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DISCIPLINA RUGACIUNII In ORTODOXIE §1

PENTICOSTALISM (II)

de Ghi^a Mocan

III. Caracterul pneumatologic al rugaciunii

Evanghelistul Luca accentueaza in mod special rugaciunea

si prezenja acesteia in principale momente ale viejii si slujirii

crestine. Unele dintre momentele de rugaciune ale Domnului Isus

sunt prezentate exclusiv in Evanghelia dupa Luca: rugaciunea de la

botez (3.21), rugaciunea din noaptea precedents alegerii celor

doisprezece (6.12), rugaciunea impreuna cu ucenicii inainte de

marturia lui Petru (9.18), rugaciunea de pe muntele schimbarii la

faja (9.29), rugaciunea pentru Petru inainte de incercare (22.31) si

rugaciunea de pe cruce pentru iertarea celor ce-L amenin^au

(23.34). Luca avea sa continue acelasi accent pus pe rugaciune si in

cartea Faptele Apostolilor, dupa cum urmeaza: rugaciunea din

odaia de sus (1.14), rugaciunea inainte de alegerea succesorului lui

Iuda (1.24), rugaciunea regulata a Bisericii (2.42), rugaciunea din

Templu (3.1), rugaciunea pentru imputernicirea vestirii (4.23-31).

De asemenea, §tefan este prezentat rugandu-se in momentul

martiriului (7.59), Petru si loan au cerut prin rugaciune Duhul

Sfant peste samariteni (8.14-17), Corneliu se ruga constant (10.2)

si, nu in ultimul rand, Pavel ne este prezentat rugandu-se dupa
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experienta de pe drumul Damascului (9. II).1 Exemplele de mai

sus atesta ca Luca asociaza rugaciunea cu proclamarea, venirea si

raspandirea Imparajiei lui Dumnezeu. Naratiunile lucanice

vorbesc foarte plastic despre corespondenta ce exista intre

rugaciunea omului si Dumnezeu datatorul de Duh Sfant, fapt

foarte important in aceasta perspective pneumatologica asupra

rugaciunii.2

Insa, pasajul biblic care scoate in eviden^a caracterul

profund pneumatologic al rugaciunii este Romani 8.26-27: ,,§i tot

astfel si Duhul ne ajuta in slabiciunea noastra: caci nu stim cum

trebuie sa ne rugam. Dar insusi Duhul mijloceste pentru noi cu

suspine negraite. §i Cel ce cerceteaza inimile, stie care este

nazuin^a Duhului, pentru ca El mijloceste pentru sfinti dupa voia

lui Dumnezeu." Dupa" cum deducem din versetele anterioare,

cunoasterea si inpelepciunea noastra limitata nu-1 impiedica pe

crestin sa se roage, deoarece Duhul Sfant mijbce$te pentru el3

Cuvintele stenqgmois alaletois sunt dificil de injeles. Unele traduceri

redau ,,cu suspine pe care cuvintele nu le pot exprima" (NIV), iar

altele prin ,,suspine prea adanci pentru cuvinte" (RSV). In

principiu, cuvintele mentionate pot desemna fie ceea ce este

exprimat prin Duhul Sfant, fie gemetele omenesti, pe care Duhul

le interpreteaza. In versetul 27 este clar ca Dumnezeu in^elege

1 W.L. Liefeld, jjPrayer", in The International Standard Bible Encyclopedia, Geoffrey

W. Bromiley - ed., vol. 3, Eerdmans, Grand Rapids, 1986, p. 935.

2 Pentru detalii, vezi David Schafer, ,,Prayer and Healing at St. Luke's", in The

Humanist, nr. 1, 2000.

3 Duhul Sfant ,,vine in intampinarea incapacitajii noastre, El ridica lmpreuna

cu noi slabiciunea noastra, luandu-ne povara. Textul grecesc descrie lucrarea

Duhului prin cele doua escpresii cu si in load. Cand ne recunoastem nesdin^a,

este o gresala sa incetam sa ne mai rugam. Mai degraba, sa ne incredem in

faptul ca Duhul lui Dumnezeu va aduce inaintea lui Dumnezeu rugaciunile

noastre slabe"; (Heiko Krimmer, Epistola cdtre romani, Korntal, Lumina Lumii,

2001, p. 208).
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deopotriva dorinfa inimii si pe cea a Duhului, cu menpiunea ca

aceasta din urma este intodeauna in armonie perfecta cu voia lui

Dumnezeu.

Duhul are rolul de a ne ajuta in rugddune, motivul fiind

foarte simplu: nu stim cum trebuie sa ne rugam. Aceasta remarca

paulina trebuie in^eleasa in contextul discutiei despre izbavirea de

starea actuala a trupului si a firii noastre pamantesti, aspect care

,,preseaza" fiinja umana pana la a o face incapabila de a sti ce se

poate cere si ce nu prin rugaciune. Aici intervine Duhul care il

ajuta pe credincios, mijlocind pentru el. Nu este vorba de o

rugaciune substitutiva, ci de o ajutorare de ordin supranatural,

necesara si de neinlocuit John Stott menjioneaza concis:

,,Asadar, in rugaciunile noastre sunt implicate trei persoane.

Mai intai, noi inline care, in slabiciunea noastra, nu stim

pentru ce sa ne rugam. In al doilea rand, Duhul care

salasluieste in noi, ne ajuta mijlocind pentru noi si prin noi,

cu suspine negraite, dar potrivit cu voia lui Dumnezeu. fn al
treilea rand, Dumnezeu Tatal> care cerceteaza inimile noastre

si, totodata, cunoaste nazuinja Duhului, aude §i raspunde in

consecinja. fnsa, dintre aceste personaje, eel scos in evindeja
este Duhul. Pavel face trei afirmapi in lega'tura cu El. Mai

intai, Duhul ne ajuta (pe fondul condijiei noastre firave, de

oameni incomplet mantuip); in al doilea rand, Duhul mijlocefte

pentru noi (ca urmare a ignoranfei noastre privind ceea ce

trebuie sa cerem); si, in al treilea rand, Duhul mijlocefte... dupd

voia lui Dumne%eu (si de aceea Dumnezeu asculta si

raspunde)".4

Inpelegem din spiritul acestei invajaturi pauline ca ,,nu de

rugaciunea noastrd depinde totul, ba chiar rugaciunea noastra nu

4 W.L. liefeld, ,,Prayer", in The International Standard Bible Encyclopedia, Geoffrey

W. Bromiley - ed., vol. 3, Eerdmans Publishing, Grand Rapids, 1986, p. 936;

J. W. Stott, Romani, Cluj, Logos, 2000, p. 272-273.



122 Ghiff Mocan

este a noastra, lucrarea noastra, ci constituie (facuta corect)

rugaciunea Duhului Sfant in noi, cu noi si pentru noi".5 Evagrie

Ponticul explica: ,,Duhul Sfant, patimind impreuna cu noi

slabiciunea noastxa, ne cerceteaza si cand suntem necurati. §i daca

afla numai ca mintea noastra I se roaga cu dragoste de adevar, se

salasluieste in ea si alunga toata ceata de ganduri si in^elesuri care o

imprejmuiesc, indemnand-o spre dragostea rugaciunii

duhovnicesti."6

loan Gura de Aur7, in omilia pe care o scrie la Epistola cdtre

rontani, face urmatoarele precizari: Prin faptul ca apostolul ne

spune ca ,,nu stim cum sa ne rugam", el nu vrea decat sa atraga

atentia asupra nimicniciei noastre si sa inal^e puterea nemarginita a

Duhului fata de noi. De asemenea, el doreste sa-i inve^e pe crestini

ca nu toate cauzele aduse lnaintea Domnului corespund voii Lui.

Bunaoara, in prigoniri crestinii sunt tentati sa ceara izbavirea, dar

uneori planul Domnului este ca ei sa treaca pe acolo, pentru a

beneflcia de avantaje spirituale profunde, precum si de

binecuvantari. Recunoasterea incapacitatii noastre de a ne ruga

dupa voia lui Dumnezeu ne ajuta sa cultivam o atitudine corecta

in rugaciune si sa realizam rolul important pe care il are Duhul in

inchinare.

Ceea ce face Duhul cand ,,ne ajuta in slabiciunea noastra"

este similar - in opinia lui loan Gura de Aur - cu marile exemple

de mijlocke vechi-testamentare. Astfel, Moise se roaga lnaintea lui

Dumnezeu pentru a i se permite sa intre in £ara promisa (Deut.

3.26), Ieremia staruie pentru poporui iudeu (Ier. 15.1), iar Avraam,

mijloceste exemplar pentru oamenii din Sodoma. Insa, intr-o

5 Heiko Krimmer, Epistola cdtre romanL., p. 208.

6 Despre rugaciune, 63.

7 Philip Schaff (ed.), Nicette and Post-Nkem Fathers, vol. 11, SAGE Digital
Library Colection, p. 799-801.
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maniera mult mai inalta, ,,Duhul mijloceste pentru noi cu suspine

negraite". Desi acest concept nu este la fel de clar ca in scrierile

noutestamentare, injelegem ca Duhul se implica in mod nevazut,

la nivelul impulsului, in ceea ce priveste rugaciunea personal! §i,

asa cum este darul prorociei, al injelepciunii, al minunilor si alte

daruri, la fel exista si darul rugaciunii^ oferit cu generozitate de

acelasi Duh si aflat la dispozitia Bisericii lui Hristos. In felul acesta,

,,Duhul ne ofera aici harul caracterului Sau si, dupa ce sufletul a

primit acest har, el poate sa mijloceasca la Dumnezeu in mod

negrait." Faptul ca Duhul mijloceste pentru noi nu inseamna ca

Dumnezeu nu ne cunoaste problemele. Mijlocirea Duhului este

necesara intrucat numai in felul acesta avem garanjia ca ne rugam

,,dupa voia lui Dumnezeu". Duhul cunoaste pe deplin voia lui

Dumnezeu, intrucat El este parte din Trinitatea divina. Asadar,

calauzirea pe care ne-o ofera in rugaciune este vitala §i de

neinlocuit

Vorbind despre rolul Duhului, Diadoh al Foticeii spunea:

Cand sufletul e plin de bel^ugul rodurilor sale firesti, isi face

cu glas mai mare si cantarea de psalmi si vrea sa se roage mai

mult cu vocea. Dar cand se afla sub lucrarea Duliului Sfant,

canta §i se roaga intru toata destinderea si dulcea^a numai cu

inima. Starii de suflet celei dintai ii urmeaza o bucurie

amestecata cu incliipuiri, iar celei din urma lacrimi

duhovnicesti, si dupa aceea o muljumitoare iubire de liniste,

caci pomenirea lui Dumnezeu ramane fierbinte din pricina

glasului domol, face inima sa izvorasca anumite cugetari

inlacrimate si blande.

Diadoh asociaza, asadar, actiunea supranaturala a Duhului

cu caracterul interior si contemplativ al rugaciunii. Astfel,

inchinarea este eliberata de orice forma de superficialitate si nu

ramane doar la nivelul vorbelor, ci coboara in adancul inimii, unde
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este ,,destindere si dulceafa". Insa, in mod paradoxal, aceasta

tacere cate caracterizeaza actul adoratiei nu este un scop in sine.

Citandu-1 pe Jausep Hazzaya (un parinte sirian oriental), Gabriel

Bunge8 arata ca ,,daca Duhul Sfant il conduce pe om in lumina

Sfintei Treimi, atunci in el izbucneste in cele din urma un izvor al

unei vorbiri tainice, care nu mai inceteaza ziua si noaptea." Aceasta

experienta uimitoare a fost descrisa de Evagrie Ponticul cu

urmatoarele cuvinte: ,,Cei ce se roaga in dub si adevar nu-L mai

preamareste pe Ziditor prin fapturi, ci II preamareste din El

Insusi". Prin urmare, un prim efect al prezenjei Duhului in actul

rugaciunii, este producerea unei stari sufletesti de o mare

profunzime spirituala. Asa se face ca rugaciunea devine, la modul

practic, ,,expresia cea mai aleasa a viejii spirituale {vita spiritualist\

Citandu-1 pe Evagrie Ponticul, Bunge arata cum rugaciunea este

,,concentratul viepi duhovnicesti (...) fiindca se petrece in duh si

adevar, adica in Duhul Sfant si in Fiul Cel Unul-Nascut, drept

pentru care adeseori este numita: rugaciunea adevarata."9

Exista autori rasariteni care sustin ca atunci cand incetam a

mai simtii lucrarea Duhului, inseamna ca incetam a-L poseda.

Simeon Noul Teolog spunea: ,,Asa cum o femeie insarcinata simte

miscarile copilului in sanul ei, tot asa §i noi, prin bucuria, veselia si

saltarea simtita in adancul inimii, sum ca Duhul lui Dumnezeu

salasluieste in noi". Apropierea cea mai produnda intre duhul

nostru si Dumnezeu se stabileste in rugaciune, deci in Duhul

Astfel, potrivit inva^aturii ortodoxe, ,,fiecare rugaciune este o

epicleza implicita, pentru ca ea sa fie rostita in puterea Duhului

Sfant". In ampla lucrare de a reproduce in noi a viepi

Mantuitorului, ,,e de ajuns sa spunem ca Duhul Sfant ne introduce

B G. Bunge, op. cit., p. 140 ?i urm.

9 Idem., p. 31, 33.
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intru Hristos".10 Prin aceasta atitudine, Simeon, eel mai mare

mistic rasaritean al Evului Mediu, ,,se concentreaza asupra

realitafii unei intalniri constiente cu Hristos, iar aici, evident, il

urmeaza pe Macarie".11

Asadar, asezarea noastra pe cea mai buna pozitie spirituals

in vederea rugaciunii este opera nemijlocita a Duhului Sfant. Dupa

cum sesizau si Paring, noi nu putem intra direct in dimensiunea

lui Dumnezeu. Este in permanent nevoie ca cineva sa ne

,,introduca intru Hristos", pentru ca de pe acea pozijie sa putem

aduce, prin rugaciune, cereri, mijlociri si muljumiri.

O alta perspective este susj^nuta de Vladimir Lossky.

Acesta, citandu-1 pe Serafim de Sarov, spune:

Rugaciunea, postul, privegherile si toate celelalte nevoin^e

crejtine, deji foarte bune in ele insele, numai ele nu

reprezinta nicidecum scopul viejii noastre crejtine. Caci

adevaratul scop al viejii crejtine este dobandirea Duhului

Sfant. Cat despre postiri, privegheri, rugSciuni, milostenii, ele

sunt mijloace in vederea dobandirii Sfantului Duh.12

111 Tomas Spidlik, op.tit^ vol. I, p. 52, 61. Interesanta este explicajia lui Teofan

Zavoratul, care considera ca ,,omui ascuns al inimii" din 2Cor. 4.16 este ,,insusi

Duhul".

11 John Meyendorff, Teologia bi^antind, Bucuresti, Editura Institutului Biblic §i

de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, 1996, p. 100. Aceasta concepjie

potrivit careia credinja este traire a lui Hristos Celui viu a avut parte si de

opozijie. Este vorba despre grupul minimaliftilor, care limitau credinja la

indeplinirea obligapilor; pe acestia Simeon i-a numit de-a dreptul eretici. ,,Iata

pe cine numesc eu eretici - spunea el - pe cei ce spun ca nu exista nici unul in

mijlocul §i in vremea noastra, care sa respecte poruncile Evangheliei si sa se

faca asemenea Sfin^ilor Parin|i... Acesti oameni nu au cazut in vreo erezie

anume, ci deodata in toate ereziile, fiindca aceasta erezie este mai rea decat

toate prin lipsa de evlavie a ei... Oricine vorbeste in acest fel nimiceste toate

Scripturile dumnezeiesti".

12 V. Lossky, Teob&ia mistkd..^ p. 177.



Ghita Mocan

Astfel, rugaciunea vazuta ca o modalitate de a dobandi

Duhul este prezentata ca mijloc, nu ca scop. A te ruga bine nu

trebuie sa reprezinte un deziderat in sine, ci a te ruga bine

inseamna sa urmaresti o alta realitate, superioara, realitatea

Duhului lui Dumnezeu. Prin rugaciune, fiinta umana se deschide

in intregime inaintea Domnului, care poate opera apoi prin Duhul

Sfant. Rolul Duhului este accentuat in mod special in cazul

rugaciunii de cainpa. Acelasi autor spunea ca ,,lacrimile curajesc

firea, caci cainfa nu este doar stradania noastra, nevoin£ele noastre,

ci si darul luminos al Sfantului Duh care pattunde si ne transforma

inima."13 Asadar, nici macar cainpa nu este rezultatul exdusiv al

introspec£iei noastre, ci rezuitatul acpunii iluminatoare a Duhului.

Prin aceasta iluminare ne vedem starea pacatoasa si primim putere

de a veni cu povara aceasta inaintea lui Dumnezeu.

Karl Christian Felmy, cand vorbeste despre teologia

ortodoxa contemporana, spune ca rugaciunea reprezinta ,,unul din

efectele cele mai importante ale Duhului Sfant." Apoi, continuand
pe acelasi ton, explica:

Duhul Sfant este Duhul rugaciunii; fiindca El Insusi o

savarjeste in noi (Rom. 8.26). Din perspective ortodoxa un

$el al rugaciunii e acela ca individualitatea omului sa cedeze,
pentru ca el sa devina un vehicul al Duhuiui, fara ca prin

aceasta personalitatea sa sa fie diminuata sa : chiar distrusa,

ci, dimpotriva, sa se £na/fe p subfieqt pe o treapta mai inalta in

comuniunea Duhului Sfant actualizata in rugaciune.14

Din nou, Duhul este vazut ca ,,savarsitor" al rugaciunii. §i,

pusa in joe, individualitatea omului trebuie sa dispara (in actul

rugaciunii) si sa devina cu adevarat un ,,vehicul al Duhului".

13 V. Lossky, Teologia mistica..., p. 185.

14 K.C. Felmy, op. cit., p. 185. Expresiile cursive sunt citate pe care autorul le
preia din Georges Florovsky {Worship andEvery-Dqy Life).
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Parintele Felmy face o distincpe necesara intre individualitate si

personalitate, aratand ca prin acpiunea Duhului cea de-a doua nu

este afectata in nici un fel. Dimpotriva, printr-un exercijiu

constant de rugaciune, crestinul poate dobandi o traire tot mai

inalta din punct de vedere spiritual, o ,,inal|are" la care participa cu
intreaga personalitate.

Maniera exhaustiva in care Duhul actioneaza este, dupa

cum am aratat, amplu subliniata in dogmatica ortodoxa. Dumitru

Staniloae, vorbind pe aceasi tema, spunea:

Duhul joaca un rol deosebit de important in raportul pe care

Dumnezeu ll stabileste cu creapa Sa §i in lucrarea Sa de

mantuire a acesteia. Duhul este bucuria lui Dumnezeu

revarsandu-se asupra creajiei pentru a asigura o orientare

innoita a creajiei catre Creatorul sau, depa§irea separajiei

dintre Dumnezeu ji crea^ia Sa §i deci realizarea deplina a

acesteia. (...) Sfantul Duh suscita o sensibilitate pentru

Dumnezeu, pentru prezenja §i acjiunea Sa divina in viaja

umana §i in lume. (...) Sensul rugaciunii in Biserica Ortodoxa

ar fi de nein|eles fara aceasta incredere in puterea lui Hristos

lucrand prin Duhul in membrii bisericii. Rugaciunea prin

care cerem lucrarea lui Dumnezeu ca §i raspunsul divin sunt

lucrari ale Duhului."15

Aceasta ,,sensibilitate" pe care o suscita Duhul lui

Dumnezeu in inima credinciosului este de fapt prima faza a

lucrarii Sale. Dupa cum am observat si la autorii anteriori,

imposibilitatea fiin^ei umane cazute de a se conecta prin forte

proprii cu divinitatea cere un sprijin supranatural. Prezen^a si

acpunea lui Dumnezeu in lume sunt aspecte clare, numai ca

participarea umana reprezinta o problema, explica profesorul

15 D. Staniloae, fytgatiunea lui Itstis // experienfa Duhului Stint, Sibiu, Deisis, 1995
p. 92, 93,103. '
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Staniloae. Este nevoie de ceva suplimentar si neomenesc, de

,,puterea lui Hristos", care lucreaza intotdeauna ,,prin Duhul".

Dupa cum observa si Ion Bria, ,,Sfantul Duh a fost nu numai

subiectul unor mari controverse dogmatice, ci si una din temele

preferate in reflecjda teologica, creatia liturgica" si mai ales in

literatura de spiritualitate ortodoxa. Mari Parinti din epoca

patristica" (Chiril al Ierusalismului, Grigorie Teologul, Vasile eel

Mare, loan Hrisostom), scriitori bisericesti din perioada bizantina

(Fotie, Simeon Noul Teolog), teologi din epoca noastra (Sergiu

Bulgakov, Paul Evdokimov, Dumitru Staniloae, Nicolae

Afanasieff, Olivier Clement) au fost atrasi de misterul persoanei

Duhului Sfant" Astfel, ,,credinciosul devine, dupa expresia

Parinjilor Bisericii, pneumatofor, purtator de Duh Sfant, adica

omul duhovnicesc de care vorbeste apostolul Pavel. Toata etica

crestinului se angajeaza in aceastS directie: posesiunea Duhului

Sfint ca sursa" a unei vieti noi plina de libertate si raSpundere in

comuniune. De aceea obiectul rugaciunii particulare ca si al

cultului comun il constituie venirea si reinnoirea Duhului Sfant.*'16

Indiscutabil, una dintre lucrarile Duhului in viaja crestina

este ajutorul in rugaciune. Rugaciunea se inscrie, impreuna cu

sfintirea, siguran^a mantuirii si slujirea, in randul acelor lucruri pe

care Duhul lui Dumnezeu le infaptuieste in interiorul

credinciosului. Aceasta* viziune asupra rugaciunii ca ,,rodire a

Duhului" este specifica gandirii penticostale. Dincolo de

particularitatea glosolaliei (unde rugaciunea nu se mai

subordoneaza rigorilor cognitive), miscarea penticostala atribuie

oricarei forme de rugaciune o 'profunda incarcatura

pneumatologica. Plecand de la limitarea umana, limitare ce se

r3sfrange si asupra motivatiilor, se considera ca avem in

161. Bria, ,,Prezen$a §i lucrarea Sfantului Duh in Biserica", in Ortodoxia, nr. 3,

1978, p. 487-496.
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permanent nevoie de un indrumator in rugaciune, iar acesta este

DuhulSfantP

Perspectiva penticostala asupra rolului Duhului are la baza

acelasi pasaj, Romani 8.26-27. In ceea ce urmeaza, vom cita

explicatia propusa de Stanley M. Horton,18 un autor penticostal

contemporan:

Adesea, in slabiciune, nu ne injelegem pe noi insine sau

nevoile noastre. Vrem sa facem voia lui Dumnezeu, dar nici

macar nu sdm cum sa ne rugam asa cum ar trebui. Atunci

Duhul Sfant vine in ajutorul nostru si mijloceste pentru noi

cu suspine prea profunde pentru a fi redate prin cuvinte.

Dar nu-i nevoie ca acestea sa fie exprimate in cuvinte.

Acelasi Dumnezeu, acelasi Tata ceresc care stie ce este in

inimile noastre, §tde, de asemenea, ce este in mintea Duhului.

Asa ca exista o comunicare perfecta intre Tatal si Duhul

Sfant fara a fi nevoie de cuvinte. In plus, Duhul Sfant

cunoaste care este voia lui Dumnezeu, deci putem fi siguri ca

mijlocirea Sa este conforma cu voia lui Dumnezeu. Cu alte

cuvinte, putem fi siguri ca rugaciunile Sale vor primi raspuns.

Steven Land19 surprinde o particularitate a intetpretarii

penticostale referitoare la acest pasaj paulin. Manifestarea afectelor

in timpul rugaciunii (in special cand e vorba de rugaciunea

petipionara) este o caracteristica dominanta in practica

penticostala. Acest tip de rugaciune ,,cu suspine" este asociat cu

lucrarea divina a Duhului care mijloceste, la randu-I, ,,cu suspine"

17 Pentru o perspectiva mai amplS asupra lucrarii Duhului in viafa

credinciosului: John F. Walvoord, ,,The Person of the Holy Spirit", partea a 8-

a, in Bibliotheca Sacra, vol. 99, nr. 393,1942.

18 S. M. Horton, Ce spune Biblia despre Duhul Sfant?, Oradea, Life Publishers

International, 2002, p. 234-235.

19 Steven J. Land, Pentecostal Spirituality: A Passion for the Kingdom, Sheffield,

Sheffield Academic Press, 1993, p. 172.



Ghita Mocan

pentru noi. Asadar, nu este vorba aici de o substituke, ci de o

alaturare de notiuni. Similar mijlocirii ,,cu suspine negraite" a

Duhului, penticostalismul suspne rugaciunea tainica, fata cuvinte.

John Walvoord20 scoate in evidenta ca prin disciplina

rugaciunii noi suntem intr-o uniune legala (legitima) cu Domnul

Isus Hristos, aceasta pozitie fiindu-ne conferita prin rascumparare.

In loan 14.14-15, Domnul Hristos face o legatura structural* intre

rugaciune (,,Daca vep cere ceva in Numele Meu...") si ascultan

(,,Daca Ma iubi£, veti pazi poruncile Mele"). Apoi, El procedeaza

la revelarea Duhului Sfant, intelegand ca Duhul este cheia tuturor

lucrarilor, a ascultarii si a rugaciunii. Rugaciunea in numele lui Isus

este asadar posibila numai cand persoana este umpluta cu Duhul

lui Dumnezeu. §i, ca un corolar al acestor adevaruri, in capitolul

15 Domnul Isus avea sa vorbeasca despre rela^ia profunda si

permanenta dintre El ca ,,vita" si credinciosi ca ,,mladite". Intreg

contextul discursului ne conduce spre ideea ca aceasta legatura

organica nu poate fi menpnuta decat prin rugaciune, legatura care

va putea genera roade in viaja credinciosului.

Cunoscutul pastor si autor penticostal, Paul Y. Cho,

vorbind despre legatura dintre rugaciune si Duhul spunea: ,,Duhul

Sfant poate sa te binecuvinteze cand citesti Biblia. Duhul Sfant

poate sa te calauzeasca in timp ce II marturisesti pe Hristos. Duhul

Sfant poate sa te unga cat propovaduiesti si inveti Cuvantul lui

Dumnezeu. Dar, daca vrei sa ai o comuniune intima cu Duhul

Sfant, trebuie sa te rogi".21 Maniera personalizanta in care autorul

211J. Walvoord, ,,Prayer in the Name of Lord Jesus Christ", In Bibliotheca Sacra,

vol. 91,1934, p. 466-468.

21 Paul Y. Cho, op. cit., p. 48. Marturisindu-si propria experien^a, el spune:

,,§tiam ca am fost nascut din nou. §tiam ca am fost umplut de Duhul Sfant.

Cu toate acestea, eu II percepusem intodeauna pe Duhul Sfant ca o experienja,

nu ca o personalitate. Totusi, pentru a-L cunoaste pe Duhul Sfant a fost

nevoie sa petrec timp in rugaciune, cand eu sa-I vorbesc Lui fi, in acclasi timp,
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prezinta ecuajia credincios-rugdciune-Duhul Sfint este intr-adevar

remarcabila. Orice alta disciplina spirituals II implica pe Duhul lui

Dumnezeu, insa, dintre toate, eel mai amplu o face rugaciunea.

Susjinuta — dupa cum am vazut — de o participate substantial^ a

Duhului, rugaciunea este descrisa de autorii penticostali ca marele

privilegiu al omului rascumparat Rolul Duhului este aici deosebit

de amplu si, fara sa se margineasca la un simplu ajutor spiritual, El

merge pana la identificarea cu noi si cu nevoile noastre capitale. §i,

de indata ce s-a identificat cu ele, pledeaza ,,cu suspine negraite"

inaintea Tatalui pentru credinciosi.

Sentimenul calauzirii intense a Duhului Sfant in miscarea

penticostala romaneasca a fost un fapt evident inca de la inceput.

Numarand putini slujitori cu studii medii sau superioare, primele

generapi de credinciosi penticostali erau foarte constienp de

nevoia unei calauziri, de multe ori directe, a Duhului in via^a de

credin^a si in slujirea crestina. Dependent de Duhul Domnului si

in via^a crestina de zi cu zi asigura rugaciunii o vivacitate aparte.

Pe scurt, caracterul pneumatologic al rugaciunii este injeles

in gandkea penticostala astfel:

1. Duhul Sfant actionea^a asupra cre§tinului pregdtindu-lpentru

rugariune, iar acest lucru se intampla din momentul

nasterii din nou. Asa dupa cum subliniau si unii dintre

Parin^ii Bisericii, fara acjiunea Duhului, crestinul ar fi

in imposibilitatea de a se ruga cu adevarat.

sa-I ofer §i Lui posibilitatea sa-mi vorbeasca mie. Aceasta partajie cu Duhul

Sfant a atras dupa sine toate schimbarile majore din via£a mea. Dezvoltarea

sistemului de celule din biserica a rezultat din parta§ia cu Duhul Sfant in

rugaciune. Fondarea misiunii Church Growth International a rezultat din partasia

cu Duhul Sfant" (p. 49).
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2. Duhul Sfdnt il inspira pe credincios in actul ntgdriunii, f? C

care dovede^te dependent noastra de El. Indiferent ( *

tip sau de subiectul rugaciunii pe care o facem, rol

Duhului este indispensabiL Duhul verifica §i ,v;es

daca ceea ce noi cerem prin rugaciune este in mod re.

in voia lui Dumnezeu.

3. Duhul Sfdnt ni se substitute in rugddunile noastre, deoaru

ni se spune ca El »mijloce?te pentru noi cu suspin,

negraite". Penticostalismul acorda o mare important

acestei funcpi pneumatologice a rugaciunii personale,

considerand ca aceasta lucrare a Duhului este una

complexa, tainica §i de neinlocuit.

IV. Camcterul^f/y^a?/2f/?/al rugaciunii

Un prim exemplu biblic care scoate in eviden^a caracterul

perseverent, chiar dramatic, al rugaciunii este situapia poporului

evreu din perioada preexilica. Cartea Exodul inregistreaza plansul

?i gemetele poporului lui Dumnezeu (3.7). Obiectivul se fixeaza cu

predilecu*e asupra lui Moise, care striga catre Dumnezeu sa-i dea

in^elepciune pentru a scoate poporul din Egipt. Apoi, in timpul

exilului babilonian, evreii ^i formaza un obicei deosebit: rugdciunea

de trei oripe 3? (Dan. 6.10).

Despre Domnul Isus citim ca se ruga cu regularitate si

staruin^a. Astfel, uneori se ruga dimineap devreme (Me. 1.35-38; Lc.

4.42), alteori noaptea (Lc. 6.12; Mt. 26.36-46). §i oricand se ruga

(mai pupn strigatul de pe cruce), Domnul folosea cuvantul

»AvaJJ.22 Alte pasaje din Noul Testament care vorbesc despre

22 WX. Liefeld, ^Prayei'', in The International Standard Bible Encyclopedia,

Geoffrey W. Bromlley - edL, vol. 3, Grand Rapids, Eeidmans, 1986, p. 933,

935.
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caracterul persistent al rugaciunii sunt: Matei 25.8 si ITes. 5.4.

Coroborandu-le, putem observa o unitate sublima intre Isus si

Pavel cand spun: MCele nechibzuite au zis celor in^elepte: ,,Da$i-ne

din untdelemnul vostru, caci ni se sting candelele", respectiv: ,,Dar

voi fraplor, nu sunteji in intuneric, pentru ca ziua aceea sa va

prinda ca un hof. Vegherea in rugaciune apare pregnant in

inva^atura Mantuitorului, ea fiind preluata si de apostolul Pavel.

Evanghelistul Luca este mai sensibil in ceea ce priveste

staruinpa in rugaciune, inserand in evanghelia sa pilda

judecatorului nedrept (Luca 18). Pe langa aceasta parabola,

evanghelistul ataseaza rugaciunii wTatal nostru" si nara^iunea

despre prietenul de la miezul nopj^i (cap. 11), nara^iune care

eviden^iaza nevoia de insistent peti^ionara in actul rugaciunii. In

ambele relatari evanghelistul Luca propune acelasi contrast:

prietenul care doarme.si judecatorul insensibil, pusi in antiteza cu

staruin^a suparatoare a celui nevoias.23 Astfel, prin atitudinea

delasatoare, chiar negativa, a celor doi, iese mai bine in eviden^a

darzenia celor care se roaga.24

O preluare extrem de benefica a temei staruin^ei in

rugaciune poate fi observata si in perioada post-apostolica.

,,Biserica primara a adoptat imediat exemplul lui Hristos si al

apostolilor - suspie Bunge - transpunand in fapta indemnurile

lor. Privegherea este unul din cele mai vechi obiceiuri din Biserica

primara. Adevaratul crestin se aseamana soldatului. Rugaciunea

este %dul credinfei lui si arma sa de aparare si de atac impotriva

dusmanului care ne impresoara din toate parftle. De aceea, el nu merge

23 JD.G. Dunn, ,,Prayer^, in op. at., p. 624.

24 Despre caracterul petijionar al rugaciunii vezi Donald Capps, ,,The

Psychology of Petitionary Prayer", in Tbeotyy Todqyy voL 39, nr. 2, 1982.

Pentru detalii exegetice privitoare la cele doua relatari lucanice, vezi Curtis C

Mitchell, ^The Case for Persistence in Prayer", in Journal of Evangelical Society^

voL 27, nr. 2,1984, p. 162-165.



134 Ghita Mocan

niciodatajftra arma."25 In general, aceasta persisten^a a rugaciunii in
viaja primilor crestini a fost rezultatul unei asteptari eshatologice

traite cu o intensitate greu de injeles. Atat Domnul Hristos, cat si

apostolii au prezentat aceasta doctrina a vegherii in spiritul

revenirii Lui pe nori; de altfel, este posibil ca acesta sa fi fost

pivotul in jurul caruia gravita intreaga practica. Gontinuarea cu

consecven$a rugaciunii personale trebuia sa aiba o baza, un

fundament solid. §i, dincolo de satisfacpia spirituals a acestei

discipline, crestinii au avut intotdeauna in minte iminen^a revenirii

Mantuitorului.

Fara indoiala, scurtul indemn paulin },Rugafi-vd neincetat!"

(ITes. 5.17) evidenjiaza eel mai bine caracterul staruitor al

rugaciunii. Acest indemn i-a preocupat la modul practic si teoretic

pe cei mai mul^i dintre Paring Bisericii. Evagrie Ponticul, de pilda,

spunea: ,,Nu ni s-a poruncit sa lucram, sa priveghem si s2 postim

tot timpul, dar ni s-a legiuit sa ne rugam neincetat" pentru ca

intelectul ,,e facut in chip natural pentru ruga'ciune". Maxim

Marturisitorul spunea ca ,,Sfanta Scriptura nu porunceste nimic cu

neputin^a", ceea ce vrea sa insemne ca porunca este realizabila in

planul viepi de credinja. Gel care dezvolta insa invajatura despre

,,rugaciunea neincetata** este Origen. El spune:

»Se roaga neincetat eel ce une^te rugaciunea cu lucrul §i

lucrul cu rugaciunea. Numai a§a putem socoti realizabila

porunca de a ne ruga neincetat. Aceasta consta din a privi

intreaga viaja a sfantului ca pe o mare rugaciune, din care

ceea ce obifnuim sa numim rugaciune nu e decat o parte. (...)

Starea cea mai inalta a rugaciunii aceea spun ca este, cand

rugandu-te mbtea iese in afara de trup §i de lume ?i devine in

25 G. Bunge, op. dt.y p. 84. In sprijinul acestei idei, autorul il citeaza ?i pe
Origen care susjinea: ,,Sa nu uitam paza de zi §i straja de noapte. Sa pazim cu

armele rugaciunii stindardul Imparatului nostru, sa a^teptam, rugandu-ne,

trambira lnperului".trambija ingerului1
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toate nematerialnica ?i fara chip. Gel care pastreaza

neschimbata aceasta stare, acela cu adevarat se roaga

neincetat."

Aceasta impletire a rugaciunii cu munca nu a fost doar o

opinie origenista, ci ea a influenjat scriitorii de mai tarziu, iar

similitudini se pot vedea si in exegezele parinplor latini. Urrnand

aceasta linie, Qrigen susjinea ca este suficient un ritm de trei

rugaciuni pe zi26, desi mai tarziu s-a dezvoltat regula celor japte

ceasuri canonice. In general, fiecare si-a organizat in mod propriu

timpul si ritmicitatea rugaciunilor. Apoi, eel care a sintetizat

doctrina privitoare la rugaciunea neincetata a fost loan Cassian.

De la el avem celebra orationis status, starea de rugaciune. Aici se

observa o mutare a centrului de greutate de pe ,,actele de

rugaciune", care pot deveni istovitoare, pe ,,dispozitia obisnuita a

inimii". Inima trebuie educata in a$a fel incat sa dobandeasca acea

stare care sa merite prin ea insasi numele de rugaciune,

independent de actele de rugaciune pe care le infaptuieste omul.

Calea pana acolo este insa lunga si adeseori sinuoasa. Crestinul

trebuie mai intai sa fie fidel rugaciuniilor vocale, Parinpi Bisericii

recomandand rugaciuni scurte si dese. Repetarea si ^rumegarea"

lor neincetata a condus la anumite predileqii: pentru inceput era

Psalmul 69.2, pentru ca mai apoi sa devina regula generala

repetarea ^rugaciunii lui Isus".27

26 De altfel, obiceiul de a te ruga de trei ori pe* zi este anterior lui Qrigen. Inca

din primele manuale de spiritualitate post-canonice, bunaoara in Didache,

caracterul intreit al rugaciunii este evident. Cercetatorii moderni sunt de parere

ca aici avem de-a face cu o mo^tenire iudaica a recitarii lui Tephillah de trei ori

pe zi (d ^Worship", in Dictionary ofJesus and the Gospek, Joel B. Green, Scot

McKnight, I. Howard Marshall - eds., Downers Grove, InterVarsity Press,

1992, p. 893.)

27 Tomas Spidlik, Spiritualitatea Rasaritulm enstin, voL I, trad. loan lea Jr., Sibhx,

Deisis, 1997, p. 350-352.
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Pentru a sublinia interesul pe care il arata Parinpii pentru

acest verset (,,Ruga$i-va neincetat!"), profesorul Constantin

Coman28 spune: wProblema ermineutica pe care o ridica acest text

este in legatura cu in$elesul lui neincetat, adica, daca Pavel da un

sens absolut literal acestui adverb sau nu...". Qi toate ca cercetarea

moderna tinde sa excluda un eventual in^eles literal prezentului

indemn29, Parinpi Bisericii au inclinat sa creada altfel. Majoritatea

lor au susjinut (dupa cum deja am exemplificat) ca rugaciunea

neincetata este posibila ca si dispozipie a inimii. Awa Filimon isi

sfatuia ucenicul: ,,Fie ca mananci, fie ca bei, fie de esti impreuna

cu cineva, fie in afara chiliei, fie pe cale te afli, nu uita, cu cugetul

treaz si cu mintea curata cu rugaciunea aceasta (neincetata) sa te

rogi, sa canji si sa spui psalmi si rugaciuni... Numai astfel pot fi

inpelese adancurile dumnezeiestilor Scripturi si puterea ascunsa in

acestea si numai asa pou* ajunge la lucrarea neincetata a minpi,

dupa cum ne spune cuvantul eel apostolic care ne porunceste:

Kugafi-vd neincetaP. Gr^ore Palama ii indemna nu doar pe clerici, ci

si pe crestinii simpli sa se roage tot timpul: ,,Sa nu-i treaca cuiva

prin gand, frapi mei crestini, ca numai elerieii si monahii au datoria

sa se roage neincetat si totdeauna, nu si mirenii. Nu! Topi crestinii

impreuna avem datoria ca totdeauna sa ne gasim in rugaciune".

28 C Coman, BMa in Bisericd, Bwcurejti, Editura Bizantina, 1997, p. 170.

29 Autorul il citeaza in sprijinul acestei afirmajii pe Ioannis Galanis care, in

comentariul sau la lTesalonkeni, scria: wGeea ce cerea Pavel tesalonicenilor nu

se poate identifica cu practica de mai tarziu a monabismului ortodox. Pavel se

adreseaza unor crejtini incepatori care se confrunta cu diferite probleme

provenite din mediul idolatru du§manos §i care puteau clatina credin^a

acestora. Acest neincetat trebuie sa aiba mai curand legatura directa cu frecvenpa

foarte mare $i cu intensitatea prigoanelor §i a problemelor sociale cu care se

confruntau cer§tinii din Tesalonic." Vezi Ioannis Galanis, Epistola intdi catre

Tesalonkem a Sfdntuhu Apostol Pavel, Tesalonic, Editura Pournaras, 1985, p. 335.
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intreaga tradipe exegetica patristica pe acest text se rezuma

- dupa cum precizeaza Constantin Coman - la cuvintele lui
Nicodim Aghioritul care sublinia acordul deplin intre aceasta

tradipe ?i Scriptura. In introducerea la Filocalie, Kicodim spunea:

MDuhul in$ekp$e§te pe Parinpi cautatori ai in^elepciunii

dumnezekfti ?i in legatura cu trezia §i cu atenpa intru toate §i
paza minjii. Gel care se roaga neincetat Domnului nostru
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu numai cu mintea §i cu

buzele trebuie s-o faca, ci intreaga minte sa se intoarca
inlauntrul omului, sa cheme Preasfantul nume al Domnului
in adancurile inimi, cerand mila Acestuia, numai aceste

cuvinte ?i nimic altceva, nici dinlauntru nki din afara sa nu

primeasca, ci sa pastreze cugetul curat de orice inchipuire.(...)
Sfintele Scripturi poruncesc tuturor credincio§ilor, fara nici o

exeepfie, sa se roage neincetat §i pururea sa aiba in fa^a lor pe
DomnuL Este impotriva credin^ei sa se spuna ca ceva poate

impiedica sau ca nu este posibil de implinit poruncile
Duhului, dupa cum spune Vasile eel Mare ?i intreaga tradijie

scrisa a Parinplor." (Fi/oca/ia I, XX, XXULl)

Dupa cum vedem, analiza Parinjilor Bisericii nu a fost

exclusiv exegetica. Intr-un mod magistral, aceste texte cu o reala
conota^ie practica au fost explicate pnandu-se cont ?i de
experien^a. Aceasta corelare dintre teologie §i viaj:a reprezinta ,,un

principiu ermineutic fundamental pentru spa^iul ortodox"30.

Au existat insa ?i eretici care au interpretat exagerat acest

verset, dintre care-i men^ionam pe msa/iem31 si achimfi. Mesalienii

30 Ioannis Galanis, op. cit.} p. 173.

31 Mesalienii sau ,,euchij;ii" suspneau - potrivit descrierii lui Epifaniu - ca se
dedica vie^ii de rugaciune, nu posedau nimic ji, spre deosebire de calugarii a
caror viaja fluctua intre rugaciune $i munca, ei traiau din cer§it. Mai mult, se
adunau (persoane de sex opus), umblau $i dormeau impreuna pe strazi in
situapi indecente. De?i nu ofera explkatii concrete, Epifaniu ^i lasa cititorii sa
injeleaga ca duceau o via^a promiscua. Impotriva lor s-a ridicat Amfilohie de
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sustineau ca ,,a te ruga neincetat" inseamna a refuza orice lucru

profan §i a spune tot timpul rugaciuni, deci o interpretare ad

litteram. Achirni{ii, care in traducere inseamna «neadormiu",

sustineau ca rugaciunea neincetata poate fi realizata prin

succesiunea pe schimburi ale diferitelor grupe de monahi, astfel

incat sa nu fie intrerupta niciodata, obicei care este cunoscut prin
»adorapie perpetua". Alexandra, intemeietorul lor, recomanda 24

de exercitii cotidiene corespunzatoare celor 24 de ore ale zilei.32

Unul dintre Parinjji Bisericii care au scris despre caracterul

persistent, staruitor al rugaciunii a fost Macarie. In Omiliik lui, el

pledeaza pentru cautarea experien^ei harului prin staruinta in

rugaciune. Aceasta persistenja este esenjiala - spunea el - chiar ^i

dupa venirea harului in suflet, deoarece pacatul continua sa

locuiasca in sufletul omului. Numai ca, prin rugaciune

perseverenta, sufletul este luminat de lumina dumnezeirii. Dupa ce

credinciosul intra in comuniune cu Duhul Sfant in chip desavar§it,

el este in stare sa fie impodobit ?i infrumusejat de Hristos in cele
mai desavar^ite moduri.33

Filotei Sinaitul s-a aplecat ji el intr-un mod aparte asupra

disciplinelor spirituale. Facand parte dintre seriitorii postpatristici

(cca. 820), calugarul din Sinai se inscrie in tradi^ia lui loan Scararul

?i Isihie. A scris o serie intreaga de lucrari duhovnice^ti ce au fost

mai tarziu preluate in ,,Filocalia lui Kicodim Aghioritul1'. Una

dintre cele mai insemnate insa a fost Tre^yenia sufkteasca, lucrare in

Ijconium, Flavian de Antiohia ?i Epifaniu, iar sinodul de la Efes (431) i-a

condamnat oficial. (R. Rus, ..Euchijii", op. at.y p. 229) Pentru detalii vezi ?i
loan Petru Culianu, Gnosple dualiste ale Occidentului, Ia§i, Polirom, 2002.

32 Tomas SpidHk, Spiritualitatea Msaritului cretin, voL I, trad. loan lea Jr., Sibiu,
Deisis,1997,p.35O.

33 A. Louth, op. cit.y p. 167.
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care a subliniat roM rugaciunii personale in lupta spirituals

impotriva pacatelor.34

K.C Felmy,35 care a aprofundat problematica rugaciunii

sub aspect dogmatic, arata ca £elul rugaciunii personale nu este

altul decat ca ea »sa fie neincetata". Apoi, citandu-1 pe G.

Florovsky, spune ca este:

„... o orientare permanenta spre Dumnezeu", tocmai de

aceea rugaciunea este »mai rault decat un jir de acte

deosebite $i intamplatoare de evlavie... cultul divin trebuie sa

fie continuu, mai mult o dispozijie decat un act. A aduce lui

Dumnezeu o inchinare dumnezeiasca inseamna a petrece

necontenit in prczenp Lui, inaintea Sa, inaintea fejei LuL

Aceasta este masura unei figuri crejtine: a nu fi niciodata in

afara prezen^ei lui Dumnezeu! Un crejtin trebuie sa aduca o

iachinare dumnezeiasca in toata existenja sa, pe toate caile ?i
situattlle viejii sale."

Mergand chiar mai departe in privin^a deveniriiprin rugddune,

preotul ortodox francez Goettmann spune: »Mai intai exersam, ca

mai apoi sa devenim exercipu; spunem rugaciuni, dar in cele din

urma devenim rugaciune...".36 Urmand aceasta disciplina a

staruin^ei in rugaciune pot aparea §i unele ,,rezistente" dupa cum ii

place lui Gabriel Bunge sa le numeasca. Una dintre cele mai

frecvete este una nume soi de saturate. Chiar daca adesea

insesizabila, ea »se instaleaza chiar ^i atunci cand nu lipsesc

34 K Rus, ,,Filocalie", in op. a'/., p. 273. Vezi, de asemenea, loan C Tesu,

,,Rugaciunea in Filocalie", in Biserica // problemele mmii, nr. 4, aprilie 1998;

Milan Sesan, ,,Despre teologia postpatristica", in Mitropolia Aradului, nr. 4-6,
1996.

35 K.C Felmy, op. cit.y p. 188.

36 Alphonse §i Rachel Goettmann, fnfe/epcw/iea spirituald // practicile cre$tinatatii
timptmi, Greenwood, Inner Life Publishing, 1994; apud AM Coniaris, Taina
Persoanei- calea catre Dumne^eu^ Bucurejti, Sophia, 2002, p. 57.
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ostenelile necesare". In scrierile Parinplor Bisericii acest pericol

este tratat cu toata seriozitatea. Astfel, in ciuda dezgustului si a

aversiunii care poate aparea, eel in cauza trebuie sa se sileasca si,

activandu-si ,,for$a voinjei", sa-si respecte disciplina rugaciunilor

zilnice.37

Cu toate ca am accentuat perseverenp. in rugaciune, ea nu

trebuie confundata cu repetifta mecankd. Domnul Isus a condamnat

obiceiul fariseilor de a ,,bolborosi acelasi vorbe" (Mt. 6.7-8),

repetipe care era in van. Desigur ca o rugaciune staruitoare

presupune repetarea cererii aduse inaintea lui Dumnezeu (si Isus a

facut astfel in Ghetsimani), dar aceasta nu intr-o maniera

mecanica si rece. Perseveren^a autentica in rugaciune, asadar, nu

insumeaza formule considerate magice, ci este »strigatul inimii

frante", care asteapta ajutorul de neinlocuit al lui Dumnezeu.38

O perspective penticostala moderna asupra caracterului

perseverent al rugaciunii ne este oferita de catre doi autori

consacrap: Robert L. Brandt si Zenas J. Bicket. Ei pleaca, de

asemenea, de la cele doua relatari lucanice (a prietenului insistent

§i a vaduvei), dupa ce tree in revista si alteexemple vechi-

testamentare de perseveren^i in rugaciune: Hie (limp. 18.42-44) si

Daniel (Dan. 10). ,,Incepem sa ne predam - spun autorii - atunci

cant credin^a se clatina inainte ca victoria sa fi fost castigata. Nu ar

trebui sa renunj^m, incetand a ne ruga, inainte de a fi invins, sau

inainte de a deveni siguri de raspuns. Isus a spus prin inva^atura Sa

ca trebuie sa insistam si sa nu ne dam batu|:i...".39 Gtandu-1 pe

Samuel Qiadwick,40 cercetatorii spun ca cele doua pilde

,,reliefeaza o inva^atura prin contrast si nu prin compara^ie...

3? G. Bunge, op. dt.y p. 80.

38 Curtis C Mitchell, »The Case for Persistence in Prayer**, in Journal of

Evangelical Society, vol. 27, nr. 2,1984, p. 166-167.

39 Brandt §i Bicket, op. cit., p. 228.

«° S. Chadwick, The Path o/Pryyer, NewYork, Abingdon Press, 1931, p. 70.



Disciplina rugaciunii in ortodoxie gi penticostalism (II) 141

Aspectul comun al lor este ca insistent invinge pana la urma.
Chiar daca petiponarii nu au fost ascultap datorita multelor
cuvinte rostite, insistent lor a avut insS ceva de-a face cu izbanda

pe care au dobandit-o".
Continuandu-si studiul, Brandt si Bicket ne prezinta si

trasaturile inchinarii Bisericii Primare. Cand vorbesc despre
disciplina rugaciunii zilnice, subliniaza pregnanja acesteia si

rezultatele ce n-au contenit sa apara (FA 2.43). Astfel, plecand de
la obiceiul apostolilor, ,,vom face doar observapa ca ei practicau
rugaciunea cu regularitate" astfel ca »orice credincios procedeaza
bine, daca are un timp si un loc anume pentru rugaciune".41 In
acelasi timp se atrage atenpa ca nu cumva orele fixe sa degenereze
intr-o pura formalitate sau, si mai grav, intr-un ,,spectacol de
piosenie".42 Sinteza oferita in aceasta privinja rezuma foarte bine
conceppa penticostala privind staruin^a in rugaciune. Exista,

asadar, trei lecpi care se cer a fi rejinute: (1) Disciplina rugaciunii
este vitala pentru top credinciosii; (2) A avea un loc si un timp
anume pentru rugaciune constituie un element al acestei discipline;
(3) Usa posibilitaplor este deschisa cand te unesti cu altcineva in

rugaciune.43

Oprindu-se asupra pasajului mai sus discuut

(lTesaloniceni 5.18), aceiasi autori conclud:

t,Neiftcetat nu lnseamna sa roste?ti in mod constant rugaciuni
fonnale. lnseamna, mai degraba, sa transpui in via^a cele
sense in Efeseni 6.18 (JFaceji in toata vremea, prin Duhul,
tot felul de rugaciuni §i cereri"). Se cuvine sa avem un timp
programat pentru rugaciune, dar trebuie sa ne rugam §i
instantaneu, cand nevoia o cere, sau cand inima are bun prilej

« Brandt §i Bicket, op. cit., p. 238.

«/&&», p. 239.

«Ibidem.
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de a se intoarce inspre Stapanul ei. Pavel nu supne ideea
potrivit careia credincio^ii ar trebui doar sa se roage,

nefacand nimic altceya; dar nici un lucru nu trebuie sa
stanjeneasca atitudinea sau duhul de rugaciune".44

Prin urmare, rugaciunea permanenta j>i la nivel

contemplativ n-o exclude pe cea programata. A§a cum trebuie sa
avem ,,un timp regulat", este la fel de important sa avem ?i

rugaciuni instantanee, care sa intareasca ,,duhul de rugaciune". In

mod aproximativ asemanator cu practica rasariteana, teologia
penticostala admite nevoia unei pregatiri a inimii in actul inchinarii

si, de asemenea, posibilitatea ca inima sa fie legata in mod mistic

de Dumnezeu. Cu toate ca nu accepta folosirea unor formule
consacrate (cum este rugddunea inimii in ortodoxie), spiritualitatea

penticostala are in practica ei acea ,,inalpare a gandului" catre

Dumnezeu, atitudine care poate conduce spre o traire cu adevarat
ihdestulatoare.

Potrivit celor emulate, putem observa plierea pe principle

?i practicile^ apostolice in ceea ce priveste perseveren^a in

rugaciune. Intelegand insistent aceasta ca pe un secret al

inchinarii, penticostalismul a dovedit - mai ales in domeniul

misiologic - o consecvenja pilduitoare. Pusi fa^a in fa^a cu
rezisten^a politico-religioasa din ^arile necrejtine, misionarii
penticostali i-au educat pe credincio?i sa ,,lupte in rugaciune", de

aici inchinarea avand aceasta nuanpa ofensiva. Lucille Walker, in
incercarea de a explica pozi^ia penticostala privind rugaciunea
neincetata, alege sa imparta actul rugaciunii in doua grupe: verbald
fi non-verbala\ partkulara // publica. §i, a§a cum este de ajteptat,

Walker plaseaza rugaciunea neincetata la categoria rugaciunii
particulare (sau ,,private"). Aici se vorbe^te despre rugaciunea prin

cuvinte in^elese ?i prin cuvinte neintelese, dupa cum mentioneaza

44 Brandt jiBicket, op. dt.t p. 288.
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apostolul Pavel (ICor. 14.14-15). Asadar, aspectul permanent §i

profund al rugaciunii este definitoriu pentru spiritualitatea

penticostala.45

Specific spapului romanesc, dar nu numai, este si

contrastul vizibil, in perioada comunista, intre rugaciunile

staruitoare ale credinciosilor/pastorilor penticostali si ameninjarile

regimului. Astfel, intr-o perioada cand once mijloc de exprimare

era curmat, cand pana si slujbele religioase erau drastic

supravegheate, credinciosii s-au folosit de unica posibilitate

ramasa: rugddunea staruitoare. Pionierii miscarii penticostale si

urmasii acestora marturisesc despre un zel de rugaciune

molipsitor. In ciuda interdic^iilor de tot felul (ca §i Daniel din

Scriptura), credinciosii si slujitorii penticostali nu s-au marginit la

staruin^a personala in rugaciune. Riscandu-^i libertatea si chiar

viaja, ei au perseverat si in rugaciunea colectiva dincolo de

programele divine oficiale. Chiar daca nu exista prea multe dovezi

scrise, din cauza unor factori obiectivi, dar si psihologici,

marturiile inaintasilor sunt credibile si motivatoare.

Potrivit celor enunjate mai sus, concep^ia penticostala

privind perseveren^a in rugaciune poate fi rezumata astfel:

1. Perseverenfa este o cheie a ascultarii rugaciunii^ chiar daca

tending fireasca este abandonarea acestei practici.

Modelele biblice si din istoria crestinismului sunt

suficient de clare in aceasta privinj^.

2. Perseverenfa are de-aface mai intai cu atituditiea inimii^ fara sa

fie legata in mod obligatoriu de vreo formula verbala.

Rugaciunea permanenta este in^eleasa in spiritul acesta

al conectarii inimii cu Dumnezeu, cum se intampla si

« Lucille Walker, op. cit., p. 39-42.
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in tradiu'a rasariteana (exceptand folosirea ,,rugaciunii

lui Isus" de catre monahi).

3. Perseverenfa presupune nspectarea unui program de rugadune,

fapt care este absolut necesar in contextul tendinjielor

noastre firesti. Daca rugaciunea este privita ca o

discipline spirituals, atunci ea implica inevitabil ?i

anumite rigori de ordin disciplinar. Marii slujitori

penticostali au lasat in urma lor exemplul graitor al

rugaciunii consecvente.

Concluzii

Privita sub cele trei aspecte propuse, Bib/ie, tradifie si

experienfa, rugaciunea reprezinta un fenomen universal §i perpetuu.

Prezenta adesea in Scriptura, reluata pasionant de catre Parinpi

Bisericii §i traita de fiecare in propria experien^i, ea continua sa

ramana corolarul viepi de credin^a. Marii oameni ai Bibliei $i ai

istoriei crestine au fost patrunsi de privilegiul, for^a §i efectele ei,

din aceasta atitudine izvorand colecpi de rugaciuni, recomandari

de exerci^ii spirituale §i numeroase maxime duhovnicesti.

Dincolo de diferen^ele confesionale cu caracter liturgic,

rugaciunea este o punte comuna §i un loc al prosternerii unanime

inaintea aceluia§i Creator. Pentru a o pastra insa pe aceasta pozipe,

trebuie sa fim, deopotriva, atenu' la cateva aspecte. In primul rand,

accentuarea atitudmiz'h rugacmne. Biblia si scriitorii patristici

vorbesc despre atitudine in termeni radicali, chiar caustici uneori.

Ispita de a fi mai atenu' la elemente ce $in de forma, la accesoriile

inchinarii, este la fel de tentanta in toate confesiunile crejtine.

Automuljiimirea ieftina cu efectuarea anumitor exercipi spirituale,

considerarea lor drept scopuri ji nu mijloace spre identificarea

noastra cu Hristos, iata lucruri care ne pot afecta in planul
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atituciinii intEiioarer I)e asemenea, propria experienjp ne confirma

important,,^fit^idin^ ^%, ri^ciune, o atitudine care trebuie
cpnstruitaateitf; jicare niciodata nu vine de la sine.
..,: In aldpileayfaA, accentuarea dimemtuna morale.

Traind ;intr-Q lume ce, ne,,ademene§te cu pragmatismul §i

rnaterialismul ei, suntem tenta^i sa privim %\ rugaciunea prin

aceasta piisma.^^ Astfel, riscul de a o evalua numai prin efectele ei

teraperuripe (in plan sufletesc), fara nici o angajare in plan moral,

este, deosebit de.pSguboasa §i ne pune intr-o postura similara cu

religiile oculte. De asemenea, pericolul de a reduce actul rugaciunii

numai la cererile personale sau care au un conpnut aproape

exclusiv pamantesc reprezinta un pericol de care trebuie pnut

seama. Dupa cum citam mai devreme, rugaciunea are o menire

mult mai inalta: aceea de a ne restructure! in plan ontologk\ restructurare

care se poate face doar pe taram moi-aL Virtuple cre§tine nu sunt

un dat, ele trebuie cautate prin rugaciune §i practicarea celorlalte

discipline spirituale.

In al treilea rand, accentuarea dzmenszunu practice.

Inva^atura patristica (in special a lui Evagrie) este emblematica h

acest capitoL Un accent prea mare pus pe teoretizare poate

conduce la o injelegere superficiala a intregului fenomen, partea

aplicativa fiind serios afectata. In istoria recenta a ambelor

confesiuni, exista suficiente pilde de oameni ai rugaciunii profunzi

§i devota^i. Fara a accentua suficient aceasta latura, riscam sa ne

mul^umim cu analize fenomenologice de mare fine^e, dar carora le

scapa esenpalul: trdirea in pre^enfa unui Dumne^eu personal, care se

relationea^a.

§i, in acest plan al experienjei, trebuie sa observam ca

tending filozofico-religioasa este in general opusa. Dupa cum

bine spunea Clifford Geertz ,,delimitarea unui spapu al religiei

intr-un teritoriu numit experienfa, nu mai pare, cumva, a fi un lucru
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atat de normal si de la sine injeles. Prea multe lucruri pe cane ai

vrea sa le numesti »religioase"■'- aproape toate, ar parea uneori -

se petrec in afara sinelui. (...) Experienfa data afara pe usa ca fiind o

stare de credinta radical subiectiva si individualizataV se intoarce pe

fereastra sub forma sensibilitSpi colective a unui actor social activ

din punct de vederc religios." '

Chiar §i in privinj;a disciplinelor spirituale (in cadrul carora

rugaciunea ocupa un loc central), exista pericolul de a le priviprea

socializat, responsabilitatea individuala incercand sa se sustraga.

Instituti'onalismul pi secularismul atenteaza vizibil la calitatea trairii

spirituale a individului, atat in tnchinarea personala, cat §i in cea

liturgica. §i, intr-o incursiune impresionantS, acela^i autor coiitinua

spunand: ,,Religia, fara interiorizare, fara constientizarea

emoponala a faptului ca credinta conteaza, si inca foarte mult; a

faptului ca credinta sus^ine, vindeca, linisteste, indreapta relele,

indreapta sor^ii, aduce rasplata, explica, obliga, binecuvanteaza,

clarifica, reconciliaza, regenereaza, renaste sau mantuiejte, nu este

demna de acest nume."46

Putem suspne a^adar ca rugaciunea ramane indispensabila,

contemplativa, pneumatologica si perseverenta. Recunoa§terea

teoretica si practica a acestor componente ne va conduce la o

atitudine profunda si la o moralitate cu adevarat biblica. Atat

Sfanta Scriptura, tradipa cre^tina, cat si, nu in ultimul rand,

experien^a se intrepatrund in ceea ce privejte practica, rigoarea si

beneficiile rugaciunii autentice.

46 Clifford Geertz, ,,Religia ca experienfa, sens, identitate §i putere", in Secolul

21, nr. 7-9,2001, p. 161,169. Extras din Available Light: Anthropological Reflection

on Philosophical Topics, Princeton, Princeton University Press, 2000. In

romane§te de Ilinca Anghelescu.




