de patimi [i prin dob=ndirea virtu]ilor, vorbesc
adeseori despre ne[tiin]\, uitare [i nep\sare, ca de „cei trei uria[i
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puternici ai diavolului“139.
Spiritualitatea ortodox\ consider\ ne[tiin]a sau ignoran]a
cauze fundamentale ale c\derii în p\cate [i în patimi, al\turi de
uitare. Îns\ aceast\ ne[tiin]\, care ne priveaz\ de cunoa[terea
adev\rului, este, potrivit Sf=ntului Maxim M\rturisitorul, de dou\
feluri: una vrednic\ de os=nd\ [i pedeaps\, iar alta nevinovat\.
Cea os=nditoare at=rn\ de liberul nostru arbitru [i este definit\ a fi
„ne[tiin]a cu privire la virtute [i la evlavie“140. Cea nevinovat\ nu
depinde exclusiv de noi [i este „ne[tiin]a cu privire la acele lucruri,
c=te, vr=nd s\ le cunoa[tem, nu le cunoa[tem“141. În timp ce una
înseamn\ imposibilitatea de a cunoa[te totul despre toate, cea rea
echivaleaz\ cu refuzul de a ne conforma via]a duhovniceasc\
potrivit normelor cre[tine.
Dac\ ne[tiin]a ne priveaz\ de cunoa[terea lucrurilor, în
general [i a adev\rurilor m=ntuitoare, în ceea ce prive[te via]a
noastr\ duhovniceasc\, p\catul ne îndep\rteaz\ cu totul de adev\r [i
de Adev\rul ultim, a[ez=nd pe sufletul [i mintea noastr\ o cea]\ [i o
negur\ [i ridic=nd în calea noastr\ spre Dumnezeu un zid, posibil
de spulberat doar prin actul poc\in]ei autentice.
Dintre ace[tia trei, ne[tiin]a premerge tuturor relelor142. De aceea,
P\rin]ii o condamn\, consider=ndu-o o lucrare diavoleasc\, prin
care suntem orbi]i [i îndep\rta]i de Dumnezeu. Sf=ntul Marcu
Ascetul nume[te ne[tiin]a „iad“, pentru c\ este la fel de întunecoas\
ca [i iadul [i tot în acest sens trebuie în]elese cuvintele P\rin]ilor
despre „cea]a patimilor“ sau „noaptea patimilor“, care este
„întunericul ne[tiin]ei“ [i care întunec\ ra]iunea [i sim]irea.
139

Sf=ntul Marcu Ascetul, Epistol\ c\tre Nicolae Monahul, în Filocalia..., volumul I, p.
401.
140
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Întreb\ri, nedumeriri [i r\spunsuri, în Filocalia...,
volumul 2, p. 248.
141
Ibidem.
142
Idem, Despre cei ce cred c\ se îndreapt\ din fapte, în Filocalia..., volumul 1, p. 290.
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Sfin]ii P\rin]i vorbesc despre mai multe feluri de
cunoa[tere, ceea ce constituie tot at=tea trepte ale ei: cunoa[terea
natural\ [i o cunoa[tere duhovniceasc\. Cea natural\ [i ra]ional\
are caracterul de [tiin]\ [i este o cunoa[tere relativ\, dup\ fire,
potrivnic\ credin]ei, de[art\, demagogic\, trupeasc\; cea
duhovniceasc\ este o cunoa[tere bun\, prin lucrare, prin tr\ire sau
experien]\, mai presus de fire, vedere, teologie [i unire cu
Dumnezeu.
Dincolo de aceste delimit\ri [i distinc]ii, îns\, problema se
reduce în esen]\, la cunoa[terea natural\, ra]ional\, [tiin]ific\, a
realit\]ilot contingente [i a lui Dumnezeu
[i cunoa[terea
duhovniceasc\ a lumii [i a Creatorului ei.
Teodor al Edesei vorbe[te despre o cunoa[tere îndoit\:
natural\ sau dup\ fire [i
mai presus de fire sau
143
supranatural\ . Cuno[tin]a dup\ fire este cea pe care o poate
dob=ndi sufletul prin cercetare [i c\utare, prin folosirea puterilor
naturale ale firii. Tot el înva]\ c\ aceast\ cunoa[tere natural\ este
îndoit\. Una e simpl\, atunci c=nd cel ce filosofeaz\ despre
lucrurile spirituale, nu le cunoa[te prin experien]\ direct\,
nemijlocit\. Cuno[tin]a aceasta, primit\ prin intermediul sim]urilor,
trupeasc\, este îndoielnic\, în[el\toare, diavoleasc\. Ea este
mincinoas\, pentru c\ consider\ c\ [tie cele ce niciodat\ nu le-a
[tiut. Ea este mai rea dec=t ne[tiin]a, „ca una ce nu vrea s\
primeasc\ de la vreun înv\]\tor îndreptare pentru c\ î[i închipuie c\
e dreapt\. Ea e cea mai rea ne[tiin]\144. Cealalt\ este o cuno[tin]\
cu lucrul sau cuno[tin]\ însufle]it\, prin tr\ire, prin experien]a
personal\ a credinciosului. Ea este clar\, limpede [i sigur\, în afar\
143

Teodor al Edesei, Cuv=nt despre contempla]ie, în Filocalia..., volumul 4, Editura
Harisma, Bucure[ti, 1994, p. 225.
144
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, în Filocalia..., volumul 3, p.
327.
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de orice nesiguran]\ sau îndoial\. La ea nu se mai ajunge prin
intermediul sim]urilor trupului, ci prin suflet [i mai ales prin
facult\]ile lui.
Sf=ntul Maxim vorbe[te, la r=ndul s\u, despre o cunoa[tere
senzorial\, natural\; una spiritual\; [i o cunoa[tere mistic\145 sau
despre o cunoa[tere natural\ [i o cunoa[tere duhovniceasc\ a lui
Dumnezeu.
Cunoa[terea ra]ional\ are caracterul de [tiin]\ [i tinde la
înl\turarea ignoran]ei [i a ne[tiin]ei naturale, iar cea de-a doua este
practic\ [i lucr\toare, procur=ndu-ne, prin experierea virtu]ilor,
cunoa[terea adev\rat\ a ra]iunilor lucrurilor. Cunoa[terea cu
caracter de [tiin]\ este relativ\, const=nd din ra]ionamente, spre
deosebire de cunoa[terea experimental\, tr\it\, dob=ndit\ prin
experien]a direct\ a realit\]ii în]elese, singura care procur\ o
cunoa[tere real\, adev\rat\.
Calea natural\ sau catafatic\ de cunoa[tere a lui
Dumnezeu este o cale ra]ional\, deductiv\, discursiv\ [i are un
pronun]at caracter antropocentric. În cadrul acestei cunoa[teri
naturale, Sf=ntul Grigorie Palama delimiteaz\ o cunoa[tere
trupeasc\ [i una sufleteasc\. Aceasta este, de fapt, o cunoa[tere
pozitiv\ sau afirmativ\ a lui Dumnezeu. La baza ei stau
cunoa[terea Lui din ra]ionalitatea crea]iei [i prin în]elesurile
duhovnice[ti, înalte ale Sfintei Scripturi [i echivaleaz\, mai mult cu
dob=ndirea certitudinii eviden]ei, a prezen]ei [i lucr\rii lui
Dumnezeu în lume [i în sufletul nostru. Aceast\ cunoa[tere pozitiv\
este treapt\ c\tre o cunoa[tere mai accentuat\ a lui Dumnezeu, o
cunoa[tere negativ\, apofatic\, tainic\ a misterului divin,
experimental\, tr\it\ ca unire cu Dumnezeu, în stare de rug\ciune

145
Hans Urs von Balthasar, Liturgie cosmique. Maxime le Confesseur. Traduit de
l'allemand par L-Lhaumet et H.-A. Prentout, Aubier, Paris, 1947, p. 218.
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curat\.
Într-un alt loc, Calist Catafygiotul arat\ c\, de[i aceast\
cunoa[tere este una [i unitar\, modurile cunoa[terii sau ale ajungerii
la cunoa[terea lui Dumnezeu sunt trei: în trup, în suflet [i în duh.
Prin ele, contemplativul începe s\ deosebeasc\ între bine [i r\u:
cunoa[terea sufletului ajung=nd prin aceste moduri s\ se înal]e
deasupra a tot ceea ce este m\rginit [i are un sens limitat, înaint=nd
spre o cunoa[tere tot mai intens\ a lui Dumnezeu146.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul spune c\ aceast\ cunoa[tere
natural\ a lui Dumnezeu este treapta premerg\toare, absolut
necesar\ contempla]iei mistice [i are în centrul ei sesizarea
ra]ionalit\]ii crea]iei [i în]elegerea duhovniceasc\ a Sfintei
Scripturi.
Cursele sau capcanele duhovnice[ti ale cunoa[terii ra]ionale
Cunoa[terea natural\ este nedeplin\, incomplet\,
analogic\ [i, de aceea, neclar\ [i simbolic\. Acestei cuno[tin]e
analogice, dob=ndit\ în cadrul cunoa[terii naturale despre
Dumnezeu, îi este superioar\ în]elegerea, sim]irea prezen]ei [i
lucr\rii Lui, care este „o cuno[tin]\ simpl\ [i unitar\ despre El,
r\s\rit\ din lucruri. Îns\ [i aceasta este inferioar\ cunoa[terii prin
vedere sau experierii lui Dumnezeu, care este „cuno[tin]a tr\it\“, ce
se ive[te dup\ încetarea oric\rui ra]ionament sau experien]ei prin
sim]ire.
Cunoa[terea natural\ este tipologic\, bazat\ pe ra]ionament
[i în]elegere. La baza ei se afl\ metodele de cercetare deductive,
silogistice [i de aceea r\m=ne într-o oarecare m\sur\ exterioar\
obiectului sau subiectului cunoscut.

146

Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoin]e, în Filocalia..., volumul X, p. 333.
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Adev\rata cunoa[tere a lui Dumnezeu, dob=ndit\ pe cale natural\
dep\[e[te - potrivit Sf=ntului Maxim - orice demonstra]ie [i
echivaleaz\, de fapt, cu distingerea clar\, nep\tima[\, a ra]iunilor
prime, divine ale crea]iei.
Deci, de[i este neclar\ [i insuficient\, cunoa[terea sau
contempla]ia natural\ este absolut necesar\ pentru înaintarea
omului spre unirea deplin\ cu Dumnezeu. Ea este o treapt\ spre
teologia sau cunoa[terea tainelor lui Dumnezeu, spre „vederea“ [i
„sim]irea“ lui Dumnezeu. Caracterul acesta preg\titor al cunoa[terii
naturale îl subliniaz\ [i Sf=ntul Maxim, ar\t=nd c\ „f\r\
contempla]ia natural\ nu se poate sus]ine în nimeni în nici un chip
puterea tainelor“147. Aceast\ cunoa[tere „prin ra]ionament“, cum o
nume[te acela[i Sf=nt P\rinte, este premerg\toare experierii lui
Dumnezeu. Sim]irea lui Dumnezeu urmeaz\ în]elegerii Lui.
Sintetiz=nd, a[adar, înv\]\tura ortodox\ despre cunoa[terea
natural\, pozitiv\, catafatic\, a lui Dumnezeu, putem spune c\ ea
are un caracter antropocentric, ra]ional, const=nd din efortul uman
de deslu[ire a existen]ei [i prezen]ei lui Dumnezeu, din lucr\rile
Sale. Ea depinde, în mod ireductibil, de voin]a cre[tinului, de
efortul s\u ascetic, de cur\]irea de patimi [i de dob=ndirea
virtu]ilor.
Cunoa[terea aceasta material\ [i materialist\ î[i are cursele
[i capcanele ei pentru cel ce înainteaz\ în ea. Mai înt=i de toate, ea
este limitat\, ca [i lucrurile ce intr\ în orizontul cercet\rii [i
aprofundrii sale. Ispita de a absolutiza rezultatul eforturilor noastre
[i de a face aceast\ treapt\ a cunoa[terii scop în sine [i nu etap\ spre
o cunoa[tere superioar\ ei [i p=n\ la urm\ spre adev\rata cunoa[tere
a lui Dumnezeu, este pe c=t de periculoas\, pe at=t de limitat\.
Atunci c=nd nu este înso]it\ de discern\m=nt [i de fapte
147

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 428.
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duhovnice[ti, ea este, potrivit Sf=ntului Maxim M\rturisitorul,
asemenea unui „idol f\r\ suflet“148; o simpl\ teorie, ideologie sau o
filosofie, capabile s\ ofere ocupa]ie min]ii doritoare de specula]ie,
dar neputincioase în a îndrepta [i m=ntui pe om.
Un alt pericol al acestei cunoa[teri teoretice [i mai ales
atunci c=nd obiectul ei de preocupare îl constituie realit\]ile
spirituale ale credin]ei, nu îndreptarea noastr\, este acela al
demagogiei sau vorbirea f\r\ acoperire în conduit\ [i fapte.
Acest lucru viz=ndu-l Sf=ntul Simeon Noul Teolog, arat\ c\:
„Domnul nu ferice[te pe cei ce înva]\ numai, ci pe cei ce s-au
învrednicit mai înt=i, prin lucrarea poruncilor, s\ vad\ [i privesc în
ei în[i[i lumina Duhului ce lumineaz\ [i sc=nteiaz\“149. De aceea, „e
de trebuin]\ - continu\ acest Sf=nt P\rinte - ca cei ce vor s\ înve]e
pe al]ii s\ fie ridica]i mai înt=i ei în[i[i, cum s-a spus, ca nu cumva,
vorbind despre cele ce nu le cunosc, s\ pierd\, prin r\t\cire, pe cei
ce se încred în ei [i în ei în[i[i“150.
Nu în ultimul r=nd, o mare primejdie a unei astfel de
cunoa[teri o poate constitui [i îng=mfarea. Dac\ toate aceste
eforturi nu sunt puse în slujba lui Dumnezeu [i a semenilor [i dac\
„nu e ]inut\ în fr=u de frica lui Dumnezeu, prin fapte, produce
îng=mfare, deoarece convinge pe cel îng=mfat de pe urma ei, s\
prezinte ca al s\u ceea ce i s-a dat în dar [i s\ prefac\ în laud\ de
sine dania Cuv=ntului“151.
O astfel de cunoa[tere se dovede[te a fi, p=n\ la urm\, una
str\in\ [i ostil\ credin]ei. Chiar dac\ reu[e[te s\ afle ceva din
ra]iunile celor ce exist\, ea nu reu[e[te s\ disting\ Ra]iunea lor
suprem\ - Dumnezeu. Chiar dac\ în]elege multe din lumea aceasta,
148

Ibidem, p. 386.
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice [i practice, în Filocalia...,
volumul VI, p. 17.
150
Ibidem, p. 18.
151
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 281-282.
149
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nu în]elege [i mult, pentru c\ nu vede clar în ea pe Creatorul ei.
Adev\rata cunoa[tere, capabil\ s\ ne apropie real de Dumnezeu
este cunoa[terea duhovniceasc\, prin lucrare, tr\ire [i experiere.
Lupt=nd la eliberarea de negura ne[tiin]ei [i întunericul
patimilor, aceast\ cunoa[tere dezbrac\ mintea de patimi [i de
în]elesurile p\tima[e ale lucrurilor152 [i, înaint=nd prin împlinirea
poruncilor [i lucrarea virtu]ilor, condue mintea contemplativului la
cunoa[terea celor nev\zute [i la cuno[tin]a Sfintei Treimi153.
Cunoa[terea natural\ sau „dup\ fire“154 are la baz\ lucrarea
de cercetare [i c\utarea omeneasc\, prin care omul cunoa[te [i
în]elege mai bine lumea în care tr\ie[te, locul [i leg\turile sale cu
aceasta. Aceast\ cunoa[tere este una a „sufletului legat de
materie“155 [i, de aceea, este guvernat\, în plan duhovnicesc, de o
imperfec]iune: imposibilitatea de a cunoa[te deplin un lucru
spiritual, de c\tre unul material. Iar aceasta este datorat\
incompatibilit\]ii metodei de explorare a adev\rului, în acest caz de
natur\ spiritual\.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, vorbind despre cunoa[terea
care are caracterul de [tiin]\, o consider\ a fi o inventariere a
rezultatelor f\cute de cugetarea omeneasc\ [i, la modul cel mai
înalt, descoperirea ra]iunilor lucrurilor. Aceasta, îns\, potrivit lui,
„nu e de nici un folos, dac\ nu tinde spre lucrarea poruncilor“156.
Aceasta este, înc\, o cunoa[tere trupeasc\ [i natural\, ceea
ce pentru P\rin]ii duhovnice[ti înseamn\ o cunoa[tere realizat\
exclusiv prin puterile unei min]i sau a unei ra]iuni care nu este
luminat\ de credin]\. Într-o astfel de lucrare, principal este efortul
omenesc, nu luminarea dumnezeiasc\.
152

Idem, Capete despre dragoste. Suta înt=ia..., p. 77.
Ibidem.
154
Teodor al Edesei, Una sut\ de capete, în Filocalia..., volumul IV, p. 255.
155
Ibidem.
156
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta înt=ia..., p. 156.
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Cunoa[terea aceasta natural\ sau ra]ional\ î[i are limitele ei,
ca una ce vizeaz\ în mod deosebit materia [i formele ei de
organizare [i lucrare. Ea nu reu[e[te s\ spun\ totul nici m\car
despre lumea material\, cu at=t mai pu]in, despre cea spiritual\ [i
despre Dumnezeu. Pentru o ra]iune care nu este condus\ de lumina
[i harul suprafiresc al credin]ei, îns\[i problema existen]ei lui
Dumnezeu este o incertitudine. Or, paradoxul este acela c\ o astfel
de minte, ocup=ndu-se cu cele materiale, nu reu[e[te s\-L
descopere pe Creatorul lumii, aflat în ea. {i nu va reu[i acest lucru
at=t timp c=t, al\turi de metodele specifice, nu va recurge [i la
armele credin]ei.
Cunoa[terea lui Dumnezeu din ra]ionalitatea crea]iei [i din
Sf=nta Scriptur\
Lumea sau crea]ia este considerat\ de P\rin]ii filocalici loc
[i stare premerg\toare vie]ii ve[nice, iar cunoa[terea sau
contemplarea lui Dumnezeu din crea]ie este treapta premerg\toare
cunoa[terii [i contempl\rii Lui directe.
Pentru Evagrie, cunoa[terea lui Dumnezeu din crea]ie sau
theoria fizic\ este o treapt\ spre contemplarea Lui sau c\tre gnoza
spiritual\157. Tot a[a, pentru Sf=ntul Maxim, ea este începutul
teologiei mistice, prin care se descoper\ în chip tainic frumuse]ile
cele nev\zute158.
Ideea fundamental\ a spiritualit\]ii r\s\ritene este c\
„lucrurile ascund în ele ra]iuni divine, ca tot at=tea raze ale
Logosului sau ale Ra]iunii supreme. Cel ce le descoper\ din lucruri,
suie pe firul lor la cunoa[terea lui Dumnezeu [i aceast\ cunoa[tere
157

Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu. În rom=ne[te de Maria Cornelia Oros.
Studiu introductiv diac. Ioan I. Ic\ jr., Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 93.
158
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 127.
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trebuie s\ anticipeze cunoa[terea Lui direct\“159.
Crea]ia are un rol fundamental, fiind indispensabil\ omului,
nu doar din punct de vedere fizic, material, ci [i spiritual. Ea este
mediul în care omul î[i lucreaz\, cu ajutorul lui Dumnezeu,
m=ntuirea, urc=ndu-i variatele trepte, pe calea ra]iunilor lucrurilor.
Ea este, prin urmare, absolut necesar\ des\v=r[irii omene[ti. Dar, în
acela[i timp, ea î[i dob=nde[te adev\ratul ei sens în leg\tur\ str=ns\
cu omul, cel care o m=ntuie[te.
Potrivit Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, lumea în ansamblul
ei, precum [i fiecare lucru creat de Dumnezeu, au o ra]ionalitate, au
fost create cu un scop [i spre o finalitate. Scopul general al crea]iei,
dat înc\ de la crearea ei, îl constituie îndumnezeirea ei, cu ajutorul
omului. În concep]ia Sf=ntului Maxim, logosul sau ra]iunea fiec\rui
lucru este tocmai ceea ce r\m=ne neschimbat în existen]a lui, iar
schimb\rile pe care ea le parcurge, dar f\r\ a-i fi alterat\ ra]iunea
divin\ sau fiin]a sa, constituie tropii sau modurile existen]ei lor160.
Între Dumnezeu [i lume, exist\ o leg\tur\ de iubire
reciproc\. Logosul este cauza general\ [i ]inta tuturor celor ce
exist\, dar cu toate acestea, între Logosul creator [i ra]iunile create
exist\ deosebirea dintre creat [i necreat, dintre Dumnezeu [i
creatur\ 161.
Ra]iunile lucrurilor sunt, deci, manifest\ri ale voin]ei divine
creatoare, ideile lui Dumnezeu, modele virtuale sau paradigme ale
lucrurilor162. Ra]iunile prime, naturale ale lucrurilor ce alc\tuiesc
159

Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\. Ascetica [i mistica,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1991,
p. 166.
160
Idem, Fiul [i Cuv=ntul lui Dumnezeu prin care s-au f\cut [i se refac toate, în
„Ortodoxia“, anul XXXV (1983), nr. 2, p. 174.
161
Pr. Prof. Dumitru Radu, M=ntuirea - a doua crea]ie a lumii, în „Ortodoxia“, anul
XXXVIII (1986), nr. 2, p. 45.
162
Pr. Prof. D. St\niloae, Dinamica crea]iei în Biseric\, în „Ortodoxia“, anul XXIX
(1977), nr. 3-4, p. 283.

- 44 -

Virtu]ile cre[tine, c\r\ri spre fericirea ve[nic\

crea]ia, au fost, în acela[i timp, ra]iuni divine, duhovnice[ti.
Ra]iunile particulare [i inferioare trebuie s\ fie suport pentru cele
generale, superioare [i spirituale [i toate trebuie s\ duc\ spre
Ra]iunea suprem\, Logosul dumnezeiesc.
Omul [i crea]ia au, în planul iconomiei divine, al ve[niciei,
o voca]ie solidar\. Descifr=nd crea]ia, omul se înal]\ pe sine pe
treptele spiritualului, ale duhovnicescului, atr\g=nd dup\ sine [i
antren=nd lumea într-un dinamism al des\v=r[irii, al îndumnezeirii.
În ideea de ra]ionalitate a lumii, în general, [i a tuturor
elementelor ce o alc\tuiesc, sunt cuprinse leg\turile [i rela]iile
fire[ti, originare dintre lucruri. Numai Dumnezeu exist\ de la sine
[i prin sine. Crea]ia [i lucrurile ei exist\ în virtutea unei legi interne,
manifestat\ sub forma unei leg\turi interioare între ele. Fiecare
lucru creat exist\ pentru [i prin altul. Sensul fiec\ruia se lumineaz\
prin altul. La baza crea]iei st\ aceast\ ra]ionalitate, aceast\
intercondi]ionare. Fiecare lucru are un sens propriu, o cauz\ [i o
finalitate proprie, dar acestea nu sunt în]elese ca ultima realitate, ci
în str=ns\ leg\tur\ cu ra]iunile celorlalte lucruri. Toate lucrurile,
împreun\ cu ra]iunile s\dite în ele, au menirea de a participa, al\turi
de om, la epectaza c\tre des\v=r[ire.
Lumea este pedagog c\tre Hristos163. Sensul spiritual al
crea]iei este de a fi treapt\ spre des\v=r[ire, prin contemplarea ei
dumnezeiasc\. Cunoa[terea [i contemplarea în duh a crea]iei
descoper\ caracterul ei de simbol. Aceast\ cunoa[tere a lui
Dumnezeu prin intermediul crea]iei este o cunoa[tere ra]ional\,
simbolic\, analogic\, dar premiz\ a contempla]iei spirituale. Ea ne
duce la în]elegerea fundamentelor lumii, a ra]ionalit\]ii ei, la
sesizarea sensului ei de simbol [i de etap\ spre lumea cereasc\.
Valoarea lumii de cale spre Dumnezeu este o dovad\ c\
163

Idem, Spiritualitatea ortodox\..., p. 166.
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suprema cunoa[tere a lui Dumnezeu nu este un act ira]ional, ci
suprara]ional, care se înf\ptuie[te prin dep\[irea ra]iunii, la un nivel
care nu o desfiin]eaz\, ci o implic\164.
Cu toate acestea, Sf=ntul Maxim M\rturisitorul las\, totu[i,
s\ se în]eleag\ c\ aceast\ cunoa[tere a lui Dumnezeu din crea]ia Sa
sau prin intermediul ra]iunilor lucrurilor are un caracter m\rginit.
Omul, contempl=nd ra]iunile duhovnice[ti ale lucrurilor, urc\ la
eviden]a sau certitudinea existen]ei lui Dumnezeu, în calitate de
Creator [i Proniator a toate, dar nu poate s\-L cunoasc\ pe acest\
cale, în profunzime. Prin ra]iunile s\dite în fiin]a ei, lumea este
chemat\ s\ se înduhovniceasc\, s\ se pnevmatizeze, s\ devin\
mediu cristalin de reflectare a spiritualului. Crea]ia este chemat\,
potrivit Sf=ntului Maxim M\rturisitorul, s\ redevin\ Biseric\, a[a
cum a fost în starea primordial\, loc de înt=lnire între Dumnezeu Arhiereul cel ve[nic - [i om - preotul ei. Al\turi de cunoa[terea lui
Dumnezeu din ra]ionalitatea crea]iei, în]elegerea duhovniceasc\ a
Sfintei Scripturi este absolut necesar\ gnozei sau theoriei. Ca [i
natura, Sf=nta Scriptur\ cuprinde bogate sensuri duhovnice[ti, ce
conduc c\tre realit\]i spirituale mai înalte. Sensul Sfintei Scripturi
este peren, ea adres=ndu-se tuturor cre[tinilor [i din toate timpurile;
Sf=nta Scriptur\ se constituie într-o „biografie“ a raporturilor
noastre cu Dumnezeu165. Scriptura este ve[nic aceea[i [i totu[i,
ve[nic nou\, în fiecare moment sau clip\ din desf\[urarea istoriei
crea]iei. În]elegerea ei duhovniceasc\ îi descoper\ sensuri mereu
noi, în continuitate cu cele anterioare [i legate de treapta de
spiritualizare a sufletului care le caut\ 166.
Prin sesizarea ra]ionalit\]ii crea]iei, omul ajunge mai repede
la în]elegerea „în duh“ a Sfintei Scripturi. La fel, sensul
164

Ibidem, p. 169.
Ibidem, p. 187.
166
Ibidem, p. 188.
165
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duhovnicesc al Sfintei Scripturi îl conduce pe om c\tre o mai rapid\
[i mai clar\ descoperire a ra]iunilor lumii.
În]elegerea duhovniceasc\ a Sfintei Scripturi nu implic\
doar o lectur\ într-o atitudine evlavioas\ a ei, c=t mai ales o
redescoperire [i actualizare a pildelor ei m=ntuitoare în via]a
noastr\, în contemporaneitate.
De Hristos Cel biblic, credincio[ii trebuie s\ se
împ\rt\[easc\ duhovnice[te, ajung=nd la unirea cu El, prin Taina
Sfintei Euharistii. Prin aceasta, El ia chip deplin în fiecare
credincios. Prezen]a Lui devine sim]it\ cu intensitate, faptele Lui
devin actuale, iar cuvintele Lui devin personale, în sensul c\ se
adreseaz\ persoanei concrete, fiec\ruia dintre noi.
Atunci, credinciosul poate spune c\ nu mai tr\ie[te el, ci Hristos
tr\ie[te în el.
Pentru a ajunge, îns\, la sim]irea tainei Dumnezeului Celui
viu, trebuie s\ ne ridic\m, nu numai peste ceea ce este m\rginit [i
limitat, dar chiar [i deasupra sensurilor înalte ale crea]iei [i ale
cuvintelor cuprinse în natur\ [i Scriptur\.
Cunoa[terea natural\, av=nd un caracter m\rginit, ra]ional,
nedeplin, este inferioar\ credin]ei, c\ci, spre deosebire de aceasta,
credin]a „cere un cuget curat [i simplu, care e str\in de orice
me[te[ugire [i de c\utare prin metode“ 54. Sf=ntul Marcu Ascetul
arat\ c\ altceva este cuno[tin]a lucrurilor [i altceva cunoa[terea
adev\rului. Pe c=t se deosebe[te soarele de lun\, pe at=t e mai de
folos a doua dec=t cea dint=i55.
Aceast\ prim\ treapt\ a cuno[tin]ei, ce se mi[c\ exclusiv în
lumea finit\, ascult\ de poft\ de aceasta este condamnabil\ [i
potrivnic\ nu numai credin]ei, ci [i oric\rei lucr\ri bune56. Ea
r\ce[te sufletul de faptele alerg\rii pe urmele lui Dumnezeu.
Datorit\ caracterului limitat al ei, Sf=ntul Isaac o consider\ opus\
credin]ei. Credin]a este fa]\ de aceasta o dezlegare, o eliberare de
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legile cunoa[terii naturale.
Aceast\ pseudo-cunoa[tere sau cuno[tin]\ de[art\, arat\
scriitorii filocalici, „se înv=rte în uneltiri [i viclenii în toate
lucrurile ei“57. Ea îng=mf\ pe om, c\ci umbl\ în întuneric [i „vrea s\
adevereasc\ cele ale ei dup\ asem\narea celor de pe p\m=nt,
necunosc=nd c\ este ceva mai înalt dec=t ea“58. Cei condu[i de ea
„sunt r\pi]i de m=ndrie, pentru c\ sunt pe p\m=nt [i-[i potrivesc
vie]uirea lor cu cele dorite de trup [i se reazem\ pe faptele lor [i nu
cuget\ în mintea lor la cele necuprinse. {i p\timesc acestea tot
timpul c=t sunt purta]i pe valurile acestea“59.
Sintetiz=nd treptele cunoa[terii, Sf=ntul Isaac Sirul face
referire la o cunoa[tere trupeasc\, o cunoa[tere sufleteasc\ [i o
cunoa[tere duhovniceasc\; sau o cunoa[tere natural\, una
duhovniceasc\ [i una în sens de dep\[ire a acestora [i de vedere a
slavei lui Dumnezeu.
Cunoa[terea natural\ sau trupeasc\ are drept cauz\
„cercetarea continu\ [i înv\]\tura s=rguincioas\“167; cea sufleteasc\
se na[te din „buna vie]uire [i din cugetarea credincioas\“168, iar
vederea lui Dumnezeu este un dar special „r=nduit numai pe seama
credin]ei“169.
Cunoa[terea natural\, chiar dac\ se înal]\ la sesizarea
ra]iunilor duhovnice[ti ale lucrurilor [i la dob=ndirea
discern\m=ntului duhovnicesc, este de[art\, ca una ce este „goal\
de orice grij\ de Dumnezeu [i aduce o neputin]\ ra]ional\ în
cugetare, pun=ndu-o sub st\p=nirea trupului“170. Grija ei se mi[c\
exclusiv în lumea aceasta v\zut\ [i de aceea ea „r\ce[te sufletul de
faptele alerg\rii pe urmele lui Dumnezeu“171.
167

Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoin]e, în Filocalia..., volumul X, p. 340.
Ibidem.
169
Ibidem.
170
Ibidem, p. 330.
171
Ibidem.
168
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C=nd se întoarce dinspre lume [i dinspre cele materiale spre
sufletul s\u [i spre cele spirituale [i caut\ s\ le cunoasc\ [i s\ le
în]eleag\ pe acestea prin post, rug\ciune, milostenie, citirea Sfintei
Scripturi, fapte bune, cre[tinul dob=nde[te cuno[tin]a sufleteasc\.
Aceasta este, înc\, „trupeasc\ [i compus\“, ca [i nivelul
duhovnicesc al celui ce a dob=ndit-o: el nu s-a deta[at înc\ total de
lume [i nu a t\iat deplin leg\turile p\tima[e cu ea. Acest fel de
cunoa[tere „înc\ze[te prin alergarea gr\bit\ pe calea celor ce ]in de
credin]\“172.
Cunoa[terea duhovniceasc\, o cunoa[terea mai presus de
cunoa[tere [i [tiin]\ mai presus de [tiin]\
Superioar\ cunoa[terii naturale este cunoa[terea în duh sau
duhovniceasc\, pe care Sf=ntul Isaac o consider\ „minune
înfrico[\toare“ [i „taina tainelor“173, iar Calist Catafygiotul o
nume[te „în]elepciune dumnezeieasc\“174. Ea este singura care ne
poate conduce c\tre cunoa[terea adev\rat\, sigur\ [i dob=nde[te
eviden]\ [i certitudine pe m\sura eforturilor noastre ascetice, fiind o
cuno[tin]\ din fapte, experimental\, care se înf\]i[eaz\ sub forma
unui „sui[ c\tre necunoscutul dumnezeiesc“175, a „unui sui[ spre
unire“176.
P\rin]ii duhovnice[ti acord\ o valoare deosebit\ acestei
cunoa[teri. Sf=ntul Maxim consider\ c\ via]a duhovniceasc\, pe
treptele ei superioare, este o lucrare contemplativ\. Dup\ cur\]irea
172

Ibidem, p. 336.
Sf=ntul Simeon Noul Teolog. Imnele iubirii dumnezeie[ti, în volumul Pr. Prof. Dr.
Dumitru St\niloae, Studii de teologie dogmatic\ ortodox\, Editura Mitropoliei Olteniei,
Craiova, 1990, p. 344.
174
Sf=ntul Grigorie palama, Tomul aghioritic..., p. 477.
175
Vladimir Lossky, Teologia mistic\ a Bisericii de R\s\rit. Traducere, studiu
introductiv [i note Pr. Vasile R\duc\, Editua Anastasia, f.a., p. 57.
176
Ibidem, p. 67.
173
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de patimi, f\ptuitorul devine omul contempla]iei, al cuno[tin]ei γνωστικος sau, pe treptele cele mai înalte - θεωρετικος, un
contemplativ.
Aceast\ cunoa[tere supranatural\, o completeaz\ pe cea
natural\, indirect\. Condi]iile ei sunt, din partea credinciosului izb\virea de patimi, cur\]irea inimii [i rug\ciunea curat\, iar din
partea Lui Dumnezeu, harul S\u necreat.
“Teologia afirmativ\ exprim\ f\r=mile ce se pot prinde din
„fiin]a“ adev\rului. Teologia negativ\, con[tiin]a sau eviden]a c\
aceste f\r=me nu sunt totul, c\ prin ele nu s-a terminat cunoa[terea
adev\rului. Ea exprim\ con[tiin]a sau eviden]a misterului
inepuizabil, care e ca atare izvorul inepuizabil al adev\rurilor ce se
vor cunoa[te în viitor. Teologia afirmativ\ face bilan]ul celor
cunoscute p=n\ acum. Teologia negativ\ d\ asigur\ri pentru
cunoa[terea viitoare“177. Între cele dou\ forme de teologie sau de
exprimare a tainei divine trebuie f\cut\ o sintez\, iar aceasta nu o
poate realiza dec=t cunoa[terea duhovniceasc\, experimental\ a lui
Dumnezeu, singurul mod de a cerceta acest infinit de sensuri.
Cuno[tin]a duhovniceasc\ se na[te din credin]a simpl\, ca o
adeziune la adev\rurile revelate [i conduce c\tre credin]a adev\rat\
sau din vedere, la contempla]ie.
Ea are la baz\ teama sau frica de Dumnezeu. Între acestea
dou\, exist\ o rela]ie interoar\. Temerea de Dumnezeu - consider\
Sf=ntul Maxim - este primul dar, ce-l dob=ndim noi de fapt, dar pe
care Sf=nta Scriptur\ l-a a[ezat la urm\. Ea este „începutul
în]elepciunii. Pornind de la ea, ne urc\m în]elegerea spre ]inta
în]elepciunii. Iar dup\ ce am dob=ndit-o pe aceasta, ne afl\m în
imediata apropiere de Dumnezeu Însu[i, nemaiav=nd dec=t
în]elepciunea ca mijlocitoare a unirii cu El. Dar - adaug\ Sf=ntul
177

Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\..., p. 211.
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Maxim - este cu neputin]\ s\ ajung\ la în]elepciune cel ce nu s-a
scuturat mai înainte prin temere [i celelalte daruri intermediare de
urdorile ne[tiintei [i de praful p\catelor“178.
Sf=ntul Isaac arat\ c\ actul credin]ei ne convinge s\ credem
în Dumnezeu. Ea produce în noi frica; iar aceasta duce la poc\in]\.
Prin aceast\ poc\in]\ [i prin practicarea virtu]ilor, ia na[tere în noi,
cuno[tin]a duhovniceasc\. La fel, Sf=ntul Marcu Ascetul, spune c\
f\r\ aducerea aminte de Dumnezeu, nu exist\ cuno[tin]\ adev\rat\.
F\r\ invocarea neîncetat\ a lui Dumnezeu prin ascez\ [i rug\ciune,
orice ra]ionament este cuno[tin]\ mincinoas\, ce îng=mf\ pe om,
este ispit\ diavoleasc\179.
Frica de Dumnezeu, spre deosebire de frica de lume, care
ne st\p=ne[te voin]a, sl\bindu-o, este o for]\ care ne înt\re[te
voin]a, f\c=ndu-ne factori activi în loc de fiin]e pasive. În ea este o
putere de la Dumnezeu Însu[i. C\ci din ea ni se reveleaz\ con[tiin]a
unei autorit\]i constituit\ de o realitate superioar\ nou\ [i nu
inferioar\ cum este lumea, con[tiin]a unei autorit\]i pe care nu o
putem nesocoti180.
Tot Sf=ntul Isaac Sirul define[te aceast\ cuno[tin]\
duhovniceasc\ - „sim]irea bun\t\]ilor nev\zute [i mult
cov=r[itoare“181. „Sim]irea aceasta în]eleg\toare“ na[te o alt\
credin]\, care nu este contrar\ celei dint=i, ci o înt\re[te. Dac\
prima este o credin]\ din auzire, cea duhovniceasc\ este o credin]\
din vedere, din contempla]ie.
Cunoa[terea duhovniceasc\ adev\rat\ const\ în experien]a
tr\it\, fiind în afara [i deasupra oric\rei ra]ionament sau judec\]i
omene[ti. Sf=ntul Maxim o consider\, de aceea, „sim]irea Celui
178

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 261.
Sf=ntul Marcu Ascetul, Despre legea duhovniceasc\..., p. 303.
180
Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu, Tr\irea cre[tin\..., p. 36.
181
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit, p. 93.
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cunoscut prin participarea la El dup\ har“182. Ea înl\tur\ cuno[tin]a
cuprins\ în ra]ionament [i în]elesuri, ridic=ndu-se at=t deasupra
teologiei pozitive, c=t [i celei negative, catafatice sau apofatice,
ajung=nd la sim]irea tainic\, în stare de extaz, a Celui cunoscut prin
participare [i prin experien]\.
Spre deosebire de cunoa[terea relativ\, bazat\ pe
ra]ionamente [i în]elesuri deductive despre Dumnezeu, lipsite de
flac\ra sim]irii celor cugetate, cuno[tin]a prin tr\ire, fiind o
cuno[tin]\ în esen]a realit\]ilor, d\ posesiunea adev\rului, „prin
prezen]a fe]ei lor, f\r\ ra]ionamente [i în]elesuri“183. Posesiunea
lucrului este dat\ - spune Sf=ntul Maxim - numai prin experien]\,
în]eleas\ în sensul de „cuno[tin]\ tr\it\, care se ive[te dup\
încetarea oric\rui ra]ionament“184 [i prin sim]ire, ca „participare la
lucrul cunoscut, care apare dup\ încetarea oric\rei în]elegeri“185.
La cunoa[terea în duh se ajunge atunci c=nd cunoa[terea se
înal]\ de la cele p\m=nte[ti, limitate [i începe s\ deprind\ o
cunoa[tere interioar\, în ra]iunile lucrurilor, ridic=ndu-se deasupra
celor materiale, care atrag mintea [i o robesc, întip\rindu-i formele
lor.
Pe treapta cea mai înalt\, cunoa[terea lui Dumnezeu este
prezentat\ de P\rin]ii filocalici ca fiind cunoa[terea în lumina
dumnezeiasc\ necreat\, cunoa[tere a tuturor în lumin\. Pentru
spiritualitatea ortodox\, credin]a în înt=lnirea credinciosului care se
roag\ neîncetat, cu Dumnezeu, în lumin\, în urma unui îndelungat
[i sus]inut efort ascetic, este fundamental\186.
Teologia luminii nu este metafor\, o fic]iune literar\ [i nici
182

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 333.
Ibidem, p. 336.
184
Ibidem, p. 333.
185
Ibidem.
186
Pr. Prof. D. St\niloae, Semnifica]ia luminii dumnezeie[ti în spiritualitatea [i cultul
Bisericii ortodoxe, în „Ortodoxia“, anul XXVIII (1976), nr. 3-4, p. 433.
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o simpl\ doctrin\, în sensul de sistem intelectual elaborat, ca
modalitate de transpunere în concepte abstracte a realit\]ilor
experien]ei [i sim]irii spirituale187. Esen]a luminoas\ a lui
Dumnezeu [i manifestarea Persoanelor treimice ca lumin\, prin
lumina la care ajung cei ce s-au dezp\timit, [i-au cur\]it mintea [i
inima, a fost subliniat\ în mod explicit de c\tre Sf=ntul Simeon
Noul Teolog [i, mai apoi, de Sf=ntul Grigorie Palama, care i-a dat
[i o form\ teologic\ definitiv\188.
Aceasta înseamn\, de fapt, cunoa[terea slavei lui Dumnezeu
sau a manifest\rilor Sale izvor=toare de dragoste [i lumin\,
îndreptate spre lume, spre noi. P\rin]ii vorbesc despre „mistica
luminii“, în care omul prime[te lumin\, este luminat de Dumnezeu.
Sf=ntul Maxim [i Sf=ntul Simeon Noul Teolog spun c\ Dumnezeu
se împ\rt\[e[te tuturor, îns\ fiecare Îl prime[te [i p\time[te
îndumnezeirea sa, potrivit str\daniilor sale. Aceast\ experien]\ sau
tr\ire a luminii dumnezeie[ti este paradoxal\ [i inefabil\, tr\it\ pe
culmile des\v=r[irii ca „be]ie a luminii“189. Sufletul se scufund\ în
ad=ncul divin. Î[i d\ seama de ad=ncul pe care îl reprezint\ el
însu[i, îns\ un ad=nc limitat [i, de aceea, se ad=nce[te în oceanul
iubirii divine, singura care d\ sens [i scop cunoa[terii Lui. Iubirea
divin\, iubirea suprem\ [i des\v=r[it\ d\ semnifica]ie efortului
ascetic [i gnoseologic al omului. Experien]a aceasta este cunoa[tere
[i necunoa[tere, în întuneric [i în lumin\, cunoa[tere mai presus de
cunoa[tere, ne[tiin]\ des\v=r[it\, ce dep\[e[te orice [tiin]\, sim]ire
suprades\v=r[it\190.
Aceast\ cunoa[tere prin experiere [i unire a lui Dumnezeu,
este o cunoa[tere suprara]ional\, supralogic\ [i supraconceptual\.
187

Vladimir Lossky, A l'image et a la ressemblance de Dieu, Aubier, Paris, 1967, p. 63.
Pr. Prof. D. St\niloae, Semnifica]ia luminii dumnezeie[ti..., p. 443.
189
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeie[ti..., p. 443.
190
Idem, Cele 225 de capete teologice (gnostice), în Filocalia..., volumul VI, p. 50.
188
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Prin ea este sim]it\ prezen]a neîncetat\ a lui Dumnezeu, ca
Persoan\ deschis\ fiin]ial spre comuniune [i iubire. Aceast\
cunoa[tere nu are un caracter ra]ional, intelectual, ci de „sim]ire
în]eleg\toare“. Cunoa[terea aceasta experimental\, a sim]irii
prezen]ei lui Dumnezeu în crea]ie [i în via]a noastr\ are, la început,
un caracter inteligibil, put=nd fi exprimat, chiar dac\ insuficient, în
termenii teologici afirmativi sau negativi. Dialectica acestei
cunoa[teri exprim\ acela[i paradox. Ne[tiin]a în sens de dep\[ire a
oric\rei cunoa[teri, se transform\ în supracon[tiin]a prezen]ei [i
sim]irii tainice a harului; logicul face loc supranaturalului,
tainicului; întunericul devine lumin\. Potrivit Sf=ntului Grigorie
Palama, teologul luminii dumnezeie[ti, cuno[tin]a ofer\ oamenilor
duhovnice[ti o lumin\ tainic\, pe care mintea o vede în
contempla]ie, în rug\ciune. Cunoa[terea lui Dumnezeu, a[a cum o
în]elege spiritualitatea ascetic\ r\s\ritean\, este împ\rt\[irea de
Dumnezeu. Ea culmineaz\ în unirea cu El, ca grad suprem de
îndumnezeire a fiin]ei umane, tr\it\ de subiectul uman ca o
scufundare în infinitatea lui Dumnezeu, în oceanul iubirii Lui
nem\rginite.
Sf=ntul Simeon descrie astfel aceast\ cunoa[tere prin unirea
cu lumina dumnezeiasc\: „Cei ce se apropie [i nu o v\d dec=t în
parte sunt însp\im=nta]i, în]eleg=nd nesf=r[irea [i necuprinderea
celor ce le v\d. C\ci, pe m\sur\ ce p\trund în lumina cuno[tintei,
primesc cuno[tin]a ne[tiin]ei lor. Dar c=nd realitatea spiritual\ le
apare înc\ în chip neclar [i li se arat\ ca într-o oglind\ [i e luminat\
numai în parte, ea va binevoi s\ se fac\ v\zut\ [i mai mult [i s\ se
uneasc\ prin împ\rt\[ire cu subiectul iluminat, lu=ndu-l întreg în
sine, c=nd acest subiect va fi scufundat întreg în ad=ncul Duhului
ca în s=nul unui abis de nesf=r[ite ape luminoase, atunci el urc\ în
chip negr\it la des\v=r[ita ne[tiin]\, ca unul ce a ajuns mai presus
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de toat\ cuno[tin]a“191.
Ajun[i la aceast\ în\l]ime duhovniceasc\, „v\z\torii - spune
Calist Catafygiotul - contempl\ pe Dumnezeu într-un chip f\r\ chip
[i într-o frumuse]e mai presus de lumin\, nematerial\ [i necompus\, în fa]a Lui atotsimpl\; ei v\d unitar pe Unul, încununat
de bun\t\]i nesf=r[ite, împodobit cu splendori nenum\rate,
lumin=nd toat\ mintea cu razele unei frumuse]i str\lucitoare;
contempl\ fericirea negr\it\ [i de nepovestit, izvorul bun\t\]ilor [i
frumuse]ilor, bel[ugul nesecat pururea ]=[nitor, visteria mai presus
de plin\tate, f\r\ fund, nede[ertat\ a slavei, care umple cu cov=r[ire
min]ile cele f\r\ ochi de o mare desf\tare“192.
La fel, Sf=ntul Grigorie Palama nume[te aceast\ cunoa[tere
prin lumin\ - „cuno[tin]\ mistic\ [i negr\it\ a tainelor lui
Dumnezeu“193, c\ci „lumina cuno[tin]ei, care e procurat\ de lumina
harului elibereaz\ de toat\ ne[tiin]a ce dezbin\“194.
Cuviosul Nichita Stithatul nume[te aceast\ lucrare a min]ii
des\v=r[ite - „liturghia tainic\ a altarului ceresc“195, iar Cuviosul
Isaia Pusnicul vorbe[te de o adev\rat\ r\stignire [i moarte mistic\ a
min]ii cu Hristos, p=n\ la învierea [i odihna ei.
Aceast\ cunoa[tere în lumin\ [i prin iubire a lui Dumnezeu
st\ la baza apofatismului luminii dumnezeie[ti, un apofatism al
vederii mai presus de vedere, un apofatism mai deplin [i
existen]ial, al t\cerii, tr\it în stare de rug\ciune curat\196.
Aceast\ cunoa[tere interioar\, duhovniceasc\ este o
împreun\ lucrare, o colaborare a min]ii omene[ti, eliberat\ de orice
191

Ibidem, p. 55.
Calist Catafygiotul, op. cit, p. 465.
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Ibidem, p. 177.
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con]inut m\rginit, cu harul divin. Sf=ntul Maxim M\rturisitorul
insist\ asupra acestui sinegism [i asupra rolului activ al celor doi
factori, ar\t=nd c\ „nici harul dumnezeiesc nu produce ilumin\rile
cuno[tin]ei, dac\ nu e cineva în stare s\ primeasc\ iluminarea prin
puterea natural\, nici capacitatea de primire a acesteia nu produce
iluminarea cuno[tin]ei, f\r\ harul care s\ o d\ruiasc\“197.
Eliber=ndu-se de cele materiale, cunoa[terea duhovniceasc\
este, prin con]inutul ei, mai presus de fire [i de cunoa[tere, o
contemplare a celor cunoscute mai presus de sim]uri. Cel care a
urcat pe aceast\ treapt\ a cunoa[terii, „poate zbura, purtat de aripi,
în planurile cele nev\zute [i s\ ating\ ad=ncul m\rii celei neatinse,
p\trunz=nd c=rmuirile dumnezeie[ti [i minunate, cele din firile
celor g=ndite cu mintea [i din firile celor supuse sim]urilor [i
cerceteaz\ tainele cele duhovnice[ti, cele prinse printr-o în]elegere
simpl\ [i sub]ire“198.
Sufletul contemplativului ia form\ dumnezeiasc\ [i se umple de
lumin\199. Aceast\ cunoa[tere este, în acela[i timp, necunoa[tere,
nevedere [i teologie. Aceast\ cunoa[tere prin credin]\ cunoa[te
adev\rurile în ele însele, în semnifica]ia lor duhovniceasc\ [i
ultim\.
Prin urmare, putem constata c\ P\rin]ii ascetici nu privesc
cunoa[terea lui Dumnezeu doar în aspectul ei ra]ional, de gnoz\, ci
în esen]a ei experimental\, de unire cu Dumnezeu, prin dep\[irea
tuturor celor ce pot fi cunoscute, printr-o cunoa[tere mai presus de
orice cunoa[tere sau în ne[tiin]a absolut\. Pentru Sf=ntul Isaac
Sirul, aceast\ vedere sau cunoa[tere duhovniceasc\ înseamn\, de
fapt, descoperirea Împ\r\]iei cerurilor [i a lui Dumnezeu din
197

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 328.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit, p. 334.
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l\untrul nostru. Ea este o stare haric\ deosebit\. Aceasta este
teologia mistic\200, cuno[tin]a tainic\ despre Dumnezeu201 sau
mistagogia teologic\202.
Deci, în cadrul acestei cunoa[teri apofatice, tainice, se
disting dou\ direc]ii fundamentale: cea a paradoxului, a
antinomiilor supralogice, la care se ajunge în urma unui îndelungat
proces ascetic; [i alta a experien]ei directe, personale, a cunoa[terii
profund existen]iale, ce duce la unirea cu Dumnezeu, la r\pirea în
lumina Sa, prin „p\timirea îndumnezeirii“203.
Scriitorii filocalici sunt oameni ai virtu]ilor, practican]i, nu
doar admiratori ai lor, contemplativi care au ajuns la tainele cele
mai înalte. De aceea, ei vorbesc despre darul sau harisma
cunoa[terii, d\ruit\ de Dumnezeu celor ce s-au cur\]it de patimi [i
au dat expresie în via]a lor, virtu]ilor. Pentru ei, treapta suprem\ de
cunoa[tere este „sf=nta cuno[tin]\ cea m=ntuitoare“, tr\it\ ca o
„gustare din dulcea]a lui Dumnezeu“204.
Astfel, ajungem în esen]a gnoseologiei cre[tine.
Spiritualitatea r\s\ritean\ vorbe[te despre darul sau harisma
cunoa[terii, ca fiind o stare haric\ deosebit\ la care ajung P\rin]ii
duhovnice[ti, ce se îndeletnicesc numai cu rug\ciunea curat\ [i
neîncetat\. În aceast\ stare, potrivit lui Calist Catafygiotul, cei
îndumnezei]i prin har sau lucrare, „tr\iesc cu cele dumnezeie[ti [i
cu Dumnezeu ca [i cu cele familiare [i le cunosc pe acelea a[a cum
contempl\ Dumnezeu într-un chip asem\n\tor, pe cei ajun[i în
chipul dumnezeiesc [i dumnezei [i se une[te cu ei...“205.
200

Idem, R\spunsuri c\tre Talasie, p. 96
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Ibidem.
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Tot în leg\tur\ cu darul cuno[tin]ei duhovnice[ti, cu care
Dumnezeu încununeaz\ eforturile umane de a-L cunoa[te, P\rin]ii
filocalici vorbesc despre darurile Duhului Sf=nt: al [tiin]ei, al
cuno[tin]ei, al în]elegerii [i al în]elepciunii.
Oric=t ar progresa, îns\, contemplativul în cunoa[terea [i
experierea lui Dumnezeu, el p\streaz\ con[tiin]a a dou\ limite: pe
de o parte faptul c\ Dumnezeu r\m=ne permanent transcendent
oric\rei cunoa[teri omene[ti; iar pe de alt\ parte, aceea a
caracterului infinit al acestui urcu[, c\ci con[tiin]a transcenden]ei
infinite a lui Dumnezeu r\m=ne deasupra oric\rui efort de a-L
cunoa[te206.
Chiar pe treptele cele mai înalte, cunoa[terea experimental\
sau sim]irea lui Dumnezeu este, în fapt, „o recunoa[tere a îns\[i
tainei, o cunoa[tere apofatic\, o sesizare într-un mod superior a
bog\]iei Lui infinite, c\ci tocmai de aceea e cu neputin]\ de în]eles
[i exprimat“207.
În tr\irea sau experierea apofatic\ a tainei divine sunt cuprinse:
con[tiin]a fiin]ei lui Dumnezeu, care dep\[e[te orice accesibilitate,
experien]a lucr\rilor Sale, precum [i neputin]a exprim\rii depline a
acestora208.
Perspectiva ascetic\ a cunoa[terii duhovnice[ti
Cunoa[terea lui Dumnezeu are un caracter pozitiv, creator
[i, în acela[i timp, progresiv, ea dezvolt=ndu-se în raport cu
eforturile noastre ascetice, în vederea dob=ndirii nep\timirii. Am
men]ionat deja c\ specificul spiritualit\]ii r\s\ritene, al
206

Hans Urs von Balthasar, op. cit., p. 219.
Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, pentru Institutele
teologice, volumul 1, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe
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208
Ibidem, p. 132.
207

- 58 -

Virtu]ile cre[tine, c\r\ri spre fericirea ve[nic\

gnoseologiei ortodoxe, este caracterul ei interiorizat, profund
duhovnicesc209. Pentru aceast\ spiritualitate experimental\,
gnoseologicul este fiin]ial unit cu eticul210, astfel înc=t la
cunoa[terea adev\rat\, deplin\, nu se poate ajunge dec=t pe cale
ascetic\, experimental\. La vederea lui Dumnezeu sau cunoa[terea
prin unire cu Dumnezeu, nu ajunge dec=t cel în care tot ceea ce este
material, limitat, a fost înduhovnicit, pnevmatizat.
Cunoa[terea natural\ nu are, deci, un aspect simplu ra]ional,
ci [i o perspectiv\ ascetic\. Pentru acest fapt, Teognost consider\
cunoa[terea despre Dumnezeu o sintez\ a lucr\rii practice, ascetice
a credinciosului, fiind „[tirea neîn[el\toare despre Dumnezeu [i
despre cele dumnezeie[ti, prin care iubitorul de Dumnezeu se înal]\
spre îndumnezeirea cu harul Duhului, f\r\ s\ fie tras în jos de
patimi“211.
Spiritualitatea r\s\ritean\ se deosebe[te de orice alt sistem
gnoseologic tocmai prin insisten]a asupra elementului ascetic, în
problema cunoa[terii lui Dumnezeu. Întruc=t Dumnezeu este
Persoan\ absolut\, cunoa[terea Lui este în func]ie de posibilit\]ile
noastre de cur\]ire de afec]iunea p\tima[\ [i oarb\ la lucrurile
finite212. F\r\ un efort ascetic, eliberator de patimi [i f\r\ experien]a
virtu]ilor cre[tine, nu exist\ cunoa[tere adev\rat\. P\rin]ii r\s\riteni
au subliniat permanent faptul c\ actului de revelare sau deschidere
spre comunicare [i comuniune a lui Dumnezeu, fiin]a uman\
trebuie s\-i r\spund\ [i ea prin smerit\ cugetare, prin „renun]area la

209

Magistrand N. V. St\nescu, Progresul în cunoa[terea lui Dumnezeu cu referire
special\ la Sf=ntul Grigorie de Nyssa, în „Studii Teologice“, anul X (1958), nr. 1-2, p.
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Teognost, Despre f\ptuire, contempla]ie [i preo]ie în Filocalia..., volumul 4, Editura
Harisma, Bucure[ti, 1994, p. 278.
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Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul 1, p. 123.
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m=ndria de a-L cunoa[te prin noi în[ine“213. Prin aceast\ atitudine
smerit\, ne în\l]\m la cotele cele mai înalte ale umanului, ale
eticului, p=n\ la hotarul dintre marginea firii umane [i lucrarea
harului dumnezeiesc. Dinamica vie]ii duhovnice[ti se oglinde[te
deplin în starea de cur\]ie [i cunoa[tere a lui Dumnezeu. Înaintarea
în virtute conduce c\tre o propor]ional\ cunoa[tere a tainelor
cre[tine. Pe treptele cele mai înalte, umanul eliberat de tot ceea ce
este patim\ sau p\cat, devine un mediu de reflectare a divinului, la
a c\rui cunoa[tere [i sim]ire ajunge.
Cunoa[terea cre[tin\ nu const\ în receptarea pasiv\ a
realit\]ilor, ci una dinamic\, implic=nd o adev\rat\ transformare,
spiritualizare a firii, în vederea recept\rii [i experierii realit\]ilor
spirituale, exist=nd în acest\ privin]\ „o întreag\ grada]ie, at=t în ce
prive[te cur\]ia, c=t [i ad=ncimea [i durata sesiz\rii apofatice a lui
Dumnezeu“214.
În plan duhovnicesc, problema sau condi]ia esen]ial\ a unei
cunoa[teri [i discerneri duhovnice[ti clare este, pe l=ng\ cur\]irea
de patimi, smerenia sau poc\in]\. Pri naceasta reu[im s\ ne
cunoa[tem real mai înt=i pe noi în[ine [i, cunosc=ndu-ne
imperfec]iunile pe care le constat\m în via]a [i cuno[tin]a noastr\,
încerc\m s\ înl\tur\m toate aceste nedeplin\t\]i [i s\ ne schimb\m
via]a. Conform acestei noi orient\ri. Teognost ne spune în aceast\
privin]\: „De voie[ti cuno[tin]\ adev\rat\ [i încredin]are
neîndoielnic\ despre m=ntuire, filosofeaz\ mai înt=i s\ rupi
afec]iunile p\tima[e ale sufletului fa]\ de trup [i golit de
împ\timirea dup\ cele materiale, coboar\ în ad=ncul smereniei,
unde vei afla m\rg\ritarul de mult pre] al m=ntuirii tale, ascuns întrun vas de lut în cuno[tin]a dumnezeiasc\ [i f\g\duindu-]i de pe

213
214

Idem, Cunoa[terea lui Dumnezeu la Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur..., p. 562.
Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul 1, p. 119.
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acum Împ\r\]ia lui Dumnezeu“215. Poc\in]a [i smerenia ne ajut\ s\
p\trundem în sufletul nostru, s\ descoperim Împ\r\]ia l\untric\ [i s\
ne îmbog\]im din aceast\ cuno[tin]\ [i f\ptuire.
Cu c=t cunoa[tem mai multe despre Dumnezeu [i cu c=t
p\trundem mai ad=nc în tainele infinite ale dumnezeirii, cu at=t ne
smerim mai mult, d=ndu-ne seama de imposibilitatea noastr\ de a
cuprinde [i în]elege nem\rginitul. De aceea, adev\rata cunoa[tere
duce la o real\ smerenie, dup\ cum [i smerenia este expresia unei
cunoa[teri [i autocunoa[teri mult mai ad=nci, interioare.
În literatura filocalic\, bazat\ pe o adev\rat\ ordine
spiritual\, smerenia are o semnifica]ie [i valoare pozitiv\ deosebit\,
fiind calea adev\ratei cunoa[teri [i autocunoa[teri. Dinamismul ei
const\ într-o cunoa[tere deplin\ a insuficien]elor firii noastre
c\zute, dublat\, îns\, de o neîncetat\ dorin]\ de înaintare, de
progres. Cu c=t te smere[ti mai mult, cu at=t Dumnezeu î]i
descoper\ mai multe taine, iar aceste descoperiri dumnezeie[ti sunt
prilejuri pentru o nou\ [i mai ad=nc\ smerenie. „Cunosc=nd pe
Dumnezeu, omul se cunoa[te [i pe sine. Progres=nd prin
cunoa[terea de sine, el tr\ie[te [i mai intens iubirea [i via]a
dumnezeiasc\, pentru c\ se vede ca chip, ca persoan\ în comuniune
cu Dumnezeu“216.
În mod paradoxal, adev\rata iluminare [i adev\rata
cunoa[tere sunt prilej de smerenie adev\rat\ [i continu\. Cu c=t
înainteaz\ în cunoa[terea lui Dumnezeu, credinciosul î[i d\ seama
c=t de pu]ine cunoa[te, tr\ind ad=ncul sau abisul smereniei. Aceasta
este ne[tiin]a cea duhovniceasc\ sau m=ntuitoare, teologia negr\it\,
ne[tiin]a în sens de dep\[ire. Petru Damaschinul spune c\ întru

215

Teognost, op. cit., p. 272.
Magistrand Dumitru Radu, Structura actului religios dup\ doctrina ortodox\, în
„Studii teologice“, anul VI (1953), nr. 3-4, p. 133.
216
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cuno[tin]\ mult\, cunoa[tem c\ nu cunoa[tem217, iar Sf=ntul Simeon
Noul Teolog arat\ c\ sporirea în cuno[tin]a de Dumnezeu se face
prilej [i pricin\ a necunoa[terii tuturor celorlalte, ba chiar [i a lui
Dumnezeu218. Cunoa[terea lui Dumnezeu î[i p\streaz\ permanent
caracterul ei paradoxal. Pe m\sur\ ce credinciosul se înal]\ c\tre o
cunoa[tere tot mai ad=nc\ a lucr\rilor lui Dumnezeu, se înal]\ [i în
în]elegerea tainei Lui de neîn]eles219. P\rin]ii filocalici vorbesc, pe
aceasta treapt\ de cur\]ire, despre „sf=nta cuno[tin]\“ sau despre
darul cuno[tintei, tocmai datorit\ leg\turii ei cu rug\ciunea.
Cur\]irea de patimi, eliberarea de p\cat [i lucrarea virtu]ilor
constituie tr\s\tura [i condi]ia fundamental\ a oric\rei forme de
cunoa[teri duhovnice[ti. „Cel ce caut\ în]elesurile poruncilor, f\r\
porunci, spune Sf=ntul Grigorie Palama, dorind s\ le afle prin
înv\]\tur\ [i citire, este asemenea celui ce-[i închi[uie umbra drept
adev\r. C\ci în]elesurile adev\rului se d\ruiesc celor ce se
împ\rt\[esc de adev\r. Iar cei neîmp\rt\[i]i de adev\r [i neintrodu[i
în el, c\ut=nd în]elesurile lui, afl\ pe cele ale în]elepciunii
înnebunite“220.
Pe bun\ dreptate, se poate spune c\ adev\rul duhovnicesc
nu poate fi sesizat [i tr\it ca adev\r, dec=t printr-o via]\ curat\.
Cur\]ia sufletului lumineaz\ mintea [i îi l\rgesc puterile ei de
cuprindere [i de în]elegere.
Cur\]irea pe patimi [i cur\]ia vie]ii sunt doar n aspect al
cunoa[terii duhovnice[ti, deoarece via]a cre[tinului înainteaz\ în
aceast\ cunoa[tere potrivit [i cu ostenelile sale de dob=ndire [i
217

Sf=ntul Petru Damaschin, Din dumnezeie[tile înv\]\turi duhovnice[ti ale cuviosului
p\rintelui nostru Petru Damaschinul, în Filocalia..., volumul 5, Edi]ia a II-a, Harisma,
Bucure[ti, 1995, p. 172.
218
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice (gnostice)..., p. 50.
219
Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul 1, p. 125.
220
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, Capete foarte folositoare în acrostih, în Filocalia...,
volumul VII, p. 98.
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lucrare a virtu]ilor. Via]a cre[tin\ este centrat\ pe virtu]i, de aceea
tr\irea ei, la modul propriu, înseamn\ vie]uirea în acest orizont
infinit al virtu]ilor cre[tine. Fiecare nou\ nuan]\ a virtu]ilor lucrate
adaug\ [i cunoa[terii noastre un spor de sesizare [i de în]elegere.
Cu c=t înait\m mai mult în lucrarea virtu]ilor, cu at=t progres\m
mai mult [i în cunoa[terea noastr\, a lumii [i a lui Dumnezeu. Iar
adev\rata cuno[tin]\. Prin vedere [i care conduce spre unirea cu
Dumnezeu, o au sfin]ii, adic\ aceia care s-au cur\]it deplin de
patimi [i au lucrat des\v=r[it virtu]ile. Cuno[tin]a noastr\ este,
astfel, m\sur\ a vie]ii noastre, a robiei noastre fa]\ de p\cat sau a
eliber\rii noastre de el. Într-un astfel de context trebuie în]elese
cuvintele Sf=ntului Simeon Noul Teolog, potrivit c\rora Hristos se
arat\ „celor ce-[i arat\ iubirea fa]\ de El, prin p\zirea poruncilor
Lui“221 sau c\ m\sura împ\rt\[irii harului dumnezeiesc sfin]itor [i a
des\v=r[irii o reprezint\ intensitatea eforturilor noastre ascetice.
Cunoa[terea natural\ [i supranatural\, catafatic\ [i apofatic\
sau, în limbaj filocalic, experimental [i existen]ial: cunoa[terea
trupeasc\, sufleteasc\ [i duhovniceasc\ î[i ating scopul lor - unirea
contemplativului cu Dumnezeu - doar în cadrul rug\ciunii curate [i
neîmpr\[tiate, a rug\ciunii neîncetate.
Cunoa[terea duhovniceasc\ este, potrivit Sf=ntului Grigorie
Palama, „sim]ire intelectual\ [i dumnezeiasc\“222, unire [i nu
cuno[tin]\. Ea este ne[tiin]a mai presus de orice cuno[tin]\. Ea vine
în inima curat\, prin experien]a rug\ciunii. Sensul pe care îl d\
Sf=ntul Grigorie Palama acestei cunoa[teri în duh este cel de unire
cu Dumnezeu, de împ\rt\[ire de Dumnezeu, de experiere tainic\ a
Lui, în cadrul rug\ciunii curate.
Aceast\ cunoa[tere prin unire nu este o aflare a lui Dumnezeu cu
221

Sf=ntul Simeon Noul Teolog, A cincea cuv=ntare moral\, în Filocalia..., volumul
VI, p. 198.
222
Idem, Via]a [i înv\]\tura Sf=ntului Grigorie Palama..., p. 190.
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ajutorul cauzalit\]ii sau al anologiei, ci prin suprimarea, prin
înl\turarea [i negarea oric\rei idei sau experien]e m\rginite. Ea are
sensul de „unire [i îndumnezeire produs\ prin harul lui Dumnezeu,
în chip mistic [i ascuns dup\ înl\turarea tuturor impresiilor de jos
sau dup\ încetarea activit\]ii min]ii“223.
Tr\irea apofatic\ a lui Dumnezeu „echivaleaz\ cu un sentiment al
misterului, care nu poate exclude ra]iunea [i sentimentul, dar e mai
ad=nc dec=t ele“224.
Darul sau harisma cuno[tin]ei este un dar al rug\ciunii curate, cum
spune Diadoh al Foticeii, c\ci „cuno[tin]a o aduce rug\ciunea [i
lini[tea mult\, c=nd lipsesc cu des\v=r[ire grijile“225. Calist
Patriarhul spune c\ „via]a contemplativ\ (v\z\toare) este împreun\
vie]uitoare [i prieten\ neîncetat\ a sfintei rug\ciuni. Iar am=ndou\
sunt odraslele cele mai pline de har [i îndumnezeitoare ale
sufletului...“226.
Rug\ciunea curat\ este convorbirea sincer\ a min]ii smerite
cu Dumnezeu. Ea este dialogul dintre om [i Creatorul s\u, dialog
purtat în z\rile spirituale ale iubirii chenotice. Nic\ieri, omul nu se
cunoa[te mai bine pe sine [i pe Dumnezeu, ca în rug\ciune. În stare
de rug\ciune, credinciosul tr\ie[te în gradul cel mai intens leg\tura
sa cu Dumnezeu, dependen]a sa de Creatorul s\u. {i, tot în
rug\ciune, el î[i descoper\ sensul [i voca]ia sa în planul ve[niciei,
printr-o autocunoa[tere spiritual\. Cunosc=ndu-se pe sine, omul
înainteaz\, pe m\sura efortului s\u duhovnicesc, în cunoa[terea
P\rintelui s\u.
Rug\ciunea, ca dialog existen]ial cu Dumnezeu, implic\
cunoa[terea lui Dumnezeu ca realitate ultim\, suprem\.
223

Ibidem, p. 188.
Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., volumul 1, p. 139.
225
Diadoh al Foticeii op. cit., p. 416-417.
226
Scrierile lui Calist Patriarhul, Capete care au lipsit, în Filocalia..., volumul VIII, p.
253.
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Dinamismul sau lucrarea cunoa[terii lui Dumnezeu este, în
resorturile ei interioare, mi[carea rug\ciunii, pentru c\ doar prin
rug\ciune se poate sesiza [i experia real realitatea transcendent\.
Cunoa[terea lui Dumnezeu în stadiul ei cel mai înalt este preg\tit\
în rug\ciune, dar este dincolo de rug\ciune. Atunci mintea î[i
opre[te lucr\rile ei fire[ti, p\timind îndumnezeirea, afl=ndu-se în
stare de r\pire din partea lui Dumnezeu, iar rug\ciunea înceteaz\.
Atunci mintea p\trunde în lucrurile inteligibile suprafire[ti [i
coexist\ cu Dumnezeu227. Pe aceast\ treapt\ de apofatism al
rug\ciunii, tr\it sau experiat existen]ial, mintea dob=nde[te o
cunoa[tere mai presus de orice cunoa[tere, dob=nde[te sim]irea
tainei lui Dumnezeu, at=t c=t i se reveleaz\.
Rug\ciunea [i cunoa[terea se înt\resc una pe alta, au nevoie una de
alta. At=t în cunoa[tere, c=t mai ales în rug\ciune, credinciosul
tr\ie[te leg\tura sa cu Dumnezeu într-o form\ paradoxal\ prin
profunzimea [i, totodat\, prin simplitatea ei.
Deci, atitudinea teologiei [i spiritualit\]ii ortodoxe, în
problema cunoa[terii lui Dumnezeu, este una existen]ial\,
angaj=ndu-l pe om în întregime, în integritatea fiin]ei sale [i aceasta
deoarece „teologia trebuie s\ fie mai pu]in o c\utare de cuno[tin]e
pozitive, cu privire la fiin]a dumnezeiasc\, c=t mai degrab\ o
experien]\ a ceea ce este mai presus de orice în]elegere“228 [i
întruc=t „calea cunoa[terii lui Dumnezeu este neap\rat aceea a
îndumnezeirii“229.
Prin [tiin]\, spre credin]\

227

Magistr. Ierom Antonie Pl\m\deal\, Rug\ciune [i cunoa[tere în înv\]\tura
ortodox\, în „Studii Teologice“, an X (1958), nr. 3-4, p. 221.
228
Vladimir Lossky, Teologia mistic\ a Bisericii de R\s\rit..., p. 67.
229
Ibidem.
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Dup\ cum ne arat\ Isihie Sinaitul, cuno[tin]a premerge
credin]ei230 [i este inferioar\ acesteia, pentru c\ limitele ei sunt
foarte stricte. Adev\rata cunoa[tere a lui Dumnezeu [i a lumii
spirituale se realizeaz\ prin cuno[tin]a duhovniceasc\, efect al
eliber\rii de patimi [i al lucr\rii virtu]ilor. Doar aceasta este
capabil\ s\ aduc\ adev\rata cuno[tin]\ duhovniceasc\ - prin vedere
[i spre unire cu realitatea cunoscut\.
Progresul în virtute înseamn\ [i ad=ncirea cunoa[terii, de
aceea calea proprie de p\trundere în cele duhovnice[ti o constituie
efortul ascetic.
Fiind o eviden]\ despre Dumnezeu, credin]a, al\turi de
n\dejde [i dragoste, constituie Sf=nta Treime din noi231. Aceast\
prezen]\ dumnezeiasc\ din sufletul celui ce crede i se face sprijin [i
ajutor în lucrarea sa duhovniceasc\. „Credin]a - spune Sf=ntul
Maxim M\rturisitorul - m=ng=ie [i încurajeaz\ mintea r\zboit\,
înt\rindu-o cu n\dejdea ajutorului. Iar n\dejdea, pun=ndu-ne sub
ochi ajutorul în care credem, respingem n\v\lirea vr\jma[ilor. În
sf=r[it, iubirea sleie[te de putere atacul vr\jma[ilor împotriva min]ii
iubitoare de Dumnezeu, sl\bindu-l cu des\v=r[ire, prin setea dup\
Dumnezeu“232.
Aceast\ Sf=nt\ Treime interioar\ ne ajut\ nu numai în
r\zboiul cu cele exterioare [i str\ine, ci [i în cel interior, în
eforturile noastre de urcu[ duhovnicesc. Credin]a ne face s\
medit\m ad=nc la Dumnezeu, la r\splata sau pedeapsa pentru
faptele noastre, ne face, spune Filotei Sinaitul, s\ ne temem cu
adev\rat de Dumnezeu. N\dejdea, s\rind peste frica de rob, une[te
pe om cu dragostea de Dumnezeu, dac\ n\dejdea nu se ru[ineaz\.

230

Isihie Sinaitul, Cuv=nt despre trezvie [i virtute, în Filocalia..., volumul IV, p. 72.
Calist Patriarhul, Capete care au lipsit, în Filocalia..., volumul VIII, p. 282.
232
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 208.
231
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Iar dragostea îl conduce pe nevoitor spre împlinirea virtu]ilor233.
Credin]a constituie, a[a cum ne înva]\ Sf=ntul Maxim
M\rturistorul, Împ\r\]ia lui Dumnezeu din sufletul celui ce
crede în El. În timp ce credin]a simpl\ este „Împ\r\]ia lui
Dumnezeu f\r\ form\“234, Împ\r\]ia lui Dumnezeu este credin]a
care „a primit în chip dumnezeiesc o form\“235, „credin]a dezvoltat\
prin lucrare“236, în virtu]i.
Potrivit Sf=ntului Maxim M\rturisitorul, credin]a este o
leg\tur\ mai presus de fire, prin care, în chip tainic, ne[tiut [i
neîn]eles deplin [i indemonstrabil prin metodele cunoa[terii
naturale, sufletul cre[tinului se une[te cu Dumnezeu, „într-o unire
mai presus de în]elegere“237. Credin]a este „o putere de leg\tur\
care înf\ptuie[te unirea des\v=r[it\, nemijlocit\ [i mai presus de fire
a celui ce crede, cu Dumnezeu, Cel crezut“238.
Defini]iile pe care le dau P\rin]ii duhovnice[ti credin]ei
arat\, în mod esen]ial, caracterul ei de putere unitiv\, de lucrare
l\untric\ prin care se realizeaz\ în\l]area omului la Dumnezeu [i
unirea sufletului cu Dumnezeu.
La Sf=ntul Grigorie Sinaitul, afl\m o defini]ie a dreptei
credin]e, în raport cu înv\]\tura cre[tin\. Ea înseamn\, astfel, „a
vedea [i a cunoa[te întru cur\]ie cele dou\ dogme ale credin]ei,
adic\ Treimea [i doimea: Treimea a o privi [i a o cunoa[te în chip
neamestecat [i net\iat, în unitate, iar doimea firilor lui Hristos, întrun ipostas, adic\ a m\rturisi [i a [ti pe un singur Fiu [i înainte de
întrupare [i dup\ întrupare, dar dup\ întrupare sl\vit în chip
neamestecat în dou\ firi [i în dou\ voin]e, dumnezeiasc\ [i
233

Filotei Sinaitul, Capete despre trezvie, în Filocalia..., volumul IV, p. 117.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 131.
235
Ibidem.
236
Ibidem.
237
Ibidem, p. 133.
238
Ibidem, p. 131.
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omeneasc\“239.
În raport cu puterea omului de cunoa[tere, credin]a este
superioar\ acesteia at=t prin con]inut, c=t [i prin metode. Credin]a
se v\de[te a fi, astfel, o cuno[tin]\ [i o [tiin]\ „ce nu se poate
dovedi“240 [i, cu toate acestea, o eviden]\ [i o certitudine, „ipostasul
lucrurilor n\d\jduite“241.
Credin]a reprezint\, în sufletul celui ce crede cu adev\rat, o
certitudine, iar necredin]a - un p\cat împotriva eviden]elor
duhovnice[ti. Între credin]a în Dumnezeu [i adev\r exist\ o leg\tur\
str=ns\. Credin]a autentic\ - ne spune Sf=ntul Maxim - nu are în ea
minciun\ [i sluje[te adev\rului242. Certitudinea sau siguran]a ei este
o constant\ la cei „cu via]a înalt\ în suflet, pe m\sura virtu]ilor ce
iau aminte la împlinirea poruncilor Domnului“243. Ea biruie orice
îndoial\ [i fere[te de orice în[elare244. Ea este o „cuno[tin]\
nemincinoas\“245, o „încredin]are îndestul\toare“246 [i nu are nevoie
de nici o dovedire, de nici o demonstra]ie sau argumenta]ie, ci de
cur\]ie [i contempla]ie.
În raport cu ostenelile ascetice ale nevoitorului, Sf=ntul
Simeon Noul Teolog define[te credin]a a fi „puterea care ne face s\
murim pentru Hristos de dragul poruncii Lui [i s\ credem c\
moartea aceasta este pricina vie]ii. Ea ne face s\ socotim s\r\cia ca
bog\]ie, neînsemn\tatea [i umilirea, ca slav\ [i cinste adev\rat\; iar
c=nd nu avem nimic, s\ credem c\ st\p=nim toate (2 Cor. 6,10), mai
239

Sf=ntul Grigorie Sinaitul, Capete foarte folositoare în acristih, în Filocalia...,
volumul VII, p. 100.
240
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 223.
241
Ibidem.
242
Ibidem, p. 260.
243
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 181.
244
Calist [i Ignatie Xanthopol, Metoda sau cele 100 capete ale lui Calist [i Ignatie
Xanthopol, în Filocalia..., volumul VIII, p. 47.
245
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 155.
246
Calist Patriarhul, op. cit., p. 313.
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bine-zis c\ am dob=ndit bog\]ia cuno[tin]ei lui Hristos cea
nep\truns\ (Efes. 3,8). Ea ne face s\ privim cele ce se v\d, ca ]\r=n\
[i fum. Credin]a în Hristos ne d\ puterea nu numai s\ dispre]uim
pl\cerile vie]ii, ci [i s\ suport\m [i s\ r\bd\m toat\ ispita care vine
asupra noastr\ prin întrist\ri, necazuri [i nenorociri, p=n\ ne va
cerceta pe noi Domnul“247.
Spre deosebire de cunoa[tere, care are un caracter limitat,
credin]a „face pe cei credincio[i p\rta[i de via]a cea ve[nic\ în
Hristos Însu[i“248. Cel ce crede cu adev\rat, nu numai c\ justific\
orice efort, fie el c=t de aspru, în unirea cu Dumnezeu, dar nu
preget\ s\-[i ordoneze via]a în a[a fel înc=t s\ ajung\ la experierea
tot mai deplin\ a existen]ei [i lucr\rii lui Dumnezeu în jurul [i în
l\untrul nostru, la unirea cu El.
Cel ce crede în Dumnezeu, de[i tr\ie[te aici [i acum, tr\ie[te
ca dincolo, cu certitudinea c\ toate cele v\zute [i lume[ti sunt doar
umbr\ a celor viitoare. El nu se leag\ de cele vremelnice, ci î[i
tinde întreaga sa osteneal\ spre cele ve[nice [i suprafire[ti. Pentru
cel ce crede, credin]a lui este o problem\ de via]\ [i de moarte, nu
numai trec\toare, ci ve[nice, de m=ntuire sau de os=nd\ pentru
totdeauna. Ra]iunea fundamental\ a existen]ei sale lume[ti este de a
fi o preg\tire [i un „r\spuns bun“ la întrebarea adresat\ lui de c\tre
Dumnezeu, cu privire la via]a sa ve[nic\. Pentru el, a exista
înseamn\ a exista în dependen]\ de Dumnezeu [i în leg\tur\ cu
semenii; a se împ\rt\[i, prin credin]\, de cele duhovnice[ti [i de a
împ\rt\[i, la r=ndul lui, credin]\ [i dragoste.
Pentru cel credincios, Dumnezeu este certitudinea [i
realitatea cea mai concret\ a existen]ei sale. El nu tr\ie[te din
„probabilit\]ile“ [i imperfec]iunile lumii acesteia, ci tr\ie[te din
247

Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice [i practice, în Filocalia...,
volumul VI, p. 20.
248
Ibidem.
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eviden]a marelui adev\r din inima sa [i astfel, via]a îi este una
bogat\. Cugetarea la Dumnezeu [i îndreptarea vie]ii sale spre
unirea cu El i se face motiv [i justificare a existen]ei sale, dar [i
aceasta, una care se impregneaz\ tot mai mult de însu[iri [i calit\]i
duhovnice[ti suprafire[ti. Via]a sa este, în ultimele ei ra]iuni, un
r\spuns pe care el îl d\ prin credin]\, la dragostea suprem\ [i la
bun\tatea cov=r[itoare a lui Dumnezeu fa]\ de el [i fa]\ de lume.
Dintr-o astfel de perspectiv\, credin]a poate fi caraterizat\
ca fiind „temelia tuturor bun\t\]ilor, u[a tainelor lui Dumnezeu,
biruin]a necontenit\ a vr\jma[ilor, cea mai trebuincioas\ dintre
toate virtu]ile, aripa rug\ciunii [i s\l\[luirea lui Dumnezeu în
suflet“249. Ea este „descoperirea în]elegerii“250, „aripa rug\ciunii“251,
„pricinuitoarea celor n\d\jduite“252, „maica celor ce se lini[tesc“253.
De la credin]a de ob[te, a tuturor, la credin]a „cea mare“ a
vederii
Sf=ntul Petru Damaschinul face distinc]ia între credin]a de
ob[te, a tuturor cre[tinilor [i credin]a „cea mare“, a vederii254.
Cea dint=i, de ob[te, a tuturor credincio[ilor, o primim la Botez [i
este un dar al harului dumnezeiesc, o binecuv=ntare divin\ în via]a
noastr\, primit\ din primele momente duhovnice[ti ale acesteia,
adic\ din momentul intr\rii noastre în Trupul tainic al Domnului Biserica Sa.
Aceast\ credin]\ se mo[tene[te, potrivit acestui Sf=nt P\rinte, de la
249

Sf=ntul Petru Damaschinul, Cuv=nt\ri duhovnice[ti, în Filocalia..., volumul V, p.
137.
250
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 306.
251
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[, în Filocalia..., volumul IX, p.
397.
252
Ibidem.
253
Ibidem.
254
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 193.
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„p\rin]i binecredincio[i [i de la înv\]\torii credin]ei celei
dreptm\ritoare“255 [i se dezvolt\ prin auz [i osteneal\ personal\.
Credin]a aceasta d\ruit\ la Botez, odat\ cu darurile Duhului
Sf=nt, este, îns\, o credin]\ simpl\256, „nelucr\toare“257, care
a[teapt\ dezvoltarea [i rodirea ei în virtu]ile sau faptele
duhovnice[ti [i echivaleaz\ cu harul înfierii, în poten]\258.
Prezen]a lui Dumnezeu în sufletul celui ce crede, este, în
aceast\ faz\, una tainic\, mistic\, mistagogic\, dar totu[i, poten]ial\.
Ea devine o prezen]\ real\, efectiv\, lucr\toare, doar prin împlinirea
poruncilor. Atunci [i propor]ional cu eforturile cre[tinului, prezen]a
lui Dumnezeu din ad=ncul sufletului nostru devine dintr-una
tainic\, una lucr\toare, iar pe treptele cele mai înalte ale cov=r[irii
de elementul duhovnicesc, o iradiere a lui Dumnezeu în noi, o
transparen]\ a Lui, în fiin]a noastr\ - trup [i suflet - [i în via]a lumii.
Acest itinerariu este, îns\, unul lung [i aspru [i de-a lungul lui omul
devine progresiv, din slug\ [i rob al lumii acesteia, slujitor [i fiu al
lui Dumnezeu, „dumnezeu prin har [i lucrare“.
Credin]a aceasta natural\, simpl\, fireasc\, na[te, potrivit
Sf=ntului Maxim M\rturisitorul, „frica credin]ei“, Aceasta face
credin]a [i mai sigur\. Prin ea „credem drept [i ne temem de
Domnul în care am crezut“259. Sf=ntul Simeon Noul Teolog explic\
astfel raportul credin]\-virtute“ Credin]a în Hristos, Adev\ratul
Dumnezeu, na[te dorin]a dup\ cele bune [i frica de chinuri. Iar
dorin]a celor înalte [i frica de chinuri, aduce p\zirea întocmai a
poruncilor“260.
255

Ibidem.
Teognost, Despre f\ptuire, contempla]ie [i preo]ie, în Filocalia..., volumul IV, p.
282.
257
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 54.
258
Ibidem.
259
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 93.
260
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 21.
256
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Credin]a are nevoie, pentru a se dezvolta, de un suflet curat,
de aceea, adev\rata „cas\ a credin]ei“ o constituie „o în]elegere de
prunc [i o inim\ simpl\“261.
Credin]a aceasta simpl\ se dezvolt\ prin lupta de dob=ndire
[i de lucrare tot mai deplin\ a virtu]ilor cre[tine. Credinciosul î[i
arat\ [i ap\r\ credin]a - dup\ cuvintele Sf=ntului Diadoh al Foticeii
- „aduc=nd Domnului fapte“262. F\r\ fapte, aceast\ credin]\ este,
într-adev\r, moart\ [i neroditoare.
Din acest motiv, Sf=ntul Maxim M\rturisitorul consider\ credin]a
„începutul [i izvorul tuturor bunurilor din oameni“263 [i spune c\
„nimic nu este de o valoare egal\ cu credin]a“264.
Aceast\ credin]\ se na[te din lucrarea lui Dumnezeu asupra
noastr\, se înt\re[te prin cuno[tin]\ natural\ [i din „îndeltnicirea cea
dup\ Dumnezeu“265, adic\ prin post, priveghere, citire,
psalmodiere, rug\ciune [i întrebarea celor încerca]i266. Prin acestea,
are loc p\zirea poruncilor [i astfel se nasc, în sufletul
credinciosului, virtu]ile [i purtarea moral\267. Credin]a premerge
tuturor virtu]ilor268. Ea este, prin fire, „începutul virtu]ilor“269. Îns\,
f\r\ o concretizare a ei în virtu]i, aceast\ prezen]\ dumnezeiasc\ [i
m=ntuitoare din sufletul nostru este una neîmplinit\, nedezvoltat\,
iar o astfel de credin]\ este f\r\ roade duhovnice[ti pozitive.
Pe m\sura înaint\rii în aceast\ lume minunat\ a virtu]ilor
cre[tine, credin]a noastr\ spore[te [i se înt\re[te. În aceste osteneli,
261

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 321.
Diadoh al Fiticeii, Cuv=nt ascetic în 100 de capete, în Filocalia..., volumul I, p. 421.
263
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 223.
264
Ibidem.
265
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 140.
266
Ibidem.
267
Ibidem.
268
Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i despre
cuno[tin]\, în Filocalia..., volumul VI, p. 222.
269
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 283.
262

- 72 -

Virtu]ile cre[tine, c\r\ri spre fericirea ve[nic\

ajutorul lui Dumnezeu devine tot mai vizibil [i roditor, înc=t, dac\
la început este vorba despre o conlucrare divino-uman\, apoi ea
devine o filia]ie [i conducere haric\. Norma împ\r]irii acestor
bunuri duhovnice[ti sau „m\sura harului“, arat\ Sf=ntul Maxim,
este m\sura credin]ei fiec\ruia. C\ci, „pe m\sura credin]i, sporim în
r=vna f\ptuirii“270.
Credin]a cea simpl\, general\, se transform\ treptat într-o
credin]\ „vie [i lucr\toare în Hristos“271, în „credin]a cea mai de
sus“272, în „credin]a cea mare“, în vederea273 lui Dumnezeu.
Aceast\ credin]\ este a „unora pu]ini“274, adic\ a acelora
care, „prin împlinirea tuturor poruncilor îndumnezeitoare s-au
întors la chip [i, astfel, s-au îmbog\]it cu lumina dumnezeiasc\ a
harului“275. Ea r\sare în suflet din „lumina harului“276, este o
credin]\ „întemeiat\ în ipostas [i primit\ printr-o încredin]are
v\dit\“277. Prin ea, cei ce au dob=ndit-o „v\d tainele ascunse în
suflet [i bog\]ia dumnezeiasc\ cea ascuns\ ochilor fiilor trupului [i
descoperit\ în Duhul celor ce se osp\teaz\ la masa lui Hristos, prin
umblarea în legile Lui“278, devin p\rta[i la via]a cea ve[nic\ în
Hristos Însu[i279.
Ea este o vedere mai presus de minte [i de vedere280, o „vedere [i o
în]elegere a inimii, mai presus de toate lucr\rile min]ii“281, infinit
270

Ibidem, p. 258.
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 100.
272
Talasie Libianul, Despre dragoste, înfr=nare [i petrecerea cea dup\ minte, în
Filocalia..., volumul IV, p. 48.
273
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 140.
274
Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 45.
275
Ibidem.
276
Ibidem, p. 47.
277
Calist Patriarhul, op. cit., p. 314.
278
Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 48.
279
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 20.
280
Sf=ntul Grigorie Palama, Al aceluia[i: cuv=nt pentru cei ce se lini[tesc cu evlavie; al
treilea dintre cele din urm\. Despre sf=nta lumin\, în Filocalia..., volumul VII, p. 317.
281
Ibidem.
271
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superioar\ celor cunoscute trupe[te [i duhovnice[te, prin sim]uri,
prin inim\ sau minte.
Aceast\ „sf=nt\ credin]\“282 este „un alt fel de vedere“283, „a
inimii mai presus de toate sim]irile [i de toate în]elegerile, ca una
ce întrece toate puterile în]eleg\toare ale sufletului nostru“284. Ea
este o vedere cu „ochii în]eleg\tori“285, cu „ochii mai presus de
lume ai credin]ei“286.
Aceast\ credin]\ d\ruie[te celui ce se odihne[te în aceast\
vedere, raze din lumina necreat\ a slavei lui Dumnezeu287, scufund\
sufletul în „be]ia credin]ei în Dumnezeu“288. Prin aceasta, ea se face
u[\ a tainelor negr\ite ale dumnezeirii suprafiin]iale289.
Credin]a, ca una ce depinde [i de receptivitatea [i osteneala
noastr\, ne înso]e[te doar în lumea aceasta. Via]a îns\[i este o lupt\
de a spori în credin]\, p=n\ la credin]a cea sf=nt\. De ea depinde
r\splata sau os=nda fiec\ruia, c\ci, „dac\ nu e p\zit\ - ne
încredin]eaz\ Sf=ntul Maxim M\rturisitorul - credin]a pedepse[te
prin os=nda ve[nic\ pe care o aduce asupra celor ce nu au p\zit-o,
ap\s=ndu-i ca plumbul. Iar pe cei ce o p\zesc, îi sl\ce[te,
împodobindu-i ca un argint lucitor [i moarte“290.
În aceast\ lume, cuno[tin]a noastr\ este în parte, iar credin]a
noastr\ în continu\ dezvoltare, ca unele ce cred [i cunosc lucruri
n\d\jduite. Dincolo, îns\, în veacul viitor, „nu mai e nevoie de
credin]\“291, locul ei fiind luat de vedere [i contemplare.
282

Ibidem, p. 316.
Ibidem.
284
Ibidem.
285
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 361.
286
Sf=ntul Grigorie Palama, op. cit., p. 391.
287
Ibidem, p. 354.
288
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 26.
289
Ibidem, p. 361.
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Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 262.
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Calist Patriarhul, op. cit., p. 320.
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Gustarea din dulce]ile acestea suprafire[ti, contemplarea
aceasta suprafiin]ial\, vederea aceasta tainic\ - credin]a ipostatic\ sa numit „piatr\“, pentru „t\ria, neschimbabilitatea, statornicia [i
imutabilitatea total\ a adev\rului ei, ca [i pentru rezisten]a ei în fa]a
asalturilor minciunii“292.
Teologia, a[a cum au în]eles-o [i tr\it-o P\rin]ii
duhovnice[ti, nu este un sistem de cuno[tin]e religioase, un
ansamblu de înv\]\turi teoretice, o cunoa[tere ra]ional\ a lui
Dumnezeu, ci experiere direct\, tr\ire nemijlocit\ a lucr\rii lui
Dumnezeu în sufletul lor [i în via]a lumii. Ea nu este o [tiin]\
discursiv\, o vorbire despre Dumnezeu, ci o convorbire cu El,
realizat\ în rug\ciune, în stare de cur\]ie deplin\ [i abis de
smerenie. Dumnezeul asce]ilor este mai viu [i real, iar prezen]a lui
este mai intens tr\it\, dec=t de cel ce speculeaz\ despre Dumnezeu.
Problema existen]ei [i lucr\rii lui Dumnezeu nu este una de
specula]ie, ci de tr\ire, de ascez\ [i iubire. M\sura împ\rt\[irii de
Dumnezeu este propor]ie a eforturilor noastre de a ne cur\]i tot mai
mult de patimi [i de lucrare tot mai deplin\ a virtu]ilor. Iar unirea
cu Dumnezeu se realizeaz\ în stare de rug\ciune neîncetat\ [i mai
presus de minte, în lumin\ [i dragoste. De aceea, teologia nu
presupune inteligen]\, ci în]elepciune; nici exces de ra]iune, ci
surplus de rug\ciune.
Cuno[tin]ei celei duhovnice[ti, vederii [i teologiei, i se
potrive[te mai bine t\cerea [i lacrimile dec=t vorbirea [i scrierea,
întruc=t cuvintele, potrivit Sf=ntului Isaac Sirul, sunt unelte
imperfecte ale lumii [i veacului acestora trec\toare. În fa]a tainelor
dumnezeie[ti, adev\rata atitudine este contempla]ia, uimirea [i
t\cerea. Despre Dumnezeu, spune Diadoh, nu se cade s\ vorbeasc\
nici cel care nu este luminat de El, pentru a nu spune lucruri false,
292

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 260.
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dar nici cel înv\luit din bel[ug, cople[it de lumina bun\t\]ii Duhului
Sf=nt, pentru c\ este cu neputin]\ a exprima exact aceste realit\]i
înainte293.

FRICA DE DUMNEZEU {I GANDUL LA MOARTE IN
SPIRITUALITATEA FILOCALIC|

293

Diadoh al Foticeii, op. cit., p. 416.
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Teama p\tima[ului de lume; spaima de a nu-[i putea împlini
dorin]ele p\c\toase legate de ea
P\rin]ii duhovnice[ti vorbesc, mai înt=i, de o fric\ sau o
team\ de lume. O angoas\, o spaim\ p\tima[\, izvor=t\ din teama
p\tima[ului de a nu-[i putea împlini dorin]ele privind lumea [i
lucrurile ei.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul insist\ asupra caracterului
p\tima[ al acestei frici. P\catul prim const\, pentru acest Sf=nt
P\rinte, în îndumnezeirea crea]iei, în loc de a acorda cinstea
cuvenit\ Creatorului ei. Omul p\tima[ nu are alt\ grij\ dec=t
satisfacerea ira]ional\ a dorin]elor sale p\c\toase, prin intermediul
lumii. El nu caut\ altceva dec=t s\-[i realizeze, prin intermediul
lumii, dorin]ele sale p\tima[e, tr\ind permanent spaima, pe de o
parte de lume, ca de ceva inexplorat deplin, iar pe de alt\ parte,
teama c\ ea nu va reu[i s\-i ofere bucuria sau pl\cerea sperat\.
Acela[i Sf=nt Maxim M\rturisitorul vorbe[te despre lan]ul
vicios pl\cere - durere, care caracterizeaz\ via]a p\tima[\. Omul
cufundat în p\cate crede c\ poate s\ separe pe una de alta, evit=nd
tot ceea ce i-ar putea provoca durere, [i alerg=nd cu toat\ fiin]a sa
spre tot ceea ce este în stare s\-i aduc\ pl\cere. Ira]ionalitatea
patimii const\ tocmai în aceast\ focalizare, în aceast\ direc]ionare a
puterilor [i resurselor sale spre dob=ndirea pl\cerii trec\toare.
Experiind insuficien]a, neputin]a [i lipsa de deplin\tate a
bunurilor [i mijloacelor pe care i le ofer\ lumea aceasta hilar\ [i
am\gitoare, omul descoper\ durerile [i str=mtor\rile lumii. Iar
acestea, în loc s\-l spiritualizeze, îl arunc\ iar\[i în oceanul [i mai
ad=nc al patimilor, scufund=ndu-l în pl\cerile sale ame]itoare [i
am\gitoare. Pe omul p\tima[, frica aceasta, în loc s\-l întoarc\ spre
sine [i spre Dumnezeu, îl leag\ [i mai mult de lumea iluzorie,
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îndep\rt=ndu-l de la chem\rile mai înalte ale lui Creatorului s\u 294.
Omului p\tima[ lumea nu i de descoper\ în ra]iunile ei [i nu
este cale de înaintare spre Dumnezeu [i spre fericirea ve[nic\, ci
este o mare învolburat\, ale c\rei valuri sunt patimile în infinitele
lor manifest\ri [i nuan]e repro[abile. Neîn]eleg=ndu-i ra]ionalitatea,
omul p\tima[ nu se alege din aceast\ alergare f\r\ ]int\ [i sens
duhovnicesc dec=t cu o îndoit\ team\: de obiectul c\utat [i de
neg\sirea lui sau de în[elarea a[tept\rilor sale.
Omul duhovnicesc îns\ a dep\[it logica finit\, contingent\.
Pentru el, dup\ cum arat\ Sf=ntul Maxim, contemplarea ra]iunilor
lucrurilor [i ale Sfintei Scripturi devin c\i de apropiere [i de
înaintare în via]a virtuoas\. La el, frica de lume este înlocuit\ de
„consumarea euharistic\ a crea]iei“ [i de frica lucid\ de a nu o fi
ajutat s\-[i împlineasc\, s\-[i deruleze toate poten]ele ei, imprimate
de Dumnezeu prin crea]ie.
Omul nu se mai scufund\ în lume, ci se înal]\ împreun\ cu ea spre
Dumnezeu, într-o „liturghie cosmic\“295.
Frica de Dumnezeu, spre deosebire de angoasa [i spaima
provocat\ de lume, este o for]\ spiritual\, pozitiv\, izvor=t\ din
c\in]\ [i între]inut\ de ajutorul divin. Spre deosebire de frica de
lume, care ne st\p=ne[te [i ne paralizeaz\ voin]a [i ra]iunea, frica de
Dumnezeu ne înt\re[te voin]a, f\c=ndu-ne activi în lucrarea
m=ntuirii.
Temerea de Dumnezeu
Credin]a în Dumnezeu, con[tiin]a existen]ei [i lucr\rii Lui în

294

Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu, Tr\irea cre[tin\, curs pentru doctoranzii în Teologie,
anul 1994-1995, p. 36.
295
Vezi pentru detalii, Hans Urs von Balthasar, Liturgie cosmique. Maxime le
Confesseur. Traduit de l’allemand par L. Lhaumet et H.-A. Prentout, Paris, 1947.
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via]a noastr\, conduce spre g=ndul la r\splata sau os=nda din partea
Lui, pentru faptele noastre. Iar aceasta înseamn\ teama de pedeapsa
lui Dumnezeu.
P\rin]ii asce]i consider\ c\ teama sau temerea de Dumnezeu
esre „rodul credin]ei“296, „primul dar“297 pe care îl dob=nde[te
credinciosul, „începutul vie]ii celei adev\rate a omului“298, „al
în]elepciunii“299, „începutul virtu]ii“300, „prima porunc\“301,
„temelie“302 a vie]ii duhovnice[ti, „fiic\ a credin]ei [i p\zitoare a
poruncilor“303.
Ea este absolut necesar\ progresului duhovnicesc al
cre[tinului c\ci, f\r\ aceast\ fric\ m=ntuitoare, a duhului, „este cu
neputin]\ min]ii s\ ajung\ la dragostea dumnezeiasc\ [i prin ea s\
zboare spre cele n\d\jduite [i s\ se odihneasc\ în ele“304. „F\r\
fric\, adaug\ acela[i autor filocalic, este cu neputin]\ min]ii s\
ajung\ la dragostea dumnezeiasc\ [i prin ea s\ zboare spre cele
n\d\jduite [i s\ se odihneasc\ în ele“305.
Chiar în cer de ar tr\i cineva - ne spune Sf=ntul Petru Damaschinul
- dac\ nu va avea în suflet aceast\ temere, nu-i va folosi la nimic
aceast\ [edere în cele spirituale [i nu îi vor fi de nici un folos
ostenelile sale, pentru c\ va fi supus m=ndriei [i c\derii306.
Cunosc=nd valoarea acestei frici pentru progresul

296

Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, în Filocalia..., volumul 10, p.
25.
297
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, în Filocalia..., volumul 3, p.
261.
298
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 27.
299
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 261.
300
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 27.
301
Sf=ntul Ioan Dmaschinul, Înv\]\turi duhovnice[ti, în Filocalia..., volumul 5, p. 175.
302
Ibidem, p. 52.
303
Teognost, Despre f\ptuire, contempla]ie [i preo]ie, în Filocalia..., volumul 4, p. 343.
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duhovnicesc [i modul în care, prin osteneli ascetice [i poc\in]\ ea
se cur\]\ [i se transform\ în fric\ a duhului, în fric\ dumnezeiasc\,
Sf=ntul Isaac Sirul ne îndeamn\: „În]elep]e[te-te [i pune în c\l\toria
ta drept temelie frica de Dumnezeu [i în pu]ine zile te vei rea[eza la
poarta Împ\r\]iei, f\r\ ocoliri în drumul t\u“307.
Sfin]ii P\rin]ii ai Filocaliei vorbesc, la modul general, de
trei feluri de temere sau fric\: una izvor=t\ din m=nie, alta a
încep\torilor [i o alta a des\v=r[i]ilor.
Cea dint=i se manifest\ ca o tulburare, un cutremur [i un
zbucium ira]ional [i înso]e[te patima m=niei, cu formele ei aberante
din punct de vedere spiritual. Aceast\ temere p\c\toas\ paralizeaz\
lucrarea trupeasc\ [i sufleteasc\ a omului, cufund=ndu-l în
întuneric [i r\utate.
Celelalte dou\ forme de temere de Dumnezeu au o leg\tur\
deosebit\ cu via]a duhovniceasc\, corespunz=nd, de fapt, celor dou\
forme sau st\ri duhovnice[ti generale: de p\cat sau de virtute, de
împ\timire sau de dezp\timire [i nep\timire.
Frica încep\toare este urmare a p\catelor. Ea echivaleaz\
cu o con[tientizare a a[ez\rii duhovnice[ti proprii, a r\t\cirilor [i
c\derilor proprii, iar aceast\ con[tientizare preveste[te pedepsele ce
vor urma, „amenin]\rile chinurilor“308. Ea se na[te, deci, din
„a[teptarea pedepsei pentru gre[eli“309.
Pe o asemenea treapt\ duhovniceasc\, Sf=ntul Ioan Sc\rarul,
spun=nd c\ exist\ ho]i care, netem=ndu-se de Dumnezeu, s-au
însp\im=ntat de l\trat de c=ine, ne recomand\ „s\ ne temem de
Dumnezeu ca de fiare“310 [i „s\ iubim pe Domnul cum îi cinstim pe
307

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 29.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta înt=ia, în Filocalia...,
volumul 2, p. 74.
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Idem, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 60-61.
310
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[, în Filocalia..., volumul IX, p.
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prietenii no[tri“311.
Frica de Dumnezeu este - pentru cel ce crede cu adev\rat legat\ fiin]ial de „sim]irea inimii sale“312. Ea „]ine de alc\tuirea
noastr\“313.
Aceast\ temere de Dumnezeu, ca de un Drept Judec\tor,
cur\]\ sufletul cre[tinului, conduc=nd spre lucrarea poruncilor. Ea
este asemenea fricii pe care o tr\ie[te robul fa]\ de st\p=nul s\u. Ea
conduce spre poc\in]\, spre pl=nsul duhovnicesc, iar toate acestea
cur\]\ fiin]a uman\ de imperfec]iunile sale morale. Duhul temerii
se arat\ în înfr=narea de la p\cate [i efort de lucrare a virtu]ilor314.
El na[te înfr=narea, r\bdarea, n\dejdea în Dumnezeu [i
nep\timirea315, conduce spre cuno[tin]a de noi în[ine [i de cel
spirituale, spre vederea celor înalte [i spre teologie316.
Frica aceasta încep\toare este frica „cinstitorilor de
Dumnezeu“317.
Ca o temere care nu este curat\ [i nici deplin\, aceast\ fric\
încep\toare nu r\m=ne pentru totdeauna, ci va dispare împreun\ cu
p\catul, prin poc\in]\318. Frica aceasta de amenin]\ri, de pedepse,
teama aceasta de rob se cur\]\ treptat, prin lucrarea poruncilor cu
dragoste, prin p\zirea „comorii tuturor faptelor bune“319. Semnul
des\v=r[irii ei este p\zirea de orice fel de p\cat, chiar [i dintre cele
311

Ibidem.
Diadoh al Foticeii, Cuv=nt ascetic în 100 de capete, în Filocalia..., volumul 1, p. 420.
313
Ava Dorotei, Ale celui între sfin]i, p\rintele nostru Dorotei. Felurite înv\]\turi
l\sate ucenicilor s\i c=nd a p\r\sit mîn\stirea Avei Serid [i a întemeiat, cu ajutorul
lui Dumnezeu, mîn\stirea sa, dup\ moartea Avei Ioan, proorocul, [i dup\ t\cerea
des\v=r[it\ a Avei Varsanufie, în Filocalia..., volumul IX, p. 515.
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Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 251.
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Idem, Capete despre dragoste..., p. 74.
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Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 175.
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Ava Dorotei, op. cit., p. 513.
318
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 61.
319
Calist [i Ignatie Xanthopol, Metoda sau cele 100 de capete ale lui Calist [i Ignatie
Xanthopol, în Filocalia..., volumul VIII, p. 58.
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mai mici320, ura deplin\ fa]\ de acestea.
Cu c=t înainteaz\, deci, mai mult în lucrarea virtu]ilor, cu
at=t mai mult locul fricii [i al p\catului este luat de faptele bune [i
de dragoste. Con[tiin]a de rob [i slug\ este înlocuit\ de starea de fiu
care î[i iube[te p\rintele [i, la r=ndul s\u, este r\spl\tit de acesta. De
la teama fa]\ de p\catele sale [i fa]\ de pedepsele pentru ele,
ostenitorul dob=nde[te dragoste tot mai curat\ [i n\dejde în r\splata
din partea lui Dumnezeu.
Impregnat\ tot mai mult de poc\in]\ [i de lucrarea faptelor
bune, aceast\ fric\ încep\toare conduce spre frica des\v=r[it\,
curat\, a duhului. Aceasta este o lucrare proprie drep]ilor, celor ce
s-au cur\]it de p\cat [i au dob=ndit nep\timirea. Ea nu mai este
teama robului fa]\ de st\p=nul s\u, fric\ de pedepse pentru p\cat, ci
este dragostea [i grija fiului de a nu provoca sup\rare [i triste]e
tat\lui s\i iubitor. Ea este tr\irea m\re]iei cov=r[itoare a puterii
nesf=r[ite a lui Dumnezeu321 [i închinarea omului în fa]a Acestuia.
Ea se transform\, astfel, în amintire neîncetat\ la
Dumnezeu, la bunurile promise de El celor drep]i, celor ce au
înaintat pe calea cea str=mt\ a nevoin]elor vie]uirii cre[tine.
Cel ce a dob=ndit-o pe aceasta, „se afl\ pe treapta fiului,
fiindc\ nu face aceasta de frica muncilor, ci din dragostea care
scoate afar\ frica“322. Aceast\ fric\, curat\, „a duhului“323 este o
veselie a sufletului324, este temerea celor sfin]i [i des\v=r[i]i, a celor
ce au ajuns la m\sura iubirii325. Ea este o fric\ des\v=r[it\,
asemenea iubirii des\v=r[ite din care ea izvor\[te [i înseamn\ a
320

Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 155.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 63.
322
Sf=ntul Petru Damaschinul, op. cit., p. 199.
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Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i despre
cuno[tin]\, în Filocalia..., volumul VI, p. 295.
324
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, Despre felul cum poate fi aflat\ lucrarea, în Filocalia...,
volumul VII, p. 164.
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s\v=r[i binele [i virtutea, din dragoste de Dumnezeu [i din dor de
unire cu El.
Acest fiu al lui Dumnezeu „nu se mai teme [i p\ze[te voia
lui Dumnezeu, nu pentru b\t\i, nu pentru a nu fi pedepsit, ci pentru
c\ a gustat din dulcea]a de a fi împreun\ cu Dumnezeu. Îi este fric\
s\ nu cad\ din ea, îi este fric\ s\ nu fie lipsit de ea“326.
Cel ce a dob=ndit-o de aceasta, se afl\ în „imediata
apropiere de Dumnezeu Însu[i, neav=nd dec=t în]elepciunea ca
mijlocitoare a unirii cu El“327.
Spre deosebire de frica de lume, de lucrurile [i persoanele
care o compun [i de la care ne pot veni ispite, frica de Dumnezeu
este o arm\ puternic\, prin care cel ce a dob=ndit-o pe aceasta,
„chiar dac\ petrece în mijlocul oamenilor r\i, nu se teme“328. El
„poate s\ le împlineasc\ pe toate, chiar [i pe cele ce par grele [i cu
neputin]\ celor mul]i“329. El [tie c\ at=t timp c=t îl are Ajutor [i
Ap\r\tor pe Domnul nu are de ce se teme [i de cine se înfrico[a,
pentru c\ Dumnezeu [i sfin]ii S\i îngeri îi sunt ocrotitori ai vie]ii
sale.
Frica de Dumnezeu înl\tur\ frica de cele ale lumii [i cu c=t
lep\darea de acestea este mai mare, cu at=t dragostea [i n\dejdea în
cele viitoare sunt mai puternice.
Sintetiz=nd acest progres duhovnicesc al cre[tinului de la
starea de rob la cea de fiu, de la frica de pedepsele lui Dumnezeu,
la dragostea des\v=r[it\ de El, Sf=ntul Isaac Sirul spune: „Omul, c=t
este în tr=nd\vie, se teme de moarte. Iar c=nd se apropie de
Dumnezeu, se teme de judecat\. Dar c=nd a înaintat deplin, a
înaintat în dragoste (...). C=nd se afl\ cineva în con[tiin]a trupeasc\,
326

Ibidem.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 261.
328
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice [i practice, în Filocalia...,
volumul VI, p. 37.
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se teme de moarte. C=nd se afl\ îns\ în cuno[tin]a sufleteasc\ [i în
vie]uirea cea bun\, cugetarea lui se mi[c\ în fiecare clip\ în
aducerea aminte de judecat\“330.
Frica de Dumnezeu cea curat\ [i m=ntuitoare se dob=nde[te
prin cercetare sufleteasc\ [i prin poc\in]\ neîncetat\, prin amintirea
mor]ii [i pomenirea chinurilor.
Cugetarea la moarte [i la cele ce îi vor urma, mijloace ale
progresului duhovnicesc
Primii oameni erau liberi de stric\ciune [i de p\cat331, îns\,
ca urmare a „primei gre[eli“, acestea au intrat în fire. „Dumnezeu spune Sf=ntul Grigorie Palama - nu a f\cut moartea sufletului, nici
a trupului“332. Moartea apare ca stavil\ în fa]a p\catului [i const\
într-o succesiune de nenum\rate mor]i îndelungate, c\ci, spune
acela[i Sf=nt P\rinte, „ne na[tem [i spre stric\ciune; [i, ap\r=nd în
via]\ ne destr\m\m p=n\ ce vom înceta s\ fim“333.
Al\turi de taina vie]ii, P\rin]ii filocali fac largi considera]ii
asupra misterului mor]ii [i a celor de dup\ ea. Via]a în aceast\ lume
este o anticipare [i o preg\tire pentru via]a cea ve[nic\, de unde [i
marea responsabilitate fa]\ de modul în care [tim s\ ne folosim de
timpul acesta, spre via]\ sau spre os=nd\ ve[nic\.
Moartea este afectul culminant, lege a firii, imposibil\ de
evitat fizic, pentru noi oamenii. Unul din paradoxurile ei, în concep]ia
cre[tin\, este acela, c\, de[i nu poate fi înl\turat\, ea poate fi mult
dep\[it\, devenind cale c\tre o via]\ mult mai înalt\ dec=t cea c\reia ea
i-a pus sf=r[it. Ea poate fi dep\[it\ în plan duhovnicesc.
Înv\]\tura cre[tin\ d\ semnifica]ie mor]ii în leg\tur\ cu via]a
330

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 204.
Petru Damaschinul, op. cit., p. 79.
332
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ve[nic\. Adev\rata finalitate a vie]ii în lume este începutul unei alte
vie]i, mai înalte. Acolo unde se sf=r[e[te via]a p\m=nteasc\, începe
cea ve[nic\; acolo unde se încheie evolu]ia noastr\ în aceast\ lume
trec\toare, începe vie]uirea noastr\ în lumea cea nepieritoare. Sensul
cre[tin al vie]ii acesteia este de a fi loc [i a conduce spre adev\rata
via]\, dup\ cum semnifica]ia lumii acesteia este aceea de a fi treapt\
spre lumea viitoare.
Lipsit\ de o astfel de în]elegere, considerat\ o sum\ a unor
momente f\r\ o adev\rat\ finalitate pozitiv\, un e[ec al fiin]\rii
noastre, un deznod\m=nt tragic, via]a îns\[i pare lipsit\ de adev\rat\
semnifica]ie. În]eleas\ duhovnice[te, ca un timp al des\v=r[irii, ea
devine anticipare a vie]ii ve[nice, iar intrarea în aceasta o face
moartea. Moartea devine, astfel, factor pozitiv, d\t\tor de via]\.
Odat\ ce ne na[tem, vom [i muri. În însu[i actul na[terii
noastre este prezent poten]ial [i anticipativ cel al mor]ii noastre
trupe[ti, al „trecerii“. N\sc=ndu-ne, murim pu]in c=te pu]in, iar murind
lumii acesteia, ne na[tem unei vie]i mult mai înalte. Realitatea mor]ii
este anticipat\ în aceast\ lume prin experien]a necazurilor sau a
suferin]elor mai u[oare sau mai grele, mai scurte sau mai îndelungate.
De aceea, atitudinea noastr\ în fa]a mor]ii trebuie s\ fie una
duhovniceasc\, ascetic\. A[a în]eleg=ndu-o, Sf=ntul Antonie cel Mare
spune c\ a sc\pa de moarte este cu nepu]int\, îns\ cei duhovnice[ti
„primesc moartea f\r\ suspine, f\r\ fric\ [i f\r\ pl=ns, aduc=ndu-[i
aminte de neînl\turarea ei [i de izb\virea din relele vie]ii“334.
P\rin]ii filocalici nu privesc moartea ca pe un deznod\m=nt
tragic al vie]ii, ci ca pe o cale de p\trundere în adev\rata via]\ - cea
ve[nic\. În leg\tur\ cu aceasta, vom înt=lni în scrierile lor cuget\ri
profunde privind „g=ndul la moarte“ [i la „r\splat\ sau os=nd\“,

334

Sf=ntul Antonie cel Mare, Înv\]\turi despre via]a monahal\, în Filocalia...,
volumul 1, p. 36.
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„pomenirea“ sau „aducerea aminte de cele viitoare“, pe care ei o
numesc „amintirea cea prea bun\“335, despre „temerea fiin]ial\, curat\
sau necurat\“, ce secondeaz\ aceast\ cugetare neîncetat\ la
evenimentele de dup\ moarte, „str\pungerea inimii“, care conduce
spre poc\in]\.
Pentru ace[ti P\rin]i duhovnice[ti, g=ndul la moarte, la „frica
gheenei“ [i la „dragostea Împ\r\]iei“336 sunt absolut necesare
progresului nostru duhovnicesc. Numai medit=nd asupra celor
viitoare, omul î[i d\ seama de scurtimea acestei vie]i [i con[tientizeaz\
valoarea infinit superioar\ a vie]ii ve[nice, dar în acela[i timp, aceast\
g=ndire la cele viitoare nu este una care paralizeaz\ voin]a [i puterile
umane, ci le conduce spre adev\rata lor lucrare, de sprijinire a operei
de dob=ndire a m=ntuirii.
Ea este absolut necesar\ progresului nostru în plan spiritual.
Consider=nd aducerea aminte de moarte a fi „o moarte de fiecare zi“
[i „un suspin de fiecare ceas“337 [i ar\t=nd c\ ea este cea mai de
trebuin]\ dintre toate lucr\rile, precum p=inea este cea mai de folos
dintre toate m=nc\rile338, Sf=ntul Ioan Sc\rarul, spune c\ „nu e cu
putin]\ a str\bate ziua de fa]\ cu bun\ credincio[ie, de nu va fi socotit\
ca cea din urm\ a întregii vie]i“339.
La baza acestei cuget\ri st\ mai înt=i o ad=nc\ în]elegere a
vie]ii acesteia. Sfin]ii Varsanufie [i Ioan ne îndeamn\: „Adu-]i aminte
c\ vom p\r\si f\r\ voie lumea [i c\ via]a noastr\ nu e lung\. C\ci ce
este via]a omului? N-avem siguran]a c\ vom tr\i în lumea aceasta nici
de diminea]a p=n\ seara. S\ p\r\sim cu voia lucrurile de aici, ca s\
avem r\splata pentru aceasta. S\ ne alegem mai bine negrija de
335

Marcu Ascetul, Epistol\ c\tre Nicolae Monahul, în Filocalia..., volumul 1, p. 402.
Sf=ntul Ioan Casian, Despre cele opt g=nduri ale r\ut\]ii, în Filocalia..., volumul 1,
p. 141.
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Ibidem.
339
Ibidem, p. 163.
336

- 86 -

Virtu]ile cre[tine, c\r\ri spre fericirea ve[nic\

lucrurile p\m=nte[ti cei ce dorim s\ ne ar\t\m fe]ei lui
Dumnezeu...“340.
Neg=ndirea la moarte este cauza c\derilor noastre, prin care
ne facem „groapa tuturor r\ut\]ilor“341, în timp ce pomenirea mor]ii [i
a celor viitoare, potrivit lui Filotei Sinaitul, „cuprinde cu adev\rat
multe virtu]i. Ea na[te pl=nsul, îndeamn\ la înfr=narea de la toate,
aduce aminte de gheen\, e maica rug\ciunii [i a lacrimilor, p\zitoarea
inimii, neîmp\timirea de ]\r=n\, ]=[nire de în]elegere [i dreapt\
socoteal\, ale c\ror roade sunt frica îndoit\ de Dumnezeu [i cur\]irea
g=ndurilor p\tima[e din inim\. Ea deci cuprinde multe porunci ale
Domnului“342. Ea „pricinuie[te st\p=nirea cea bun\ a m\dularelor din
afar\“343, înva]\ pe om „s\ fac\ binele în chip liber“344. Acest g=nd
este „nesf=r[it, at=t în cur\]ia, c=t [i în lucrarea lui“345. El duce la
„desp\timirea de bun\voie de toat\ zidirea [i p\r\sirea des\v=r[it\ a
voii lor“346. Prin aceasta, Dumnezeu lucreaz\ „în chip minunat
m=ntuirea noastr\“347.
Iar cel mai mare dintre roadele acestui „dar“ este dob=ndirea
nemuririi, c\ci, precum afl\m de la Sf=ntul Antonie cel Mare,
„Moartea, de-o va avea omul în minte, nemurire este; iar neav=ndu-o
în minte, moarte îi este“348, iar Sf=ntul Isaac Sirul recomand\: „Fii ca
un mort în via]a ta, ca s\ vie]uie[ti dup\ moarte“349.
Amintirea mor]ii, pentru a-[i ar\ta roadele sale, trebuie legat\
de cugetarea neîncetat\ la Dumnezeu, c\ci, ne spune Sf=ntul Ioan
340

Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, Scrisori duhovnice[ti, în Filocalia..., volumul 11, p. 666.
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Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 191.
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Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 595.
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Ibidem, p. 157.
347
Ibidem.
348
Sf=ntul Antonie cel Mare, op. cit., p. 27.
349
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 231.
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Sc\rarul, „nu toat\ poftirea mor]ii e bun\. C\ci sunt unii care, gre[ind
neîncetat în fa]a deprinderii, o doresc pe aceasta cu smerenie. {i sunt
al]ii, care nu vor s\ se poc\iasc\ [i ace[tia o cer din dezn\dejde. {i sunt
al]ii care nu au fric\ de moarte, deoarece se socotesc pe ei nep\tima[i,
din m=ndrie. În sf=r[it, sunt unii care cer plecarea lor de aici prin
lucrarea Duhului Sf=nt“350.
Aceast\ cugetare este experiat\ diferit, în func]ie de eforturile
noastre de a ne îmbun\t\]i via]a [i de modul vie]uirii noastre. Celor ce
tr\iesc în lume, ea le pricinuie[te osteneli [i tot felul de griji. Celor ce
s-au retras din lume, ea le pricinuie[te „lep\darea grijilor, rug\ciunea
neîncetat\ [i p\zirea min]ii“351. Acestora, ea le este, cu adev\rat,
„maic\ [i fiic\“352.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul face o distinc]ie între frica [i temerea
de moarte. În timp ce frica de moarte este o „însu[ire fireasc\“,
intrat\ în firea omeneasc\ prin porunca neascult\rii primilor oameni,
temerea de moarte este „semnul p\catelor nepoc\ite“353. Dar aceast\
fric\ fireasc\ se deosebe[te de cea potrivnic\. Efectul ei nu este
angoasa sau triste]ea, ci poc\in]a, n\dejdea [i m=ng\ierea
dumnezeieasc\.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul vorbe[te, cu privire la aceasta,
despre o „temere curat\“ [i una „necurat\“, în func]ie de starea
duhovniceasc\ a oamenilor: drep]i sau p\c\to[i. Temerea curat\ este
una „fiin]ial\“, ]in=nd de raportul lui Dumnezeu cu f\ptura354. Ea nu
se sf=r[e[te niciodat\, fiind asemenea unui foc f\r\ durere355, [i prin ea,
drep]ii p\zesc prin cur\]ia con[tiin]ei lor cinstirea [i m\re]ia
cov=r[itoare a puterii nesf=r[ite a lui Dumnezeu.
350
351
352
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Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 156.
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Frica aceasta curat\ de Dumnezeu este specific\ drep]ilor [i este
împreunat\ „pe jum\tate cu dragoste“. C=nd ace[tia au devenit liberi
de orice amintire a p\catului, temerea dispare cu totul, fiind înlocuit\
de dragostea des\v=r[it\. Aceast\ fric\ dispare repede la cel
duhovnicesc, pentru c\ în locul ei se ive[te bucuria f\r\ sf=r[it, iar din
aceasta „r\sare floarea dragostei cuvioase“356.
Temerea cea necurat\ este a p\c\to[ilor, care a[teapt\ de la
Dumnezeu pedepsele pentru p\catele s\v=r[ite. Aceasta nu r\m=ne
pentru totdeauna, ci dispare împreun\ cu p\catul, prin poc\in]\357.
G=ndul sau meditarea la cele ce urmeaz\ dup\ moarte se
manifest\ în dou\ forme generale; fie ca o g=ndire la pedepsele pe
care le vom primi pentru faptele [i p\catele noastre nem\rturisite [i
pentru care nu am ob]inut iertarea; fie ca o tr\ire anticipat\ a bucuriei
r\splatei pentru ostenelile [i faptele noastre bune. Pe cea dint=i,
Sf=ntul Marcu Ascetul o nume[te „frica gheenei“, pe cea de a doua „dragostea Împ\r\]iei“358.
Într-un pasaj mai larg, Evagrie Monahul ne d\ urm\torul sfat
duhovnicesc: „Tu ascult\-m\ [i f\ cele ce-]i r=nduiesc ]ie: A[ez=ndu-te
în chilia ta, adun\-]i mintea [i g=nde[te-te la ceasul mor]ii. Prive[te
atunci la moartea trupului, în]elege înt=mplarea, ia-]i osteneala [i
dispre]uie[te de[ert\ciunea din lumea aceasta, at=t a pl\cerii c=t [i a
tr\duin]ei, ca s\ po]i s\ r\m=i nestr\mutat în aceea[i hor\r=re a lini[tii
[i s\ nu sl\be[ti. Mut\-]i g=ndul [i la starea cea din iad, g=nde[te-te la
durerea sufletului cea neîncetat\, la lacrimile suflete[ti f\r\ sf=r[it.
Mut\-]i apoi g=ndul la ziua învierii [i la înf\]i[area înaintea lui
Dumnezeu. Închipuie[te-]i scaunul acela înfrico[at [i cutremur\tor.
Adu la mijloc cele ce a[teapt\ pe p\c\to[i: ru[inea înaintea lui
Dumnezeu, a lui Hristos Însu[i, a îngerilor, a Arhanghelilor, a
356
357
358

Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 181.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 61.
Sf=ntul Marcu Ascetul, op. cit., p. 329.
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St\p=niilor [i a tuturor oamenilor, toate muncile, focul cel ve[nic,
viermele cel neadormit, [arpele cel mare, întunericul [i peste toate
acestea, pl=ngerea [i scr=[nirea din]ilor, spaimele, chinurile. G=nde[tete apoi [i la bun\t\]ile ce îi a[teapt\ pe cei drep]i: îndr\znirea cea c\tre
Dumnezeu Tat\l [i c\tre Iisus Hristos, c\tre îngeri, Arhangheli,
St\p=nii, împreun\ cu tot poporul Împ\r\]iei [i cu darurile ei: bucuria
[i fericirea. Adu în tine amintirea acestora am=ndurora [i pl=nge [i
suspin\ pentru soarta p\c\to[ilor, îmbrac\ vederea ta cu lacrimi de
fric\ s\ nu fii [i tu printre d=n[ii. Iar de bun\t\]ile ce a[teapt\ pe drep]i
bucur\-te [i te vesele[te. S=rguie[te-te s\ te învrednice[ti de partea
acestora [i s\ te izb\ve[ti de os=nda acelora. S\ nu ui]i de acestea, fie
c\ te afli în chilie, fie afar\ [i nicidecum s\ nu lepezi pomenirea
dinaintea ta, ca cel pu]in printr-aceasta s\ scapi de g=ndurile spurcate
[i p\gubitoare“359.
G=ndul acesta la moarte [i la pedepsele pe care le vor primi
cei p\c\to[i trebuie s\ fie un îndemn spre poc\in]\ permanent\, care s\
înso]easc\ toate faptele noastre. Aceasta cugetare trebuie s\ o avem în
toate faptele noastre. Cu aceast\ amintire trebuie s\ ne culc\m, seara,
[i tot cu ea în minte, s\ ne trezim [i s\ ne parcurgem timpul zilei [i al
vie]ii. Locul vie]uirii acesteia s\ ne fie „morm=nd înainte de
morm=nt360“. Via]a s\ ne fie o preg\tire pentru ceea ce va urma. „S\-]i
359

Evagrie Monahul, Schi]\ monahiceasc\, în Filocalia..., volumul 1, p. 69. Teodor al
Edesei, Una sut\ de capete, în Filocalia..., volumul 4, p. 236, ne îndeamn\ s\ medit\m la
de[ert\ciunea lumii, „c=t de în[el\toare [i f\r\ de pre] este“ ea, s\ cuget\m la „înfrico[ata
dare de seam\, cum au s\ înf\]i[eze du[m\no[ii purt\torui de catastife faptele noastre,
cuvintele, g=ndurile pe care ei ni le-au strecurat în minte, iar noi le-am primit. Adu-]i
aminte de muncile iadului [i cum stau acolo închise sufletele, aminte[te-]i [i de acea mare
[i înfrico[at\ zi, adic\ de învierea cea de ob[te [i de înf\]i[area înaintea lui Dumnezeu, de
cea de pe urm\ hot\r=re a Judec\torului care nu gre[e[te. G=nde[te-te la os=nda care va
pune st\p=nire pe p\c\to[i, la ru[inea, la mustrarea con[tiin]ei, la scoaterea afar\ de la
Dumnezeu [i la aruncarea în focul cel ve[nic, la viermele care nu moare, la întunericul cel
neluminat, unde este pl=ngerea [i scr=[nirea din]ilor“. G=ndind a[a, continu\ el, „s\ nu
lipse[ti a-]i uda obrajii, haina, locul unde [ezi cu [iroaie de lacrimi [i cur\]indu-]i în chip
minunat toate puterile sufletului“359.
360
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 120.
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fie întinderea în pat - spune Sf=ntul Ioan Sc\rarul - chip al z\cerii tale
în morm=nd [i vei dormi mai pu]in. Desf\tarea de la mas\ s\-]i aduc\
aminte c\ vei fi hran\ dureroasei desf\t\ri a viermilor [i te vei desf\ta
mai pu]in. Nici c=nd te împ\rt\[e[ti de b\utura apei, s\ nu ui]i de setea
din v\paia aceea (ve[nic\) [i negre[it vei sili firea (la cump\tare). Iar
c=nd suferim necinstea cinstit\ [i ocara [i cearta înt=ist\t\torului, s\ ne
g=ndim la înfrico[ata hot\r=re a Judec\torului [i vom junghia
întristarea [i am\r\ciunea f\r\ judecat\ adunat\ în noi, cu bl=nde]ea [i
r\bdarea, ca [i cu un cu]it cu dou\ t\i[uri“361.
Iar Sf=ntul Isaac Sirul, acest poet al nevoin]elor, ne
îndeeamn\: „C=nd te apropii de a[ternutul t\u, zi c\tre el: «O, a[ternut,
poate noaptea aceasta mi te vei face morm=nt. {i nu [tiu, de nu cumva
în loc de somul vremelnic va intra în mine în aceast\ noapte, somnul
cel ve[nic“362.
G=ndul acesta la pedepse este caracteristic, mai ales, celor
p\c\to[i, care nu [i-au [ters, prin poc\in]\, p\catele s\v=r[ite. Cei care
s-au eliberat de negura p\catelor [i a patimilor [i a c\ror via]\ este un
urcu[ spre îndumnezeire, încep s\ întrevad\ r\splata f\g\duit\ de
Dumnezeu sfin]ilor. Ei cuget\ la glasul de binecuv=ntare a Domnului,
la bun\t\]ile f\g\duite sfin]ilor: darul cel mai presus de minte al
odihnei îndumnezeitoare, lumina cea „atotdulce“, bucuria f\r\ de
sf=r[it, petrecerea cea cu sfin]ii în loca[urile cele cere[ti, în fericire
nepieritoare363.
G=ndirea aceast\ fericitoare trebuie s\ ia locul cuget\rii la
pedepsele [i chinurile pe care le vor avea de suportat cei p\c\to[i în
361
Ibidem, p. 170. Acela[i Sf=nt P\rinte spune într-alt loc: „{ez=nd la masa cu bucate spune Sf=ntul Ioan Sc\rarul - adu-]i aminte de moarte [i de judecat\. {i abia a[a vei
împiedica pu]in patima. B=nd b\utura nu înceta s\-]i aduci aminte de o]etul [i de fierea
St\p=nului. {i, negre[it, sau te vei înfr=na, sau, suspin=nd, î]i vei face cugetul mai smerit „.
Ibidem, p. 218.
362
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 32.
363
Teodor al Edesei, op. cit., p. 236.
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via]a ve[nic\ [i s\ se constituie într-o hot\r=re de a ne elibera de p\cat
[i de a deveni lucr\tori ai virtu]ilor cre[tine. O g=ndire pozitiv\ care,
dup\ cea ne-a înf\]i[at aspectul înfrico[\tor al acestor realit\]i, s\ ne
conduc\ spre dorin]a [i hot\r=rea ferm\ de a ne bucura, asemenea
celor buni [i sfin]i, de bun\t\]ile cele promise lor.
Sf=ntul Marcu Ascetul ne d\ urm\torul sfat: „S\ te g=nde[ti
statornic [i pururea într-o medita]ie neîntrerupt\, la toate binefacerile
de care ]i-a f\cut parte iubitorul de oameni Dumnezeu, spre m=ntuirea
sufletului t\u; [i s\ nu încetezi a-]i aminti de multele [i marile Lui
binefaceri, acoperindu-le cu iutarea p\catului sau tr=nd\viei [i prin
aceasta l\s=nd s\ treac\ vremea cealalt\ f\r\ folos [i f\r\ s\ aduci
mul]umire. S\ cugete deci sufletul la toate binefacerile de care i-a
f\cut parte iubitorul de oameni Dumnezeu încep=nd de la na[tere; sau
de c=te primejdii a fost izb\vit adeseori; sau în c=te rele a c\zut [i în
c=te gre[eli s-a rostogolit f\r\ s\ fie predat, dup\ dreptate, duhurilor
care l-au am\git ca s\-l prind\ [i s\-l duc\ la moarte, ci, cu îndelung\
r\bdare, St\p=nul iubitor de oameni, trec=nd cu vederea gre[elile, l-a
p\strat, a[tept=nd întoarcerea lui; s\ cugete iar\[i c\, slujind de
bun\voie duhurilor rele prin patimi, El îi hr\nea, acoperindu-l [i
ocrotindu-l în tot chipul, iar la urm\ l-a c\l\uzit prin Duhul pe drumul
m=ntuirii...“364.
G=ndul la aceste realit\]i duhovnice[ti trebuie s\ se
generalizeze, duc=nd la o cugetare permanent\ [i la poc\in]a
neîncetat\. Aceast\ cugetare va fi pentru noi o autocunoa[tere, o
vedere duhovniceasc\ a l\untrului nostru p\tima[ sau virtuos, [i, acolo
unde exist\ dorin]\ sincer\ de des\v=r[ire, o hot\r=re real\ de
îndreptare a vie]ii noastre, din perspectiva ve[niciei. Astfel se va
vedea c\ am [tiut s\ folosim timpul vie]ii acesteia, dat nou\ spre
exersare duhovniceasc\ [i spre preg\tire a m=ntuirii personale, via]a
364

Sf=ntul Marcu Ascetul, Epistol\ c\tre Nicolae Monahul..., p. 385-386.
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aceasta ne va fi preg\tire a vie]ii celei ve[nice [i fericite, iar moartea
nu va avea putere dec=t asupra trupului noastru [i aceea una limitat\.
Atunci vom în]elege cu adev\rat taina prin care omul - aceast\ f\ptur\
chemat\ s\ devin\ dumnezeu prin participare se poate muta prin
moarte la via]\ [i de pe p\m=nt la bun\t\]ile cele cere[ti.
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POC|IN}A PERMANENT| SAU NEÎNCETAT|.
EXPRIM|RI FILOCALICE
Via]a duhovniceasc\ a credinciosului este o permenent\
epectaz\, o continu\ înaintare c\tre limanul vie]ii [i al iubirii Dumnezeu cel în Treime. Urcu[ul acesta, const=nd în renun]area tot
mai accentuat\ la iubirea egoist\ de noi în[ine (filavtia), care
provoac\ îngustarea [i s\r\cirea universului nostru spiritual în
zonele cele mai întunecate, subterane ale vie]ii [i con[tiin]ei
noastre, [i în dob=ndirea virtu]ilor, ca iradieri ale vie]ii
dumnezeie[ti în existen]a noastr\, nu este un urcu[ sau un proces
uniform [i monoton, ci dinamic, av=nd caracterul unor osteneli [i
nevoin]e permanente, sus]inute, pentru dob=ndirea des\v=r[irii, a
asem\n\rii cu P\rintele nostru Cel ceresc.
Antrenat în acest dinamism prin firea sa, omul oscileaz\
între sl\biciune [i putere, între c\dere [i ridicare, între abisurile
p\catului [i în\l]imile senine, însorite ale virtu]ilor, culmin=nd în
iubire. Între aceste limite, via]a cre[tin\ are nevoie, pentru a-[i
atinge adev\ratul ei sens, de for]a sau puterea duhovniceasc\ a
poc\in]ei, cea care este în stare s\ recl\deasc\ pe locul patimilor
trecute - prezentele virtu]i, s\ transforme neputin]a [i sl\biciunea în
putere [i hot\r=re de îndreptare.
Într-un limbaj de o frumuse]e am putea spune liric\ [i de o
profunzime duhovniceasc\ deosebit\, Sf=ntul Isaac Sirul,
compar=nd trecerea noastr\ prin aceast\ lume [i via]\ cu o c\l\torie
pe o mare agitat\, arat\ c=t de necesar\ este poc\in]a pentru a da
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r\spuns bun, în clipa judec\]ii, asupra modului în care am [tiut s\
fructific\m acest dar dumnezeiesc pentru apropierea de Dumnezeu
[i de semeni.
“Poc\in]a - spune Sf=ntul Isaac - este corabia, frica este c=rmaciul
ei; dragostea este limanul dumnezeiesc. Deci frica ne a[eaz\ în
corabia poc\in]ei [i ne trece peste marea vie]ii celei r\u mirositoare
[i ne conduce spre limanul dumnezeiesc, care este dragostea, la
care str\bat to]i cei ce se ostenesc, to]i cei împov\ra]i de poc\in]\.
{i c=nd am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu“365.
Sau, în t=lcuirea inspirat\ a P\rintelui St\niloae, considerat,
pe bun\ dreptate, nu doar un simplu traduc\tor, ci [i „un întregitor
al Filocaliei, un iubitor de texte filocalice, ca [i primii autori ai
Filocaliei“366: „Drumul pe marea vie]ii acesteia, dac\ vrem s\ fie o
continu\ apropiere de ]\rmul raiului, de ]\rmul dragostei, care e
Hristos Însu[i, [i nu o r\t\cire f\r\ ancorare [i p=n\ la urm\ o
scufundare în bezna ei, dac\ vrem s\ fie adic\ un drum spre
des\v=r[ire [i spre via]\, trebuie s\-l facem neîntrerupt în corabia
c\in]ei pentru nedeplina dragoste ce am ar\tat-o prin p\catele
noastre, pentru c\ voin]a unei iubiri mai mari ne m=n\ tot mai
departe. Ea ne ]ine deasupra valurilor uria[e ale r\ului sau
egoismului ce se ridic\ din noi [i ne duce tot mai înainte. Numai
a[eza]i în barca poc\in]ei c\lc\m în fiecare clip\ peste valurile
p\c\toase ale egoismului, care tind s\ se ridice din ad=nci
dedesubturi din noi [i de sub noi. Numai prin ea suntem mereu
deasupra noastr\ [i în mi[care dincolo de punctul la care ne afl\m,
365

Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, în Filocalia sau culegere
din scrierile Sfin]ilor P\rin]i care arat\ cum se poate omul cur\]i, lumina [i
des\v=r[i. Traducere, introducere [i note de Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, EIBMBOR,
Bucure[ti, 1981, p. 364.
366
Pr. Constantin Karaisaridis, Sf=ntul Nicodim Aghioritul [i activitatea sa în
domeniul liturgic, tez\ de doctorat în teologie (partea I), în „Studii teologice“, anul
XXXIX (1987), nr. 1, p. 29.
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mai aproape de dragostea deplin\, mai aproape de raiul în care se
afl\ pomul vie]ii, adic\ Hristos, izvorul dragostei ce nutre[te
spiritul nostru“367.
Via]a omului, dup\ c\derea în p\catul str\mo[esc, se
desf\[oar\ în dramatismul tensiunii dintre c\dere [i în\l]are, dar
într-o continu\ mobilitate. De[i ]ine de libertatea uman\, p\catul nu
este ceva constitutiv ei, prin crea]ie, ci i s-a ad\ugat din exterior, ca
o stare paranatural\, prin folosirea gre[it\ a acestei voin]e libere.
Acestea sunt, pentru literatura duhovniceasc\, cele dou\
limite ale existen]ei: c\derea [i ridicarea. Numai îngerilor - arat\
Sf=ntul Ioan Sc\rarul - le este propriu s\ nu cad\. Oamenilor, le
este propiu s\ cad\ [i s\ se ridice iar\[i de c=te ori s-ar înt=mpla
aceasta. Diavolii, odat\ c\zu]i, nu se mai pot ridica368. Într-un mod
asem\n\tor, Sf=ntul Petru Damaschinul, fin cunosc\tor al
sufletului, al încerc\rilor [i curselor ce îi primejduiesc m=ntuirea,
ne d\ urm\torul sfat: „Ai c\zut, ridic\-te. Ai c\zut iar\[i, ridic\-te
iar\[i. Numai pe Doctorul t\u s\ nu-L p\r\se[ti, c\ci atunci vei fi
os=ndit de dezn\dejde mai r\u dec=t un sinuciga[. St\ruie pe l=ng\
El [i El Î[i va face mil\ cu tine, fie prin întoarcerea ta, fie prin
încercare, fie prin alt\ fapt\ a purt\rii Sale de grij\, f\r\ s\ [tii tu“369.
Literatura ascetic\, oper\ a P\rin]ilor cu via]\ îmbun\t\]it\
este paradoxal\, surprinz=nd duhovnice[te foarte subtil ad=ncurile
p\catelor în care se poate ruina fiin]a uman\, precum [i culmile
virtu]ilor, la care se poate în\l]a ea.
Aflat între aceste limite, între c\dere [i ridicare, cre[tinul are ca
367

Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\. Ascetica [i mistica,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1992,
p. 110.
368
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[, în Filocalia..., volumul IX, p.
96.
369
Sf=ntul Petru Damaschinul, Înv\]\turile duhovnice[ti, în Filocalia..., volumul V, p.
218.
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mijloace harice deosebit de importante poc\in]a, prin care
redob=nde[te starea de har. Cur\]ia sau nep\timirea cre[tin\
(apatheia) se dob=nde[te prin Taina Sf=ntului Botez, iar apoi prin
actualizarea acesteia în „botezul lacrimilor“ sau poc\in]\.
În experien]a filocalic\, adev\ratul criteriu sau condi]ia
suprem\, esen]ial\ a m=ntuirii este poc\in]a. Cuviosul Nichita
Stithatul ne spune astfel c\ este de prisos pustiul, retragerea din
lume, c\ci putem intra în Împ\r\]ia cerurilor [i f\r\ aceast\
retragere, dar ne este de absolut\ necesitate poc\in]a [i paza
poruncilor lui Dumnezeu, ceea ce se poate face în tot locul
st\p=nirii Lui 370.
Acela[i lucru ni-l sugereaz\ [i Teognost, c=nd spune c\ nu
vom fi pedepsi]i [i os=ndi]i în veacul viitor pentru c\ am p\c\tuit,
deoarece avem o fire nestatornic\ [i schimb\toare, sl\bit\ de
p\catul str\mo[esc [i de cele personale. Dar vom da, cu certitudine,
socoteal\ c\, p\c\tuind nu ne-am poc\it, nici nu ne-am întors de la
calea cea rea spre Domnul, odat\ ce am primit putere [i vreme de
poc\in]\ 371.
Pentru spiritualitatea filocalic\, poc\in]a este cea mai înalt\
dintre virtu]i. Lucrarea ei, dup\ cum ne încredin]eaz\ Sf=ntul Isaac
Sirul, nu înceteaz\ niciodat\ [i se potrive[te tuturor: p\c\to[i sau
drep]i, încep\tori sau des\v=r[i]i duhovnice[te; lucrarea ei
nesf=r[indu-se niciodat\. Ea trebuie s\ înso]easc\ toate faptele
noastre bune sau rele, p\catele sau virtu]ile personale. În aceast\
perspectiv\ duhovniceasc\, Sf=ntul Ioan Sc\rarul define[te astfel
valoarea poc\in]ei [i darurile pe care ea le con]ine [i le d\ruie[te
celor care ajung la o autentic\ experiere a ei: „Poc\in]a este
370

Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i
despre cuno[tin]\, în Filocalia..., volumul VI, p. 242.
371
Teognost, Despre f\ptuire, contempla]ie [i preo]ie, în Filocalia..., volumul IV, p.
284-285.
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aducerea înapoi (reîmprosp\tare) a botezului. Poc\in]a este învoiala
cu Dumnezeu pentru o a doua via]\. Poc\in]a este cump\r\toare a
smereniei. Poc\in]a este necontenita renun]are la n\dejdea vreunei
m=ng=ieri trupe[ti. Poc\in]a este g=ndul os=ndirii de sine [i
îngrijirea neîngrijit\ de sine. Poc\in]a este fiica n\dejdii [i
t\g\duirea dezn\dejdii. Cel ce se poc\ie[te, se os=nde[te pe sine,
dar scap\ neînfruntat. Poc\in]a este împ\carea cu Domnul prin
lacrimi [i prin lucrarea cea bun\ a celor potrivnice p\catelor.
Poc\in]a este r\bdarea de bun\ voie a tuturor necazurilor. Cel ce se
poc\ie[te este pricinuitorul pedepselor sale. Poc\in]a este asuprirea
tare a p=ntecelui [i lovirea sufletului printr-o sim]ire ad=nc\“372.
Poc\in]a este constitutiv\ dinamismului uman sau tensiunii
fiin]iale, ontologice umane de a se împlini într-un plan superior,
adic\ în universul spiritual [i în ambian]a duhovniceasc\ a virtu]ilor
cre[tine. Poc\in]a este o not\ esen]ial\ a universului spiritual at=t de
variat [i complex al omului duhovnicesc.
Ea este cea mai înalt\ dintre virtu]i, izvorul celorlalte virtu]i
pentru c\, nemul]umindu-se cu ceea ce înf\ptuiesc acestea,
între]ine tensiunea lor dup\ mai bine373.
Poc\in]a este suportul [i înso]itoarea tuturor celorlalte
virtu]i cre[tine. Ea este mama, temelia sau r\d\cina lor, dar [i sora
lor, care le ajut\ s\ se des\v=r[easc\. Edificiul duhovnicesc uman se
fundamenteaz\, se înal]\ pe punctele de rezisten]\ ale poc\in]ei.
Con[tiin]a imperfec]iunilor [i p\catelor noastre între]ine
dinamismul nostru sufletesc c\tre o via]\ mai înalt\ din punct de
vedere duhovnicesc. Fiecare nou\ virtute dob=ndit\ [i fiecare fapt\
virtuoas\ se face motiv sau cauz\ a unei noi perfec]iuni [i tot a[a,
spre des\v=r[ire.

372
373

Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 136-137.
Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\..., p. 109.
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Fiin]a poc\in]ei are un caracter dialectic, dinamismul [i
experierea ei se exprim\ în termeni antinomici, paradoxali. Pe de o
parte, omul simte intens propria sa insuficien]\ sau limitare, pentru
care se smere[te, dar în acela[i timp, simte la fel de accentuat
chemarea [i ajutorul lui Dumnezeu, în lucrarea sa încordat\ de
des\v=r[ire. Simte micimea sa [i infinitatea lui Dumnezeu, dar nu
dezn\d\jduie[te, ci are ferma speran]\ [i încredere în ajutorul divin.
Prin urmare, asemenea smereniei, din a c\rei familie
duhovniceasc\ face parte, poc\in]a are un caracter dialectic,
cuprinz=nd în sine pozi]ii contradictorii, care îi m\resc bog\]ia [i
complexitatea: o necontenit\ nemul]umire fa]\ de treapta pe care ne
afl\m, iar pe de alt\ parte, o încredere în puterile firii omene[ti,
ajutate de harul dumnezeiesc. Ea exprim\, pe de o parte, neputin]a
proprie, iar pe de alt\ parte, experien]a bogatelor resurse
duhovnice[ti, ce sunt în puterea omului.
Poc\in]a, ca Tain\ a refacerii fiin]ei umane [i a dezleg\rii ei
din servitutea p\catelor [i din neputin]ele produse de ele374,
reprezint\ „o trebuin]\ fireasc\ a sufletului omenesc, c\reia
cre[tinismul i-a dat o semnifica]ie [i un con]inut nou prin faptul c\
o consider\ ca un mijloc prin care credincio[ii sunt sco[i din
închistarea egoist\ în care îi arunc\ p\catul, pentru a fi readu[i la
comuniunea cu Dumnezeu [i aproapele“375.
P\rin]ii duhovnice[ti ai Filocaliei dezvolt\ cea mai înalt\
înv\]\tur\ despre „harul poc\in]ei“, ca fundament al vie]ii [i
des\v=r[irii cre[tine.
O prim\ remarc\ este aceea pe care o fac ace[ti Sfin]i
P\rin]i, vorbind despre dou\ forme de poc\in]\: Poc\in]a ca Sf=nt\
374

Idem, Taina Poc\in]ei ca fapt duhovnicesc, în „Ortodoxia“, anul XXIV (1972), nr.
1, p. 5-14.
375
Pr. Asist. Dumitru Popescu, Poc\in]a ca refacere a leg\turilor credincio[ilor cu
Dumnezeu [i cu semenii, în „Biserica Ortodox\ Rom=n\“, anul LXXXIX (1971), nr. 910, p. 1022.
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Tain\ [i poc\in]a permanent\ sau neîncetat\ asupra c\reia insist\ în
mod deosebit Evagrie Monahul, Sf=ntul Marcu Ascetul, Sf=ntul
Ioan Sc\rarul [i Sf=ntul Isaac Sirul.
Universul spiritual al tainei poc\in]ei
P\rin]ii duhovnice[ti ai spiritualit\]ii r\s\ritene sunt
con[tien]i [i vor s\ ne sensibilizeze [i pe noi duhovnice[te în ceea
ce prive[te valoarea deosebit\ a Sfintei Taine a Poc\in]ei sau a
M\rturisirii. F\r\ ea, nu exist\ progres în via]a noastr\ spiritual\, ci
o c\dere permenent\ într-o existen]\ f\r\ sens duhovnicesc, un
continuu regres c\tre zonele cele mai întunecate ale existen]ei
umane: ad=ncul sau abisul p\catelor [i patimilor. Cunosc=nd aceste
realit\]i de ordin spiritual [i [tiind c\ via]a omeneasc\ are momente
de sl\biciune, de c\dere, P\rin]ii ne recomand\ s\ ne ]inem
permenent legat\ con[tiin]a de poc\in]\.
În leg\tur\ cu universul spiritual al Tainei Poc\in]ei, P\rin]ii
filocalici insist\ în mod deosebit asupra elementelor interioare,
profunde ale acesteia, [i nu at=t asupra elementelor ei exterioare.
Vom afla astfel adev\ruri ad=nci privind calit\]ile [i arta
duhovniceasc\ a p\rintelui duhovnicesc, valoarea lucr\rii sale în
via]a noastr\, modul de c\utare a unui duhovnic sau înv\]\tor
duhovnicesc bun, care s\ ne lumineze calea spre eliberarea de p\cat
[i spre des\v=r[ire, despre dragostea ucenicului fa]\ de p\rintele s\u
duhovnicesc, despre calitatea în spovedanie, precum [i roadele
c\in]ei.
Sf=nta Tain\ a Poc\in]ei este Taina esen]ial\, fundamental\
a vie]ii cre[tine, de ea at=rn=nd, al\turi de celelalte dou\ Taine
cre[tine: Botezul [i Euharistia, via]a noastr\ cre[tin\.
Poc\in]a este un mijloc de restaurare a leg\turii cu
Dumnezeu [i cu aproapele. Pentru acest motiv, ea este considerat\
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„al doilea Botez“ [i precede Taina Sfintei Împ\rt\[anii, a
comuniunii depline cu Hristos. Poc\in]a este Taina împ\c\rii cu
Dumnezeu [i cu semenii, fiindc\ aduce în sufletele credincio[ilor
acea armonie care vine de la Dumnezeu376.
Potrivit Sf=ntului Ioan Sc\rarul, „botezul lacrimilor“ este
mai de pre] dec=t Botezul cel dint=i, pentru c\ el ne iart\ nu p\catul
str\mo[esc, ci p\catele personale. De aceea, el consider\ poc\in]a
„aducerea aminte (reîmprosp\tarea) Botezului [i „împ\carea cu
Domnul prin lacrimi“377. Ea este „har peste har“, „a doua na[tere
din Dumnezeu“ [i „u[a milei“, prin care intr\m la Dumnezeu378.
Credinciosul este supus mereu ispitelor [i încerc\rilor [i nu
totdeauna g\se[te în firea sa sl\bit\, lovit\ mortal de p\cat, resursele
s\ le evite sau s\ le înl\ture. C\derea în p\cat este dovada unei
abdic\ri de la voca]ia noastr\ fundamental\, des\v=r[irea.
Experien]a duhovniceasc\ ne demonstreaz\ c\ nimic nu este
definitiv c=t suntem în aceast\ via]\, c\ existen]a îns\[i nu este un
univers închis, ci o permanent\ încercare, un permanent dialog,
uneori chiar dramatic, de ridicare din starea de c\dere a fiin]ei
noastre, c\tre z\rile senine pe care le deschide universul spiritual al
unei vie]i virtuoase, spre asem\narea cu Dumnezeu.
Via]a noastr\ religioas\ ne demonstreaz\ u[urin]a c\derii [i
dificultatea sau dramatismul ridic\rii din c\dere. Alunecarea în
p\cat presupune o ispit\ la care mintea, oarecum paralizat\,
consimte, nerealiz=nd la început urm\rile [i implica]iile faptei
p\c\toase [i vinei pentru ea, în timp ce eliberarea de p\cat [i de
patim\ presupune un efort încordat, dramatic de a ne lupta cu noi
în[ine [i, paradoxal, înfr=ng=ndu-ne pe noi în[ine, de a ie[i
înving\tori.
376
377
378

Preot Asistent Dumitru Popescu, art. cit., p. 1028.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 136.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 361-362.
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Metanoia sau poc\in]a este angajarea [i lupta noastr\
împotriva p\catului [i patimilor care, dup\ expresia Sf=ntului
Maxim M\rturisitorul, produc „sf=[ierea firii“ [i o ruineaz\. P\rin]ii
filocalici subliniaz\ valoarea poc\in]ei în lucrarea de restaurare a
adev\ratei vie]i, cea haric\.
P\catul, considerat de ace[ti P\rin]i duhovnice[ti
„întrebuin]area gre[it\ a ideilor, c\reia îi urmeaz\ reaua
întrebuin]are a lucrurilor“379. El nu se afl\ în fire, în chip natural,
c\ci Dumnezeu nu e f\c\torul patimilor380, ci reprezint\ un adaos la
aceasta, sufletul fiind prin fire nep\tima[ (f\r\ patimi)381. Originea
p\catului, pentru Sf=ntul Maxim M\rturisitorul îl constituie „reaua
întrebuin]are a puterilor (facult\]ilor) sufletului: a celei poftitoare,
irascibile [i ra]ionale“382, ele provoc=ndu-se prin „afec]iunea
nera]ional\ a sufletului fa]\ de pl\cerea sim]urilor“383.
Spre deosebire de p\cat, care are caracterul unui accident, a
unui fapt izolat, patima este p\catul generalizat sau obi[nuin]a
p\catului. Definit\ ca o „mi[care a sufletului împotriva firii, fie spre
o iubire nera]ional\, fie spre o ur\ f\r\ judecat\ a vreunui lucru, sau
din pricina vreunui lucru din cele supuse sim]urilor“384, patima este
„un perete în fa]a virtu]ilor ascunse ale sufletului“385. P\catele [i
patimile sunt ca o „cea]\ groas\“, a[ezat\ pe puterea str\v\z\toare a
sufletului, pe care îl întunec\386. Ele întunec\ mintea, orbesc
în]elegerea [i nu o las\ s\ p\trund\ la razele adev\rului, nici s\
379
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a doua, în
Filocalia..., volumul 2, p. 97.
380
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 334.
381
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 407.
382
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit. , p. 102.
383
Idem, R\spunsuri c\tre Talasie, în Filocalia..., volumul 3, p. 310.
384
Idem, Capete despre dragoste..., p. 82.
385
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 347.
386
Calist Catafygiotul, Despre unirea dumnezeiasc\ [i via]a contemplativ\, în
Filocalia..., volumul VIII, p. 517.
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deosebeasc\ binele de r\u387.
În cadrul cercului vicios pl\cere-durere, care are drept
centru filavtia, p\catul apare ca „abaterea lucr\rilor puterilor s\dite
în fire de la scopul lor“388, „mi[carea nesocotit\ a puterilor naturale
spre altceva dec=t spre scopul lor, în urma unei judec\]i
gre[ite...“389. El const\ în „necunoa[terea cauzei celei bune a
lucrurilor. Aceasta, orbind mintea omeneasc\, dar deschiz=nd larg
sim]irea, l-a înstr\inat cu totul pe om de cuno[tin]a lui Dumnezeu [i
l-a umplut de cuno[tin]a p\tima[\ a lucrurilor ce cad sub sim]uri390.
P\catul [i patima reprezint\ c\derea într-o existen]\
paranatural\391. Din aceast\ stare de e[ec ontologic, de naufragiu
existen]ial încearc\ s\ ne scoat\ poc\in]a, ancor=nd puterile noastre
duhovnice[ti în transcendent, în dragostea de Dumnezeu [i de
semeni.
P\catul este, deci, o alterare a con[tiin]ei noastre [i de
aceea, pentru îndreptare ei nu este suficient\ doar voin]a
penitentului, ci este nevoie de un ajutor mult mai puternic, venit
din afara noastr\. Acesta este, în fond, ajutorul lui Dumnezeu, pe
care ni-l trimite prin intermediul, adic\ prin persoana [i lucrarea
p\rintelui nostru duhovnicesc, a duhovnicului, potrivit concep]iei
ortodoxe c\ adev\ratul s\v=r[itor al Tainei este M=ntuitorul Iisus
Hristos, duhovnicul nefiind altceva dec=t un martor al st\rii de
c\dere [i a dorin]ei de c\in]\ a penitentului.
P\rin]ii filocalici, ei în[i[i P\rin]i duhovnice[ti, care au tr\it
în preajma unor asemeni „îngeri p\m=nte[ti“[i „oameni cere[ti“ [i
apoi au devenit ei în[i[i P\rin]i duhovnice[ti, învrednicindu-se de
mari daruri: al cardiognoziei, al deosebirii g=ndurilor sau al
387
388
389
390
391

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste..., p. 191.
Idem, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 31.
Ibidem.
Ibidem.
Idem, R\spunsuri c\tre Talasie..., Introducerea P\rintelui St\niloae, p. 14.
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discern\m=ntului duhovnicesc, ne relateaz\ psihologia paradoxal\ a
c\derii [i ridic\rii din p\cat. Exprim\rile lor, de o profunzime
aparte, adeseori neîn]elese [i inaccesibile omului neduhovnicesc,
arat\ valoarea de temelie, de fundament al Tainei Poc\in]ei, în
via]a cre[tin\.
M\rturisirea p\catelor are valoare capital\ în via]a noastr\
spiritual\ [i în progresul nostru în ea. Ea este arma duhovniceasc\
cea mai puternic\, „unica virtute ce nu poate fi umilit\ de draci“392,
c\ci, spune Sf=ntul Ioan Sc\rarul: „nimic nu d\ dracilor [i
g=ndurilor acestora at=ta putere împotriva noastr\, ca faptul de a
hr\ni [i ascunde p\catele în inim\, nem\rturisite“393, iar Cuviosul
Isaia Pusnicul ne spune s\ nu ne ru[in\m s\ spunem celui mai mare
orice g=nd care ne r\zboie[te, dac\ vrem s\ dob=ndim u[urarea.
C\ci duhurile cele rele nu g\sesc alt loc dec=t în omul care tace
despre g=ndurile lui, fie c\ sunt bune, fie c\ sunt rele394. Acela[i
sf=nt spune c\ îngerii [i cerul suspin\ [i pl=ng pentru negrija noastr\
fa]\ de suflet, pentru nepoc\in]a noastr\, spre pieirea lui.
Ea este pentru suflet ca un „fr=u“ care îl împiedic\ s\
p\c\tuiasc\, pe c=nd p\catele nem\rturisite sunt s\v=r[ite f\r\ fric\
[i ru[ine, ca în întuneric395. Deci Taina Sfintei Spovedanii are o
pronun]at\ valoare ascetic\, ea înfr=n=ndu-ne de la s\v=r[irea
p\catelor. P\catele nem\rturisite îndeamn\, instig\ singure la p\cate
[i mai mari, prin simpla constatare a urm\rilor lor. Este o înv\]\tur\
esen]ial\, constant\ a P\rin]ilor duhovnice[ti c\ între p\cate [i
patimi exist\ un circuit sau o intercondi]ionare. Una se provoac\
sau declan[eaz\ pe alta, spre surparea, spre uzurparea fiin]ei
umane.
392
393
394

Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 303.
Ibidem, p. 287.
Cuviosul Isaia Pusnicul, Dou\zeci [i nou\ de cuvinte, în Filocalia.... volumul XII, p.

57.
395

Ibidem, p. 108.
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Împotriva acestor efecte [i mai apoi împotriva p\catului însu[i lupt\
poc\in]a. Ea este o piedic\ în calea înmul]irii p\catelor [i a efectelor
acestora. Poc\in]a lupt\ cu un trecut p\c\tos, p\tima[, vrednic de
os=nd\, pentru cl\direa unui viitor fericit, ve[nic.
Prin urmare, c\derea în p\cat, ca act individual, particular,
la care se asociaz\ efectele [i urm\rile sale, ne paralizeaz\
facult\]ile noastre suflete[ti, înc=t omul pare c\, neput=nd s\ se
elibereze din acest cerc vicios, se complace în el. Obi[nuin]a devine
o a doua natur\, p\catul se s\v=r[e[te aproape automat, de la sine,
complic=ndu-se cu diversele circumstan]e [i duc=nd la patimi
dintre cele mai groase, josnice. Omul nu mai realizeaz\, nu mai
con[tientizeaz\ semnifica]ia acestor fapte ale sale, d=nd dovad\ de
o con[tiin]\ alterat\, duplicitar\, scindat\, ie[it\ din limitele sale
fire[ti, naturale, ra]ionale.
Într-o astfel de situa]ie, ceea ce îl poate trezi pe om este un
cutremur stihial, ontologic, în temeliile fiin]ei sale. Acesta se
manifest\ adesea negativ, prin încerc\rile sau necazurile provocate
de tulbur\rile insinuate de p\cat în via]a [i existen]a noastr\. Astfel
de situa]ii limit\, de momente de e[ec existen]ial ne conduc c\tre o
revizuire a rela]iilor [i raporturilor noastre, în primul r=nd cu noi
în[ine, cu Dumnezeu [i cu semenii, ne duc c\tre poc\in]\.
Poc\in]a p\trunde p=n\ la hotarele profunde dintre bine [i
r\u, denun]\ primejdia [i caducitatea p\catului, treze[te for]a vie,
credin]a [i speran]a [i „tinde s\ repare dezordinea, s\ restabileasc\
armonia în compozi]ia valorilor noastre“396.
Un rol fundamental, de c\petenie, îl are în via]a noastr\,
conform scrierilor ascetice, p\rintele duhovnicesc. Rolul s\u este
esen]ial în lucrarea de restabilire a adev\ratei leg\turi de via]\ [i în

396

Pr. Constantin Galeriu, Sensul cre[tin al poc\in]ei, în „Studii teologice“, anul XIX
(1967), nr. 9-10, p. 676.
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restaurarea noastr\ ontologic\, în fundamentele vie]ii noastre
cre[tine comunitare.
“Arta duhovniceasc\“, de care vorbe[te Sf=ntul Ioan Casian, este
„cea mai grea dintre toate me[te[ugurile“ [i de aceea ea are nevoie
de înv\]\tor, pentru c\ este „ascuns\ [i nev\zut\ [i numai de inima
curat\ poate fi v\zut\. Neizbutirea în aceast\ art\ nu aduce, potrivit
lui, numai paguba vremelnic\, în aceast\ lume, ci [i moartea
ve[nic\ a sufletului“397.
Cel care nu are un duhovnic [i nu umbl\ potrivit sfatului
acestuia, „seam\n\ foarte multe cu osteneal\ [i cu sudoare, lucr=nd
ca în vis, dar nu secer\ cu adev\rat dec=t foarte pu]in“398.
Cu privire la modul de alegere a duhovnicului, prevaleaz\
motivele sau argumentele de ordin duhovnicesc, referitoare la via]a
sa interioar\ [i la darurile sale duhovnice[ti, dob=ndite ca urmare a
unei vie]uiri curate.
Principiul fundamental al alegerii sale este acela ca el s\ fie „un
pov\]uitor [i dasc\l neam\gitor“399, adic\ s\ fie bun cunosc\tor al
înv\]\turii de credin]\, iar prin via]a sa s\ fie adev\rat m\rturisitor
al ei. El trebuie s\ fie înalt la în]elegere, smerit la cugetare, bl=nd în
toate purt\rile sale400.
Dintre toate darurile pe care trebuie s\ le c\ut\m [i s\ le
apreciem la p\rintele duhovnicesc, cel mai de pre] este dreapta
socoteal\ sau discern\m=ntul duhovnicesc. Un astfel de duhovnic
poate s\ discearn\ felurile g=ndurilor care ne înv\luie: îngere[ti sau
dumnezeie[ti, omene[ti sau dr\ce[ti [i s\ le dea sfatul m=ntuitor, de
suflet folositor. Adev\ratul duhovnic „trebuie s\ aplice leacurile
potrivite. Celor împov\ra]i de p\cate grele [i u[or apleca]i spre
397

Sf=ntul Ioan Casian, Cuv=nt despre sf. P\rin]i din Skkit, în Filocalia..., volumul 1,
p. 176.
398
Ibidem, p. 34.
399
Calist [i Igantie Xanthopol, op. cit., p. 32-33.
400
Ibidem.
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dezn\dejde, le este potrivit leacul al doilea [jugul bl=nd [i sarcina
u[oar\]. Celor ce tind spre un cuget înalt [i m=ndru, le este potrivit
leacul dint=i [calea îngust\ [i plin\ de necazuri]“401.
P\rintele duhovnicesc trebuie s\ fie un bun cunosc\tor al realit\]ilor
duhovnice[ti, al luptei sau r\zboiului nev\zut, nu at=t din citiri, c=t
mai ales din experien]\, pentru a putea discerne în via]a ucenicilor
s\i de ce fel este r\zboiul sau p\r\sirea: dumnezeieasc\ sau
dr\ceasc\. Sf=ntul Nil Ascetul, autor dn Filocalia, volumul înt=i,
spune c\ pov\]uitorul trebuie s\ aib\ mai înt=i de toate [tiin]\, adic\
via]\ [i cuno[tin]e duhovnice[ti, pentru ca s\ nu-i fie necunoscut\
nici una din uneltirile vr\jma[ilor [i s\ poat\ discerne, adic\ s\
sesizeze, s\ în]eleag\ [i s\ dea remediul cel mai bun pentru toate
ispitele ascunse ale r\zboiului la care sunt supu[i ucenicii s\i. În
felul acesta, spune Sf=ntul Nil, le va face celor încredin]a]i lui,
biruin]a neostenicioas\ [i îi va scoate încununa]i din lupt\ 402. Dar,
adaug\ el, „e rar un pov\]uitor ca acesta [i nu se g\se[te u[or“ 403.
Sf=ntul Petru Damaschinul arat\ c\ adev\ratul duhovnic are
o instituire divin\ [i daruri duhovnice[ti deosebite: „De aceea, zice
el, nu este tot omul vrednic de încredere, ca s\ dea sfat celor ce-l
caut\, ci numai acela care a luat de la Dumnezeu darul deosebirii [i
a dob=ndit din str\duin]a în nevoin]\, o minte str\v\z\toare... Iar
acesta trebuie s\ fie cu mult\ smerenie [i s\ nu dea sfaturi tuturor,
ci numai celor ce le cer de bun\voie [i-l întreab\ nesilit [i înva]\
dup\ r=nduial\“404.
În istoria spiritualit\]ii R\s\ritului ortodox sunt consemnate
numeroase cazuri de duhovnici cu daruri deosebite. Darul
discern\m=ntului duhovnicesc - to dioratikon harisma - este un
401
402
403
404

Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 440.
Nil Ascetul, Cuv=nt ascetic, în Filocalia..., volumul 1, p. 226.
Ibidem.
Sf=ntul Petru Damaschin, op. cit., p. 159.
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semn al prezen]ei [i lucr\rii în [i prin acesta a Duhului Sf=nt [i se
manifest\ sub forma a dou\ daruri duhovnice[ti esen]iale:
cunoa[terea tainelor lui Dumnezeu (teologia) [i cunoa[terea
secretelor sau tainelor inimilor (cardiognosia).
El este o
perspicacitate duhovniceasc\, spiritual\, care vede prin trup,
dincolo de spa]iu [i timp (proorasis)405.
Darul discern\m=ntului - diacrisis - primeaz\ asupra tuturor
celorlalte, atunci c=nd este vorba de conducerea spiritual\ a
oamenilor. Diacriticos, p\rintele duhovnicesc era adeseori [i
dioraticos, av=nd darul citirii în inimile ucenicilor406.
Acela[i Sf=nt Nil Ascetul subliniaz\ leg\tura duhovniceasc\
creat\ între duhovnic [i ucenici, spun=nd c\ neiscusin]a
înv\]\torului pierde pe înv\]\cel, dup\ cum [i negrija înv\]\ceilor
aduce primejdie înv\]\torului, mai ales c=nd la ne[tiin]a aceluia se
adaug\ tr=nd\via lor. „C\ci nici înv\]\torul nu trebuie s\ uite ceva
din cele ce ajut\ la îndreptarea supu[ilor, nici înv\]\ceii nu trebuie
s\ treac\ cu vederea ceva din poruncile [i sfaturile înv\]\torului.
Pentru c\ e lucru grav [i primejdios at=t neascultarea acelora, c=t [i
trecerea gre[elilor cu vederea de partea acestuia“407.
Odat\ g\sit sau aflat un astfel de p\rinte duhovnicesc,
trebuie s\ ne ata[\m de el [i s\-l ascult\m ca pe un vestitor pentru
noi a voii lui Dumnezeu. Aceia[i Sfin]i Calist [i Ignatie Xanthopol
arat\ c\, afl=nd un astfel de pov\]uitor, trebuie s\ ne lipim de el cu
toat\ fiin]a, ca ni[te adev\ra]i fii duhovnice[ti, ascult=ndu-i
pov\]uirile [i socotindu-l ca pe Hristos Însu[i408.
Sf=ntul Simion Noul Teolog ne îndeamn\ s\ ne descoperim
în fiecare zi g=ndurile noastre p\rintelui duhovnicesc [i s\ primim
405
406
407
408

Thomas Spidlik, op. cit., p. 82.
Ibidem, p. 272.
Nil Ascetul, op. cit., p. 222.
Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 23.
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sfatul sau cuvintele sale „ca din gur\ dumnezeieasc\“409, iar
Cuviosul Isaia ne recomand\ urm\toarele: „Prime[te sfatul
P\rin]ilor t\i [i vei tr\i tot timpul t\u în odihn\“410.
Sfatul duhovnicului este absolut necesar pentru a fi feri]i de
c\deri noi [i mai mari, pentru restaurarea noastr\ [i progresul în
aceast\ via]\ nou\, curat\. Sfin]ii Calist [i Ignatie ne arat\, în acest
sens, c\ „acela care dore[te s\ vie]uiasc\ f\r\ gre[eal\ trebuie s\
petreac\ într-o îndelungat\ deprindere [i în cunoa[terea celor
dumnezeie[ti [i în via]a împodobit\ cu cununa virtu]ilor - [i s\
socoteasc\ porunca [i sfatul lui ca pe cuv=ntul [i sfatul lui
Dumnezeu. C\ci m=ntuirea zice, este în sf\tuire mult\“ (Prov. 11,
14)411. Credinciosul trebuie s\ i se încredin]eze întru totul
duhovnicului s\u [i s\ aib\ în el încrederea pe care o are în Însu[i
M=ntuitorul Hristos, pentru c\ p\rintele duhovnicesc nu face
altceva dec=t s\ exprime sau s\ vesteasc\ ucenicului voia [i lucrarea
lui Dumnezeu, în via]a lui. De aceea, Sf=ntul Ioan Sc\rarul spune
c\ nu trebuie s\ ne îndoim niciodat\ de duhovnicul nostru, nici
chiar dac\ l-am vedea curvind, c\ci, spune Sf=ntul Ioan, ochii
adesea ne mint.
Dintre calit\]ile sau însu[irile adev\ratei spovedanii, P\rin]ii
filocalici insist\ asupra sincerit\]ii ei [i a con[tiin]ei p\c\to[eniei
noastre, care duc la adev\rata c\in]\. „Trebuie s\ lu\m aminte spune Sf=ntul Diadoh al Foticeii - la sim]irea cu care facem
m\rturisirea, ca nu cumva con[tiin]a noastr\ s\ se mint\ pe sine,
cuget=nd c\ s-a m\rturisit deajuns lui Dumnezeu. Fiindc\ judecata

409

Sf=ntul Simion Noul Teolog, Capetele morale ale lui Simeon Evlaviosul, în
Filocalia..., volumul VI, p. 98.
410
Cuviosul Isaia Pusnicul, op. cit., p. 126.
411
Calist [i Ignatie Xanthopol, Metod\ [i regul\ foarte am\nun]it\ pentru cei ce-[i
aleg s\ vie]uiasc\ în lini[te [i singur\tate, în Filocalia..., p. 40.
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lui Dumnezeu este cu mult mai bun\ dec=t con[tiin]a noastr\ „412.
Roada m\rturisirii curate, este, dup\ cum arat\ Sf=ntul
Maxim M\rturisitorul nep\timirea sufletului, care înseamn\
[tergerea p\catului413.
Sf=ntul Simion ne spune c\ poc\in]a spal\ de întin\ciunea faptelor
ru[inoase [i ne mijloce[te primirea [i împ\rt\[irea Sf=ntului Duh.
Darul suprem sau distinctiv al adev\ratei poc\in]e este ne]inerea de
minte a r\ului414. Sf=ntul Isaac Sirul ne d\ [i un criteriu dup\ care s\
ne d\m seama c\ am dob=ndit iertarea pentru p\catele spovedite:
aceasta se înf\ptuie[te atunci c=nd sufletul va sim]i c\ le ur\[te cu
des\v=r[ire [i c=nd va lucra cele contrare lor, adic\ virtu]ile.
Poc\in]a permanent\ sau neîntrerupt\ - surs\ a vie]ii
duhovnice[ti autentice
P\rin]i duhovnice[ti ai R\s\ritului arat\ c\ poc\in]a nu are
limite de timp [i loc, ci de stare duhovniceasc\. Adev\rata
Spovedanie sau Poc\in]\ trebuie s\ conduc\ la poc\in]a
permanent\, ca stare de adev\rat\ cunoa[tere a noastr\ [i de
adev\rat discern\m=nt duhovnicesc. Ea trebuie s\ devin\ o
atitudine permanent\ în via]a noastr\, „un neîncetat flux [i reflux,
apus [i r\s\rit, început nou [i bun“ 415.
Am v\zut c\ dinamismul vie]ii duhovnice[ti este legat de poc\in]a
permanent\. Aceasta între]ine în noi necontenit dorul de
des\v=r[ire, de absolut, dorul de a ne asem\na, c=t ne este cu
putin]\ omene[te, cu Dumnezeu. P\rin]ii spiritualit\]ii r\s\ritene,
vorbind despre în\l]imea idealului cre[tin, au grij\, pe de alt\ parte,
412

Diadoh al Foticeii, Cuv=nt ascetic în 100 de capete, în Filocalia..., volumul 1, p.
474.
413
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste..., p. 58.
414
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 198.
415
Pr. Constantin Galeriu, art. cit., p. 674.
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s\ adauge, atunci c=nd descriu mijloacele de atingere a lui, „at=t c=t
este cu putin]\ omene[te“, ceea ce constituie o prob\ de adev\rat\
cunoa[tere a firii omene[ti, cu toate sl\biciunile [i puterile sale, dar
[i de realism duhovnicesc.
Cea mai frumoas\ descriere a lucr\rii [i valorii poc\in]ei
permanente pentru urcu[ul nostru spiritual, [i modul în care trebuie
s\ se efectueze ea, îl eviden]iaz\ Sf=ntul Simion Noul Teolog:
„Trebuie s\ ai totdeauna în tine frica lui Dumnezeu [i s\ cercetezi
în fiecare zi ce ai f\cut bine [i ce r\u. Iar de cele bune s\ ui]i, ca nu
cumva s\ cazi în patima slavei de[arte, iar fa]\ de cele potrivnice s\
te folose[ti de lacrimi împreunate cu m\rturisirea [i cu rug\ciunea
st\ruitoare. Cercetarea s\-]i fie a[a: Sf=r[indu-se ziua [i venind
seara, cuget\ întru tine: Oare cum am petrecut ziua, cu ajutorul lui
Dumnezeu? N-am os=ndit pe cineva, nu l-am gr\it de r\u, nu l-am
sc=rbit, n-am c\utat la fa]a cuiva cu patim\, sau n-am fost
neascult\tor celui mai mare în slujb\ [i nu mi-am neglijat-o pe
aceasta? Nu m-am m=niat pe cineva, sau st=nd la rug\ciunea de
ob[te, nu mi-am ocupat mintea cu lucruri nefolositoare, sau n-am
lipsit de la biseric\ [i de la pravil\, îngreuiat de lene? Dac\ te
g\se[ti nevinovat de toate acestea (ceea ce e cu neputin]\, «c\ci
nimeni nu e curat de întinare, nici m\car o singur\ zi din via]a lui»
(Iov 14,4) [i nimeni nu se la l\uda c\ are inima curat\), strig\ c\tre
Dumnezeu cu multe lacrimi: Doamne, iart\-mi toate c=te am gre[it
cu lucrul, cu cuv=ntul, cu [tiin]\ [i cu ne[tiin]\. C\ci multe gre[im [i
nu [tim“416.
Deci acest sentiment al poc\in]ei permanente are la baz\
con[tiin]a poc\to[eniei noastre. Tot în leg\tur\ cu acestea, ca un
mijloc esen]ial de con[tientizare a st\rii noastre morale, P\rin]ii
filocalici le leag\ de g=ndul sau meditarea permanent\ la
416

Sf=ntul Simion Noul Teolog, op. cit., p. 98.
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moarte, la judecata de dup\ aceasta, la chinurile iadului, pe
care le vor suferi cei care [i-au irosit via]a în p\cate [i patimi, la
bucuria comuniunii [i a iubirii, de care se vor bucura cei drep]i.
Pentru Sf=ntul Isaac Sirul, con[tiin]a p\c\to[eniei proprii
este mai important\ dec=t harisma învierii mor]ilor. Cel ce suspin\
un ceas, consider\ Sf=ntul Isaac, este mai bun dec=t cel ce folose[te
lumii întregi prin g=ndirea sa, dup\ cum cel ce s-a v\zut pe sine [i
p\catele sale este mai bun dec=t cel ce a v\zut pe îngeri417.
În leg\tur\ cu aceast\ cugetare la moarte, Evagrie Monahul
ne d\ urm\torul sfat: „A[ez=ndu-te în chilia ta, adun\-]i mintea [i
g=nde[te-te la ceasul mor]ii. Prive[te atunci la moartea trupului,
în]elege înt=mplarea, ia-]i osteneala, dispre]uie[te de[ert\ciunea din
lumea aceasta, at=t a pl\cerii, c=t [i a str\duin]ei, ca s\ po]i s\ r\m=i
nestr\mutat în aceea[i hot\r=re a lini[tii [i s\ nu sl\be[ti. Mut\-]i
g=ndul [i la starea cea din iad, g=nde[te-te cum se chinuiesc
sufletele acolo, în ce t\cere prea amar\? sau în ce cumplit\
suspinare? în ce mare spaim\ [i fr\m=ntare? sau în ce a[teptare?
G=nde[te-te la durerea sufletului cea neîncetat\, la lacrimile
suflete[ti f\r\ sf=r[it. Mut\-]i apoi g=ndul la ziua învierii [i la
înf\]i[area înaintea lui Dumnezeu“418.
Moartea de o va avea omul în minte, spune Sf=ntul Antonie,
nemurire este, îns\, spune el, nu de moarte trebuie s\ ne temem, nu
de ea trebuie s\ ne îngrijim, ci de pierderea sufletului, care
echivaleaz\ cu moartea ve[nic\419.
Fricii naturale, angoasei fa]\ de lume [i fa]\ de capcanele ei
ademenitoare, îi ia locul frica sau mai degrab\ preocuparea de cele
duhovnice[ti. Cea mai recomandat\ metod\ a asceticii filocalice de
417

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 194.
Evagrie Ponticul, Schi]\ monahiceasc\, în Filocalia..., volumul 1, p. 69.
419
Sf=ntul Antonie cel Mare, Înv\]\turi despre via]a monahal\, în Filocalia...,
volumul 1, p. 27.
418
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paz\ fa]\ de p\cat este rug\ciunea neîncetat\, unit\ cu aceast\
cugetare la moarte [i la cele ce îi vor urma: scaunul înfrico[at [i
cutremur\tor al judec\]ii, lacrimile suflete[ti f\r\ sf=r[it, spaima [i
fr\m=nt\rile. Aceasta este aducerea aminte de moarte, moartea de
fiecare zi, suspinul de fiecare ceas, la care îndeamn\ Sf=ntul Ioan
Sc\rarul420.
Criteriul clasic de mare discern\m=nt duhovnicesc este cel
men]ionat de Evagrie: s\ ne purt\m în via]a de zi cu zi ca [i cum am
muri [i ar trebui s\ d\m socoteal\ a doua zi, iar fa]\ de trup s\ ne
îngrijim, ca [i cum ar trebui s\ tr\im mul]i ani421.
Aceast\ con[tiin]\ a p\c\to[eniei noastre, izvor al c\in]ei
permanente, este o dovad\ de autocunoa[tere, de real\ cunoa[tere a
noastr\. Aceast\ cunoa[tere ne ajut\ s\ ne p\zim con[tiin]a - acel
dar dumnezeiesc de care vorbesc P\rin]ii filocalici - curat\, fa]\ de
Dumnezeu, de p\rintele nostru duhovnicesc, fa]\ de oameni [i
lucruri. Con[tiin]a este „oglind\“422 a vie]uirii noastre. Cur\]ia sau
întinarea ei st\ în puterile noastre. Omul o poate p\stra curat\ [i
luminat\, privind în ea voia [i glasul lui Dumnezeu, sau o poate
c\lca, dispre]ui, întuneca, devenindu-i potrivnic, iar la judecat\
av=ndu-o drept os=nditor.
Ne p\zim con[tiin]a fa]\ de Dumnezeu c=nd îi respect\m [i
împlinim poruncile sale; fa]\ de duhovnic, spovedindu-ne cu
sinceritate [i înf\ptuindu-ne canonul dat; fa]\ de semeni, nef\c=nd
nimic din ceea ce [tim c\ nec\je[te sau r\ne[te pe aproapele, fie cu
lucrul, fie cu cuv=ntul, fie cu înf\]i[area, fie cu privirea. Iar fa]\ de
lucruri, nefolosindu-l r\u, nestric=ndu-l, ci descoperindu-i
adev\rata sa ra]iune, cea dumnezeieasc\, în leg\tur\ cu Ra]iunea
suprem\ - Hristos.
420
421
422

Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 156.
Evagrie Ponticul, op. cit., p. 100.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 114.
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Autocunoa[terea sau cunoa[terea de sine este una din cele
mai ad=nci cunoa[teri pe care o poate dob=ndi omul. Într-o prim\
faz\, aceast\ cunoa[tere de sine are sensul cunoa[terii st\rii noastre
de p\c\to[enie, de nedeplin\tate duhovniceasc\. Ea se identific\, pe
aceast\ treapt\ cu con[tientizarea propriei noastre p\c\to[enii. Pe o
treapt\ superioar\, aceast\ cunoa[tere obiectiv\ dob=nde[te un sens
moral mai accentuat, const=nd în dorin]a de a ne elibera de patimi
[i de a dob=ndi virtu]ile, pentru a ajunge la adev\rata cunoa[tere [i
tr\ire a lui Dumnezeu.
A te cunoa[te pe tine înseamn\, pe treptele cele mai înalte
ale vie]ii duhovnice[ti, a fi con[tien]i de ad=ncul pe care îl
reprezint\ fiin]a uman\, a descoperi Împ\r\tia lui Dumnezeu din
l\untrul nostru, din ad=ncul nostru cel de tain\, cum prefer\ ace[ti
scriitori spirituali s\ numeasc\ inima noastr\. Îns\, a depista, sesiza
[i experia prezen]a harismatic\ a lui Dumnezeu, s\l\[luit, cum
spune Sf=ntul Marcu Ascetul, în ad=ncul sufletului nostru, înc\ de
la Botez, înseamn\ a experia infinitatea de sensuri [i în]elesuri,
abisul de bun\t\]i dumnezeie[ti din sufletul nostru pe care p\catul
nu le poate dec=t acoperi, a actualiza toate aceste poten]e.
De aceea, celui ce se cunoa[te pe sine cu adev\rat, i se d\
cuno[tin]a tuturor. A[a se înt=mpl\ cu sfin]ii, care, datorit\ vie]ii lor
îmbun\t\]ite dob=ndesc o cunoa[tere l\rgit\, extins\, expresie a
cunoa[terii [i inspira]iei pe care le aduce Duhul Sf=nt. Sfin]ii î[i
cunosc deplin piscurile [i ad=ncurile sufletului, îi cunosc [i pe
ceilal]i ca pe ei [i au o anumit\ cunoa[tere a celor viitoare.
Cunoa[terea de sine a celui duhovnicesc nu este o
cunoa[tere exterioar\, unilateral\, limitat\, ci una interioar\, în
bog\]ia de sensuri pe care o are via]a omeneasc\. Este o cunoa[tere
experimental\, prin participarea [i unirea cu realitatea cunoscut\,
care, pe treptele cele mai înalte este Însu[i Dumnezeu, izvorul
oric\rei cunoa[teri [i autocunoa[teri. Cunoa[terea de sine este, la cei
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duhovnice[ti, luminat\ de Dumnezeu, c\ci nu putem cunoa[te bine,
autentic [i nu ne putem cunoa[te cu adev\rat dec=t în Dumnezeu [i
prin Dumnezeu. Doar harul dumnezeiesc poate poten]a firea uman\
p=n\ la sesizarea c=t mai exact\, interioar\, a realit\]ilor vie]ii
suflete[ti.
Cunoa[terea de sine este totdeauna un act de poc\in]\, c\ci,
pe m\sur\ ce înaint\m în aceast\ cunoa[tere, pe l=ng\ plusurile
duhovnice[ti, ne d\m seama permanent [i de minusurile sau de
sc\derile noastre, nu at=t intelectuale, ra]ionale, c=t mai ales
morale, duhovnice[ti. Adev\rata cunoa[tere de sine începe prin
poc\in]\ [i nu se termin\ niciodat\, cufund=ndu-se tot mai mult în
ad=ncul, în oceanul sau abisul smereniei.
A te cunoa[te pe tine înseamn\ a accepta s\ te smere[ti,
dup\ cum în smerenie omul are adev\rata cunoa[tere de sine, c\ci
aceasta d\ un plus de cunoa[tere. Pe treptele cele mai înalte,
cunoa[terea de sine înseamn\ a sim]i deplin condi]ia de creatur\,
fa]\ de Creatorul iubitor.
{i, spune Sf=ntul Petru Damaschinul, celui ce se cunoa[te
pe sine a[a cum este, i se d\ sau i se descoper\ cuno[tin]a tuturor.
Spiritualitatea filocalic\ vorbe[te despre p\rin]i duhovnice[ti
v\z\tori cu duhul, care au darul str\vederii sau înainte vederii, al
cardiognoziei, al sfatului, al proorociei sau profe]iei. Toate acestea
sunt efectele pazei min]ii sau trezviei, la care se adaug\ darul
Sf=ntului Duh423.
La aceast\ cunoa[tere de noi în[ine, dovad\ a
discern\m=ntului duhovnicesc, ne îndeamn\ [i Ava Dorotei, ucenic
al Sf=ntului Ioan Sc\rarul, spun=ndu-ne c\ „suntem datori s\ ne
cercet\m nu numai în fiecare zi, ci [i în fiecare an [i lun\ [i

423

Sf=ntul Simion Noul Teolog, op. cit., p. 75.
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s\pt\m=n\424 [i s\ zicem: «În prima s\pt\m=n\, eram împov\rat cu
aceast\ patim\. Oare cum sunt acum?» De asemenea, s\ se
cerceteze to]i în fiecare zi pe ei în[i[i, întreb=ndu-se: «Oare am
înaintat pu]in sau ne afl\m în acelea[i, sau am c\zut [i mai r\u?»425.
Avem datoria s\ ne cercet\m zilnic, pentru modul în care ne-am
petrecut ziua [i noaptea, dac\ am avut sau nu r=vn\ la rug\ciune, la
priveghere, la citirile dumnezeie[ti [i totodat\ s\ ne s=rguim s\ ne
poc\im [i s\ ne îndrept\m pe noi în[ine, av=nd convingerea c\
poc\in]a permanent\ duce la mic[orarea r\ut\]ilor, adic\ a
patimilor.
Tot în leg\tur\ cu aceast\ poc\in]\ permanent\, Sf=ntul
Marcu Ascetul ne înva]\ c\ trebuie s\ ne c\im nu numai pentru
p\catele deja s\v=r[ite, ci [i pentru binele înf\ptuit, pentru c\ am fi
putut s\-l g=ndim [i s\-l fi s\v=r[it înainte. P\rin]ii ne dau temeiuri
s\ ne poc\im deci pentru fiecare fapt\ bun\ sau rea, pentru
cantitatea lor de nedes\v=r[ire. Poc\in]a permanent\ trebuie s\
urmeze tuturor faptelor, gesturilor, cuvintelor [i g=ndurilor noastre
p\c\toase, pentru neputin]a noastr\ de a le cur\]i [i spiritualiza, dar
totodat\ trebuie s\ înso]easc\ fiecare fapt\, cuv=nt sau g=nd bun,
virtuos, pe care-l avem cu privire la acestea, trebuie s\ ne poc\im
pentru ezitarea noastr\ de a le fi s\v=r[it p=n\ atunci sau actualiza,
precum [i pentru doza de imperfec]iune, pentru amprenta de
nedeplin\tate a lor.
Regula P\rin]ilor filocalici este c\ poc\in]a trebuie s\
precead\, s\ înso]easc\ [i s\ urmeze fiecare ac]iune, lucrare,
cuv=nt sau g=nd al omului duhovniceasc, pentru nedes\v=r[irea
lor.
424

Sf=ntul Ioan Sc\raul vorbe[te, în vremea sa, despre un buc\tar care purta, la [old, o
t\bli]\, pe care î[i însemna toate p\catele pe care le s\v=r[ea într-o zi, pentru a nu le
uita, seara, la Spovedanie.
425
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 584.
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În mod deosebit, darul poc\in]ei este legat de smerita
cugetare [i de darul lacrimilor. Darul lacrimilor - donum
lacrimarum - arat\ gradul sau nivelul poc\in]ei noastre. Sf=ntul
Simion Noul Teolog spune: „s\ nu zic\ cineva c\ este imposibil a
pl=nge zilnic, c\ci cine vorbe[te astfel afirm\ c\ este imposibil s\ te
poc\ie[ti în fiecare zi [i r\stoarn\ întreaga Sf=nt\ Scriptur\, ca s\ nu
zic chiar porunca lui Dumnezeu“426.
Lacrimile duhovnice[ti se dob=ndesc pe m\sura cur\]irii [i
spiritualiz\rii firii noastre [i sunt un semn al prezen]ei [i lucr\rii
dumnezeie[ti în inima noastr\. Aceste lacrimi, ca de altfel [i
poc\in]a [i pl=nsul duhovnicesc din care izvor\sc, au dou\ direc]ii:
o privire spre un trecut p\c\tos, p\tima[, [i o întoarcere c\tre un
viitor plin de n\dejdea iert\rii [i dob=ndirii m=ng=ierii [i fericirii
ve[nice. La început, ele sunt amare, de triste]e, de regret pentru
c\derea firii noastre umane în starea antiharic\ a p\catului. Pe
m\sura dob=ndirii iert\rii, ele devin tot mai dulci, devin lacrimi de
recuno[tin]\ fa]\ de Dumnezeu [i de bucurie duhovniceasc\. Cele
dint=i sunt „lacrimi care ard“, cele care le urmeaz\ sunt „lacrimi
care îngra[\“. Astfel, lacrimile de poc\in]\, cur\]itoare, devin, pe
treptele superioare ale rug\ciunii, lacrimi de bucurie, de cople[ire,
de smerenie în fa]a m\re]iei [i bun\t\]ii divine.
Lacrimile ascetice, cur\]itoare, purificatoare, lacrimi de
poc\in]\, pe m\sura înaint\rii în lucrarea virtu]ilor, se
spiritualizeaz\ tot mai mult, devenind lacrimi mistice,
contemplative, harismatice, lacrimi ce exprim\ bucuria des\v=r[it\
a unirii cu Dumnezeu. În general, trecerea de la cele dint=i lacrimi
la cele de al doilea fel, este considerat a fi semnul trecerii de la
starea trupeasc\ la cea duhovniceasc\427.

426
427

Sf=ntul Simion Noul Teolog, op. cit, p. 200.
Ibidem, p. 437.
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Pe treptele cel mai înalte ale poc\in]ei, locul cuvintelor,
care p\streaz\ totu[i ceva exterior, este luat de lacrimi, ca expresie
a particip\rii depline, integrale a fiin]ei noastre la via]a
duhovniceasc\. C=nd orice cuv=nt tace, despre poc\in]a [i
dragostea noastr\ de Dumnezeu vorbesc lacrimile.
Pl=nsul [i lacrimile duhovnice[ti, rod al cur\]irii fiin]ei
noastre [i totodat\ al prezen]ei tot mai accentuate a harului în
sufletul nostru, redau naturii omene[ti transparen]a ei, din starea
natural\, anterioar\ amestec\rii sale cu p\catul, ajut=ndu-l pe
cre[tin s\ cunoa[c\ mai bine [i s\ z\reasc\ mai clar ]inta vie]ii sale sfin]enia.
Chiar [i din aceste scurte considera]ii privind valoarea
poc\in]ei în via]a duhovniceasc\, ne putem da seama c\ ea are un
rol central [i reprezint\ o lovitur\ dat\ p\catului [i patimii, în
încreng\tura lor, în rodirile lor perverse [i p\c\toae, dar în acela[i
timp la r\d\cina lor. Poc\in]a love[te în temeliile, în esen]a, în
cauzele p\catelor. Ea distruge nu numai manifest\rile lor, ci le
[ubreze[te temelia, love[te în g=ndul prim sau inten]ia p\c\toas\. Ea
nu este doar o piedic\ pus\ în calea p\catului, un fr=u al firii, ci are
un rol pozitiv, const=nd în darul ei de a reîntoarce aceste puteri ale
firii, care lucrau orbe[te p\catul, spre spiritualizarea lor, spre bine [i
adev\r, spre Dumnezeu [i semeni.
C\in]a este încercarea ascetic\, profund\, cur\]itoare,
purificatoare, de ridicare deasupra valurilor m\rii p\catului [i
patimilor, pe marea lini[tit\ a virtu]ilor [i c\tre orizontul, c\tre
v\zduhul infinit al des\v=r[irii. Este ie[irea [i înaintarea din oceanul
tenebros al egoismului, al mul]umirii de sine [i al complacerii în
aceast\ situa]ie de dec\dere a noastr\, c\tre v\zduhul senin al iubirii
[i respectului deplin.
Poc\in]a este o for]\ moral\ de prim\ valoare, sursa oric\rui
progres spiritual al cre[tinului. Legat\ de con[tiin]a p\c\to[eniei
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noastre, iar pe treptele ei cele mai înalte izvor=nd lacrimi
duhovnice[ti, poc\in]a permanent\ este calea [i sursa oric\rui
progres duhovnicesc. Poc\in]a este cea care - dup\ cum
m\rturise[te Sf=ntul Ioan Sc\raul - învie, pl=nsul cel care bate la
u[a cerului, iar cuvioasa smerenie, cea care îl deschide428, de
calitatea ei depinz=nd succesul sau încununarea oric\rui efort
duhovnicesc al nostru.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul ne avertizeaz\ c\: „Nu vom fi
învinui]i, o prieteni, la ie[irea sufletului, c\ nu am s\v=r[it minuni,
nici n-am teologhisit, nici c\ n-am fost v\z\tori, dar vom da
negre[it socoteal\ lui Dumnezeu c\ n-am pl=ns“429, adic\ pentru
faptul c\ nu ne-am poc\it.
Ori de c=te ori gre[im, s\ ne poc\im, dac\ vrem s\ avem
con[tiin]a ap\r\tor [i s\ nu ne acuze [i s\ ne smereasc\ însele
faptele noastre. Iar dac\ vrem s\ nu avem pentru ce s\ ne poc\im de[i P\rin]ii îi depl=ng pe ace[ti „des\v=r[i]i“ - s\ nu gre[im.

Darul lacrimilor duhovnice[ti - harism\ a poc\in]ei curate [i
neîncetate
Via]a cre[tin\ este o continu\ tindere înainte c\tre oceanul
de taine al iubirii dumnezeie[ti. Pentru omul duhovnicesc, fiecare
lucrare are un caracter ascetic, duc=nd la o tot mai accentuat\
apropiere de Dumnezeu. Des\v=r[irea are un caracter eclesial, dar
[i profund interior, fiind experiat\ în „abis de smerenie“, p=n\ la
„p\timirea îndumnezeirii“ sau p=n\ la treapta suprem\ de
spiritualizare, de înduhovnicire, p=n\ la a deveni dumnezeu prin
har, prin participare sau lucrare.
428
429

Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 302.
Ibidem, p. 185.
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Spiritualitatea acestui urcu[ este tr\it\ în interior, astfel
înc=t maximum de sfin]enie înseamn\ [i maximum de smerenie.
Ancorat\ permanent în mistica eclesial\, comunitar\, sacramental\,
mistica ortodox\ este o continu\ devenire întru Hristos, o continu\
îmbr\care în virtute, dup\ modelul Lui, p=n\ la statura b\rbatului
des\v=r[it Hristos, adic\ p=n\ la îndumnezeirea noastr\ [i unirea cu
Hristos Cel în Treime.
Mijloacele cre[tinului de înaintare în aceast\ via]\ haric\
sunt Sfintele Taine [i mijloacele ascetice [i urm\resc eliberarea de
p\cat [i patim\ [i vie]uirea în orizontul duhovnicesc al virtu]ilor,
culmin=nd în smerenie [i iubire.
Oglinda acestei înaint\ri, în care omul î[i vede eforturile
sale [i treapta urcu[ului s\u este rug\ciunea tot mai mai curat\ [i
neîncetat\, izvor=toare de lacrimi tot mai transparente din punct de
vedere duhovnicesc, mai dese [i m=ng=ietoare.
“Darul lacrimilor“, ca [i „rug\ciunea neîncetat\“, de care se
leag\, se circumscriu dimensiunii apofatismului specific vie]ii
duhovnice[ti r\s\ritene.
Una dintre înv\]\turile cele mai de pre] ale spiritualit\]ii
filocalice este cea privind s\l\[luirea tainic\ a lui Hristos [i a
Duhului Sf=nt, la Botez, în sufletul cre[tinului. Prin lucrarea
virtu]ilor, Hristos devine tot mai vizibil în via]a noastr\
duhovniceasc\; de asemenea [i harul Sf=ntului Duh. În caz contrar,
lipsa virtu]ilor în via]a noastr\ spiritual\ acoper\ lucrarea
dumnezeiasc\ din sufletul nostru 430. Or, Calist Patriarhul consider\
un semn al sim]irii prezen]ei [i lucr\rii harului în sufletul nostru,
al\turi de iubirea de aproapele, de bl=nde]e, de bun\tate, de
îndelunga r\bdare, „lacrimile f\r\ durere, pururea curg\toare“431.
430

Vezi Marcu Ascetul, Despre Botez [i Diadoh al Foticeii, Cuv=nt ascetic în 100 de
capete, în Filocalia..., volumul 1.
431
Calist Patriarhul, Capete care au lipsit, în Filocalia..., volumul VIII, p. 281.
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Botezul lacrimilor, spiritualitatea lor, frecven]a [i bog\]ia lor sunt
semne privind m\sura înduhovnicirii, a spiritualiz\rii fiin]ei
noastre, precum [i a transparen]ei noastre fa]\ de lucrarea
M=ntuitorului [i a Duhului Sf=nt, în „ad=ncul nostru de tain\“.
Pentru spiritualitatea ortodox\, lacrimile sunt un dar de pre],
drag, mult cerut [i fundamental în apropierea noastr\ tot mai
deplin\ de Dumnezeu. De aceea sfin]i precum Simeon Noul
Teolog, Ioan Sc\rarul, Isaac Sirul îi acord\ o valoare deosebit\ în
via]a duhovniceasc\, l\s=ndu-ne pagini [i îndemnuri duhovnice[ti
de o frumuse]e [i bog\]ie duhovniceasc\ cu adev\rat „inspirate“.
Izvorul pl=nsului [i al lacrimilor duhovnice[ti
P\rin]ii spiritualit\]ii r\s\ritene vorbesc despre lacrimi, de la
treapta lor cea mai de jos - naturale, trupe[ti [i p=n\ la lacrimile
spirituale, duhovnice[ti, în exprim\ri de o profunzime deosebit\, de
altfel ca [i ad=ncimea [i valoarea lor în plan duhovnicesc.
Înt=lnim în scrierile filocalice, la care ne referim, explicat\
originea, natura, felurile lor, precum [i modul de discernere între
lacrimile dr\ce[ti sau demonice, cele naturale [i cele duhovnice[ti
sau spirituale.
O înv\]\tura constant\ a P\rin]ilor duhovnice[ti ai Filocaliei
este aceea c\ la originea lacrimilor naturale se afl\ durerea, urmare
a p\catului originar [i a st\rii pe care acesta a instalat-o în firea
omeneasc\ prin obi[nuin]a p\catului. Durerea natural\, precum [i
pl=nsul [i lacrimile naturale care o acompaniaz\, sunt urm\ri ale
p\catului [i ale st\rii de p\c\to[enie.
Acest lucru îl subliniaz\ clar Sf=ntul Ioan Sc\rarul care
spune c\ adev\rata stare a firii umane este bucuria, veselia, iubirea
[i r=sul sufletesc. Înainte de c\dere, spune el, înainte de c\lcarea
poruncii, nu era durere, precum nu va mai fi nici dup\ înviere, c=nd
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va fi încetat p\catul. Deci durerea, necazurile, suferin]ele, pl=nsul [i
lacrimile naturale sunt urm\ri ale p\catului. Nu se înt=mpl\ la fel,
dup\ cum vom vedea, în cazul pl=nsului [i lacrimilor duhovnice[ti,
care, pe treptele lor cele mai înalte echivaleaz\ cu un dar sau o
harism\ excep]ional\, pe care Dumnezeu o d\ruie[te omului, la
cap\tul eforturilor sale ascetice [i mistice. Cu toate acestea, pentru
cre[tin, suferin]a „este mai fireasc\, av=nd în vedere c\ în fiin]a lui
e prezent p\catul [i suferin]a e flac\ra care consum\, purific\ fiin]a
uman\ de prezen]a p\catului 432.
O prim\ cauz\ a lacrimilor o constituie, potrivit P\rin]ilor
filocalici - frica433. Treapta aceasta este doar începutul drumului
spre dob=ndirea cur\]iei [i senin\t\]ii „v\zduhului sufletului“.
P\rin]ii duhovnice[ti se dovedesc [i în aceast\ privin]\
cunosc\torii adev\ra]i, profunzi, at=t ai crea]iei lui Dumnezeu lumea, c=t [i ai omului, ai sufletului uman [i ai încordatei lupte
pentru dob=ndirea unirii cu Dumnezeu sau pentru „p\timirea
îndumnezeirii“.
Frica de Dumnezeu, spre deosebire de angoasa [i spaima
provocat\ de lume, este o for]\ spiritual\, pozitiv\, izvor=t\ din
c\in]\ [i între]inut\ de ajutorul divin. Spre deosebire de frica de
lume, care ne st\p=ne[te [i ne paralizeaz\ voin]a [i ra]iunea, frica de
432

Profesor Dr. Nicolae Mladin, Prelegeri de mistic\ ortodox\ notate de studentul în
Teologie Nicolae Streza în anul universitar 1947-1948. Cuv=nt înainte, note biografice [i
edi]ie întocmite de Preot Iconom Stavrofor Nicolae Streza, Editura Veritas, Tîrgu-Mure[,
1996, p. 117.
433
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, în Ambigua. T=lcuiri ale unor locuri cu multe [i
ad=nci în]elesuri din Sfin]ii Dionisie Areopagitul [i Grigorie Teologul. Traducere din
grece[te, introducere [i note de Pr. Prof. Dumitru St\niloae, Editura Institutului Biblic [i
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1983, p. 185, vorbe[te [ase feluri de
fric\: „Iar frica o împart în [ase: în am=nare (tergiversare), în ru[ine, în pudoare, în
spaim\, în groaz\, în chin. Am=narea spun ei c\ e frica de ac]iunile viitoare; ru[inea,
frica de mustrarea viitoare; pudoarea, frica pentru fapta rea s\v=r[it\; spaima, frica
dintr-o chinuire exagerat\; groaza, frica din strig\te sau sunete mari, care suspend\
sim]irea; chinul (angoasa), frica de p\gubire, adic\ de nereu[it\. C\ci tem=ndu-ne de
nereu[it\, ne chinuim. Unii o numesc [i pe aceasta temere“.
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Dumnezeu ne înt\re[te voin]a, f\c=ndu-ne activi în lucrarea
m=ntuirii.
Acestei frici de Dumnezeu, P\rin]ii filocalici îi dau mai
mult sensul de judecat\. Sf=ntul Antonie, vorbind despre teama de
moarte [i despre judecata divin\, surprinde într-o exprimare
paradoxal\ dinamismul vie]ii cre[tine autentice: „Moartea, de-o va
avea omul în minte - spune el - nemurire este, iar neav=ndu-o în
minte, moarte îi este. Dar, continu\ el, nu de moarte trebuie s\ ne
temem, ci de pierderea sufletului, care este necuno[tin]a de
Dumnezeu. Aceasta este primejdioas\ sufletului“434.
Evagrie Monahul recomand\, de aceea, s\ ne purt\m totdeauna ca
[i cum am avea de murit m=ine [i, în acela[i timp, s\ ne folosim de
trup, ca [i c=nd am avea de tr\it mul]i ani. Aceasta este adev\rata
înfr=nare.
Al\turi de team\, P\rin]ii filocalici vorbesc de o alt\ cauz\ a
lacrimilor, în leg\tur\ cu cea dint=i - întristare 435.
Întristarea pe care o tr\ie[te sufletul omului este de mai
multe feluri. Sf=ntul Maxim M\rturisitorul vorbe[te despre o
întristare interioar\ [i o întristare exterioar\, adic\ despre una
ascuns\ în suflet [i despre una ar\tat\ prin sim]ire. Cea din suflet se
na[te din lipsa bunurilor sufletului, în special cele ale evlaviei. Cea
a sim]irii se na[te din lipsa pl\cerilor trupe[ti, pe care omul le caut\
434

Sf=ntul Antonie cel Mare, Înv\]\turi despre via]a monahal\, în Filocalia..., vol. I, p.

27.
435

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, face în Ambigua..., p. 185, urm\toarele distinc]ii
duhovnice[ti, în aceast\ privin]\: „Întristarea iar\[i o împart în patru: în sup\rare, în
necaz, în pizm\ [i mil\. Sup\rarea spun c\ este întristarea ce amu]e[te pe cei în care se
ive[te, din pricina trecerii în ad=nc a cuget\rii; necazul e întristarea ce îngreuneaz\ [i
sup\r\ din pricina unor împrejur\ri nepl\cute; pizma e întristarea pentru bunurile altuia;
iar mila e întristarea pentru relele altora. Dar toat\ întristarea au spus c\ e rea prin
firea ei. Chiar dac\ omul bun se întristeaz\ pentru relele altora, pentru c\ e milos, nu se
sup\r\ cu anticipa]ie, pentru c\ aceasta premerge voin]ei, ci de pe urma unei împrejur\ri.
Dar contemplativul r\m=ne [i în acestea nep\timitor, unindu-se pe sine cu Dumnezeu [i
întrist=ndu-se de cele de aici.“
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cu toat\ puterea, dar nu le poate dob=ndi în întregime.
Tot Sf=ntul Maxim face referiri la o întristare lumeasc\, o
întristare dup\ pl\cerile [i ispitele pe care le ofer\ lumea [i pe care
sufletul nu le poate dob=ndi la intensitatea p\tima[\ pe care ar fi
dorit-o [i din care izbucne[te pl=nsul p\tima[; [i la o întristarea
dup\ Dumnezeu, surs\ a lacrimilor duhovnice[ti, care este singura
folositoare, m=ntuitoare, c\ci conduce sufletul c\tre adev\rata
c\in]\. Ea împr\[tie, cu ajutorul lacrimilor, iarna patimilor [i norii
p\catului, lini[te[te marea cuget\rii, d=nd sufletului str\vezime [i
transparen]\ în cele spirituale.
Aceast\ „întristare de laud\“ sau „m=ntuitoare“ este hr\nit\ de
cugetarea la judecat\ [i între]inut\ de n\dejdea învierii. Arma ei de
lupt\ este bl=nde]ea, iar rodul ei este smerita cugetare [i iubirea de
Dumnezeu. De aceea, [i este considerat\ „st\p=na neîndurerat\ a
patimilor“, „maica cuvioas\ [i sl\vit\ a virtu]ilor“436.
În contrast cu întristarea cea din sim]uri, pe care o provoac\
[i alimenteaz\ patima, întristarea cea dup\ Dumnezeu, ce înso]e[te
necazurile sau p\timirile noastre cele f\r\ de voie, are împreunat\
în firea ei bucuria duhovniceasc\. Sf=ntul Casian spune c\ aceast\
întristare din suflet sau din minte „face s\ se arate în om roadele
Sf=ntului Duh, care sunt: bucuria, dragostea, pacea, îndelunga
r\bdare, bun\tatea, credin]a [i înfr=narea. De la întristarea cea
potrivnic\ - îns\ - cunoa[tem roadele duhului celui r\u, adic\
tr=nd\via, lipsa de r\bdare, m=nia, ura, împotrivirea în cuv=nt,
lenea la rug\ciune...“437.
Un alt motiv al acestei întrist\ri îl constituie, pentru cei
436

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Scrieri. Partea a doua. Scrieri [i epistole hristologice
[i duhovnice[ti. Traducere din grece[te, introducere [i note de Pr. Prof. Dumitru
St\niloae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne,
Bucure[ti, 1990, p. 41.
437
Sf=ntul Ioan Casian, Despre cele opt g=nduri ale r\ut\]ii, în Filocalia..., vol. I, p.
153-154.

- 124 -

Virtu]ile cre[tine, c\r\ri spre fericirea ve[nic\

încep\tori, ostenelile virtu]ilor [i ispita diavoleasc\. Drumul
virtu]ii însu[i provoac\ întristare, ce duce la smerenie. Din aceast\
cauz\, Sf=ntul Isaac Sirul consider\ virtutea a fi „maica întrist\rii“
celei duhovnice[ti, iar drumul virtu]ii drumul r\stignirii, ale c\rui
valuri sunt înfrico[\toare [i c\i aspre. Virtu]ile, ne arat\ acela[i
sf=nt, au împletite în ele întrist\rile [i de aceea, spune el, de voim
virtutea, trebuie s\ ne pred\m oric\rui necaz.
O alt\ cauz\ a acestei întrist\ri este, pentru P\rin]ii
duhovnice[ti ai Filocaliei, „p\r\sirea“ din partea lui Dumnezeu.
Sf=ntul Maxim vorbe[te de patru feluri generale ale p\r\sirii: una
din iconomia de la Dumnezeu sau din îng\duin]\. Alta spre
încercarea [i dovedirea credin]ei; alta spre pov\]uire duhovniceasc\
[i smerenie [i a patra - lep\darea din partea lui Dumnezeu, ca efect
al p\catelor noastre [i al st\ruin]ei în ele.
Dintre acestea patru, m=ntuitoare [i plin\ de bun\tate este
„p\r\sirea pov\]uitoare“ sau „îng\duin]a în scop de pov\]uire“,
care, afl\m de la Sf=ntul Marcu Ascetul, nu lipse[te sufletul de
lumina dumnezeieasc\, ci caut\ s\ aduc\ în minte adev\rata
smerenie, prin ascunderea harului [i sim]irea neputin]ei noastre.
P\r\sirea aceasta pov\]uitoare aduce sufletului întristare mult\ [i
lacrimi numeroase, o dezn\dejde m\surat\ [i smerit\ cugetare.
Întristarea cea dup\ Dumnezeu, despre care vorbe[te
Cuviosul Nichita Stithatul, îns\n\to[e[te [i aduce puterile sufletului
la starea lor normal\, dup\ fire, iar prin „ploaia de lacrimi“, red\
sufletului senin\tatea.
Deosebit\ de aceast\ p\r\sire, ca îng\duin]\, P\rin]ii
vorbesc [i de o alt\ cauz\ a pl=nsului [i a lacrimilor noastre p\r\sirea în sens de lep\dare din partea lui Dumnezeu. Aceasta
umple sufletul de dezn\dejde, de necredin]\, de fumul m=ndriei [i
de m=nie, dezumaniz=nd fiin]a uman\ [i îndep\rt=ndu-o de
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Dumnezeu, de semeni [i de scopul existen]ei sale438.
Tot în leg\tur\ cu zbuciumul sufletesc produs de fric\ [i
întristare, Sf=ntul Ioan Sc\rarul vorbe[te de „str\pungerea inimii“.
Astfel, el enumer\ dou\ feluri de str\pungeri ale inimii: una
mincinoas\, dr\ceasc\ [i una adev\rat\, duhovniceasc\. Rodul
str\pungerii false, mincinoase, dr\ce[ti alung\ pl=nsul [i lacrimile
spirituale [i este închipuirea de sine, slava de[art\ sau m=ndria.
Str\pungerea adev\rat\ este „durerea neîmpr\[tiat\ a sufletului“,
care mediteaz\ neîncetat la cele duhovnice[ti, iar rodul ei cel mai
de pre] este m=ng=ierea. Cel duhovnicesc ajunge de la str\pungerea
cea fals\ o inimii, la „fericita triste]e bucuroas\ a str\pungerii
cuvoase“439.
În general, încerc\rile ne fac mai receptivi, ne sensibilizeaz\
la lucrarea harului. Totu[i, experiind existen]ial, dramatic aceast\
întristare, cre[tinul adev\rat ajunge, ajutat de harul dumnezeiesc s\[i întoarc\ privirea de la ceea ce nu are semnifica]ie [i sens
duhovnicesc, la ceea ca are valoare în planul m=ntuirii. Lacrimile
din întristarea cea dup\ lume sau a lumii, sunt iscate din pricina
lipsei sau insatisfac]iei celor vremelnice. De la aceast\ angoas\ sau
fric\ de lume [i de cele lume[ti, cre[tinul ajunge printr-o
atotîn]eleapt\ pedagogie divin\ s\ cunoasc\ lipsa lor de valoare.
Lumea î[i descoper\ valoarea sa real\, care este cea duhovniceasc\.
Triste]ea dup\ cele materiale, vremelnice, devine astfel pl=ns de
insatisfac]ie fa]\ de acestea [i pentru bunurile spirituale,
netrec\toare. Omul face experien]a limitelor acestei lumi [i a
bunurilor ei, tr\ie[te insatisfac]ia sufleteasc\ cea mai ad=nc\ în
boga]ie. Sensul ie[irii din aceast\ criz\ a spiritului nu o dau dec=t
poc\in]a [i pl=nsul duhovnicesc, înso]ite de n\dejdea cre[tin\. Omul

438
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Diadoh al Foticeii, op. cit., p. 461.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[, în Filocalia..., vol. IX, p. 167.
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se înal]\ deasupra lipsurilor cotidiene, c\ut=nd s\-[i ast=mpere setea
sa fiin]ial\ de spiritual, de infinit, de Dumnezeu.
Chiar [i în întristarea cea mai ad=nc\, dramatic\, omul
credincios are con[tiin]a permanent\ a ajutorului dumnezeiesc, din
care izvor\sc r\bdarea [i n\dejdea, c\ci, spune Sf=ntul Isaac Sirul „Dumnezeu este aproape de inima întristat\ a celui ce strig\ în
necazul lui, spre El. {i dac\ cineva e lipsit de cele trupe[ti sau se
afl\ în necaz ... Domnul Î[i arat\ în sufletul lui marea Sa iubire de
oameni, potrivit cu asprimea durerilor [i a întrist\rii lui“440. Sau,
cum spune [i Sf=ntul Ioan Sc\rarul, întristarea [i pl=nsul au
împletite în ele, ca mierea cu ceara, bucuria [i veselia441.
“Botezul lacrimilor“ - tain\ a fericirii ve[nice
P\rin]ii duhovnice[ti subliniaz\ în mod deosebit leg\tura
dintre smerenie, poc\in]\ [i „darul lacrimilor“. Nu at=t din punct de
vedere natural, firesc, c=t mai ales din perspectiva duhovniceasc\.
Ei pun pl=nsul duhovnicesc [i lacrimile ce le rode[te acesta în
leg\tur\ cu poc\in]a adev\rat\, neîncetat\. De fapt - spune P\rintele
St\niloae, t=lcuitorul autentic al scrierilor filocalice - darul
lacrimilor devine îmbel[ugat pe treptele mai înalte ale vie]ii
duhovnice[ti, dar întruc=t poc\in]a fiind permanent\, se intensific\
[i ea pe treptele mai înalte, nu e gre[it ca lacrimile s\ fie
considerate ca st=nd într-o leg\tur\ special\ cu poc\in]a. Apoi ele
nu trebuie s\ lipseasc\ nici din poc\in]a încep\toare, de[i e mare
deosebire între lacrimile fricii de la început [i lacrimile iubirii de pe
treptele superioare442.
440

Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoin]\, în Filocalia..., vol. X, p. 139.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 178.
442
Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\. Ascetica [i mistica,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1992, p.
115.
441
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În baza acestei leg\turi dintre poc\in]\ [i darul lacrimilor
spirituale, P\rin]ii vorbesc despre „Botezul lacrimilor“, care,
potrivit Sf=ntului Ioan Sc\rarul este mai de pre] dec=t Botezul cel
dint=i, pentru c\ el ne iart\ nu doar p\catul str\mo[esc, ci [i p\catele
personale. De aceea, el consider\ poc\in]a „aducerea aminte
(reîmprosp\tarea) botezului“ [i „împ\carea cu Domnul prin
lacrimi“443.
Sf=ntul Simeon Noul Teolog subliniaz\ la fel de clar
leg\tura dintre smerenie [i pl=nsul duhovnicesc. În exprimarea lui,
smerenia premerge pl=nsului dup\ Dumnezeu, dup\ care urmeaz\ o
bucurie [i o veselie negr\it\. Între smerenie [i lacrimi exist\ o
leg\tur\ interioar\: „Cu c=t coboar\ cineva mai mult în ad=ncul
smereniei [i se recunoa[te ca nevrednic de m=ntuire, cu at=t se
întristeaz\ mai mult [i vars\ [iroaie de lacrimi. Iar pe m\sura
acestora, ]=[ne[te din inima lui bucuria, iar împreun\ cu ea îzvor\[te
[i cre[te n\dejdea, care face încredin]area despre m=ntuire mai
puternic\“444. „{i pentru c\ astfel stau lucrurile - pov\]uie[te Sf=ntul
Simeon - prima voastr\ grij\, fra]ilor, s\ fie poc\in]a, pl=ngerea
care este legat\ de ea [i înso]itoarele pl=ngerii care sunt lacrimile;
c\ci nu exist\ poc\in]\ f\r\ pl=ngere, cum nici pl=ngere f\r\ lacrimi,
ci acestea trei sunt legate unele de altele [i nu pot apare dec=t
împreunate“445.
Poc\in]a este „împ\r\teas\ a virtu]ilor“446. În ordinea
spiritual\, de fapt adev\rata ordine, „poc\in]a învie, pl=nsul bate la
u[a cerului, iar cuvioasa smerenie o deschide“447.
443

Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 136.
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete teologice [i practice, în Filocalia...,
vol. VI, p. 62-63.
445
Idem, Cuv=ntarea XXXIII, P.L. 120, 489 BC, la Mitropolit Nicolae Corneanu,
Patristica mirabilia. Pagini din literatura primelor veacuri cre[tine, Editura Mitropoliei
Banatului, Timi[oara, 1987, p. 200.
446
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 298-299.
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Ibidem.
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“Abisul smereniei“, izvor al „darului lacrimilor
duhovnice[ti“, este pentru P\rin]i o stare inefabil\, ce nu poate fi
exprimat\ în limbajul omenesc finit, conceptualizat, ci este experiat
ca un dar al harului divin în sufletul omenesc. Aceast\ smerenie înva]\ Ava Dorotei - nimenea nu poate spune prin cuv=nt cum este,
sau cum se na[te în suflet, de nu o afl\ prin cercare. Dar prin cuv=nt
nu o poate înv\]a nimeni. Ea are puterea s\ atrag\ harul lui
Dumnezeu în suflet448. Ea este „dumnezeieasc\ [i de neîn]eles“449,
dar cum se na[te ea în suflet [i cum spore[te ea „nimeni nu a putut
spune, nici nu a putut s\ o priceap\ cineva prin cuv=nt, dac\ nu s-a
învrednicit sufletul s\u s\ o cunoasc\ pe ea din fapte“ 450. Ea se
deprinde prin osteneala trupului [i a sufletului, prin lucrarea
poruncilor, iar roadele ei sunt cu adev\rat duhovnice[ti: rug\ciunea
curat\, pl=nsul duhovnicesc [i darul lacrimilor.
Înaintarea spre „abisul smereniei“, spre des\v=r[irea
cre[tin\ duce în acela[i timp c\tre izvorul curat al lacrimilor.
C\rarea c\tre el este cea a poc\in]ei de toat\ vremea sau
permanent\, neîncetat\, la care se adaug\ o und\ dulce de sus a
iubirii divine, ce ajut\ eforturile noastre.
Prin urmare, darul lacrimilor este legat de gradul sau nivelul
poc\in]ei noastre, de intensitatea c\in]ei pentru p\catelor noastre [i
precum poc\in]a nu trebuie s\ înceteze niciodat\, tot a[a [i lacrimile
nu trebuie s\ înceteze vreodat\, în aspra noastr\ c\l\torie spre
des\v=r[ire.
Sf=ntul Simion exprim\ acest adev\r în modul urm\tor: „... s\ nu
zic\ cineva c\ este imposibil a pl=nge zilnic, c\ci cine vorbe[te
448

Ava Dorotei, Ale celui între sfin]i, p\rintele nostru Dorotei. Felurite înv\]\turi
l\sate ucenicilor s\i c=nd a p\r\sit mîn\stirea Avei Serid [i a întemeiat cu ajutorul lui
Dumnezeu mîn\stirea sa, dup\ moartea Avei Ioan, proorocul, [i dup\ t\cerea
des\v=r[it\ a Avei Varsanufie, în Filocalia..., vol. IX, p. 499.
449
Ibidem, p. 505.
450
Ibidem.
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astfel afirm\ c\ este imposibil s\ te poc\ie[ti în fiecare zi [i
r\stoarn\ întreaga Sf=nt\ Scriptur\, ca s\ nu zic chiar porunca lui
Dumnezeu“451, iar Sf=ntul Ioan Sc\rarul ne face urm\toarea
recomandare duhovniceasc\: „Cere prin pl=ns, caut\ prin ascultare,
bate prin îndelung\ r\bdare“452, în aceasta const=nd, de fapt,
secretul vie]ii noastre cre[tine [i al înaint\rii în ea, c\ci - spune
acela[i sf=nt - „Nu vom fi învinui]i, o, prieteni, la ie[irea sufletului,
c\ nu am s\v=r[it minuni, nici n-am teologhisit, nici c\ n-am fost
v\z\tori, dar vom da negre[it socoteal\ lui Dumnezeu c\ n-am
pl=ns“453.
Pl=nsul duhovnicesc cel de fericire aduc\tor
P\rin]ii filocalici vorbesc despre pl=nsul duhovnicesc [i
despre lacrimile harismatice, ca fiind roade ale rug\ciunii mai
presus de rug\ciune, ale rug\ciunii neîncetate, în care mintea este
r\pit\ de Dumnezeu în ad=ncul S\u de taine.
Ei înva]\ c\ lacrimile izvor\sc din c\ldura suprafireasc\ a
rug\ciunii, road\ [i aceasta a intensit\]ii lucr\rii Duhului Sf=nt
asupra sufletului celui ce se roag\. Sf=ntul Simion, mistic prin
excelen]\ [i tr\itor al acestor st\ri, descrie astfel acest proces
duhovnicesc suprafiresc: c\ldura rug\ciunii na[te foc, iar focul
iar\[i c\ldur\ [i din am=ndou\ se aprinde flac\ra, izvorul lacrimilor.
De fapt, flac\ra o odr\slesc [iroaiele, iar [iroaiele nasc flac\r\. Din
aceast\ flac\r\, rod al lucr\rii harice, se nasc lacrimile dorului de
Dumnezeu“, care dau sufletului „o dulcea]\ negr\it\“454.
451

Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cuv=ntarea XXXIII, în op. cit., p. 200.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 416.
453
Ibidem, p. 185.
454
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeie[ti, la Pr. Prof. Dr. Dumitru
St\niloae, Studii de teologie dogmatic\ ortodox\, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova,
1990, p. 509.
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O prim\ distinc]ie pe care o fac ei este între cele dou\ forme
de manifestare ale vie]ii duhovnice[ti. În acest sens, Calist
Angelicude vorbe[te despre pl=nsul duhovnicesc, care ar
caracteriza via]a încep\torilor [i despre lacrimile duhovnice[ti,
specifice celor ajun[i la des\v=r[irea prin har: „... precum
Dumnezeu [i omul sunt doi, tot a[a sunt dou\, fie ca gen, fie ca
specie, pl=nsul [i lacrimile. C\ci una se deosebe[te mult de cealalt\,
m\car c\ am=ndou\ sunt bune [i d\ruite de Dumnezeu [i ne c=[tig\
bun\voin]a lui Dumnezeu [i mo[tenirea h\r\zit\ de ea. Pl=nsul are
ca izvor frica de Dumnezeu [i întristarea, iar lacrimile, dragostea
dumnezeieasc\ [i pe Dumnezeu Cel dint=i nu vesele[te firea prea
mult, cele de al doilea veselesc mult [i mai presus de fire. Cel
dint=i este al încep\torilor, cele de al doilea, ale celor ajun[i la
des\v=r[irea prin har“455.
Pl=nsul duhovnicesc este, la ace[ti Sfin]i P\rin]i, expresia
unei min]i [i a unui suflet restaurate în starea de cur\]ie [i reajunse
la „sim]irea în]eleg\toare“. El este „str\pungerea inimii, cu durerea
sufletului, cu m\rturisirea gre[elilor, cu suspine nev\zute“456.
Pl=nsul - ne spune Sf=ntul Simion Noul Teolog - este îndoit
în lucr\rile lui. Unul este ca „apa“, care stinge prin lacrimi v\paia
patimilor [i cur\]e[te sufletul de întin\ciunea pricinuit\ de ele.
Superior acestuia este pl=nsul ca „focul“, care face viu, care
reaprinde [i înc\lze[te, face înfocat\ inima [i o înfl\c\reaz\ de
dragostea [i de dorul lui Dumnezeu457. La fel, Sf=ntul Ioan Sc\rarul
vorbe[te despre un pl=ns natural, care izvor\[te de la fire [i unul
duhovnicesc sau pl=nsul neîncetat dup\ Dumnezeu, care ne
scute[te de pl=nsul ve[nic458.
455
456
457
458

Calist Angelicude, Me[te[ugul lini[tirii, în Filocalia..., vol. VIII, p. 382.
Evagrie Ponticul, Cuv=nt despre rug\ciune, în Filocalia..., vol. I, p. 109.
Sf=ntul Simion Noul Teolog, Cele 225 de capete..., p. 64.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 172.
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Pl=nsul duhovnicesc este dovad\ a t\riei noastre în lupta
împotriva p\catelor [i a patimilor. Cel care a dob=ndit pl=nsul
duhovnicesc, afl\m de la Sf=ntul Petru Damaschinul, „se face
înt\rit ca o st=nc\ [i nu mai e clintit de nici un v=nt sau val al vie]ii,
ci e pururea la fel, în prisosin]\ [i în lips\, în bun\ stare, în cinste [i
în ocar\... El cunoa[te cu bun\ p\trundere c\ toate trec [i cele dulci
[i cele dureroase [i c\ via]a aceasta este cale spre veacul viitor [i c\
chiar dac\ nu vrem noi, se fac cele ce se fac [i în zadar ne tulbur\m
[i ne p\gubim de cununa r\bd\rii [i ne ar\t\m potrivnici voii lui
Dumnezeu, fiindc\ toate c=te le face Dumnezeu, sunt foarte bune [i
noi suntem ne[tiutori“459. Acest pl=ns rode[te în lacrimi.
Urcu[ul duhovnicesc, oglindit în lacrimile tot mai curate [i
numeroase
În general, în spiritualitatea filocalic\ afl\m referiri la
numeroase categorii de lacrimi, care îns\, se reduc la trei feluri:
dr\ce[ti sau demonice, trupe[ti, naturale sau senzuale [i
duhovnice[ti sau, în limbajul filocalic: diavole[ti, fire[ti sau
naturale [i duhovnice[ti sau harismatice.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul vorbe[te, mai înt=i, despre pl=nsul [i lacrima
firii necuv=nt\toare. Astfel, el delimiteaz\ „lacrima f\r\ în]eles“,
care este proprie firii necuv=nt\toare [i nu celei cuv=nt\toare460, dar
de care, din nefericire, se apropie de multe ori omul, prin
obi[nuin]a patimii, care, datorit\ ira]ionalit\]ii ei [i a întunec\rii
fiin]ei noastre, pe care o produce, are ceva animalic în ea,
antinatural, ilogic.
Acela[i Sf=nt P\rinte, vorbind despre geneza lacrimilor
459

Sf=ntul Petru Damaschin, Înv\]\turi duhovnice[ti ale Sf=ntului Petru Damaschin, în
Filocalia..., vol. V, p. 54.
460
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit.p. 169.
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omene[ti, înva]\ c\ acestea pot proveni de la fire, dintr-un necaz
potrivnic, din l\udare, din slava de[art\, din curvie, din dragoste,
din aducerea aminte de moarte [i din multe altele461, iar Sf=ntul
Ioan Casianul spune c\ „lacrimile nu vin totdeauna din acela[i
sim]\m=nt, ele nu sunt privilegiul aceleia[i virtu]i“462.
Prin urmare, cele trupe[ti sau senzuale izvor\sc din dragoste
[i din curvie. Cele naturale, de la fire, dintr-un necaz potrivnic,
din aducerea aminte de moarte, ca o spaim\ nejustificat\,
nenatural\ a omului.
Cele dr\ce[ti sau diavole[ti au ca surs\ de cele mai multe ori
vicle[ugul diavolesc prin care ne face s\ ne încredem în puterile
noastre, prezent=ndu-ne nou\ în[ine [i altora ca smeri]i, plini de
poc\in]\ [i cu lacrimi multe de smerenie. De fapt, sub aceste
înf\]i[\ri [i prin aceste lucr\ri, el provoac\ în noi, f\r\ s\ sesiz\m,
patima slavei de[arte.
Total diferite de aceste dou\ categorii de lacrimi sunt
lacrimile duhovnice[ti.
Aceste lacrimi se dob=ndesc pe m\sura cur\]irii [i spiritualiz\rii
firii noastre [i sunt un semn al prezen]ei [i lucr\rii dumnezeie[ti în
inima noastr\. Aceste lacrimi, ca de altfel [i poc\in]a [i pl=nsul
duhovnicesc din care izvor\sc, au dou\ direc]ii: o privire spre un
trecut p\c\tos, p\tima[ [i o întoarcere c\tre un viitor plin de
n\dejdea iert\rii [i dob=ndirii m=ng=ierii [i fericirii ve[nice.
De aceea, ele sunt la început amare, iar pe m\sura poc\in]ei [i
dob=ndirii iert\rii, devin tot mai dulci. Înmul]irea [i îndulcirea lor
constituie „un aspect al transfigur\rii totale a persoanei umane prin

461

Ibidem, p. 174.
Sf=ntul Ioan Casianul, Convorbiri cu P\rin]ii, IX, 29, P.L. 49, 804 B - 805 A, la
Mitropolit Nicolae Corneanu, op. cit., p. 198.
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harul îndumnezeitor“463.
Lacrimile întoarse spre trecutul p\tima[ sunt lacrimi de
triste]e, de regret pentru c\derea firii noastre umane în starea
antiharic\ a p\catului. Cele îndreptate spre viitor, semn al poc\in]ei
noastre, sunt lacrimi de recuno[tin]\ fa]\ de Dumnezeu [i de
duhovniceasc\ bucurie.
Unele lacrimi izvor\sc dintr-o inim\ care se poc\ie[te
pentru p\catele s\v=r[ite [i prin care a distrus cur\]ia Botezului
celui dint=i [i sunt lacrimi de c\in]\, în fa]a por]ilor împ\r\]iei
cere[ti; altele izvor\sc deja dintr-o inim\ cur\]it\, loc [i tron al lui
Dumnezeu. Unele sunt semnele începutului sau debutului nostru în
via]a cre[tin\ îmbun\t\]it\, celelalte caracterizeaz\ treptele tot mai
înalte ale acestui urcu[. Cele dint=i consum\ [i înl\tur\ p\catele,
celelalte veselesc.
Din acest motiv, Sf=ntul Isaac Sirul vorbe[te despre
„lacrimi care ard“ [i despre „lacrimi care îngra[\“. Cele care ard
sunt lacrimi de poc\in]\, de str\pungere adev\rat\ a sufletului
nostru. Aceste lacrimi izvor\sc, pe o prim\ treapt\, din frica de
Dumnezeu [i de pedepsele pentru p\catele noastre, din frica de
moarte [i de judecata la care vom fi supu[i dup\ moarte. Ele usuc\
[i ard trupul, sl\bindu-i partea poftitoare [i irascibil\ sau, cum se
exprim\ Evagrie Monahul, ele înmoaie s\lb\ticia sufletului [i
conduc spre poc\in]\ [i iertare.
Cele care îngra[\ curg nesilit, de la sine; ele înfrumuse]eaz\ [i
îngra[\ sufletul [i duc la ]ara bucuriei. Ele nu mai sunt lacrimi de
team\, de fric\, lacrimi izvor=te din frica de pedeaps\, lacrimi de
robi, ci lacrimi de ale[i ai lui Dumnezeu, lacrimi de bucurie, care
hr\nesc [i înmiresmeaz\ via]a duhovniceasc\ a credinciosului.
463

Kallistos Ware, Împ\r\]ia l\untric\. Introducere de Maxime Egger. Traducere din
limba francez\ Sora Eugenia Vlad, Asocia]ia filantropic\ medical\ cre[tin\ Christiana,
Bucure[ti, 1996, p. 60.
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Lacrimile de poc\in]\, cur\]itoare, devin, astfel, pe treptele
superioare ale rug\ciunii, lacrimi de bucurie, de cople[ire, de
smerenie în fa]a m\re]iei [i bun\t\]ii divine.
Lacrimile din rug\ciune sunt un semn al milei lui Dumnezeu, c\
poc\in]a noastr\ a fost primit\.
Sf=ntul Isaac Sirul vorbe[te despre un anume progres sau
urcu[ duhovnicesc real, prin lacrimi, c\tre „p\timirea
îndumnezeirii“. Ini]ial, expresie a poc\in]ei suflete[ti, lacrimile
devin apoi lacrimi de mul]umire, de recuno[tin]\ [i smerenie [i
se prelungesc, în cei d\rui]i de Dumnezeu cu acest dar, în lacrimi
duhovnice[ti, harismatice. Acest progres este abia sesizabil la
început [i dureros, pentru ca apoi s\ se ajung\ la lacrimile
suflete[ti neîncetate, dulci, premerg\toare ale vederii tainelor
lui Dumnezeu.
Mai mult chiar. Potrivit Sf=ntului Ioan Sc\rarul, dup\
pl=nsul s\u [i dup\ felurile lacrimilor sale, credinciosul poate s\-[i
dea seama de treapta de înduhovnicire pe care se afl\, bineîn]eles
sub îndrumarea unui duhovnic încercat. Dintre roadele diferitelor
trepte ale pl=nsului duhovnicesc [i ale lacrimilor duhovnice[ti,
Sf=ntul Ioan Sc\rarul men]ioneaz\: la cei ce au început vie]uirea
îmbun\t\]it\, ele duc la înfr=nare [i t\cerea buzelor. Celor înainta]i,
le d\ruie[te ne]inerea minte a r\ului, iar celor des\v=r[i]i - smerita
cugetare, setea de necinstiri, foame, necaz de bun\voie,
neos=ndirea celor ce p\c\tuiesc, împreun\-p\timirea464.
La cei încep\tori, lacrimile sunt ascetice, cur\]itoare,
purificatoare, lacrimi de poc\in]\. Pe m\sura înaint\rii în
lucrarea virtu]ilor, acestea se spiritualizeaz\ tot mai mult, devenind
lacrimi mistice, contemplative, harismatice, lacrimi ce exprim\
bucuria des\v=r[it\ a unirii cu Dumnezeu.
464

Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 165.
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În general, trecerea de la cele dint=i lacrimi la cele de al doilea fel,
sunt considerate a fi semnul trecerii de la starea trupeasc\ la cea
duhovniceasc\, de la omul cel vechi [i exterior al p\catului, la omul
l\untric cel nou, duhovnicesc465.
Sf=ntul Simion vorbe[te în Imnele sale despre „lacrimile de
m=ntuire“, care cur\]\ întunericul min]ii [i conduc c\tre lumina
dumnezeieasc\. El pl=nge [i se roag\ lui Dumnezeu s\-i lumineze
întunericul, s\-i str\luceasc\ lumina Sa cea dumnezeieasc\, iar c=nd
acesta se retrage, pl=nge [i se roag\ cu „lacrimi de dor“ s\-i r\sar\
iar\[i, aduc=ndu-i pacea sufletului. El se roag\ cu lacrimi de dor ca
Dumnezeu s\ nu-{i ascund\ str\lucirea fe]ei Sale, pentru a nu fi
acoperi]i de întuneric, înghi]i]i de pr\pastie [i pentru ca cerurile s\
nu ni se închid\466. Toat\ aceast\ rug\ciune [i pl=ns duhovnicesc al
sale, urm\re[te ca du[manii s\ nu se apropie de el, s\ nu-[i r=d\ [i s\
nu-[i bat\ joc de el467.
Lacrimile, „ploile de lacrimi“, bog\]ia [i intensitatea lor
sunt semnul apropierii tot mai depline a noastre de Dumnezeu. De
aceea, Sf=ntul Simion vorbe[te despre „multa m=ng=iere a
465

Sf=ntul Simeon Noul Teolog, în Cuvinte despre nevoin]\..., p. 437, spune: „C\ci
lacrimile s-au pus de cugetare ca un hotar oarecare între cele trupe[ti [i cele
duhovnice[ti [i între p\timire [i cur\]ie. P=n\ ce nu prime[te cineva darul acesta,
lucrarea lui este înc\ în omul din afar\ [i nu simte înc\ deplin lucrarea celor ascunse ale
omului duhovnicesc. C\ci c=nd începe cineva s\ lase cele trupe[ti ale veacului de acum [i
se arat\ trec=nd în l\untrul hotarului acesta ce se afl\ în l\untrul firii, îndat\ ajunge la
harul acesta al lacrimilor. {i de la cel dint=i s\la[ al vie]uirii ascunse (de la cea dint=i
treapt\ a ei) încep lacrimiler acestea [i ele duc la des\v=r[irea dragostei de Dumnezeu.
{I cu c=t înainteaz\, cu at=t se îmbog\]e[rte în ele, p=n\ ce le va bea în m=ncarea lui [i
în b\utura lui din multa lor st\ruire. {i aceasta este semnul neîndoielnic, c\ cugetarea lui
a ie[it din lumea aceasta [i simte lumea aceea duhovniceasc\. {i cu c=t se apropie omul
în cugetarea lui de lumea aceasta, cu at=t se s\r\ce[te în lacrimile acestea. {i c=nd
cugetarea se va lipsi cu des\v=r[ire de lacrimile acestea, este un semn c\ omul s-a
îngropat în lacrimi“.
466
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Imnul 49, la Archbishop Basil Krivocheine, In the
Light of Christ. St. Symeon the New Theologian. Life-Spirituality-Doctrine, St.
Vladimir’s Seminary Press, New York, 1986, p. 69.`
467
Idem, Cateheza 30, la Archbishop Basil Krivocheine, op. cit., p. 70.
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lacrimilor de fiecare zi“468.
La început, lacrimile vin rar, greu [i sunt pu]ine, pentru c\
inima din care pornesc ele este asemenea unui p\m=nt arid,
nedes]elenit [i p\r\sit, din care nu r\sar dec=t spinii [i buruienile
p\catelor [i patimilor. Precum dintr-un astfel de p\m=nt nu pot
r\s\ri flori frumos pastelate [i mirositoare pentru c\ spinii patimilor
le în\bu[\, tot astfel dintr-un suflet p\tima[ nu pot izvorî fapte
virtuoase sau chiar [i pu]inele fapte bune sunt f\cute într-un scop
p\tima[ [i spre slava de[art\.
Doar pe m\sura cur\]irii p\m=ntului sufletului de spinii [i
p\l\mida patimilor, pe acest p\m=nt cur\]it [i îngrijit se pot cultiva
florile frumoase ale virtu]ilor, udate de roua duhovniceasc\ a
lacrimilor.
De aceea, la început, lacrimile vin rar [i greu, pentru c\ în
dob=ndirea lor, sufletul are de luptat cu p\m=ntul neîngrijit,
p\r\ginit de p\catele personale, de dup\ Botez, [i devenit loc al
taberei celei rele. În lupta de purificare a sa, omul trebuie s\ lupte
în mod paradoxal, cu el însu[i, cu omul cel trupesc [i vechi al
p\catului, c\tre statura sf=ntului cre[tin [i tot în mod paradoxal,
trebuie s\ se biruie pe sine. C=nd va reu[i s\-[i cur\]e inima de
p\cate, vor r\s\ri florile virtu]ilor, sub roua dulce, ocrotitoare [i
m=ng=ietoare a lacrimilor duhovnice[ti.
Pe de alt\ parte, P\rin]ii vorbesc îndeosebi în leg\tur\ cu
rug\ciunea curat\, despre „v\zduhul inimii“. Aceast\ expresie
duhovniceasc\ are o semnifica]ie ad=nc\. „V\zduhul inimii“ este,
de fapt, locul de lupt\ între p\cat [i virtute. Ispita sau momeala
diavoleasc\ aici este trimis\, nu în „ad=ncul de tain\“ al fiin]ei
umane care, în antropologia filocalic\ este inima.
Or, este clar c\ dintr-un astfel de v\zduh, permanent în stare de
468

Idem, Imnul 46, în Imnele iubirii dumnezeie[ti, p. 628.
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asediu [i de lupt\, str\bat c\tre suprafa]\ mai ales lacrimile de
poc\in]\, de smerenie. P=n\ s\ ajung\ la darul lacrimilor curate,
omul trebuie s\-[i cur\]e acest v\zduh de ispite, de g=nduri
p\c\toase [i de orice fel de fantezii, de n\scociri, s\-l simplifice, în
sensul de a-l ridica deasupra st\rii de complicare, de multiplicare [i
fragmentare, pe care o provoac\ patima. Numai o minte cur\]it\ de
în]elesuri p\tima[e, ridicat\ deasupra acestora, c\tre simplitatea
Min]ii Celei Una [i cobor=t\ în inim\, într-o neîncetat\ rug\ciune,
dob=nde[te, pe deplin, acest dar al lacrimilor curate. Atunci
lacrimile nu vor mai avea în ele amestecate durerea cu bucuria, ci
pl=nsul omului duhovnicesc va fi cu adev\rat m=ng=ietor [i dulce
ca mierea.
Lupta pentru dob=ndirea pl=nsului [i a lacrimilor
duhovnice[ti are deci o pronun]at\ dimensiune ascetic\. Aceast\
lupt\ p\streaz\ însu[irile fundamentale ale oric\rei lucr\ri ascetice:
de dezr\d\cinare, destr\mare, f\r=mi]are [i pierdere a patimilor,
pentru s\direa [i dezvoltarea în locul lor a virtu]ilor. Înaintarea în
aceast\ via]\ duhovniceasc\ constituie, în acela[i timp, un progres
propor]ional de spiritualizare a fiin]ei noastre, p=n\ la „taina
materiei înduhovnicite“469, c=nd Duhul Sf=nt va fi tuturor toate
întru totul.
Pl=nsul dup\ Dumnezeu are deci acela[i caracter dinamic,
precum are întreaga via]\ duhovniceasc\. El poart\ în sine dorul
ontologic al omului dup\ Creatorul s\u. El este definit de Sf=ntul
Ioan Sc\rarul ca „o triste]e a sufletului, o sim]ire a inimii îndurerate
care caut\ pururea nebune[te pe Cel dup\ care înseteaz\; iar
neajung=ndu-L, Îl urm\re[te cu osteneal\ [i se t=nguie[te cu durere,

469

Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\ pentru Institutele
teologice, vol. 3, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne,,
Bucure[ti, 1978, p. 414.
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alerg=nd dup\ El“470.
Via]a de sfin]enie înseamn\ o via]\ de contemplare
apofatic\, negr\it\, în t\cere a tainelor suprara]ionale ale
universului duhovnicesc, în stare de rug\ciune curat\. Pe treptele
cele mai înalte ale vie]ii duhovnice[ti, lacrimile se identific\ cu
rug\ciunea neîncetat\. Ele sunt legate de ea; izvor\sc din rug\ciune
[i duc c\tre o rug\ciune [i mai curat\. Sf=ntul Simion vorbe[te în
numeroase r=nduri despre aceste „lacrimi de dor“, care duc la
contempla]ia [i unirea cu Dumnezeu.
Adev\ratele lacrimi duhovnice[ti sunt asemenea lacrimilor
M=ntuitorului [i conduc c\tre îndumnezeirea fiin]ei umane. Ele
sunt nedesp\r]ite de rug\ciune [i duc spre unirea cu Dumnezeu.
Pl=nsul [i lacrimile celor des\v=r[i]i sunt sfinte, ca de altfel orice
lucrare a lor. Acestora, pl=nsul [i lacrimile le devin daruri cu care
Dumnezeu a binevoit s\ le împodobeasc\ via]a, spre o mai bun\
cunoa[tere a ei, a lor [i a voca]iei umane sfinte.
Lacrimile duhovnice[ti sunt, astfel, expresia rug\ciunii
interioare, f\cut\ cu participarea întregii noastre fiin]e. Ele
m\rturisesc despre un suflet cur\]it de p\cate [i patimi, devenit
transparent lucr\rii harului divin. De aceea, în spiritualitatea
ortodox\, „darul lacrimilor“ este legat de darul discern\m=ntului
duhovnicesc [i al rug\ciunii curate. Sf=ntul Grigorie Palama arat\
valoarea deosebit\ a lacrimilor duhovnice[ti în atingerea rug\ciunii
des\v=r[ite, spun=nd c\ aceste lacrimi iubitoare de Dumnezeu
„întraripeaz\ rug\ciunea, lumineaz\ ochii min]ii, p\streaz\ harul
Botezului, iar dac\ se pierde, îl readuce“471.
Un semn al acestei spiritualiz\ri a naturii umane este [i
împu]inarea cuvintelor [i înmul]irea lacrimilor. Pe treptele cele mai
470

Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 164.
Sf=ntul Grigorie Palama, Cuv=nt pentru cei ce se lini[tesc în evlavie. Al doilea din
cele din urm\. Despre rug\ciune, în Filocalia..., volumul VII, p. 247-248.

471
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înalte ale contempla]iei, ale theoriei, în „rug\ciunea mai presus de
orice l\rgime“, în „rug\ciunea mai presus de rug\ciune“, c=nd toat\
firea tace, contempl=nd extatic tainele divine, lacrimile iau locul
cuvintelor. În locul cuvintelor prin care se invoc\ iertarea, care
totu[i p\streaz\ în ele ceva exterior, trupesc, contemplativul
particip\ în actul de metanoia cu întreaga sa fiin]\, expresia acestei
particip\ri depline, integrale constituindu-o lacrimile. C=nd orice
cuv=nt tace, despre poc\in]a [i dragostea noastr\ de Dumnezeu
vorbesc doar lacrimile. {i dac\ t\cerea este taina vie]ii sau a
veacului viitor, cum spune Sf=ntul Isaac Sirul, atunci lacrimile sunt
o arvun\, o pregustare din fericirea celor viitoare [i ve[nice.
Darul pl=nsului [i lacrimilor duhovnice[ti constituie totu[i
un dar rar, d\ruit numai celor ale c\ror eforturi ascetice [i
contemplative se apropie de „des\v=r[ita des\v=r[ire nedes\v=r[it\ a
celor des\v=r[i]i“472.
La aceast\ harism\ minunat\, se refer\ [i Sf=ntul Ioan
Sc\rarul, în cea de-a [aptea treapt\ a scrierii sale, spun=nd c\ atunci
c=nd sufletul a dob=ndit-o, pl=nge, l\crimeaz\ [i devine bun f\r\ ca
s\ ne s=rguim [i grijim ori s\ alerg\m, deoarece Domnul a venit la
noi nechemat [i ne-a d\ruit buretele întrist\rii celei de Dumnezeu
iubitoare [i r\coritoare a lacrimilor pioase pentru ca s\ ne putem
[terge zapisul gre[elilor [i de aceea ne recomand\: „S\ p\zim deci
acest dar al lacrimilor ca [i lumina ochilor, p=n\ ce ni se va lua,
c\ci el are mai mult\ t\rie dec=t s=rguin]a [i g=ndirea noastr\“473.
Sf=ntul Isaac Sirul vorbe[te despre o form\ special\ a
acestui dar duhovnicesc, despre „pl=nsul dragostei“, adesea înso]it
de semne minunate. De[i pl=nsul duhovnicesc, ca de altfel [i
lacrimile duhovnice[ti, sunt expresii ale dragostei sufletului uman

472
473

Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 419.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 172.
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de Dumnezeu [i de des\v=r[irea la care El ne-a chemat, Sf=ntul
Simion vorbe[te despre aceast\ form\ harismatic\ de tr\ire,
particulariz=ndu-o. Dragostea lui Dumnezeu este un foc nestins [i
un izvor nesecat care inund\ inima credinciosului, f\c=ndu-o s\
rodeasc\ focul credin]ei [i iubirii [i ploaia lacrimilor dulci. Astfel,
pl=nsul de bucurie f\c\tor [i lacrimile sunt pic\turi duhovnice[ti din
roua cerului, semn c\ Dumnezeu S-a milostivit de noi, a ascultat
rug\ciunea noastr\ [i ne-a primit poc\in]a.
Pe treptele des\v=r[irii cre[tine, dup\ cum arat\ P\rin]ii
tr\itori deplini ai acestor adev\ruri religioase, cel ce a dob=ndit
asem\narea cu P\rintele s\u Cel ceresc, dob=nde[te „sur=sul
spiritual sau duhovnicesc“ fa]\ de lume [i de ispitele ei at=t de
ademenitoare, fa]\ de ceea ce nu-i aduce vreun folos duhovnicesc
din perspectiva judec\]ii [i a eternit\]ii [i este d\ruit cu darul
„pl=nsului de bucurie f\c\tor“ dup\ tot ceea ce are semnifica]ie în
via]a aceasta [i în cea viitoare.
Precum exist\ o lupt\ grea pentru dob=ndirea lacrimilor
duhovnice[ti, tot a[a exist\ o lupt\ încordat\ de p\strare a lor.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul avertizeaz\ c\ unii încep de la lacrimile din
pornirile contrare sau fire[ti [i ajung la cele duhovnice[ti, în timp ce
al]ii încep de la lacrimile bune [i sf=r[esc la cele rele474.
De aceea, acela[i sf=nt ne recomand\: „C=nd ai ajuns la
pl=ns, ]ine-l cu toat\ t\ria. C\ci înainte de a se îmbiba în tine, u[or ]i
se r\pe[te. {i e topit ca ceara de tulbur\ri, de griji trupe[ti, de
pl\ceri [i mai ales de multa vorb\rie [i de glume u[uratice“475. La
aceast\ negrij\ a noastr\ de a nu opri izvorul lacrimilor noastre, se
adaug\ ispitele diavolului, pe care Sf=ntul Ioan Sc\rarul îl nume[te
de aceast\ dat\ c=ine. El încearc\ s\ ne îndep\rteze de rug\ciunea

474
475

Ibidem, p. 174.
Ibidem, p. 166.
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curat\ [i de lacrimile duhovnice[ti, ce o înso]esc, iar c=nd nu
reu[e[te, caut\ s\ le amestece pe acestea cu g=nduri lume[ti [i
p\tima[e.
P\rin]ii ne recomand\ s\ avem discern\m=nt în lucrarea de
dob=ndire a lacrimilor, c\ci acestea sunt primejduite de diavol.
Am v\zut c\ ei fac mai înt=i o distinc]ie clar\ între lacrimile
diavole[ti sau dr\ce[ti [i celalalte categorii de lacrimi [i tot ei
avertizeaz\ c\ aceste lacrimi diavole[ti se pot amesteca cu lacrimile
duhovnice[ti, întorc=ndu-le de la scopul lor bun [i m=ntuitor.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul ne cere s\ nu ne încredem sau s\ nu credem
izvoarelor noastre de lacrimi, înainte de cur\]irea des\v=r[it\476,
c\ci, spune el - „am v\zut pic\turi mici ca de s=nge, v\rsate cu
durere [i am v\zut curg=nd izvoare f\r\ durere. Eu judec - spune el
- pe cei ce se ostenesc, mai mult dup\ durerea lor [i nu dup\
lacrim\. {i cred c\ [i Dumnezeu477.
Criteriul de mare discern\m=nt în aceast\ privin]\ ni-l ofer\ tot
Sf=ntul Ioan Sc\rarul: „Nu acela a dob=ndit adev\ratul dar al
lacrimilor care pl=nge atunci c=nd voie[te, ci acela care vars\
lacrimi pentru ce voie[te [i nu pentru ceea ce el voie[te, ci pentru
ceea ce voie[te Dumnezeu“478.
Tot ca o ispit\ a diavolului, sunt men]ionate: încercarea de a
ne face s\ ne f\lim cu lacrimile noastre sau de a os=ndi pe cei ce nu
le au, ambele duc=nd la m=ndrie; sau felul lui de a tulbura pl=nsul
nostru cel mai ad=nc [i ne a ne [opti c\ Dumnezeu este nemilostiv
[i neîndur\tor479. Toate aceste ispite dr\ce[ti au scopul de a face din
maicile virtu]ilor, maicile p\catelor [i din mijloacele pricinuitoare
ale smereniei, pricini ale m=ndriei480.
476
477
478
479
480

Ibidem, p. 174.
Ibidem, p. 171.
Ibidem, p. 172.
Ibidem, p. 183.
Ibidem, p. 184.
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Pl=nsul [i lacrimile duhovnice[ti, rod al cur\]irii fiin]ei
noastre [i totodat\ al prezen]ei tot mai accentuate a harului în
sufletul nostru, redau naturii omene[ti transparen]a ei, din starea
natural\, anterioar\ amestec\rii sale cu p\catul [i patima, ceea ce îl
ajut\ pe om s\ se cunoasc\ pe sine, s\ se vad\ pe sine a[a cum este
el de fapt - egoist sau iubitor de Dumnezeu [i de semeni - [i s\ vad\
mai clar, mai senin ]inta sau scopul vie]ii sale - sfin]enia.
„Lacrimile - spune P\rintele St\niloae - spal\ ochii [i-i fac frumo[i,
pentru c\ spal\ inima [i o fac transparent\, frumoas\ [i
nevinovat\“481.
Omul are de înfruntat în via]\ momente dificile, grele.
Adeseori acestea marcheaz\ un e[ec existen]ial [i o hot\r=re de
poc\in]\. Reac]ia sa de neputin]\ se manifest\ în pl=nsul [i lacrimile
fire[ti, naturale, cur\]itoare care, de[i sunt diferite [i dep\rtate de
lacrimile duhovnice[ti, pot deveni cale spre acestea. Îns\, dup\ cum
exprima P\rintele St\niloae, „numai în Dumnezeu se poate pl=nge
cu pl=nsul curat. Dar în Dumnezeu nu pl=nge dec=t cel ce voie[te
ceea ce voie[te Dumnezeu. De aici înc\ se vede c\ înt=lnirea cu
Dumnezeu se înf\ptuie[te în stare de pl=ns, de ad=nc\ înduio[are.
Pl=nsul e un dar al lui Dumnezeu, al înt=lnirii cu iubirea Lui“482.
Prin urmare, evenimentele [i prilejurile pe care El ni le
ofer\ trebuie s\ fie tot at=tea încerc\ri de spiritualizare a fiin]ei
noastre. Iar, pe m\sura înaint\rii [i înduhovnicirii noastre,
Dumnezeu ne va deschide [i înmul]i izvorul pl=nsului m=ng=ietor [i
al fericitelor lacrimilor curate [i de adev\rat\ via]\ d\t\toare.
De la pl=nsul firesc, natural [i p=n\ la darul pl=nsului de
bucurie f\c\tor, e o cale lung\, aceea[i cu a rug\ciunii, p=n\ la
treapta de des\v=r[ire, de rug\ciune extatic\, iar la cap\tul lor se

481
482

Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\..., p. 115.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 172, nota 339.
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afl\ dragostea m=ntuitoare a lui Dumnezeu. Abia la cap\tul acestui
drum, credinciosul poate exclama asemenea Sf=ntului Ioan
Sc\rarul: „Ad=ncul (abisul) pl=nsului m=ng=iere a v\zut“483.

483

Ibidem, p. 181.
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PAZA INIMII, A MIN}II {I A GÂNDURILOR

Valoarea inimii în opera ascetic\
Problema inimii este pasionant\ [i în acela[i timp
tulbur\toare [i neelucidat\ de întreaga cunoa[tere (gnoseologie)
omeneasc\. {tiin]ele exacte descoper\ mai ales aspectul de organ de
sintez\ a vie]ii, în timp ce [tiin]ele umaniste [i în mod deosebit
teologia, pun în eviden]\ caracterul ei de „tain\“, apofatismul vie]ii
umane. Paralel cu eforturile [tiin]ei de aprofundare a aparatului [i
mecanismului psihic, teologia pune în eviden]\ ad=ncimile [i
abisurile vie]ii suflete[ti [i religioase, legate de taina inimii. Precum
omul este tain\, tot a[a [i inima sa r\m=ne o tain\.
Explicarea mecanismelor ei suflete[ti [i duhovnice[ti, a
resorturilor [i fundamentelor ei spirituale, modul lucr\rii lor, sunt
c=teva din elementele acestei taine. Orice încercare de a încadra [i
explicita taina inimii omului, exclusiv prin prisma [i cu ajutorul
no]iunilor [i conceptelor psihologice, nu va reu[i s\ duc\ la
clarificarea acestei taine a antropologiei. Înclin\m s\ credem, mai
degrab\, în eficien]a solu]iei inverse: pornind de la ad=ncile ei
semnifica]ii spirituale, vom ajunge s\ cunoa[tem mai bine [i
mecanismele sau planurile vie]ii ei at=t de bogate [i ad=nci484.
484

Tomas Spidlik, Spiritualitatea R\s\ritului cre[tin. I. Manual sistematic. Traducere
[i prezentare: diac Ioan I. Ic\ jr. Cuv=nt Inainte: P. Marko I. Rupnik, Editura Deisis,
Sibiu, 1997, p. 140 arat\ c\: „No]iunea de inim\ este deci una dintre cele mai ambigui [i
autorii duhovnice[ti sunt con[tien]i de aceast\ dificultate. Metoda psihologic\ la care s-a
recurs în general în discu]iile asupra acestui subiect nu va putea niciodat\ limpezi
chestiunea. S-a c\utat înainte de toate situarea inimii în schematismul structurii
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Taina inimii este taina omului întreg [i acest caracter
misterios al ei se oglinde[te în toate lucr\rile ei. A defini fiin]a
uman\ înseamn\ a încerca, într-o anumit\ m\sur\, a încerca s\
p\trundem acest univers tainic al vie]ii suflete[ti, centrate pe inim\.
Inima, din punct de vedere duhovnicesc, este realitatea
ultim\ [i esen]ial\ a existen]ei umane, în care se afl\ poten]ial toate
posibilit\]ile evolu]iei vie]ii duhovnice[ti. De aici pornesc [i spre ea
se îndreapt\ toate g=ndurile, cuvintele [i faptele noastre.
Îns\, mai mult dec=t element de sintez\ a vie]ii spirituale a
omului, ea este loc [i cadru al leg\turii [i al prezen]ei lui Dumnezeu
în fiin]a uman\. Omul st\ în dialog cu Dumnezeu prin inima sa
cirat\. Într-o astfel de inim\ se „odihne[te“ Dumnezeu [i dintr-un
astfel de loc Î[i revars\ razele iubirii Sale asupra omului [i a lumii.
Via]a uman\ se cuprinde în aceast\ tain\. În]eleg=ndu-i tot
mai mult caracterul majestuos [i misterios, omul înainteaz\ în
aceast\ autocunoa[tere, se cunoa[te mai bine pe sine [i nima sa, dar
[i inimile celorlal]i. Ad=ncurile ei se pot scruta doar cu „ochiul
interior“, cur\]it de orice reprezentare exterioar\. Dac\
„instrumentul“ acestei explor\ri îl constituie mintea [i sufletul
curat, puterea care sus]ine acest efort este dragostea. Numai prin
iubire putem cunoa[te taina semenului. Inima se deschide numai
iubirii, împ\rt\[ind, la r=ndul ei, raze ale iubirii sale.
A cunoa[te pe cineva înseamn\ a încerca s\ descifr\m via]a
sa cuprins\ în bog\]ia tr\irilor inimii sale. Taina vie]ii omene[ti
este, în ultim\ instan]\, taina inimii, iar aceasta este o lucrare a
iubirii. Iar pe treptele cele mai înalte trepte ale vie]uirii [i
spiritualiz\rii, iubirea este expresia leg\turii cu Dumnezeu [i cu
psihologice a omului [i abia dup\ aceea s-a pus întrebarea ce fel de func]ie poate avea o
astfel de „inim\“ în via]a spiritual\. În fapt, procedura trebuie inversat\. No]iunea biblic\
de inim\ pune înainte de toate problemele religioase. Odat\ acestea elucidate mai mult
sau mai pu]in, ne putem întreba cum anume se reflect\ ele în structura psihologic\ a
omului“.
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semenii.
Inima - centru de sintez\ al psihismului uman
“No]iunea de inim\ - spune B. V=seslav]ev - ocup\ un loc
central în mistic\, în religie [i în poezia tuturor popoarelor“485.
Omul a experiat taina vie]ii sale prin intermediul sau raportat la
inima sa, considerat\ centru al întregii sale vie]i. Îns\ în mod
deosebit, no]iunea de inim\ este legat\ de via]a sufleteasc\ a
omului, de tr\irile sale interioare. {i, precum via]a contemplativ\,
mistic\, este culmea vie]ii spirituale, inima devine centru al vie]ii
acesteia îmbun\t\]ite [i al teologiei.
Mai înt=i de toate, problemele pe care le ridic\ conceptul de
„inim\“ sunt de natur\ religioas\. Odat\ clarificate acestea, se poate
încerca abordarea ei [i din alte perspective.
Meritul de a fi pus problema inimii la o a[a importan]\ este
al spiritualit\]ii ortodoxe, în special filocalice, legat\ mai ales de
curentul spiritual produs de isihasm. {i înainte de veacul al XIV-lea
se vorbise, în spiritualitatea r\s\ritean\, mai ales de c\tre Sf=ntul
Macarie Egipteanul, Sf=ntul Dioadoh al Foticeii, Sf=ntul Ioan
Sc\rarul, despre semnifica]ia inimii în lucrarea ascetic\ de
spiritualizare a firii. Îns\ meritul deosebit al spiritualit\]ii filocalice
este acela de a fi oferit elementele adev\ratei teologii elaborate
despre valoarea inimii în via]a duhovniceasc\. P\rin]ii asce]i ai
isihasmului au scos problema inimii din cadrul fizic [i au ridicat-o
în planul metafizic, teologic. Inima nu mai este un simplu loc sau
sediu al func]iilor sau puterilor umane, ci devine în spiritualitatea
lor, o „sf=nt\ a sfintelor“, locul de primire [i împ\rt\[ire a lui
Dumnezeu, mediul spiritual al leg\turii noastre cu El.

485

Tomas Spidlik, op. cit., p. 105.
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Spiritualitatea filocalic\ p\streaz\ cadrele generale ale
problemei, a[a cum au fost ele puse în Sf=nta Scriptur\ [i de c\tre
Sfin]ii P\rin]i. {i pentru ei, inima reprezint\ centrul fiin]ei umane,
sinteza întregului dinamism psiho-somatic al omului.
Din antropologia biblic\486, ei au preluat concep]ia unitar\,
de întreg, cu privire la om. Trupul [i sufletul, ra]iunea, sentimentul
[i voin]a, toate se afl\ în sintez\ în „chipul lui Dumnezeu“ din om,
legat de inim\.
În antropologia ascetic\, inima este sinteza [i centrul fiin]ei
umane, a func]iilor [i facult\]ilor spirituale omene[ti. Ad=ncul ei,
consider\ Sf=ntul Marcu Ascetul, este mintea, tronul sau locul în
care se s\l\[luie[te, prin Botez, Hristos Domnul [i Duhul Sf=nt.
Inima îns\[i este numit\ de ace[ti p\rin]i „omul nostru cel
dinl\untru“487, spre deosebire sau în contrast cu „omul cel
dinafar\“, care este trupul 488.
Inima exprim\, în sinteza filocalic\, întreaga fiin]\ uman\.
Fie c\ vor s\ delimiteze o func]ie a aparatului psihic uman, fie c\
vor s\ defineasc\ global constitu]ia omeneasc\, P\rin]ii filocalici o
numesc „inim\“.
Sfin]ii P\rin]i ai Filocaliei, între care exceleaz\ cu privire la
aceasta Sf=ntul Marcu Ascetul [i Sf=ntul Diadoh al Foticeii, iar mai
apoi tradi]ia isihast\ sinait\ [i athonit\, subliniaz\ mereu ideea
potrivit c\reia inima se identific\ cu „abisurile ontologice ale fiin]ei
486

Pentru detalii privind semnifica]iile biblice ale no]iunii de inim\, vezi Tomas Spidlik,
Spiritualitatea R\s\ritului cre[tin II. Rug\ciunea. Traducere: diac. Ioan I. Ic\ jr.,
Editura Deisis, Sibiu, 1998, cap. 7 ., p. 251-252. Analiz=nd utiliz\rile [i sensurile date
„inimii“, în Sf=nta Scriptur\, autorul ajunge la concluzia c\:“ În Biblie, cuv=ntul inim\
(lev sau levav, kardia) nu sesemneaz\ poate mai mult de zece ori organul corporal, în
timp ce mai mult de o mie de ori e folosit\ în sens metaforic pentru a desemna sediul
diferitelor func]ii psihologice. Inima e cea care g=nde[te, care reflecteaz\, face planuri, ia
hot\r=ri, î[i asum\ responsabilit\]i. Ea [i nu sufletul, joac\ rolul central în via]a l\untric\.
Sediu al vie]ii morale, inima e desiul vie]ii religioase. Cf. p. 251-252.
487
Talasie Libianul [i Africanul, op. cit., p. 66.
488
Ibidem.
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noastre în care, ca într-o sf=nt\ a sfintelor, într-un templu sau
biseric\ a Duhului Sf=nt, se s\l\[luie[te, de la Botez, în chip tainic,
Hristos489.
Fiind de natur\ spiritual\, ea se afl\ la hotarul dintre Dumnezeu [i
noi490. „Inima este profunzimea indefinibil\ a trupului [i a
sufletului; în ea, mintea omului se poate ad=nci în ad=ncurile lui
Dumnezeu. Omul întreg este legat de Dumnezeu prin inim\ [i
minte, aceast\ r\d\cin\ a sufletului care î[i are sediul în El491. Ea
devine în spiritualitatea r\s\ritean\, loc al sinelui uman, al eului,
dar nu izolat, solitar, autarhic, ci al sinelui ca facultatea
sintetizatoare a întregului dinamism uman, legat de transcendent.
Dac\ p=n\ la P\rin]ii isiha[ti, accentul c\dea, în privin]a
inimii, pe rolul ei de sediu al sentimentelor [i al voin]ei sau cel
mult ca organ al unei cunoa[teri imperfecte (a[a cum o pune
psihologia contemporan\, lipsit\ de dimensiunea duhovniceasc\ a
lucrurilor), isihasmul asociaz\ inima la no]iuni teologice înalte
precum „chip al lui Dumnezeu“, „loc al dumnezeirii“492.
Lucrarea inimii - sintez\ a func]iilor duhovnice[ti
Ini]ial, P\rin]ii duhovnice[ti ai spiritualit\]ii ortodoxe au
fost preocupa]i s\ defineasc\ mai mult inima ca facultate, organ,
loc în care [i prin care se realizeaz\ via]a spiritual\ a omului. Apoi
preocuparea lor s-a extins, s-a îndreptat spre sublinierea rolului,
489

D. St\niloae, Elemente de Antropologie Ortodox\, în volumul „Prinos închinat Înalt
Prea Sfin]itului Nicodim, Patriarhul Rom=niei, cu prilejul împlinirii a optzeci de ani de
v=rst\, cincizeci ani de preo]ie [i [apte ani de patriarhat“, Bucure[ti, Tipografia C\r]ilor
Biserice[ti, 1946, p. 242.
490
M. Costa de Beauregard, Dumitru St\niloae. Mic\ dogmatic\ vorbit\, dialoguri la
Cernica. În rom=ne[te de Maria-Cornelia Oros, Editura Deisis, Sibiu, 1995, p. 179.
491
Ibidem.
492
Idem, Patristique. Antropologie, curs ]inut la Institute Orthodoxe Francais de Pris
Saint-Denys L’Areopagite, în anul 1991, p. 106.
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func]iei [i valorii acestei facult\]i, prin care se realizeaz\ contactul
între om [i Dumnezeu, în „ad=ncul sufletului“, în „fiin]a
sufletului“, în „centrul“ sau „r\d\cina“ vie]ii sale, în care se
concentreaz\ toate puterile omene[ti. Ori acest loc [i aceste func]ii
corespund inimii 493. Inima a ajuns astfel s\ desemneze pentru
spiritualitatea ortodox\ cel pu]in dou\ realit\]i: o realitate fizic\,
inima organic\ [i o realitate metafizic\, spiritual\494.
Atunci c=nd se refer\ la inim\, ca organ, P\rin]ii filocalici
nu dau detalii deosebit de clare [i bogate asupra acestui „ad=nc
neajuns“, cum am v\zut c\ definesc ei inima. Ei se mul]umesc doar
s\ enun]e unele din posibilele elemente ale unei astfel de în]elegeri.
Afl\m astfel c\ ea este „organ al organelor în trup [i mintea se
folose[te prin ea de el ca de un organ“495, „omul din\untru“496,
„casa sufletului“497, „micul nostru loca[“498, „alt cer în inim\“499,
„cerul sau ochiul min]ii“500, „Ierusalimul [i Împ\r\]ia lui Dumnezeu
ascuns\ în l\untrul nostru“501, „templu“502.
O direc]ie mai mult filosofic\ vede în inim\ sediul
sentimentului, al sim]irii [i locul sacrului. Alta vorbe[te, în leg\tura
cu inima, de aspectul ei noetic, de organ de cunoa[tere al realit\]ilor
spirituale [i a lui Dumnezeu. Aceasta este dimensiunea sau direc]ia
mai ales metafizic\, teologic\, la care spiritualitatea ortodox\, în
exprimarea ei filocalic\, [i-a adus o contribu]ie esen]ial\. Ea nu este
un simplu organ fiziologic, cu o anumit\ func]ie superioar\, ci este
493

Tomas Spidlik, op. cit., p. 107.
M.-A. Costa de Beauregard, Patristique..., p. 101.
495
Sf=ntul Grigorie Palama, Al Sf=ntului Grigorie Palama: cuv=nt pentru cei ce se
lini[tesc cu evlavie. Al doilea..., p. 259.
496
Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 172.
497
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cuv=nt\ri morale..., p. 169.
498
Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 107.
499
Calist Angelicude, op. cit., p. 391.
500
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete..., p. 66.
501
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 224.
502
Sf=ntul Marcu Ascetul, op. cit., p. 354.
494
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este centrul întregii noastre personalit\]i, al fiin]ei noastre, ca
întreg, „centrul de integrare personal\ a facult\]ilor umane [i locul
luptei spirituale“503.
Pentru ascetica filocalic\, inima reprezint\ „centrul fiin]ei
spirituale [i trupe[ti, locul dialogului permanent cu Dumnezeu
Creatorul, care îi d\ duhul, sursa vie]ii“504, „centrul fiin]ei umane,
r\d\cina facult\]ilor active - intelectul [i voin]a, punctul de unde
provine [i c\tre care se întoarce întreaga via]\ duhovniceasc\“505,
centrul omului, subiectul lui, omul l\ntric, ascuns506, „centru al
organiz\rii psihosomatice [i al vie]ii omului, drept organ în care se
realizeaz\ trecerea tainic\ a psihicului în somatic [i a somaticului în
psihic“507. Ea este „centru al organismului [i s\la[ul facult\]ii de a
în]elege“508. Ea este „centrul metafizic ce integreaz\ toate
facult\]ile fiin]ei umane“, „punctul cardinal al vie]ii l\untrice
omene[ti, sediul sau originea tuturor puterilor [i func]iunilor
suflete[ti [i spirituale ale omului“509, centrul tainic [i ultim al
personalit\]ii, în care rezid\ toat\ valoarea [i ve[nicia ei510.
Pentru ascetica filocalic\, deci, inima nu este un simplu
organ fizic, ci este centrul unificator al întregii noastre fiin]e, al
tuturor energiilor sau puterilor noastre trupe[ti [i suflete[ti. Ea nu
este numai sediul vie]ii afective, ci [i al celei ra]ionale, al
cunoa[terii [i în]elegerii, locul primirii [i recept\rii harului
dumnezeiesc. Ea este centru întregii noastre vie]i spirituale, a
503

Olivier Clement, Question sur l’homme, Stock, Paris, 1972, p. 83.
V. Zielinsky, Le coeur, sacrement du Nom, în „Nouvelle revue theologique“, tome
119/nr. 2, 1997, p. 240.
505
Vladimir Lossky, Teologia mistic\..., p. 231
506
Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\..., p. 237.
507
Panayotis Nellas, op. cit., p. 133.
508
John Meyendorff, Sf=ntul Grigore Palamas..., p. 26.
509
Diacon Dr. Grigorie T. Marcu, Antropologie paulin\, cu o prefa]\ de Dr. Vasile
Gheorghiu, Sibiu, 1941, p. 45.
510
Ibidem, p. 40.
504
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tr\irilor noastre, fie c\ ele sunt analizate din perspectiv\
psihologic\, moral\ sau religioas\.
Ea este locul din care pornesc [i spre care se îndreapt\ toate
lucr\rile vie]ii spirituale umane. În ad=ncul inimii, loc cunoscut cu
adev\rat doar de Dumnezeu [i înt\rit prin energiile Sale necreate511,
se organizeaz\ [i se desf\[oar\, la modul propriu, via]a uman\.
Inima este „principiul persoanei“, cea care d\ „o stabilitate
mul]imii momentelor succesive ale vie]ii“512. Ea concentreaz\
energia tuturor puterilor sufletului [i trupului, fiind izvorul sau
punctul din care pornesc [i c\tre care se îndreapt\ toate actele sau
faptele omene[ti: trupe[ti sau suflete[ti. Ea echivaleaz\, în limbajul
psihologic, cu sinele uman513. Ascetica ortodox\ are deci o
concep]ie integralist\, totalizatoare, despre inim\. Ea nu este doar o
func]ie, ci un loc de sintez\ al întreg psihismului uman.
Inima, ca func]ie integratoare [i sintetizatoare a
individualit\]ii [i umane, este „izvorul vie]ii trupului [i centrul
sufletului“514. Centru metafizic, loc al înt=lnirii divinului cu
umanul, al harului cu natura, inima este locul c\tre care converg [i
unde se integreaz\ toate facult\]ile umane: ra]iune, sentiment [i
voin]\.
Inima închide în sine întreaga bog\]ie a vie]ii spirituale care
trebuie s\ cuprind\ omul întreg, cu toate facult\]ile sale [i cu toate
activit\]ile sale515, „centrul aflat la hotarul dintre Dumnezeu [i
noi“516. Ea este altar pe care se aduce permanent jerf\
duhovniceasc\, loc al înt=lnirii, al contactului [i apropierii de

511
512
513
514
515
516

Hoeromonch Ierotheos Vlachos, op. cit., p. 158.
Tomas Spidlik, op. cit., p. 108.
Ibidem.
Panayotis Nellas, op. cit., p. 133.
Tomas Spidlik, op. cit., p. 106.
M. Costa de Beauregard, Dumitru St\niloae..., p. 179.
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Dumnezeu517.
Identificat\ adeseori cu mintea sau con[tiin]a în general,
inima sintetizeaz\ toate facult\]ile umane: cugetarea, voin]a,
sim]irea. Ea este centrul vie]ii în toate sensurile: al celei fizice,
suflete[ti [i duhovnice[ti518.
Totu[i, în spiritualitatea filocalic\, o spiritualitate prin
excelen]\ a îndumnezeirii omului, mintea [i inima nu sunt unul [i
acela[i lucru. Ad=ncul inimii, asupra c\ruia insist\ at=t de mult
mistica r\s\ritean\ desemneaz\ fiin]a sufletului, în timp ce prin
minte (creier) este ar\tat\ lucrarea mintal\ a sufletului sau a
min]ii519.
Inima [i adev\rata ei lucrare r\m=ne, îns\, o tain\, ea este
partea ascuns\ a omului pe care numai Dumnezeu o cunoa[te520.
Inima indic\ în realitatea îns\[i, „un centru tainic, o ad=ncime
ascuns\, inaccesibil\ privirii“521. Ea este „ceva cu mult mai
neîn]eles, mai nep\truns, mai tainic, mai ascuns, ca sufletul, ca [i
con[tiin]a, ca spiritul. Ea e de nep\truns pentru privirea str\in\ [i de
aceea e [i mai minunat, pentru privirea proprie. Ea e tot a[a de
tainic\, ca [i Dumnezeu [i e accesibil\ deplin numai lui
Dumnezeu“522. De aceea P\rin]ii filocalici vorbesc despre „ad=ncul
de tain\ al inimii“523, „ad=ncul (abisul) neajuns“524 al ei.
Caracterul ei de tain\ rezid\, pentru antropologia ascetic\
517

V. Zielinsky, art. cit., p. 240.
B. V=[eslav]ev, Însemn\tatea inimii în religie, în „Revista teologic\“, XXIV (1934),
nr. 1-2, p. 32.
519
Teoclit Dionisiatul, Dialoguri la Athos, volumul II: Teologia rug\ciunii min]ii.
Traducere de Preot profesor Ioan I. Ic\. Postfa]\ Diac. Ioan I. Ic\ jr. Editura Deisis,
M\n\stirea Sf. Ioan Botez\torul, Alba Iulia, 1994, p. 22.
520
Tomas Spidlik, op. cit., p. 109.
521
B. V=[eslav]ev, art. cit., p. 35.
522
Ibidem.
523
Calist Patriarhul, op. cit., p. 339.
524
Parafraz\ în 150 capete a Sf=ntului Simeon Metafrastul la cele 150 de Cuvinte ale
Sf=ntului Macarie Egipteanul, în Filocalia..., volumul 5, p. 352.
518
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filocalic\ [i în faptul c\, a[a cum am spus-o deja, inima este locul
înt=lnirii omului cu Dumnezeu. Înc\ Sf=ntul Macarie Egipteanul
afirmase c\ inima este un „abis necuprins“525. Prin Botez, ea devine
„palatul lui Hristos“, pentru c\ Împ\ratul Hristos vine acolo
împreun\ cu îngerii [i cu duhurile cele sfinte, s\ se odihneasc\, s\
locuiasc\, s\ umble [i s\ a[eze împ\r\]ia Sa526. Tot aici, harul lui
Dumnezeu scrie legile Duhului [i tainele cele cere[ti pe tablele
inimii“ 527.
Cunosc=ndu-L pe Dumnezeu [i Împ\r\]ia Sa, care se afl\ în
ad=ncul sufletului s\u, omul ajunge s\ se cunoasc\ mai bine pe
sine, taina sau misterul vie]ii [i al inimii sale, loc al prezen]ei
dumnezeirii. Inima sa devine, atunci c=nd este str\in\ de orice g=nd
p\tima[, întinat, o „sf=nt\ a sfintelor“, loc al prezen]ei [i sim]irii
harului, al dialogului [i leg\turii cu Dumnezeu.
Inima - centru al lucr\rilor duhovnice[ti superioare
(supranaturale). Transcon[tientul.
În antropologia filocalic\, inima mai are, în leg\tur\ cu
lupta interioar\, dou\ în]elesuri fundamentale. Potrivit celui dint=i,
ea este considerat\ centrul ascuns al min]ii, pecetea lui Dumnezeu
în om, nivelul cel mai înalt al vie]ii, în permanent\ leg\tur\ cu El.
În „înc\perea cea mai din\untru, mai ascuns\ [i mai sincer\ a
inimii“, în aceast\ „sf=nt\ a sfintelor“ sau în „partea din\untru a
catapetesmei“ 528 , Se s\l\[luie[te, la Botez, Hristos Domnul.
Din aceast\ c\mar\ de-a dreapta a inimii, izvor\sc toate
g=ndurile noastre bune, ca poten]ialitate a virtu]ilor. În ea se afl\
energiile spirituale superioare. Ea este altarul sufletului, despre
525
526
527
528

Sf=ntul Macarie Egipteanul, op. cit., p. 284.
Ibidem, p. 164.
Ibidem, p. 159.
Marcu Ascetul, Despre Botez, în Filocalia..., volumul 1, p. 354.
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care vorbe[te Sf=ntul Marcu Ascetul sau ad=ncul min]ii, „cerul
înstelat de în]elesuri str\lucitoare [i atotluminoase“, de care
vorbesc Sf=ntul Maxim M\rturisitorul [i Cuviosul Nichita Stithatul
[i Sf=ntul Isaac Sirul529.
“Ad=ncul min]ii“ care, în rug\ciunea duhovniceasc\,
v\z\toare sau contemplativ\ este tot una cu „ad=ncul inimii“ se
refer\, în în]elesul filocalic, la partea cea mai ascuns\ [i tainic\ a
vie]ii noastre suflete[ti, a sufletului nostru, în care Se afl\ Hristos,
a[tept=nd f\ptuirea sau lucrarea noastr\ în materie de virtu]i. Acest
„ad=nc al inimii’ îl scruteaz\ Dumnezeu [i potrivit mi[c\rilor din
aceast\ sfer\ duhovniceasc\ ne cunoa[te via]a noastr\, g=ndurile
noastre, conduita noastr\ spiritual\.
Prin g=ndurile bune, ce izvor\sc din ea, inima reprezint\
centrul supranatural al fiin]ei umane, supraeul, ceea ce este elevat
în om, supracon[tientul sau, în limbaj teologic, transcon[tientul.
Acesta constituie fondul firesc, natural al inimii, c\ci ea na[te sau
rode[te de la sine „g=nduri luminoase“530. Acela[i lucru îl arat\ [i
Sf=ntul Diadoh al Foticeii, spun=nd c\ inima izvor\[te de la sine
sau din sine g=nduri bune [i g=nduri rele. Cele rele nu le na[te ea,
ci amintirea r\ului, care a devenit pentru inima p\c\toas\ o
deprindere. Alte g=nduri rele le f\ure[te inima, din cauza ispitei
diavole[ti531.
Inima este locul p\trunderii harului. Într-o inim\ curat\,
„str\puns\“ [i „zdrobit\“ de poc\in]\, Se s\l\[luie[te Hristos. „Cerul
sau ochiul inimii“ se deschide, primind în casa sufletului lumina
minunat\ mai presus de str\lucire532. Al\turi de El, într-o inim\
curat\ se afl\ îngerii cu lumina lor533. Atunci c=nd inima este
529
530
531
532
533

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 221.
Isihie Sinaitul, op. cit., p. 83.
Diadoh al Foticeii, op. cit., p. 458.
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cuv=nt\ri morale..., p. 159.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 221.
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curat\, în acest „abis“ al fiintei umane se oficiaz\ „slujirea
(liturghia) inimii“534, c\ci în ea se afl\ Hristos, Care este „cuprins [i
]inut în chip necuprins, dar v\dit [i neîncetat, de c\tre inima
credincioas\“535 [i, datorit\ „transparen]ei“536 sale, ea produce sau
izvor\[te „în]elesuri [i g=nduri dumnezeie[ti [i lucr\ri vrednice de
Dumnezeu“537. Într-o astfel de inim\, venind Domnul [i v\z=nd
„simplitatea ei des\v=r[it\“, Î[i înscrie legile Sale538. O astfel de
inim\ - spune Sf=ntul Simeon Noul Teolog - petrece în
contempla]ie ca în al treilea cer [i e r\pit\ în rai [i vede arvuna
bun\t\]ilor f\g\duite sfin]ilor [i se face martorul bunurilor ve[nice,
pe c=t e cu putin]\ firii omene[ti539. Calist Patriarhul, înva]\ c\
aceast\ reaprindere a lucr\rii duhovnice[ti are [i un sediu - „cea mai
din mijloc înc\pere a inimii“540.
Ascetica ortodox\ relateaz\ despre un r\zboi exterior [i o
lupt\ interioar\. Cel exterior are mai mult caracterul de lupt\
trupeasc\ [i sufleteasc\ de lep\dare de grijile p\m=nte[ti. Cel
interior const\ în risipirea g=ndurilor rele venite de la „duhurile
r\ut\]ii“, care încearc\ s\ ne ispiteasc\ [i se d\, potrivit acestei
ascetici, în inim\. Aici, în „omul din\untru“541 se d\ lupta [i
r\zboiul, aici este cump\na, balan]a care înclin\ c\tre iubirea lui
Dumnezeu sau, în mod opus, a lumii [i tot aici discernem asupra
inten]iilor noastre, pe care le traducem în fapt\542. Pentru acest
motiv, inima este considerat\ „laboratorul drept\]ii [i al
nedrept\]ii“, aici se afl\ „negu]\toria cea bun\ [i cea rea“, „via]a [i
534
535
536
537
538
539
540
541
542

Cuviosul Isaia Pusnicul, op. cit., p. 230.
Calist Patriarhul, op. cit., p. 362.
Ibidem, p. 441.
Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 234.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete teologice (gnostice...), p. ,207.
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete..., p. 66.
Calist Patriarhul, op. cit., p. 325.
Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 172.
Sf=ntul Macarie Egipteanul, op. cit., p. 113.
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moartea“543.
Loc al înt=lnirii, al dialogului [i al unirii cu Dumnezeu, ea
constituie locul sau centrul de tain\ al fiin]ei noastre, în care se
concentreaz\ Împ\r\]ia lui Dumnezeu din l\untrul nostru
(Lc.17,21).
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul face o remarc\ esen]ial\:
mintea, ad=ncul inimii, este locul luptei duhovnice[ti nev\zute, ea
afl=ndu-se între înger [i diavol. Aici, în „v\zduhul inimii“, se duce
r\zboiul nev\zut, aici sunt birui]i, într-o prim\ etap\ vr\jma[ii [i,
dup\ cur\]irea ei [i dob=ndirea str\lucirii cere[ti, aici are loc
înt=lnirea omului cu Dumnezeu. În baza spiritualit\]ii acestei lupte
[i a libert\]ii de voin]\, inima poate deveni centru al energiilor
supranaturale, rev\rsare a Sf=ntului Duh sau loc al lucr\rii
paranaturale, rele, p\tima[e.
Inima - centru al lucr\rii duhovnice[ti, inferioare (paranaturale).
Subcon[tientul patimilor
Fiin]a uman\ este, îns\, duplicitar\, datorit\ p\catului care o
scindeaz\, o sf=[ie. Alteritatea sau ambivalen]a ei, duplicitatea, se
r\sfr=nge [i asupra structurii ei spirituale. Ca urmare, pe l=ng\ acest
caracter predominant pozitiv, bun, inima mai are, în experien]a
ascetic\ filocalic\, o c\mar\ de-a st=nga, un caracter recesiv.
Aceasta este un „laborator de g=nduri rele“544, cum o nume[te
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul; „fabric\ de r\ut\]i“, inima [i mintea
întunecate de p\cat.
În jurul inimii „rote[te acoper\m=ntul întunericului, adic\ focul
duhului lumesc, care nu las\ nici mintea s\ se înt=lneasc\ cu
Dumnezeu, nici sufletul s\ se roage sau s\ cread\ sau s\ iubeasc\ pe
543
544

Ibidem, p. 164.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 69.
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Domnul dup\ voia sa“545.
În aceast\ c\mar\ întunecoas\ a sufletului, p=n\ la Botez,
[erpuie[te diavolul, izvor=nd g=nduri rele, p\c\toase [i p\tima[e,
eteronome, sub forma diferitelor ispite, precum [i g=nduri
autonome, izvor=te din propria noastr\ con[tiin]\, dar care nu sunt
conduse spre o finalitate pozitiv\. Aceast\ robie a min]ii face din ea
un centru paranatural, inferior, negativ, p\tima[. În aceast\ sfer\
sau zon\ tenebroas\ se afl\ poten]ial, potrivit acestei antropologii
filocalice a inimii, ispitele, sub forma g=ndurilor interioare, ce
pornesc de la propria noastr\ fire, precum [i momelile strecurate de
diavolul. Acesta este „subcon[tientul patimilor“, memoria
vibra]iilor [i a faptelor noastre p\tima[e, întip\rit\ în fiin]a noastr\
legat\ de latura biologic\546. Al\turi de aceasta, scriitorii filocalici,
vorbind despre inim\ ca despre un loc al ispitei, spun c\ în jurul
inimii „rote[te acoper\m=ntul întunericului“ , adic\ „focul lumesc“,
care încearc\ s\ împiedice orice lucrare duhovniceasc\ a sufletului,
în urcu[ul s\u c\tre Dumnezeu547. La omul duhovnicesc, îns\, inima
[i mintea, toate sentimentele [i g=ndurile devin unelte sau mijloace
ale lucr\rii de spiritualizare. Unificat\ în sine [i statornicit\ în
g=nduri [i tr\iri duhovnice[ti, prin ea lucreaz\ Dumnezeu la
realizarea g=ndurilor [i tr\irilor suflete[ti bune, curate.
Inima este, deci, dup\ cum ne spune [i Cuviosul Isaia
Pusnicul, în leg\tur\ cu ultimele izvoare ale binelui [i r\ului548. De
noi depinde c\tre care dintre acestea o îndrept\m: c\tre o via]\
conform\ ei [i voii lui Dumnezeu sau c\tre o existen]\ e[uat\,
dec\zut\, împlinind voia duhului celui r\u [i str\in.
P\rin]ii filocalici insist\ în mod deosebit asupra necesit\]ii
545
546
547
548

Parafraz\ în 150 capete..., p. 321.
Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\..., p. 126.
Parafraz\ în 150 de capete..., p. 315.
Cuviosul Isaia Pusnicul, op. cit., p. 297.
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cur\]irii inimii, pentru des\v=r[irea uman\. De aceea, sintagme
pline de ad=nci în]elesuri duhovnice[ti, precum „inim\ curat\“ sau
„inim\ des\v=r[it\“, revin frecvent în scrisul lor. Diadoh vorbe[te
despre „sim]irea min]ii „ [i „sim]irea inimii“, la care ajunge cel
cur\]it de patimi.
Dac\ inima necur\]it\ este „laborator de g=nduri rele“,
inima curat\ sau cur\]it\ este liber\ de orice g=nd lumesc [i, nefiind
legat\ cu nimic de cele de jos, petrece în contemplarea celor înalte,
în al treilea cer [i e r\pit\ în rai, f\c=ndu-se martorul bunurilor
ve[nice549. Inima curat\ [i-a înf\]i[at amintirea sa lui Dumnezeu cu
totul f\r\ chip [i f\r\ form\“550; ea prime[te în sine „abis înalt de
în]elesuri dumnezeie[ti de la Cel nesf=r[it“551. Ea îns\[i, fiind golit\
în mod des\v=r[it de închipuiri, „na[te în]elesuri dumnezeie[ti [i
tainice“552.
Ca mijloace de cur\]ire a inimii, asceza filocalic\ consider\
multele necazuri [i lipsuri, dep\rtarea de p\rt\[ia cu toate cele din
lume [i moartea fa]\ de toate553.
Superioar\ acestei st\ri, „inima des\v=r[it\“ nu mai are nici
un fel de mi[care natural\, [i locuie[te în în]elesurile duhovnice[ti,
divine ale lucrurilor554.
A[adar, P\rin]ii filocalici au în]eles prin inim\ interiorul
omului, partea fiin]ei sale unde se situeaz\ via]a afectiv\,
intelectual\, moral\ [i religioas\, centru al inteligen]ei [i al
în]elepciunii, loca[ al intelectului [i al g=ndirii555.
Fiind centru al afectivit\]ii, al sensibilit\]ii, inima trebuie
549

Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete ..., p. 71-72.
Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 140.
551
Isihie Sinaitul, op. cit., p. 90.
552
Ibidem, p. 97.
553
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 415.
554
A celor dintre monahi..., p. 142.
555
Protos Ioasaf Popa, Înv\]\turi patristice de îmbun\t\]ire a vie]ii morale cre[tine în
Ortodoxie, în „Ortodoxia“, XLII (1990), nr. 1, p. 156.
550
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cur\]it\ de tr\irile p\tima[e pentru ca apoi, o astfel de inim\
„purificat\“, unificat\ cu o minte treaz\, veghetoare, cur\]it\, la
r=ndul ei de orice reprezentare p\tima[\, s\ se îndrepte spre
Dumnezeu. Experierea sau sim]irea prezen]ei lui Dumnezeu într-o
inim\ curat\ înseamn\, pentru asceza filocalic\, ]elul vie]ii
duhovnice[ti.
În scrisul filocalic revin des idei precum „cur\]ia“ inimii,
„zdrobirea“ ei, „str\pungerea“ inimii, „paza“ ei. Acestea se refer\
în principal la supravegherea inimii [i supunerea ei unei lucr\ri
ascetice, al c\rei efect s\ fie s\l\[luirea lui Hristos într-o astfel de
inim\ [i lucrarea din ea. Cre[tinul trebuie s\ se afle permanent întro stare de „str\pungere“ a inimii, av=nd în fa]a ochilor s\i suflete[ti
frica de Dumnezeu. Inima sa trebuie s\ fie locul unei „zdrobiri line
[i folositoare“, „neprimejdioase“, deosebit\ de cea „ ascu]it\ [i
v\t\m\toare“. Zdrobirea cea bun\ [i folositoare se între]ine prin
priveghere, rug\ciunea [i r\bdarea necazurilor. În acest mod, inima
din „închisoare [i lan]“ al sufletului devine „poart\ deschis\“ spre
Dumnezeu556. Aceast\ paz\ a inimii este o lucrare permanent\, prin
care cre[tinul î[i ]ine mintea treaz\ atunci c=nd este r\zboit. Aceast\
inim\ f\r\ g=nduri, devine „altar adev\rat înc\ înainte de via]a
viitoare“557. Inima se cur\]\ astfel de tr\irile [i sentimentele
necurate, prin poc\in]\ [i lacrimi.
Semnifica]iile duhovnice[ti ale min]ii, la P\rin]ii R\s\ritului

“Problema min]ii - dup\ cum nota P\rintele D. St\niloae este problema cea mai central\, cea mai persistent\ [i cea mai
ame]itoare în cugetarea antropologic\ a Sf. P\rin]i. Omul este
556
557

Sf=ntul Marcu Ascetul, op. cit., p. 19-20.
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 93.
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esen]ial minte. Iar mintea este locul în care s\l\[luie[te Dumnezeu.
Ea este m\rturia c\ omul nu este separat de transcenden]a
divin\“558.
În explicarea fiziologiei min]ii, scriitorii duhovnice[ti ai
Filocaliilor sunt de o precizie [i subtilitate deosebite, d=nd detalii
de ordin spiritual de o extraordinar\ claritate. Dac\ realizarea cea
mai înalt\ dintre toate rezultatele cercet\rilor [tiin]ifice asupra
omului o constituie elucidarea treptat\ a func]iei sistemului nervos,
la cele trei etaje sau nivele ale sale559, atunci Sfin]ii P\rin]i care au
vorbit despre originea, voca]ia [i constitu]ia omului pot fi
considera]i, pe bun\ dreptate, „p\rin]i ai psihologiei moderne“.
În cadrul sintezei pe care o reprezint\ fiin]a uman\, mintea
constituie „ansamblul func]iilor cognitive [i centrul unit\]ii lor,
ochiul sufletului, lumina ra]iunii umane deiforme care luminzeaz\
[i orienteaz\ omul, prin îndep\rtarea de Dumnezeu func]ioneaz\ ca
o simpl\ în]elegere discursiv\“560. Ea nu este un aspect al fiin]ei
umane, c=t mai ales aptitudinea specific\ omului de a se transcende
în scopul de a participa la Dumnezeu, iar pe de alt\ parte unitatea
compozit\ a omului, atunci c=nd se refer\ la voca]ia [i destina]ia sa
ultim\, la finalitatea vie]ii sale - unirea cu Dumnezeu561.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, subliniind importan]a min]ii
în via]a sufleteasc\ o nume[te „omul dinl\untru“ [i „cap în
suflet“562. Precum capul e în fruntea tuturor m\dularelor din trup,
558

D. St\niloae, Elemente de Antropologie Ortodox\...., p. 242.
Joseph Comblin, Anthropologie chretienne, traduit de l’espagnol par Raymond
Parette. Present par Rene Simon, Les Editions du Cerf, Paris, 1991, p. 77.
560
Panayotis Nellas, op. cit., p. 134.
561
Jean Meyendorff, Initiation a la theologie byzantine. L’histoire et la doctrine.
Traduit de l’anglais par Anne Sanglade avec la collaboration de Constantin
Andronikof, Les Edition du Cerf, Paris, 1975, p. .
562
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Întreb\ri, nedumeriri [i r\spunsuri..., p. 249. Sf. N.
Aghioritul o nume[te „acropola inimii tale“ , R\zboiul nev\zut, Chi[in\u, 1991, p.
76.
559
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tot a[a mintea de]ine rolul de „cap în suflet“563 sau de „cap al
sufletului“564. De[i este una din sim]irile sufletului, ea este
„r\d\cina“ acestuia565.
Sf=ntul Antonie cel Mare face o localizare de ordin
duhovnicesc a min]ii, ar\t=nd c\ „sufletul este în trup, iar în suflet
este mintea [i în minte cuv=ntul“566. Precum trupul vede prin ochi,
în lumea celor materiale, tot astfel, sufletul vede prin minte, în
planul celor spirituale, duhovnice[ti567. Ar\t=nd c\ mintea este dar
dumnezeiesc, Sf=ntul Antonie face îndr\znea]a afirma]ie c\, în timp
ce sufletul se afl\ în lume, fiind n\scut, mintea este mai presus de
lume [i este „nen\scut\“568. Nil Ascetul [i Sf=ntul Marcu Ascetul
duc [i mai departe aceste detalii privind localizarea min]ii, în raport
cu trupul [i cu sufletul. Ea petrece asemenea unui „rege“, „undeva
în\untru“ [i are ca paznic\ a sim]urilor, care o pot influen]a,
cugetarea569. Mintea poate, de aceea, face multe lucruri bune sau
rele f\r\ participarea trupului, în timp ce trupul f\r\ minte, nu poate
lucra nimic570. Ea este „mai u[oar\ [i mai sprinten\ ca focul“571 [i se
întip\re[te de lucrarea sim]urilor. Calist Catafygiotul vorbe[te
despre „fa]a min]ii“, îndreptat\ spre „înl\untrul sufletului“572. Mai
mult chiar, mintea ia chipul sau forma lucrurilor cu care vine în
atingere. Ea î[i schimb\ forma dup\ fiecare chip, devenind
„dobitoceasc\“ sau „s\lbatic\“, atunci c=nd lupt\ pentru pl\ceri [i
uniform\ [i „întreag\ luminoas\“, c=nd contempl\ pe Dumnezeu573.
563
564
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Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 415.
Cuviosul Isaia Pusnicul, op. cit., p. 141.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 415.
Sf=ntul Antonie cel Mare, op. cit., p. 40.
Ibidem, p. 44.
Ibidem, p. 48.
Nil Ascetul, op. cit., p. 211.
Ibidem..
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a treia..., p. 114.
Calist Catafygiotul, op. cit., p. 469.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a treia...,p. 123.
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Calist Catafygiotul se refer\ la „ochii min]ii“, adic\ „deschiz\tura
inimii, prin credin]\“574. Dumnezeu lucreaz\, potrivit acestui autor
filocalic, doar în cei care au aceast\ deschiz\tur\ a inimii.
În raport cu sim]urile, lucrarea min]ii este diferit\. În timp
ce sim]urile percep o lumin\ care arat\ lucrurile supuse lor, mintea
percepe o lumin\ în baza c\reia distinge în]elesurile lor. Calea
unirii lor este împ\rt\[irea de harul dumnezeiesc, care le unific\ [i
le conduce pe amblele spre vederea [i sim]irea duhovniceasc\, „o
cuno[tin]\ îmbinat\“575.
Ea este „dar de la Dumnezeu“576, ce c\l\uze[te sufletul spre
m=ntuire, sf\tuindu-l spre împlinirea lucr\rii celei pl\cute lui
Dumnezeu: r=vnirea celor ve[nice, nestric\cioase [i netrupe[ti, prin
îndep\rtarea de toate cele vremelnice, trupe[ti [i stric\cioase.
Potrivit Sf=ntului Grigorie Palama, mintea este „ceea ce e mai bun
în noi“ [i a fost zidit\ de Dumnezeu dup\ chipul dumnezeiesc577. Ea
este „ochiul sufletului“578 [i „împ\ratul fiec\ruia“579. Mintea este
„scaun al lui Dumnezeu“580, „tron al Duhului Sf=nt“581 [i „Sion“ v=rf v\z\tor al Ierusalimului - inima, care, la r=ndul ei, este „chip al
locului lui Dumnezeu“582. Calist Patriarhul subliniaz\ [i mai clar
aceast\ leg\tur\ între minte [i Dumnezeu, spun=nd c\ aceasta este
„din El [i prin El“, în „chip mai deosebit“, adic\ „din pricina
asem\n\rii ei cu Dumnezeu“583. De aceea, ea trebuie s\ caute mai
mult ca toate „spre El“584.
574
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Calist Patriarhul, Capete care au lipsit..., p. 307.
Sf=ntul Grigorie Palama, Tomul aghioritic..., p. 433.
Ibidem, p. 39.
Ibidem, p. 439.
Calist [i Ignatie Xanthopol, op. cit., p. 155.
Sf=ntul Marcu Ascetul, Despre Botez..., p. 364.
Evagrie Ponticul, Din capete despre trezvie..., p. 95.
Calist Patriarhul, op. cit., p. 338.
Ibidem, p. 321.
Ibidem, p. 411.
Ibidem..
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Mintea îl înva]\ pe om „s\ umble în trup, dar s\ în]eleag\
prin minte cele cere[ti, cele din jurul lui Dumnezeu“585. Mintea
îndumnezeie[te sufletul. Ea este, în concluzia Sf=ntului Antonie,
„binef\c\toarea [i m=ntuitoarea sufletului omenesc“586.
Cuviosul Nichita Stithatul se apropie oarecum de aceast\
afirma]ie, vorbind despre Dumnezeu, ca fiind „Mintea Prim\“, în
care toate min]ile, adun=ndu-se [i unindu-se, dob=ndesc o
stabilitate neclintit\ [i o mi[care f\r\ sf=r[it587. În acela[i timp,
mintea curat\ devine „cel mai potrivit loca[ al lui Dumnezeu“588.
În compara]ie cu Mintea Prim\, mintea omeneasc\ este
asemenea unui vas, care se l\rge[te, care prime[te în]elesuri
duhovnice[ti tot mai înalte pe m\sura cur\]irii ei589.
Fa]\ de Mintea dumnezeieasc\, mintea omeneasc\ p\streaz\
permanent un dor de a se schimba în bine [i în mai presus de fire,
în scopul unirii cu Aceasta. Ea este, dup\ cum arat\ Calist
Catafygiotul „iubitoare de bine (frumos) prin fire“590, pentru c\ este
zidit\ „iubitoare la culme de frumuse]e [i de bun\tate“591 [i în baza
acestui dor al ei, ea este mi[cat\ de „dorin]a de a în]elege pururea
cele înalte“592. Ea tinde spre Dumnezeu ca spre „Cel atotvechi
(atotoriginar) [i simplu Unul“593. Dumnezeu este, pentru minte,
„r\d\cina atot]iitoare“, a C\rei frumuse]e negr\it\ [i necuprins\ o
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Ibidem.
Ibidem.
587
Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete..., p. 315.
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Sf. Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 128.
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Scrierile lui Calist-patriarhul, în Filocalia..., volumul VIII, p. 308: „{i e un vas
minunat, c\ci se l\rge[te pe m\sura Duhului dumnezeiesc ce se revars\ în el. Dac\
rev\rsarea este mai mare, se face [i el mai mic. {i iar\[i, prin rev\rsarea este mai mare
se face [i el mai tare, iar prin cea mai mic\ se face mai f\r\ putere“.
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Calist Catafygiotul, Despre unirea dumnezeiasc\..., p. 443.
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Ibidem, p. 523.
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Ibidem.
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Calist Catafygiotul, op. cit., p. 428.
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umple de iubire594.
Mintea este un mare ad=nc, un ad=nc ce caut\ Ad=ncul
dumnezeiesc. Sf=ntul Maxim M\rturisitorul socote[te c\ mintea
poate fi numit\ ad=nc, nu pentru c\ ar fi astfel prin ea îns\[i, ci
pentru c\ este un loc al ad=ncului, un spa]iu de receptare a
Ad=ncului dumnezeiesc, pentru c\ în ad=ncul ei poate primi
Ad=ncul infinit al în]elepciunii dumnezeie[ti. Mintea este un ad=nc
prin act, prin chemarea lui Dumnezeu de a se umple cu în]elesurile
infinite ale lumii spirituale. Singur Dumnezeu este un ad=nc prin
fire. Mintea este un ad=nc prin voin]\, ca una ce este receptiv\ la
Ad=ncul divin. Ea este un abis în poten]\, în leg\tur\ cu Mintea
Unic\, dar actualizeaz\ aceast\ poten]\ numai prin lucrare. Ea este
un loc al Ad=ncului [i, cu c=t înainteaz\ spre „p\timirea
îndumnezeirii“, cu at=t caracterul ei limitat se l\rge[te, primind [i
îmbog\]indu-se cu noi sensuri.
Mintea este „chip suprafrumos al frumuse]ii necuprinse a
Unului Cel mai presus de în]elegere“595 [i de aceea caut\ s\ se
întoarc\, cu dragoste, la cauza ei - Dumnezeu. Întorc=ndu-se spre
Dumnezeu, ca în „cauza [i modelul tuturor“, în care se afl\ [i ea,
mintea întoarce, de fapt, spre sine îns\[i596. Tinz=nd spre
Dumnezeu, cauza ei, mintea tinde spre „izvorul tuturor
bun\t\]ilor“597.
Mintea este unul dintre elementele „chipului“ lui
Dumnezeu în noi, al\turi de „sufletul mintal“ sau „în]eleg\tor“ [i de
ra]iune598. Atunci c=nd lucreaz\ potrivit firii, ea nu face altceva
dec=t s\ exprime aceast\ înrudire cu Dumnezeu. De aceea, spune
Cuviosul Nichita Stithatul, mintea „iube[te s\ petreac\ în cele din
594
595
596
597
598

Ibidem, p. 423-424.
Ibidem, p. 430.
Ibidem., p. 431.
Ibidem, p. 433.
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 270.
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jurul lui Dumnezeu [i caut\ s\ se uneasc\ cu El, de la Care [i are
începutul [i prin Care se mi[c\ [i spre Care alearg\ prin însu[irile
fire[ti [i dore[te s\-I urmeze în simplitate [i iubirea de oameni“599.
Fiind chip al lui Dumnezeu, mintea este simpl\ prin fire [i
în starea fireasc\ ea lucreaz\ în mod simplu. Mintea care lucreaz\
cele dup\ fire este, deci, unitar\ [i simpl\. Îns\ atunci c=nd este
supus\ [i robit\ sim]urilor, ea devine „felurit\“, scindat\. Ea poate
redob=ndi unitatea sa [i unitatea cu Mintea prim\, numai prin
restabilirea ra]iunii în adev\rata ei func]ie, de barier\ între cele
sensibile [i cele inteligibile, între minte [i sim]uri.
Planurile, locurile, c\ile [i lucr\rile min]ii
Din cauza sim]urilor, mintea are în fa]\ dou\ c\i, aleg=nd pe
care o vrea. Cea dint=i este o cale nera]ional\, de supunere fa]\ de
ceea ce este material, corporal, trupesc. Este, de fapt, c\derea min]ii
din lucrarea ei spiritual\, fireasc\, într-o lucrare paranatural\, care o
transform\, dup\ expresia deja men]ionat\ a Sf=ntului Maxim
M\rturisitorul, într-un „laborator de g=nduri rele“.
Cea de-a doua cale este una ra]ional\, de cur\]ire [i supunere a
sim]urilor unei lucr\ri ascetice elaborat\. Prin aceasta, mintea este
restaurat\, devenind un adev\rat „cer“, „soare“ duhovnicesc [i
„tron al Duhului Sf=nt“. Alegerea între cele dou\ c\i este dovad\ a
discern\m=ntului spiritual.
Potrivit Sf=ntului Marcu Ascetul [i lui Calist Catafygiotul,
mintea poate vie]ui [i lucra în trei planuri: pe calea firii, mai
presus de fire [i pe calea potrivnic\ sau împotriva firii600.
Lucrarea min]ii împotriva firii este r\zboiul a tot ceea ce îi opre[te
drumul spre cele supuse sim]urilor. Mintea, venindu-[i în sine, pe
599
600

Ibidem.
Calist Catafygiotul, op. cit., p. 512.
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calea firii, î[i d\ seama de c\derile g=ndurilor sale [i dore[te s\ se
îndrepte, în timp ce mintea în\l]at\ deasupra firii gust\ roadele
Duhului Sf=nt601.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul vorbe[te despre dou\ ordini
sau planuri în care poate petrece mintea: contempl=nd cele v\zute,
prin cercetarea ra]iunilor lor naturale [i a Cauzei lor, sau în
contemplarea celor nev\zute, c\ut=nd s\ vad\ în toate cauza
facerii lor, Providen]a [i Judecata manifestat\ în ele602.
Sf=ntul Simeon Noul Teolog reduce aceste st\ri la dou\:
una a împ\timirii min]ii, de robie fa]\ de patimile trupe[ti,
strecurate prin sim]uri în planul con[tiin]ei; iar cealalt\ de
nep\timire, de libertate a duhului603.
Ilie Ecdicul, nuan]eaz\ aceast\ idee, ar\t=nd c\ locurile min]ii sunt
trei: „]ara în]elesurilor“, „]ara g=ndurilor“ [i cea a „sim]urilor“, în
cele cu rost sau în cele f\r\ rost604. Acestea sunt locurile min]ii
practice, care se nevoie[te s\ dob=ndeasc\ lini[tea sau pacea
g=ndurilor, a min]ii cunosc\toare (gnostice), care lupt\ împotriva
patimilor.
Dinamismul min]ii : g=ndurile. Origine, feluri.
Lumea trupului - spune Sf=ntul Maxim M\rturisitorul - o
constituie lucrurile. Iar lumea min]ii - ideile, g=ndurile. Prin
urmare, dinamismul min]ii îl constituie g=ndurile sau ideile, iar
lucrarea specific\ a ei, prin intermediul g=ndurilor, o constituie
imagina]ia sau închipuirea.
P\rin]ii filocalici disting roadele unei min]i curate de cele
601

Sf=ntul Marcu Ascetul, Despre cei ce se îndreapt\ din fapte, în Filocalia..., volumul
1, p. 322.
602
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta înt=ia..., p. 77.
603
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 41-42.
604
Ilie Ecdicul, op. cit., p. 319.
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ale unei min]i c\zute din demnitatea ei de „str\jer“ al sufletului.
Spre deosebire de mintea curat\, care prime[te g=nduri sau
con]inuturi de la Dumnezeu, de la Sfintele Puteri sau de la firea
lucrurilor contemplate605, mintea c\zut\, „sf=[iat\“ de împ\[tierea
pe care o produce p\catul, î[i n\scoce[te singur\ sau cu ajutorul
duhurilor rele, ispite variate [i grele.
Din cauza sim]urilor, mintea are în fa]\ dou\ c\i, aleg\ndu-o
pe care o vrea. Cea dint=i este o cale nera]ional\, de supunere fa]\
de ceea ce este material, trupesc. Aceasta este, de fapt, c\derea
min]ii din lucrarea ei spiritual\ fireasc\, într-o lucrare paranatural\,
care o transform\, dup\ expresia deja men]ionat\ a Sf=ntului
Maxim M\rturisitorul, într-un „laborator de g=nduri rele“. Cea ce a
doua cale este una ra]ional\, de cur\]ire [i supunere a sim]urilor
unei lucr\ri ascetice elaborat\. Prin aceasta, mintea este restaurat\,
devenind un adev\rat „cer“, „soare“ duhovnicesc [i „tron al
Duhului Sf=nt“. Alegerea între aceste dou\ c\i este dovad\ a
discern\m=ntului spiritual.
Cu privire la roadele min]ii c\zute în p\cat, alterate, Evagrie
Monahul spune c\, de[i diavolul nu ne poate cunoa[te inima
noastr\, totu[i el se poate atinge de creier [i s\-l tulbure precum
voie[te, s\-i „schimbe lumina min]ii“. De obicei, prin aceast\
stratagem\, el încearc\ s\ st=rneasc\ slava de[art\, cu scopul de a
face mintea s\ se pronun]e cu u[ur\tate, prin p\reri proprii, despre
cuno[tin]a dumnezeiasc\ fiin]ial\. El reu[e[te, în acest mod, s\ dea
g=ndurilor noastre forma pe care o vrea el606. De aceea, înva]\
Evagrie, lupta dintre îngerul bun [i diavol, pentru c=[tigarea
sufletului nostru, se d\ tot aici, în creier607. Opinia lui Evagrie este
totu[i izolat\ în spiritualitatea ortodox\, dat fiind accentul pus de
605
606
607

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a treia..., p. 122.
Evagrie Monahul, Cuv=nt despre rug\ciune..., p. 315.
Ibidem.
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acest scriitor duhovnicesc pe rolul min]ii în lucrarea de des\v=r[ire
a fiin]ei umane, pentru c\ opinia dominant\ este aceea potrivit
c\reia diavolul nu ne poate cunoa[te g=ndurile, de[i le poate deduce
din fapte. Diadoh al Foticeii înva]\ c\ mijlocul prin care duhurile
rele ne pot [opti g=nduri p\c\toase este lucrarea trupului. Prin
„starea lui umoral\“, care este mai fin\ [i în leg\tur\ cu „sim]irea
foarte fin\ a min]ii“, mintea poate fi am\git\ de c\tre diavol, atunci
c=nd trupul iube[te [i dore[te s\ se îndulceasc\ din „m=ng=ierea
am\girilor“608. Diavolul nu are puterea de a mi[ca g=ndurile fire[ti
în cugetare. În timp ce spre lucrarea virtu]ilor, a binelui, mintea se
poate mi[ca [i de la sine, f\r\ mijlocirea sfin]ilor îngeri, cuno[tin]a
celor contrare, a celor rele, este primit\ de minte prin intermediul
sim]urilor [i prin mijlocirea duhurilor rele, ceea ce demontreaz\
faptul c\ mintea, av=nd s\dit în ea binele prin fire, are o putere
natural\ de a se îndrepta spre cele bune [i dumnezeie[ti609.
G=ndurile sunt considerate o c\dere a min]ii, un efect al
p\catului, ce a dus la ruperea armoniei dintre minte [i inim\.
Sf=ntul Isaac Sirul define[te g=ndurile „o mi[care ce trece prin
minte, ca un v=nt ce se ridic\ în mare [i înal]\ valurile“610, iar
Talasie Libianul le consider\ „n\luciri ale lucrurilor sensibile [i
lume[ti“611. „Începutul [i pricina“ lor, consider\ Sf=ntul Grigorie
Sinaitul este „împ\r]irea prin neascultare a amintirii simple [i
unitare a omului“. Prin aceasta, omul a pierdut amintirea despre
Dumnezeu, iar mintea [i puterile ei [i-au pierdut unitatea lor
creatural\, devenind scindat\ [i compus\612.
Termenul care revine cel mai des în scrierile ascetice,

608
609
610
611
612

Diadoh al Foticeii, op. cit., p. 459.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 420.
Ibidem, p. 288.
Isihie Sinaitul, op. cit., p. 97.
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 108.
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pentru a desemna mi[carea [i rodul min]ii este acela de logismos613.
El nu are caracterul de „g=nd“ în sensul real al cuv=ntului, nici
automat de g=nd p\tima[, ci mai degrab\ este „o „imagine“, o
fantasm\ ce se creeaz\ într-un om înzestrat cu sensibilitate. Aceast\
imagine nu apare în νουζ, intelect sau minte, ci în partea inferioar\
a facult\tii noastre cognitive, în διανοια, în cugetare, respectiv în
ra]iunea discursiv\, acolo unde ra]ion\m pro sau contra. Aceast\
imagine îns\ are o atrac]ie, ea pune în mi[care mintea, [i atunci se
ive[te o mi[care pasionat\ [i ea îmbolde[te omul spre o decizie
secret\ împotriva legii lui Dumnezeu sau, cel pu]in, la o rela]ie cu
aceast\ imagine ce se prezint\ ca un fel de idol“614. În scrierile
ascetice, logismos, cum observa P\rintele St\niloae, t=lcuitor
inspirat [i întregitor al colec]iei filocalice, nu are un sens pur
teoretic, ci e „un g=nd plin de sim]ire, un g=nd existen]ial“615.
Cu privire la cauzele g=ndurilor, Sf=ntul Isaac Sirul
consider\ c\ mi[carea g=ndurilor în om are patru cauze: voin]a
trupului natural, atunci c=nd omul trupesc î[i caut\ mijloace de
provocare a pl\cerii; n\lucirea sim]urilor legate de lucrurile lumii,
pe care le vede [i le aude; dezlegarea sufletului de minte; [i
momelile diavolilor. Lucrarea g=ndurilor este un act al voin]ei,
astfel înc=t g=ndurile bune izvor\sc dintr-o voin]\ bun\, spre
deosebire de g=ndurile rele, al c\ror izvor îl constituie inima
viclean\616.
Despre „c\ile“ de primire a g=ndurilor, Talasie Libianul
vorbe[te despre sim]ire (lucrarea sim]urilor), amintire [i „starea
613

„Numele λογισµοζ (de la verbul λογιζοµαι) poate însemna facultatea g=nditoare,

λογοζ-ul, ra]iunea, ηγεµονικον, mintea. Dar cel mai adesea, logismos e produsul
activit\]ii intelectuale, g=ndul (ενοια)“. Cf. Tomas Spidlik, Spiritualitatea R\s\ritului
cre[tin. I. Manual sistematic..., p. 273.
614
Ibidem, p. 275.
615
Nota 350, în Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 263.
616
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 288.
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mustului“ (amestecarea din trup). Puterea cea mai mare o are
amintirea617.
Sf=ntul Petru Damaschinul sintetizeaz\ toat\ aceast\
înv\]\tur\ despre g=nduri, modul lor de declan[are [i lucrare,
spun=nd c\ toate g=ndurile pe care le rode[te mintea sunt de trei
feluri: omene[ti, dr\ce[ti [i îngere[ti. G=ndul omenesc este
definit a fi în]elesul simplu al f\pturilor, la care nu s-a asociat nici o
alt\ cugetare sau reprezentare, fie ea bun\, fie rea. G=ndul dr\cesc
este compus din în]eles [i patim\, fie o iubire f\r\ judecat\ pentru
realitatea g=ndit\, fie o ur\ nesocotit\. Deosebit de acestea, g=ndul
îngeresc este „contemplarea nep\tima[\ a lucrurilor sau cuno[tin]a
adev\rat\“618. Evagrie Monahul, p\trunz\tor analist al
mecanismului min]ii, descrie astfel lucrarea acestor categorii de
g=nduri: g=ndul îngeresc cerceteaz\ firea lucrurilor cu deam\nuntul, c\ut=nd în]elesurile [i rosturile lor duhovnice[ti. G=ndul
dr\cesc sau diavolesc furi[eaz\ pl\cerea c\[tig\rii obiectului dorit [i
zugr\ve[te bucuria [i desf\tarea care ar urma dob=ndirii acestuia, în
timp ce g=ndul omenesc nu se ocup\ nici cu dob=ndirea lucrului [i
nici nu cerceteaz\ semnifica]ia lui duhovniceasc\, ci aduce în minte
forma simpl\ a lucrului, desp\r]it\ de patim\619.
Sf. Isaac Sirul împarte g=ndurile în bune [i viclene620, iar
Sfin]ii Varsanufie [i Ioan vorbesc de g=nduri groase - al curviei, al
desfr=n\rii, al pizmei [i al celor asem\n\toare [i de g=nduri
sub]iri, dar ne avertizeaz\ c\ „omului i se cere înt=i îndreptarea în
g=ndurile groase... apoi i se cere s\ nu dispre]uiasc\ pe cele sub]iri.
C\ci cel ce se ocup\ cu g=ndurile sub]iri, dar nu are grij\ de cele
groase, e asemenea omului care, av=nd o cas\ murdar\ [i plin\ de
617
618
619
620

Talasie Libianul [i Africanul, op. cit., p 19.
Înv\]\turile duhovnice[ti ale Sf=ntului Petru Damaschin..., p. 101-102.
Evagrie Monahul, Capete despre deosebirea g=ndurilor..., p. 79-80.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 288.
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toate lucrurile ur=te, iar în mijlocul lor ni[te paie sub]iri, [i vr=nd s\
o cur\]e, începe s\ scoat\ din cas\ paiele [i las\ bolovanii [i
celelalte lucruri în care se împiedic\“621.
G=ndurilor simple, dac\ nu sunt controlate de minte, le
secondeaz\ sau le urmeaz\ g=ndurile p\tima[e622. G=ndurile
p\tima[e - afl\m de la Sf=ntul Maxim - a]=]\ sau partea poftitoare a
sufletului, sau tulbur\ pe cea irascibil\ (ra]iunea) sau întunec\ pe
cea ra]ional\. Ele orbesc mintea, împiedic=ndu-o s\ se înal]e c\tre
contemplarea cea dumnezeieasc\623. Cel st\p=nit de astfel de
g=nduri rele, p\tima[e, e orbit de ele, fiindc\ „chipurile g=ndurilor
produc o consim]ire cu ele624.
P\rin]ii filocalici împart [i mai am\nun]it g=ndurile rodite
de minte în: curate sau necurate; simple sau compuse; de-a
dreapta sau de-a st=nga; albe sau negre, ur=te, întunecoase sau
str\vezii. Cele bune
sau curate sunt dumnezeie[ti,
duhovnice[ti, evlavioase,
fire[ti, naturale, contemplative,
sfinte; iar cele rele sunt diavole[ti sau dr\ce[ti, p\tima[e,
necurate [i ur=te; juc\u[e, fermec\toare, v=n\toare,
comunicante [i uciga[e625.
Sf=ntul Marcu Ascetul vorbe[te despre „g=ndul înt=i
n\scut“, sau prima r\s\rire a unei idei sau reprezent\ri în planul
min]ii, al con[tiin]ei pe care îl consider\ „prima aruncare“
(προσβολη) [i r\s\rire în inim\ a unei idei626. Sf=ntul Isaac ne
descrie [i modul în care „g=ndul prim“ ajunge la împlinire, c\ci,
spune el, „oric\rui g=nd al vreunei dorin]e bune, la începutul
mi[c\rii lui, îi urmeaz\ o r=vn\ oarecare, asemenea c\ldurii
621
622
623
624
625
626

Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 383-384.
Isihie Sinaitul, op. cit., p. 99.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a treia..., p. 105.
Cuviosul Isaia Pusnicul, op. cit., p. 281.
Ibidem, p. 287.
Sf=ntul Marcu Ascetul, op. cit., p. 355.
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c\rbunilor aprin[i. {i aceast\ r=vn\ obi[nuie[te s\ înconjoare acest
g=nd [i s\ alunge din apropierea lui orice împotrivire [i piedic\ [i
opreli[te ce i se face. C\ci aceast\ r=vn\ are o t\rie [i o putere mare
[i negr\it\, ca s\ apere sufletul în toat\ vremea de mole[eal\, sau ca
s\ nu se sperie de pornirile tuturor celor dimprejur. Acest prim
g=nd e puterea sfintei dorin]e, care e s\dit\ în chip firesc în firea
sufletului. Iar aceast\ r=vn\ este g=ndul mi[cat de puterea iu]imii,
care se afl\ în el [i care-i a[ezat\ de Dumnezeu în noi spre folosul
nostru, pentru a p\zi hotarele firii, pentru a pune în mi[care g=ndul
libert\]ii ei spre împlinirea dorin]ei fire[ti afl\toare în suflet. Iar
aceasta este virtutea, f\r\ de care nu se lucreaz\ binele627. G=ndul
prim este, pentru Sf=ntul Isaac Sirul, „puterea sfintei dorin]e, care e
s\dit\ în chip firesc în firea sufletului“628. El este o lucrare a puterii
iu]imii, care a fost a[ezat\ de Dumnezeu în firea noastr\ spre a-i
p\zi hotarele [i spre a pune în mi[care „g=ndul libert\]ii“, cel care
împline[te dorin]a fireasc\ a min]ii629.
Ilie Ecdicul înva]\ c\ „în via]a singuratic\, r\sar g=nduri
simple; în via]a în doi g=nduri amestecate, iar de sufletul mult
sub]iat, g=ndurile s-au dep\rtat [i vin la el numai min]i goale de
trupuri, care îi arat\, descoperindu-i ra]iunile Providen]ei [i ale
Judec\]ii, ca ni[te temelii ale p\m=ntului“630.
Al\turi de g=nduri, o alt\ cauz\ a c\derii min]ii în p\cat o
pot constitui amintirile [i închipuirile.
Cu privire la amintiri, din detaliile pe care le dau scriitorii
duhovnice[ti ai Filocaliei, observ\m c\ ele pot fi „curate [i
folositoare“, „m=ntuitoare“631, precum g=ndul la moarte [i judecat\

627
628
629
630
631

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 316-317.
Ibidem, p. 316.
Ibidem.
Ilie Ecdicul, op. cit., p. 323.
Teolipt al Filadelfiei, F7, p. 47.
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sau „p\tima[e“ sau „relele amintiri“632, care ne fac prezent\
amintirea p\catelor [i patimilor trecute. Sau, în exprimarea Sfin]ilor
Varsanufie [i Ioan, amintirea poate fi de la Dumnezeu sau de la
diavol. Criteriul duhovnicesc dup\ care discernem originea lor îl
constituie efectul lor. Amintirea de la Dumnezeu, cea „adev\rat\“,
provoac\ silin]\ de îndreptare prin fapte [i dup\ la iertarea
p\catelor. Cea rea sau de la diavol, îl face pe cel atins de ea s\ cad\
în acelea[i ispite sau p\cate sau chiar în altele [i mai grele. Ea duce
la os=ndirea sufletului633.
Din punct de vedere al originii lor, Evagrie vorbe[te de
amintiri provenite de la diavol, de amintirile simple pe care [i le
actualizeaz\ mintea îns\[i. Amintirile dr\ce[ti sunt r\scolite de
diavol, care le întip\resc în cuget, aprinz=nd m=nia [i pofta
împotriva firii. Spre deosebire de acestea, exist\ [i o „mi[care
simpl\ a amintirii“, st=rnit\ în minte de sfintele Puteri. Prin aceasta,
mintea vorbe[te [i petrece cu sfin]ii634.
În privin]a mecanismului dup\ care se declan[eaz\ aceste
amintiri, Talasie Libianul consider\ c\ acestea, atunci c=nd sunt
trezite prin sim]ire, mi[c\ patimile635. Sf=ntul Maxim M\rturisitorul
explic\ astfel mecanismul declan[\rii acestora: lucrurile fa]\ de
care am sim]it vreodat\ vreo patim\ ne fac s\ le purt\m dup\ aceea
închipuirile p\tima[e. Iar aceste amintiri p\tima[e, atunci c=nd nu
sunt supravegheate mi[c\ sufletul spre patimi.
Ceea ce preocup\ îndeosebi pe ace[ti scriitori duhovnice[ti
este problema „t\m\duirii amintirii“636, adic\ întoarcerea de la
amintirea rea, contrar\ firii, la starea ei simpl\, mai presus de fire.
632

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 236.
Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 401.
634
Evagrie Monahul,op. cit., p. 76.
635
Talasie Libianul, Despre dragoste, înfr=nare [i petrecerea cea dup\ minte, în
Filocalia..., volumul 4, p. 42.
636
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 108.
633
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Iar aceasta se poate realiza prin pomenirea st\ruitoare a lui
Dumnezeu [i prin rug\ciune. Al\turi de aceasta, ni se recomand\
permanent „luarea aminte“ la amintiri637. Prin aceast\ controlare a
amintirilor, consider\ Sf=ntul Isaac Sirul, sufletul î[i descoper\
starea sa. De aceea, trebuie „s\ lu\m seama la amintirile cuget\rii
noastre, cu ce amintiri z\bovim în convorbiri [i pe care le alung\m
repede de la noi, c=nd se apropie de sufletul nostru; de z\bovim în
cele ce ne vin din voia dracilor, care arunc\ prilejuri patimilor sau
în cele din poft\, sau din iu]ime, sau în cele de la sfin]ii îngeri, care
ne aduc ca pricini de bucurie [i de cuno[tin]\...“638.
Calea prin care amintirile p\tima[e devin folositoare [i
m=ntuitoare este tocmai cea a raport\rii con]inutului lor la
con]inutul celor curate, adic\ încercarea de a vedea ce e în ele r\u [i
trec\tor [i odat\ în]elese acestea, de a c\uta s\ vedem folosul unei
astfel de experien]e, înv\]\tura [i concluzia folositoare pe care o
putem desprinde, c\ci fiecare lucru, oric=t de r\u, se poate face
prilej [i cale spre bine, chiar [i prin numai cunoa[terea r\ut\]ii lui [i
a încerc\rii de a o evita pe viitor.
Amintirea se t\m\duie[te printr-o grij\ deosebit\ asupra poftei [i
m=niei, adic\ prin posturi, priveghere, via]\ ascetic\, îndelung\
r\bdare, suferirea r\ului, nepomenirea de r\u, milostenie639.
Fanteziile sau închipuirile constituie o form\ esen]ial\ prin
care intr\ în planul con[tiin]ei ispitele sau momelile diavole[ti.
Func]ia esen]ial\ a imagina]iei sau a închipuirii, în starea originar\
a fost aceea de a permite omului s\-[i reprezinte realit\]ile cu care
intr\ în leg\tur\640. Ea transform\, deci, reprezent\rile pe care omul
637

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 182.
Ibidem.
639
Evagrie Monahul, op. cit.,75.
640
Jean-Claude Larchet, Therapeutique des maladies spirituelles. Une introduction a
la tradition ascetique de l'Eglise orthodoxe. Deuxieme edition, Les Editions de
l'Ancre, Suresnes, 1993, p. 128.
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le prime[te prin sim]urile sale, de la lumea exterioar\.
~n starea ini]ial\, lucrarea ei era legat\ de descoperirea [i
descifrarea ra]iunilor primordiale ale lucrurilor. Prin c\derea în
p\cat, îns\, [i lipsit\ de discern\m=nt, ea nu mai are puterea de a
vedea aceste sensuri dumnezeie[ti, care stau la r\d\cina tuturor
celor ce exist\, ci, întunecat\ de p\cat, ca [i celelalte facult\]i
suflete[ti, cu care ea este în leg\tur\, trimite min]ii imaginea
contraf\cut\, pervertit\ a lucrurilor. Ea nu mai descoper\ [i nu mai
exprim\, la omul c\zut, ra]iunile dumnezeie[ti sau ideile divine,
care stau la baza crea]ie, ci ispitele [i momelile variate ale
diavolului, cu referire la aceste lucruri, sub aparen]a adev\ratelor
ra]iuni, dar de fapt, ni[te false ra]iuni. Puterea sufleteasc\ a
închipuirii sau a fanteziei, constituie, dup\ c\dere, un mijloc de
materializare a momelilor diavole[ti, aliment=nd, într-o prim\ faz\
declan[area lor, iar, odat\ declan[ate, le sus]ine în dezvoltarea [i
exacerbarea lor.
Ispita min]ii. Adunarea g=ndurilor. Odihna [i lini[tea min]ii
Spiritualitatea ortodox\ înva]\ c\ principala cauz\ a
`mpr\[tierii g=ndurilor [i a r\t\cirii min]ii a constituit-o ruperea
armoniei dintre Dumnezeu - Mintea Prim\ - [i om, a c\rui minte
este dup\ chipul Min]ii Celei Una, a leg\turii dintre minte [i inim\,
din firea uman\. Aceast\ rupere a dus la dep\rtarea tot mai mare o
omului de Dumnezeu [i de sine însu[i. De aeea, paza g=ndurilor [i a
min]ii `nseamn\ un efort continuu de a ne spiritualiza g=ndurile,
ideile, prin referirea lor la Dumnezeu.
Restaurarea fiin]ei umane trece, astfel, prin dou\ etape: una
a restaur\rii [i integr\rii duhovnice[ti a facult\]ilor suflete[ti; alta,
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superioar\, a restaur\rii min]ii641. ~n acest mod, mintea devine
ne`mpr\[tiat\, curat\, nescindat\ [i unitar\, ajung=nd s\ se coboare
`n inim\ [i s\ se uneasc\, `n stare de rug\ciune, cu ea [i cu
Dumnezeu.
În principal, nestatornicia min]ii provine de la fire, adic\ de
la ea îns\[i, mintea afl=ndu-se permanent în mi[care, prin
reprezent\rile sale, c=t [i din obi[nuin]\ [i nepurtare de grij\.
Lucrarea specific\ a min]ii, dinamismul ei firesc este
„r\zboiul nev\zut“, „mai cumplit dec=t cel v\zut“642, lupta de
mutare a ei de la patim\ (prospateia) la virtute, la nep\timire
(apatheia), la „locul lini[tii“643.
Prin c\dere, mintea iese din ea îns\[i, din comuniunea
haric\ în care era cu Dumnezeu [i vagabondeaz\ în lumea
exterioar\. Ea se scindeaz\, p\str=nd, pe de o parte, caracterul ei
simplu, necompus [i neîmpr\[tiat, iar pe de alt\ parte, devine
scindat\, multipl\ [i compus\, ca [i g=ndurile, ce o alc\tuiesc.
Desp\r]it\ de Dumnezeu, „sf=[iat\ de cele multe“644, mintea este
purtat\ ca o roab\, în toate p\r]ile. Ea nu se poate opri dec=t atunci
c=nd i se supune lui Dumnezeu [i se une[te cu El.
Al\turi de starea fireasc\ [i de cea mai presus de fire,
P\rin]ii filocalici am v\zut c\ vorbesc despre o stare contrar\ firii
sau de c\derea min]ii. Prin aceasta, mintea se folose[te gre[it [i
p\c\tos de puterile [i mi[c\rile ei. Ea cade din vrednicia sa.
G=ndirea la Dumnezeu [i la cele dumnezeie[ti este substituit\ de
robia fa]\ de cele materiale. O astfel de minte rode[te g=nduri
p\tima[e, λογισµοι εµταθηζ sau necurate - λογισµοι ακαθαροζ.
641

David Hester, Diadochos of Photiki: The Memory and its Purification, în „Studia
Patristica. Vol. XXIII. Papers presented to the Tenth International Conference on Patristic
Studies held in Oxford, 1987, Leuven, 1989, p. 49.
642
Filotei Sinaitul, Capete despre trezvie..., p. 116.
643
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit., p. 42.
644
Calist Catafygiotul, op. cit., p. 434.
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At=t Evagrie, c=t [i Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, înva]\ c\ ele nu
apar]in firii sau naturii omene[ti [i nici nu provin în mod direct de
la lucrurile create de Dumnezeu, care sunt în ele însele bune sau cel
pu]in neutre. Ele nu provin nici de la Dumnezeu, nici de la îngeri,
nici de la fire, ci doar de la diavoli [i cu consim]\m=ntul liberului
nostru arbitru. C\ile accesului lor în mintea noastre sunt: leg\turile
fizice cu anumite lucruri care pot provoca astfel de g=nduri,
senza]iile, ca un mod de manifestare a acestei leg\turi, sau, ca o a
treia cale, în lipsa celor dou\ anterioare, amintirea645.
Diadoh al Foticeii, referindu-se la originea g=ndurilor rele
consider\ c\ inima omului d\ na[tere prin sine at=t la g=nduri bune,
c=t [i la g=nduri rele. Dar nu izvor\[te g=nduri rele prin fire sa, ci
prin amintirea r\ului anterior [i prin obi[nuin]a în acesta. Cele mai
multe dintre g=ndurile p\c\toase provind din „r\utatea dracilor“,
de[i omul le simte pe toate ca izvor=nd din inima sa646.
Talasie Libianul referindu-se deja la faza de robie sau de
împ\timire, ne înva]\ c\, pe aceast\ treapt\, „pricina g=ndurilor
netrebnice este deprinderea rea, care se na[te din slav\ de[art\, din
m=ndrie [i îng=mfare“647 [i c\ „pricinile g=ndurilor rele sunt
p\catele“648, astfel înc=t sufletul celui p\tima[ este „fabric\ de
g=nduri rele; [i din visteria lui scoate cele rele“649. Aceste g=nduri
rele, afl\m de la Sf=ntul Marcu Ascetul, p\trund pe furi[ în mintea
noastr\ [i f\r\ consim]\m=ntul ei, r\pindu-o cu sila. Cauza lor o
constituie fie amintirea lor, fie patima lor, lucrat\ de om650.
645

Tomas Spidlik, op. cit., p. 235.
Diadoh al Foticeii, op. cit., p. 458.
647
Talasie Libianul [i Africanul, Despre dragoste..., p. 37.
648
Ibidem, p. 38.
649
Ibidem.
650
Sf=ntul Marcu Ascetul în op. cit., p. 356, spune: „Exist\ desigur [i f\r\
consim]\m=ntul nostru c=te un g=nd nepl\cut [i ur=t, care, p\trunz=nd pe furi[, r\pe[te cu
sila mintea la sine. Totu[i, s\ [tii sigur c\ [i aceasta î[i are pricinile în noi. C\ci sau ne-am
predat dup\ Botez vreunui g=nd r\u, ajung=nd p=n\ la fapt\ [i de aceea ne-am f\cut
646

- 178 -

Virtu]ile cre[tine, c\r\ri spre fericirea ve[nic\

Aceste g=nduri necurate „trec oceane cu închipuirea [i n use dau
înd\r\t s\ umble drumuri lungi pentru marea c\ldur\ a patimii“, ne
spune Evagrie651. Ele „înv\luiesc în multe cercuri“652 [i sunt ca „un
[uvoi de r\u“, o „inundare de valuri ce acoper\ inima“653. Ele
„întunec\ mintea [i o pierd“654. Aceste g=nduri provoac\ orbirea
sufletului. Cel p\tima[ vede doar modul în care s\ lucreze patima,
nu [i cauza ei, precum [i faptul de a fi un lucru r\u. Ele „tind în jos
[i se t=r\sc pe p\m=nt ca ni[te [erpi“, „se afl\ în inim\ ca într-un
cuib“, „r\pesc mintea [i fac în]elegerea s\ cad\ în n\luciri [i tulbur\
con[tiin]a“655.
Sf=ntul Marcu Ascetul vorbe[te despre „g=nduri rele
neinten]ionate“ [i despre „g=nduri rele inten]ionate“. Celor dint=i le
urmeaz\ întristarea [i de aceea ele dispar repede, în timp ce
g=ndurile rele inten]ionate provoac\ trupului bucurie [i de aceea ne
eliber\m mai greu de ele656. Calist Angelicude, refrrindu-se la
aceste g=nduri rele, spune c\ unele nu intr\ deloc în sufletul nostru,
dac\ [tim s\ ne cercet\m [i s\ ne p\zim g=ndurile, în timp ce altele
se nasc [i se dezvolt\ în suflet, din cauza lenii noastre
duhovnice[ti657.
Am v\zut c\ Sf=ntul Maxim ne arat\ c\ ispita min]ii poate
avea trei cauze generale: sim]irea, schimb\rile în starea organic\
[i amintirea. Prin sim]ire, mintea este ispitit\ c=nd, venind în
contact prin sim]uri cu anumite lucruri la care am asociat o patim\,
este mi[cat\ spre împlinirea sau satisfacerea acelei patimi. Omul
vinova]i chiar f\r\ s\ ni se par\, sau ]inem în noi de bun\voie niscai semin]e ale r\ut\]ii [i
de aceea se înt\re[te cel r\u“.
651
Evagrie Monahul, op. cit., p. 97.
652
Cuviosul Isaia Pusnicul, op. cit., p. 134.
653
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 110.
654
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 371.
655
Cuviosul Isaia Pusnicul, op. cit., p. 281.
656
Sf=ntul Marcu Ascetul, op. cit., p. 337.
657
Calist Angelicude, op. cit., p. 390.
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p\tima[ are o viziune deformat\, p\tima[\ asupra lucrurilor ce-l
înconjoar\. Venind în contact cu acestea, mintea se întip\re[te de
realitatea lor pur fizic\, material\, de pofta p\tima[\, pe care o
ata[eaz\ la reprezentarea sau g=ndul simplu cu privire la ele.
Aceasta are loc, fie datorit\ lipsei unei discipline ascetice trupe[ti [i
suflete[ti, fie datorit\ tulbur\rilor diavole[ti.
Iar prin amintire, c=nd mintea reînvie [i retr\ie[te patimi
trecute, apuse, c=nd î[i aduce aminte de consumarea p\c\toas\
anterioar\ a unor lucruri fa]\ de care a avut un g=nd „compus“, ceea
ce mi[c\, din nou, mintea spre g=nduri [i în]elesuri p\tima[e. De
aceea, Sf=ntul Maxim M\rturisitorul consider\ c\ este mai u[or a
p\c\tui cu mintea dec=t cu lucrul [i este mai greu r\zboiul cu
g=ndurile, dec=t cel cu lucrurile.
Ascetica ortodox\ vorbe[te despre opt patimi, g=nduri sau
duhuri ale r\ut\]ii, corespunz=nd celor opt p\cate capitale 658.
Evagrie descrie astfel lucrarea acestora: „Opt sunt în total g=ndurile
cele mai generale (οι γεϖικωτατοι λογισµοι) ce cuprind toate
g=ndurile: înt=iul e cel al l\comiei p=ntecelui (γαστριµαργια),
dup\ care vine cel al desfr=n\rii (πορνεια), al treilea e cel al iubirii
de argin]i (φιλαργυρια), al patrulea e cel al întrist\rii (λυπη), al
cincilea e cel al m=niei (οργη), al [aselea e cel al l=ncezelii sau
plictiselii (ακηδια), al [aptelea e cel al slavei de[arte (κενοδοξια),
al optulea e cel al trufiei (υπερηφανια)“659.
Împotriva acestei tr\iri s\r\cite de semnifica]iile ei ad=nci,
cre[tinul lupt\ prin trezie, printr-o paza atent\ a tuturor mi[c\rilor
p\c\toase, izvor=te din iubirea de sine. Dac\ vom reu[i s\ ne
eliber\m de egoismul, egolatria sau egocentrismul nostru, vom da
658

Pornind de la Deuteronom 7,1 „Onomastica Sacra“ a lui Origen, „Capete despre
deosebirea g=ndurilor“ a lui Evagrie [i „Despre cele opt g=nduri ale r\ut\]ii“ , a Sf=ntului
Ioan Casian, s-a impus în spiritualitatea ortodox\ schema celor opt patimi generale.
659
Evagrie Monahul, Le traite pratique 6, p. 506, la Tomas Spidlik, op. cit., p. 287.
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lovituri de moarte nu doar filavtiei, ci tuturor patimilor, c\ci „cine a
t\iat-o pe aceasta, a t\iat deodat\ toate patimile ce se nasc din
ea“660. Cel ce a lep\dat de la sine pe maica patimilor, spune Sf=ntul
Maxim, u[or leap\d\ [i pe celelalte, ca m=nia, întristarea,
pomenirea r\ului [i cele ce urmeaz\661.
Ca metode de lupt\ împotriva acesteia, ascetica ortodox\ ne
recomand\ nevoin]ele [i ostenelile trupe[ti [i suflete[ti, prin care se
sting patimile, trezvia [i paza min]ii [i a g=ndurilor, necontenita
cugetare la moarte [i judecat\, rug\ciunea, închin\ciunile [i
metaniile. Toate acestea duc la dob=ndirea [i între]in în sufletul
nostru smerita cugetare.
~mpotriva acestor statageme, Petru Damaschinul recomand\
ca, `n vremea rug\ciunii, s\ ne facem mintea f\r\ form\, f\r\ chip,
f\r\ culoare, neprimind nimic, fie c\ e lumin\, fie foc, fie altceva [i
s\ ne `nchidem cugetul, s\ ne p\zim mintea [i g=ndurile [i s\ le
punem `n leg\tur\ cu Dumnezeu, s\ i le jertfim Lui. Acela[i lucru `l
cere [i Sf=ntul Marcu Ascetul, atunci c=nd ne spune s\ toate g=ndurile noastre trebuie `nchinate lui Hristos, `nc\ din faza lor de
genez\ sau de „g=nd `nt=i n\scut“. C=nd ne rug\m, s\ nu `ng\duim
nicidecum nici unui g=nd s\ intre, nici alb, nici negru, nici din
dreapt\, nici din st=nga, nici scris, nici nescris, afar\ de cererea
c\tre Dumnezeu [i de iluminarea [i de raza de lumin\ ce-i vine
p\r]ii conduc\toare a sufletului din cer662.
Prin cur\]irea ei, c=nd `[i reia vrednicia sa natural\, simpl\ [i
esen]ial\, c=nd se elibereaz\ de alipirile [i mi[c\rile trupe[ti [i
suflete[ti naturale, dob=ndind str\lucirea [i st\p=nirea de sine,
mintea, din starea de poten]\, devine minte `n lucrare.
660

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, capete despre dragoste. Suta a treia..., p. 114.
Ibidem. Suta a doua, p. 80.
662
Culegere din Sfin]ii P\rin]i, Despre rug\ciune [i luare-aminte, în Filocalia...,
volumul VIII, p. 391.
661
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~mpotriva „teologiei [i teomahiei diavolului“663, `n lucrarea
de dob=ndire a discern\m=ntului spiritual, o prim\ metod\, pe care
ne-o recomand\ P\rin]ii filocalici, este paza sau supravegherea
g=ndurilor [i punerea lor, de la prima ivire, `n leg\tur\ cu
Dumnezeu [i cu numele S\u m=ntuitor, prin rug\ciunea min]ii.
Modul `n care trebuie s\ lupt\m cu g=ndurile noastre [i cu ispitele
exterioare [i `n care s\ ne p\str\m cur\]ia g=ndurilor [i pacea min]ii,
ni-l descrie Sf=ntul Marcu Ascetul. Fundamental `n aceast\ lucrare
de paz\ a g=ndurilor este `nchinarea lor lui Hristos, jertfirea
g=ndurilor noastre `nt=i n\scute Lui.
Prin c\derea din lucrarea sa fireasc\, într-o lucrare contrar\
ei, mintea se face „dobitoceasc\“ [i „s\lbatic\“, [i întin=ndu-se de
lucrurile cugetate. Potrivit Sf=ntului Maxim M\rturisitorul,
necur\]ia min]ii const\ în patru lucruri: a avea o cuno[tin]\
mincinoas\, ca [i percep]ia noastr\ am\gitoare asupra realit\]ilor [i
lucrurilor; a ignora ceva „din cele universale“, adic\ a fi lipsi]i de
puterea de a discerne [i în]elege adev\ratele ra]iuni [i adev\rata
semnifica]ie a acestora; a avea g=nduri p\tima[e; [i a consim]i cu
p\catul664.
~mpotriva acestei împr\[tieri, `n lucrarea de dob=ndire a
pazei min]ii, o prim\ metod\, pe care ne-o recomand\ P\rin]ii
filocalici, este paza sau supravegherea g=ndurilor [i punerea lor,
de la prima ivire, `n leg\tur\ cu Dumnezeu [i cu numele S\u
m=ntuitor, prin rug\ciunea min]ii. Modul `n care trebuie s\ lupt\m
cu g=ndurile noastre [i cu ispitele exterioare [i `n care s\ ne p\str\m
cur\]ia g=ndurilor [i pacea min]ii, ni-l descrie Sf=ntul Marcu
Ascetul. Fundamental `n aceast\ lucrare de paz\ a g=ndurilor este
`nchinarea lor lui Hristos, jertfirea g=ndurilor noastre `nt=i n\scute

663
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Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 360.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a treia..., p. 109.
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Lui. Sf=ntul Marcu Ascetul vorbe[te despre om `n calitate de
„biseric\“ de „templu“; de structura eclesiologic\ a fiin]ei umane.
Lucrarea specific\ a omului este o „liturghie a min]ii“. El spune c\
templul este loca[ul sf=nt al sufletului [i al trupului, care este s\dit
de Dumnezeu. Altarul este masa n\dejdii, a[ezat\ `n acest templu.
Pe ea se aduce de c\tre minte [i se jertfe[te g=ndul `nt=i n\scut al
fiec\rei `nt=mpl\ri. ~n templul sufletului uman se afl\ „sf=nta
sfintelor“, `n care Hristos intr\ la Botez, ca ~naintemerg\tor. El,
Arhiereul ceresc prime[te g=ndurile `nt=i n\scute ale min]ii si le
mistuie `n focul dumnezeiesc.
A[adar, potrivit Sf=ntului Marcu Ascetul, orice g=nd, ce
apare `n planul con[iin]ei noastre, trebuie `nchinat, din prima clip\,
lui Hristos, pentru a nu fi r\pit de vr\jma[. Încrederea în propriile
g=nduri este considerat\ „[tiin]\ cu nume micninos“,665 de aceea
P\rin]ii duhovnice[ti ai Filocaliilor cer ca mintea s\ se
statorniceasc\ `n cugetarea la Dumnezeu. Prin `nchinarea
g=ndurilor ei lui Dumnezeu, ea este ferit\ de `n]elesurile p\tima[e.
Locul lor `l iau ra]iunile divine, sensurile reale ale lucrurilor, toate
acestea duc=nd spre Ra]iunea prim\ [i suprem\ - Logosul divin.
Tot ca metode de paz\ a g=ndurilor, Sf=ntul Maxim
recomand\ ca, `n vremea ispitei, s\ ne `nchidem sim]urile [i s\ ne
rug\m. Recomand\rile P\rin]ilor filocalici, vizeaz\ cercetarea
g=ndurilor [i lupta [i paza împotriva g=ndurilor p\tima[e sau t\ierea
acestora. Sfin]ii Varsanufie [i Ioan ne înva]\ c\, dac\ se ive[te
vreun g=nd „în el însu[i“, trebuie s\ cercet\m finalitatea lui, iar pe
cele rele s\ le t\iem, ca pe unele ce sf=r[esc în gheen\666.
C=nd nu am reu[it s\ `nchin\m g=ndurile noastre lui Hristos,
din faza de genez\ a lor sau de „cuvinte interioare“, aceia[i P\rin]i

665
666

Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 377.
Ibidem, p. 120.
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ne recomand\ efortul ascetic de `ntoarcere a min]ii `n ea `ns\[i, prin
alungarea g=ndurilor viclene p\trunse în minte, neîng\duindu-le s\
z\boveasc\ înl\untrul nostru667. În lucrarea de lupt\ împotriva
g=ndurilor ni se cere trezvie, pentru c\ „e propriu celor des\v=r[i]i
s\ lase g=ndul s\ intre în inima lor [i apoi s\-l scoat\“668.
Scriitorii filocalici ne încredin]eaz\ c\ altceva înseamn\ a
l\sa g=ndurile s\ intre în minte [i altceva a te învoi cu ele. În timp
ce prima etap\ nu este de os=ndit, cea de-a doua este vrednic\ de
os=nd\, ca una prin care se lucreaz\ p\catul. Din acest punct de
vedere decurg [i cele dou\ atitudini ascetice fa]\ de g=nduri: cel ce
poate s\ se împotriveasc\ acestor g=nduri, adic\ s\ lupte cu ele f\r\
a fi biruit, s\ le lase s\ p\trund\; cel care nu are aceast\ putere, s\ le
taie, alerg=nd la Dumnezeu669. Ascetul trebuie s\-[i cerceteze
g=ndurile; pe cele bune s\ le dezvolte, iar pe cele rele s\ le „cerce“,
adic\ s\ lupte cu ele670.
Prin aceast\ biruin]\ asupra g=ndurilor rele, mintea este
restabilit\ în „chipul dumnezeiesc“, suferind „prefacerea [i
preschimbarea mai presus de minte“, devenind „simpl\,
nehot\rnicit\, nesf=r[it\, necuprins\, într-o stare f\r\ chip [i f\r\
form\, f\r\ calitate, nefelurit\, f\r\ cantitate, neatins\ [i mai presus
de lume“671.

667

Calist Angelicude, op. cit., p. 390.
Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, op. cit., p. 181.
669
Ibidem, p. 427.
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Ascetica filocalic\ are metode clare de adunare din împr\[tiere sau risipire a min]ii
[i de statornicire a ei în adev\rata lucrare duhovniceasc\. Sf=ntul Nicodim Aghioritul,
editor al Filocaliei grece[ti, sintetizeaz\ înv\]\tura acestor P\rin]i duhovnice[ti,
vorbind de patru etape, trepte sau metode de adunare [i paz\ a min]ii [i a
g=ndurilor:1) Îndep\rtarea din minte a feluritelor preconcep]ii sau reprezent\ri a
faptelor; 2) S\ l\s\m mintea s\ se cufunde în medita]ii provind cele dumnezeie[ti, în
g=nduri duhovnice[ti: adev\rurile cuprinse în Sf=nta Scriptur\, în crea]ie [i via]\; 3)
Cugetarea la tainele vie]ii M=ntuitorului; 4) G=ndul permanent la ceasul mor]ii [i
judec\]ii noastre, la bucuriile promise sfin]ilor [i la os=nda p\c\to[ilor.
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Calist Catafygiotul, op. cit., p. 492.
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Posibilitatea p\catului este dat\ de ruperea armoniei dintre
minte [i inim\. Mintea r\t\ce[te, vagabondeaz\ în cele inferioare,
materiale, atr\g=nd în aceast\ r\t\cire [i inima, care le leag\, se
ata[eaz\ de aceste realit\]i m\rginite. Restaurarea ontologic\ a
fiin]ei umane se realizeaz\ pornind de la nivelul min]ii [i al inimii,
printr-un efort constant de paz\ a sa, de supraveghere a g=ndurilor,
prin care mintea se întoarce [i se une[te, cur\]it\, în inim\.
Ascetica ortodox\ distinge trei etape ale pazei min]ii:
1) Adunarea min]ii [i a g=ndurilor din `mpr\[tiere, prin care
acestea se unific\ `n jurul unui centru;
2) Reunificarea lor [i readucerea lor la o g=ndire simpl\;
3) ~nchiderea min]ii `n ad=ncul sufletului [i legarea ei de
pomenirea ne`ncetat\ a numelui lui Iisus.
Spiritualitatea ortodox\ subliniaz\ permanent faptul c\
trezvia nu este o simpl\ tehnic\ spiritual\, un simplu exerci]iu sau
performan]\ ra]ional\, ci rodul unei lucr\ri constante, a unui efort
sus]inut de `naintare `n via]a cre[tin\, pe calea eliber\rii de patimi [i
a dob=ndirii [i practic\rii virtu]ilor, culmin=nd cu smerenia,
rug\ciunea [i iubirea.
~ntre rug\ciune [i trezvia min]ii [i a inimii exist\ o leg\tur\
indisolubil\. Trezvia [i rug\ciunea se sus]in una pe alta, c\ci aten]ia
suprem\ vine din rug\ciunea ne`ncetat\; iar rug\ciunea din trezvia
[i aten]ia suprem\. Isihie Sinaitul a ar\tat c\ aten]ia `n cugetare
apropie de Dumnezeu. „Cu c=t e[ti mai atent la cugetare - spune el
- cu at=t te vei ruga cu mai mult dor lui Iisus. {i, iar\[i, cu c=t `]i
`ncetezi cugetarea cu mai pu]in\ grij\, cu at=t te vei dep\rta mai
mult de Iisus“672.
Lucrarea aceasta este dificil\, are un accentuat caracter
ascetic, [i de aceea P\rin]ii filocalici vorbesc despre „sudorile
672

Isihie Sinaitul, Cuv=nt despre trezvie [i virtute, în Filocalia..., volumul IV, p. 79.
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min]ii“673, despre „r\stignirea duhovniceasc\ a min]ii cu Hristos“674,
prin f\ptuirea moral\, prin paza sim]urilor care o pot împr\[tia [i
prin împlinirea poruncilor, despre „moartea mistic\ a min]ii“, iar
apoi de „învierea duhovniceasc\ a min]ii“675 [i „în\l]area ei“676.
Mintea eliberat\ de patimi, potrivit lui Talasie Libianul,
vede g=ndurile simple, în în]elesurile simple, iar locurile în care
petrece ea sunt: g=ndurile simple; contemplarea f\pturilor sau
lumina ve[nic\677, sau, în exprimarea Sf=ntului Maxim
M\rturisitorul, mintea, petrec=nd în contemplarea celor v\zute, sau
cerceteaz\ ra]iunile naturale ale lumii, sau pe cele indicate prin ele,
sau caut\ îns\[i Cauza lor, pe Creatorul lor, Dumnezeu678. Ea
petrece sau în în]elesurile simple, prime ale lucrurilor, sau în
contemplarea natural\ a celor v\zute, sau în cea a celor nev\zute,
sau în lumina Sfintei Treimi679. Aceasta este lucrarea „min]ii
cuv=nt\toare de Dumnezeu (teologic\)680, care a dob=ndit
nep\timirea [i tr\ie[te din contemplarea tainelor suprafire[ti ale
dumnezeirii.
Mintea se mut\, în acest fel, la „locul lini[tii“, de la cele
v\zute [i care cad sub sim]uri, la cele nev\zute [i spirituale“681.
“Sim]irea min]ii“, despre care vorbesc P\rin]ii filocalici în
leg\tur\ cu aceast\ treapt\ a urcu[ului duhovnicesc echivaleaz\ cu
„gustarea precis\ a realit\]ilor distincte din lumea nev\zut\“682.
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, în consonan]\ cu scriitorii
673

Filotei Sinaitul, op. cit., p. 116.
Sf=ntul Petru Damaschinul, Înv\]\turile duhovnice[ti ale Sf=ntului Petru
Damaschinul...,p. 59.
675
Ibidem, p. 59-60.
676
Ibidem, p. 60.
677
Talasie Libianul [i Libianul, op. cit., p. 28.
678
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a doua..., p. 77.
679
Ibidem.
680
Diadoh al Foticeii, Cuv=nt ascetic în 100 de capete..., p. 449.
681
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cele 225 de capete..., p. 39.
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Diadoh al Foticeii, op. cit., p. 425.
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filocalici, înva]\ c\ nimeni nu poate s\ alunge g=ndurile rele [i s\ le
p\zeasc\ pe cele bune, în simplitatea min]ii, dac\ nu-l va ajuta
Dumnezeu683. De aceea, calea spre lini[tea min]ii [i a g=ndurilor o
constituie invocarea sau chemarea lui Dumnezeu, închinarea
g=ndurilor „înt=i n\scute“ lui Dumnezeu, biruirea celor rele prin
chemarea numelui lui Iisus, biruirea celor rele prin chemarea
numelui lui Iisus.

R|BDAREA NECAZURILOR {I N|DEJDEA
Pentru spiritualitatea ortodox\, via]a duhovniceasc\ este o
permanent\ tindere înainte, o permanent\ epectaz\ c\tre culmile
des\v=r[irii, tr\it\ existen]ial, p=n\ la ]inta ei suprem\ - unirea cu
683

Sf=ntul Grigorie Sinaitul, op. cit., p. 188.
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Dumnezeu-Iubire. Aceast\ înaintare c\tre des\v=r[ire nu este doar
un urcu[, din treapt\ în treapt\, uniform, ci poart\ permanent în sine
caracterul unei lupte încordate pentru dob=ndirea asem\n\rii cu
Dumnezeu, c\tre „p\timirea îndumnezeirii“, prin har [i lucrare.
Via]a duhovniceasc\, dup\ cum o demonstreaz\ experien]a
marilor P\rin]i duhonice[ti, se desf\[oar\ între abisurile p\catului [i
piscurile virtu]ilor. Drumul c\tre virtute trece, vom vedea c\
obligatoriu, inevitabil, prin proba încerc\rilor duhovnice[ti, a
ispitelor [i necazurilor, a „sup\r\rilor f\r\ de voie“684, a „p\timirilor
f\r\ de voie“685.
De aceea, ascetica ortodox\ face din r\bdarea acestora o adev\rat\
virtute (a [asea din lista tradi]ional\ a virtu]ilor), în leg\tur\ cu
smerenia [i iubirea, c\ci scopul lor fundamental este dob=ndirea
smereniei sau smeritei cuget\ri, ce duce la adev\rata iubire de
Dumnezeu [i de semeni.
În]elegerea adev\ratei lor dimensiuni duhovnice[ti ne apropie de
]inta vie]ii cre[tine, încercarea de a le evita, eschivarea sau
aparentul lor refuz, le înmul]esc, împov\r=ndu-ne înaintarea.
În justificarea acestei concep]ii, spiritualitatea filocalic\
dezvolt\ o înv\]\tur\ duhovniceasc\ de o deosebit\ profunzime, ale
c\ror elemente esen]iale vom încerca s\ le subliniem în cele ce
urmeaz\.
Necesitatea sau obligativitatea încerc\rilor
O prim\ idee, enun]at\ deja, este aceea a necesit\]ii lor.
Aceste încerc\ri, ne spune Sf=ntul Isaac Sirul, sunt „neap\rat
684

Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoin]e, în Filocalia sau culegere din scrierile
Sfin]ilor P\rin]i care arat\ cum se poate omul cur\]i, lumina [i des\v=r[i. Traducere,
introducere [i note de Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, volumul X, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1981, p. 139.
685
Ibidem, p. 116.
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folositoare oamenilor“686, indiferent de treapta lor duhovniceasc\.
Ele sunt necesare at=t celor p\c\to[i, pentru a-i întoarce la
adev\rata via]\ spiritual\, c=t [i celor progresa]i duhovnice[te,
pentru a-i înt\ri [i ajuta s\ progreseze în asem\narea cu Dumnezeu.
Acela[i Sf=nt Isaac Sirul spune c\ „acela care fuge de ispite sau de
încerc\ri, fuge, de fapt, de virtute“687. Vorbind despre încerc\rile
sau necazurile trupe[ti [i despre cele suflete[ti, el ne îndeamn\ s\ ne
preg\tim cu toat\ puterea pentru cele trupe[ti, c\ci f\r\ de acestea
nu putem înainta spre des\v=r[ire, nu putem ajunge la odihna
dumnezeiasc\. Îns\ fa]\ de cele suflete[ti, ne recomand\ s\ ne ferim
a le tr\i, cer=nd ajutorul [i paza lui Dumnezeu.
În general, necazurile intr\ în mod necesar în iconomia
m=ntuirii, cel ce le prime[te fiind scutit de necazurile ve[nice688.
Exist\ o alternan]\ regulat\ între bucurii [i necazuri în lumea
aceasta. Lucrurile care c=ndva ne-au adus bucurii, mai t=rziu
pricinuiesc necazuri [i durere [i invers. În lucrurile care ne-au
produs triste]e [i necaz, se întrez\re[te mila [i r\splata lui
Dumnezeu, care sunt prilejuri de bucurie duhovniceasc\.
Puterea sau rezisten]a noastr\ la încerc\ri este un mod de a
proba dragostea noastr\ fa]\ de Dumnezeu. Cuviosul Nichita
Stithatul consider\ încerc\rile mijlocul cel mai eficient de probare a
prezen]ei sau a lipsei iubirii fa]\ de Creator, c\ci prin ele,
Dumnezeu urm\re[te s\ vad\ aplecarea sufletului nostru, spre cine
se înclin\ [i cui se d\ruie[te el: Creatorului sau ispitelor lumii
acesteia689.
686

Ibidem.
Ibidem, p. 234.
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Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\. Ascetica [i mistica,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1992,
p. 141-142.
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Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i despre
cuno[tin]\, în Filocalia..., volumul VI, p. 261.
687
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R\bdarea duhovniceasc\ a încerc\rilor ne apropie de
Dumnezeu. La început, cel încercat se roag\ lui Dumnezeu ca un
str\in, dar, pe m\sura r\bd\rii lor, se apropie de Dumnezeu,
devenindu-i fiu adev\rat690. Calea apropierii de Dumnezeu nu poate
fi alta, pentru P\rin]ii filocalici, dec=t cea a încerc\rilor, a luptei, a
lep\d\rii [i biruirii vr\jma[ului.
Cauzele încerc\rilor
Exist\ o pedagogie divin\, în baza c\reia încerc\rile sunt
necesare tuturor, spre exersare duhovniceasc\. „Încercarea - spune
Sf=ntul Isaac - este de folos oric\rui om (...) Cei ce se nevoiesc sunt
încerca]i, ca s\ sporeasc\ în bog\]ia lor, cei lene[i, ca s\ se p\zeasc\
de cele ce-i vat\m\...“691.
Cu privire la cauza acestor necazuri sau încerc\ri f\r\ de
voie, P\rin]ii filocalici ne dau detalii importante.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, ca de altfel întreaga literatur\
ascetic\, consider\ toate aceste p\timiri f\r\ de voie, pedeaps\
pentru p\cat. Cauza lor prim\ o constituie, p\catul str\mo[esc.
Prin aceasta, ne spune Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, omul a ajuns
ca, în loc s\ acorde cinstea cuvenit\ Creatorului s\u Ziditorului s\u,
a îndumnezeit crea]ia.
Aceasta corespunde, de fapt, defini]iei sau consisten]ei
r\ului, care const\ în „necunoa[terea cauzei celei bune a
lucrurilor“692. Aceasta, ne spune Sf=ntul Maxim, orbind mintea
omeneasc\, dar deschiz=nd larg sim]irea, l-a înstr\inat pe om cu
totul de cuno[tin]a de Dumnezeu [i l-a umplut de cuno[tin]a

690

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 236.
Ibidem, p. 251-252.
692
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, în Filocalia..., volumul 3, p.
34.
691
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p\tima[\ a lucrurilor ce cad sub sim]uri. Astfel, protop\rin]ii au
p\r\sit frumuse]ea dumnezeiasc\ menit\ s\ alc\tuiasc\ podoaba lor
spiritual\ [i au socotit zidirea v\zut\ drept Dumnezeu,
îndumnezeindu-o datorit\ faptului c\ e de trebuin]\ pentru sim]irea
trupului; iar trupul propriu legat prin fire de zidirea luat\ drept
Dumnezeu, l-au iubit cu toat\ pl\cerea. {i a[a, prin grija exclusiv\
de trup, au slujit cu toat\ s=rguin]a zidirii în loc de Ziditor693.
În acest mod ajungem la una dintre cele mai importante
înv\]\turi ale Sf=ntului Maxim M\rturisitorul, cea privind cercul
vicios, geneza lui, modul de declan[are [i activare a lui, ca resort
sau cauz\ ini]ial\ a durerii. Autorul acestei dureri, ca [i a pl\cerii de
care se leag\, nu este Dumnezeu, ci omul. Zidind firea omeneasc\,
Dumnezeu - afl\m de la acela[i Sf=nt P\rinte - nu a creat împreun\
cu ea nici pl\cerea, nici durerea din sim]ire, ci a dat min]ii o
anumit\ capacitate de pl\cere, ca dorin]\ natural\ a ei, prin care s\
se poat\ bucura în chip tainic de El. Pl\cerea [i durerea provin din
c\lcarea poruncii date de Dumnezeu primilor oameni. Pl\cerea
lucreaz\ coruperea voin]ei, durerea - os=nda spre destr\marea firii.
Pl\cerea duce la moartea de bun\voie a sufletului, durerea - la
nimicirea formei trupului694 .
Spre deosebire de pl\cerea natural\, zidit\ în om, care se
orienteaz\ spre Dumnezeu, aceast\ pl\cere este „o form\ a senza]iei
modelate în organul sim]ului, prin vreun lucru sensibil, sau un mod
al lucr\rii sim]urilor determinat de o poft\ nera]ional\“695. Prin
p\cat, pl\cerea natural\ s-a alterat, mi[c=ndu-se împotriva firii spre
împlinirea ei prin sim]uri. De aceea, Dumnezeu, dorind m=ntuirea
noastr\, a înfipt - spune Sf=ntul Maxim - provinden]ial în aceast\
pl\cere, ca pe un mijloc de pedepsire, durerea [i moartea, ca s\
693

Ibidem.
Ibidem, p. 348.
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Ibidem, p. 110.
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limiteze nebunia min]ii696 .
Nici în urma c\derii, omul nu a realizat gravitatea ei, ci a
ad=ncit [i mai mult acest cerc vicios. El a ajuns s\ aib\ „toat\
pornirea spre pl\cere [i toat\ fuga dinspre durere“697. Pentru
ob]inerea celei dint=i, el lupt\ cu toat\ puterea, de cea de-a doua
fuge cu toat\ s=rguin]a, crez=nd c\ poate s\ despart\ pl\cerea de
durere [i s\ se bucure numai de ea. Îns\, în pl\cere, este amestecat
chinul durerii, chiar dac\ pare ascuns celor ce o gust\, prin faptul c\
domin\ patima pl\cerii698. Încerc=nd s\-[i provoace o pl\cere mai
mare, omul ajunge, de fapt, s\-[i intensifice durerea.
A[adar, durerea, în]eleg=ndu-se prin aceasta suferin]a care
înso]e[te orice necaz sau încercare, [i moartea, au fost a[ezate
providen]ial de Dumnezeu, în firea omului, ca o piedic\ în calea
p\catului [i a r\ului. Durerea conform\ cu ra]iunea - spune Sf=ntul
Maxim - este un „antidot“, iar moartea - „o consecin]\ cuvenit\“.
Durerea f\r\ de voie [i moartea de pe urma ei sunt pedeaps\ pentru
pl\cerea de bun\voie699.
Chiar [i dup\ c\dere, Dumnezeu, din iubire nem\rginit\ fa]\
de crea]ia sa, a r=nduit un „plan prea bun [i negr\it în leg\tur\ cu
ea“700, restaurarea ontologic\ [i îndumnezeirea omului prin har.
Calea ruperii acestui cerc vicios al pl\cerii de bun\voie [i al durerii
f\r\ de voie l-a constituit înomenirea Fiului lui Dumnezeu. Prin
Întrupare [i Jertf\, M=ntuitorul a primit de bun\voie pedeapsa
pentru pl\cerea voluntar\ a firii [i durerea ce o înso]e[te701. Omul,
pentru a se îndrepta, pentru a-[i reveni din aceast\ stare vicioas\,
trebuia s\ fie zguduit stihial, s\ fie cutremurat în temeliile fiin]ei
696

Ibidem, p. 336-337.
Ibidem, p. 32.
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Ibidem, p. 32-33.
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sale, ori încerc\rile sunt astfel de zguduiri ale fiin]ei noastre702.
Prin Întruparea Sa [i via]a Sa de iubire [i jertf\, M=ntuitorul a dat
un temei ontologic încerc\rilor noastre. Pilda Sa ne este exemplu
deplin de r\bdare [i smerenie. Jertfa Sa pentru noi [i pentru a
noastr\ m=ntuire trebuie s\ ne devin\ un permanent îndemn de a ne
lua fiecare crucea [i de a ne o purta pe calea cea str=mt\, dar
fericit\, a vie]uirii virtuoase.
Prin Întruparea Sa, M=ntuitorul a venit în maxim\ apropiere
de omul pe care a vrut s\-l conduc\ spre culmile sfin]eniei.
Spre acestea, spune Sf=ntul Maxim, Dumnezeu ne conduce pe dou\
c\i: prin Providen]\ sau pe cale pozitiv\ [i prin Judecat\ sau pe
cale negativ\.
Pe calea pozitiv\, Dumnezeu îl cheam\ pe om la
des\v=r[ire, la sfin]enie, prin darurile cu care îi binecuvinteaz\
via]a duhovniceasc\, prin s\v=r[irea binelui [i sesizarea
ra]ionalita]ii crea]iei.
Pe cale negativ\ sau prin Judecat\, omul Îl cunoa[te pe
Dumnezeu prin privarea pedagogic\, iconomic\ de aceste daruri,
prin insuccesele, necazurile, bolile, suferin]ele personale sau ale
celor apropia]i, care trezesc în fiin]a noastr\ responsabilitatea [i
înc\lzesc rug\ciunea c\tre Dumnezeu703. Aceast\ cunoa[tere este
palpitant\, ap\s\toare, dureroas\, este o cale mai dramatic\ de
cunoa[tere a lui Dumnezeu, Creatorul [i Proniatorul nostru.
Îns\, ceea ce subliniaz\ permanent scrierile duhovnice[ti
ortodoxe este faptul c\, spre deosebire de calea pozitiv\ sau prin
Providen]\ de cunoa[tere a lui Dumnezeu, în care omul se
angajeaz\ benevol, din proprie ini]iativ\, dintr-un dor de
702

Vezi [i Dumitru St\niloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, edii]ia a II-a,
Editura Omniscop, Craiova, 1993.
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Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\ pentru Institutele teologice, vol. 1, Editura
Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1978, p. 140.
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des\v=r[ire, calea negativ\ o str\bate f\r\ s\ vrea, involuntar, din
pedagogie divin\ [i din necesitate duhovniceasc\.
Cele dou\ c\i, dup\ cum vom vedea, se îmbin\. La
cunoa[terea lui Dumnezeu prin darurile Sale, deci la pl\cerea în
suflet sau la bucuria duhovniceasc\ se ajunge prin îndelungi
osteneli [i încerc\ri. Tot a[a, în judecata lui Dumnezeu se
întrez\re[te speran]a în dragostea [i bun\tatea Sa nem\rginit\. Dac\
Dumnezeu ne face s\ trecem prin aceste încerc\ri, o face pentru c\
vrea [i a[teapt\ s\ ne întoarcem la via]a duhovniceasc\ cea fericit\,
pe care o aduce virtutea.
În primul caz, Dumnezeu ne d\ bunurile netrec\toare,
invit=ndu-ne s\ ne unim cu El [i cu al]ii în iubire. În al doilea caz,
ne mustr\ pentru c\ nu am f\cut aceasta mai înainte [i de bun\voie
[i ne cheam\ la poc\in]\, prin s\v=r[irea în viitor a ceea ce nu am
f\cut în trecut704. Îns\, am=ndou\ sunt situa]ii existen]iale, în care
Dumnezeu ne cheam\ la dialog [i ne îndeamn\ la iubire, a[tept=nd,
din partea noastr\ r\spunsul la aceast\ iubire.
Pronia [i Judecata sunt prezente [i oarecum devin constante
ale vie]ii noastre duhovnice[ti, împletindu-se, c\ci am v\zut c\
Sf=ntul Maxim spune clar c\ nu se poate desp\r]i pl\cerea de
durere. Nimeni nu poate s\ aib\ parte numai de pl\cere, cu at=t mai
mult duhovniceasc\, dup\ cum [i în durerea, de cele mai multe ori
trupeasc\, se ascunde n\dejdea [i speran]a în bucuria ce va urma
pl\cerii.
Precum Pronia este o activitate permanent\ a lui Dumnezeu,
tot a[a [i Judecata Sa se exercit\ permanent. Prin cea dint=i, ne
cheam\ spre cele bune, ar\t=ndu-ne frumuse]ea lor, prin cealalt\, ne
îngroze[te cu cele contrare. Îns\, în ambele, El ne conduce, precum
un tat\ bun î[i educ\ [i îndrum\ copilul pe calea cea dreapt\, at=t
704

Ibidem, p. 144.
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prin îndemnuri pozitive, c=t [i prin privare de daruri [i chiar prin
pedepse 705.
Sf=ntul Maxim exprim\ pe larg aceast\ alternan]\ între
bucurii [i necazuri, între Pronie [i Judecat\, spun=nd c\ „exist\ o
regul\ [i o lege a Providen]ei a[ezat\ în f\pturi, potrivit c\reia cei ce
s-au ar\tat nerecunosc\tori pentru bunurile primite, sunt pov\]ui]i
spre recuno[tin]\ prin cele potrivnice, trebuind s\ fac\ experien]a
celor contrare ca s\ cunoasc\ purtarea dumnezeiasc\ care le-a
d\ruit bunurile. {i s-a r=nduit a[a, ca nu cumva, îng\duindu-ni-se de
Providen]\ s\ ne p\str\m neclintit\ p\rerea de noi în[ine pentru
faptele cele bune, s\ ne rostogolim în dispozi]ia opus\ a m=ndriei,
socotind virtutea [i cuno[tin]a ca izb=nzi fire[ti ale noastre, nu ca
daruri dob=ndite prin har“706.
Prin urmare, încerc\rile sau necazurile f\r\ de voie sunt
cauzate de abaterea noastr\ de la calea cea dreapt\ a vie]ii
virtuoase.
Cauza general\ a încerc\rilor, a suferin]ei [i durerii
duhovnice[ti o constituie p\catul, ca stare paranatural\,
paranormal\ a vie]ii duhovnice[ti. Ele se produc atunci c=nd omul
face lucruri potrivnice firii lui707. De aceea, ele urm\resc
restaurarea firii umane. Sf=ntul Marcu Ascetul spune c\ „necazurile
care vin asupra oamenilor sunt roadele p\catelor proprii“708. La
r=ndul lui, Sf=ntul Maxim spune c\ omul trebuie „s\ bea paharul
judec\]ii dumnezeie[ti“709 cu un întreit scop: stingerea p\catelor
705

Idem, Spiritualitatea ortodox\..., p. 134.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, op. cit., p. 228-229.
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Ava Dorotei, Ale celui între sfin]i, p\rintele nostru Dorotei. Felurite înv\]\turi
l\sate ucenicilor s\i c=nd a p\r\sit m=n\stirea Avei Serid [i a întemeiat cu ajutorul
lui Dumnezeu m=n\stirea sa, dup\ moartea Avei Ioan, proorocul, [i dup\ t\cerea
des\v=r[it\ a Avei Varsanufie, în Filocalia..., volumul IX, p. 607.
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Sf=ntul Marcu Ascetul, Despre cei ce cred c\ se îndreapt\ din fapte, în Filocalia...,
volumul 1, p. 311.
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Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Cuv=nt ascetic, în Filocalia..., volumul 2, p. 311.
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trecute, îndreptarea neaten]iei prezente [i ocolirea p\catelor
viitoare.
Sf=ntul Maxim dezvolt\ aceast\ idee, ar\t=nd c\ Dumnezeu
îng\duie s\ fim încerca]i pentru cinci pricini sau din cinci cauze.
Cea dint=i, pentru ca fiind încerca]i, s\ dob=ndim discern\m=ntul
spiritual, care distinge clar virtutea de p\cat. A doua, pentru ca
dob=ndind virtutea prin lupt\ [i durere, s\ „o avem sigur\ [i
nestr\mutat\“. A treia, pentru ca înaint=nd în practicarea virtu]ii, s\
nu ne îng=mf\m, ci s\ ne smerim. A patra, ca dup\ ce am fost
ispiti]i de p\cat, am luptat cu el [i l-am biruit, s\-l ur=m cu „ur\
des\v=r[it\“. A cincea, considerat\ mai presus de toate, este ca,
eliber=ndu-ne de p\cat [i de patim\ [i înaint=nd în via]a de virtute,
s\ nu uit\m sl\biciunea noastr\, nici puterea Celui ce ne-a ajutat710.
Sf=ntul Maxim l\rge[te [i mai mult num\rul cauzelor pentru
care omul este încercat, spun=nd c\ „omul rabd\ p\timiri pentru
una din acestea: sau pentru dragostea lui Dumnezeu, sau pentru
n\dejdea r\spl\tirii, sau de frica muncilor, sau de frica oamenilor,
sau pentru fire, sau pentru pl\cere, sau pentru c=[tig, sau pentru
slava de[art\, sau de nevoie“711.
La acestea cauze, pentru care Dumnezeu îng\duie s\ fim
ispiti]i sau pentru care p\r\se[te pe cel p\c\tos, Cuviosul Nichita
Stithatul adaug\: slava de[art\, os=ndirea aproapelui [i f\lirea cu
virtu]ile.
Cei p\c\to[i sunt încerca]i datorit\ p\catelor lor, pentru a le p\r\si [i
a se întoarce pe calea virtu]ii. Harul îng\duie ca încerc\rile [i
necazurile s\ se înt\reasc\ asupra omului, spune Sf=ntul Isaac Sirul,
atunci c=nd vede c\ în el a început s\ r\sar\ m=ndria sau slava
de[art\, p=n\ c=nd omul î[i va da seama de sl\biciunea [i neputin]a

710
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Ibidem, p. 93-94.
Ibidem, p. 119.
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sa [i va c\uta s\-L dob=ndeasc\ pe Dumnezeu, cu smerenie 712.
Acestea sunt, a[adar, încerc\rile generale prin care trece
omul c\zut din starea haric\ dob=ndit\ în Taina Sf=ntului Botez,
p=n\ la restaurarea ontologic\ a firii sale, p=n\ la redob=ndirea
con[tiin]ei prezen]ei [i lucr\rii harului sfin]itor în el.
Îns\ nu doar cei c\zu]i în p\cat sunt încerca]i, ci [i cei
înainta]i în via]a duhovniceasc\. La ace[tia, încerc\rile sunt urm\ri
ale r=vnei [i st\ruin]ei pe calea des\v=r[irii. Pentru ace[tia, ne spune
Sf=ntul Isaac, necazurile sunt mai aspre [i mai tari [i izvor\sc
din toate p\r]ile713.
Lucrarea virtu]ii este grea [i înso]it\ de necazuri, de aceea drumul
virtu]ii este considerat „drumul r\stignirii“714, ale c\rui c\i sunt
aspre [i valuri înfrico[\toare. Pentru cei înainta]i spiritual, „reaua
p\timire“ [i suferin]ele duhovnice[ti devin o cale a crucii, a
apostolatului, a muceniciei.
Oric=t ar încerca cineva s\ evite [i s\ se fereasc\ de aceste
încerc\ri, ele sunt absolut necesare [i prezente în via]a aceasta. Ele
constituie o încercare de fiecare zi [i de fiecare ceas a iubirii
noastre fa]\ de Dumnezeu. Lupta cu ispitele de voie [i f\r\ de voie
face parte din iconomia divin\. Întreaga via]\ duhovniceasc\ este o
lupt\ pentru dob=ndirea asem\n\rii cu Dumnezeu, care ia forme
variate, uneori dramatice.
Via]a, at=t a celui drept, c=t [i a celui p\c\tos, este pres\rat\
cu necazuri. De aceste încerc\ri nu se poate eschiva nimeni.
Conteaz\, îns\, modul în care cel încercat le în]elege, le valorific\
spiritual [i le dep\[e[te: prin poc\in]\ [i spre m=ntuire sau prin
desn\dejde [i spre os=nda sa. Celui dint=i, ele îi sunt m=ntuitoare,
celui din urm\ stric\toare [i pierz\toare.
712

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 101.
Ibidem.
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Ibidem, p. 104.
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Aceste încerc\ri au un caracter dramatic [i paradoxal [i de
aceea fiecare [i le face sprijin sau piedic\ în calea apropierii sale de
Dumnezeu. În ele sunt amestecate „m=ng=ierea [i str=mtor\rile,
lumina [i întunericul, îngustarea [i l\rgimea“715.
Dac\ sunt în]elese în adev\rata lor ra]iune, duhovnice[te, ele sunt
semn al urcu[ului duhovnicesc al credinciosului. Dac\ sunt
acceptate cu revolt\ sau chiar cu învinov\]irea altora - Dumnezeu,
semeni [i diavoli, atunci ele sunt prilej de îndoit\ suferin]\ [i de
os=nd\. În]elese duhovnice[te, ele sunt spre cre[terea [i înaintarea
noastr\ spre unire în lumin\ cu Dumnezeu. Acuzate, ele ne devin
cale spre o [i mai accentuat\ c\dere spiritual\.
Evenimentele vie]ii au un profund caracter [i rost
pedagogic: cele bune sunt m\rturie, cele rele - mustrare spre
îndreptare.
Scopul încerc\rilor f\r\ de voie
Cele mai frumoase sentin]e sau exprim\ri despre rolul
duhovnicesc al încerc\rilor [i suferin]elor din aceast\ via]\ ni le-au
l\sat Sf=ntul Marcu Ascetul, Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Sf=ntul
Ioan Sc\rarul [i mai ales Sf=ntul Isaac Sirul, care vorbe[te despre o
adev\rat\ teologie a necazurilor sau a încerc\rilor.
Necazurile, în viziunea acestor P\rin]i duhovnice[ti au mai
multe dimensiuni [i urm\resc mai multe scopuri, în planul
iconomiei divine, cu privire la fiecare persoan\ uman\.
Mai înt=i, prin necazuri, Dumnezeu ne îndep\rteaz\ de
p\cate [i de patimi. Fiind o consecin]\ a p\catelor noastre sau ale
altora, încerc\rile pot fi evitate prin ura p\catului. Pe de alt\ parte,
ele îndeamn\ la o tot mai accentuat\ poc\in]\, prin care se
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Ibidem, p. 224.
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restabile[te transparen]a firii noastre în plan duhovnicesc.
Încerc\rile au la baz\ „o judecat\ dreapt\ a lui
Dumnezeu“716.
Scopul lor general este dob=ndirea vie]ii virtuoase întru smerit\
cugetare. Sf=ntul Isaac spune c\ virtutea est maica întrist\rii, iar
aceasta na[te smerenia, care aduce harul Sf=ntului Duh717. Ele sunt
un mijloc de verificare a ata[amentului ostenitorului fa]\ de
Dumnezeu sau fa]\ de lume [i ispitele ei. Celor dint=i, spune
Cuviosul Nichita Stithatul, adic\ celor ce sporesc în dragostea fa]\
de Dumnezeu, El le d\ruie[te har îndoit, în timp ce pe cei robi]i
lumii [i am\girilor ei, Dumnezeu îi biciuie[te cu ispite [i necazuri [i
mai mari, p=n\ c=nd vor ajunge [i ei, prin lacrimi, s\ c=[tige
nepl\cerea fa]\ de lucrurile v\zute [i nestatornice, îndrept=ndu-se
spre Dumnezeu, sensul [i ra]iunea lor suprem\718.
Prin osteneli [i necazuri, spune Sf=ntul Maxim, sufletul se
cur\]\ de „murd\ria pl\cerii [i smulge cu totul afec]iunea fa]\ de
lucrurile materiale, descoperindu-i paguba ce o are din iubirea fa]\
de ele“719.
Scopul lor este, deci, profund duhovnicesc: evitarea
m=ndriei [i dob=ndirea smeritei cuget\ri. Ele au scopul de a
dob=ndi con[tiin]a neputin]ei noastre [i con[tiin]a puterii
dumnezeie[ti, de a dob=ndi sim]irea curat\, duhovniceasc\ a harului
Duhului Sf=nt720.
Sf=ntul Isaac spune c\ r\splata nu se d\ virtu]ii, nici ostenelii pentru
ea, ci smereniei ce se na[te din ele. Dac\ aceasta lipse[te, dac\
încerc\rile sau necazurile nu îl conduc pe p\timitor la smerenia
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Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 111.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 202.
718
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 261.
719
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 111.
720
Ibidem, p. 229
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adev\rat\, în de[ert se fac cele dint=i“721.
Necazurile ce vin asupra noastr\ au scopul de a ne proba, de
a ne încerca t\ria credin]ei [i puterii noastre duhovnice[ti, dar, în
acela[i timp, ele dau firii umane t\rie, r\bdare, în]elepciune [i
n\dejde.
Limitele încerc\rilor
O înv\]\tur\ constant\ a P\rin]ilor filocalici este c\
încerc\rile vin asupra noastr\, în limitele rezisten]ei nostre
duhovnice[ti, a puterii noastre de a le suporta [i propor]ional
cu p\catele sau virtu]ile personale.
Ava Dorotei ne spune c\ Dumnezeu nu îng\duie s\ vin\
asupra noastr\ vreun lucru peste puterea noastr\722, iar Sf=ntul Isaac
Sirul spune acela[i lucru, în exprimare pozitiv\: Dumnezeu
îng\duie s\ se trimit\ omului încerc\ri pe m\sura lui, ca s\ poat\
purta greutatea lor. Deci ele sunt în limitele firii, suportabile.
La fel, dup\ r\bdarea de care d\m dovad\, ni se u[ureaz\
greutatea acestora [i ni se d\ m=ng=iere. Iar dup\ m=ng=iere, se
m\re[te [i dragostea noastr\ c\tre Dumnezeu723. Virtu]ile au
împletite cu ele întrist\rile, ostenelile, necazurile, îns\ pe m\sura
acestora este [i m=ng=ierea din partea lui Dumnezeu.
Cuviosul Nichita Stithatul ne arat\ c\ ostenelile sunt la început sau
încep\torilor, pricinuitoare de durere. Cei de pe treapta de mijloc,
deprin[i cu nevoin]a, descoper\ în r\bdarea lor o anumit\ pl\cere [i
o lini[te neîn]eleas\. Iar pe cei în care s-a s\l\[luit prin lucrarea
deplin\ a virtu]ilor Duhul Sf=nt, ele îi umplu de o bucurie [i o
veselie negr\it\, deschiz=ndu-li-se un izvor de lacrimi, ca un efect
721

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 202.
Ava Dorotei, op. cit., p. 611.
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al poc\in]ei724. Tot Cuviosul Nichita, referindu-se la bolile trupe[ti
[i la semnifica]ia lor duhovniceasc\, ne spune c\: „Bolile sunt
folositoare celor încep\tori în via]a virtuoas\. Ele fac trupul
neputincios, ca s\-l ajute în vestejirea [i sl\birea aprinderii afl\toare
în el; iar cugetul p\m=ntesc al sufletului îl sub]iaz\, în vreme ce-i
înt\resc [i îi împuternicesc curajul, de poate spune dup\
dumnezeiescul apostol: «C=nd sunt slab, atunci sunt tare» (2 Cor.
XII,10). Dar pe c=t sunt de folositoare bolile acestora, pe at=t de
v\t\m\toare sunt ele celor ce-au sporit în ostenelile virtu]ilor [i s-au
ridicat deasupra sim]urilor [i au ajuns la vederi cere[ti. C\ci îi
întrerup de la îndeletnicirea cu cele dumnezeie[ti, le îngroa[\ prin
dureri [i greut\]i partea în]eleg\toare a sufletului, o tulbur\ cu norul
descuraj\rii [i usuc\ lacrimile umilin]ei cu seceta durerilor“725.
Gradul de încercare este propor]ional cu patimile noastre
sau cu treapta des\v=r[irii nostre duhovnice[ti. În general, exist\ o
simetrie între acestea. Cel mai greu încerca]i sunt cei mai
împ\timi]i, mai robi]i patimilor trupe[ti [i suflete[ti [i cei mai
înainta]i în lucrarea virtu]ilor. Cei înv=rto[ati trec prin „probe
înfrico[\toare“, p=n\ se întorc la poc\in]\. Cei înainta]i sunt [i mai
greu încerca]i, pentru a se ar\ta t\ria lor în virtute.
Întrist\rile pe care Dumnezeu le îng\duie asupra noastr\ au
mai multe nuan]e sau etape. P\rin]ii duhovnice[ti vorbesc despre
întristare, m=nie, retragere [i p\r\sire din partea lui
Dumnezeu.
Întristarea pe care sufletul o simte în încerc\ri este de dou\
feluri: în leg\tur\ cu afectele de pl\cere, sau cu cele de durere,
despre care am v\zut c\ vorbe[te Sf=ntul Maxim.
Cea dint=i, întristarea lumii sau, mai degrab\, dup\ pl\cerile [i

724
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Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 220.
Ibidem, p. 248-249.
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ispitele lumii, este o patim\ aduc\toare de stric\ciune în suflet [i în
trup [i izvor\[te din nelini[tea fa]\ de cele vremelnice, trec\toare.
Cea de-a doua, întristarea dup\ Dumnezeu, este folositoare,
m=ntuitoare, lucr=nd r\bdarea ostenelilor [i ispitelor [i duc=nd
sufletul c\tre poc\in]\. Ea sub]iaz\ prin lacrimi iarna patimilor [i
norii p\catului, lini[te[te marea cuget\rii [i duce, în final, la
restabilirea st\rii noastre harice naturale, ini]iale, de transparen]\
fa]\ de lucrarea [i conlucrarea cu el.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul mai vorbe[te despre o
întristare interioar\ [i o întristare exterioar\ sau despre una
ascuns\ în suflet [i alta ar\tat\ prin sim]ire. Cea dint=i este
urmarea bucuriei din suflet, iar cea de-a doua este urmarea pl\cerii
tr\it\ cu sim]urile. Cea din sim]uri este urmare a patimilor de bun\
voie ale sim]urilor, cealalt\ a celor f\r\ de voie sau a încerc\rilor, a
necazurilor ce vin asupra noastr\ din iconomie726.
Aceast\ îndoit\ întristare este urmare a celor dou\ feluri de
ispite. Întristarea sim]irii se na[te din lipsa pl\cerilor trupe[ti, pe
care omul nu [i le mai poate procura. Cea din suflet sau din minte
se produce din lipsa bunurilor sufletului.
Spre deosebire de întristarea din sim]uri, pe care o provoac\
patima, întristarea cea dup\ Dumnezeu, ce înso]e[te încerc\rile [i
p\timirile cele f\r\ de voie e împreunat\ cu bucuria duhovniceasc\.
Dintre roadele acesteia, Sf=ntul Casian spune c\ „face pe om
os=rduitor [i ascult\tor spre toat\ lucrarea cea bun\, prietenos,
smerit, bl=nd, gata s\ sufere r\ul [i s\ rabde toat\ buna osteneal\ [i
zdrobirea, ca una ce e cu adev\rat dup\ Dumnezeu. Ea face s\ se
arate în om roadele Sf=ntului Duh, care sunt: bucuria, dragostea,
pacea, îndelunga r\bdare, bun\tatea, credin]a [i înfr=narea. De la
întristarea cea potrivinic\, îns\, cunoa[tem roadele duhului celui
726

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 308.
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r\u, adic\ tr=nd\via, lipsa de r\bdare, m=nia, ura, împotrivirea în
cuv=nt, lenea la rug\ciune...“727.
Tot Sf=ntul Maxim împarte întristarea în sup\rare, necaz,
pizm\ [i mil\, ar\t=nd c\ „întristarea cea de laud\“ sau „întristarea
m=ntuitoare“, cea dup\ Dumnezeu este „st\p=n\ neîndurerat\ a
patimilor“ [i „maica cuvioas\ [i sl\vit\ a virtu]ilor“728.
Aceast\ întristare este hr\nit\ de cugetarea la judecat\ [i este
sus]inut\ de n\dejdea învierii. Arma ei de lupt\ este bl=nde]ea,
rodul ei este iubirea, iar sf=r[itul spre care conduce ea este
Împ\r\]ia cerurilor [i bucuria în bun\t\]ile viitoare. Rodul ei este
virtutea cea mai înalt\ - smerita cugetare.
Aceast\ întristare produce în sufletul credinciosului teama
sau temerea. Aceasta este [i ea de dou\ feluri: una curat\, a celor
drep]i, teama de Dumnezeu. Ea r\m=ne în veacul veacului [i se
manifest\ prin grija fa]\ de cur\]ia [i neprih\nirea con[tiin]ei. Cea
de-a doua, necurat\, este a celor p\c\to[i, care a[teapt\ de la
Dumnezeu pedepse pentru gre[eli. Aceasta din urm\ se stinge [i
trece prin poc\in]\729.
Tot în leg\tur\ cu încerc\rile sau necazurile f\r\ de voie,
scrierile ascetice vorbesc despre m=nia lui Dumnezeu. Aceasta
este totdeauna o „m=nie m=ntuitoare“, sub forma îng\duin]ei ce o
acord\ Dumnezeu duhurilor rele s\ r\zboiasc\ sufletul [i mintea
ostenitorului. Scopul acestei m=nii m=ntuitoare este ca mintea
„p\timind cele de necinste, dup\ ce s-a l\udat cu virtu]ile, s\
cunoasc\ cine este d\t\torul lor sau ca s\ se vad\ dezbr\cat\ de
727

Sf=ntul Ioan Casian, Despre cele opt g=nduri ale r\ut\]ii, în Filocalia..., volumul 1,
p. 153-154.
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Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Scrieri. Partea a doua. Scrieri [i epistole hristologice
[i duhovnice[ti. Traducere din grece[te, introducere [i note de Pr. Prof. Dumitru
St\niloae, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne,
Bucure[ti, 1990, p. 41.
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bunurile str\ine, pe care a socotit c\ le are de la sine, f\r\ s\ le fi
primit“730 .
Dac\ nici acum credinciosul nu în]elege rostul încerc\rilor
[i st\ruie mai departe în p\cat sau patim\, el este p\r\sit de harul
Duhului Sf=nt [i de Dumnezeu Însu[i. Harul Duhului Sf=nt,
primit la Botez, se retrage, a[tept=nd ca, prin încerc\rile mai mari,
ce vor urma, sufletul s\ se întoarc\, prin poc\in]\, spre virtute.
Acest har, spun Sfin]ii Calist [i Ignatie, este primit prin
Taina Sf=ntului Botez, „cu totul des\v=r[it“731. Lucrarea patimilor,
grija exclusiv\ de cele vremelnice [i reaua lor întrebuin]are fac ca
patimile s\ întunece [i s\ acopere harul.
Sf=ntul Grigorie Sinaitul vorbe[te depre dou\ trepte ale acestei
lep\d\ri harice: una în sensul de lep\dare propriu-zis\, datorit\
lucr\rii st\ruin]ei în s\v=r[irea patimilor. Aceast\ înv=rto[are a
sufletului [i insensibilitatea la lucrarea sfin]itoare a harului duce la
lipsirea des\v=r[it\ de el, prin care omul se face s\la[ al patimilor,
„acum [i în veacul viitor“. Dep\rtarea harului este echivalat\ de
Calist Patriarhul cu pierderea chipului dumnezeiesc al vie]ii [i
introducerea celui al fiarei sau dobitocului.
Celor ce vie]uiesc, îns\, curat, Duhul Sf=nt se face „suflet
sufletului“, iar roadele împ\rt\[irii [i rev\rs\rii lui sunt: dorirea Lui
întru smerenia s\r\ciei, lacrima f\r\ durere, pururea curg\toare,
iubirea întreag\ [i nemincinoas\ fa]\ de Dumnezeu [i de aproapele,
bucuria din inim\ [i veselia de Dumnezeu, îndelunga r\bdare în
cele ce suntem datori s\ le r\bd\m, bl=nde]ea fa]\ de to]i, bun\tatea,
unirea min]ii, vederea [i lumina, puterea fierbinte pururea
mi[c\toare a rug\ciunii, negrija de cele trec\toare, prin ]inerea de
730

Ibidem, p. 234.
Calist [i Ignatie Xanthopol, A celor dintre monahi Calist [i Ignatie Xanthopol:
Metod\ [i regul\ foarte am\nun]it\ pentru cei ce-[i aleg s\ vie]uiasc\ în lini[te [i
singur\tate, în Filocalia..., volumul VIII, p. 24.
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minte a celor ve[nice“732.
P\r\sirea din partea lui Dumnezeu se înt=mpl\ atunci c=nd omul
face lucruri potrivnice st\rii lui naturale, harice.
Aceast\ p\r\sire îmbrac\ [i ea dou\ forme: una în sens de
pov\]uire, ca o îng\duin]\, iar alta de lep\dare. Cea în sens de
îng\duin]\ sau pov\]uire, afl\m de la Sf=ntul Marcu Ascetul, nu
lipse[te sufletul de lumina dumnezeiasc\, ci harul î[i ascunde
prezen]a sa, cu scopul ca sufletul lipsit de harurile sale duhovnice[ti
[i ispitit de diavoli, s\ caute cu fric\ [i mai mult\ ajutorul lui
Dumnezeu. Spre deosebire de cea dint=i, p\r\sirea în sens de
lep\dare lipse[te cu totul sufletul de ajutorul lui Dumnezeu [i îl
pred\ „legat dracilor“733.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul consider\ c\ sunt patru feluri
generale ale p\r\sirii din partea lui Dumnezeu: din iconomie, ca
prin p\ruta p\r\sire cei încerca]i s\ se m=ntuiasc\; spre dovedire,
ca la Iov [i Iosif, spre înt\rire în credin]\; spre pov\]uire
duhovniceasc\, ca la Apostolul, ca smerindu-se în cugetare, s\
p\streze cov=r[irea harului; spre pedeaps\, spre poc\in]\ 734.
Notele specifice p\r\sirii pov\]uitoare sunt: ea aduce
sufletului întristare mult\, o anumit\ smerenie [i dezn\dejde
m\surat\. Ea produce în inim\ frica de Dumnezeu [i lacrimi de
m\rturisire, înso]ite de dorin]a de t\cere.
P\r\sirea în sens de lep\dare las\ sufletul s\ se umple de
dezn\dejde, de necredin]\, de fumul m=ndriei [i al m=niei.
C=nd suntem cuprin[i de p\r\sirea cea pov\]uitoare sau
m=ntuitoare, trebuie s\-I aducem lui Dumnezeu mul]umire înso]it\
de rug\ciuni de iertare. În cazul celei de-a doua, trebuie s\-i
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Calist Patriarhul, Capete care au lipsit, în Filocalia..., volumul VIII, p. 280-281.
Diadoh al Foticeii, Cuv=nt ascetic în 100 de capete, în Filocalia..., volumul 1, p. 461.
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Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a doua, în Filocalia...,
volumul 2, p. 142.
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aducem m\rturisirea pentru p\catele s\v=r[ite [i lacrimi de
poc\in]\735. P\rin]ii duhovnice[ti subliniaz\ faptul c\ [i atunci c=nd
suntem încerca]i f\r\ de voie, în aceste necazuri sau p\timiri se
ascunde harul Sf=ntului Duh [i mila lui Dumnezeu. Ele exprim\
paradoxul iubirii lui Dumnezeu: în toate durerile f\r\ de voie se
ascunde mila lui Dumnezeu, care atrage la poc\in]\ pe cel ce le
rabd\ [i îl p\ze[te de muncile ve[nice736. De aceea, [i Sf=ntul
Maxim consider\ c\ toate felurile de p\r\sire sunt m=ntuitoare [i
pline de iubirea de oameni a lui Dumnezeu737.
Întrist\rile ne sensibilizeaz\ la lucrarea harului. Acesta,
spune Sf=ntul Isaac, vine în minte înainte de încerc\ri [i ne ajut\,
îns\ în sim]ire, dup\ acestea. Sim]irea încerc\rilor vine înaintea
sim]irii harului, pentru dob=ndirea libert\]ii noastre, c\ci harul nu
for]eaz\ niciodat\. Tot a[a, el nu se arat\ niciodat\ în cineva înainte
de a gusta încerc\rile738. Tot el ne spune c\ acelora încerca]i,
Dumnezeu le d\ r\splata sau darul sim]irii p\catelor proprii, ca nu
cumva s\ plece de aici împov\ra]i de aceste necazuri 739.
R\darea necazurilor [i n\dejdea.
Încerc\rile sunt considerate „toiagul Judec\torului“740 [i de
aceea omul trebuie s\ le primeasc\ pe acestea, ca de la
Dumnezeu [i spre folosul s\u duhovnicesc, cu smerenie [i
n\dejde.
Sf=ntul Isaac ne spune c\ dac\ le primim cu r\bdare, cu
smerenie [i cu n\dejde, dac\ ne aducem aminte de nedrept\]ile
735

Sf=ntul Marcu Ascetul, op. cit., p. 461.
Ibidem, p. 329.
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Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste..., p. 142.
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Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 243
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Ibidem, p. 359.
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Ibidem
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s\v=r[ite [i le m\rturisim cu poc\in]\ lui Dumnezeu, atunci
Dumnezeu ne va încerca prin necazuri scurte [i mai mici. Dac\,
îns\, nu dovedim smerenie [i poc\in]\, ci, în loc de a ne recunoa[te
p\catele pentru care suntem pedepsi]i, ne înv=rto[\m în necazurile
noastre [i învinov\]im pe Dumnezeu pentru ele, pe oameni sau pe
draci, consider=ndu-ne pe noi în[ine nevinova]i, atunci toate
acestea ne pricinuiesc „o m=hnire neîncetat\ [i necazurile noastre
se fac cumplite“741.
Dac\ ne vom aminti necontenit - spune Sf=ntul Antonie - c\
în via]\ trebuie s\ r\bd\m mici [i scurte necazuri, dup\ moarte ne
vom bucura de cea mai mare pl\cere [i de fericirea ve[nic\.
Împrejur\rile dificile din via]a noastr\, care se înfing ca
ni[te cuie în fiin]a noastr\, ne îndeamn\ la rug\ciune mai sim]it\,
iar în cursul acestei rug\ciuni, prezen]a lui Dumnezeu ni se face [i
mai evident\742. Este o prezen]\ iubitoare, asemenea unui tat\ bun
ce î[i iube[te copilul [i, cu durere în suflet, este nevoit s\ recurg\ la
o pedeaps\, din perspectiva îndrept\rii copilului s\u [i a înaint\rii
lui pe calea cea bun\.
Isihie Sinaitul ne înva]\ ca atunci c=nd am fost cuprin[i de
necazuri, descuraj\ri [i dezn\d\jduiri, s\ facem ceea ce a f\cut
David: „s\ ne v\rs\m inima noastr\ înaintea lui Dumnezeu [i
rug\ciunea [i necazul nostru s\ le vestim Domnului.“ {i El, care ne
cunoa[te starea sufletului nostru, ne va c=rmui cu în]elepciune,
u[ur=nd necazul nostru [i în\l]=ndu-ne din întristare“743 .
Sfin]ii Varsanufie [i Ioan ne dau urm\torul sfat, în r\bdarea
încerc\rilor [i în]elegerea lor duhovniceasc\: „Iar despre celelalte
g=nduri, pune în seama lui Dumnezeu tot g=ndul, zic=nd:
„Dumnezeu [tie ce e de folos.“ {i te vei odihni. {i pe încetul î]i va
741

Ibidem.
Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\..., vol. 1, p. 141.
743
Isihie Sinaitul, Cuv=nt despre trezvie [i virtute, în Filocalia..., volumul 4, p. 91.
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veni puterea s\ rabzi. Nu înceta s\ spui. Iar de spui c\ nu e[ti auzit,
[i nici nu afli har (ascultare) în cuv=ntul t\u, s\ nu te întristezi. C\ci
te vei folosi [i mai mult“744 .
Calea ie[irii sau izb\virii din aceste necazuri este
întoarcerea spre Dumnezeu cu lacrimi de poc\in]\, r\bdarea lor prin
rug\ciune. Dumnezeu, v\z=nd smerenia noastr\, u[ureaz\ greutatea
necazurilor noastre. St\ruin]a în r\u face, îns\, ca necazurile [i
durerile noastre s\ se înmul]easc\ [i s\ se amplifice.
Ava Dorotei arat\ c\ purtarea cu r\bdare, smerenie [i
n\dejde a încerc\rilor îl ajut\ pe cel încercat s\ treac\ prin ele
nev\t\mat. Iar dac\ acesta se nec\je[te [i se tulbur\, se chinuie pe
sine însu[i [i se vat\m\, îngreun=ndu-[i suferin]a. Mai mult chiar.
Potrivit Sf=ntului Isaac Sirul, „toate greut\]ile [i necazurile ce nu
sunt r\bdate, au în ele un chin îndoit. C\ci r\bdarea mic[oreaz\
ap\sarea lor“745.
În toate p\timirile f\r\ de voie trebuie s\ privim la sensul lor
ad=nc, profund duhovnicesc, s\ le privim ca pe lucr\ri de înt\rire a
noastr\. Calea de a sc\pa de ele nu este revolta fa]\ de lucrarea
iconomic\ a lui Dumnezeu, ci r\bdarea lor întru smerit\ cugetare,
cu n\dejdea c\ Dumnezeu [tie ceea ce ne este de folos [i ne va
sc\pa de ele, neîncerc=ndu-ne peste puterile noastre sl\bite de
p\cat.
Ca principiu, ni se recomand\, în necazuri, întoarcerea
noastr\ imediat spre Dumnezeu [i cererea ajutorului S\u. St\ruin]a
în p\cat înseamn\, de fapt, o amplificare a suferin]ei.
Sau, cum rezum\ Cuviosul Nichita Stithatul modul de a ne
comporta sau conduita noastr\ moral\ în suferin]e, const\ în
lep\darea pricinii care a provocat p\r\sirea [i alergarea spre

744
745

Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, Scrisori duhovnice[ti, în Filocalia..., volumul XI, p. 41.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit. p. 247-248
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în\l]imea smeritei cuget\ri746.
Orice încercare, ce vine asupra noastr\ trebuie s\ fie un
prilej de ad=nc\ medita]ie la regresul nostru duhovnicesc, c\ruia i
se datoreaz\ [i la progresul nostru spiritual, pe care îl poate aduce.
Tocmai pentru acest motiv, P\rin]ii filocalici, precum Sf=ntul Isaac,
vorbesc al\turi de Sf=nta Tain\ a Poc\in]ei de o poc\in]\
permanent\, de fiece clip\ [i de o meditare neîncetat\ la judecat\,
dublate, îns\, de o cugetare continu\, prin rug\ciune, la ajutorul [i
mila lui Dumnezeu.
De teologia încerc\rilor sunt legate r\bdarea [i n\dejdea,
ca virtu]i duhovnice[ti, Pe acest motiv, Talasie Libianul define[te
r\bdarea ca fiind „iubirea de osteneli a sufletului“, ce const\ în
„osteneli de bun\voie [i din încerc\ri f\r\ de voie“747. Semnul
r\bd\rii este dragostea de osteneli, din care izvor\[te o n\dejde, ce
devine apoi o certitudine în dragostea [i r\splata lui Dumnezeu.
Aceast\ n\dejde este un plus de cunoa[tere. Cu ajutorul ei,
descoperim adev\ratele ra]iuni sau adev\rata semnifica]ie a
necazurilor. N\dejdea aceasta este „o vedere cu inima, cu partea
cea mai ad=nc\ a spiritului nostru, deci e o convingere intim\,
tainic\, o stare de transparen]\ a fiin]ei noastre fa]\ de cele de
dincolo de lumea aceasta“748.
Ea ne d\ certitudinea r\splatei, c\ci a[a cum spune Sf=ntul
Antonie cel Mare, „omul care rabd\ necazurile cu inim\ bun\ [i cu
mul]umit\, va lua cununa nestric\ciunii, virtutea [i m=ntuirea“749.
{i, ca o treapt\ suprem\ de dezp\timire, P\rin]ii ne înva]\ c\
cei des\v=r[i]i ajung s\ priveasc\ necazurile ce vin asupra lor cu un
r=s interior, cu un r=s duhovnicesc, rod al „pl=nsului de bucurie
746

Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 231.
Talasie Libianul, Despre dragoste, înfr=nare [i petrecerea cea dup\ minte, în
Filocalia..., volumul 4, p. 33.
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Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\..., p. 145.
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Sf=ntul Antonie cel Mare, op. cit., p. 53.
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f\c\tor“, un r=s superior, al celui înt\rit în încerc\ri [i care a
întrez\rit în acestea adev\ratul lor sens, de cale spre Dumnezeu.
Necazul care este suportat cu r\bdare - ne spune Petru
Damaschinul - este bun [i folositor, iar cel care nu este suferit astfel
este semn al lep\d\rii de la Dumnezeu [i e f\r\ de folos750.
Necazurile trebuie r\bdate cu smerenie [i n\dejde, c\ci
Dumnezeu a r=nduit dup\ încerc\ri [i darurile. În necazurile ce vin
asupra noastr\ trebuie s\ vedem purtarea de grij\ a lui Dumnezeu [i
cinstea pe care o prime[te sufletul nostru din partea m\ririi Sale,
c\ci „pe m\sura întrist\rii - spune Sf=ntul Isaac - e [i
m=ng=ierea“751.
A[adar, via]a noastr\ duhovniceasc\ se desf\[oar\ într-un
registru spiritual foarte larg: din ad=ncurile p\catului [i din „cea]a
patimilor“ spre culmile virtu]ii [i lumina dumnezeiasc\. În func]ie
de eforturile noastre ascetice este [i starea noastr\ pe treptele ei at=t
de numeroase. „De pe dealurile bucuriilor - spune P\rintele
St\niloae - în v\ile necazurilor, a[a decurge via]a omului
duhovnicesc; dar ea înscrie un real progres în aceste alternan]e.
Bucuriile, pentru r\bdare, sunt tot mai curate, mai spiritualizate,
mai nep\tate de mul]umirea de sine; necazurile sunt tot mai ferm
r\bdate. Propriu-zis, bucuriile sunt domolite de siguran]a
necazurilor ce vor veni, iar necazurile, r\bdate cu un amestec de
senin\tate, de r=s interior, cum ar zice Ioan Sc\rarul, prin siguran]a
bucuriilor ce vor veni la r=nd. Deci, fie c=t de schimb\cioase
împrejur\rile externe în care se desf\[oar\ via]a omului
duhovnicesc, l\untric ea a ajuns la un fel de nivelare, care îi d\ o
statornic\ lini[te. E t\ria spiritului în fa]a valurilor lumii“752.
750

Sf=ntul Petru Damaschinul, Înv\]\turile duhovnice[ti ale Sf=ntului Petru
Damaschinul, în Filocalia..., volumul V, p. 109.
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Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 242.
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Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\..., p. 142.
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Oscil=nd între aceste dou\ limite, via]a trece inevitabil prin
proba încerc\rilor duhovnice[ti, în vederea înaint\rii ei pe o treapt\
superioar\ de des\v=r[ire. Necazurile neacceptate ne dubleaz\
greutatea suferin]ei, cele în]elese duhovnice[te, ne-o înjum\t\]esc.
Dac\ vrem ca via]a noastr\ s\ fie o înaintare din treapt\ în treapt\
spre piscul sfin]eniei cre[tine, proba p\timirilor f\r\ de voie trebuie
trecut\ cu r\bdare, n\dejde, poc\in]\ [i smerenie, toate acestea în
rug\ciune curat\ c\tre Tat\l nostru Cel ceresc, de la Care ne vine
tot ajutorul.
Acesta este drumul vie]uirii duhovnice[ti cre[tine: împreuna
p\timire cu Hristos, cu n\dejdea învierii [i r\splatei, pe m\sura
eforturilor noastre ascetice. Este calea pe care au str\b\tut-o to]i cei
iubitori de frumuse]e spiritual\, urm=nd pilda M=ntuitorului: Sfin]ii
Apostoli, mucenicii, m\rturisitorii, cuvio[ii, monahii [i nu în
ultimul r=nd cre[tinii obi[nui]i. La aceasta ne îndeamn\ Hristos,
cer=ndu-ne s\ purt\m jugul sau crucea des\v=r[irii, a încerc\rilor [i
necazurilor din aceast\ via]\ [i lume trec\toare, asigur=ndu-ne
totodat\ c\ biruin]a Lui va fi [i biruin]a noastr\.
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SMERITA CUGETARE - VIRTUTE CE NU POATE FI
UMILIT| DE DIAVOLI
Culmea vie]ii duhovnice[ti cre[tine o constituie, pentru
tr\irea ortodox\, unirea cu Dumnezeu, în stare de nep\timire [i
smerenie, la cap\tul rug\ciunii des\v=r[ite. Aceast\ unire, care în
termeni pozitivi înseamn\ dob=ndirea deplinei asem\n\ri cu
Dumnezeu, sfin]enia, are sensul unei depline spiritualiz\ri,
înduhovniciri a fiin]ei umane [i în\l]area ei pe cele mai înalte trepte
ale des\v=r[irii. Îns\, chiar [i ajuns pe aceste trepte înalte [i la
aceste experien]e de v=rf din punct de vedere duhovnicesc, sf=ntul
nu prive[te de sus, din calitate de dumnezeu prin har sau lucrare
lumea [i cele ale sale, ci cu iubire [i în „ad=nc de smerenie“.
Smerenia, aceast\ virtute general\, în care se concentreaz\ [i
sintetizeaz\ toate celelalte virtu]i cre[tine, între]ine urcu[ul
neîncetat al cre[tinului, este sursa lui de tot mai deplin\ în\l]are [i
înduhovnicire. Urcu[ul acesta este primejduit de multe ispite [i
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capcane, este amenin]at permanent cu regresul [i c\derea. Actul de
mare discern\m=nt, care ne p\ze[te de aceste dezechilibr\ri
duhovnice[ti [i de c\dere, este smerita cugetare. Lipsit de smerenie,
orice efort ascetic, oric=t de aspru [i spiritual ar fi el, î[i pierde
con]inutul s\u profund [i se dep\rteaz\ total de scopul adev\rat,
transform=nd r\splata în pedeaps\; dup\ cum [i prezen]a [i
dob=ndirea smeritei cuget\ri înal]\ cre[tinul deasupra puterilor sale
fire[ti, f\c=ndu-l dumnezeu prin participare, dup\ har sau prin
lucrare.
Smerenia este privirea noastr\ [i ochiul nostru critic ce ne
face s\ vedem adev\rata valoare a faptelor, g=ndurilor [i cuvintelor
noastre [i, raport=ndu-le la un criteriu profund duhovnicesc, s\
discernem [i s\ urm\rim ceea ce este superior lor [i tot a[a din
des\v=r[ire în des\v=r[ire, c\tre des\v=r[irea final\ - „p\timirea
îndumnezeirii“.
Smerenia are în tr\irea cre[tin\ un rol capital. Al\turi de
poc\in]\, ea ne ajut\ s\ ne apropiem cu sfial\ tot mai mult de scopul
existen]ei nostre: actualizarea chipului lui Dumnezeu din noi în
asem\narea deplin\ cu El. Ea între]ine în noi dorul de culmile
existen]ei cre[tine, ne arat\ calea sau modul împlinirii lui tot mai
depline, iar odat\ atinse aceste culmi, ne p\ze[te s\ nu c\dem din
ele [i s\ risipim eforturile noastre. Smerenia este deci virtutea care
ne ajut\ la dob=ndirea [i lucrarea virtu]ilor, între]in=nd în noi
dorin]a ostenelii dup\ ele, iar atunci c=nd le-am dob=ndit, ne ajut\
s\ le p\str\m [i ne introduce în universul de tain\ [i profund al
spiritualit\]ii lor.
Din aceste motive, P\rin]ii duhovnice[ti, cei care ne-au
ar\tat c\ virtutea smereniei, ca de altfel toate celelalte virtu]i sau
însu[i procesul des\v=r[irii nu are nici un hotar pozitiv, pentru c\
lucrarea lor nu se termin\ niciodat\, ci are doar o limit\ negativ\ c\derea în p\cat, sunt cei care, prin înv\]\tura [i via]a lor, s-au
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convins [i vor s\ ne conving\ [i pe noi, spre folos duhovnicesc, de
semnifica]ia fundamental\ în plan spiritual a „sfintei smerenii“,
aceast\ „împ\r\teas\ a virtu]ilor“.
Dat\ fiind valoarea acestei virtu]i, precum [i ad=ncimea
înv\]\turii dezvoltat\ de P\rin]ii autori de scrieri duhovnice[ti, cu
privire la ea, vom c\uta, în cele ce urmeaz\, s\ punem în contur
duhovnicesc c=teva din notele ei specifice, a[a cum se desprind ele
din antologia filocalic\.
Fiin]a virtu]ii smeritei cuget\ri
Fiin]a virtu]ii este Dumnezeu. P\rin]ii, împodobind cu
smerenie faptele lor bune, spun c\ toate acestea au ca autor prim pe
Dumnezeu. Omul le s\v=r[e[te în colaborare cu harul divin. Doar
faptele rele, p\c\toase, p\catul [i patima apar]in în exclusivitate
voin]ei umane libere.
Virtutea, îns\, nu o lucreaz\ Dumnezeu f\r\ voia noastr\, ci cu
ajutorul ei. Numai pornind de la aceste realit\]i, Sf=ntul Maxim a
putut s\ defineasc\ în sintez\ virtutea ca fiind „unirea prin
cuno[tin]\ a neputin]ei omene[ti cu puterea dumnezeiasc\“753.
În mod logic [i duhovnicesc, fiin]a smeritei cuget\ri este tot
Dumnezeu. Pe m\sura dob=ndirii ei [i a experierii ei tot mai
accentuate, smerenia are ceva din smerenia M=ntuitorului pe Cruce
[i de aceea este o for]\ spiritual\ care ne d\ putere [i n\dejde în
sensul eforturilor noastre [i în valoarea lor în ve[nicie, în înviere [i
fericirea ve[nic\.
Insist=nd asupra acestei leg\turi dintre virtutea omeneasc\ [i

753

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie, în Filocalia sau culegere
din Scrierile Sfin]ilor P\rin]i care arat\ cum se poate omul cur\]i, lumina [i des\v=r[i.
Traducere, introducere [i note de Preot Profesor Doctor Dumitru St\niloae, Membru al
Academiei Rom=ne. Edi]ia a II-a, Editura Harisma, Bucure[ti, 1994, p. 305.
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fiin]a virtu]ii - Dumnezeu, Filotei Sinaitul consider\ smerita
cugetare „virtute dumnezeiasc\ [i hain\ domneasc\“754. Ea nu este o
simpl\ virtute omeneasc\, ci o virtute dumnezeieasc\, îngereasc\ [i
omeneasc\, pentru c\ „în aceast\ virtute se nevoiesc [i pe ea o
p\zesc [i îngerii [i toate acele Puteri str\lucite [i dumnezeie[ti,
[tiind cu ce c\dere a c\zut satana, m=ndrindu-se“755.
Ea este d\ruit\ din cer, prin harul lui Dumnezeu, la vremea sa, dup\
multe lupte, întristare [i lacrimi756. Aceea[i fiin]\ sau izvor
dumnezeiesc al smereniei îl subliniaz\ [i Sf=ntul Petru
Damaschinul atunci c=nd spune c\ „sf=nta smerenie e mai presus
de fire [i nu poate s\ o aib\ cel ce nu crede, ci o socote[te contrar\
firii“757.
P\rin]ii filocalici consider\, astfel, „comoara smereniei“
inepuizabil\, f\r\ de sf=r[it, ca [i izvorul ei [i inefabil\. Potrivit
Avei Dorotei, despre smerenie nu poate vorbi cu adev\rat dec=t cel
care a aflat-o prin „cercare“, prin nevoin]\, prin fapte. Celorlal]i, ea
le este „dumnezeiasc\ [i de neîn]eles“ [i nu poate fi t=lcuit\ prin
cuvinte758.
Ceea ce ne spun P\rin]ii este, îns\, calea spre smerita
cugetare, care este aceea a ostenelilor trupe[ti [i suflete[ti,
n\sc\toare de smerenie în trup [i în suflet, c\ci spune acela[i
P\rinte, „osteneala smere[te trupul, iar trupul smerindu-se, se
smere[te împreun\ cu el [i sufletul“759.
Aceast\ smerenie trupeasc\ trebuie s\ duc\ la adev\rata smerenie,
754

Filotei Sinaitul, Capete despre trezvie, în Filocalia..., vol. 4, p. 122.
Ibidem.
756
Ioan Carpatinul, Una sut\ capete de m=ng=iere, în Filocalia …, vol. 4, p. 163.
757
Sf=ntul Petru Damaschin, Înv\]\turi duhovnice[ti, în Filocalia …, vol. V, p. 257.
758
Ava Dorotei, Ale celui între sfin]i, p\rintele nostru Dorotei. Felurite înv\]\turi l\sate
ucenicilor s\i c=nd a p\r\sit mîn\stirea Avei Serid [i a întemeiat cu ajutorul lui
Dumnezeu mîn\stirea sa, dup\ moartea Avei Ioan, proorocul, [i dup\ t\cerea
des\v=r[it\ a Avei Varsanufie, în Filocalia..., vol. IX, p. 504-505.
759
Ibidem, p. 506.
755
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cea interioar\, la darul „smeritei cuget\ri“. Eforturile [i nevoin]ele
trupe[ti nu folosesc la nimic dac\ nu duc la con[tiin]a smerit\ a
p\c\to[eniei noastre, a micimii [i nevredniciei personale, în raport
cu Dumnezeu [i cu semenii no[tri. Adev\rata stare de smerenie nu
se dob=nde[te prin „încovoierea grumazului, prin r=ncezeala
coamei sau prin haina neîngrijit\, aspr\ [i soioas\, în care mul]i
socot c\ st\ toat\ virtutea, ci ea vine din inim\ zdrobit\ [i st\ în duh
de smerenie“760.
P\rin]ii filocalici leag\ permanent de „sf=nta smerenie“
darul poc\in]ei permanente, al pl=nsului celui de bucurie f\c\tor [i
al lacrimilor duhovnice[ti.
Cuviosul Nichita Stithatul o consider\ expresie a iubirii de
Dumnezeu, a poc\in]ei neîncetate [i a umilin]ei. Nimic - spune el nu întraripeaz\ a[a de mult sufletul oamenilor c\tre dragostea lui
Dumnezeu [i c\tre iubirea de oameni, ca smerita cugetare, umilin]a
[i rug\ciunea curat\. Cea dint=i smere[te sufletul, îl face s\
izvorasc\ de la sine p=raie de lacrimi [i ne înva]\ s\ ne cunoa[tem
cu adev\rat m\sura faptelor noastre. Umilin]a cur\]e[te mintea de
cele materiale [i lumineaz\ ochii inimii [i face sufletul întreg
luminos. Rug\ciunea curat\ une[te pe omul întreg cu Dumnezeu [il face s\ petreac\ împreun\ cu îngerii, s\ guste dulcea]a bun\t\]ilor
ve[nice ale lui Dumnezeu, îi d\ visterii de taine mari, aprinz=ndu-l
de iubire761.
Smerenia este începutul [i culmea virtu]ilor cre[tine,
„m=ntuirea prescurtat\“762, ea „nu cade, ci ridic\ din c\dere pe cei
ce o au“763. Virtu]ile cre[tine nu dau roade duhovnice[ti, bune,
adev\rate, dec=t dac\ sunt p\zite de c\tre smerita cugetare, care îl
760
Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i despre
cuno[tin]\, în Filocalia..., vol. VI, p. 266.
761
Ibidem, p. 272-273.
762
Sfin]ii Varsanufie [i Ioan, Scrisori duhovnice[ti, în Filocalia..., vol. XI, p. 169.
763
Ibidem, p. 292.
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face pe credincios s\ nu se încread\ în sine [i s\ piard\ fructele
ostenelii sale. Valoarea aceasta de temelie a edificiului sau a casei
virtu]ilor cre[tine [i de scar\ spre Împ\r\]ia cereasc\ o eviden]iaz\
Cuviosul Nichita Stithatul, spun=nd c\: „Smerenia [i iubirea sunt
începutul [i cap\tul ultim al celor dou\ p\r]i ale [irului dumnezeiesc
al tuturor virtu]ilor. C\ci smerenia e începutul de jos cel mai din
cap al acestui [ir, iar iubirea, sf=r[itul lui de sus cel mai din urm\.
Sau altfel, ele sunt treptele opuse cele mai din cap [i mai din urm\
ale sfin]itei sc\ri a virtu]ilor dumnezeie[ti. Smerenia pune începutul
urcu[ului sc\rii, iar iubirea, fiind sf=r[itul treptelor virtu]ii [i al
urcu[ului sc\rii spre în\l]ime, scoate pe cel ce î[i sprijine[te pa[ii pe
ea la p\[unile vii [i nep\tate ale firii dumnezeie[ti“764. Iubirea [i
smerenia formeaz\ o „sfin]it\ pereche“765. Iubirea înal]\, în timp ce
smerenia, sus]in=ndu-i pe cei în\l]a]i, nu-i las\ s\ cad\ niciodat\766.
“Sf=nta smerenie“ este cheia care ne poate face liber
accesul în „palatele împ\r\te[ti ale lui Hristos [i în ]inuturile
dumnezeie[ti [i pururea înverzite ale raiului cunoscut cu mintea,
unde sunt locuri luminoase, locuri r\coritoare, corturile drep]ilor,
apa odihnei, bucurie, veselie [i fericire“767. Celui ce bate la poarta
poruncilor [i virtu]ilor lui Hristos cu smerenie, prin durerile
poc\in]ei [i ale nevoin]elor îi deschide portarul, adic\ Însu[i Duhul
Sf=nt, iar „dup\ ce a intrat [i s-a desf\tat prin f\ptuire [i prin multe
nevoin]e ale virtu]ii de acele bunuri ve[nice, îl scoate iar\[i de
acolo la p\[unile contempla]iei naturale ale f\pturilor lui
Dumnezeu“768.
Smerita cugetare este baza tuturor virtu]ilor, pentru c\ nici una
dintre acestea nu se poate dob=ndi f\r\ ea. F\r\ aceast\ „mam\ a
764
765
766
767
768

Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 382.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[, în Filocalia..., vol. IX, p. 309.
Ibidem.
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 383.
Ibidem.
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virtu]ilor“769, toate ostenelile noastre sunt zadarnice.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul consider\ virtutea smereniei
„împ\r\teasa virtu]ilor“770 „un har f\r\ nume al sufletului“771,
„unica virtute care nu poate fi umilit\ de draci“772.
Esen]a virtu]ii smeritei cuget\ri
Cele mai frumoase defini]ii [i caracteriz\ri ale smeritei
cuget\ri vin de la cei care i-au cunoscut darurile [i binefacerile, de
la cei ce [i-au spiritualizat at=t de mult lucr\rile [i voirile, înc=t au
cunoscut „abisul“ sau „ad=ncul“ smereniei. Numai ace[ti lucr\tori
ai smereniei p=n\ la culmile sfin]eniei [i des\v=r[irii cre[tine au
gustat frumuse]ile [i roadele acestei virtu]i [i i-au experiat
paradoxul: atunci c=nd te smere[ti, te înal]i, iar atunci c=nd te
m=ndre[ti pentru ceva, chiar acel ceva te va smeri pe tine. Faptele
mici [i neînsemnate devin mari în plan duhovnicesc c=nd sunt
împodobite cu frumosul dar al „cuvioasei smerenii“, dup\ cum [i
faptele bune cele mai importante î[i pierd adev\rata lor valoare,
atunci c=nd le lipse[te nota lor esen]ial\: smerenia, [i devin prilej de
slav\ de[art\ [i pagub\ spiritual\, spre regresul vie]ii noastre
duhovnice[ti. Smerenia d\ semnifica]ie [i pune într-o lumin\
favorabil\ urcu[ul noastru cre[tin, iar lipsa ei din via]a [i faptele
noastre îl gole[te de adev\ratul lui sens.
Lucrarea smereniei este paradoxal\: cu c=t te smere[ti mai
mult, cu at=t vei fi în\l]at mai mult spre culmile sfin]eniei, [i,
dimpotriv\, cu c=t te înal]i pe tine mai mult, cu at=t afli prilejul s\
te smere[ti mai ad=nc. Acest paradox al bog\]iei duhovnice[ti în

769
770
771
772

Diadoh al Foticeii, Cuv=nt ascetic în 100 de capete, în Filocalia..., vol. 1, p. 444.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 298- 299.
Ibidem, p. 298.
Ibidem, p. 303.
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s\r\cie [i al s\r\ciei duhovnice[ti în bog\]ie îl noteaz\ [i Sf=ntul
Ioan Sc\rarul definind smerita cugetare drept „acoper\m=nt
dumnezeiesc, spre a nu fi v\zute izb=nzile noastre“773, c\ci ea este
„ad=ncul f\r\ fund al pu]in\t\]ii noastre, care nu poate fi furat de
nici un t=lhar“774.
Smerenia este har f\r\ de nume al sufletului, acoper\m=ntul
divin al faptelor noastre bune. „Smerenia este - dup\ cum arat\
P\rintele St\niloae - con[tiin]a [i tr\irea suprem\ a infinit\]ii divine
[i a micimii proprii. Ea este totodat\ con[tiin]a c\ infinitatea divin\
str\bate prin toate [i prin to]i cei din jurul nostru... Dac\ m=ndria
acoper\ pentru ochii no[tri infinitul realit\]ii lui Dumnezeu,
smerenia îl descoper\... Unde lipse[te smerenia, e superficialitate, e
platitudine, e un univers închis, e s\rmana înfumurare care treze[te
z=mbetul de mil\. În ad=ncurile indefinite [i pline de tain\, în
Dumnezeu, tr\ie[te numai cel smerit... Trebuie s\ te faci mic de tot,
mic p=n\ a te socoti nimic, ca s\ vezi m\re]ia lui Dumnezeu [i s\ te
sim]i umilit de lucrarea Lui. Smerenia este în]elepciunea cea mai
larg cuprinz\toare. Cel smerit, departe de a s\r\ci, îmbr\]i[eaz\ din
infinit mai mult dec=t oricare altul [i ofer\ altora“775.
Smerenia lupt\ în mod special împotriva egoismului [i
egocentrismului nostru, împotriva egofiliei, a iubirii p\tima[e de
sine (filavtia), maic\ a p\catelor [i se împotrive[te cu toat\ puterea
p\rerii de sine, slavei de[arte [i m=ndriei din firea noastr\.
Cugetarea smerit\ stabile[te adev\rata ordine spiritual\. Spre
deosebire de m=ndria care în aparen]\ înal]\, dar de fapt umile[te,
coboar\ în zonele inferioare ale existen]ei ra]ionale [i ne
înstr\ineaz\ de ]inta vie]ii noastre, în adev\rata smerenie, omul
773

Ibidem, p. 305.
Ibidem.
775
Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\. Ascetica [i mistica,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1992,
p. 115.
774
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tr\ie[te deplin\tatea existen]ei sale, adic\ sub forma cobor=rii, se
înal]\ p=n\ la cele mai înalte trepte ale des\v=r[irii. Starea de
smerenie este adev\rata cre[tere [i în\l]are a fiin]ei umane pentru c\
este o cre[tere [i o înaintare spre [i în Dumnezeu, izvorul vie]ii
ve[nice. Lupta aceasta împotriva iubirii p\tima[e de noi în[ine
presupune o atitudine de permanent\ smerit\ cugetare [i poc\in]\.
Smerenia este fereastra sufletului nostru cur\]at\ [i deschis\ mereu
c\tre Dumnezeu [i spre umanitate, spre semeni [i spre noi în[ine.
Ea este „con[tiin]a [i tr\irea suprem\ a maiest\]ii [i infinit\]ii divine
[i a micimii proprii, realiz=nd un uria[ spor de cunoa[tere pentru cel
ce o are. Omul smerit se pleac\ înaintea semenului s\u ca înaintea
lui Dumnezeu, dar f\r\ s\ s\r\ceasc\ cumva, ci cuprinz=nd [i
îmbr\]i[=nd mult mai mult dec=t oricare altul [i oferind altora. Prin
al]ii în fa]a c\rora se deschide [i îi înt=mpin\ cu respect [i iubire,
cel smerit reu[e[te s\ se cunoasc\ [i mai bine pe sine însu[i“776.
Pe c=t de mult ne limiteaz\ universul [i vederea
duhovniceasc\ slava de[art\ [i m=ndria, pe at=t de mult ne deschide
ochii sufletului [i ne descoper\ ad=ncul infinit de taine al acestei
vie]i [i al celei viitoare „sf=nta smerit\ cugetare“. Spre deosebire de
egoism [i slav\ de[art\, ea ne face s\ ne vedem a[a cum suntem, s\
ne cunoa[tem neputin]ele nostre fire[ti, dar prin con[tiin]a acestei
neputin]e între]ine în noi continuu arderea dup\ dep\[irea grani]elor
noastre fire[ti, c\tre îndumnezeirea noastr\.
Paradoxal, aceast\ smerire de sine, p=n\ la a ne vedea pe
noi în[ine ca fiind cei mai p\c\to[i, nu înseamn\ o distrugere a
eului nostru, o t\g\duire a chipului lui Dumnezeu din noi, ci tocmai
o revenire [i con[tientizare a str\lucirii acestui chip, „revenirea firii
noastre la starea de fereastr\ a infinitului [i de înc\pere goal\

776

Preot Prof. Dr. Dumitru Radu, Tr\irea cre[tin\, curs pentru doctoranzii în Teologie,
anul 1994-1995, p. 43.
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menit\ s\ se umple de lumina dumnezeieasc\“777.
Omul î[i tr\ie[te adev\rata sa voca]ie [i în\l]imea demnit\]ii
sale în cea mai ad=nc\ smerenie. Doar în smerenia f\r\ sf=r[it omul
se descoper\ pe sine [i bog\]ia de valori duhovnice[ti pe care o
poart\ în sine. Cine acoper\ faptele sale cu adev\rat\ smerenie [i se
scufund\ el însu[i în abisul smereniei, tr\ie[te, de fapt, experien]a
descoperirii sinelui propriu autentic, iar acesta nu ca un centru
autarhic, izolat, egoist, ci comunitar [i în leg\tur\ cu Dumnezeu.
Aceasta îl determin\ pe Calist Patriarhul s\ considere c\
„pricina în\l]\rii cu mintea se face prilej puternic de smerenie [i
ceea ce înal]\ sufletul la nesf=r[it, aceea îl smere[te în chip
cov=r[itor. Smerenia e început al vederii [i vederea, des\v=r[irea
smereniei. De-ar cunoa[te cineva în]elepciunea lumii întregi, f\r\
smerenie e cu neputin]\ s\ dob=ndeasc\ vederea cea înalt\“778.
Trebuie s\ ne smerim neîncetat, dac\ vrem ca faptele
noastre s\ nu ne smereasc\ ele însele, prin puterea lor de eviden]\ [i
s\ nu se întoarc\ împotriva noastr\. S\ ne poc\im [i s\ ne smerim
pentru [i dup\ fiecare cuv=nt, gest sau fapt\ a noastr\, d=nd loc
lucr\rii tainice a smereniei [i n\dejdii c\ Dumnezeu va completa [i
des\v=r[i sl\biciunea [i neputin]a noastr\.
Lucrarea cea duhovniceasc\ a smeritei cuget\ri
P\rin]ii filocalici ne dau detalii duhovnice[ti fundamentale
privind modul de dob=ndire a darului smeritei cuget\ri, felurile ei,
lucr\rile, manifest\rile sau roadele acesteia.
La întrebarea «Cum poate dob=ndi cineva smerenia?»,
Sf=ntul Isaac Sirul d\ urm\torul r\spuns: „Prin neîncetat\ pomenire
a gre[elilor sale [i prin con[tiin]a apropierii de moarte, prin
777
778

Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 115.
Calist Patriarhul, Capete care au lipsit, în Filocalia..., vol. VIII, p. 266.
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îmbr\c\minte s\r\c\cioas\, prin alegerea locului din urm\ în fiecare
clip\ [i prin alergarea la faptele cele mai înjosite [i mai de ocar\ în
orice lucru, prin a fi totdeauna ascult\tori, prin t\cerea neîncetat\,
prin neiubirea de înt=lnire în adun\ri [i prin voin]a de a fi
necunoscut [i neluat în seam\, prin a nu ]ine la vreun lucru dup\
regula proprie, prin a urî vorb\ria cu multe persoane, prin a nu iubi
c=[tigurile. {i dup\ acestea, prin dispre]uirea de c\tre minte a
oric\rei oc\ri [i învinov\]iri din partea vreunui om [i a oric\rei
pizmuiri, prin a nu avea m=na sa asupra nim\nui [i m=na nim\nui
asupra sa, ci a fi singur [i înstr\inat în cele ale sale [i a nu lua în
lume grija cuiva asupra sa, afar\ de grija sa. {i, pe scurt, la
smerenie se ajunge prin înstr\inare, prin s\r\cie [i prin vie]uirea
însingurat\. Acestea nasc smerenia care cur\]e[te inima“779.
Diadoh, episcop al Foticeii vorbe[te despre dou\ etape în
dob=ndirea „sfintei smerenii“ sau despre dou\ smerenii: una
dob=ndit\ la mijlocul eforturilor noastre ascetice sau la mijlocul
nevoin]elor noastre [i alta, primit\ la sf=r[itul acestora, ca dar
dumnezeiesc. „Smerita cugetare este un lucru greu de c=[tigat spune el. Cu c=t este mai mare, cu at=t se cer mai multe str\danii
pentru dob=ndirea ei. Ea se ive[te în cei p\rta[i de sf=nta cuno[tin]\
în dou\ cazuri [i chipuri: c=nd lupt\torul pentru evlavie se afl\ în
mijlocul drumului experien]elor duhovnice[ti, el are un cuget mai
smerit din pricina neputin]ei trupului, sau a celor ce du[m\nesc f\r\
temei pe cei ce se îngrijesc de dreptate, sau a g=ndurilor rele; apoi
c=nd mintea e luminat\ de harul dumnezeiesc întru sim]ire [i
s=rguin]\ mult\, sufletul are smerita cugetare ca pe o însu[ire
fireasc\, întruc=t, fiind plin\ de bun\tate dumnezeieasc\, nu mai
poate s\ se umple de slav\ de[art\“780. Cea dint=i form\ de smerenie

779
780

Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoin]\, în Filocalia..., vol. X, p. 394-395.
Diadoh al Foticeii, Cuv=nt ascetic în 100 de capete, în Filocalia..., vol. 1, p. 469-470.
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produce întristare [i descurajare, cu privire la noi în[ine [i la
neputin]a firii noastre, sl\bit\ de p\cat [i într-o lupt\ încordat\,
grea, de în\l]are spiritual\. Cea de-a doua form\ sau etap\ a
smereniei - smerita cugetare, care se d\ruie[te de c\tre Însu[i
Dumnezeu, celor ce s-au apropiat de des\v=r[ire, cuprinde în sine o
bucurie împreunat\ cu o sfial\ plin\ de în]elepciune [i nu o pot
mi[ca, impresiona nici m\car toate împ\r\]iile lumii, ea fiind
duhovniceasc\. „Dar - completeaz\ Sf=ntul Diadoh - tot cel ce se
nevoie[te a trebuit s\ treac\ prin cea dint=i ca s\ ajung\ la cea de-a
doua. C\ci dac\ nu ne-ar înmuia harul, aduc=nd asupra noastr\
p\timirile pov\]uitoare, ca s\ l\mureasc\ voia noastr\ cea slobod\,
nu ne-ar d\rui str\lucirea smereniei de pe urm\“781.
În privin]a felurilor smereniei, Sf=ntul Isaac Sirul
delimiteaz\, din punctul de vedere al originii, dou\ tipuri ale
acesteia: o smerenie izvor=t\ din frica de Dumnezeu [i o
smerenie d\ruit\ de Dumnezeu. Smereniei izvor=te din frica de
Dumnezeu îi urmeaz\ bun\tatea, sim]iri bune, curate [i o inim\
zdrobit\ toat\ vremea. Celei d\ruit\ de Dumnezeu [i izvor=t\ din
bucurie, îi urmeaz\ mult\ simplitate [i o inim\ curat\ [i iubitoare la
culme de Dumnezeu782.
Pornind de la cele dou\ forme de vie]uire cre[tin\:
c\lug\reasc\ [i mireneasc\, Ava Dorotei arat\ c\, precum exist\ o
m=ndrie mireneasc\ [i una c\lug\reasc\, cu manifest\ri specifice,
tot a[a exist\ dou\ feluri de smerenie. O prim\ form\ de smerit\
cugetare const\ în a socoti cineva pe fratele sau semenul s\u mai
în]elept dec=t este el [i în a se socoti pe sine mai prejos de to]i.
Cea de-a doua form\ de smerenie, „smerenia des\v=r[it\ a
sfin]ilor“, cum o nume[te Ava Dorotei, se na[te în suflet în chip

781
782

Ibidem, p. 470.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 300.
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firesc din lucrarea poruncilor [i const\ în a pune pe seama lui
Dumnezeu toate faptele noastre bune. Aceasta este smerenia
adev\rat\, a sfin]ilor, ca un dar dumnezeiesc.
Pe treptele cele mai înalte ale vie]uirii cre[tine, smerenia
este definit\ a fi „o putere tainic\ pe care o primesc sfin]ii
des\v=r[i]i dup\ des\v=r[irea întregii lor vie]uiri. Aceast\ putere nu
se d\ - spune Sf=ntul Isaac Sirul - dec=t numai celor des\v=r[i]i în
virtute, prin puterea harului, at=ta c=t încape în hotarul firii“783.
P\rin]ii duhovnice[ti ai Filocaliilor descriu lucrarea [i
roadele binecuv=ntate ale darului smereniei în cuvinte de o
profunzime deosebit\, îndemn=ndu-ne la urmarea lor întru totul.
Astfel, Cuviosul Isaia Pusnicul, vorbind despre smerenie [i fapta
smereniei sau modul în care ea înflore[te [i î[i r\sp=nde[te darurile
sale, consider\ c\ proba de adev\rat\ smerenie este a se socoti
cineva pe sine înaintea lui Dumnezeu c\ este p\c\tos [i nu face
nimic bun. Iar fapta smereniei este t\cerea [i a nu se m\sura pe sine
în ceva, a nu se sf\di, supunerea, a c\uta cu privirea jos, a se p\zi
de minciun\ [i de vorbire de[art\, a nu se împotrivi celui mai mare,
a nu voi s\ se impun\ cuv=ntul s\u, a r\bda def\imarea, a urî
odihna, a se sili pe sine spre osteneal\, a nu sup\ra pe cineva784.
La acestea, Sf=ntul Isaac Sirul adaug\: „Iar smerita cugetare
e urmat\ de bl=nde]e [i de adunarea în sine. Ea se arat\ în
neprih\nirea sim]urilor, în cuv=ntul m\surat, în pu]in\tatea vorbirii,
în nesocotirea de sine, în haina s\r\c\cioas\, în mersul
nezburdalnic, în privirea aplecat\, în prisosin]a milostivirii, în
repeziciunea lacrimilor, în sufletul însingurat, în inima zdrobit\, în
nemi[carea iu]imii (m=niei), în sim]urile neîmpr\[tiate, în
pu]in\tatea lucrurilor, în pu]in\tatea oric\rei trebuin]e, în suportare,
783

Ibidem, p. 109.
Cuviosul Isaia Pusnicul, Dou\zeci [i nou\ de cuvinte, în Filocalia..., vol. XII, p. 150151.
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în r\bdare, în neînsp\im=ntare, în t\ria inimii n\scut\ din neiubirea
vie]ii vremelnice, în r\bdarea încerc\rilor, în cuget\ri lini[tite [i
neu[uratice, în str=ngerea g=ndurilor, în p\zirea tainelor
neprih\nirii, în ru[ine, în evlavie. {i peste toate acestea, în lini[tirea
neîncetat\, în aducerea aminte neîncetat\ de necuno[tin]a proprie785.
Cel smerit nu este tulburat de nici o sil\, de nici un necaz
sau neajuns [i aceasta pentru c\ are cugetul toat\ vremea în odihn\,
în afara lumii acesteia. De aceea, el le prime[te pe toate cu
mul]umire, ca venind de la Dumnezeu. El nu se schimb\ [i nu se
întristeaz\ în sup\r\ri, dup\ cum nici nu se bucur\ peste m\sur\.
Adev\rata lui fericire [i veselie este de natur\ duhovniceasc\,
const=nd în con[tiin]a c\ lucreaz\ cele ale Domnului.
Smerenia nu are limb\ - dup\ cum spune acela[i Isaia
Pusnicul - s\ vorbeasc\ despre semenii no[tri care î[i neglijeaz\ sau
nesocotesc lucrarea lor sau despre cei ce g=ndesc r\ul despre
altcineva. Ea nu are ochi [i privire care s\ ia seama la sc\derile
altora; nici urechi s\ aud\ cele ce nu îi aduc vreun folos
duhovnicesc. Singurul lucru pe care îl cuget\, îl roste[te, îl vede, îl
aude [i îl arat\ tutoror este sc\derile sale [i lipsa sa de des\v=r[ire.
Respectul fa]\ de propria sa persoan\ se exprim\ prin aceea c\ se
ru[ineaz\ de sine, ori de c=te ori se afl\ singur.
M\sura adev\rat\ asmereniei este discern\m=ntul cu privire
la propria noastr\ fiin]\ sau autocunoa[terea. Numai smerindu-ne,
vom dob=ndi sensibilitatea spiritual\ care ne permite s\ ne vedem
cum ne v\d ceilal]i [i cum de fapt suntem în realitate. Iar acest
discern\m=nt sau autocunoa[tere nu este o simpl\ constatare pasiv\,
ci o for]\ care ne ajut\ s\ umplem golurile cu fapte bune, nu
spoindu-le sau ap\r=ndu-le, ci zidindu-le, cum spune Ava Dorotei,
cu „lutul smereniei“. F\r\ smerenie, adev\rul însu[i este orb, iar cel
785

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 404-405.
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ce urc\ la adev\rata smerenie, coboar\ mai jos dec=t cugetul s\u,
unde se afl\ adev\rul [i se cunoa[te cu adev\rat786.
Smerenia aduce în via]a noastr\ duhovniceasc\ adev\rata
lumin\. Cel ce a dob=ndit smerenia, se lumineaz\ [i este luminat [i
mai mult; iar cel ce nu se smere[te pe sine r\t\ce[te în întuneceric,
c\z=nd în fapte rele, asemenea diavolului.
Cuviosul Nichita Stithatul consider\ cunoa[terea de sine
road\ a adev\ratei smerenii, f\c=nd urm\torul îndemn socratic:
„Cunoa[te-te pe tine însu]i! Iar aceasta este adev\rata smerenie,
care ne înva]\ s\ cuget\m smerit, ne fr=nge inima [i ne înva]\ s\
lucr\m [i s\ p\zim aceast\ stare. Iar dac\ nu te-ai cunoscut înc\ pe
tine, nu [tii înc\ nici ce este smerenia, nici nu te-ai atins de
adev\rata lucrare [i paz\“787.
Sf=ntul Simion face, mai departe, distinc]ie între vorbirea
smerit\, smerenie [i smerita cugetare, ar\t=nd c\ „pe c=t e de
departe r\s\ritul de apus, pe at=ta e de departe vorbirea smerit\ de
adev\rata smerenie. {i cu c=t e mai mare cerul ca p\m=ntul [i
sufletul ca trupul, cu at=t e mai des\v=r[it\ [i mai mare smerita
cugetare dat\ celor des\v=r[i]i, prin Sf=ntul Duh, dec=t adev\rata
smerenie“788.
Vorbirea smerit\ [i smerenia sunt dob=ndite de nevoitori
prin ostenelile lor de eliberare de p\cat [i de dob=ndire a virtu]ilor.
Ele at=rn\ de noi, îns\ smerita cugetare sau sf=nta smerenie [i
celelalte însu[iri ale ei, pe care Sf=ntul Simion le consider\
harisme, nu depid de noi, ci sunt darul lui Dumnezeu. Smerita
cugetare, fiind „un lucru dumnezeiesc [i înalt“789 p\trunde în
ad=ncurile sufletului celor ce au trecut de aceste eforturi ascetice,
786
787
788
789

Ilie Ecdicul, Culegere din semin]ele în]elep]ilor, în Filocalia..., vol. 4, p. 308.
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 269-270.
Ibidem, p. 267.
Ibidem, p. 266.
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în dorin]a lor de contemplare a dumnezeirii.
Smerenia adun\ mintea [i o p\ze[te curat\ în rug\cine. Cel
smerit, c=nd se roag\ nici nu îndr\zne[te s\ roage pe Dumnezeu
ceva, consider=ndu-se nevrednic de mila lui Dumnezeu, ci tace
doar cu g=ndurile [i lacrimile sale, a[tept=nd mila P\rintelui s\u
ceresc790. În aceast\ atitudine smerit\ este o putere [i o încredere,
care îi umple inima de credin]\ [i simte ajutorul lui Dumnezeu, care
îl conduce c\tre limanul m=ntuitor.
Des\v=r[irea smeritei cuget\ri, ne arat\ acela[i Sf=nt Isaac
Sirul, const\ în a nu ne sup\ra c=nd suntem învinui]i pe nedrept, ci
a primi cu bucurie def\im\rile [i învinov\]irile mincinoase, cer=nd
iertare de la cel ce ni le arunc\ ne nedrept791. Prin urmare, cel ce a
dob=ndit în inima lui smerita cugetare, s-a f\cut mort lumii,
p\catului [i deci [i ispitei.
De treptele des\v=r[irii, sufletul prime[te de la Dumnezeu
darul smeritei cuget\ri. Atunci, „îndat\ vine în suflet oarecare
smerenie dumnezeieasc\ mai presus de cuv=nt, aduc=nd în inim\
zdrobire [i lacrimi de umilin]\ fierbinte, înc=t cel ce st\ sub lucrarea
ei se socote[te pe sine: p\m=nt, cenu[\, vierme [i nu om, ba înc\
nevrednic chiar de via]a dobitoceasc\. Aceasta din pricina
cov=r[irii acestui dar al lui Dumnezeu. Iar învrednicindu-se cineva
s\ petreac\ mult\ vreme în acest dar, se umple de alt\ be]ie
negr\it\: de umilin]a inimii [i p\trunde în ad=ncurile smeritei
cuget\ri. Acesta, ie[ind din sine, nesocote[te toate m=nc\rile din
afar\, ca [i b\utura [i ve[mintele trupului, nec\ut=nd cele peste
trebuin]\, ca unul ce s-a schimbat ca schimbarea dreptei Celui
Preaînalt“792.

790
791
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Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 405.
Ibidem, p. 283.
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit.p. 271.
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Cunosc=nd „comoara smereniei“793, roadele ei, dulcea]a [i
frumuse]ile acestora, Cuviosul Nichita Stithatul ne îndeamn\ s\
lupt\m pentru dob=ndirea ei, iar atunci c=nd am primit-o, pentru
p\strarea ei curat\, c\ci în ea sunt ascunse visteriile dragostei,
m\rg\ritarele umilin]ei [i în ea Se odihne[te, ca pe un tron,
M=ntuitorul Iisus Hristos, împ\rt\[ind celor hr\ni]i de ea, darurile
Sf=ntului S\u Duh.
În opozi]ie cu iubirea p\tima[\ de sine, cu slava de[art\ [i
m=ndria, care îngusteaz\ fiin]a uman\, o limiteaz\ [i o umile[te,
scufund=ndu-o în marea p\catelor [i patimilor, smerita cugetare ne
înal]\ cu adev\rat spre vie]uirea autentic\. În smerenie, credinciosul
experiaz\ pe de o parte bog\]ia acestei lumi duhovnice[ti,
infinitatea tainelor pe care ea i le deschide [i în care p\trunde pe
m\sura eforturilor sale ascetice [i a smeritei sale cuget\ri, iar pe de
alt\ parte, limitele firii sale. Smerenia între]ine în noi permanent
tensiunea între ceea ce suntem [i ceea ce trebuie s\ devenim [i ne
arat\, totodat\, calea spre înaintarea c\tre des\v=r[ire - via]a
virtuoas\ cea întru smerenie.

IUBIREA - CULME A VIRTUTILOR CRE{TINE
În spiritualitatea ortodox\, scrierile filocalice ocup\ un loc
793

Ibidem, p. 273.
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deosebit, put=nd fi considerate o sintez\ a g=ndirii [i evlaviei
cre[tine a primelor paisprezece veacuri. Ele au o valoare nu at=t
teoretic\, pe c=t practic\, experimental\, oferind un model autentic
de vie]uire cre[tin\, calea tr\it\, experiat\, a des\v=r[irii cre[tine,
dob=ndit\ ca o lep\dare tot mai accentuat\ de patimile care
îngusteaz\ [i distrug via]a; [i ca o dob=ndire [i transparen]\ deplin\
fa]\ de lucrarea harului [i darurilor dob=ndite la Botez. Filo-kalia
este lucrarea prin excelen]\ a R\s\ritului cre[tin care ne descrie
via]a ca iubire de frumos [i frumuse]e, o frumuse]e nu at=t fizic\,
material\, trec\toare, c=t o frumuse]e [i armonie interioar\,
sufleteasc\, duhovniceasc\, izvor=t\ din iubirea [i frumuse]ea lui
Dumnezeu.
Prin fiecare lep\dare de sine, de egoismul sau iubirea
p\tima[\ de trup (filavtia), ca început al nep\timirii, cre[tinul intr\
în acest spa]iu [i univers inefabil al virtu]ilor cre[tine, culmin=nd în
iubirea deplin\, dragostea des\v=r[it\ de Dumnezeu [i de semeni.
Fiecare lep\dare de patimi înseamn\ dob=ndirea unei noi virtu]i; cu
c=t lep\darea este mai deplin\, cu at=t virtutea dob=ndit\ înflore[te
[i se manifest\ mai bogat. Paradoxal, cu c=t cre[tinul se înfr=nge, se
biruie[te mai mult pe sine, egoismul s\u, cu at=t î[i edific\ mai mult
firea sa cur\]it\ de p\cat. Fiecare nou\ înfr=ngere este o nou\
biruin]\, o biruire a patimii [i o eliberare de p\cat, prin dob=ndirea
[i îmbog\]irea în virtu]i.
Punctul culminant al acestor virtu]i, „prima împ\r\teas\ [i
doamn\ a tuturor virtu]ilor“794 , cum o nume[te Sf=ntul Simeon
Noul Teolog, este iubirea. Ea singur\, spune Sf=ntul Maxim

794

Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeie[ti. Imnul 17, în volumul
Preot Prof. Acad. Dr. Dumitru St\niloae, Studii de teologie dogmatic\ ortodox\,
Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, p. 403.
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M\rturisitorul, arat\ pe om a fi chipul lui Dumnezeu795. Ea este u[a
prin care se intr\ în Sf=nta Sfintelor, adic\ la des\v=r[irea cre[tin\,
prin care omul devine v\z\tor al neapropiatei frumuse]i a Sfintei [i
Împ\r\te[tei Treimi796. Iubirea face pe Dumnezeu om [i om pe
Dumnezeu797.
Adev\ra]i cunosc\tori [i practican]i ai ei, P\rin]ii filocalici
ne arat\ p=n\ unde poate fi în\l]at\ iubirea de Dumnezeu [i de
semeni, sau, într-o alt\ exprimare, în ce const\ paradoxul iubirii:
faptul de a nu avea nici o limit\ pozitiv\, asemenea iubirii divine, ci
doar una negativ\: p\catul [i ura.
Iubirea - numire a dumnezeirii
Dumnezeu este iubire. Lumea [i tot ceea ce exist\ în ea este
oper\ a iubirii Sale nem\rginite. Chiar [i dup\ c\derea acesteia în
p\cat, Dumnezeu nu [i-a închis izvoarele iubirii Sale fa]\ de ea, ci
ca o expresie a unei „iubiri r\nite“, dar la fel de puternice, a trimis
pe Fiul S\u în lume, pentru a o m=ntui, adic\ a o face s\ tr\iasc\
via]a cu adev\rat [i din bel[ug. M=ntuirea, a doua crea]ie a lumii,
este tot o expresie a iubirii lui Dumnezeu, dar a unei iubiri
jertfelnice, r\stignite.
Iubirea este, prin urmare, un atribut esen]ial al dumnezeirii.
Pentru acest motiv, Sf=ntul Ioan Sc\rarul spune c\ „cel ce voie[te
s\ vorbeasc\ despre dragostea lui Dumnezeu încearc\ s\ vorbeasc\
despre Dumnezeu însu[i“798. Îns\, vorbirea despre Dumnezeu Iubire

795

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Scrieri [i epistole hristologice [i duhovnice[ti.
Traducere din grece[te, introducere [i note Pr. prof. Dumitru St\niloae, Editura
Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1990, p. 34.
796
Ibidem, p. 35.
797
Ibidem, p. 34.
798
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, Scara dumnezeiescului urcu[, în Filocalia sau culegere din
scrierile Sfin]ilor P\rin]i care arat\ cum se poate omul cur\]i, lumina [i des\v=r[i.
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este m\sur\ a cur\]iei noastre suflete[ti. Nici m\car îngerii nu
cunosc iubirea lui Dumnezeu prin propria lor putere, ci prin
iluminare, adic\ prin dragostea [i bun\voin]a Creatorului. De aceea,
a vorbi despre Dumnezeu Iubire prin cuvinte e gre[it [i primejdios
celor ce nu iau aminte799. Cei ce vorbesc despre darurile ei, f\r\ a i
le fi experiat, se aseam\n\ orbilor care caut\ s\ numere nisipul de
pe fundul oceanului800.
Pentru Sf=ntul Simeon Noul Teolog, iubirea „nu este din
lume,/ nici peste tot ceva din lume/ nici creatur\. C\ci e necreat\/ [i
în afara tuturor celor create/ E necreatul din mijlocul celor
create“801. Ea nu este nume, ci „fiin]\ dumnezeieasc\/ participant\
[i necuprins\; dar în orice caz dumnezeieasc\.../ iubirea e sesizat\
(cuprins\) [i enipostaziat\, ca participat\ [i cuprins\“802.
Fiind dumnezeieasc\ [i lucrare a Duhului Sf=nt, ea este „foc [i
str\lucire/ se face [i nor al luminii, dar este [i soare“803. Cel care nu
are iubirea, este gol de slava dumnezeieasc\804.
Din „ad=ncul f\r\ fund al iubirii Sale de oameni“805,
Dumnezeu Î[i împ\rt\[e[te razele iubirii Sale sub forma lucr\rilor [i
darurilor Sale m=ntuitoare. La acest „foc al iubirii“, muritorii, r\ni]i
de flac\ra lui, particip\ cu „lacrimile dorului“ [i cu „dragostea“ lor,
cu „sc=nteiele“ [i „razele“ iubirii, toate acestea într-o „be]ie a
luminii“806.
Ca foc, iubirea dumnezeieasc\ înc\lze[te sufletul [i aprinde

Traducere, introduceri [i note de Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, EIBMBOR, Bucure[ti,
1980, p. 425.
799
Ibidem.
800
Ibidem.
801
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, op. cit. Imnul 17, p. 396.
802
Ibidem, Imnul 52, p. 662.
803
Ibidem, Imnul 17, p. 398.
804
Ibidem, p. 403.
805
Ibidem, Imnul 24, p. 480.
806
Ibidem, Imnul 25, p. 490.
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inima, st=rnind dorul [i dorin]a spre iubirea Creatorului. Ea înv\luie
sufletul ca o „flac\r\ purt\toare de lumin\, care umple cu raze
str\lucitoare sufletul“807, lumineaz\ mintea [i o r\pe[te la în\l]imea
contempla]iei808. Ea se face, acestora „dulcea]\“ [i „m=ng=iere“ a
sufletului809.
De aceast\ iubire dumnezeiasc\, îns\, firea uman\ se
împ\rt\[e[te prin participare. Iubirea este considerat\ de c\tre
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, dup\ calitate, adic\ în esen]a ei, a fi
„asem\narea cu Dumnezeu, pe c=t e cu putin]\ muritorilor“810.
Dup\ lucrare sau dup\ modul în care se manifest\, ea este „o be]ie a
sufletului“811.
Exprim\ri de acest gen nu fac altceva dec=t s\ eviden]ieze
faptul c\ „Ortodoxia consider\ dragostea ca o energie necreat\,
comunicat\ de Duhul Sf=nt, o energie dumnezeieasc\ [i
îndumnezeitoare, prin care particip\m real la via]a Sfintei
Treimi“812.
Adev\rata iubire a adus-o în lume M=ntuitorul Iisus Hristos,
Cel Care ne-a ar\tat [i p=n\ unde poate fi ea dezvoltat\: jertfa de
sine pentru binele celorlal]i. Iubirea pe care ne înva]\ M=ntuitorul
s\ o lucr\m, „s-a dat în locul legii [i al proorocilor“813. Ea este
culme [i sintez\ a înv\]\turii cre[tine, din care r\sar [i în care se
cuprind în mod unitar toate virtu]ile. Adev\rata dragoste este cea
cre[tin\, pentru c\ întreaga înv\]\tur\ [i tr\ire cre[tin\ izvor\[te [i
cap\t\ putere de la Dumnezeu, Care este iubire. „Mul]i au spus
807

Ibidem, Imnul 17, p. 398.
Ibidem.
809
Calist Patriarhul, Capete care au lipsit, în Filocalia..., volumul VIII, p. 305.
810
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 425.
811
Ibidem.
812
Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitatea ortodox\. Ascetica [i mistica,
Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, Bucure[ti, 1992,
p. 256.
813
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Scrieri [i epistole..., p. 38.
808
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multe despre dragoste, arat\ Sf=ntul Maxim M\rturisitorul. Dar
numai c\ut=ndu-o între ucenicii lui Hristos o vei afla. C\ci numai ei
au avut Dragostea adev\rat\, ca înv\]\tor al dragostei. Ei ziceau
despre ea: «De a[ avea proorocie [i de-a[ cunoa[te toate tainele [i
toat\ cuno[tin]a, iar\ dragoste nu am, nimic nu-mi folose[te». Cel
ce a dob=ndit prin urmare dragostea, a dob=ndit pe Dumnezeu
Însu[i, întruc=t «Dumnezeu iubire este»814. Porunca dragostei,
spune el - „aceasta o strig\ cele patru Evanghelii“815. Respect=nduo [i împlinindu-o pe aceasta, ne ar\t\m „fii ai lui Dumnezeu“,
nerespect=ndu-o [i c\lc=ndu-o, ne facem „fii ai gheenei“816.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul arat\ c\ „nimic nu e at=t de
mult în chipul dumnezeiesc ca dumnezeieasca iubire, nici at=t de
tainic [i de înalt lucr\tor spre îndumnezeirea oamenilor“817. Ea
cuprinde în sine toate bun\t\]ile virtu]ilor. Taina iubirii adun\ [i
une[te cele împ\r]ite, ne face din oameni - dumnezei818.
Iubirea este însu[ire esen]ial\ a dumnezeirii [i de aceea, prin
practicarea ei, cre[tinul se apropie cel mai mult de Dumnezeu.
Fiecare virtute constituie o treapt\ nou\ urcat\ spre des\v=r[ire, pe
„drumul iubirii“, îns\ în ea îns\[i, iubirea des\v=r[it\ cuprinde [i
încununeaz\ toate aceste eforturi ascetice. Lipsirea de iubire,
c\lcarea poruncii iubirii echivaleaz\, de aceea, pentru P\rin]ii
filocalici, cu pervertirea chipului lui Dumnezeu în noi [i stingerea
dorului nostru de Dumnezeu. Dob=ndirea [i cultivarea ei înseamn\
restabilirea acestui chip [i des\v=r[irea lui p=n\ la deplina
asem\nare cu Dumnezeu, sfin]enia.
Cre[tinismul are adev\rata dimensiune [i experien]\ a
iubirii. Adev\rata iubire este întru Hristos, sub razele m=ng=ietoare
814
815
816
817
818

Idem, Capete despre dragoste. Suta a patra, în Filocalia..., volumul 2, p. 143.
Ibidem, p. 140.
Ibidem, p. 127.
Idem, Scrieri [i epistole..., p. 27.
Ibidem.
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ale Duhului Sf=nt. Nu se poate tr\i cu adev\rat la modul propriu
existen]a [i nu se poate iubi curat, sincer [i profund, dec=t în
Dumnezeu. Numai în credin]\ [i cu ajutorul ei ne descoperim
voca]ia noastr\ esen]ial\ de fiin]e iubitoare, de fiin]e care se
d\ruiesc [i care doresc iubirea semenilor. Credin]a ne descoper\
iubirea în ceea ce are ea mai bun [i nobil: cur\]ia. Duhul Sf=nt este
Duhul iubirii, al comuniunii. El lumineaz\ [i împodobe[te via]a [i
faptele noastre cu lumina iubirii. Chiar [i faptele m\runte,
nesemnificative, dob=ndesc o alt\ lumin\, atunci c=nd sunt
împodobite cu iubirea de Dumnezeu [i de semeni, dup\ cum chiar
[i faptele cele mai mari, de slujire a lumii, atunci c=nd nu sunt
f\cute în duh de dragoste sincer\ [i cu smerenie, sunt searb\de,
seci, lipsite de adev\rata lor consisten]\.
Iubirea - tain\ a vie]ii cre[tine
Ca de altfel întreaga via]\ cre[tin\, iubirea este o tain\.
P\rin]ii duhovnice[ti ai Filocaliei, adev\ra]i cunosc\tori ai vie]ii [i
sufletului omenesc, îl împodobesc pe acesta cu însu[irea sau
calitatea de tain\. Dumnezeu este Taina deplin\, aflat într-o
leg\tur\ tainic\, iubitoare cu lumea. Omul este, la r=ndul s\u, o
tain\ ad=nc\, dup\ modelul Tainei divine. Între sufletul omului [i
Dumnezeu, ne spune Teognost, este o mare tain\. Ea este semn al
iubirii, al cur\]iei [i al nep\timirii.
Tinz=nd fiin]ial spre Creatorul s\u, omul î[i este lui[i o tain\.
Universul sau registrul duhovnicesc în care el tr\ie[te este o tain\,
devenindu-i tot mai descoperit, mai intim, pe m\sura acestei cur\]ii
[i iubiri.
Omul este o „tain\ teologic\“, leg\tura sa cu Dumnezeu,
Creatorul s\u este una tainic\. Lumea [i via]a în care el tr\ie[te, au
ca însu[ire esen]ial\ tocmai acest caracter de tain\. Universul
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virtu]ilor este un orizont tainic, f\r\ de sf=r[it. Înaint=nd în aceast\
via]\ virtuoas\, omul se înt=lne[te [i deslu[e[te tot mai mult taina pe
care lumea, via]a [i el însu[i o reprezint\, dar nu ajunge niciodat\ s\
le epuizeze. Doar tr\ind p\tima[, el stinge acest dor [i aceast\
con[tiin]\ a propriei sale taine. El exploreaz\, atunci, p\catul cu
acela[i dor infinit, dar un infinit fals, contraf\cut, care echivaleaz\
de fapt cu distrugerea temeliilor vie]ii sale. Explor=nd acest univers
p\tima[, el se îndep\rteaz\ tot mai mult de taina dumnezeirii, de
semeni [i de sine însu[i.
Leg\tura de iubire dintre om [i Dumnezeu se realizeaz\ prin
intermediul sufletului. Aceast\ leg\tur\ const\ în taina negr\it\ a
iubirii. Ca [i via]a [i sufletul, [i leg\tura iubirii, oric=t am exprimao, r\m=ne o tain\. Ea se îmbog\]e[te pe m\sura înaint\rii în
universul ei. Taina iubirii const\ în leg\tura inefabil\ pe care o
realizeaz\ între cei ce se iubesc. Vorbind despre ea, Sf=ntul Maxim
M\rturisitorul o nume[te „binele cel dint=i [i prin excelen]\ dintre
toate cele bune“, pentru c\ ea „une[te prin sine pe Dumnezeu [i pe
oameni“819. Ea const\ în afec]iunea fa]\ de Dumnezeu - Primul
Bine [i Izvorul oric\rei forme de iubire curat\ - [i fa]\ de semeni, în
via]a c\rora se reflect\ aceast\ iubire.
Ava Dorotei, ucenic al Sf=ntului Ioan Sc\rarul, vorbind
despre caracterul tainic [i agapic al lumii, o aseam\n\ cu un cerc, al
c\rui centrul îl reprezint\ Dumnezeu. Razele care duc de la
periferie c\tre centru sunt c\ile sau vie]uirile omene[ti. Pe m\sura
apropierii de centru, de Dumnezeu, oamenii se apropie [i între ei.
În mod contrar, cu c=t se despart mai mult de Dumnezeu [i se
întorc la cele din afar\, cu at=t se dep\rteaz\ mai mult unii de al]ii.
Apropierea de semeni înseamn\ descoperire [i apropiere de
Dumnezeu; îndep\rtarea de aproapele înseamn\ t\g\duire [i lips\
819

Ibidem, p. 34.
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de sensibilitate fa]\ de prezen]a lui Dumnezeu în persoana acestuia.
„A[a este firea iubirii“ - spune Ava Dorotei820.
În experien]a duhovniceasc\ filocalic\, lumea se justific\ în
calitate de oper\ a iubirii lui Dumnezeu [i de mediu transparent
prin care str\bate iubirea lui fa]\ de lume [i oameni [i a oamenilor
fa]\ de Creatorul lor [i de ei în[i[i.
Via]a se justific\ [i se împline[te ca r\spuns la iubirea lui
Dumnezeu [i a semenilor. Cercul existen]ei este cercul iubirii, c\ci
a[a cum ne spune Sf=ntul Isaac Sirul, „dragostea este mai dulce
dec=t moartea“821. Via]a î[i atinge ]inta sa - unirea cu Dumnezeu
Iubire - în m\sura în care este o experiere tot mai accentuat\ a
iubirii de semeni, o înaintare tot mai accentuat\ în lep\darea de
iubirea p\tima[\ de sine (filavtia) [i în iubirea [i d\ruirea de sine.
Iubirea - culme a virtu]ilor
Vorbind despre „[irul dumnezeiesc al tuturor virtu]ilor“822
sau despre „sfin]ita scar\ a virtu]ilor dumnezeie[ti“, P\rin]ii
filocalici arat\ c\ acesta are un început de jos [i un sf=r[it de sus.
Acestea sunt smerenia [i iubirea, c\ci „smerenia [i iubirea sunt
începutul [i cap\tul ultim al celor dou\ p\r]i ale [irului dumnezeiesc
al tuturor virtu]ilor“823.
Smerenia pune începutul urcu[ului sc\rii, iar iubirea, fiind sf=r[itul

820

Ava Dorotei, Ale celui între sfin]i, p\rintele nostru Dorotei. Felurite înv\]\turi
l\sate ucenicilor s\i c=nd a p\r\sit mîn\stirea Avei Serid [i a întemeiat cu ajutorul
lui Dumnezeu mîn\stirea sa, dup\ moartea Avei Ioan, proorocul, [i dup\ t\cerea
des\v=r[it\ a Avei Varsanufie. S\ nu judec\m aproapele, în Filocalia..., volumul IX,
p. 548.
821
Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoin]e, în Filocalia..., volumul X, p.
205.
822
Cuviosul Nichita Stithatul, Vederea duhovniceasc\ a raiului, în Filocalia...,
volumul VI, p. 382.
823
Ibidem.

- 236 -

Virtu]ile cre[tine, c\r\ri spre fericirea ve[nic\

treptelor virtu]ii [i al urcu[ului sc\rii spre în\l]ime, scoate pe cel ce
î[i sprijine[te pa[ii pe ea la p\[unile pururea vii [i nep\tate ale firii
dumnezeie[ti824.
Smerenia [i iubirea sunt, prin urmare, începutul [i sf=r[itul
urcu[ului spre Dumnezeu [i spre Împ\r\]ia Lui. Dac\ smerenia duce
la paza min]ii [i nep\timirea, iubirea conduce de acolo la Împ\r\]ia
lui Dumnezeu [i la unirea cu El, în „p\[unile ve[nice [i preacurate
ale îngerilor“825. Sf=ntul Ioan Sc\rarul subliniaz\ aceast\ leg\tur\
spun=nd c\ „începutul iubirii este m\rirea smereniei“826.
Smerenia adev\rat\ este o road\ a dragostei adev\rate, c\ci
sufletul cu adev\rat iubitor de Dumnezeu, spune Sf=ntul Simeon
Metafrastul, chiar dac\ ar s\v=r[i nenum\rate fapte de dreptate,
chiar dac\ [i-ar topi trupul cu posturile [i privegherile cele mai
aspre, chiar dac\ s-ar învrednici de daruri felurite ale Duhului, de
descoperiri [i taine, e a[a de smerit ca [i c=nd n-ar fi început
petrecerea cea dup\ Dumnezeu [i nici n-ar fi dob=ndit vreun dar
mai de seam\, c\ut=nd cu ardoare [i cu sete neast=mp\rat\ spre
dragostea dumnezeieasc\ a lui Hristos“827.
Aflat\ în leg\tur\ cu smerita cugetare, adev\rata iubire este
[i semn al nep\timirii sufletului, întruc=t „exist\ o str=ns\ leg\tur\
între dragoste [i nep\timire. Dragostea presupune nep\timirea [i o
înt\re[te la r=ndul ei, pentru faptul c\ e opusul patimilor, care
reprezint\ egoismul. Unde sunt patimi, nu poate fi dragostea. De
aceea, iubirea vine în suflet în toat\ amploarea ei dup\ ce am ajuns
la nep\timire, dup\ ce ne-am eliberat de patimi“828.
Patimile sunt expresii ale egoismului, ale iubirii p\tima[e de sine,
824

Ibidem.
Ibidem.
826
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 378.
827
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., în Filocalia..., volumul
3, p. 359.
828
Preot Profesor Dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 255.
825
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în timp ce dragostea de Dumnezeu, semn al nep\timirii, înseamn\
întoarcerea noastr\ cu totul spre Dumnezeu [i spre semeni [i
lansarea în dialogul iubirii cu ei, o uitare a sinelui p\c\tos [i o
experiere a vie]ii de comuniune.
Dintre toate virtu]ile, cea care ajut\ cel mai mult la
dob=ndirea dragostei dumnezeie[ti, este rug\ciunea curat\829. Între
dragoste [i rug\ciune este o leg\tur\ duhovniceasc\ profund\. „Cel
ce iube[te cu adev\rat pe Dumnezeu, spune Sf=ntul Maxim
M\rturisitorul, acela se [i roag\ cu totul neîmpr\[tiat. {i cel ce se
roag\ cu totul neîmpr\[tiat, acela [i iube[te pe Dumnezeu cu
adev\rat“830.
Dragostea este rodul rug\ciunii, dar o întrece pe aceasta831. „Iubirea
este mai mare dec=t rug\ciunea, ne încredin]eaz\ Sf=ntul Ioan
Sc\rarul. Rug\ciunea a fost socotit\ totdeauna o virtute par]ial\;
iubirea e cuprinz\toarea tuturor“832. Sf=ntul Simeon Noul Teolog [i
ucenicul s\u - Cuviosul Nichita Stithatul - ne înva]\ c\ slujirea
aproapelui este mai mare dec=t rug\ciunea [i fapta dragostei mai
mare dec=t fapta [i darul rug\ciunii. De aceea, el ne d\ urm\torul
sfat: „De c=n]i rug\ciune lui Dumnezeu [i un frate st\ la u[a chiliei
tale [i bate, s\ nu pui mai presus fapta rug\ciunii dec=t fapta
dragostei [i s\ treci cu vederea pe fratele t\u. C\ci acest lucru nu e
pl\cut lui Dumnezeu. El vrea untdelemnul iubirii [i nu jertfa
rug\ciunii. L\s=nd deci darul rug\ciunii, d\ cuv=nt de iubire
fratelui, slujindu-l pe el. Apoi, întorc=ndu-te, adu darul t\u Tat\lui
duhurilor, cu lacrimi [i cu inim\ zdrobit\ [i duh drept se va înnoi în

829
830
831
832

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta înt\ia..., p. 62-63.
Ibidem. Suta a doua..., p. 78.
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 351.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 335.
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cele din l\untru ale Tale“833.
De[i cu acela[i sens, subliniem, spre folos duhovnicesc [i un text
sinonim al Sf=ntului Simeon Noul Teolog: „Dac\ în vreme ce-]i
faci rug\ciunea în chilie, bate cineva la u[\, deschide-i [i [ez=nd
vorbe[te-i cu smerenie despre ceea ce-l preocup\ din cele ce-i sunt
de folos. De e ap\sat de vreun necaz, s=rguie[te-te s\-l aju]i, fie cu
cuv=ntul, fie cu lucrul. Apoi plec=nd acela, închiz=nd u[a, reia-]i
rug\ciunea. C\ci slujirea celor ce vin la tine este asemenea
împ\c\rii (Matei V,24). Dar nu trebuie f\cut a[a c=nd e vorba de
lucruri p\m=nte[ti. În acest caz, ispr\ve[te înt=i rug\ciunea [i apoi
vorbe[te cu el“834. Prin urmare, iubirea este mai înalt\ chiar [i dec=t
darul rug\ciunii sau, altfel spus, rug\ciunea, p=n\ la treptele ele
cela mai înalte [i duhovnice[ti - rug\ciunea extatic\ sau ca r\pire cre[te [i prime[te putere din iubire.
Iubirea este sinteza poruncilor [i culmea virtu]ilor cre[tine,
„cea mai general\ dintre virtu]i“835. Sf=ntul Simeon, care a c=ntat
at=t de frumos roadele iubirii, o nume[te pe aceasta „Prima
împ\r\teas\ [i doamn\ / a tuturor virtu]ilor... Ea e capul tuturor/ [i
ve[m=ntul [i slava.../ Deci virtu]ile f\r\ iubire/ sunt ve[tede [i
nefolositoare./ {i e gol de slava dumnezeieasc\ cel ce nu are
iubirea“836.
Orice ascez\, fie ea oric=t de aspr\, lipsit\ de iubire nu
apropie de Dumnezeu, ci dimpotriv\ ne dep\rteaz\ [i de El [i de
semeni. Iubirea cre[tin\ s\de[te în sufletul credincios darurile
Duhului Sf=nt. Prin aceasta se v\de[te c\ ea este „sf=r[itul tuturor
833
Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre f\ptuire, despre fire [i despre
cuno[tin]\. Suta a doua a capetelor naturale, despre cur\]irea min]ii, în Filocalia...,
volumul VI, p. 289.
834
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Capete morale ale lui Simeon Evlaviosul, în
Filocalia..., volumul VI, p. 111.
835
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, R\spunsuri c\tre Talasie..., p. 151.
836
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeie[ti. Imnul 17, p. 403.
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bun\t\]ilor [i cauz\ a tot binele, pe cei ce umbl\ în ea, ca una ce
este ea îns\[i credincioas\ [i nu cade [i r\m=ne“837. „Calea prea
sl\vit\ a iubirii“ este, deci, „cu adev\rat dumnezeieasc\ [i
îndumnezeitoare [i c\l\uzitoare spre Dumnezeu“838.
Calea sau drumul iubirii
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, în celebrele sale Capete
despre dragoste, define[te iubirea a fi „o dispozi]ie bun\ [i
afectuoas\ a sufletului, datorit\ c\reia el nu cinste[te nici unul
dintre lucruri mai mult dec=t cuno[tin]a lui Dumnezeu“839. Aceasta
este adev\rata iubire cre[tin\. La aceast\ defini]ie, Sf=ntul Ioan
Sc\rarul mai adaug\ urm\toarele însu[iri sau note duhovnice[ti:
„lep\dare a tot cugetul potrivnic“, „asem\nare cu Dumnezeu, pe c=t
e cu putin]\ muritorilor“, „be]ie a sufletului“, „izvorul credin]ei,
ad=ncul f\r\ fund al îndelungii-r\bd\ri, oceanul smereniei“840
Vorbind despre cauzele [i felurile iubirii, Sf=ntul Maxim
M\rturisitorul enumer\ cinci, spun=nd c\ oamenii se iubesc unii pe
al]ii pentru cinci pricini:
1) sau pentru Dumnezeu, cum iube[te cel virtuos pe to]i
oamenii, drep]i sau p\c\to[i, buni sau r\i. Ace[tia au ajuns s\
dob=ndeasc\ iubirea des\v=r[it\, dragostea duhovniceasc\,
asemenea iubirii lui Dumnezeu fa]\ de lume [i om.
2) al]ii iubesc pentru fire, cu o dragoste fireasc\, asemenea
celei a p\rin]ilor pentru copii [i a copiilor fa]\ de p\rin]i.
3) al]ii iubesc cu o dragoste p\tima[\, pentru slava
de[art\, a[a cum iube[te cel m=ndru pe cel care îl sl\ve[te, îl laud\;

837
838
839
840

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Scrieri [i epistole..., p. 29.
Ibidem, p. 36.
Idem, Capete despre dragoste. Suta înt=ia..., p. 61.
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 425.
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4) pentru iubirea de argint, cum iube[te cineva pe cel
bogat care îl miluie[te sau
5) pentru pl\cere, ca p\tima[ii care iubesc [i slujesc
patimilor lor.
Dintre toate aceste feluri de dragoste, cea duhovniceasc\
este vrednic\ de laud\ [i de r\splat\; cea fireasc\ este mijlocie, nici
nu merit\ o r\splat\ deosebit\, dar nici nu e vrednic\ de os=nd\, în
timp ce toate celelalte forme de iubire: din m=ndrie, din iubire de
argint [i din pl\cere forme ale iubirii de sine, sunt p\tima[e,
vrednice de ocar\ [i os=nd\841.
Diadoh al Foticeii vorbe[te despre o dragoste natural\ a
sufletului [i despre dragostea duhovniceasc\ a acestuia, care vine
de la Duhul Sf=nt.
Cea dint=i, dragostea natural\, „e moderat\, nedeplin\ [i e
pus\ în mi[care [i de voin]a noastr\, atunci c=nd vrem“842. De aceea
ea este u[or supus\ ispitei, cre[terii [i sc\derii în intensitate [i
spiritualitate, iar atunci c=nd nu suntem fermi în practicarea ei,
c=nd nu îi descoperim motiva]iile mai înalte - duhovnice[ti,
cre[tine, poate fi u[or pierdut\.
Cealalt\, dragostea venit\ în suflet ca un dar al Duhului
Sf=nt, „a[a de mult aprinde sufletul de dragostea c\tre Dumnezeu,
înc=t toate p\r]ile lui se lipesc de dulcea]a negr\it\ a acestei iubiri,
printr-o afec]iune de o simplitate infinit\. Ea umple sufletul de o
„lucrare duhovniceasc\“, din care inund\, ca dintr-un izvor, pacea,
dragostea [i bucuria. Ea nu iese niciodat\ afar\ din inim\, nu
sl\be[te deloc [i cheam\ toate p\r]ile sufletului la dorul dup\
Dumnezeu843. Semn al nep\timirii, dragostea duhovniceasc\
841

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a doua..., p. 80.
Diadoh al Foticeii, Cuv=nt ascetic în 100 de capete, în Filocalia..., volumul 1, p.
428.
843
Ibidem, p. 450.
842
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„învesele[te tot sufletul cu o bucurie f\r\ margini“844.
Calist Patriarhul vorbe[te despre „un întreit chip al iubirii“
[i despre „trei iubiri dint=i“, care conduc spre iubirea sau dragostea
duhovniceasc\.
Cea dint=i este iubirea sensibil\, sim]ual\, senzitiv\, adic\
a sim]urilor, fa]\ de unele supuse tot sim]urilor. Aceasta este
specific\ animalelor necuv=nt\toare care se conduc ira]ional, dup\
sim]uri, dar caracterizeaz\ [i via]a omului p\tima[ tocmai datorit\
acestei ira]ionalit\]i prin care se las\ condus de sim]uri [i instincte.
Aceast\ iubire trupeasc\ se vesteje[te cu vremea, p\r\sindu-i pe cei
desp\r]i]i par]ial, care sunt lega]i unul de altul prin ea. Fiind
sus]inut\ prin sim]uri, ea nu poate lega pe cineva de ceva care nu
este prezent, spune Sf=ntul Maxim M\rturisitorul.
Aceasta nici nu ar trebui s\ se numeasc\ iubire, ci o simpl\
atrac]ie, o simpatie natural\, sim]ual\, ea fiind forma cea mai de jos
a iubirii. Obiectul ei îl constituie pl\cerea, iar atunci c=nd ea nu
poate fi satisf\cut\ sau nu a[a cum o vrea cel p\tima[, ea se
autodesfiin]eaz\, dispare, c\ut=nd o alt\ persoan\ care ar fi capabil\
s\ i-o ofere. Cel care alearg\ dup\ o astfel de pl\cere, nu în]elege
niciodat\ adev\ratul sens [i adev\rata valoare [i în\l]ime a iubirii [i
fericirii, de aceea el este un ve[nic neîmplinit, suferind de o iubire
neîmp\rt\[it\ cum ar vrea el. Un astfel de p\tima[ prive[te totul prin
ochiul trupesc [i acela întunecat de patim\ [i de p\cate. Tr\ie[te
via]a în sfera ei inferioar\, comun\ animalicului, ira]ionalului,
neîn]eleg=ndu-i adev\rata ei demnitate.
Adev\rata semnifica]ie a sentimentelor fire[ti de simpatie
sau a dragostei naturale este aceea de a fi transfigurate,
înduhovnicite, de a vedea persoana celui iubit într-un mod
duhovnicesc, duc=nd spre iubirea adev\rat\, care nu cade niciodat\.
844

Ibidem.
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Cel care iube[te natural, firesc, chiar dac\ iube[te curat, nu iube[te
deplin. Pe m\sura înaint\rii în adev\rata iubire, pe m\sur\ ce
cre[tinul iube[te mai mult, iubirea sa devine tot mai curat\, mai
duhovniceasc\, cur\]indu-se de tot ceea ce este p\tima[.
Superioar\ acestei iubiri este iubirea ra]ional\, specific\
fiin]ei umane. Ea se manifest\ ca o dorin]\ ra]ional\ a sufletului
fa]\ de un lucru sau o fiin]\ pe care o consider\ bun\ [i capabil\ de
a produce fericire. În aceast\ form\ a iubirii prevaleaz\ motiva]iile
suflete[ti [i duhovnice[ti. Sufletul se elibereaz\ de g=ndurile
josnice, p\c\toase, de atrac]ie sim]ual\, c\ut=nd temeiuri
duhovnice[ti pentru emo]iile tr\ite de sufletul s\u. Pe m\sura
descoperirii [i experierii acestor bogate motiva]ii, iubirea se cur\]\,
se purific\ de în]elesurile ei inferioare, trupe[ti.
A treia form\ de iubire este iubirea în]eleg\toare, cum o
nume[te Calist Patriarhul, adic\ iubirea duhovniceasc\. Ea este o
lucrare care se na[te din Duhul de via]\ f\c\tor [i se revars\ în
inim\ „f\r\ voie“, ca „o frumuse]e mai presus de fire“. Ea este o
lucrare a lui Dumnezeu în suflet, omul experiindu-o ca pe un dor [i
ca pe o unire cu Dumnezeu, în iubire, cu „fermec\toarea frumuse]e
dumnezeieasc\“845.
Aceasta este adev\rata iubire. Celelalte sunt doar ni[te
umbre [i chipuri ale ei846. Spre deosebire de iubirea trupeasc\,
trec\toare, iubirea duhovniceasc\ nu cade niciodat\, c\ci ea „îi are
pururea împreun\ prezen]i spiritual pe cei uni]i prin ea, chiar dac\
se despart trupe[te unii de al]ii, neput=nd fi circumscris\ de timp [i
de loc. C\ci î[i are existen]a în minte, care nu se desparte niciodat\
de obiectul iubirii sau contempla]iei sale847.
Sintetiz=nd chiar [i numai aceste exprim\ri ale P\rin]ilor
845
846
847

Calist Patriarhul, Scrierile lui Calist patriarhul, în Filocalia..., volumul VIII, p. 305.
Ibidem, p. 306.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul. Scrieri [i epistole..., p. 56.
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filocalici, vedem c\ ei vorbesc despre mai multe forme de iubire:
a) Iubirea dumnezeieasc\, prin care Dumnezeu a creat [i
poart\ de grij\ lumii create prin iubirea Sa.
b)Iubirea duhovniceasc\, a unei naturi ridicate deasupra
firescului. Aceasta conduce c\tre iubirea sau dragostea extatic\, pe
care o c=nt\ at=t de frumos sfin]i precum Simeon Noul Teolog,
Sf=ntul Isaac Sirul, Calist [i Ignatie Xanthopol. Pe treptele de cele
mai înalte, ea este tr\it\ ca un rod exclusiv al Duhului Sf=nt.
c) Iubirea fireasc\ sau natural\, care trebuie s\ fie
dezvoltat\ în iubirea cre[tin\ [i s\ conduc\ spre cea duhovniceasc\.
d) Iubirea sensibil\, av=nd ceva ira]ional în ea, ca o
conducere exclusiv\ prin sim]uri.
e) Inferioar\ chiar [i iubirii senzitive sau sensibile, este,
pentru ace[ti P\rin]i asce]i, iubirea p\tima[\ de sine sau filavtia,
expresie a unei naturi umane c\zute [i robite.
Arareori, în scrierile filocalice, g\sim referiri la iubirea
fireasc\ sau natural\ [i atunci doar tangen]ial, P\rin]ii ar\t=ndu-i
adev\ratul ei sens, de a fi în\l]at\ la adev\rata iubire - cea
duhovniceasc\. Oameni cu via]\ aleas\, autorii duhovnice[ti ai
Filocaliei privesc via]a ca o lupt\ de eliberare de patimi [i de p\cat,
în vederea dob=ndirii nep\timirii - „cerul min]ii în inim\“ [i a
„p\timirii îndumnezeirii“. Aceasta îi face s\ vorbeasc\ mai mult, în
leg\tur\ cu dragostea sau iubirea cre[tin\, despre iubirea des\v=r[it\
a lui Dumnezeu, rev\rsat\ în lume [i de modul în care se poate
ajunge la o m\sur\ asem\n\toare, prin lep\darea iubirii de sine [i
prin lucrarea virtu]ii adev\ratei iubiri.
Filavtia (iubirea p\tima[\ de sine) - începutul [i maica tuturor
patimilor
În scrisul ascetic al P\rin]ilor filocalici g\sim numeroase
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sentin]e [i condamn\ri al adresa iubirii p\tima[e de sine sau
filavtia. Aceasta este o dragoste ira]ional\, sim]ual\, dorin]\ de
pl\cere trupeasc\ [i sufleteasc\, f\r\ con[tiin]a putin]ei sau
neputin]ei realiz\rii lor, o dorin]\ [i un dor infinit, dar fals, de
satisfacere a tuturor poftelor p\tima[e, spre fericirea personal\.
Referindu-se la p\catul originar [i d=ndu-i o interpretare
psihologic\ [i duhovniceasc\ deosebit\, Sf=ntul Maxim
M\rturisitorul consider\ c\ acesta a constat în dorin]a de autonomie
a omului, dorin]a acestuia de a se conduce singur, în vederea
propriei sale pl\ceri. Încerc=nd s\ rup\ lan]ul sau „cercul vicios“
pl\cere-durere, omul a c\utat [i încearc\ s\ se arunce cu toat\
puterea [i cu bra]ele larg deschise spre pl\cere [i s\ fug\ cu toat\
puterea de orice i-ar putea provoca triste]e [i durere. Omul a ajuns
astfel s\ iubeasc\ pl\cerea trupeasc\ [i s\ urasc\ orice form\ de
durere. Îns\, în orice bucurie sau pl\cere pentru trup, potrivit unei
înalte ra]iuni dumnezeia[ti, sufletul sufer\, dup\ cum [i nevoin]a
sufleteasc\, ofile[te pl\cerile trupului.
Pl\cerea [i bucuria trupului înseamn\ triste]ea [i durerea
sufletului, dup\ cum [i bucuria [i fericirea sufletului înseamn\
necazul [i durerea trupului. Scopul ascezei cre[tine nu este
distrugerea sau eliminarea bucuriei trupului, ci spiritualizarea [i
înduhovnicirea ei, ridicarea trupului la rangul sau la treapta de
suport pentru o via]\ duhovniceasc\ înalt\. Prin aceasta se
restabile[te adev\rata leg\tur\ sau armonie în via]a uman\, iar
trupul î[i redob=nde[te autentica sa valoare, de „templu al Duhului
Sf=nt“.
Via]a cre[tin\ autentic\ începe cu lovitura dat\ filavtiei.
Numai prin lep\darea ei este posibil progresul duhovnicesc. În
acest progres, în aceast\ lucrare de înduhovnicire, omul are de
luptat cu tot ceea ce este p\tima[ [i p\c\tos, pentru a dob=ndi [i
practica virtu]ile cre[tine, singurele care pot aduce omului
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adev\rata fericire. Pl\cerea provocat\ de patimi este iluzorie,
himeric\, iar fascina]ia ei se sf=r[e[te odat\ cu apunerea ei, l\s=nd
în urm\ un acut sentiment al nimicului, al z\d\rniei tutoror
eforturilor, at=t de încordate, de dob=ndire [i p\strare a acestei
pl\ceri, o durere sf=[ietoare de a se fi terminat. Aceast\ „bucurie“
trece ca umbra [i ca fumul [i se stinge la cea mai u[oar\ adiere a
unui v=nt potrivnic.
Bucuria [i fericirea pe care o aduc virtu]ile sunt
netrec\toare, nepieritoare. Ele cresc în intensitate pe m\sura
dob=ndirii [i lucr\rii virtu]ilor. O bucurie curat\ [i luminoas\, ce
aduce dorul infinit de via]\ [i mai înalt\. Este bucuria
duhovniceasc\, dumnezeieasc\ [i ea nu se stinge niciodat\.
Pentru a dob=ndi aceast\ bucurie, cre[tinul trebuie s\ lupte spre a
t\ia de la r\d\cin\ toate pornirile sale p\tima[e, egoiste, expresii ale
acestei iubiri p\c\toase de sine.
“Nimic nu-l împiedic\ a[a de mult pe cre[tin de la lucrarea
poruncilor - spune Cuviosul Nichita Stithatul - ca atotreaua iubire
de sine. Aceasta este piedica înaint\rii celor ce vor s\ se s=rguiasc\.
Aceasta le pune în minte boli [i p\timiri ale trupului, greu de
vindecat, prin care se r\ce[te c\ldura sufletului [i-l înduplec\ s\ se
fereasc\ de greut\]i, ca fiind v\t\m\toare unei vie]i care vrea s\ se
simt\ bine“848.
Aceasta este filavtia sau „iubirea de sine“, adic\ „iubirea
nera]ional\ fa]\ de trup“849. Ea este „începutul tuturor patimilor“850
[i cel ce are iubirea trupeasc\ de sine e v\dit c\ are toate
patimile“851. Contrat adev\ratei iubiri, filavtia distruge iubirea
dintre oameni [i chiar [i sufletul celui robit de ea îl împarte,
848

Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete..., p. 222.
Ibidem.Vezi [i Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a
treia..., p. 114.
850
Ibidem.
851
Ibidem, p. 103.
849
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f\c=ndu-l s\ caute apropierea doar de cei care i-ar putea provoca
fericire [i îndep\rtarea [i respingerea tuturor celorlal]i. Forme ale
acestei iubiri p\tima[e de sine sunt iubirea [i nerenun]area la voia
proprie, îndrept\]irea de sine, comoditatea în cele duhovnice[ti,
lenea, înc\p\]=narea, slava de[art\ [i m=ndria.
Numai [tiindu-i r\ut\]ile, Sf=ntul Maxim M\rturisitorul a putut s\
ne îndemne: „P\ze[te-te de maica relelor, de iubirea de sine, care
este iubirea nera]ional\ a trupului. Fiindc\ din aceasta se nasc, dup\
toate semnele, cele dint=i g=nduri p\tima[e, care sunt [i cele mai
generale: al l\comiei p=ntecelui, al iubirii de argint [i al slavei
de[arte. C\ci acestea î[i iau prilejuri din a[a zisa trebuin]\ neap\rat\
a trupului. Din ele se na[te toat\ lista patimilor“852.
Filavtia este o mare autoîn[elare, o autoam\gire. Sub forma
iubirii de sine, iubim, de fapt, nimicul sau ceea ce este mai r\u [i
p\c\tos în noi. Crez=nd c\ ne iubim [i îngrijim de noi în[ine, de
fapt, ne ur=m sufletul, tr\im în s\r\cia trupului, dar cu sentimentul
celei mai înalte bog\]ii, tr\im pe marginea pr\pastiei, tr\im golul,
cu ideea plin\t\]ii. „Prietenia lumii“, „iubirea de materie“, „iubirea
de lume“ devine un lan] [i o povar\ care trage în jos [i îngreuneaz\.
Doar iubirea de Dumnezeu [i de poruncile Lui ne u[ureaz\ [i ne
înal]\ în via]a duhovniceasc\.
Împotriva acestei tr\iri s\r\cite de semnifica]iile ei ad=nci,
cre[tinul lupt\ prin trezie, printr-o paza atent\ a tuturor mi[c\rilor
p\c\toase, izvor=te din iubirea de sine. Dac\ vom reu[i s\ ne
eliber\m de egoismul, egolatria sau egocentrismul nostru, vom da
lovituri de moarte nu doar filavtiei, ci tuturor patimilor, c\ci „cine a
t\iat-o pe aceasta, a t\iat deodat\ toate patimile ce se nasc din
ea“853. Cel ce a lep\dat de la sine pe maica patimilor, spune Sf=ntul

852
853

Ibidem. Suta a doua, p. 92.
Ibidem. Suta a treia, p. 114.
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Maxim, u[or leap\d\ [i pe celelalte, ca m=nia, întristarea,
pomenirea r\ului [i cele ce urmeaz\854.
Ca metode de lupt\ împotriva acesteia, ascetica ortodox\ ne
recomand\ nevoin]ele [i ostenelile trupe[ti [i suflete[ti, prin care se
sting patimile, trezvia [i paza min]ii [i a g=ndurilor, necontenita
cugetare la moarte [i judecat\, rug\ciunea, închin\ciunile [i
metaniile. Toate acestea duc la dob=ndirea [i între]in în sufletul
nostru smerita cugetare.
Opusul filavtiei este lep\darea des\v=r[it\ de sine [i de
lume, în sensul descoperirii autenticului divin din acestea [i
actualizarea lui în deplina „asem\nare“ cu Dumnezeu. Actul de
renun]are sau de lep\dare de filavtia, este totdeauna un act de
poc\in]\, prin care omul î[i d\ seama de c\derea sa [i de efectele
acesteia [i se hot\r\[te ca în locul iubirii de lume [i de sine s\ a[eze
iubirea de semeni [i de Dumnezeu.
Cel care s-a lep\dat de iubirea p\tima[\, ira]ional\ de sine,
se înal]\ deasupra dragostei sensibile, lucrat\ prin sim]uri, la
iubirea natural\ sau fireasc\ [i, pe m\sura cur\]irii [i dragostei sale,
înainteaz\, c\tre adev\rata iubire - cea în]eleg\toare, ra]ional\ [i
duhovniceasc\.
Iubirea cre[tin\
Eliber=ndu-se de iubirea p\tima[\ de sine, omul Îl
descoper\ pe Dumnezeu, lumea, semenii [i pe sine [i se experiaz\
ca iubire. Fiecare nou\ biruin]\ asupra patimilor este o nou\ dovad\
a iubirii curate. Dragostea natural\ [i curat\ se înduhovnice[te [i
devine un mod cre[tin, comunitar, de a privi lumea [i via]a.
Cei însufle]i]i de aceast\ iubire nu se iubesc pentru frumuse]ea

854

Ibidem. Suta a doua, p. 80.
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trupului, ci pentru bog\]ia vie]ii lor duhovnice[ti, sunt r\bd\tori cu
to]i semenii, caut\ s\ sporeasc\ în iubire cu cei mai înal]i în tr\ire [i
s\ îndrepte cu dragoste pe cei c\zu]i. Ei iubesc lumea [i semenii cu
o dragoste m=ntuitoare. Tot ceea ce vorbesc [i f\ptuiesc, izvor\[te
din iubire, este expresie a iubirii [i îndeamn\ la o iubire [i mai
înalt\ [i curat\ de Dumnezeu [i de semeni.
Atunci am dob=ndit adev\rata iubire, c=nd iubim pe to]i la
fel, [i pe cel bun [i pe cel r\u, atunci c=nd nu ne lu\m dup\ p\rerile
oamenilor, pe unul iubindu-l, iar pe altul ur=ndu-l pentru diferite
motive sau pe acela[i, o dat\ iubindu-l, alt\dat\ ur=ndu-l855.
Dragostea deplin\ desfiin]eaz\ „sf=[ierea firii“, dep\[indu-o în
Hristos, înc=t „cel des\v=r[it în iubire [i ajuns la culmea nep\timirii
nu mai cunoa[te depsebirea între al s\u [i al altuia, sau între a sa [i
a alteia, sau între credincios [i necredincios, între rob [i slobod, sau
peste tot între b\rbat [i femeie; ci, ridicat mai presus de tirania
patimilor [i c\ut=nd la firea cea una a oamenilor, prive[te pe to]i la
fel [i are fa]\ de to]i aceea[i dragoste“856.
A iubi cre[tine[te înseamn\ a iubi dumnezeie[te, adic\ a
avea fa]\ de to]i [i de toate dragostea lui Dumnezeu. Înseamn\ a
iubi pe to]i oamenii la fel: pe cei buni [i nevoitori, ca pe prieteni; pe
cei lene[i [i r\i, ca pe du[mani, f\c=ndu-le bine, r\bd=nd îndelung [i
suferind cele ce vin de la ei, cu n\dejdea [i dorin]a de a-i face [i pe
ace[tia buni [i prieteni, de este cu putin]\. Iar dac\ nu, pentru a nu
c\dea din porunca dragostei [i a nu pierde roadele ei857.
Iubirea de oameni const\, potrivit Sf=ntului Simeon Noul
Teolog, în „a face bine du[manilor/ [i în a-i iubi pe ei ca pe
prieteni,/ ca pe ni[te adev\ra]i binef\c\tori/ [i în a te ruga pentru
to]i/ cei ce-]i voiesc r\ul; în a acea o iubire l\untric\ egal\/ fa]\ de
855
856
857

Ibidem. Suta înt=ia, p. 72.
Ibidem. Suta a doua, p. 85.
Ibidem. Suta înt\ia, p. 72.
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to]i, buni sau r\i,/ în a-]i pune sufletul (via]a) în fiecare zi/ pentru
to]i, în]eleg pentru m=ntuirea tuturor/ pentru a se m=ntui fiecare,
sau to]i, de e cu putin]\“858.
Semnul iubirii supreme de aproapele este a r\bda moartea pentru
el, cu bucurie [i a socoti aceasta ca pe o datorie859.
A iubi pe to]i nu înseamn\, îns\, a fi [i iubit de to]i. F\c=nd
distinc]ia între „prietenia lui Hristos“ [i „prietenia fa]\ de lume“,
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul ne m\rturise[te c\ „prietenii lui
Hristos iubesc din inim\ pe to]i. Dar nu sunt iubi]i de to]i. Iar
prietenii lumii nici nu iubesc pe to]i, nici nu sunt iubi]i de to]i.
Prietenii lui Hristos p\streaz\ dragostea neîntrerupt\ p=n\ la sf=r[it;
ai lumii, p=n\ se ciocnesc întreolalt\ din pricina lucrurilor“860.
Iubirea adev\rat\ înseamn\ dep\[ire de sine [i iertare.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul ne d\ urm\torul sfat: „De vrei s\ nu
cazi din dragostea cea dup\ Dumnezeu, s\ nu la[i nici pe fratele t\u
s\ se culce întristat împotriva ta, nici tu s\ nu te culci sc=rbit
împotriva lui, ci «mergi de te împac\ cu fratele t\u» [i venind, adu
lui Hristos, cu con[tiin]a curat\, prin rug\ciune st\ruitoare, darul
dragostei“861.
Cel care înainteaz\ pe „drumul iubirii“862, nu este tulburat
de nici un om, fie c\ este bun, fie c\ este r\u, ci m=nat de dorul
iubirii de Dumnezeu, caut\ s\ se odihneasc\ întru El. Acesta nu
întristeaz\ pe nimeni [i nu se întristeaz\ pentru cele vremelnice.
Întristeaz\ [i se întristeaz\ îns\ cu singura întristare m=ntuitoare:
durerea pentru p\catele sale [i ale celorla]i [i lipsa de poc\in]\
858

Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeie[ti. Imnul 40, p. 613-614.
Sf=ntul Petru Damaschinul, Înv\]\turile duhovnice[ti ale Sf=ntului Petru
Damaschinul, în Filocalia..., volumul 5, p. 136.
860
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta a patra..., p. 142.
861
Ibidem. Suta înt=ia, p. 69.
862
Cuviosul Isaia Pusnicul, Dou\ zeci [i nou\ de cuvinte. Cuv=ntul XXI, în
Filocalia..., volumul XII, p. 167.
859
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adev\rat\863. Iubim cu adev\rat [i în sens duhovnicesc lumea [i
semenii, atunci c=nd o privim [i în]elegem cum o prive[te, în]elege,
iart\ [i poart\ de grij\ Dumnezeu, c=nd vom avea fa]\ de ea aceea[i
în]elegere [i mil\, din dorin]a de a-i m=ntui.
Adev\rata dragoste de Dumnezeu [i de semeni înseamn\ a
tr\i pe p\m=nt „via]\ îngereasc\“864, a pre]ui pe Dumnezeu mai
mult dec=t lumea întreag\, sufletul mai mult dec=t trupul, a
dispre]ui slava [i ocara, bog\]ia [i s\r\cia, pl\cerea [i întristarea, dar
nu numai acestea, ci [i îns\[i via]a vremelnic\ [i moartea865, c\ci am
v\zut c\ iubirea sau dragostea este mai dulce [i mai tare dec=t via]a.
Numai o astfel de iubire de semeni conduce c\tre adev\rata iubire
de Dumnezeu, dar al Duhului Sf=nt.
“Sf=nta iubire dup\ har“
Unirea cu Dumnezeu se înf\ptuie[te la cap\tul rug\ciunii
neîncetate [i este expresie a iubirii des\v=r[ite, prin aceasta din
urm\ în]eleg=ndu-se suma [i culmea tuturor virtu]ilor. Ea se
dob=nde[te prin nevoin]\ [i osteneal\ în scopul dob=ndirii totalei
nep\timiri [i a cununii virtu]ilor - iubirea fa]\ de Dumnezeu.
În aceast\ iubire, se înainteaz\ pe m\sura nep\timirii
noastre. Ea are un început, care const\ în dispre]uirea lucrurilor
v\zute [i omene[ti. Mijlocul ei este cur\]irea inimii [i a min]ii, din
care ne vine dezv\luirea min]ii [i cunoa[terea Împ\r\]iei cerurilor
ascuns\ în noi. Iar sf=r[itul sau des\v=r[irea ei este iubirea deplin\ a
lui Dumnezeu [i dorin]a fireasc\ a unirii cu El [i a odihnei în El866.
Pe aceast\ trapt\ a vie]ii duhovnice[ti, dragostea se

863

Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta înt=ia..., p. 66.
Ibidem, p. 67.
865
Ibidem, p. 72.
866
Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete..., p. 255.
864
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manifest\ ca un rod exclusiv al harului, ca o lucrare exclusiv\ a
Duhului Sf=nt. Sufletul, dispre]uind toate cele de jos [i „r\nit în
întregime de dragostea lui Dumnezeu“, încearc\ a „ie[ire str\in\ [i
dumnezeieasc\“867. Dup\ ce a v\zut limpede firile f\pturilor [i
ra]iunile lor [i a în]eles sf=r[iturile lucrurilor omene[ti, nu mai
rabd\ s\ fie în\untrul zidirii [i s\ mai fie hot\rnicit de ceea ce-l
m\rgine[te. Ci ie[ind din hotarele nem\rginite ale firii [i ale lumii [i
în\l]=ndu-se deasupra acestora, p\trunde, într-o „t\cere de
negr\it“868, „în chip negr\it“869, la cele cere[ti, adic\ în întunericul
cuno[tin]ei lui Dumnezeu [i prive[te, prin iluminarea harului,
frumuse]ea Celui ce este, în lumina în]elesurilor În]elepciunii
negr\ite“870.
Prin iubirea tot mai deplin\ de Dumnezeu, omul î[i
redescoper\, î[i reg\se[te odihna sufletului s\u, at=t de zbuciumat
prin ie[irea din albia adev\ratei sale vie]i, produs\ de p\cat. Îl
redescoper\ pe Dumnezeu ca fiind Subiectul sau Persoana care are
fa]\ de el cea mai curat\, frumoas\ [i bogat\ iubire, descoper\ [i î[i
d\ seama c\ f\r\ dragostea Sa, el este nimic, c\ via]a la nimic nu-i
folose[te, este o via]\ searb\d\, pustiit\ [i, în acela[i timp, cre[te în
iubirea sa fa]\ de „Iubirea Cea dint=i“ [i „Suprema Dragoste“.
V\z=nd cu ce iubire i Se d\ruie[te Dumnezeu, omul îi r\spunde
curat [i sincer, cu ceea ce are el mai bun de oferit lui Dumnezeu dragostea curat\ [i rug\ciunea neîmpr\[tiat\.
Omul simte aceast\ dragoste mai înt=i ca „o c\ldur\ mai
presus de fire [i c=nd vine în cineva f\r\ m\sur\, face acel suflet s\[i ias\ din sine (extaz). De aceea, inima celui ce o simte nu o poate
867

Ibidem. Suta a treia a capetelor despre cuno[tin]\, despre iubire [i despre
des\v=r[irea vie]ii..., p. 329
868
Ibidem, p. 330.
869
Sf=ntul Grigorie Palama, Cuv=nt pentru ceu ce se lini[tesc cu evlavie. Al doilea din
cele din urm\. Despre rug\ciune, în Filocalia..., volumul VII, p. 242.
870
Cuviosul Nichita Stithatul, op. cit., p. 330.
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cuprinde [i suporta, dar pe m\sura calit\]ii iubirii venite în el, se
arat\ în el o schimbare neobi[nuit\“871.
Potrivit Cuviosului Nichita Stithatul, unde este iubirea de
Dumnezeu, acolo este [i pacea puterilor sufletului, cur\]irea min]ii
[i s\l\[luirea Sfintei Treimi872. Cel care a ajuns la aceast\ culme
duhovniceasc\ „a cunoscut ad=ncurile dumnezeie[ti [i tainele
Împ\r\]iei Lui“873. Ajuns la o astfel de dragoste, sufletul nu mai
dore[te s\ r\m=n\ aici. C\ci dragostea scoate afar\ frica874. La
aceast\ iubire des\v=r[it\, Dumnezeu r\spunde cu „sf=nta iubire
dup\ har“875, cu iubirea extatic\, prin care r\pe[te pe contemplativ
în oceanul iubirii Sale nesf=r[ite. Aceast\ iubire une[te cu
Dumnezeu pentru veacuri nem\rginite [i r\m=ne pururea, cresc=nd
mereu mai sus de ea876. Aici tr\ie[te „be]ia iubirii“877, într-o stare ce
nu poate fi dest\inuit\, nici explicat\878, o stare care dep\[e[te orice
judecat\ [i sim]ire, orice ra]ionament [i sentiment.
Sf=ntul Isaac Sirul descrie astfel semnele acestei iubiri [i
r\piri extatice: „fa]a omului se face ca de foc [i plin\ de farmec [i
trupul lui se înc\lze[te. Frica [i temerea se îndep\rteaz\ de la el [i
î[i iese din sine (intr\ în extaz). Puterea ce ]ine mintea adunat\
pleac\ de la el [i se face cu un ie[it din min]i. Moartea
înfrico[\toare o socote[te bucurie [i niciodat\ vederea min]ii lui nu
afl\ vreo întrerupere în în]elegerea tainelor cere[ti, iar nefiind de
fa]\, vorbe[te ca fiind de fa]\, f\r\ s\ fie v\zut de cineva. Cuno[tin]a
871

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit.., p. 137.
Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete..., p. 255.
873
Ibidem. Suta a treia a capetelor despre cuno[tin]\, despre iubire [i despre
des\v=r[irea vie]ii, p. 345.
874
Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 204.
875
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Scrieri [i epistole..., p. 27.
876
Idem, Capete despre dragoste. Suta a patra..., p. 124.
877
Sf=ntul Grigorie Sinaitul, capete foarte folositoare în acrostih, în Filocalia...,
volumul VII, p. 107.
878
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, }elul vie]ii cre[tine. Traducere de Arhimandrit Paulin
Lecca dup\ Episcopul Veniamin Mîlov, Editura Anastasia, 1996, p. 164.
872
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[i vederea lui natural\ înceteaz\ [i nu-[i simte în chip trupesc
mi[carea lui, care se mi[c\ între lucruri. Chiar dac\ face ceva, nu o
simte aceasta deloc, ca unul ce are mintea în\l]at\ în vedere. {i
cugetarea lui parc\ e îndreptat\ pururea spre altcineva“879.
Un astfel de suflet, aflat în extaz, în focul dragostei de
Dumnezeu, „nu se mai simte nici pe sine, nici vreun lucru oarecare.
C\ci, luminat fiind de lumina dumnezeieasc\ cea nem\rginit\,
p\r\se[te sim]irea fa]\ de toate cele f\cute de Dumnezeu“880. Acum
în]elege taina sufletului, care este iubirea [i bucuria ce izvor\[te din
aceasta, sim]it\ ca o m=ng=iere [i o dulcea]\ negr\ite, o „be]ie a
dufletului“, „be]ie duhovniceasc\“, be]ie fericit\ [i fericitoare.
Sufletul se ridic\ deasupra m\rginirii, a limitatului [i
contingentului, deasupra vie]ii [i a mor]ii, odihnindu-se în
întunericul supraluminos, prin contempla]ie [i rug\ciunea mai
presus de toat\ l\rgimea. El se afund\ pentru scurte clipe sau
momente în oceanul luminos al iubirii divine, de unde ie[ind,
împ\rt\[e[te fr=nturi din aceast\ dragoste, lumii întregi,
împodobindu-o [i înmiresm=ndu-o. Acolo descoper\ c\, întradev\r, dup\ calitate, dragostea este asem\narea cu Dumnezeu, pe
c=t poate suporta firea omeneasc\ în\l]at\. Pe aceast\ treapt\,
„iubirea este ad=ncul (abisul) lumin\rii“881, ea d\ruind proorocia [i
pricinuind minunile882.
Ea devine o ardere a inimii pentru toat\ crea]ia, pentru
oameni [i pentru toate f\pturile. Inima izvor\[te lacrimi de bucurie,
dorind ca aceast\ stare s\ nu dispar\ [i de ea s\ se bucure c=t mai
mul]i, întreaga lume.
Dragostea de Dumnezeu. Pe aceasta o c=nt\ întreaga
879

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 137.
Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, Capete despre dragoste. Suta înt=ia... p. 62.
881
Sf=ntul Ioan Sc\rarul, op. cit., p. 430.
882
Ibidem.
880
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literatur\ cre[tin\, culmin=nd cu Sf=ntul Maxim M\rturisitorul,
Sf=ntul Simeon Noul Teolog, Cuviosul Nichita Stithatul [i Sf=ntul
Isaac Sirul, mistici experimentali, care i-au gustat roadele ei
îndumnezeitoare. Emo]ia, delicate]ea [i sinceritatea cople[esc [i
înnobileaz\ scrisul duhovnicesc. Omul tr\ie[te leg\tura sa cu
Dumnezeu la început sub forma unui dor, asemenea dorului miresei
de mirele s\u, a dorin]ei de a-i fi în preajm\. Lipsa acestuia îi
provoac\ lacrimi de dor [i de triste]e [i dorin]a de a-l revedea
cur=nd. La fel cre[tinul, sim]ind acest dor fiin]ial, f\r\ de încetare
sau de sl\bire, se cur\]\ suflete[te pentru a nu i se închide izvoarele
harului [i ale iubirii, iar pe m\sura acestei cur\]iri, începe s\ simt\
razele m=ng=ietoare [i dulcea]a iubirii cresc=nd în sufletul s\u.
Dep\[ind iubirea p\tima[\, egoist\, de sine, el se înal]\ deasupra
iubirii fire[ti sau naturale, c\tre iubirea cre[tin\, duhovniceasc\ [i
apoi extatic\. Se ridic\ prin via]\ curat\ deasupra formelor de iubire
trupeasc\, sim]ual\, în dorin]a sa de a dob=ndi dragostea cea înalt\.
Pe acest drum al iubirii, el se leap\d\ de prietenia [i iubirea
fa]\ de lume, iar pe m\sura acestei lep\d\ri, cre[te în descoperirea [i
experierea lui Dumnezeu, a semenilor [i a lumii, ca fiind centru [i
raze ale acestei iubiri. În aceast\ înaintare pe „drumul iubirii“, el se
leap\d\ de tot ceea ce este trupesc, material, sim]ual, ajung=nd s\
îmbr\]i[eze lumea [i pe semenii s\i cu aceea[i dragoste [i iertare pe
care o are Dumnezeu fa]\ de ei. Ajunge astfel s\ iubeasc\ pe to]i:
buni sau r\i, virtuo[i sau p\c\to[i, cu aceea[i dragostea - dragostea
des\v=r[it\, dragostea lui Dumnezeu. Iubirea face din el acum un
dumnezeu prin lucrare, de aceea bucuria lui o face extazul, odihna
cea fericit\ în oceanul infinit al iubirii dumnezeie[ti. Dorul î[i afl\
împlinirea, lacrimile se cur\]\, se înduhovnicesc, osteneala [i
nevoin]a î[i g\sesc fericita odihn\. Totul, în jurul lui, este lumin\ [i
iubire, el însu[i reflect\ aceast\ iubire. Lumea devine pentru el
locul de manifestare a iubirii des\v=r[ite, c\tre to]i oamenii.
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*
Dac\ iubirea este sintez\ [i culme a tuturor virtu]ilor, lipsa
ei echivaleaz\ cu pierderea tuturor acestora [i vie]uirea în spa]iul
ap\s\tor al p\catului [i formelor pe care el le ia în patimi. De aceea,
pentru cei ce au dob=ndit-o, puterea dragostei aduce m=ng=iere [i
bucurie, în timp ce pentru cei ce nu o cunosc în aceast\ via]\, va fi
chin [i durere. C\ci, potrivit Sf=ntului Isaac Sirul, dragostea
lucreaz\ în dou\ feluri: pe cei ce au p\zit [i împlinit porunca ei îi
ferice[te, iar pe cei p\c\to[i, care au c\lcat-o, îi chinuie[te. Chinul
gheenei sau al iadului este, potrivit lui, „biciul dragostei“. „{i ce
chin, exclam\ Sf=ntul Isaac, mai amarnic [i mai cumplit dec=t
chinul dragostei! Adic\ cei ce simt c\ au gre[it fa]\ de dragoste
sufer\ un chin mai mare dec=t orice chin, fie el c=t de înfrico[\tor.
C\ci triste]ea întip\rit\ în inim\ de p\catul de dragoste e mai ascu]it
dec=t orice chin“883. Aceasta este împ\r\]ia durerii, a întunericului
[i a urii, f\r\ de sf=r[it.
Izvor=te din iubirea lui Dumnezeu, lumea [i omul vor exista
at=ta vreme c=t vor exista suflete „r\nite de dulcea s\geat\ a
dragostei de Dumnezeu [i de semeni“884, c=t timp vor exista inimi
m=nate de dorul de a parcurge p=n\ la cap\t „drumul iubirii“,
drumul sau scara virtu]ilor cre[tine, culmin=nd în iubirea cea mai
presus de fire, „iubirea cea dup\ har“, care ne une[te cu Izvorul
Iubirii.
În aceast\ lume [i via]\, îns\, oric=t am înainta pe acest
drum minunat [i îndumnezeitor, r\m=nem doar pelerini c\tre
iubirea des\v=r[it\. Abia dincolo, în Împ\r\]ia iubirii [i a roadelor
sale, dac\ ne vom str\dui înc\ de aici [i de pe acum, vom cunoa[te
883

Sf=ntul Isaac Sirul, op. cit., p. 423.
Nichifor din Singur\tate, Cuv=nt despre rug\ciune, în Filocalia..., volumul VII, p.
14.
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mai bine [i mai mult dulcea]a ei, vom proba adev\rul c\ „dragostea
este mai dulce dec=t via]a“.
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