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Fra ilor, având daruri de multe feluri dup Darul care este
dat nou : ori prorocie dup
m sura credin ei, ori slujb ,
întru slujb , ori cela ce înva ,
întru înv tur , ori cel ce
mângâie, întru mângâiere, cel
ce d ruieşte întru nevicleşug,
cel ce este ispravnic, întru osârdie, cel ce miluieşte întru buna
voin .
Dragostea nef arnic , urând r ul, lipindu-v de lucrul
bun, cu dragoste fr easc unul pe altul iubind, cu cinstea unul pe altul mai mare f când, cu osârdia nelenevoşi, cu duhul arzând, Domnului slujind, întru n dejde
bucurându-v , întru necaz r bdând, întru rug ciune
îng duind, în trebuin ele sfin ilor p rtaşi fiind, iubirea
de str ini urmând. Binecuvânta i pe cei ce v prigonesc
pe voi, binecuvânta i şi nu osândi i.
Romani, Cap. 12, Stih 6 până la 15
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DESPRE RUG ţIUNE
LA DIFERI I SFIN I P RIN I
AI BISERICII
(texte alese)
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Sfântul Grigorie de Nissa
Noi, cei care ne dorim aurul curat, trebuie s folosim
puterea rug ciunii, aşa încât, pentru noi, s ias comoara
la suprafa , împ r ind-o în mod egal, dar, cu toate acestea, fiecare o primeşte în întregime.


Topitoarea, încearc aurul, iar pozi ia noastr la rug ciune, încearc zelul şi iubirea noastr f r de
Dumnezeu.


S nu rosteşti cu mândrie cuvintele rug ciunii, pentru
c , de multe ori, simplu şi f r de mândrie, şoaptele
patimilor i-au putut mul umi Tat lui ceresc.


Aşa cum mânc rurile devin mai gustoase cu ulei şi
sare, tot aşa via a în eleapt , cur ia şi lacrimile îi dau
rug ciunii o însemn tate mai mare.


ţel care ine în mân toiagul rug ciunii nu va putea
s se împiedice şi chiar dac se va împiedica, nu va c dea
întru totul.

Cuviosul Simeon Noul Teolog
Pe cât de mare este diferen a dintre aşternutul moale
şi patul de fier înroşit, pe atât de mare este diferen a
dintre bucuriile şi desf t rile acestei vie i trec toare şi
întâlnirea şi discu ia cu Dumnezeu.
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Cuviosul Maxim Mărturisitorul
Dac rug ciunea nu se coboar în adâncul sufletului,
lacrimile nu vor putea s -i inunde chipul.


Aşa cum este mâncarea nes rat pentru gât, tot aşa
este rug ciunea min ii f r evlavie.


Pe câini îi asmu i împotriva ta cu b ul, în timp ce pe
diavoli îi asmu i cu adev rat prin rug ciune.

Cuviosul Nil Ascetul
ţând diavolii te v d preg tit pentru a te ruga cu adev rat, î i bag în cap, cu viclenie, anumite gânduri despre lucruri care, chipurile, ai nevoie, f cându-te s ui i
rug ciunea, iar în acest fel mintea ta cade în capcan ,
cerând rezolvare la aceste probleme, care se cheam «folositoare».


Rug ciunea face s r sar blânde ea şi s dispar lipsa
de mânie, aduce bucuria şi mul umirea, ferindu-te de
triste e.


Dac eşti teolog, te vei ruga cu adev rat, iar dac te
rogi cu adev rat, numai atunci eşti teolog.


Nu te vei putea s te rogi curat dac te încurci cu
bunuri materiale şi te tulburi cu griji lumeşti, pentru c
rug ciunea înseamn lep darea de gândurile p mânteşti.
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Omul care este legat nu poate alerga şi nici mintea nu
poate alerga spre rug ciunea spiritual , dac lucreaz ca
un sclav pentru patimi, fiind legat de acestea.


Atunci când te rogi, s nu- i doreşti ca cererile tale s
se împlineasc în modul în care î i doreşti tu, ci aşa cum
vrea Dumnezeu! (Atunci când te rogi, fac -se voia lui
Dumnezeu şi nu a ta.)


Dac atunci când stai la rug ciune eşti cu b gare de
seam , preg teşte-te s primeşti atacurile diavolilor,
pentru c se vor n pusti asupra ta din invidie, asemenea
fiarelor s lbatice!


Aşa cum pâinea este hrana trupului, rug ciunea este
hrana min ii.


Aşa cum vederea este mai presus de toate sim urile,
rug ciunea este cea mai dumnezeiasc dintre toate virtu ile.

Sfântul Nicodim Aghioritul
ţând ar trebui s te rogi o or şi, din cauza lenevirii,
i se pare prea mult, începe s te rogi ca şi când ar trebui
s o faci doar un sfert de or şi abia atunci o s vezi cum
te vei ruga mai mult de jum tate de ceas!


Dac , vreodat , stând la rug ciune, vei sim i c î i este
greu, opreşte-te s te rogi pentru o perioad , ca s nu
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spui prostii, şi apoi revino la rug ciunea ta! La fel s faci
şi atunci când ai de lucru!


Prin rug ciune putem s lu m de la Hristos nu numai
ceea ce am cerut, dar şi altceva mai bun, pe care nu l-am
cerut.


ţând ne rug m cu adev rat, devenim str ini ai propriei persoane, fii ai lui Dumnezeu şi mai presus de
diavol.


ţând te rogi, credin a ta trebuie s fie aceea c voin a
ta se uneşte cu voin a lui Dumnezeu şi nu voin a lui
Dumnezeu s fie de partea voin ei tale!


ţând te rogi, mai întâi trebuie s -L sl veşti pe Dumnezeu,
în al doilea rând s -I mul umeşti pentru binefaceri, în al
treilea rând s - i m rturiseşti p catele cu inim smerit
şi în al patrulea rând s ceri lucruri spre mîntuirea ta!


Întotodeauna trebuie s te rogi cu r bdare, pentru c
r bdarea smerit Îl face miluitor pe Dumnezeul cel
neînvins!
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