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CUVIO{II {I M|RTURISITORII ROMÂNI —
PILDE DE R|BDARE {I DE RUG|CIUNE
PENTRU CEI SUFERINZI
Asist. cercet. dr. pr. Liviu PETCU
Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din Ia[i

Abstract
Romanian confessors and martyrs who endured the torments of the communist prisons, due to invented faults or just because they were priests, Christian
intellectuals or simply devoted believers of the Church, have underlined almost all
in the same key, that the only support, strength and comfort to them in those times
of torment and horror was the Jesus prayer. They all felt attracted by the tranquillity,
joy, peace and comfort that this prayer offered. This is what the monks in our
monasteries have taught and preached. In that world of incarceration, the prayer
of the mind meant an escape, a recapture of spiritual balance, a refreshing of the
soul which helped him beat fear, angst, loneliness, all the lacks and persecutions.
This prayer has always situated them in the presence of God, no matter the harsh
circumstances they went through. They felt that they were not alone and that
Someone made them stronger. Many of them got to the highest peaks of this
prayer. Just because they were willing to learn the lesson of prayer could they
overcome those dreadful situations.
Keywords: prayer, Jesus prayer, patience, vigour, support, Romanian martyrs,
paradigm.

Necesitatea rug\ciunii
Via]a cre[tin\ este legat\, `n chip deosebit, de rug\ciune. Sufletul
care iube[te pe Dumnezeu nu poate s\ nu se roage, fiindc\ iubirea izvor\[te din rug\ciune [i rug\ciunea `ntre]ine iubirea. „Cel ce
iube[te pe Domnul `[i aduce aminte pururea de El [i aducerea
aminte de Dumnezeu na[te rug\ciunea.”1
1
Cuv. Siluan Athonitul, ~ntre iadul dezn\dejdii [i iadul smereniei, traducere
de Pr. prof. Ioan Ic\ [i Diac. Ioan Ic\ jr., Editura Deisis, Bucure[ti, 1994, p. 62.
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Dumnezeu l-a `nzestrat pe om cu ceva cu care s\ poat\ men]ine leg\tura permanent\ cu El, s\ `[i dezlipeasc\ sufletul de lume
[i de cele lume[ti, pentru a-l pune `n dialog cu El, s\ se umple de
iubirea Lui [i s\ se uneasc\ cu El. Rug\ciunea este „produsul” gândirii [i a inimii `ncordate la maximum. Rug\ciunea s-ar putea defini
ca efortul con[tient al omului de comunicare cu Dumnezeu, spre o
cât mai des\vâr[it\ unire cu El. Pe scurt, ea este vorbirea sau comunicarea omului cu Dumnezeu. Ea este via]a sufletului. A[a dup\ cum
trupul, dac\ r\sufl\ `nseamn\ c\ este viu, iar atunci când `nceteaz\
respira]ia `nceteaz\ [i via]a, a[a se `ntâmpl\ [i cu sufletul celui care
nu se roag\, nu are via]\ [i astfel cre[tinul nu poate câ[tiga via]a ve[nic\, mai ales c\ rug\ciunea este cheia ~mp\r\]iei lui Dumnezeu.
Deci rug\ciunea, ca respira]ie a sufletului, este pentru acesta ceea
ce este aerul pentru buna func]ionare a trupului. A nu te ruga `nseamn\ a l\sa pe Dumnezeu `n afara existen]ei tale. Unora, agita]ia
lumii contemporane, prealabila preg\tire duhovniceasc\ [i greutatea concentr\rii spirituale, care premerge sau `nso]e[te rug\ciunea,
nu le mai `nlesnesc sau nu le mai ofer\ lungi momente de medita]ie [i rug\ciune. Cu toate acestea, doar privegherea [i st\ruin]a `n
rug\ciune elibereaz\, `n acela[i timp, pe cel ce se roag\, de grijile m\runte, `mpov\r\toare [i `nrobitoare ale lumii acesteia, de preocup\rile, durerile [i necazurile vie]ii cotidiene, deschizându-i, astfel, calea
spre intrarea `n deplina comuniune cu Dumnezeu. De aceea to]i Sfin]ii
P\rin]i vorbesc despre rug\ciune ca fiind mai mult decât necesar\
vie]ii duhovnice[ti, ace[tia aflându-se parc\ `ntr-o continu\ emula]ie
`n a ar\ta foloasele ei. Ei `[i doreau mai bine s\ nu existe deloc, decât
s\ existe f\r\ rug\ciune.
~n scrierile sfin]ilor, bunul cre[tin este `ndemnat s\ intensifice
rug\ciunea [i `n vreme de pace [i de bucurie, [i nu doar la vreme de
`ncerc\ri, ca s\ nu fie dovedit ca un credincios de necaz, care-[i
aminte[te de Dumnezeu [i se roag\ Lui doar atunci când are nevoie
stringent\ de ajutorul Lui. E imperios necesar ca el s\ se arate ca un
fiu credincios, care este ascult\tor `n toat\ vremea de Tat\l lui [i comunic\ `n permanen]\ cu el. Omul nu trebuie s\ se asemene necuvânt\toarelor, care `[i fac sim]it\ prezen]a [i strig\ la st\pânul lor doar
atunci când le r\zbe[te foamea sau simt oarece durere. ~ns\, mul]i dintre semenii no[tri recunosc c\, `n special, atunci când sunt cuprin[i
de felurite `ncerc\ri, necazuri [i suferin]e, alearg\ c\tre ajutorul lui
Dumnezeu, pe care-l cer cu insisten]\ [i smerenie `n rug\ciune.
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Hristos nu dore[te s\-l t\m\duiasc\ pe cel bolnav,
f\r\ ca el s\ cear\ ajutorul Lui
Omul nu este un obiect inert, asupra c\ruia Dumnezeu ~[i exercit\ puterea divin\, ci un fiu preaiubit, creat dup\ chipul lui Dumnezeu, cu voca]ia de a deveni [i dup\ asem\nare cu Acesta. Din marea
Sa iubire fa]\ de om – preot [i rege al crea]iei –, Hristos Domnul ac]ioneaz\ imediat `n atotputernicia Sa. El este prezent acolo unde este
[i bolnavul, r\mâne lâng\ el, vrea s\ `l ajute, dar `ntâlnirea dintre ei,
cel din urm\ o poate propune sau invoca insistent prin rug\ciune
sau o poate refuza. De aceea El r\mâne `ntr-o a[teptare smerit\ (Apoc.
3, 20) [i nu s\vâr[e[te minuni care fie I-ar sl\vi Persoana, fie ar constrânge pe om la o credin]\ servil\, eludând poate personalitatea
omului [i neluând `n seam\ dolean]ele lui. Astfel, Dumnezeu dore[te
ca omul s\ aib\ [i un folos sufletesc de pe urma ac]iunii Sale taumaturgice [i ca acesta s\ creasc\ `n virtute prin mul]umirea [i recuno[tin]a datorate lui Dumnezeu pentru vindecarea sa. Mântuitorul nu
vrea s\ intervin\ asupra celui suferind f\r\ voia sa, f\r\ s\ doreasc\
ajutorul Lui, ar\tând aceasta prin chemarea numelui S\u `n rug\ciune.
~mp\rt\[irea slavei divine vindec\toare reclam\ deci cooperarea
de bun\voie a pacien]ilor, credin]a care s\ restaureze acea leg\tur\
originar\ corect\ `ntre Creator [i f\pturile Sale, care poate fi restaurat\ prin supunerea adus\ de acestea [i prin deschiderea lor c\tre
Creator.
Prin Hristos se stabile[te o comunicare `ntre bolnavul credincios
[i imensa Via]\ [i putere care este `n Dumnezeu, o Via]\ care nu a[teapt\ decât s\ fie dorit\ pentru a intra `n om [i a-l izb\vi. De aceea
a[teapt\ rug\ciunile celor suferinzi, `nso]ite de credin]\ puternic\,
fapte bune [i un suflet purificat prin c\in]\ intens\ [i m\rturisire (spovedanie) sincer\. C\ci Dumnezeu nu poate s\-l salveze pe om [i
s\-l mântuiasc\ f\r\ consim]\mântul [i participarea acestuia.
Durerea bolnavului cu inima `nfrânt\ [i smerit\ `l face pe acesta
s\ ajung\ la dumnezeiasca milostivire [i s\ se arunce la picioarele
Celui R\stignit. Rug\ciunea lui atrage privirea miloas\ [i comp\timitoare a lui Dumnezeu, [i-L cheam\ pe Fiul S\u s\ Se `ntrupeze `n el,
s\-l vindece [i s\-l transfigureze pân\ la statura b\rbatului des\vâr[it.
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„Dumnezeu de la cel suferind dou\ lucruri cere...”
Nu este `ndeajuns doar ca omul pe care Dumnezeu l-a g\sit vrednic de astfel de `ncercare ca aceea a suferin]ei trupe[ti s\ con[tientizeze c\ are nevoie de ajutorul Lui [i nici doar s\ inten]ioneze s\-L
cear\, ci este de neap\rat\ trebuin]\ s\ `nceap\ efectiv rug\ciunea
intens\ [i fierbinte c\tre Dumnezeu [i atunci va trimite [i Bunul P\rinte ceresc bel[ug de har [i de ajutor. ~n ceea ce prive[te modul s\vâr[irii rug\ciunii, P\rin]ii Bisericii lanseaz\ dese exorta]ii ca bunul
cre[tin s\ se roage ca [i cum ar avea `n fa]a ochilor pe Hristos, s\ `[i
adune mintea asupra celor citite sau rostite [i s\-[i cur\]easc\ inima
de orice gând p\tima[. Ceea ce contribuie foarte mult la p\strarea
aten]iei `n timpul rug\ciunii este pronun]area acesteia foarte rar, pentru ca fiecare cuvânt al ei s\ aib\ ecou `n mintea [i inima celui ce se
roag\. La `nceput e necesar\ silirea la rug\ciune, dar cu timpul ea va
`ncepe s\ aduc\ ascetului rug\tor bucurie [i mângâiere. Aceast\ mângâiere `i face nevoin]a u[oar\ [i `l `ncurajeaz\ s\ persevereze2. Chiar
dac\ la `nceput nu se roag\ cum ar trebui, el trebuie s\ continue rug\ciunea, c\ci, de cele mai multe ori, din cantitate vine calitatea.
Rug\ciunea trebuie s\ `nceap\ cu un cuvânt de mul]umire c\tre
Dumnezeu, urmând apoi recunoa[terea p\catelor [i abia dup\ aceasta
trebuie `nf\]i[ate cererile fiec\ruia `naintea Lui. Când ne gândim la
rug\ciunea de cerere, ne revin `n memorie cuvintele psalmistului
David, care cerea `ndurarea [i milostivirea lui Dumnezeu din varii
motive. ~n rug\ciunile de cerere c\tre Dumnezeu era formulat mai
`ntâi motivul cererii, apoi promisiunea c\ vor fi p\zite poruncile lui
Dumnezeu: „Graiurile mele, ascult\-le Doamne! ~n]elege strâmtorarea (strigarea) mea! Ia aminte la glasul rug\ciunii mele, ~mp\ratul meu [i Dumnezeul meu, c\ci c\tre Tine m\ voi ruga Doamne”
(Ps. 5, 1-2).
~n clipele de grea `ncercare, când suferin]a [i necazurile i-au `n\bu[it sufletul, psalmistul cere u[urare [i mângâiere. Izb\virea din
abisul suferin]elor, al `ncerc\rilor [i al necazurilor este dorit\ [i cu
scopul de a se `nvrednici din nou de posibilitatea de a-L pream\ri pe
Dumnezeu, pe Care ~l uitase sau ~l mâniase prin nelegiuirile sale: „S-a
umplut sufletul meu de r\ut\]i [i via]a mea s-a apropiat de iad. Socotit
2
Sf. Ignatie Briancianinov, F\râmiturile osp\]ului, traducere de Pr. Simeon
Bruschweiller, Editura Episcopia Ortodox\ Român\ Alba Iulia, 1996, p. 80.
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am fost cu cei ce se pogoar\ `n groap\; ajuns-am ca un om neajutorat,
l\sat `ntre cei mor]i... Oare se vor cunoa[te `ntru `ntuneric minunile
Tale [i dreptatea Ta `n p\mânt uitat? Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul
meu [i `ntorci fa]a Ta de la mine?” (Ps. 87, 3-4, 13, 15).
Exist\ la unii cre[tini obiceiul ca atunci când cer ceva de la Dumnezeu prin rug\ciune s\ f\g\duiasc\ `naintea Lui o schimbare a lor
`n bine, o lep\dare de rele, o rug\ciune mai atent\ [i mai intens\, `nso]it\ de practicarea virtu]ilor [i o perpetu\ unire cu El, toate acestea
ca s\ le fie auzite rug\ciunile. ~ns\ e de stringent\ nevoie a `mplini
cu seriozitate maxim\ [i efort sporit ceea ce f\g\duiesc, c\ci, altfel, `[i
adaug\ loru[i p\cate, c\lcând f\g\duin]ele f\cute `naintea Domnului.
Credin]a este condi]ia f\r\ de care nu se poate intra `n contact
cu Dumnezeu. Ea `naripeaz\ rug\ciunea, aceasta neputând zbura la
ceruri f\r\ credin]\. Sfin]ii P\rin]i arat\ c\ tot atât de important este
ca rostirea cuvintelor rug\ciunii s\ nu se `ntemeieze numai pe o `n]elegere a sensului, ci s\ fie `nso]it\ `n inim\ de un sentiment puternic. Sfântul Apostol Iacov ne asigur\ c\ doar cu o credin]\ tare [i o
rug\ciune puternic\, intens\, st\ruitoare, lucr\toare prin iubire, izvorât\ dintr-un suflet curat, se poate ob]ine vindecarea celui bolnav [i
iertarea p\catelor sale: „{i rug\ciunea credin]ei va mântui pe cel bolnav [i Domnul `l va ridica [i de va fi f\cut p\cate se vor ierta lui”
(Iac. 5, 15). Doar a[a ajungem s\ dobândim – dac\ Dumnezeu crede
c\ ne sunt de folos – cele cerute `n rug\ciune; aceasta ne-o spune ~nsu[i Mântuitorul: „{i toate câte ve]i cere, rugându-v\ cu credin]\, ve]i
primi” (Mt. 21, 22).
Cât este de bine primit\ [i de ascultat\ rug\ciunea st\ruitoare se
poate observa din Sfânta Scriptur\. Sfântul Apostol [i Evanghelist
Luca scrie `n Faptele Apostolilor c\ rug\ciunile suta[ului Corneliu au
ajuns „`naintea lui Dumnezeu” (10, 4), `ntrucât „se ruga” lui Dumnezeu „totdeauna” (10, 2), c\ci, m\rturise[te Sfântul Iacov, „mult poate
rug\ciunea st\ruitoare a dreptului” (Iac. 5, 16).
Dasc\li `n rug\ciune sunt mai ales sfin]ii, care, `n via]a lor `nchinat\ rug\ciunii, au atins trepte `nalte de des\vâr[ire [i au l\sat `n scrierile lor sfaturi, `ndrum\ri [i butade `n ceea ce prive[te rug\ciunea.
Astfel, cerere de rug\ciune [i de ajutor pentru boal\ i-a fost adresat\
[i marelui B\trân Varsanufie de un ucenic de-al s\u. Marele avv\ i-a
r\spuns: „Frate mole[it [i cârtitor, de ce te nec\je[ti [i de ce trimi]i
cereri departe, când ai pe Iisus stându-]i aproape [i dorind s\ fie
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chemat de tine `n ajutorul t\u? Strig\ c\tre El: «St\pâne!», [i-]i va
r\spunde. Atinge ciucurele hainei Lui (Mt. 9, 20) [i-]i va vindeca nu
numai aceast\ boal\, ci toate patimile. Dac\ mintea ta ar fi unde trebuie, nici mu[c\turile [erpilor venino[i [i ale scorpiilor n-ar putea
ajunge la sim]irea durerilor trupului. «Am uitat, zice, s\ m\nânc pâinea mea de glasul suspinului meu» (Ps. 101, 5-6). Nu te nec\ji. Mila lui
Dumnezeu `]i este aproape. Te `mbr\]i[ez `ntru Domnul. F\-te s\n\tos, strigând la El”3.
Pentru cel suferind, paradigm\ de d\ruire `n rug\ciune poate fi [i
marele scriitor bisericesc Fericitul Augustin. La tronul Marelui Duhovnic, scriitorul apusean ~i `nf\]i[eaz\ `ntreaga-i via]\ zbuciumat\. El
cere de la Dumnezeu ajutor, cu c\ldura [i avântul de care sunt impregnate toate rug\ciunile sale, atât de profund gândite, tr\ite, cu
m\iestrie [i sensibilitate formulate: „O, Adev\r, lumin\ a inimii mele,
nu `ntunericul meu s\-mi vorbeasc\! Am alunecat la acest `ntuneric
[i m-am `ntunecat, dar [i de acolo Te-am iubit. «R\t\cit-am ca o
oaie pierdut\; caut\ pe robul T\u, c\ poruncile Tale nu le-am uitat»
(Ps. 118, 176; Iona 2, 8; Is. 30, 21; Iez. 3, 12). R\t\cit-am [i mi-am
adus aminte de Tine, am auzit glasul T\u spre mine (Ps. 118, 176),
ca s\ m\ `ntorc, [i abia l-am auzit din cauza tulbur\rii poftelor mele
nes\]ioase. {i, iat\, acum m\ `ntorc, clocotind [i gâfâind, la izvorul
T\u. Nimeni s\ nu m\ opreasc\ pe El s\-l beau, [i atunci voi tr\i.
Nu eu s\ fiu via]a mea, r\u am tr\it, din cauza mea moarte mi-am
fost eu `nsumi, `n Tine `ncep s\ tr\iesc. Tu gr\ie[te-mi (...) Am crezut `n c\r]ile Tale [i cuvintele lor sunt foarte tainice”4.
~n Pateric ni se relateaz\, printre multe altele, despre sfâr[itul
p\mântesc al fericitului Stare] Paisie Aghioritul († 12 iulie 1994), poate
unul dintre ultimii mari asce]i [i mistici ai Sfântului Munte. Stare]ul
a dus o via]\ duhovniceasc\ foarte `nalt\:
„Cine ar putea povesti cu vrednicie [i `n am\nunt marile nevoin]e [i izbânzi ale Stare]ului: des\vâr[ita nep\timire fa]\ de cele lume[ti, râvna lui fierbinte pentru credin]a ortodox\ [i ne`ntrecuta lui
3
Sf. Varsanufie, Scrisori duhovnice[ti, 514, traducere, introducere [i note de
Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, `n col. Filocalia sau culegere din scrierile Sfin]ilor
P\rin]i, care arat\ cum se poate omul cur\]i, ilumina [i des\vâr[i, vol. XI, Editura Episcopiei Romanului [i Hu[ilor, Roman, 1990, p. 488.
4
Fer. Augustin, Confessiones – M\rturisiri, Cartea a XII-a, X, 10, traducere de
Prof. dr. Nicolae Barbu, IBMBOR, Bucure[ti, 1994, pp. 364-365.
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iubire de oameni, privegherile, culc\rile pe jos, ne`ncetata nevoin]\
a trupului [i a sufletului, bun\tatea [i `ntreaga lui `n]elepciune care
uimea [i puterile `ngere[ti, simplitatea `mbr\c\mintei sale [i, mai mult
decât toate, maica virtu]ilor, smerita cugetare?
~n ciuda tuturor acestor virtu]i, Dumnezeu a `ng\duit s\ sufere
de multe boli, pentru a-l cur\]i, precum aurul `n topitoare [i astfel s\-l
introduc\ `n ~mp\r\]ia Sa.
Trupul s\u istovit din pricina postului, a privegherilor [i a nevoin]elor duhovnice[ti, suferea atât de mult, `ncât este de mirare cum
de a rezistat atâ]ia ani [i nu a cedat. Nemilostiva boal\ a cancerului,
stomacul s\u chinuit, hemoragiile, problemele de respira]ie [i altele,
«care nu au num\r», i-au f\cut trupul foarte sensibil.
Stare]ul Paisie, `n ciuda num\rului mare de boli [i a durerilor insuportabile care `l f\ceau s\ se asemene unui mucenic5, r\mânea
`ntotdeauna lini[tit. Niciodat\ nu s-a plâns lui Dumnezeu: «De ce,
Doamne, ai trimis peste mine atâtea dureri? De ce o astfel de mucenicie zilnic\ [i continu\?». Durerile le considera o binecuvântare cereasc\, iar bolile ca pe o dreptate dumnezeiasc\ trimis\ pentru
p\catele sale, a[a cum obi[nuia s\-i `nve]e pe al]ii. ~n aceast\ mucenicie [i `n iadul durerilor `n care se afla, singurele cuvinte pe care
le rostea sfin]ita sa gur\ erau: «Dulcea mea M\icu]\! Dulcea mea
M\icu]\!». {i Maica Domnului `l auzea [i-l `nt\rea `ntotdeauna `n
durerile trupe[ti, astfel `ncât s\ poat\ urca cu r\bdare [i f\r\ s\ murmure muceniceasca Golgot\.
Dar `ntr-o bun\ zi a l\sat cele p\mânte[ti pentru cele cere[ti, cele
trec\toare pentru cele ve[nice [i a mers s\ se odihneasc\ `n loca[urile
Maicii Domnului, având pe buze cuvintele: «Dulcea mea M\icu]\!»”6.
Red\m `n cele ce urmeaz\ [i pilduitoarea atitudine `n fa]a bolii [i
a mor]ii trupe[ti a unui alt p\rinte athonit: p\rintele Ilarion († 1864).
Astfel, ni se istorise[te c\ din vârsta copil\riei avea mare evlavie [i dragoste c\tre Sfântul Gheorghe, care l-a ocrotit `n toat\ via]a sa. A fost
5
Chiar Stare]ul m\rturisea despre greaua, dar mântuitoarea, suferin]\ `ndurat\ cu r\bdare [i mul]umire de bolnavii de cancer: „Pentru c\ `n ziua de ast\zi nu
mai avem sfin]i mucenici; `n schimbul lor, bolnavii de cancer sunt cei care umplu
Raiul” (Cf. Klitos Ioannidis, Patericul secolului XX, traducere de Daniela Filioreanu,
Editura Cartea Ortodox\, Gala]i, f.a., p. 460).
6
Arhim. Teofilact Marinakis, Patericul Maicii Domnului, traducere din limba greac\
de Ieroschim. {tefan Nu]escu, Editura Evanghelismos, Bucure[ti, 2008, pp. 132-133.

M\rturisirea lui Hristos `n biseric\ [i `n societate

95

botezat `ntr-o biseric\ a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe [i [i-a
petrecut primii ani ai vie]ii, chiar [i adolescen]a, la m\n\stirile Tabakin [i Tzursk, care aveau, de asemenea, hramul Sfântului Gheorghe.
La sfâr[it s-a `nvrednicit s\ adoarm\ `ntru Domnul sub propriul
acoperi[ – `ntr-o chilie cu o biseric\ `nchinat\ tot sfântului. „Cu o zi
`nainte de adormirea sa, stare]ul l-a l\sat pe P\rintele Sava s\ slujeasc\ la Chilia Sfântului Dimitrie. ~ndat\ ce a r\mas singur, starea
sa s-a agravat [i a `nceput s\ se roage. Mai târziu, P\rintele Sava zicea
c\, aflându-se departe, a auzit vocea stare]ului chemându-l: «Sava,
Sava, Sava!». ~ntorcându-se, l-a g\sit cu des\vâr[ire istovit; când l-au
cuprins durerile mor]ii, zicea: «Slav\ lui Dumnezeu! Am vrut moarte
muceniceasc\, dar Domnul nu m-a `nvrednicit. Mi-a trimis `ns\ boal\
ce poate fi ceva mai mult decât mucenicia, dac\ suf\r cu st\ruin]\
[i credin]\ `n voia dumnezeiasc\»”7.
Aducem `n aten]ie, `n acest sens, [i cuvintele pline de duh ale
celuilalt mare Paisie, Sfântul Paisie Velicikovski († 1794), stare] al
M\n\stirii Neam], care nutrea urm\toarea convingere: „De va r\bda
cineva cele `ntrist\toare, va dobândi [i pe cele `mbucur\toare, c\
cel ce este tare `ntru cele amare, acela va dobândi [i pe cele dulci”8.
Marele duhovnic al Moldovei [i al ]\rii noastre, Cuviosul p\rinte
Ilie Cleopa reveleaz\ cuvintele Sfântului Efrem Sirul, care zice: „«Dumnezeu de la omul bolnav dou\ lucruri cere: s\ mul]umeasc\ lui Dumnezeu pentru boal\ [i s\ se roage ne`ncetat». Numai atât. Nu cere
post, nu priveghere, nu plecare de genunchi, nu culcarea pe jos, nu
târzia mâncare, nu uscata mâncare, nu pu]ina mâncare, nu starea de
toat\ noaptea, nu cere de la dânsul nimic, decât aceste dou\ lucruri.
Orice bolnav care crede `n Hristos [i are dreapta credin]\, atât trebuie
s\ zic\: «Mul]umescu-}i }ie, Doamne, c\-mi dai suferin]\ [i certare! Mul]umescu-}i }ie, Doamne, c\ m\ iube[ti [i m\ cer]i!»; [i
«Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine,
p\c\tosul!». Acestea se cer de la tot sufletul, fie bolnav, fie s\n\tos,
dar de la bolnav numaidecât (...). Ferice de cel ce rabd\ boala cu
7

Antonie Ieromonahul, File de Pateric din `mp\r\]ia monahilor: Sfântul Munte
Athos, traducere din limba greac\ de Ierom. Teofan Munteanu, edi]ia a III-a, Editura Christiana, Bucure[ti, 2008, p. 256.
8
Sf. Paisie Velicikovski, Crinii ]arinii, edi]ie `ngrijit\ de Ignatie Monahul, `n col.
„Comorile pustiei”, vol. 12, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1996, pp. 20-21.
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mul]umire, c\ Dumnezeu, v\zând asta, `l vindec\ f\r\ doctori! Cine
mul]ume[te lui Dumnezeu, `n boal\, este un martir de bun\voie”9.
Uneori, `n rug\ciunile lor, cre[tinii cer s\ dobândeasc\ de la Dumnezeu ceea ce li se pare c\ este bine [i st\ruie `n cererea lor, f\r\
a-I `ng\dui lui Dumnezeu s\ le d\ruiasc\ ceea ce El ~nsu[i [tie c\
le este folositor [i de suflet mântuitor. Unii insist\ `n cererile lor,
se `ntristeaz\ când nu le dobândesc repede, iar când le-au dobândit, nu sunt mul]umi]i, ci solicit\ imediat altele. Al]ii, c\rora li s-au
`mplinit dolean]ele, sunt de-a dreptul decep]iona]i, deoarece, cu
toate c\ au ob]inut ceea ce au dorit, lucrurile nu au ie[it, totu[i, a[a
precum [i le-au `nchipuit. Se simt adânc mâhni]i de a se fi l\sat du[i
de voin]a lor proprie, c\ci lucrurile nu se `ntorceau `n favoarea lor,
a[a cum `[i `nchipuiau mai `nainte. Cât de adev\rate r\mân astfel
cuvintele Mântuitorului, Care a zis: „{tie Tat\l vostru cele de care
ave]i nevoie, mai `nainte ca voi s\ le cere]i” (Mt. 6, 8). Cu to]ii suntem `nv\]a]i de Sfin]ii P\rin]i s\ ne ridic\m `n rug\ciuni [i `n cereri
„deasupra voin]ei noastre proprii, când aceasta nu corespunde cu
voin]a lui Dumnezeu. Numai atunci când, `n toate ac]iunile noastre
vom cere s\ se `mplineasc\ voia lui Dumnezeu [i când vom dobândi putere s\ `n]elegem aceast\ voie sfânt\ a Lui, numai atunci
ne vom `mp\rt\[i, cu adev\rat, de beneficiile rug\ciunii”10.
Pilduitoare pentru to]i bolnavii este [i rug\ciunea filosofului
Blaise Pascal, `n\l]at\ lui Dumnezeu de pe patul de suferin]\, care
`nva]\ c\ bolnavul trebuie, `n rug\ciunea sa, s\ cear\ lui Dumnezeu s\-i d\ruiasc\ ceea ce este mai bun [i mântuitor pentru el [i s\
se `ncredin]eze voii Sale, punând voia lui Dumnezeu `naintea voii
proprii, conformând astfel voia lui cu voia lui Dumnezeu: „Nu-]i
cer nici s\n\tate, nici boal\, nici via]\, nici moarte, ci s\ dispui de
s\n\tatea, de boala, de via]a [i moartea mea pentru slava Ta, pentru
mântuirea mea [i pentru folosul Bisericii [i al sfin]ilor T\i, printre care
n\d\jduiesc s\ m\ num\r prin harul T\u (...). F\ ce voie[ti, d\-mi,
ia-mi, dar conformeaz\ voin]a mea cu voin]a Ta, pentru c\ nu [tiu
9

Arhim. Cleopa Ilie, `n vol. Din cuvintele Arhimandritului Cleopa Ilie. ~ndrum\ri duhovnice[ti pentru vremelnicie [i ve[nicie, edi]ie realizat\ de Ioan G`nsc\,
Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 27.
10
Pr. dr. Olimp C\ciul\, S\ [tii ce s\ ceri `n rug\ciune, `n „BOR”, anul LXX
(1952), nr. 9-10, pp. 625-626.
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ce trebuie s\ cer. Doamne, nu [tiu decât un lucru: c\ e bine a Te
urma [i e r\u a Te sup\ra”11.

Bolnavul se angajeaz\ el `nsu[i s\ se roage, când apeleaz\
la rug\ciunea celuilalt
~n Via]a Sfântului Pahomie se scrie c\ `ntr-una din zile el a visat
c\ membrii uneia din m\n\stirile conduse de el se aflau `ntr-o pe[ter\, lega]i `ntre ei `ntr-un [ir, prin faptul c\ fiecare ]inea de mân\ pe
altul [i tot [irul, având `n frunte pe stare], `nainta spre o deschiz\tur\
`n care se vedea lumina de afar\. Al]i oameni alergau continuu de colo
pân\ colo, prin `ntunericul pe[terii, ascultând când de un glas, când
de altul, care striga: „Aici e lumina!”. Alte [iruri mai mici se `nvârteau
continuu `n jurul unei coloane, f\r\ s\ `nainteze spre lumina de afar\.
Imaginea se potrive[te leg\turii sobornice[ti dintre membrii Bisericii. Ei „se sus]in unii pe al]ii, având `n frunte pe preo]ii [i ierarhii
Bisericii, to]i `mpreun\ `naintând spre lumina `mp\r\]iei ve[nice, având
`nc\ de pe p\mânt o oarecare arvun\ a ei. ~ndat\ ce unul se rupe
din lan] [i r\mâne de unul singur, r\t\ce[te `ntr-un `ntuneric f\r\
ie[ire, `ntr-o ne`n]elegere a sensului existen]ei [i a scopului ei”12.
Pe bun\ dreptate, cu to]ii nutrim convingerea c\ Dumnezeu
nu `ncearc\ pe om peste puterea lui. ~ns\ dac\ nu-i vin `n ajutor, la
vremea suferin]ei, rug\ciunile celorlal]i, omul poate deveni ner\bd\tor din pricina sl\biciunii, a[a cum remarc\ marele b\trân filocalic Sfântul Ioan13, sau obose[te repede [i concentrarea-i lipsit\ de
intensitate mai ales atunci când insul este cuprins de vreo boal\
letal\ ce-i macin\ fiin]a. La Pateric ni se istorise[te c\ ucenicul unui
mare avv\ era grav bolnav. B\trânul `l `ndeamn\ s\ nu lase rug\ciunea, ci s\ o sporeasc\. Revenind dup\ un timp, ucenicul se afla
`n proximitatea mor]ii. B\trânul `l `ntreab\: „Te mai po]i ruga?”; „Nu
mai pot”, r\spunse [u[otind ucenicul. Atunci b\trânul `l sf\tui astfel:
„Las\ rug\ciunea, adu-]i aminte de Dumnezeu [i c\ El este `naintea ta”.
11

Cf. Pr. prof. Vasile Fernea, Suferin]ele omene[ti – cauze, explica]ii, foloase,
Edi-tura Galaxia Gutenberg, Târgu-L\pu[, 2005, p. 138.
12
Pr. prof. Dumitru St\niloae, Rug\ciunile pentru al]ii [i sobornicitatea Bisericii,
`n „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXII (1970), nr. 1-2, p. 30.
13
Scrisori duhovnice[ti, 385, `n Filocalia ..., XI, pp. 389-390.
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Când se refer\ la rug\ciunea noastr\ pentru cei suferinzi, Sfântul
Atanasie cel Mare ni-l ofer\ ca pild\ pe Sfântul Antonie, care „cu cei
ce p\timeau de vreo boal\, p\timea `mpreun\ [i se ruga `mpreun\ cu
ei. {i de multe ori [i `n multe cazuri Domnul `l asculta. Dar nicicând
era auzit nu se trufea, nici când nu era auzit nu cârtea. Ci pururea
el mul]umea Domnului, iar pe cei ce p\timeau `i `ndemna la `ndelung\ r\bdare [i le f\cea cunoscut c\ t\m\duirea nu vine nici de la
el [i `n general nu de la oameni, ci numai de la Dumnezeu, Care o
d\ când voie[te [i celor ce voie[te. Cei ce continuau s\ p\timeasc\
primeau astfel ca pe un leac cuvintele b\trânului, `nv\]ând s\ nu se
descurajeze, ci mai degrab\ s\ fie cu `ndelung\ r\bdare; iar cei ce
erau vindeca]i erau `nv\]a]i s\ nu mul]umeasc\ lui Antonie, ci numai
lui Dumnezeu”14. Nu poruncind vindeca Antonie, ci rugându-se [i
chemând numele lui Hristos, spre a fi tuturor v\dit c\ nu era el cel
ce f\cea aceasta, ci Domnul, Care ~[i ar\ta iubirea de oameni prin
el [i vindeca pe cei ce p\timeau. A Cuviosului Antonie „era numai
rug\ciunea [i nevoin]a, de dragul c\reia [ezând `n munte, se bucura de vederea celor dumnezeie[ti”15.
Chiar Sfin]ii Apostoli cereau credincio[ilor s\ se roage pentru
ei (cf. Col. 4, 2-4; I Tes. 5, 25). La fel [i marii Sfin]i P\rin]i [i scriitori
ai Bisericii. Astfel, Sfântul Vasile cel Mare `i scrie lui Antioh: „S\ m\
prime[ti `n rug\ciunile Tale [i s\ rogi pe Domnul s\ nu m\ p\r\seasc\ [i, dup\ cum m-a scos din primejdiile prin care am trecut, a[a
s\ m\ mântuie [i de altele care ar mai putea da peste mine, `ntru
m\rirea numelui Celui `n Care ne-am pus n\dejdea”16. Iar unei v\duve, acela[i autor `i transmite, `n anul 374, prin intermediul unei
scrisori, urm\torul `ndemn: „… cuprinde pe to]i `n comuniunea rug\ciunilor. ~ntr-adev\r de mare ajutor sunt cei care pot `mblânzi pe
Dumnezeu prin rug\ciunile lor! F\ [i Dumneata lucrul acesta f\r\
`ncetare. C\ci [i `n vremea cât tr\im `n trup rug\ciunea ne este de
mare folos, iar când plec\m de aici ea ne serve[te drept provizie
14
Sf. Atanasie cel Mare, Via]a Cuviosului P\rintelui nostru Antonie, LV, traducere din grece[te, introducere [i note de Pr. prof. Dumitru St\niloae, `n col. „P\rin]i [i Scriitori biserice[ti” (PSB), vol. 16, EIBMBOR, Bucure[ti, 1988, p. 225.
15
Ibidem, p. 236.
16
Sf. Vasile cel Mare, Epistole, epistola 157, traducere, introducere, note [i indici
de Pr. prof. dr. Constantin Corni]escu [i Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, `n col. PSB,
vol. 12, EIBMBOR, Bucure[ti, 1988, p. 345.
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pentru veacul ce va veni”17. Sfântul Ioan Damaschin este convins
c\ rug\ciunea altora pentru bolnavi `nduplec\ pe Dumnezeu la
mil\ [i `ndurare pentru ace[tia: „C\ci Domnul Cel de oameni iubitor
voie[te s\ I se cear\ [i s\ `mpart\ cele cerute spre mântuirea f\pturilor Sale [i mai ales atunci se `nduplec\ cu totul, nu când cineva lupt\
numai pentru sufletul s\u, ci când face aceasta pentru aproapele”18.
Fericitul Augustin ne pune `n aten]ie o `ntâmplare minunat\ din via]a
sa, când rug\ciunea celorlal]i pentru el a avut un efect taumaturgic.
Aceast\ experien]\ o prezint\ ca mul]umire c\tre Dumnezeu, Care,
rugat fiind de ceilal]i „fra]i”, i-a adus vindecarea: „Atunci m\ chinuiai cu durerea din]ilor [i când s-a `ngreuiat atât de mult, `ncât nu
puteam vorbi, a coborât `n inima mea ideea ca s\ st\ruiesc pe lâng\
to]i ai mei, care erau de fa]\, ca s\ se roage pentru mine, s\ Te roage
pe Tine, Dumnezeul mântuirii de orice fel. Şi am scris acestea pe
o tablet\ de cear\ [i le-am dat ca s\ citeasc\. De `ndat\ ce ne-am
plecat genunchii ca rug\tori a fugit acea durere. Dar ce durere? Sau
cum a fugit? M-am speriat, o m\rturisesc, Domnul meu [i Dumnezeul
meu, c\ci de la `nceputul vie]ii mele eu nu f\cusem aceast\ experien]\. Şi mi s-au strecurat `n adâncul sufletului semnele Tale; bucurându-m\ `n credin]\, am l\udat numele T\u”19.
~n ceea ce prive[te apelul pe care-l face bolnavul credincios c\tre
altul: „Roag\-te pentru mine, frate (sau p\rinte)!”, subliniem c\ acest
apel este manifestarea con[tiin]ei lui c\ depinde simultan de Dumnezeu [i de aproapele. Bolnavul se angajeaz\ el `nsu[i s\ se roage,
când apeleaz\ la rug\ciunea celuilalt; sau cel la care se face apelul
pentru rug\ciune adreseaz\ [i el, la rândul s\u, un apel celui dintâi
s\ se roage pentru el lui Dumnezeu20.
Cu to]ii [tim c\ se caut\ diverse modalit\]i pentru a veni `n ajutorul bolnavilor [i acestea constau, printre altele, [i `n implicarea
spiritual\ a celor care se ocup\ de tratarea omului bolnav, deci atât a
medicilor, cât [i a rudelor sau celor apropia]i bolnavilor. Pentru ca
Preabunul Dumnezeu s\ asculte rug\ciunea noastr\ [i s\-l t\m\duiasc\ pe cel bolnav, ea trebuie s\vâr[it\ cu durere, osteneal\ [i
17

Ibidem, epistola 174, pp. 365-366.
Sf. Ioan Damaschin, Despre cei adormi]i `n credin]\, P.G. XCV, col. 252C.
19
Fer. Augustin, Confessiones - M\rturisiri..., Cartea a IX-a, IV, (12), p. 192.
20
Pr. prof. Dumitru St\niloae, Rug\ciunile pentru al]ii [i sobornicitatea Bisericii, `n „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXII (1970), nr. 1-2, p. 31.
18
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jertf\ de sine. Cuviosul Paisie Aghioritul ne `nva]\ chiar „s\ ne rug\m
cu asemenea pornire: «Dumnezeul meu, f\-l bine pe acela [i d\ruie[te-mi mie boala!». {i Bunul Dumnezeu, v\zând neputin]a noastr\
de a purta boala, `l face bine [i pe acela [i nici nou\ nu ne-o d\”21.

Prin r\bdarea [i rug\ciunea lor, m\rturisitorii
[i martirii români sunt paradigmatici
pentru cei `ncerca]i de suferin]\
Luând ca punct de plecare `ndemnul Sfântului Apostol Pavel:
„Ruga]i-v\ ne`ncetat!” (I Tes. 5, 17), Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii `i `ndeamn\ pe cre[tini la rug\ciune nu numai `n anumite momente ale
zilei, ci toat\ via]a, fiecare moment al ei s\ devin\ rug\ciune, un
dialog ne`ncetat cu Dumnezeu. Rug\ciunea lui Iisus sau rug\ciunea
inimii sau rug\ciunea min]ii `n inim\ a fost practicat\, predat\ [i comentat\ pe scar\ larg\ de-a lungul veacurilor de cre[tinismul r\s\ritean, urcând `n tradi]ia spiritualit\]ii ortodoxe pân\ `n timpurile apostolice. Aceast\ rug\ciune ne`ncetat\, care se mai nume[te „rug\ciunea
lui Iisus” sau „rug\ciunea min]ii” (pentru c\ la `nceput ea se roste[te
cu mintea), sau „a inimii”, pentru c\, dup\ rug\ciunea atent\ [i st\ruitoare cu mintea `n inim\, mintea coboar\ `n inim\, este cunoscut\ `ndeosebi `n practica spiritual\ cu numele de „isihasm”22.
~n spiritualitatea ortodox\, rug\ciunea lui Iisus este chemarea
continu\ [i ne`ntrerupt\ a Numelui lui Iisus, cu buzele, cu inima [i
cu mintea, având sim]\mântul prezen]ei Sale, oriunde [i oricând, chiar
[i `n timpul somnului. Nu este sub cer nici un alt nume dat `ntre
oameni, `n care trebuie s\ ne mântuim”. (Fap. 4, 12) Ea se exprim\
prin aceste cuvinte: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul!”. Cel care se obi[nuie[te cu aceast\
chemare „cap\t\ o mare mângâiere [i nevoia de a o rosti mereu.
Dup\ câtva timp, nu mai poate tr\i f\r\ aceast\ rug\ciune, care curge
`n el de la sine, pretutindeni, mereu”23.
Rug\ciunea este rostit\ repetat, la `nceput cu voce, mai târziu cu
voce joas\ sau `n minte, adesea cu ajutorul unui [irag de m\t\nii.
21

Mica filocalie, traducere de Pr. Victor Manolache, Editura Cartea Ortodox\,
Gala]i, 2009, p. 32.
22
„Isihie” `n limba greac\ `nseamn\ „lini[te”.
23
Olivier Clément, Rug\ciunea lui Iisus, traducere din limba francez\ de M\riuca [i Adrian Alexandrescu, Editura IBMBOR, Bucure[ti, 1997, p. 26.
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Cei care sunt `n putere o `nso]esc `n chilii sau camere retrase, lini[tite, cu metanii pân\ la p\mânt [i cu semnul crucii. Mul]i practican]i
ai acestei rug\ciuni o leag\ de respira]ie. „Doamne Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu” se spune odat\ cu inspira]ia, iar „miluie[te-m\ pe
mine, p\c\tosul”, odat\ cu expira]ia. Unii P\rin]i arat\ c\ se poate
reduce textul rug\ciunii la cuvintele „Doamne Iisuse” sau simplu
la pomenirea repetat\ a numelui lui Iisus. Al]ii au ar\tat o anumit\
preferin]\ pentru formula „Doamne Iisuse Hristoase, miluie[te-m\!”.
Totul a fost redus la câteva cuvinte [i se g\se[te `n conformitate cu
`ndemnul Sfântului Apostol Pavel: „~n biseric\ doresc s\ vorbesc mai
bine cinci cuvinte cu mintea mea, ca s\ `nv\] [i pe al]ii, decât zece
mii de cuvinte `n limbi” (I Cor. 14, 19). ~n zilele noastre, c\lug\rii rostesc textul ei `ntreg: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul (p\c\toasa)!”.
Mai `ntâi, nevoitorul se reculege, se `ntoarce spre sine `nsu[i, `n
inima sa, pentru a putea s\ `nl\ture tot ceea ce l-ar putea sustrage de
la dialogul s\u cu Dumnezeu. Dup\ ce a reu[it s\ ajung\ la lini[tea
interioar\, cel ce se roag\ se str\duie[te, prin intermediul câtorva
cuvinte adresate lui Iisus, s\ se concentreze. Se `ncearc\ „concentrarea gândului [i p\strarea `n memorie a numelui lui Iisus”24. Rug\ciunea inimii este [i „o medita]ie asupra cuvintelor rostite [i a `n]elesului lor, iar `n faza rug\ciunii mentale, cuvintele `nceteaz\, r\mâne
doar sensul lor [i acest fel de rug\ciune devine ne`ntrerupt [i nu
poate fi deranjat de nimeni [i nimic”25. Pentru mul]i dintre cei ce o
practic\, dup\ o vreme, rug\ciunea lui Iisus coboar\ `n inim\, astfel
`ncât aceasta nu mai necesit\ un efort con[tient, ci curge de la sine.
Mai ales `n zilele noastre este de folos aceast\ rug\ciune, când
omul modern pretinde c\ nu mai are timp s\ se roage. „Dac\ `ncepem s\ practic\m pu]in aceast\ rug\ciune, vom descoperi c\ avem
mai mult timp de rug\ciune decât ne-am fi `nchipuit.”26 Omul se
`nt\re[te duhovnice[te prin pomenirea numelui lui Iisus pentru c\
nu este putere mai mare `n cer [i pe p\mânt, pentru c\ invocarea
numelui lui Iisus `nseamn\ invocarea prezen]ei Lui, nefiind doar
o simpl\ reluare autonom\ [i ne`ntrerupt\ a acelora[i cuvinte [i a
24

Pr. dr. Mircea Basarab, Rug\ciunea lui Iisus, `n „Ortodoxia”, anul XLVI (1994),
nr. 4, p. 62.
25
Ibidem, pp. 71-72.
26
Olivier Clément, Rug\ciunea lui Iisus..., p. 9.

102

Teologie [i Via]\

unor exerci]ii de respira]ie, care pot deveni mecanice. P\rintele Ghervasie Ga[par de la M\n\stirea Sih\stria (1925-1948) i-a m\rturisit
unui frate urm\toarele: „~mi pare r\u c\ m\ duc din trup [i n-am `nv\]at mai bine rug\ciunea lui Iisus! ~n toate necazurile mele numai
cu aceasta m-am mângâiat”27.
M\rturisitorii [i martirii români care au `ndurat caznele `nchisorilor comuniste, din motive `nchipuite sau doar pentru simplul fapt
c\ erau preo]i de voca]ie, intelectuali cre[tini sau credincio[i ferven]i
ai Bisericii, au subliniat aproape la unison c\ singurul suport, sprijin,
`nt\rire [i mângâiere pentru ei `n r\stimpul acela de chin [i groaz\ a
fost rug\ciunea lui Iisus. Cu to]ii s-au sim]it atra[i de lini[tea, bucuria,
pacea [i mângâierea oferite de rug\ciune. ~n acea lume a `nchisorii,
rug\ciunea min]ii a `nsemnat o evadare, o reg\sire a echilibrului spiritual, o reconfortare sufleteasc\ ce i-a ajutat s\ `nving\ frica, angoasa,
singur\tatea, lipsurile, persecu]iile etc. Aceast\ rug\ciune i-a situat
mereu `n prezen]a lui Dumnezeu, indiferent de `mprejur\rile grele
prin care au trecut. Sim]eau c\ nu sunt singuri [i c\ Cineva `i `nt\re[te.
Mul]i au ajuns pe cele mai `nalte culmi ale acestei rug\ciuni. Doar
pentru c\ au fost dispu[i s\ `nve]e lec]ia rug\ciunii, au putut dep\[i
acele situa]ii limit\.
Mul]i dintre confra]ii de celul\ care nu au uzat de aceast\ arm\
tare a rug\ciunii lui Iisus au cedat `n fa]a groaznicelor suplicii la
care erau supu[i, unii dorindu-[i chiar moartea, pentru c\ nu mai aflau
resurse fizice sau suflete[ti de a continua, nemaiavând putere de
a r\bda groaznicele ordalii care se ar\tau a fi f\r\ sfâr[it [i din ce `n
ce mai odioase. ~ns\ cei ce rosteau ne`ncetat rug\ciunea lui Iisus
primeau putere dumnezeiasc\, sprijin, `nt\rire, mângâiere [i doar
având acest suport dumnezeiesc au putut rezista. Rug\ciunea era
pentru ei singura pârghie de sus]inere. Pentru ei Hristos era totul.
Rugându-L [i invocându-L pe Hristos ne`ncetat, au devenit purt\tori de Dumnezeu (teofori).
Atitudinea dârz\ [i ne`nfricat\ a m\rturisitorilor [i a martirilor
români `n fa]a mor]ii [i a durerilor teribile de pe urma groaznicelor
suplicii la care erau supu[i de c\tre persecutorii de acela[i neam cu
ei, constituie o adev\rat\ paradigm\ [i pentru bolnavii afla]i `ntr-o
27
Cf. Arhim. Ioanichie B\lan, Patericul m\n\stirilor nem]ene, Editura Trinitas,
2011, p. 215.
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stare terminal\ sau pentru cei c\rora li s-a comunicat un diagnostic
letal sau un prognostic infaust. M\rturisitorii români nutreau cu t\rie
credin]a `n via]a ve[nic\, de aceea nu aveau temeri sau angoase `n
proximitatea mor]ii, pe care o considerau ca un somn, ca o punte,
o trecere `ntre dou\ lumi, [i nu un cap\t, un final, un „terminus” sau
o ultim\ realitate. Aceasta pentru c\ Hristos Care e Via]a prin fire S-a
f\cut omorâtorul mor]ii, a[a cum `ntreaga cre[tin\tate cânt\ `n toat\
perioada pascal\: „Hristos a `nviat din mor]i, cu moartea pe moarte
c\lcând [i celor din morminte via]\ d\ruindu-le”. Prin moartea [i `nvierea lui Hristos, Care cu moartea Sa a biruit moartea, a devenit
de-a dreptul p\gân\ [i neavenit\ expresia antic\: „Nu m\ tem de
moarte, ci de ve[nicia ei”. Mucenicii sunt p\trun[i de o acalmie [i o
pace sufleteasc\ `n fa]a mor]ii fizice, `ntrucât, nefiind robi]i de lucrurile acestei lumi efemere, o p\r\seau f\r\ `ngrijorare, fr\mântare sau nelini[te, prioritare `n sufletul lor fiind cele netrec\toare,
esen]iale, dumnezeie[ti care le aduc bucuria `ntâlnirii [i a unirii cu
Dumnezeu. Sfin]ii mucenici nu pre]uiau atât via]a aceasta, cât pe
cea viitoare, doreau `ntâlnirea cu Dumnezeul-Iubire ai C\rui ucenici erau. Precum `n[i[i m\rturiseau, orice patrie le era patria lor
[i orice patrie le era totu[i str\in\, c\ci patria lor adev\rat\ era cea
cereasc\. A[a se explic\ curajul lor `n fa]a mor]ii, ei mergând cu
picioare vesele la marea `ntâlnire cu Domnul vie]ii.
Prin st\ruin]a `n a rosti ne`ncetat cu mintea [i inima rug\ciunea lui Iisus, martirii `nchisorilor comuniste sunt pilduitori pentru
bolnavii `ncerca]i de grele dureri [i suferin]e. Acestora din urm\ le-ar
fi de mare folos duhovnicesc s\ `nceap\ [i s\ st\ruie `n practicarea
acestei rug\ciuni. Roadele ei sunt nespus de multe. Dulcea]a rug\ciunii fierbin]i a bolnavului `i poate chiar cople[i sim]irea durerii
sale trupe[ti.
~n general, când rug\ciunea este obi[nuit\ [i frecvent\, influen]a
ei `n via]a credinciosului duhovniceasc\ devine foarte clar\, acesta
`ncepând s\ se vad\ a[a cum este, s\ `[i descopere egoismul, l\comia, gre[elile de judecat\ [i orgoliul. Treptat, dobânde[te o pace
interioar\, o alinare, o mângâiere, o armonie a activit\]ilor nervoase
[i morale, o mai mare putere de a `ndura boala, suferin]a de orice fel,
persecu]iile, s\r\cia, calomnia, grijile, pierderea celor dragi, durerea,
boala [i moartea28.
28
Dr. Alexis Carrel, Rug\ciunea, traducere de Pan Izverna, Editura ~nvierea,
Timi[oara, 1999, p. 21.
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Timpul folosit de cel bolnav `n rug\ciune „nu este timp pierdut,
ci timp `nve[nicit, sfin]it [i aduc\tor de bucurie”29. Boala `l poate face
pe cel suferind s\ fie mai receptiv la cuvintele Evangheliei, `l conduce c\tre o via]\ re`nnoit\, Hristos ~nsu[i coborând `n iadul suferin]elor lui [i f\cându-l p\rta[ ~nvierii Sale. Datorit\ rug\ciunii, boala
trupului nu sl\be[te bolnavului t\ria sufletului. „Stai la rug\ciune
`n ceasul p\timirii tale, ca s\ se risipeasc\ mai degrab\ am\r\ciunea ta”.30
Rug\ciunea aduce celui ce se roag\ ajutor harismatic. Prin rug\ciune se purific\ `ntreaga noastr\ con[tiin]\. Lacrimile de poc\in]\ [i
con[tiin]a treaz\ sunt roade ale rug\ciunii, cel mai mare dar al rug\ciunii fiind deplina transformare sau transfigurare a celui ce se
roag\. Duhul omului ce se une[te `n rug\ciune des\vâr[it\ cu Duhul
lui Dumnezeu dobânde[te de la El luminare, `nt\rire [i cur\]ire de
p\cate. Prin rug\ciune, se revars\ bucuria [i pacea Duhului Sfânt
`n suflete. Prin rug\ciune, bunul cre[tin simte c\ nu este singur, ci cu
Dumnezeu. Simte ajutorul Lui `n via]\, `n r\bdarea durerilor bolii,
a ispitelor [i a necazurilor, se `nt\re[te `n credin]\, cre[te spiritual `n
iubire fa]\ de Dumnezeu [i de semenii s\i; rug\ciunea `l ajut\ [i `l
`nt\re[te s\ `mplineasc\ poruncile lui Hristos `n via]a lui, prin ea i se
lumineaz\ mintea s\ adânceasc\ [i s\ `n]eleag\ Sfânta Scriptur\, [i
s\ realizeze c\ bucuriile duhovnice[ti sunt mult mai mari, mai intense [i mai frumoase decât vremelnicele pl\ceri p\mânte[ti.
{i ast\zi ca [i atunci, cu cât urm\torii de acela[i neam [i credin]\
cu acei m\rturisitori bravi ai Ortodoxiei `nainteaz\ `n via]a duhovniceasc\, cu atât au trebuin]\ de tot mai pu]ine lucruri din via]a
aceasta [i astfel sunt scuti]i de tulburarea [i nelini[tea de pe urma
lipsurilor, a bolilor incurabile care gr\besc sfâr[itul acestei caduce
vie]i, a suferin]elor de tot felul care `mpiedic\ gustarea bucuriilor
p\mânte[ti etc. Α fi sfânt `nseamn\ [i a fi nep\mântean, `n sensul
de a nu fi alipit suflete[te de lucrurile acestei lumi (sfânt – ἃγιος; γῆ,
ῆς `nseamn\ `n limba greac\ veche „p\mânt”, la care i se adaug\ prefixul negativ sau privativ ἀ-; deci ἃγιος, adic\ sfânt = nep\mântean).
Pentru cel `mp\cat cu Dumnezeu, care nu are sufletul lipit [i robit
29

† Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei. Explor\ri
teologice `n spiritualitatea liturgic\ [i filocalic\, Editura Trinitas, Ia[i, 2007, p. 11.
30
Sfântul Teofan Z\vorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, traducere din limba
rus\ de Dr. Adrian [i Xenia T\n\sescu, Editura Anestis, Bucure[ti, 2005, p. 126.
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de lucrurile acestei lumi, apropierea palidei mor]i nu-i este un chin,
c\ci n\d\jduie[te cu t\rie `n adev\rata via]\, via]a ve[nic\ al\turi de
Dumnezeu. Iat\ c\ spiritualitatea ortodox\ român\, prin exemplul
m\rturisitorilor ne`nfrica]i ai credin]ei din neamul nostru românesc,
vine `n sprijinul bolnavului de ast\zi, asigurându-l c\ `n durerile f\r\
voie se ascunde mila lui Dumnezeu, `nv\]ându-l c\ suferin]a trupului
este purificatoare (c\ci a[a cum focul cur\]\ rugina de pe fier, a[a
boala cur\]\ p\catul omului), [i mai ales c\ nu este singur pe acest
drum al suferin]ei, c\ci Hristos sufer\ cu fiecare, pân\ la sfâr[itul veacurilor, potrivit suferin]ei fiec\rui om, precum gl\suiesc gurile sfinte
ale cuvio[ilor [i m\rturisitorilor români. A[a cum Fiul lui Dumnezeu
se ar\ta grabnic ascult\tor al rug\ciunilor sfin]ilor mucenici [i-i `nt\rea `n chinurile lor, `i `ncuraja, suferea `n martirii Lui [i devenea
t\ria lor, a[a va face tuturor celor bolnavi care-I cer st\ruitor ajutorul.
Astfel, rug\ciunea trebuie s\ reprezinte activitatea principal\ a celui
suferind. La ceasul mor]ii, credinciosul las\ `n urm\ toate lucrurile
p\mânte[ti [i p\streaz\ numai rug\ciunea. Ea singur\ `l va conduce spre via]a cea ve[nic\, c\ci Dumnezeu este ve[nic [i numai `n
unirea cu El, prin rug\ciune smerit\ [i intens\, va avea bunul cre[tin
parte de ve[nicie.

