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DESPRE RUGACIUNE 
 

Sf. Siluan 
 
   Cine iubeste pe Domnul, acela isi aduce aminte intotdeauna de 
El, iar aducerea-aminte de Dumnezeu naste rugaciunea. Dar, 
daca nu-ti vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga, iar fara 
rugaciune sufletul nu va ramane in dragostea lui Dumnezeu, caci 
prin rugaciune vine harul Duhului Sfant. Prin rugaciune se 
pazeste omul de pacat, fiindca, rugandu-se, mintea e ocupata de 
Dumnezeu si cu duh smerit sta inaintea Fetei Domnului, pe Care 
sufletul ce se roaga il cunoaste. 
   Fireste, incepatorul are nevoie de un indrumator, caci pana se 
da harul Sfantului Duh, sufletul are mare lupta cu vrajmasii si 
nu-si poate da seama daca vrajmasul ii aduce dulceata (la 
rugaciune). Poate deosebi aceasta numai cel ce a gustat el insusi 
din experienta harul Duhului Sfant. Cine a gustat Duhul Sfant 
recunoaste apoi harul DUPA GUST. 
   Cine vrea sa se indeletniceasca cu rugaciunea fara o calauza si 
isi inchipuie, in mandria lui, ca poate sa o invete singur din carti 
ti nu se va duce la un „staret" [„batran"i, acela a cazut deja pe ju-
matate in inselare. Dar pe cel smerit Domnul il va ajuta si, chiar 
daca nu gaseste un povatuitor incercat (experimentat), dar va 
merge la duhovnicul lui, oricare ar fi el, Dumnezeu il va ocroti 
pentru smerenia lui. 
   Cugeta ca in duhovnic viaza Duhul Sfant, si el iti va spune ce 
trebuie sa faci. Dar daca iti spui: „Duhovnicul nu duce o viata 
aspra, cum poate via in el Duhul Sfant?", pentru un astfel de 
gand suferi silnic si Domnul te va smeri si, negresit, vei cadea in 
inselare. 

   Rugaciunea se da celui ce se roaga, cum se spune in Scripturi 
dar rugaciunea pe care o savarsim numai din obisnuinta, fara 
zdrobire de inima pentru pacate, nu este placuta Domnului.  
   Intrerup pentru o vreme cuvantul meu despre rugaciune. 
   Sufletul meu tanjeste dupa Domnul si il caut fierbinte si su-
fletul meu nu sufera sa se gandeasca la altceva. 
   Sufletul meu tanjeste dupa Domnul Cel Viu, si duhul meu se 
avanta spre El ca spre Tatal si rudenia lui cereasca. Domnul ne 
inrudeste cu El prin Duhul Sfant. Domnul este drag inimii - e 
bucuria, veselia si nadejdea noastra tare. 
   Bunule Doamne, cauta cu mila la zidirea Ta si arata-Te oa-
menilor prin Duhul Sfant asa cum Te-ai aratat robului Tau. 
   Bucura, Doamne, cu venirea Sfantului Tau Duh tot sufletul cel 
intristat. Fa, Doamne, ca toti oamenii care se roaga Tie sa cu-
noasca pe Duhul Sfant. 
   Oamenilor, sa ne smerim toti pentru Domnul si pentru impa-
ratia cerurilor. Sa ne smerim si Domnul ne va face cunoscuta 
puterea rugaciunii lui lisus. Sa ne smerim si insusi Duhul lui 
Dumnezeu va invata sufletul. 
   Omule, invata smerenia lui Hristos si Domnul iti va da sa 
gusti dulceata rugaciunii. Daca vrei rugaciunea curata, atunci fii 
smerit, infranat, marturiseste-te cu sinceritate, si rugaciunea te 
va iubi. Fii ascultator, supune-te cu buna constiinta stapanirilor 
randuite, fii multumit de toate si atunci inima ta se va curati de 
gandurile desarte. Adu-ti aminte ca Domnul te vede si teme-te 
sa nu intristezi cumva pe fratele tau; nu-l judeca si nu-l dispretul 
nici macar cu o privire, si Duhul Sfant te va iubi si te va ajuta El 
insusi intru toate. 
   Duhul Sfant se aseamana unei mame pline de dragoste. O 
mama isi iubeste copilul si-i este mila de el, tot asa si Duhului 
Sfant ii este mila de noi, ne iarta, ne vindeca, ne povatuieste si 
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ne bucura; El se face cunoscut in rugaciunea savarsita cu 
smerenie. 
   Cine iubeste pe vrajmasi va cunoaste grabnic pe Domnul prin 
Duhul Sfant, dar despre cel ce nu-i iubeste, nu vreau sa scriu, ci 
il plang, caci se chinuie pe sine insusi si pe altii si nu cunoaste pe 
Domnul. 

* 
   Sufletul care iubeste pe Domnul nu poate sa nu se roage, caci 
este atras spre El prin harul pe care l-a cunoscut in rugaciune. 
   Pentru rugaciune ne sunt date bisericile; in biserici slujbele se 
savarsesc dupa carti. Daca biserica si cartile nu le ai totdeauna cu 
tine, rugaciunea inimii insa e oricand si oriunde cu tine. in 
biserici se savarsesc dumnezeiestile slujbe si viaza Duhul Sfant, 
dar cea mai buna biserica a lui Dumnezeu e sufletul, si pentru 
cine se roaga in sufletul sau, lumea intreaga se face biserica; dar 
lucrul acesta nu este pentru toti. 
   Multi se roaga cu buzele si le place sa se roage dupa carti, si 
acesta e un lucru bun, iar Domnul primeste rugaciunea si-i 
miluieste. Dar daca cineva se roaga Domnului si se gandeste la 
altceva, rugaciunea unuia ca acesta Domnul n-o asculta. 
   Cine se roaga din obisnuinta, acela nu incearca schimbari in 
rugaciune, dar cine se roaga din inima cunoaste multe schimbari 
in rugaciune, se lupta cu vrajmasul, se lupta cu sine insusi, cu 
patimile, se lupta cu oamenii si in toate acestea trebuie sa fie 
curajos. 
   Cere sfat celor incercati (experimentati), daca-i gasesti, si roaga 
cu smerenie pe Domnul, si pentru smerenia ta Domnul iti va da 
intelegere. 
   Daca rugaciunea noastra e placuta Domnului, Duhul lui Dum-
nezeu da marturie de aceasta in sufletul nostru; El este drag si 
linistit; dar odinioara nu stiam daca rugaciunea mea era primita 

sau nu la Domnul, si dupa ce anume poate fi recunoscut acest 
lucru. 
 
   Intristarile si primejdiile i-au invatat pe multi sa se roage. 
   Intr-o zi vine la mine in magazie un soldat; se ducea la Salo-
nic. Sufletul meu l-a indragit si i-am spus: 
   „Roaga-te Domnului ca intristarile sa ti se imputineze!" 
   Dar el mi-a zis: „Stiu cum sa ma rog. Am invatat in razboi, 
cand eram pe front. L-am rugat cu tarie pe Domnul sa ma 
pazeasca in viata. Gloantele plouau, obuzele explodau si putini 
au scapat cu viata. Am luat parte la multe lupte, si Domnul m-a 
pazit". Pe cand vorbea, mi-a aratat cum se ruga si, dupa 
miscarea trupului sau, se vedea limpede ca era cu totul cufundat 
in Dumnezeu. 

* 
   Multora le place sa citeasca carti bune, si acesta e un lucru 
bun, dar sa te rogi e mai bine decat toate, insa cine citeste carti 
proaste sau gazete e lovit de foame sufleteasca; sufletul lui 
flamanzeste pentru ca hrana sufletului si desfatarile lui sunt in 
Dumnezeu, in Dumnezeu e si viata, si bucuria, si veselia lui, si 
Domnul ne iubeste nespus si aceasta iubire e cunoscuta prin 
Duhul Sfant. 
   Daca mintea ta vrea sa se roage in inima si nu poate, atunci 
rosteste rugaciunea cu buzele si tine-ti mintea in cuvintele 
rugaciunii cum spune Scara. Cu timpul Domnul iti va da 
rugaciunea inimii fara ganduri si te vei ruga cu usurinta. Unii si-
au vatamat inima, pentru ca si-au silit mintea sa lucreze 
rugaciunea in inima si de aceea n-au mai putut-o rosti nici 
macar cu buzele. Tu insa cunosti randuiala vietii duhovnicesti: 
darurile sunt date de la Dumnezeu doar sufletului simplu, smerit 
si ascultator. Celui ascultator si infranat in toate - in hrana, 



3 
 
cuvinte si miscari - Domnul insusi ii va da rugaciunea si ea se va 
savarsi cu usurinta in inima. 
   Rugaciunea neincetata vine din iubire, dar se pierde pentru 
osandiri, vorbe desarte si neinfranare. Cine iubeste pe Domnul, 
acela poate cugeta la El ziua si noaptea, pentru ca NICI O OCU-
PATIE NU TE POATE IMPIEDICA SA IUBESTI PE 
DUMNEZEU. Apostolii iubeau pe Domnul si lumea nu-i 
impiedica, desi ei isi aduceau aminte de lume, se rugau pentru ea 
si propovaduiau. E adevarat ca Sfantului Arsenie cel Mare i s-a 
zis: „Fugi de oameni!", dar chiar si in pustie Duhul lui 
Dumnezeu ne invata sa ne rugam pentru oameni si pentru lumea 
intreaga. 
   In lumea aceasta fiecare isi are slujirea lui: unul e imparat, altul 
patriarh, altul bucatar, fierar sau invatator, dar Domnul ii iubeste 
pe toti, si cine iubeste mai mult pe Dumnezeu, acela va primi 
plata mai multa. Domnul ne-a dat porunca de a iubi pe 
Dumnezeu din toata inima, din tot cugetul si din tot sufletul 
(Matei 22, 37). Dar cum poti sa-L iubesti fara sa te rogi? De 
aceea, mintea si inima omului trebuie sa fie intotdeauna libere 
pentru rugaciune. 
   Cand iubim pe cineva, vrem sa ne gandim la el, sa vorbim 
despre el, sa fim impreuna cu el. Dar sufletul iubeste pe Domnu 
ca pe Tatal si Ziditorul lui si sta inaintea Lui cu frica si iubire: ci 
frica, pentru ca este Domnul; cu iubire, pentru ca sufletul il cu 
noaste ca pe un Tata; El este foarte milostiv si harul Sau e mai 
dulce decat toate. 
   Si eu am cunoscut ca e usor sa te rogi, pentru ca harul lui 
Dumnezeu ne ajuta. in mila Sa Domnul ne iubeste si ne da sa 
vorbim cu El prin rugaciune, sa ne caim si sa-I multumim. 
   N-am putere sa scriu cat de mult ne iubeste Domnul. Aceasta 
iubire e cunoscuta prin Duhul Sfant, iar pe Duhul Sfant il 

cunoaste sufletul ce se roaga. 
* 

   Unii zic ca de la rugaciune vine inselarea. E o greseala insa. 
Inselarea vine de la randuiala-de-sine [idioritmiei si nu de la 
ruga ciune. Toti sfintii s-au rugat mult si indeamna si pe altii la 
rugaciune. Rugaciunea este cea mai buna lucrare pentru suflet. 
Prin rugaciune se ajunge la Dumnezeu; prin rugaciune 
dobandim smerenia, rabdarea si tot lucrul bun. Cine vorbeste 
impotriva rugaciunii, acela n-a gustat in chip vadit niciodata ca 
sa vada cat de bun este Domnul si cat de mult ne iubeste. De la 
Dumnezeu nu vine ceva rau. Toti Sfintii s-au rugat neincetat; ei 
nu ramaneau nici secunda fara rugaciune. 
   Sufletul care a pierdut smerenia, pierde o data cu harul si iubi-
rea fata de Dumnezeu, si atunci rugaciunea fierbinte se stinge; 
dar cand sufletul are odihna dinspre patimi si agoniseste 
smerenie, atunci Domnul ii da harul Sau si el se roaga pentru 
vrajmasi ca pentru sine insusi si se roaga cu lacrimi fierbinti 
pentru intreaga lume. 
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