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Ultima Rug\ciune a 

P\rintelui Dumitru St\niloae*

Prof. Dr. Emilian POPESCU

M\rturisesc din capul locului c\ m\ apropii cu sfial\ de tema enun]at\,
deoarece trebuie s\ tratez aici despre un moment sfânt [i înfrico[\tor pentru orice
om, acela al p\r\sirii lumii acesteia [i al trecerii în ve[nicie. Cu atât mai greu îmi
este s\ m\ ocup în acest cadru de ultimile tr\iri din via]a unei personalit\]i de an-
vergura P\rintelui St\niloae, titan neîntrecut al teologiei române[ti [i care va
domina înc\ mult\ vreme întreaga spiritualitate ortodox\. Prestigiul [i populari-
tatea de care se bucur\ ast\zi nu pot fi comparate decât, într-o oarecare m\sur\,
cu acelea ale teologului [i poetului cre[tin Nichifor Crainic.

Opera sa vast\ în dogmatic\, spiritualitate [i filozofie, nu-mi este cunoscut\
decât par]ial, iar lucrul acesta constituie un impediment în interpretarea textului
„Rug\ciunii” [i a momentului în care tr\irile p\mânte[ti se `ntrep\trund [i sunt
chiar dominate de cele cere[ti. Voi îndr\zni totu[i în continuare s\ abordez tema,
bazându-m\ pe faptul c\ am cunoscut omul, ca profesor (mi-a fost îndrum\tor la
teza de licen]\), ca preot, ca duhovnic [i tat\ de familie. În tinere]e am fost primit
cu drag `n familia sa, am înv\]at multe, de[i atunci nu eram destul de preg\tit s\
receptez tot ceea ce el ar fi putut oferi.

Un alt impediment în încercarea mea îl reprezint\ s\r\cia documentar\ în
ceea ce prive[te reflectarea în literatura cre[tin\ a unor momente [i cazuri simi-
lare, tr\ite de personalit\]i [i care mi-ar fi fost un ghid în interpretarea ultimilor
cuvinte rostite de P\rintele Dumitru St\niloae.

Textul „Rug\ciunii” îl avem datorit\ a doi studen]i care l-au vegheat [i
înregistrat înaintea mor]ii. Lidia St\niloae în cartea despre tat\l s\u1 ne spune
cum s-au petrecut lucrurile (p. 377-378): „~n seara zilei de 4 oct. 1993, pe la ora
[apte el se sim]ea din ce în ce mai r\u. Acas\ c\utasem în dulap od\jdiile,
Evanghelia cea nou\ [i le ]ineam preg\tite. Am plecat pe la [apte de la spital..., pe
la opt veneau doi studen]i de la medicin\ care r\mâneau noaptea cu el. Tat\, am
întrebat, crezi c\ po]i sta singur pân\ la opt, când vin b\ie]ii? Sora e în odaia de

1 * Comunicare prezentat\ `n ziua de 13 octombrie 2003, `n Sala „Dr. Iustin Moisescu”
din incinta Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, cu prilejul Simpozionului anivers\rii a 100
de ani de la na[terea P\rintelui D. St\niloae, teolog al Ortodoxiei ecumenice. 

1 Lidia Ionescu St\niloae, Lumina faptei din lumina cuv=ntului. ~mpreun\ cu tat\l meu
Dumitru St\niloae, Humanitas, Bucure[ti 2000.
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al\turi [i îi spunem [i medicului de gard\ c\ plec\m. „Da sigur, duce]i-v\ imediat.
Pot sta foarte bine singur, m\ simt bine.” Nici n-am plecat bine [i a venit
patriarhul. Împreun\ cu I.P.S. Daniel au f\cut un maslu [i au plecat. Între timp
sosiser\ [i b\ie]ii. Pe la ora unsprezece a sunat telefonul. Am [tiut c\ se
întâmplase ceva, înainte de a r\spunde. Da, tata, tocmai murise.”

Textul „Rug\ciunii”, atât cât a putut fi înregistrat de c\tre cei doi studen]i,
este, de fapt, o convorbire cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Îngerii [i Sfin]ii.
Îl redau în forma publicat\ de Lidia St\niloae, considerat singurul autentic (p. 7-8).

„... S\ ie[im de aici, s\ ie[im de aici, s\ ie[im de aici, s\ ie[im de aici...
Scoate-ne de aici, Doamne...

Scoate-ne de aici, nu mai vrem s\ r\mânem aici, nu mai vrem s\ r\mânem
aici, nu mai vrem s\ r\mânem aici... Doamne, scoate-ne de aici...

Vorbim despre Tine, Doamne...Vorbim pentru Tine, Doamne..., ...Vorbim
pentru Tine, Doamne..., ... Vorbim pentru Tine, Doamne...

Plini de har [i de adev\r ne scul\m din somn, nu mai suntem în somn...
Maica Domnului, s\ ie[im de aici... Hai s\ ne scul\m... Maica Domnului, nu

mai vrem s\ r\mânem aici... Maica Domnului, nu mai vrem s\ r\mânem aici...
Maica Domnului, nu mai vrem s\ r\mânem aici... Nu mai vrem s\ r\mânem în
somn... Pân\ când s\ r\mânem? ... Pân\ când s\ r\mânem? ... Pân\ când s\
r\mânem?... Nu mai vrem s\ r\mânem aici... Nu mai vrem s\ r\mânem aici... Nu
mai vrem s\ r\mânem aici...

Plini de har [i de adev\r...
... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vrem s\ ne scul\m... Plini de har... Avem [i noi

haine... Avem haine... Doamne... Plini de har [i de adev\r... Plini de har [i de
voin]a de a vorbi, [i de cuvântul adev\rului...

Vorbim despre Tine, Doamne...
... Cu voin]a... Plini de har [i de adev\r... Hai... Hai... Hai!... Plini de har [i

de adev\r. Hai... hai... hai... Hai s\ ne trezim... Hai s\ ne scul\m... Hai s\
vorbim... Haide, Doamne... Hai... Hai... Hai... Hai s\ vorbim... Haide, Doamne...
Hai... Hai... Hai s\ vorbim... Hai... Haide, Doamne... Hai s\ vorbim...”

Prima observa]ie pe care o doresc s-o fac este c\ P\rintele St\niloae adre-
sându-se lui Dumnezeu [i Maicii Domnului vorbe[te la plural, nu numai în
numele s\u personal, ci [i al altor fiin]e: „S\ ie[im de aici..., scoate-ne de aici
Doamne, Nu mai vrem s\ r\mânem aici... Vorbim despte Tine, Doamne, ne
scul\m din somn, Maica Domnului s\ ie[im de aici. Hai s\ ne scul\m... Nu mai
vrem s\ r\mânem aici... Vorbim despre Tine Doamne... etc.”. Cine este cea de-a
doua sau celelalte fiin]e? Socot c\ îngerul p\zitor împreun\ cu Sfântul (Sfin]ii
Protectori).

În al doilea rând, cred c\ textul sugereaz\ câteva etape pe calea desprinderii
din lumea aceasta [i trecerea în cea de dincolo. În prima etap\, se exprim\ dorin]a
[i voin]a de a ie[i de aici (din lumea aceasta), invocându-se ajutorul lui
Dumnezeu de a fi scos de aici. Apoi P\rintele Dumitru se adreseaz\ mai direct [i
insistent lui Dumnezeu, cu urm\toarele expresii, repetate de patru ori „Vorbim
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despre Tine, Doamne... Vorbim pentru Tine, Doamne”, ad\ugând cuvintele mai
greu de interpretat: „Plini de har [i de adev\r, ne scul\m din somn, nu mai
suntem în somn...”. Somnul ar putea fi via]a din lumea aceasta, iar scularea din el
este posibil\ datorit\ dobândirii plin\t\]ii harului [i adev\rului.

În etapa urm\toare apare Maica Domnului, c\reia P\rintele Dumitru îi cere
ajutorul pentru a ie[i de aici, nemaiexistând voin]a de a r\mâne aici (în via]a
p\mânteasc\). Cererea aceasta este exprimat\ de opt ori, iar în cadrul ei se
adaug\ întrebarea repetat\ de patru ori: „Pân\ când s\ r\mânem? ... Pân\ când
s\ r\mânem? ... Pân\ când s\ r\mânem?...”.

În partea final\, convorbirea se duce din nou cu Dumnezeu [i rug\torul pare
c\ r\spunde la o întrebare, care i se pune, anume dac\ el are haine de intrare în
Împ\r\]ia Cerurilor, zicând: „Avem [i noi haine... Avem haine... Doamne...”, iar
aceste haine sunt strâns legate de cuvintele: „Plini de har [i de adev\r”, repetate
de opt ori la care se adaug\ o singur\ dat\ voin]a de a vorbi cu Dumnezeu. Se
deduce din aceste cuvinte c\ hainele necesare pentru intrarea în Împ\r\]ia Ceru-
rilor constau în dobândirea plin\t\]ii harului [i adev\rului. Cu acestea rug\torul
îndeamn\ la trezire, la sculare pentru a vorbi cu Dumnezeu [i ultimele cuvinte
rostite sunt acestea: „Haide, Doamne... Hai s\ vorbim...”.

De[i nu avem un buletin medical asupra st\rii clinice în care se afla P\rintele
St\niloae la rostirea acestor cuvinte, socotim, dup\ informa]iile date de familie,
c\ el era sleit de puteri, ca urmare a cancerului generalizat. Trupul îi era total
neputincios, dar sufletul [i mintea, iluminate de Duhul Sfânt, i-au dat puterea de
a gr\i cuvintele, pe care le-am reprodus. Nimeni nu rezist\ la chinuri dac\-l p\r\-
se[te harul lui Dumnezeu [i acesta a fost [i cazul P\rintelui St\niloae.

Înainte de aceste cuvinte el trebuie s\ mai fi rostit [i altele, fie în tain\, fie
sensibil, f\r\ s\ fi fost îns\ `nregistrate [i m\ gândesc la întâlnirea cu Maica
Domnului, pe care o simte deja lâng\ el, de vreme ce zice „haide Maica Dom-
nului, s\ ie[im de aici...”, la îngerul p\zitor [i la sfin]i.

* * *

Am încercat s\ g\sesc momente [i texte asem\n\toare în literatura hagio-
grafic\, dar c\ut\rile mele n-au dus decât la rezultate par]iale. Actele martirice
redau, în general, cuvintele rostite de sfin]i înainte de moarte în formule scurte:
„Prime[te, Doamne, sufletul meu în Împ\r\]ia Ta”, alte ori mai elaborate, ca în
cazul Sf. Irineu episcop de Sirmium: „Doamne Iisuse Hristoase, care ai binevoit
s\ p\time[ti pentru mântuirea lumii, f\ s\ se deschid\ cerurile Tale, ca îngerii s\
primeasc\ sufletul servului t\u Irineu, cel care moare pentru numele T\u [i
pentru poporul T\u, care spore[te în Biserica Ta universal\ de la Sirmium. Î]i cer
[i m\ rog milostivirii Tale s\ m\ prime[ti [i pe mine [i s\ binevoie[ti a-i înt\ri pe
ace[tia în credin]a Ta”2.

Reproduc acum [i un fragment din relatarea despre sfâr[itul Sfântului Teodor
Studitul, care a avut loc la 11 noiembrie 826, când avea 67 de ani. La 1 no-
iembrie 826 nu se mai putea ridica din pat, dar a dictat cateheza pe care trebuia s-o

2 Actele martirice, Ed. de I. R\mureanu, Bucure[ti, 1979, p. 221.
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adreseze ob[tei. În ziua a patra a avut destul\ putere ca s\ se ridice [i s\ citeasc\
el însu[i înv\]\turile pe care le dictase. Apoi a s\vâr[it Sf. Liturghie, a împ\rt\[it
pe monahii s\i [i s-a între]inut îndelung cu ei, vorbind despre boala sa [i despre
apropiata sa plecare la Cer. A slujit iar\[i la 6 noiembrie [i a luat parte la toat\
pravila ob[teasc\, dar o durere teribil\ din timpul nop]ii i-a ar\tat c\ sfâr[itul este
aproape. F\cându-se ziu\, el a chemat pe monahi la sine, [i-a luat r\mas bun de la
ei [i i-a îmbr\]i[at pe rând. În sfâr[it, pe 11 noiembrie el a primit cea din urm\
împ\rt\[anie [i sim]ind c\ puterile îl p\r\sesc a pus s\ se aprind\ lumân\ri [i s\ se
citeasc\ psalmul de înmormântare 118: Ferici]i cei f\r\ prihan\ în cale, care
umbl\ în legea Domnului [i când s-a ajuns la aceste cuvinte În veac nu voi uita
îndrept\rile Tale c\ într-`nsele m-ai `nviat, Doamne (versetul 93). Sufletul s\u a
plecat s\ primeasc\ r\splata”3.

Mai pre]ioase l\muriri pentru dezlegarea unor întreb\ri care se pun în
leg\tur\ cu rug\ciunea ni le d\ papa Grigorie cel Mare (540-604). El a scris o
lucrare foarte interesant\ pentru orice muritor, intitulat\ Dialoguri despre
moarte, destul de pu]in cunoscut\ la noi, de[i a fost tradus\ în române[te de un
tân\r filolog din Timi[oara [i publicat\ în 19984. Exemplele date de pap\ în carte
sunt fie cunoscute direct de el, fie preluate de la contemporani [i prieteni de
încredere. Un prim exemplu privitor la asistarea omului pe patul de moarte de
c\tre sfin]i ni-l d\ papa relatând urm\torul fapt: „un preot pe patul de moarte a
început s\ strige cu mare bucurie: Bine a]i venit st\pânii mei, bine a]i venit
st\pânii mei. Cum de a]i socotit demn s\ veni]i la mine, o slug\ atât de mic\? Vin,
Vin. V\ mul]umesc, v\ mul]umesc. În timp ce repeta de mai multe ori acestea,
prietenii care st\teau în jurul lui l-au întrebat cui îi vorbe[te. Mirându-se, el le-a
r\spuns: Oare nu vede]i c\ Sf. Apostoli au venit împreun\ aici? Nu-i vede]i pe
Preaferici]ii Petru [i Pavel, primii între apostoli? {i iar\[i întorcându-se c\tre ei
zicea: Iat\ vin, vin! Iat\, vin! Cu aceste cuvinte [i-a dat duhul dovedind c\ i-a
v\zut într-adev\r pe Sfin]ii Apostoli pentru c\ i-a urmat”. {i papa încheie: „Se
întâmpl\ de multe ori cu cei drep]i ca la moartea lor s\ li se arate sfin]ii”5.

{i în via]a Sf. Calinic de la Cernica întâlnim lucruri asem\n\toare: „La ora 5
diminea]a, dup\ ce l-au îmbr\cat cu c\ma[a [i haina de îngropare, s-a sp\lat pe
fa]\, s-a piept\nat [i a binecuvântat pe to]i care erau în cas\. Apoi a spus
ucenicilor c\: Au venit ni[te oameni mari în cas\ [i vor s\-l ia cu dân[ii. Cum
st\tea în picioare a cerut o cruce, apoi ]inând-o în mân\ i s-a închinat, a s\rutat-o
[i a zis: Sfânt\ Cruce, ajut\-mi! Iar c\tre ucenici: S\ ne vedem în fericirea din
cealalt\ lume. {i rezemându-[i capul pe pieptul lui Ghermano a r\suflat adânc [i
[i-a dat duhul în mâinile Domnului”6.

3 Bernardin Menthon, Sfin]ii [i m\n\stirile din Olimpul Bitiniei, traducere de Pr. Pe-
troniu T\nase, Roman, 1994, p. 175.

4 Grigorie cel Mare, Dialoguri despre moarte, traducere din limba latin\, introducere [i
note de George Bogdan }=ra, Editura Armacord, Timi[oara, 1998.

5 Ibidem, p. 43-44.
6 Ioanichie B\lan, Patericul Rom=nesc, ce cuprinde via]a [i cuvintele unor sfin]i [i

cuvio[i p\rin]i ce s-au nevoit `n m\n\stirile rom=ne[ti (sec. III-XX), tip\rit cu binecu-
v=ntarea P.S. Dr. Casian Cr\ciun, edi]ia a III-a, Gala]i, 1998, p. 426.



34 TEOLOGIE {I VIA}|

În rug\ciunea sa P\rintele St\niloae repet\ des cuvintele „Plini de har [i
adev\r”. Acestea par a fi cheia deschiderii por]ii c\tre Domnul: „Plini de har [i
de adev\r ne scul\m din somn, nu mai suntem în somn”, iar hainele de intrare în
Împ\r\]ia Cerurilor, despre care e întrebat de Dumnezeu dac\ le are, sunt [i ele
dobândite ca urmare a plin\t\]ii harului [i a voin]ei de a vorbi Cuvântul adev\-
rului. Nu [tiu ce pondere a acordat P\rintele St\niloae acestor cuvinte în opera sa.
Este o cercetare care, desigur, va trebui f\cut\. Ele sunt `ns\ strâns legate de
persoana Mântuitorului [i aici amintesc textul din Evanghelia dup\ Ioan 1, 14:
„{i Cuvântul trup S-a f\cut [i S-a s\l\[luit printre noi, iar noi v\zutu-I-am slava,
slav\ ca a Unuia-N\scut din Tat\l, plin de har [i de adev\r”. Este bine cunoscut
cât de multe str\danii a d\ruit P\rintele St\niloae l\muririi persoanei [i înv\]\turii
Mântuitorului Hristos. El însu[i spune cu pu]in timp înainte de moarte în scri-
soarea adresat\ sibienilor (ce trebuia citit\ la aniversarea sa la 90 de ani) [i care
este un fel de scurt bilan] al activit\]ii sale: „lucr\rile mele au ca tem\ central\
pe Hristos Fiul lui Dumnezeu întrupat [i jertfit din iubire pentru noi”7. De la
Hristos Cel plin de iubire pentru oameni a primit P\rintele St\niloae har peste
har, [i Lui i s-a adresat în ultimile clipe de via]\. Sunt tentat s\ apropii ex-
primarea aceasta de ceea ce se spune în Faptele Apostolilor 7, 8 despre sfâr[itul Sf.
Arh. {tefan: „Iar {tefan, plin de har [i de putere, f\cea minuni [i semne în popor;
18: {i a]intindu-[i ochii asupra lui to]i cei ce [edeau în Sinedriu au v\zut fa]a lui
ca o fa]\ de înger. 7,55: Iar {tefan, fiind plin de Duh Sfânt [i privind la cer, a
v\zut slava lui Dumnezeu [i pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. 56: {i a
zis: Iat\ v\d cerurile deschise [i pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui
Dumnezeu. 59: {i-l b\teau cu pietre pe {tefan care se ruga [i zicea: Doamne Iisuse,
prime[te duhul meu”.

Haina de intrare în Împ\r\]ia cerurilor, de care întreab\ Dumnezeu pe P\-
rintele St\niloae, este o tem\ men]ionat\ frecvent în lucr\rile Sfin]ilor P\rin]i,
mai ales în cele cu caracter ascetico-mistic. În contextul în care ne afl\m îmi vin
acum în minte cuvintele Slavei din Cântarea a 8-a a Canonului de umilin]\ c\tre
Mântuitorul Iisus Hristos: „C\zut-am, Iisuse `ntre tâlharii cei stric\tori de suflet
[i m-am dezbr\cat de haina cea de Dumnezeu ]esut\, Iisuse al meu. Zac întru
totul r\nit, toarn\-mi untdelemn [i vin, o, Iisuse al meu”. O exprimare asem\-
n\toare se întâlne[te în Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva la cântarea a 6-a:
„Întinând, o, suflete, ve[mântul nun]ii, cum vom cuteza s\ intr\m împreun\ cu
chema]ii cei ale[i în c\mara cea cereasc\ a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisi]i
de Dumnezeu? Ci, o, Preacuvioas\, cu rug\ciunile tale cur\]e[te-ne.” S-ar mai
putea ad\uga aici [i frumoasa cântare din Postul Mare: „C\mara Ta Mântuitorule

7 D. St\niloae, Iubi]ii mei fra]i sibieni, `n volumul Persoan\ [i comuniune. Prinos de
cinstire Preotului Profesor Academician Dumitru St\niloae (1903-1993), Sibiu, 1993, p.
637. A[ men]iona aici [i faptul c\ imediat dup\ `nmorm=ntarea P\rintelui St\niloae la
Cimitirul M\n\stirii Cernica s-au `mp\r]it la to]i participan]ii iconi]e cu chipul M=ntui-
torului Hristos. Am o asemenea iconi]\, pe care o port mereu cu mine [i cred c\ darul acesta
f\cut nou\ a fost or=nduit tot de P\rintele Dumitru, ar\t=nd o dat\ `n plus c\ [i-a dat, p=n\ `n
ultima clip\, via]a lui Hristos.
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o v\d împodobit\ [i îmbr\c\minte nu am ca sa intru într-`nsa, Lumineaz\-mi
haina sufletului meu, iubitorule de oameni, [i m\ mântuie[te”.

Îmi închipui c\ hainele sale pline de har [i adev\r i-au urcat sufletul la ceruri,
a[a cum citim tot la Papa Grigorie c\ s-a întâmplat cu sufletul unui episcop din
Italia, contemporan cu Sf. Benedict de Nursia: „... prea cinstitul Benedict, dup\
cum am aflat de la discipolii s\i demni de încredere, aflându-se departe de Capua
a v\zut în miezul nop]ii sufletul lui Germanus, episcopul acelui ora[, purtat la cer
de c\tre îngeri într-o sfer\ de foc. Privind acel suflet ridicându-se la cer, matca
sufletului i se l\rgi [i v\zu, ca luminat de o singur\ raz\ de soare, întregul univers
adunat sub ochii lui”8.

A[a credem c\ s-a întâmplat [i cu sufletul P\rintelui St\niloae, fiindu-ne aceasta
o mângâiere, c\ [i-a dobândit mântuirea. În acela[i timp este un mesaj încurajator
pentru urma[i, în sensul c\ el ca om cu îndoieli, abateri [i suferin]e a putut intra
în Împ\r\]ia cerurilor, datorit\ muncii f\r\ preget [i operei l\sate urma[ilor. Aceast\
oper\ inspirat\ din iubire, iar prin iubire temporalul dobânde[te valoarea unei
fericiri netrec\toare, ve[nice (cum `nsu[i a scris), devine ziditoare de suflete, mân-
gâiere [i ajutor pe lungi perioade de timp pe drumul anevoios al mântuirii,
`ntocmai ca o catedral\ în care omul î[i g\se[te lini[tea [i se înal]\ c\tre Dumnezeu.

Expunerea de fa]\ este o palid\ `ncercare de a `n]elege sensurile Rug\ciunii
adresate de P\rintele St\niloae lui Dumnezeu, `nainte de a-[i da sufletul `n m=inile
Lui. Sunt convins c\ exist\ multe alte aspecte pe care eu nu le-am sesizat, dar
scopul comunic\rii de fa]\ a fost acela de a atrage aten]ia teologilor asupra unui
text, neluat `n seam\ p=n\ acum [i asupra momentului c=nd el a luat na[tere. ~n
afar\ `n importan]a lui uman\, el este [i un unicat prin con]inutul s\u teologic [i
prin faptul c\ reproduce exact g=ndurile [i tr\irile exprimate `n pragul vie]ii de
dincolo, de un om care [i-a dedicat `ntreaga via]\ `nv\]\turii [i slujirii lui Dumnezeu.
Socot c\ cel mai indicat s\ abordeze aceast\ analiz\ este I.P.S. Daniel, discipol
apropiat al P\rintelui St\niloae, Profesor de Dogmatic\ [i Spiritualitate cre[tin\ [i
cel care a vorbit at=t de frumos `n prim\vara acestui an studen]ilor Facult\]ii de
Teologie din Bucure[ti despre P\rintele St\niloae ca Om [i teolog al rug\ciunii9.
Rog pe Bunul Dumnezeu s\-i dea r\gazul s\ poate realiza [i acest lucru.

8 Grigorie cel Mare, op. cit., p. 38-39.
9 Conferin]a a fost publicat\ `n „Vestitorul Ortodoxiei”, din 1 mai 2003, p. 4-6.
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The last prayer of Father Dumitru Staniloae

The above mentioned study analyses the last words of prayer belonging to the

great theologian Dumitru Staniloae, before his passing away from this life to the King-

dom of God.

These words, without any sense of human convention prove for us the abundant

grace of the Holy Spirit upon him. The wish of the great father to meet Christ and his

saints, the desire to go out from this life to taste the light and the joy of heaven, the witness

of faith and the Christian expectation of death as an encounter of Christ, all these are

present in the last prayer of Father Staniloae. 

The author of this study, Professor Emilian Popescu, offers a theological and

comparative interpretation of this prayer in the perspective of other prayers of saints

before the great passing away.

The power – offered by God – to know the moment of death and to expect full of

trust and loving the meeting with Our Saviour is one of the marks of holiness throughout

the history of the Church. 

The care for his soul, the testimony of hope and the light of loving prayer, are the

main features of the attitude of the Father Staniloae facing not only death in sorrow

and pain but facing Christ, the One that he served and loved for his whole life.

We could note an impressive familiarity of the Father Dumitru Staniloae with

Our Saviour Jesus Christ, with the Holy Mother of God and with the saints he lived

and wrote about all his blessed days. 
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