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NOTA EDITORIILTII AM ERICAN

Fulton Sheen a incropit aceastd carte de rugXciuni in
anul 1943, intr-o perioadd de mare pericol qi suferinle
pentru Stateie Unite ale Americii qi pentru celelalte leri
de pe mapamond. Lumea in care trdim azi a cSzut din
nou pradi unui rdzboi nevdzut, iar teroarea,
nesiguranla, tristelea qi neincrederea bAntuie sufletele
in multe zone ale globului. Fie ca aceste ruglciuni, ce au
adus sfinlenie Ei alinare generaliilor anterioare pe timp
de rbzboi, sd ne ofere azi bundtate qi mAngAiere.

NOTAEDITORULUI ROMAN

Cu acelaqi suflet mare, dedicat Bisericii, cu aceeaqi
pace interioard qi tr5ire evanghelicd, arhiepiscopul
Fulton Sheen ne propune rugXciuni qi psalmi esenliali,
de asemenea, motive pentru a crede in Dumnezeu,
cuvinte de incurajare in lupta cu rdul, devo$uni precum
Calea Crucii, ca qi meditatrii asupra Rugdciunii sau
eiemple prin care omul obiqnuit din noi poate parcurge
cu har qi aten{ie exerci$ul zilnic de examinare a
conEtiin{ei.

Parcurgind aceasti cdrtulie, nu poli decAt si constali
o eviden|5 pe care de cele mai multe ori o neglljlm:
ruglciunile sunt foarte folositoare atAt la weme de
rdzboi armat, cAt qi pe timp de rEzboi cu noi inging cu
ceilalti $i cu ispitele din jur.
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PREASFINTEI FECIOAR,E MARIA

Maici NeprihinitX, ocrotitoare milostivX a
Statelor Unite ale Americii, in rugi umile
cerem ca pimlntul tdu, care a fost pAngdrit
in ajunul marii tale sdrbdtori, sX fie biruitor
qi s5 redevinI sfAnt in aceeagi zi a marii tale
sfubXtori, atunci cend falsul dumnezeu al
unui soare rdsare va apune qi inEeJdciunea va
iegi Ia lumind, iar noi, care am luptat pentru
ca allii si fie liberi, vom fi eliberali la rAndul
nostru h sldvita mAntuire a copiilor lui
Dumnezeu.l

I Autorul face aici refedrc la sfubitoarea Neprihatlitei Zdmisliri, in contextul
istoric al datei de 8 decembrie 1941, cend Congresul Statelor Unite aie

Americii a decla,rat rizboi lmperiului Japonez cunoscut ii sub nurnele de

Jara Soarelui Risara - ca replici la atacul sLuprizi al acesnria din 7

decembrie 1941, de la Pearl Hmbour (nrr.).

6 Carte de rugiciuni

t

INTRODUCERE

Aceastd carte de rugiciuni este destinate soldatilor,
marinarilor, pugcaqilor marini, celor din paza de coast5,
tutwor fo4elor annate de acasl Ei de peste hotare - pe
uscat, pe mare sau in aer - precum qi civililor de acasd:
tuturor celor care trSiesc intr-o lume in rizboi, pentru
ca Dumnezeu, prin vietile noastre pline de rugiciune, sI
ne dea noud biruinla iar lumii intregi pacea Ei dreptatea
Sa. Aceastd carte nu este alcituite exclusiv din rugd-
ciuni, deoarece rargeciunea nu const5 doar in rostirea
unor cuvinte, ci qi in indllarea inimilor Ei a cugetelor
noastre cdtre Dumnezeu.

insuqi Domnul nostru PreasfAnt ne-a avertizat:
,,CAnd vE rugali nu spuneli multe ca pigAnii care cred ci
vor fi ascultali pentru vorbdria lor" (Mt 6,1.2 in acelaEi
spirit, sfAntul Augustin a spus: ,,E posibil sd ne mgdm
mai mult atunci cAncl spunem mai pulin, qi sd ne rugim
mai pu$n atunci cind spunem mai mult."

CAnd dragostea de Dumnezeu atinge o culme,
aproape cd devine prea profundX pentru a fi exprimatd

'? 
Citatele biblice din cup nsul ce4ii sunt date dupi editia romano-catolica a

Bibliei, apirutd la laqi, in20l6 \n.tL).

Inttoducere 7



in cuvinte. Din acest motiv cartea de falX cuprinde
refle4ii care sper cd ne vor provoca sX intrim in
meditalie qi comuniune cu Dumrezeu, asffel incAt. nu
doar sd vorbim cu El, ci sd fl 9i ascultim atunci cAnd El
ne vorbeqte. A,qadar, aceste refleqtii nu sunt menite doar
a fi citite, ci gi a fi pitrunse cu mintea. Fiecare gAnd ar
trebui sd ne fie de folos o perioadi insemnatd de timp.

Rugiciunea este un dialog, ,nu un monolog.
,Apropiati-vi de Dumnezeu qi El se va apropia de voi"
(Iac 4,8)!

Bucuria unui creEtin vine
ocazionale gi rugdciunile rostite,
cregtine ln mod intim gi intr-o asemenea misurd incAt
chiar qi in eEecurile qi sldbiciunile noastre ceilalli si
poat[ vedea familiaritatea cu Cristos, precum a ficut-o
gi Petru in momentul -sdu de sldbiciune: ,.gi tu erai cu
Isus Galileeanul. [...] Intr-adevbr, qi tu eEti dintre ei,
pentru cd qi accentul t5u te trideazl" (Mt 26,69;n).

nu din
ci din

dwoliunile
triirea vietii

8 Carte de rugiciuni Sdtndepdrtdmpaftl 9

CAPITOLUL I

SAINDEPARTAM PRAFUI,s
(Motive pentru a crede in Dumnezeu)

Nu exLstd Durnnezeu; lumea este doar o masindie-

$tii si existe cumva weo mqsinirie fErH un
proiectant? $tii sd existe cumva weun proiectant fhrh
inteligenld? Ai vlzut vreodatd o umbrh care si nu fie
produsl de iuminX? Ai citit r,neodatd o carte care sd nu fi
fost inainte in mintea autorului?

Pesemne ci ai vizut o lume fbrd Dumnezeul
Amintegte-li de cuvintele inteiepte ale soldatului din
bdtdlia de la Bataanq : ,,Nu exist5 atei in tranEee."

3 Se pare cd aici aurcrul face trimitere la episodul rcconstouirii zidudlor
Ierusalimului, a$a cum apare el descds in Nehemia, Vechiul Tesfament
(Neh 4,4), ca o paraleli la reconstruirea zidurilor credinlei noashe (zr.).
a Bialia de la Bataan Filipine) a arut loc inrc 7 ianuarie qi 9 aprilie 1942,

in timpul celui de-ai Doilea Rizboi Mondial, intre Statele Unir€ ale
Americii qi fortele aliate filipineze impotriva Imperiului Japonez (a.lr.).



Sunt ateu; nu credin Dumnezeu.

Ar exista oare interdi4ii, dacd nu ar exista ceva care
si fie interzis? Ar exista oare legi anti-tutun, dacX nu ar
exista ligdri? Cum ar putea oare exista atei, dacd nu ar
exista ceva impotriva cdruia sd crezi?

Ateismul nu este o doctrin{; este un strigit de
revoltd. ,,Noaptea ateul inclind sI creadi ci existi un
Dumnezeu."s

inainte de a-L nega pe Dumnezeu, intreabi-te de ce
il negi. Sd fie oare din cauza modului in care ili trliegti
viala? Un poem al lui Arthur Hugh Clough ii ironizeazd
pe cei care igi doresc sd nu existe Dumnezeu pentru cA

El interfereazi cu necinstea, cu frrXdelegea sau cu
dreptul lor de practicd:

Nu existX Dumnezeu, spune vicleanul,
Iar asta chiar e-o bucurie,

C[ci ce ]ucrdri frcea astfel din noi
Mai bine nimeni sX nu qtie.

Nu existi Dumnezeu, sau dac-ar exista,
GAndeqte negustorul, ar fi chiar hilar

Ca-n nume de riu El sX ia
Ci-mi pun niqte bani in buzunar.

Nu existb Dumnezeu, gAndeqte-un tirierel,
Sau chiar daci ar putea fi,

Cu siguranli n-ar wea ca oamenii
Si fie veqnic copii.

5 Expresia aparfine poetului englez Edward Young(1683-1765) (n.8.).

10 Cate de rugeciuni

Iar aitrii se-amigesc pe ei,
Pun totul la-ndoiall;

Gintlind cd El nu-existd, cAt li-i bine,
Trdiesc la nimerealX.

I

Cristos este un om bun; un mare bineJdcdtor.

Dacd Cristos nu este tot ceea ce a pretins cd este, Fiul
Dumnezeului celui viu, atunci El nu a fost un om bun!
Un om bun nu minte niciodatd; dar ar fi minlit dacd nu
ar fi fost Dumnezeu, pentm faptul ci Ei insuqi a spus cd
este f)umnezeu.

Un om bun nu ii conduce pe ai{ii inspre o falsd
credinlI. Iar El a cerut ca oamenii sd \i dea viala pentru
credinla in divinitatea Lui, ceea ce oamenii incd fac qi
azi.

Daci Cr{stos nu ar fi Dumnezeu, afunci nu doar cI
n-ar fi un om bun, dar ar fi cel mai viclean impostor qi
nememic pe carc l-a vdzut lumea intreag5.

Daci Cristos nu
ci e anticrist.

este Dumnezeu, atunci ar insemna

t

Nu am neuoie de religie.

Nu existb om care s[ aib[ nevoie de religie atAta timp
ci.t este filarnic qi e tot ceea ce wea sX fie qi ar trebui sd
fie.

Anarhigtii nu au nevoie tle lege: ei sunt o lege pentru
ei inqiqi.

Hitler mr avea ne.voie de Dumnezeu: tn trufia lui, el
(]ra un zeu.

SAindepdrtdmprqfuI \t



Cel care nu a gregit niciodatd nu are nevoie de
indreptare; tot a$a, cel care nu a sXvArqit niciodatl
r.reun pdcat nu are nevoie de un MAntuitor.

Domnul insugi a spus: ,,Nu au nevoie de medic cei
sXnitoEi."a

t

Nu auem libeftate; deciziile nrxrtre sunt predetenninote.

Atunci de ce mu\umim pentru un favor?
t

Nu existdbine sau rdu: totul depinde de cum priueSti
lua'urile.

Dacd nu existi deosebire intre bine qi rhu, cum se
poate ca Hitler sd greqeasci, pe motiv ci el e cel rdu, iar
noi sd avem dreptate, pe motiv cd suntem cei buni? De
ce ne afl6m in rizboi, dacd nu pentru simplul motiv cX

binele este mai prelios decit viala insd,Si?
t

Nu conteazd ce crezi; conteazd cum te por{i.

Nu conteazi daci existd sau nu reguli in fotbal;
conteazX felul in care ioci. Nu conteazd daci crezi sau nu
ci triunghiurile au trei laturi; totul depinde de cum Ie
desenezi. Nu putem oare vedea ci, daci credem greqit,
vom actiona gresit?

Problema cu Hitler gi alli tirani este cd ei practici
ceea ce predicd. Pentru cd doctrinele lor sunt greqite,

6 Cf.Mc 2,17 \n.tr.).

12 Caite de rugiciuni

faptele lor sunt gregite. Pentru cX nazismul in calitate de
credinld este gregit, faptele lui sunt mArqave.

t

C?eqtinismul afost trdit indeajuns qi afost gdsit d$citar.

Desigur, ali intAlnit lreodatd un cres,tin care nu doar
c[ Ei-a dat seama cX a greqit, ci gi-a dorit, de asemenea,

si nu fi greEit? Un creEtin care greqeqte continui sd

creail5 ci, totugi, cledin{a lui este adevirat5.
intotdeauna va exista sperante pentru cel care iqi dd

searna cd grege$te; dar nu va exista niciodati speran[d
pentru cel care, atunci cAnd greqeqte, spune cd face, de
fapt, un bine.z

Creqtinul, la fel ca oricine, se abate qi el de la drumul
drept, dar niciodatl nu va arunca harta.

,,Creqtinismul s-a dovedit a fi greu de tr5it qi, ca atare,
nu a fost tr5it indeajuns."

G. K. Chesterton - scriitor, junulist Si gdnditor mglez
Qszq-rys6)

SdindepdttdmptofuI 13
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CAPITOLUL il

cAnnuru PETTMP on nAzeor

,,De ce ingdduie Dumnezeu r5zboiul?" Dumnezeu ar
putea pune caplt rdzboiului, dar pretul plltit pentru
aceastd acliune ar fi diskugerea liberului arbitru al
omului. Nu luptim noi oare pentru a-i infr6nge pe
dictatori? Atunci de ce-I cerem lui Dumnezeu s[ devind
El insugi un dictator?

Dumnezeu nu va distmge libertatea noastrA pentru
ci Ei nu wea sh fie dictator. Iar acesta este moth'ul
pentru care Dumnezeu nu va pune capit r5zboiului.

I

Acest rlzboi este de fapt doar un episod in lupta
pentru AdevXr; nu marele AdevXr este cel care
reprezint5 un episod in r[zboi. Rizboiu] e un semn ci
oamenii sunt impobiva lui Dumnezeu Ei, ca atare, unii
impotriva celorla\i.

t
,,Domnul si indrepte inimile voastre spre iubirea lui

Dumnezeu gi spre perswerenla lui Cristos" (zTes 3,5).
Dac[ merge$ la o piesi de teatru misterioasX, pXrXsili
oare sala hr timpui primuiui act, in caz ci eroul este
ucis? Daci aveli increde,re ch dramaturgul are un plan

Gdnduipe timp de rdzboi 15



in desffgurarea actiunii unei piese de teatru, sX aveli
incredere cd qi Dumnezeu are un plan. OricAt de greu de
suportat este acest rdzboi, el are loc in vederea unui
deznodimint bun.

t
,,Suflete-al meu, in liniqte stai gi doar priveqte. Nu

judeca piesa inainte de-a fi gata. Cici intriga schimbdri
muite aratd. O noud zi, o nouh scend-aduce; actul final

incununeazd piesa."
Francis Quarles - poet englez (t592-t644)

t
A-fl iubi lara nu inseamni neapirat a-L iubi pe

Dumnezeu, dar a-L iubi pe Dumnezeu inseamnX a-!i
iubi qi {ara. Cezar este mai prejos decAt Dumnezeu, dar
Dumlezeu nu este mai prejos decAt Cezar.

f
Pe timp de rizboi trebuie si ne preocupe mai pulin

dac[ Dumnezeu este de partea noastr5, qi trebuie mai
mult sX ne intrebdm dacd noi suntem de partea lui
Dumnezeu.

t
Marea asigurare a victoriei este conformarea noastri

la planul lui Dumnezeu: ,,DacI Dumnezeu este pentfil
noi, cine este impotrila noastr[?" {Rom 8,3r).

R6vna inamicilor nostri in lupta lor impotriva lui
Dumnezeu va putea oare fi invinsi prin indiferenla
noastri fa!5 de Dumnezeu?

I

$tim ce urAm in acest rdzboi. S, tim oare ce iubim?
t

Aceia care pe timp de pace socotesc cd e de datoria
lui Dumnezeu sd le asigure bundstare sunt aceiasj care

16 Carte de rugiciuni
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pe timp de rizboi socotesc cd e de datoria lui Dumnezeu
si ii fereascd de rXu.

Dacd viala noastri pe pdmAnt ar fi totul gi nu am
avea suflet, atrnci ar fi, intr-adevdr, de datoria lui
Dumnezeu sd faci toate acestea pentru noi. Dumnezeu
nu ne va salva pielea, dar va face tot posibilul sd ne
salveze suflehrl.

Moartea nu este cea mai mare tragedie din lume; dar
pXcatul este.

,,Nu vX teme{i de cei care ucid tmpul, dar nu pot
ucide suflenrl! Temeli-vd mai degrab[ de cel care poate
sd piardl 9i tmpul qi sufletul in Gheend!" (Mt ro,z8)

f
Rdul din lume nu trebuie sd

indoiali existenla lui Dumnezeu.
exista dacd nu ar exista Dumnezeu.

inainte ca o gauri sd aparX intr-o hainX, trebuie ca
acea hainX sd existe; inainte ca moartea sX interwini,
trebuie si existe viala; inainte ca o gregeala sI fie
comisi, trebuie sX existe adevdrul; inainte ca o crimd si
fie sXvArEitd, trebuie sd existe libertatea Ei legea; inainte
ca un rbzboi sd se declangeze, trebuie sh existe pacea;
inainte ca diavolul s5 existe, trebuie si existe
Dumnezeu, pentru c[ insdsj rebeliunea impotriva lui
Dumnezeu a dat naqtere diavolului.

f
Nu se cuvine sh-L numim pe Dumnezeu ,,bun" doar

pentru ci ne indeplineEte dorintele, aqa cum nu se
cuvine sd-L numim pe Dumnezeu ,,rdu" doar pentru cI
nu ne indeplineqte dorinlele.

t
Acest rizboi nu este un iad, din simplul motiv cd

existd Dumnezeu. Daci Dumnezeu ingdduie acest

mX faci sX pun la
Rdul nu ar putea


