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Neoisihasmul

Neoisihasmul este un termen pe care l-a 
propus Părintele Teofil Părăian. El se 

referă la: isihasm cu mirenii, ales de tot mai 
mulţi mireni, individual sau în grupuri. 
Făcut în lume, de tot mai mulţi mireni, în
mulţeşte rugăciunea în lume.

Pot exista diferenţe între isihasmul tradi-
ţional şi neoisihasm, diferenţe perfect nor
male, prin timp, prin limbaj, prin mediu. 
Rugăciunea de toată vremea a mirenilor nu 
este totuna cu „rugăciunea prin care se mân-
tuiesc călugării”, deşi în ambele cazuri se 
foloseşte aceeaşi formulă.

Isihastul mirean nu se agaţă de un du
hovnic care să-l îndrume, pur şi simplu pen
tru că ar avea nevoie de un duhovnic care să 
fi practicat isihasmul, ori aşa ceva, zice Pă
rintele Teofil, nu există – el n-a întâlnit, în 
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55 de ani de bucurie neoisihastă, niciun sin
gur duhovnic cunoscătot în isihasm.

Evident, Părintele Teofil, prin înţelep
ciune, este cu cel puţin 55 de ani înaintea 
vremii sale. 

Părintele Teofil a vorbit despre neoisihasm 
prin anii 1993-1995, când isihasmul cu mire
nii luase o amploare cu consecinţe notabile.

Cum isihasmul era practicat de un pu
blic mirean tot mai numeros, a apărut o 
reacţie oficială, nu sinodală, dar din partea 
unor clerici însemnaţi, cum că isihasmul cu 
mirenii, neoisihasmul, este „necanonic”, o 
anomalie. Atunci Părintele Părăian inter
vine foarte competent şi spune: 

Ba este o bucurie! Pentru că sporeşte rugă
ciunea în lumea de azi! Neoisihasmul e o bucu
rie, şi chiar este timpul să fie încurajat.

Părintele Teofil a vorbit despre neoisi
hasm numai în prezenţa neoisihaştilor. Nu 
a vrut să-l scoată în prim-plan, ci doar să-i 
certifice pe cei care lucrau deja. Deci nu a 
făcut pledoarie pentru acest fenomen, ci 
doar l-a constatat şi acreditat în faţa celor 
care erau în temă. 

V.A.
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Cele şapte controverse (sau 
erezii?) ortodoxe româneşti 
din anii ’90

În noiembrie 1994, m-am reîntâlnit cu 
Părintele Ioanichie Bălan la Sihăstria. 

Trecuseră trei ani de la precedenta noastră 
întâlnire. Trei ani care au creat între noi dis
tanţe amare. 

Înainte de Revoluţie, fusesem răsfăţa
tul Părintelui Ioanichie. Îl vizitam atunci la 
Mănăstirea Bistriţa, satul Viişoara; după 
felul cum mă primea, cred că dânsul vedea 
în mine un posibil ucenic mirean care-i tre
buia. Sau măcar un „purtător de cuvânt” 
spre lumea albă. 

Îl bucurasem cu cartea Viaţă şi semn (1989), 
unde vorbeam şi despre cartea sa Convorbiri 
duhovniceşti, şi mai vorbeam despre homo 
religiosus într-un veac ateu. Se mirase că am 
reuşit că contracarez rigorile cenzurii şi să 
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Cu Părintele Stăniloae, 
despre experienţe spirituale

Miercuri, 8 iunie 1987

I-am dat un telefon Părintelui Dumitru 
Stăniloae, voiam să-l văd. Părintele Stăni-

loae mi-a răspuns cald că mă aşteaptă, pot 
să vin.

Intru la părintele (str. Cernica, 6). Încă
pere strâmtă, plină de cărţi. El, bătrân, alb. 
Simte că-i contemplu bătrâneţea şi-mi spune: 
„Am 84 de ani! E o vârstă...” Îmi spune că 
îl dor ochii, nu ştie dacă va mai putea ter
mina ultima sa carte, despre figura lui Iisus 
în Evanghelie.

Era un om al cărţii, ori eu eram însetat 
de oameni ai experienţei. Am avut repezeala 
să-i spun acest lucru. Atunci mi-a scos o 
lu crare a sa care se numea Prière de Jésus 
et expérience du SaintEsprit, apărută la Paris. 
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O artă filocalică de a trăi

T ocmai ai încheiat tabăra isihastă de 
la Câmpulung Moldovenesc, care anul 

acesta, 2012, a avut ca generic: O artă filocalică 
de a trăi. Magistre Vasile Andru, învaţăne odată 
şi odată cum e cu viaţa asta subţire ca aţa…

— Am numit-o Artă filocalică de a trăi ca 
să o disting de alte elaborări pe această temă. 
Latinii o numeau Ars vivendi sau Ars bene 
vivendi. Formulez această artă de a trăi şi din 
perspectiva practicii isihaste.

— Practică isihastă („meşteşugul liniştirii”), 
pe care o îndrumi de peste două decenii. Cu mi
renii! Lai adus în civilie. Pe isihasm, pe meşte
şugul liniştirii.

Am văzut că, în sala de la Câmpulung în 
care expui şi faceţi exerciţiile, fundalul este co
perta Filocaliei!

— Da, Constituţia noastră este Filocalia. 
În spatele catedrei unde expuneam, era un 
panou mare cu Filocalia. Aşa cum Traian 

— 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



Cuprins

Neoisihasmul ...............................................  5

Arhim. Teofil Părăian (extrase) ...................  7
Dialog cu Părintele Teofil Părăian  ..............  15
Al doilea dialog cu Părintele  

Teofil Părăian ..........................................  28
Îndreptarul de viaţă al Părintelui  

Teofil Părăian (Dialog din iulie 1995) ....  38
Ultimii doi ani de viaţă  

ai Părintelui Teofil ..................................  41
Ultima săptămână de viaţă  

a Părintelui Teofil Părăian ......................  48
Cele şapte controverse (sau erezii?)  

ortodoxe româneşti din anii ’90 ............  54
O execuţie cu gloanţe oarbe la mănăstire ... 77
Microstagiul „Neoisihasmul” ţinut la  

Târgu-Jiu, relatat de un participant ......  94
De la isihasmul folcloric  

la isihasmul niptic ..................................  100

EDITURA P
ARALE

LA
 45



Cu Părintele Stăniloae,  
despre experienţe spirituale ...................  112

O artă filocalică de a trăi .............................  122
Căsătoria ca ascetism pozitiv .....................  129
Handicapul monahismului  

faţă de căsătorie......................................  134
Mănăstirea din Essex, misionară,  

dar nu isihastă ........................................  139
Incrementa atque decrementa  

(Creşterea şi descreşterea Cercului  
de Practică Isihastă) ...............................  151

Cum se ruga Hristos ....................................  156

Paşii începătorului ..........................................  162
Glosar de termeni tematici ..............................  165

EDITURA P
ARALE

LA
 45


	Pages from Neoisihasmul_2460-4
	Pages from Neoisihasmul_2460-4-2
	Pages from Neoisihasmul_2460-4-3
	Pages from Neoisihasmul_2460-4-4
	Pages from Neoisihasmul_2460-4-5



