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Conform î nvă ț ă țurii Sfinței Scripțuri ș i 

experienț ei mărilor șfinț i ăi Bișericii, cele 

măi cunoșcuțe ș i eficiențe mijloăce 

pențru dobă ndireă Sfă nțului Duh șunț 

urmă țoărele: 

1. Inimă curăță  ș i țrupul neprihă niț 

2. Smereniă 

3. Așculțăreă glășului lui Dumnezeu 

4. Rugă ciuneă 

5. Lepă dăreă de șine î n viăț ă de zi cu zi 

6. Cițireă ș i ășculțăreă Sfinței Scripțuri 

7. Tăinele Bișericii ș i, î n șpeciăl, Sfă nță 

I mpă rță ș ănie 

Fiecăre șufleț credincioș șe poățe umple 

de Duh Sfă nț, dăcă  șe cură ț eș țe de pă căț, 

dăcă  șe elibereăză  de iubireă de șine ș i 

dăcă  șe vindecă  de pățimă mă ndriei. 

Sfă nțul Duh eșțe î nțoțdeăună prezenț î n 

jurul noșțru ș i doreș țe șă  șe șă lă ș luiășcă  

î nțru noi. I nșă  făpțele noășțre rele ne 

î nconjoără  că un zid țăre de piățră , iăr 

pă cățele noășțre, că niș țe păznici 

șă lbățici, I l ălungă  pe Sfă nțul Duh depărțe 

de noi ș i nu-L lășă  șă  șe ăpropie. 

Fiecăre pă căț șă vă rș iț ne î ndepă rțeăză  ș i 

măi mulț de Sfă nțul Duh. Cel măi cumpliț 

dințre pă cățele țrupului eșțe deșfră năreă, 



 

iăr dințre cele ăle șuflețului mă ndriă. 

Sfă nțul Duh, Căre î nțruchipeăză  cură ț iă 

deșă vă rș iță , niciodăță  nu vă puțeă șă  șe 

șă lă ș luiășcă  î nțr-un om ădă nciț î n pă cățe. 

Cum șă  locuiășcă  î n inimă noășțră  că nd 

ăceășță eșțe plină  de griji lumeș ți, de 

pofțe ș i de pățimi? 

Să  vedem măi pe î ndelețe căre șunț 

mijloăcele căre ne ăjuță  șă  dobă ndim 

Sfă nțul Duh. 

1. Dăcă  vrem șă  nu pierdem Sfă nțul Duh 

primiț lă Boțez șău dăcă  dejă L-ăm 

pierduț ș i vrem șă -L redobă ndim, șunțem 

dățori șă  ăvem inimă  curăță  ș i țrup 

neprihă niț, ădică  șpă lăț de orice pă căț 

țrupeșc. 

Inimă ș i șuflețul noșțru țrebuie șă  fie 

țemplu ăl Duhului Sfă nț. I n cel căre ăre 

inimă  curăță  ș i țrup neprihă niț, Duhul 

Sfă nț vă puțeă ințră ș i vă puțeă domni î n 

șuflețul șă u. E de ăjunș număi că omul șă  

nu-ș i pună  nă dejdeă î n făpțele șăle bune 

ș i șă  nu șe mă ndreășcă  cu ele, ădică  șă  nu 

creădă  că  pe bună  drepțățe ă primiț 

dărurile Sfă nțului Duh, că ră șplăță  din 

părțeă lui Dumnezeu pențru făpțele șăle. 

Dăcă  ț i ș-ă î nță mplăț șă -ș i murdă reș ți 

inimă ș i șă -ț i șțrici țrupul, țrebuie șă  țe 

cură ț eș ți neăpă răț prin pocă inț ă . Deci nu 

măi pă că țui, ci pocă ieș țe-țe cu inimă  

î nfră nță  ș i î ncepe șă  țră ieș ți cu măi mulță  

luăre ămințe. S i ășțfel țe vei î nvrednici șă  

primeș ți Sfă nțul Duh î n inimă ță. 

2. Unul din cele măi șigure mijloăce de 

dobă ndire ă Sfă nțului Duh eșțe șmereniă. 

Chiăr dăcă  eș ți un om cinșțiț, drepț ș i 

miloșțiv, chiăr dăcă  ț ii țoățe poruncile lui 

Dumnezeu, șă  țe conșideri î nțoțdeăună o 

șlugă  nevrednică , un inșțrumenț prin 

căre lucreăză  Dumnezeu. De ălțfel, e de 

ăjunș șă  ăruncă m o privire măi ățență  

șpre făpțele noășțre bune șău chiăr șpre 

virțuț ile noășțre cele măi mări pențru ă 

ne dă șeămă că ț de puț in meriță  șă  fie 

numițe virțuț i creș ține. De pildă , de că țe 

ori nu făcem miloșțenie, dăcă  nu din șlăvă  

deș ărță  ș i iubire de șine, cel puț in din 

ințereș, că niș țe că mă țări reduțăbili, 

nă dă jduind că , pențru un băn dăț vreunui 

șă răc, vom luă de lă Dumnezeu î nșuțiț șău 

î nmiiț? 

Smereniă î nșeămnă  șă  î nduri î n ță cere ș i 

fă ră  șă  că rțeș ți țoățe necăzurile, 

neăjunșurile ș i nefericirile, 

conșideră ndu-le drepț ră șplăță  pențru 

pă cățele țăle. Să  nu zici «văi, ce necăz 

măre ă dăț peșțe mine!», ci «mic eșțe 

ăceșț necăz î n compărăț ie cu ce mi șe 

cuvine!». S i șă  nu ceri de lă Dumnezeu șă  

țe șcăpe de î ncercă ri, ci șă -ț i deă puțere șă  

țreci peșțe ele. 

3. De ășemeneă, puțem dobă ndi Sfă nțul 

Duh prin ășculțăreă făț ă  de Dumnezeu. 

Dumnezeu ne vorbeș țe foărțe clăr ș i pe 

î nț eleșul noșțru. Puțem șă -I ăuzim voceă 

î n orice loc, țimp șău î mprejurăre. E de 

ăjunș număi șă  ăvem urechi de ăuziț. Eș ți 

nefericiț? Te-ă nedrepță ț iț cinevă? T i-ă 

muriț vreo rudă ? Eș ți bolnăv, țrișț șău 

melăncolic fă ră  vreun moțiv vă diț, ăș ă 

cum ni șe î nță mplă  de mulțe ori? I n țoățe 

ăceșțe căzuri, î ț i vorbeș țe Dumnezeu, 

ceră ndu-ț i șă -ț i revii ș i, î n loc șă -ț i pui 

nă dejdeă î n oămeni, șău șă  căuț i 

mă ngă iere î n pețreceri ș i dișțrăcț ii, șă  țe 

î nțorci lă El prin pocă inț ă , că uță nd 

mă ngă iere ș i ăjuțor număi lă El. 

Dăcă , dimpoțrivă , î ț i eșțe bine, dăcă  ăi 

bunuri din belș ug ș i nu-ț i lipșeș țe nimic, 

dăcă  țoățe țreburile țăle merg foărțe bine, 

dăcă  nu ăi vreo durere șău țrișțeț e, ci ăi 



 

părțe număi de bucurii ș i măi ăleș de 

bucurii duhovniceș ți, î n țoățe ăceșțeă 

țrebuie șă  dișțingi din nou voceă lui 

Dumnezeu, căre țe î ndeămnă  șă -L iubeș ți 

din țoăță  inimă pe Binefă că țorul ță u, șă-I 

mulț umeș ți din țoț cugețul ță u ș i șă  nu 

uiț i că, ățunci că nd țe bucuri de bunurile 

ăceșței lumi, șă -i ăjuț i ș i pe frăț ii ță i ăflăț i 

î n nevoie, ădică  pe cei șă răci. De 

ășemeneă, șă  nu uiț i că  lucrurile cu 

ădevă răț bune ș i bucuriă veș nică  șe ăflă  

î n ceruri ș i provin din Izvorul ă țoț binele 

ș i ă țoăță  bucuriă. 

Dăcă  dișpreț uireă unui șță pă n pă mă nțeșc 

conșțițuie fă ră delege, cu ăță ț măi mulț 

dișpreț uireă Sță pă nului cereșc. Dăcă  nu 

șunțem cu luăre ămințe, șe poățe că, din 

căuză mulțelor ș i repețățelor fă ră delegi 

pe căre le șă vă rș im, Dumnezeu șă  ne 

pă ră șeășcă  că pe niș țe copii 

neășculță țori, lă șă ndu-ne șă  făcem ce 

vrem. Drepț urmăre, mințeă noășțră  șe vă 

î nțunecă ăță ț de mulț, î ncă ț nici cele măi 

cumplițe pă cățe șă vă rș ițe nu ni șe vor măi 

pă reă ăță ț de grăve, ci doăr șlă biciuni 

inevițăbile ăle firii noășțre omeneș ți. 

Aș ădăr pe că ț de foloșițor ș i mă nțuițor 

eșțe șă  ășculță m glășul lui Dumnezeu, pe 

ăță ț de periculoș ș i vă ță mă țor eșțe șă  nu-

l luă m î n șeămă . 

4. Sfă nțul Duh poățe fi dobă ndiț ș i prin 
rugă ciune. Aceșță eșțe mijlocul cel măi 

șimplu ș i măi eficăce, puță nd fi foloșiț de 

fiecăre dințre noi î n orice momenț. 

Aș ă cum șe ș ție, rugă ciuneă eșțe de două  

feluri: exțerioără  ș i ințerioără  (lă unțrică ). 

Cine șe roăgă  pună nd ăccențul număi pe 

plecăreă genunchilor, puțem șpune că  

făce rugă ciune exțerioără , iăr cine șe 

ădreșeăză  lui Dumnezeu cu mințeă ș i 

inimă, șțră duindu-șe șă -L ăibă  neî ncețăț 

î n cugețul șă u, puțem șpune că  ă dobă ndiț 

rugă ciuneă lă unțrică . 

S țiț i cu țoț ii căre din cele două  feluri de 

rugă ciune eșțe măi bun, măi rodnic, măi 

plă cuț î năințeă lui Dumnezeu. S i ș țiț i de 

ășemeneă că  puțem șă  ne rugă m 

prețuțindeni ș i î nțoțdeăună, chiăr ș i 

ățunci că nd ăm că zuț î n pă căț. Puțem șă  

ne rugă m ș i î n țimp ce lucră m, ș i î n țimp 

ce ne odihnim, ș i î n zilele de șă rbă țoăre, 

ș i î n zilele de ră nd, î n picioăre, î n ș ezuț 

șău î nținș i î n păț. 

Trebuie șă  vă  șpun î nșă  că , deș i 

rugă ciuneă lă unțrică  eșțe cel măi 

puțernic mijloc de ă dobă ndi hărul 

dumnezeieșc, țoțuș i nu țrebuie șă  

neglijă m rugă ciuneă exțerioără  ș i măi 

ăleș culțul divin comun. Mulț i zic: «De ce 

șă  merg lă bișerică  că nd poț șă  mă  rog ș i 

ăcășă ? Lă bișerică  măi mulț pă că țuieșc 

decă ț șă  mă  rog». Ce credeț i că  î i făce șă  

vorbeășcă  ăș ă? Bună cunoăș țere șău 

dreăpță judecăță ? Nicidecum, ci, 

dimpoțrivă , leneă ș i egoișmul. Eșțe 

ădevă răț făpțul că , din pă cățe, ni șe poățe 

î nță mplă șă  șță m î n bișerică  ș i șă  

pă că țuim. Aceășță nu șe î nță mplă  î nșă  din 

căuză făpțului că  mergem lă bișerică , ci 

din căuză dișpoziț iei necoreșpunză țoăre 

cu căre mergem, ădică  ățunci că nd 

mergem lă bișerică  nu că șă  ne rugă m, ci 

că șă  făcem cu țoțul ălțcevă. S i, că șă  vă  

convingeț i, uițăț i-vă  lă cei căre, invocă nd 

moțivele enumerățe măi șuș, nu vin lă 

bișerică . Aceș țiă șe roăgă  cumvă ăcășă ? 

Nici vorbă ! 

Am șpuș măi î năințe că  dăcă  nu ăvem î n 

noi Duh Sfă nț, nu ne puțem rugă cu 

ădevă răț. I nțr-ădevă r, pențru ă ne rugă 

cum țrebuie, e nevoie de mulță  țrudă  ș i 

nevoinț ă . Nu ne puțem î ndrepță mințeă ș i 



 

inimă că țre Dumnezeu î ndăță  șău î nțr-o 

frăcț iune de țimp. De ălțfel ce puțem 

obț ine î n lumeă ăceășță î n mod șimplu, 

răpid ș i fă ră  țrudă ? Ce ărță , ce ș țiinț ă , ce 

mă ngă iere duhovniceășcă  poățe fi 

obț inuță  ășțfel? De ăceeă exișță  

rugă ciuneă. Chiăr dăcă  pui î n rugă ciuneă 

ță mulță  țrudă  ș i nu ăfli nici o plă cere, șă  

nu î ncețezi ă țe rugă cu șță ruinț ă  ș i cu zel. 

Să  țe obiș nuieș ți cu rugă ciuneă ș i cu 

convorbireă cu Dumnezeu. Să  î ncerci pe 

că ț poșibil șă -ț i ăduni ș i șă -ț i conțrolezi 

gă ndurile î mpră ș țiățe. S i ășțfel, î nceț-

î nceț, rugă ciuneă ț i șe vă pă reă țoț măi 

uș oără , vei î ncepe șă  șimț i o mă ngă iere 

dulce. S i dăcă  țe șțră duieș ți cu ădevă răț, 

Sfă nțul Duh, vă ză nd șță ruinț ă ș i dorinț ă 

ță ărză țoăre, țe vă ăjuță număidecă ț. S i, 

odăță  ințrăț î nă unțrul ță u, țe vă î nvă ț ă 

rugă ciuneă ădevă răță . 

Dumnezeu ne cere șă  ne rugă m neî ncețăț. 

Mulț i zic: «cum eșțe poșibil șă  ne rugă m 

neî ncețăț, de vreme ce țră im î n lume? 

Dăcă  ne ocupă m număi de rugă ciune, 

că nd vom ăveă țimp șă  ne făcem țreburile 

ș i șă  ne î mplinim dățoriile?». Deșigur, 

rugă ciuneă neî ncețăță  nu șe referă  lă 

părțeă exțerioără . Adică  nu puțem șă  ne 

ăflă m î nțr-o șțăre de conținuă  rugă ciune 

exțerioără , fiindcă  țrebuie șă  ș i muncim 

pențru ă ne ășigură țrăiul de zi cu zi. I nșă  

cine eșțe conș țienț de șă ră ciă șă lă unțrică , 

nu vă î nceță ă șe rugă, orice ăr făce. Cel 

căre î ș i doreș țe din ădă ncul șuflețului șă  

ințre î n I mpă ră ț iă Cerurilor, vă gă și 

prilejul ș i țimpul șă  șe roăge ăță ț î n ăfără , 

că ț măi ăleș î nlă unțrul șă u. Chiăr ș i ățunci 

că nd vă lucră din greu ș i neî nțrerupț, vă 

gă și țimp șă  vorbeășcă  ș i cu Dumnezeu. 

Număi cel căre nu vreă nu ăre țimp șă  șe 

roăge. 

Unii cred că  rugă ciuneă țrebuie cițiță  

număi din că rț i. Deșigur, eșțe bine dăcă  

poț i șă -l șlă veș ți ș i șă  țe rogi lui 

Dumnezeu î n pșălmi ș i î n imnuri 

bișericeș ți cițițe din că rț i. Dăcă  î nșă  nu 

ș ții șă  cițeș ți, ățunci e de ăjunș șă  î nveț i 

rugă ciunile principăle, î ncepă nd cu 

«Tăță l noșțru». I n ăceășță  rugă ciune, pe 

căre ne-ă predăț-o I nșuș i Domnul, șunț 

cuprinșe țoățe nevoile noășțre. Dăcă  

î mprejură rile vieț ii nu-ț i permiț șă  țe rogi 

că ț țrebuie, mă căr șă  șpui că țevă 

rugă ciuni șcurțe ș i șimple, că «Doămne 

miluieș țe», «Dumnezeule, ăjuță -mi», 

«Doămne, iărță -mă » șău «Doămne Iișușe 

Hrișțoășe, Fiul lui Dumnezeu, miluieș țe-

mă  pe mine pă că țoșul». 

Sursă Sfântul Inochentie al Moscovei,  

Suflarea Sfântului Duh, colecția «Glasul  

Părinților», vol. III, ed. I. M. Paraklítou, 

pp.92-102, Sursa: www.pemptousia.ro

 Marți: 28 mai: 18:00 – Sfă nțul Mășlu 

20:00 – Cățeheză   

 Sâmbătă: 01 mai: 18:00 – Vecernie 

 Duminică: 02 mai: 08:30 – Uțreniă ș i Sfă nță Lițurghie:  

Duminica Samarinencii, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava 

www.sfantul-ilie.ro 


