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 4 octombrie 1939     

Este bine să  prăctici rugă ciuneă lui 

Iisus. Sfint ii Pă rint ii ău numit 

rugă ciuneă "regina virtuților", că ci 

ătrăge după  sine celelălte virtut i. Cu că t 

este măi curătă , cu ătă t nevoint ă 

ăscetică  pe căre o cere este măi măre. 

Avă Agăthon ziceă: "Până la ultima 

suflare, rugăciunea cere nevoința unei 

lupte aspre". 

Spui de o sută  de ori rugă ciuneă 

dimineăt ă s i de o sută  de ori seără: e 

suficient pentru tine. I nceărcă  număi să  

o făci cu ătent ie; nu te tulbură dăcă  

inimă tă este secă tuită , siles te-o că tre 

rugă ciune!  

După  cum t i-ăm spus, fixeăză -t i ătent iă 

î n părteă de sus ă pieptului. Lă lucru său 

î n prezentă ăltcuivă, î nceărcă  să  te t ii cu 

minteă lipită  de Dumnezeu, ădică  să  ăi 

ămintireă lui Dumnezeu, gă ndul că  este 

de făt ă . Dăcă  Psălmii s i Acătistele te 

poărtă  măi vă rtos spre că int ă s i dăcă  ăi 

timp, recită-le. 

Nu î ndră znim să -i cerem lui Dumnezeu 

rugă ciuneă neî ncetătă ă inimii lă căre tu 

ăspiri, că ci este o stăre spirituălă  foărte 

rără , lă căre, după  cum spune Sfă ntul 

Isăăc Sirul, doăr un om din o mie 

ăjunge; doăr prin hărul lui Dumnezeu, 

că ră splătă  pentru o profundă  smerenie, 

să  ăjungem lă o ăsemeneă treăptă . Nu 

î ncercă să  obt ii că ldură inimii! Eă vine 

independent de eforturile s i ăs teptă rile 

noăstre. Trudă noăstră  trebuie 

concentrătă  ăsupră rugă ciunii; reus ită 

î nsă  depinde de hăr. Nu că ută nimic măi 

mult s i nu te pripi! Fiindcă  nu prin 

sălturi, ci printr-o căle plină  de ră bdăre 

se î năinteăză  î n viăt ă duhovniceăscă . 

Es ti î ncă  tă nă ră , s i fizic, s i spirituăl. 

Sfă ntul Ioăn Scă rărul scrie: "Dacă vei 

cerceta sufletul unui începător, vei vedea 

în el rătăcirile: dorința rugăciunii 

neîncetate, a amintirii neîntrerupte a 

morții și a unei depline stăpâniri a 

mâniei, ceea ce ține de starea 

desăvârșiților". Semnul rugă ciunii î n 

că ldură inimii cu o inimă  zdrobită  este 

de ă te consideră un nimic s i de ă strigă 

că tre Domnul: "Doamne Iisuse Hristoase, 

Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine 

păcătoasa!". Pot i lă fel de bine să  te rogi 

s i cu ălte cuvinte dăcă  ăcest lucru t i se 

potrives te măi bine. 

Nu vrei să  pă că tuies ti s i pă că tuies ti grăv. 

Ce-i de fă cut? Suntem oămeni, trupes te, 

s i pe deăsupră ispitit i de diăvoli. Nu te 

teme s i nu te descurăjă, chiăr s i că nd 

ezit i pe căleă unei virtut i! Ridică -te s i 

continuă ! Să  s tii că  nu de noi depinde să  

ră mă nem î n cură t ie, ci de hărul lui 

Dumnezeu. Fii smerită  s i pă nă  lă moărte 



 

nu te î ncrede î n tine î nsă t i! Nu-i judecă 

pe ălt ii î n nicio î mprejurăre! Cel ce-s i 

judecă  ăproăpele vă că deă s i el î nsus i î n 

ăceleăs i pă căte. Nu poăte fi ăltfel. 

Dăcă  t i se î ntă mplă să  căzi lă î nvoiălă cu 

cons tiint ă tă pentru că  vrei să  fii singură  

s i să  stăi ăcăsă , ăceăstă nu este un pă căt. 

Fii chibzuită , pentru că  totul să  fie fă cut 

din drăgoste de Dumnezeu! 

 

Dumnezeu să te lumineze! 

 

 

 14 august 1945     

Hristos este cu noi! 

Am primit î ntr-ădevă r scrisoăreă tă s i 

ăm citit-o cu drăgoste. Este bine că  

ăspiri lă viăt ă duhovniceăscă , dăr 

stră duies te-te să  nu stingi Duhul. Dăcă  

vă  este măi ănevoie vouă , celor ce 

suntet i î n lume, să  desfă s urăt i o viătă  

spirituălă , Dumnezeu î i ăjută  pe cei ce 

se stră duiesc. Sfă ntul Ioăn Scă rărul se 

miră de ciudătă noăstră  condit ie: "Cum 

se face că, avândul-L pe Dumnezeul 

Atotputernic, pe îngeri și pe sfinți ca 

ajutoare pentru practicarea virtuților, și 

doar un singur Viclean pentru a ne ispiti 

spre păcate, suntem cu toate acestea mai 

ușor îndreptați spre patimi și spre vicii 

decât de virtuți?". I ntrebăreă ră mă ne 

deschisă . Sfă ntul nu ă vrut să  ne-o 

explice. Totus i, putem presupune două  

lucruri. Pe de o părte, fireă noăstră  

coruptă  de neăscultăre s i lumeă, cu 

ispitele ei multiple s i ămenint ă toăre, făc 

focul diăvolului. Pe de ăltă părte, 

Domnul nu impieteăză  libertăteă 

noăstră  deplină . Noi trebuie să  tindem 

spre virtut i pă nă  lă căpă tul puterilor 

noăstre; totodătă , nu depinde de noi să  

stă ruim î n virtut i, ci de Dumnezeu. I n 

funct ie de smereniă, s i nu de ăsceză 

noăstră , Dumnezeu ne t ine î n virtute. 

Sfă ntul Ioăn Scă rărul spune: "Unde a 

avut loc o cădere, ea a fost precedată de 

mândrie". 

Cu toăte ăcesteă, nouă , celor slăbi, 

Domnul, î n milostivireă Să , ne-ă dăt 

că int ă, că ci fireă noăstră  este ădă nc 

inclinătă  spre pă căt. Sfint ii Pă rint i, prin 

experient ă lor, ău cercetăt î n 

ămă nunt ime subtilită t ile firii noăstre; ei 

ne consoleăză  expună ndu-ne î n detăliu, 

î n scrierile lor, mijloăcele de luptă  

contră pă cătului. Acum că ăi "Ră zboiul 

nevă zut", cites te-l că t de des. 

Că t despre ră nduiălă tă de rugă ciune, să  

t i-o stăbiles ti singur; doăr ătă t: 

rugă ciuneă să  nu fie spusă  fă ră  rost, că 

s i că nd ăi î ndeplini o obligăt ie. 

Stră duies te-te să  te rogi cu ătent ie! Nu 

este oăre măi folositor de ă scurtă 

ră nduiălă decă t ă o î ndeplini cu 

tulburăre s i ă fi sclăv? Acestă nu este 

gă ndul meu, ci ăl Sfă ntului Isăăc Sirul. 

Este de ăsemeneă ment ionăt î n 

"Ră zboiul nevă zut", dăr nu-mi ăduc 

ăminte î n ce căpitol. 

 

Nevrednicul tău tovarăș de rugăciune.  

 

 

 

 

 



 

Chipul dumnezeiesc nu se pierde 

nici în omul căre lucreăză contrăr 

lui Dumnezeu. Căci n-ar putea 

lucră contrăr lui Dumnezeu, dăcă 

n-ăr păstră în continuăre 

cugetăreă și libertăteă. Dar chipul 

devenit astfel, e un chip deformat. 

Alegereă răului poăte fi susținută 

tot cu ărgumente răționăle și 

prezentăt că bine. Dăr se vede în 

ăceăstă ărgumentăre o forțăre ă 

notei, deodătă cu nesincerităteă. Se 

poăte omorî cu ărgumentul că se 

face aceasta din iubire de oameni. 

Se făc poăte eforturi răționăle măi 

mari spre argumentarea celor rele, 

că bune. Dăr răul se simte că nu e 

bine, se trăiește că rău. 

Argumentăreă răului că bine nu 

câștigă ădeziuneă simțirii generăle, 

cum o câștigă binele. 

Nota la Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, 

Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, București, 1983, p. 260 

 

 

 Marți: 19 februarie 

17:30 – Sfă ntul Măslu 

19:30 – Căteheză  

 Sâmbătă: 23 februarie 

17:30 – Vecernie  

 Duminică: 24 februarie 

08:30 – Utreniă s i Sfă ntă Liturghie: Duminica 

Vameșului și Fariseului, Întâia și a doua aflare a 

capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul 
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