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Gavriil Stiharul 

Rima ca dar dumnezeiesc 
pentru „Rugăciunea  

lăuntrică“ 
 

Preacuviosul Pahomie cel Mare (292-346) a fost un  ascet egiptean, care este considerat 

întemeietorul  monahismului de obşte (cenobitic). Tot el a folosit pentru prima data mătăniile 

(κοµποσκοίνι), care constau dintr-un şirag de 33 de boabe, număr analog cu anii petrecuŃi de 
Mântuitorul  pe pământ.  Conform tradiŃiei copte, mătăniile i-au fost descoperite Sfântului într-o 

vedenie de noapte. 

 

Poate că dintre toate limbile pământului, negreşit limba elină este cea mai privilegiată în 
ceea ce priveşte „Rugăciunea lui Iisus“. În limba elină „Rugăciunea lui Iisus“ capătă o 
rezonanŃă deosebită. Este un poem, o poezie rimată, asemănătore unei cântari 
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creştine, unei doine Ńărăneşti, unui descântec, care vibrează şi se strecoară dulce şi 
duios în suflet, într-un suflet sfâşiat de doruri. Iat-o: 

Pentru credincioşii rugători: 

„Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν µε τὸν ἁµαρτωλόν“ 

 (Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul). 

Pentru credincioasele rugătoare: 

„Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν µε τὴν ἁµαρτωλόν“  

(Doamne,  Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătoasa). 

O, minune ! O asemenea concentrare fantastică de cuvinte care să rimeze nu ar fi lesne 
la îndemâna unui pământean! 

Negreşit, „Rugăciunea Inimii“ în elineşte este un dar dumnezeiesc, căci, omeneşte 
vorbind, ar fi fost imposibil pentru un muritor să găsească atâtea cuvinte care să rimeze 
într-o propoziŃie de numai 10 cuvinte. 

Astfel, rimează cuvintele : Κύριε  cu Υἱέ. De asemenea, Ἰησοῦ  cu τοῦ  şi cu Θεοῦ , 
precum şi ἐλέησόν  cu τὸν  şi cu ἁµαρτωλόν . 

După tradiŃie, cel care, inspirat în mod supranatural, a actualizat „Rugăciunea 
vameşului“ şi a introdus-o  în asceza creştină a fost monahul egiptean Sfântul Pahomie 
cel Mare (292-346).Totodată, aceasta a folosit pentru prima dată şiragul de mătănii 
pentru a ajuta mintea în „Rugăciunea lăuntrică“. Siragul avea 33 de noduri şi s-a numit  
κοµποσκοίνι (komposkoini) sau kοµβοσχοίνι (komboshoini).  Din el a evoluat sofisticatul 
rozariu catolic. Sfântul Pahomie nu a vorbit decât limba coptă. Aşadar, şi mai uimitor 
rămâne faptul cum, în limba elina, a căpătat o astfel de concentrare de rime. 

De ce este nevoie de rimă? Rima este un ajutor firesc pentru psalmi şi rugăciune Stihul 
parcă se lipeşte atunci de suflet şi e de la sine lucrător. El pătrunde firesc în minte şi în 
inimă şi se spune chiar fără voia noastră. E ca un cântec de leagăn al cărui refren 
revine permanent. Pentru o rugăciune care se cere neîntreruptă şi de la sine lucrătoare, 
rima este un dar. „Rugăciunea lui Iisus“ este unica în lume, cum unică este versiunea în 
limba elină. 

Ce putem face pentru limba română? Pentru neputinŃa minŃii noastre, nu putem renunŃa 
la acest ajutor de nepreŃuit, la acest dar dumnezeiesc, care este rima. Dar nu este o 
soluŃie fericită să modificăm textul rugăciunilor. Trebuie să-l respectăm ca atare. Dar 
putem să-l tălmăcim în stihuri, aşa cum, bunăoară, a făcut-o Sfântul Ierarh Dosoftei, 
atunci când a versificat „Psaltirea“. 


