
RUGĂCIUNI
PENTRU BIRUINȚA 

ASUPRA VRĂJMAȘILOR 
VĂZUȚI ȘI NEVĂZUȚI



RUGĂCIUNI PENTRU BIRUINȚA 
ASUPRA VRĂJMAȘILOR 

VĂZUȚI ȘI NEVĂZUȚI

SFÂNTUL NICOLAE
VELIMIROVICI

Traducere din limba sârbă de 

IONUȚ și SLADJANA GURGU





5

Minunat ar fi dacă această cărticică a 
Sfântului Nicolae Velimirovici ar ajunge 
doar la cei care, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
vor să devină sfinți. 

Ne jeluim că nu mai citesc oamenii cărți 
în vremea noastră, dar nu înțelegem că mai 
înainte au părăsit rugăciunea, care lectură 
este. Și puțin ne rugăm, pentru că puțin iu-
bim și puțin înțelegem rostul rugăciunii în 
viața noastră.    

Sfinții gustă taina rugăciunii, se hrănesc 
din aceasta și o împart cu ceilalți, spre a 
spori fericirea tămăduirii pe pâmânt. Sfin-
ții pricep originea dumnezeiască a rugăciu-
nii, văd puterea ei asupra lor și asupra ce-
lor din jur, făcând din ea rațiunea lor de a fi 
și de a vorbi. Sfinții înțeleg că a te ruga în-
seamnă a lupta neîncetat cu păcatul, cu dia-
volul și cu moartea. 

Biruințele rugăciunii – 
Pravilă arhierească 
pentru cei care vor 
să devină sfinți
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De aceea, biruințele rugăciunii ne înfăți-
șează ca fii ai Tatălui, după o lungă înstră-
inare; ca slujitori ai Fiului, după o amară 
robie și ca mărturisitori curajoși în Duhul 
Sfânt, după nenumărate înșelări și umilințe.

Rugăciunile sfinților străpung timpul, ia-
dul și inimile noastre din piatră. Ele înfăți-
șează nostalgia Raiului din care am căzut, 
luminează în întunericul nostru lăuntric și 
zdrobesc vârfurile colțuroase ale inimii.

Dar cum se plămădește rugăciunea sfân-
tului? Nefiind o virtute în sine, starea de ru-
găciune este dar duhovnicesc, milostenie ce-
rească pentru omul care se îndreaptă spre 
Dumnezeu. Nu de puține ori vedem în vie-
țile sfinților cum între această revărsare de 
har, smerenia omului și evlavia lui față de 
Maica Domnului există o strânsă legătură. 

Ni se pare că rugăciunile Sfântului Epi-
scop Nicolae Velimirovici sunt când întreba-
re a omului, când răspuns al Duhului; când 
coborâre în sine, când înălțare pe aripile ha-
rului; când teologie și conglăsuire cu Sfinții 
Părinți, când doxologie și împreună cântare 
cu Puterile cerești. Și nu greșim, dacă soco-
tim astfel, pentru că în însăși taina sfințeniei 
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lui se ascunde taina rugăciunilor sale. Lita-
niile acestea arhierești din lucrarea sa, Rugă-
ciuni pe malul lacului /Predania, 2016/, au fost 
aici reașezate și însoțite de titluri potrivite, 
la cererea și spre folosul duhovnicesc al cre-
dincioșilor români.

Nu luați în mâinile voastre această armă 
puternică voi care vreți ca viața să vă rămâ-
nă așa cum este! Nu citiți aceste rugăciuni 
voi care iubiți iluzia unei fericiri fără sufe-
rința despătimirilor! Nu împliniți cele citi-
te voi care, necrezând în Dumnezeu, alegeți 
dramatica veșnicie a omului vechi! Nu răs-
pândiți vestea biruinței răului prin rugăciu-
ne voi care nu înțelegeți că „război neîncetat” 
este viața creștinului pe pământ!

Și invers! Apropiați-vă toți cei care simțiți 
nevoia înnoirii lăuntrice! Gustați frumuse-
țile negrăite ale harului voi care ați înțeles, 
de acum, ce este deșertăciunea deșertăciu-
nilor! Îmbărbătați-vă fraților în Domnul, pe 
cărarea cea strâmtă a Crucii, și nu uitați vre-
odată cuvintele Sfântului Nicolae: „Lumea 
se teme de voi, căci voi putere aveți, iar ea 
este neputincioasă.”

Daniel Mazilu
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Ajută-mi a mă naște din nou, Treime 
de-ó-fíiere!

În zadar mă căznesc a mă limpezi în mo-
cirloasa albie de râu prin care curge viața 
mea. De pâraiele tulburi, care în râul meu 
se varsă, nu am putere a mă apăra.

În munte înalt mă ridică, și fă-mă din nou 
izvor limpede curgător. Cu legământ mă leg 
Ţie: peste piatră seacă voi curge și apa mea 
nu o voi mai tulbura. Chipul Tău în mine 
Îți vei oglindi, și îl vei recunoaște. Îngerii 
Tăi întru mine se vor pogorî, și pogorârea 
nu o vor simți. 

Nici o singură salcie nu-și va arunca um-
bra în apa mea, și nici un singur șarpe în re-
cile mele repejuni nu va cuteza să pătrundă.  

Ajută-mi doar să pun iarăși început. Cu le-
gământ mă leg Ţie: nou veșmânt din fire noi 
voi țese. De ajuns m-am căznit, împreună 

Rugăciune 
pentru început bun
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cu cei deaproape ai mei, ca să cârpim peti-
ce noi la haine vechi. Peticele cad, vechitu-
rile se destramă, și hidoasa noastră goliciu-
ne ne umple fața de rușine. 

Înțelepții Riși de sub crestele Himalaiei 
despre noi nașteri vorbesc, care, precum zic 
ei, sunt mai multe la număr decât nisipul 
mării. Dar la ce mi-ar folosi toate acele naș-
teri, ce nu fac decât să slujească drept poar-
tă de trecere dintr-o temniță în alta? 

Pentru o singură naștere mă rog Ţie, pen-
tru nașterea din Duh. Din apă sunt născut, 
și cu apă sunt botezat, și ca o turbure apă pe 
pământ mă târăsc. 

Cu-adevărat, nașterea din apă este doar o 
prorocire a nașterii din Duh, și botezul cu 
apă, doar o prorocire a botezului cu foc.

Cu apă suntem făcuți oșteni, dar cu Du-
hul suntem făcuți biruitori. 

Nu lăsa, Doamne al meu, ca oșteanul Tău 
să lupte o viață întreagă, și înfrânt să-și sfâr-
șească ostășirea. Nască-se întru mine un bi-
ruitor, care nici măcar o clipă să nu se îndo-
iască că pentru biruință s-a născut.

Oștire a înfrângerii naște apa, pe când 
Duhul naște oștire a biruinței. Ajută-mi a 
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mă naște din nou, Treime de-ó-fíiere, ca să 
se arate întru mine omul pe care îl aveai în 
mintea Ta mai nainte de veac: încins cu pu-
terea Ta, împodobit cu înțelepciunea Ta, lu-
minat cu curăția Ta!

Ca Tu să fii cel ce intră prin ochii mei, și 
nu lumea. Ca inima mea numai după Tine 
să tânjească. Ca în sufletul meu doar să-
mânța Ta să zămislească. 

Nu mă lăsa, Treime Sfântă, să-mi dau du-
hul ca un om îmbătrânit, să mă destram ca 
o haină ponosită, în zadar peticită și mai rău
ferfenițită. 

Lumea a adus bătrânețe în sufletul meu, 
iar aceasta cu totul l-a pecetluit, lăsându-și 
pecețile asupra lui, ca din pricina lor să bo-
lească, și să se îngrozească, și – să moară.

Când din nou întru oasele mele sufletul 
meu se va naște, atunci și oasele mele vor 
întineri. Și în sufletul meu o singură pece-
te va fi: pecetea darului Duhului Sfânt. În 
zadar cerca-va lumea să își pună pecetea 
asupra mea și ca pe o oaie a sa să mă în-
semneze: peceții sale loc nu va afla. Căci cel 
născut din nou va fi plin de pecetea Ta, Tre-
ime de-viață-dătătoare, și plin de viața Ta. 
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