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CUVÂNT ÎNAINTE

Colecţia de Opere complete dedicată Părintelui Profesor
Dumitru Stăniloae, traducătorul inspirat al Filocaliei româneşti (12 volume), este îmbogăţită acum cu volumul al XIII-lea
intitulat Teologia Ascetică şi Mistică Ortodoxă, publicat
pentru prima dată în anul 1981, cu titlul Spiritualitatea ortodoxă, ca al III-lea volum al Teologiei morale ortodoxe (manual
pentru Institutele Teologice). De-a lungul timpului lucrarea
a apărut sub diferite titluri: Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi
mistica (1992, Bucureşti); Ascetica şi mistica ortodoxă (în două
volume, 1993, Sibiu); Ascetica şi mistica creştină sau Teologia
vieţii spirituale (1993, Cluj-Napoca); Ascetica şi mistica Bisericii
Ortodoxe (2002, Ed. IBMO, Bucureşti). Cea mai recentă ediţie
a acestei lucrări a fost publicată în limba franceză cu titlul
Théologie Ascétique et Mystique de L’Église Orthodoxe (2011,
Ed. Du Cerf, Paris).
În paginile acestui volum al părintelui Dumitru Stăniloae,
un accent aparte primește ideea că, pentru Ortodoxie, un
suflet omenesc este împlinit, e liber, dacă își obține condiţia
în care să trăiască unirea (nu identificarea) cu Dumnezeu.
Gradul de interiorizare şi profunzimea acestei raportări la cer
sunt direct proporţionale cu greutatea de-a o aşeza în cuvinte.
Limbajului omenesc nu-i este deschisă calea către exprimarea
adecvată a naturii acestei relaţii între uman şi divin. Unirea
despre care este vorba se păstrează astfel acoperită de taină,
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dovedindu-se a fi de nestrăbătut cu mijloace ale minţii, ori ale
sensibilităţii. E de natură mistică.
Desăvârşirea ei este dar dumnezeiesc, ceea ce nu
înseamnă însă că omul va rămâne în pasivitate. Se cere din
partea lui o strădanie ascetică mult întinsă în timp. Anume,
spre purificare de patimi şi spre iluminare (treaptă a contemplaţiei, a vederii în profunzimi ale naturalului şi ale spiritualului). Acestea sunt stadii premergătoare unirii (treptei
asemănării cu Dumnezeu) apogeului definit de cunoaştere şi
de iubire al urcuşului duhovnicesc. Cu privire la acest punct,
gândurile părintelui Stăniloae se întâlnesc cu cele ale Sfântului Ioan Scărarul: „Iubirea este, după calitatea ei, asemănare
cu Dumnezeu, pe cât e cu putinţă muritorilor. Iar după lucrarea
ei, e o beţie a sufletului. După însuşire, e izvorul credinţei, abis al
îndelungii-răbdări, ocean al smereniei” (p. 453). A face din iubire
nucleu al vieţii lăuntrice (cu unele răsfrângeri în viaţa exterioară) aduce cu sine o amplificare sau o intensificare a puterii
sufleteşti, cu ajutorul harului sfinţitor şi îndumnezeitor. Căile
ortodoxe ale eliberării de patimi şi ale înduhovnicirii, urmăresc, așadar, această desăvârșire sau asemănare cu Dumnezeu
a celui ce se nevoieşte, adică a celui ce este luptător şi rugător,
pentru a dobândi iubirea smerită şi milostivă a lui Hristos şi
asemănarea cu El.
Finalitatea întregului parcurs spiritual este așadar
amintita unire cu Dumnezeu, mijlocită de Iisus Hristos,
Dumnezeu-Omul. Un relief deosebit primește în scrisul
părintelui Stăniloae gândul patristic potrivit căruia itinerariul acesta nu cunoaște epilog. Orice aparentă culme atinsă
la un moment dat e punct de pornire către altele, mai înalte,
ale unor momente ulterioare. Sufletul omenesc devine treptat
un vas tot mai primitor al harului dumnezeiesc. Străbătând
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un asemenea drum, ajunge să iasă din sine, să se înalțe mai
presus de el însuși, prin lucrarea Duhului Sfânt.
Părintele Stăniloae apropie nuanțări specific creștine tezei
după care, în relaţia omului cu Dumnezeu, este exclusă ideea
de contopire, deoarece omul rămâne permanent partener distinct în dialogul său cu Dumnezeu. Ideea topirii personalității
omenești în Dumnezeu este posibilă numai în cazul unei divinităţi impersonale din unele religii panteiste. Însă potrivit credinţei creştine Dumnezeul adevărat este comunitate treimică
de Persoane divine, de aceeaşi fiinţă, eterne, distincte, libere,
egale şi unite între Ele. Întrucât Dumnezeu este iubire eternă
a Persoanelor distincte este posibilă comuniunea omului cu
Dumnezeu şi îndumnezeirea omului prin har, fără absorbirea
omului în Dumnezeu.
În configurarea înaintării sufletului în relaţia cu
Dumnezeu, părintele Stăniloae urmează modelul areopagitic al
succesiunii a trei faze: purificarea, iluminarea și desăvârșirea.
În primul stadiu, se caută eliberarea de patimile egoiste și așezarea
în locul acestora a virtuților corespunzătoare (contrare). Astfel,
în acest stadiu se cunoaşte natura patimilor, felul în care se
cuvine a fi deosebite de afecte, precum și felurile în care sunt
generate și în care iau amploare. Apoi, modul în care patimile
egoiste sunt biruite prin improprierea virtuților. Al doilea stadiu este cel al iluminării, adică al cunoașterii lui Dumnezeu, mai
întâi prin sesizarea și contemplarea înțelepciunii și lucrării
Creatorului în creaturi. Apoi, vederea lui Dumnezeu într-un
alt mediu decât cel al lumii create, și anume în cuvintele Sfintei Scripturi. În sfârșit, stadiul al treilea este apropierea de El
prin unirea harică, nemijlocită de creaturi sau Scripturi, a omului
cu Dumnezeu. Aceasta se realizează mai ales prin rugăciunea
permanentă numită Rugăciunea lui Iisus sau Rugăciunea inimii,
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prin care iubirea dumnezeiască și îndumnezeitoare locuiește
deplin în sufletul și trupul celui care se roagă neîncetat.
Binecuvântăm, aşadar, cu multă bucurie duhovnicească,
publicarea la Editura BASILICA a Patriarhiei Române a
lucrării Teologia Ascetică şi Mistică Ortodoxă a Părintelui
Profesor Dumitru Stăniloae, teolog cu o înaltă autoritate spirituală, el însuşi ajuns pe culmile contemplării duhovniceşti
a Preasfintei Treimi, după cum s-a văzut în curăţia vieţii sale
de familie, în slujirea de sacerdot și în gândirea şi opera sa
teologică.
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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INTRODUCERE

1. Ţinta spiritualităţii ortodoxe şi drumul spre ea

Spiritualitatea ortodoxă urmăreşte desăvârşirea credinciosului în Hristos. Şi cum desăvârşirea nu se poate
dobândi în Hristos decât prin participare la viaţa Lui
divino-umană, se poate spune că ţinta spiritualităţii ortodoxe este desăvârșirea omului credincios prin unirea lui
cu Hristos şi întipărirea lui, tot mai deplină de chipul
omenităţii lui Hristos, plină de Dumnezeu.
Se poate spune deci că ţinta spiritualităţii creştine
ortodoxe este unirea omului credincios cu Dumnezeu,
în Hristos. Dar cum Dumnezeu este nesfârşit, ţinta unirii
cu El, sau a desăvârşirii noastre, nu corespunde niciodată unui capăt, unui stadiu de la care să nu se mai poată
înainta. Toţi Părinţii răsăriteni spun, de aceea, că desăvârşirea nu are hotar.
Astfel, desăvârşirea sau unirea noastră cu Dumnezeu
este nu numai o ţintă, ci şi un progres nesfârşit. Totuşi, pot
fi distinse pe acest drum două mari etape: una, a înaintării
spre desăvârşire prin eforturi de purificare de patimi şi
de dobândire a virtuţilor; şi o alta, a unei vieți mereu mai
înaintate în unirea cu Dumnezeu, în care lucrarea omului
este înlocuită cu lucrarea lui Dumnezeu, omul dând din
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partea sa mai mult receptivitatea, sau deschiderea pentru
umplerea lui de tot mai multă viaţă dumnezeiască.
Din cele spuse, se pot desprinde următoarele trăsături ale spiritualităţii creştine ortodoxe:
[1] Starea culminantă a vieţii spirituale este o unire a
sufletului cu Dumnezeu, trăită sau experiată.
[2] Această unire se realizează prin lucrarea Duhului Sfânt, dar până la obţinerea ei omul este dator cu un
îndelungat efort de purificare.
[3] Această unire se înfăptuieşte atunci când omul a
ajuns la „asemănarea cu Dumnezeu” şi ea este totodată
cunoaştere şi iubire.
[4] Efectul acestei uniri constă, între altele, într-o
considerabilă intensificare a energiilor spirituale din om,
însoţită de multe feluri de harisme.
În Răsăritul creştin ortodox, se folosesc, pentru
caracterizarea acestei uniri, şi termenul îndrăzneţ de
îndumnezeire sau sintagma participare la dumnezeire. Ţinta
spiritualităţii creştine ortodoxe ar fi, aşadar, trăirea stării
de îndumnezeire sau de participare la viaţa dumnezeiască. Experierea, exprimată pregnant ca stare de îndumnezeire, cuprinde mai întâi două învăţături generale:
[1] Ea reprezintă ultima treaptă a desăvârşirii omului, fapt pentru care faza aceasta supremă din viaţa
pământească a omului credincios sau ţinta întregii lui
vieţi se mai numeşte şi desăvârşire.
[2] Îndumnezeirea se realizează prin participarea
omului credincios la puterile dumnezeieşti, prin revărsarea în el a nemărginirii divine.
Întrucât această experiere reprezintă treapta celei mai
înalte desăvârşiri pe pământ, ea înseamnă o normalizare

introducere

17

şi o actualizare supremă a puterilor omeneşti; iar întrucât
este o stare de îndumnezeire – de cunoaştere, de iubire,
de forţă spirituală – experiată de credincios, ea se află
mai presus de limita puterilor noastre, alimentându-se
din puterea dumnezeiască.
Starea culminantă a vieţii duhovniceşti este starea
omului credincios ridicat mai presus de nivelul puterilor
sale nu prin sine, ci prin lucrarea Duhului Sfânt. „Mintea
noastră iese afară din sine şi aşa se uneşte cu Dumnezeu,
devenită mai presus de minte”, spune Sfântul Grigorie
Palama1. Căci ea n-ar putea vedea ceea ce vede „numai
prin faptul că are simţul mintal, aşa precum nici ochiul
omului n-ar putea vedea fără o lumină sensibilă exterioară lui şi deosebită de el”2. În vremea acestei vederi a
lui Dumnezeu, mintea se depăşeşte pe sine însăşi şi toate
lucrările ei primesc o lucrare a lui Dumnezeu3.
Dacă ţinta spiritualităţii creştine este viaţa tainică,
de unire cu Dumnezeu, calea spre ea cuprinde urcuşul
care duce spre acest pisc. Ca atare, calea aceasta, pe de
o parte, se deosebeşte de acel pisc, însă, pe de altă parte,
stă cu el într-o legătură organică, aşa cum stă urcuşul
muntelui cu piscul său.
La starea de desăvârşire şi de unire tainică cu Dumnezeu nu se poate ajunge decât prin îndelungate eforturi
1
Pr. Dumitru Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie
Palama, Sibiu, 1938, p. LIII.
2
Pr. D. Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama, p. LIII.
3
Sf. Grigorie Palama, Al treilea tratat din cele din urmă. Despre sfânta
lumină, cod. Coisl. 100, f. 185 r; ed. P. Hristou, Гρηγορίου τοῦ Пαλαμα τὰ
συγγράμματα, Salonic, 1962, p. 581; în: Filocalia 7, Ed. IBMO, București,
2017, pp. 385-386.
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sau nevoinţe, iar eforturile care nu tind spre încoronarea
cu acel moment final al nevoinţelor, sau spre unirea tainică cu Dumnezeu, apar ca un lucru fără scop.
Dar legătura între nevoinţe şi unirea tainică cu
Dumnezeu este şi mai strânsă decât cea dintre drum şi
ţintă, întrucât, deşi trăirea acelei uniri se înfăptuieşte la
capătul final al tuturor străduinţelor ascetice, ea răsare în
suflet înainte, în cursul acelor nevoinţe.
Deci, dobândirea perfecţiunii creştine cere un şir
întreg de străduinţe. Apostolul Pavel compară aceste
străduinţe cu exerciţiile trupeşti la care se supuneau
atleţii pentru a deveni biruitori în lupte. Fără a întrebuinţa termenul ca atare, Sfântul Pavel s-a folosit de
icoana vechilor exerciţii trupeşti pentru a caracteriza
nevoinţele creştinului în vederea dobândirii desăvârşirii. Clement Alexandrinul4 şi Origen5 introduc apoi
şi termenii de asceză şi ascet. Treptat, termenii aceştia
capătă în Răsărit un colorit monahal. Mănăstirile se
numesc ἀσκητήρια, locuri de exerciţiu, iar „ascetul”
este monahul care se străduieşte să obţină desăvârşirea
prin urmarea tuturor regulilor de înfrânare şi de curăţire de patimi. Origen dă numele de „asceţi” creştinilor
râvnitori, care se exersau în mortificarea patimilor în
vederea desăvârşirii6.
O comparaţie amănunţită a ascetului duhovnicesc
cu luptătorul din arenă ne oferă Sfântul Nil Ascetul în
cf. Clement Alexandrinul, Pedagogul, I,I cap. 8.
cf. Origen, PG 8, 318, unde îl numeşte pe Iacov, după lupta cu
îngerul, ascet.
6
cf. Origen, Homiliae in Ieremiam 19, 7; PG 13, 518.
4
5
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Cuvânt ascetic7. Ascetica este deci acea parte a spiritualităţii care se ocupă cu regulile şi cu eforturile ce-l duc
pe om, de la prima treaptă a urcuşului spre desăvârşire,
până la contemplaţie şi unire cu Dumnezeu. Ascetica
indică partea activă a vieţii spirituale, partea de cooperare pe care Dumnezeu ne-o cere, silinţele ce se cer din
partea noastră; iar unirea tainică cu Dumnezeu, dimpotrivă, indică aspectul suportării pasive a lucrării harului în noi, iniţiativele lui Dumnezeu, pe care noi trebuie
numai să le urmăm şi care nu-I aparţin decât Lui.
Desigur, aceasta nu înseamnă că eforturile ascetice
nu sunt ajutate de har, nici că pasivitatea din faza unirii
este inerţie; ci numai că experienţa spirituală culminantă
nu-şi are izvorul în puterile spirituale umane, ci exclusiv
în Dumnezeu, pe când eforturile ascetice se datorează şi
unei contribuţii active a puterilor sufleteşti ale omului.
I. Hausherr, referindu-se la activitate şi pasivitate în legătură cu purificarea activă şi pasivă, notează: „Activ şi
pasiv sunt alte două idei neclare sau false. În contabilitate
şi poate în mecanică ele comportă o întrebuinţare sigură,
pentru că datoria se distinge net de avuţie, şocul primit, de
şocul dat. Dar în psihologie? Omul care nu reacţionează
în niciun fel este un mort, şi a reacţiona este a acţiona. Deci
nu există pasivitate pură. Cu atât mai mult în morală şi
în spiritualitate, actul uman singur este moral sau imoral,
meritoriu sau nu. Acţiunea divină nu sfinţeşte fără acceptarea umană; şi a accepta nu este numai a suporta, ci şi a
face un act de primire. Nu există deci pentru adult sfinţire
cf. Nil Ascetul, Cuvânt ascetic, în: Filocalia 1, Ed. IBMO, București,
2017, pp. 254-255 (PG 79, 719-810).
7
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pur pasivă, nici purificare pur pasivă. Dar nici purificare
pur activă! Creatura nu are iniţiativa absolută, chiar în
ordinea naturii. În ordinea graţiei, trebuie repetat cu Sfântul Irineu: «Facere est proprium benignitatis Dei, fieri autem
proprium est hominis»8. Acolo unde psihologia nu observă
decât acţiunea şi starea, metafizica şi teologia ştiu că sunt
mai întâi pătimirea şi primirea9.
Asceza este „răsturnarea rostului morţii”10 din noi,
ca să se elibereze firea de sub robia ei, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Căci sunt două morţi: cea dintâi este produsă de păcat, şi este moartea firii, cea de a
doua este moartea după asemănarea lui Hristos, care este
moartea păcatului şi a morţii produse de el. Dar precum
moartea firii, ca descompunere produsă de păcat, nu
survine numai în momentul final, ci roade ca un vierme
vreme îndelungată, aşa şi moartea morţii, sau a păcatului,
nu este ceva de moment, ci ceva ce trebuie pregătit vreme
multă prin mortificare ascetică. Asceza deci este o eliminare treptată a otrăvii care duce firea la descompunere, la
stricăciune. Este, cu alte cuvinte, o eliminare a bolii ce duce
firea spre moarte şi deci este o fortificare a firii. Asceza
este mortificare de-viaţă-făcătoare (ζωοποιòς νέκρωσις),
cum îi zice Sfântul Simeon Noul Teolog. Ea este omorârea
treptată a păcatului şi a tuturor tendinţelor spre el.
În opinia curentă, cuvântul ˝asceză˝ este asociat
cu un sens negativ. Asceza ar fi pe toată linia reţinere,
Irenaeus, Adversus haereses, IV, 64.
Irénée Hausherr, „Les Orientaux connaissent-ils les «nuits» de
Saint Jean de la Croix?”, în: Orientalia Christiana, XII, 1-2, 1946, pp. 9-10.
10
Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, în: Filocalia 3,
Ed. IBMO, București, 2017, p. 385 (PG 90, 613-636).
8
9

