„Iată, ochii Domnului spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui
ca să mântuiască sufletele lor.” – Ps.32, 8
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O nevoitoare din secolul al XXlea, în varsta de 22 de ani, îmi
scrie: „Mi-e foarte greu: pe langa
raspandire, ma biruie gandurile
rele si nu îmi vine sa fac nimic, nu
ma trage inima spre nimic din cele
duhovnicesti. Am început sa-mi
amintesc de viata mea trecuta:
dansuri, teatru, scena.” Din fericire,
în continuare scrie: „Mi-e foarte
frica, nu vreau sa ma întorc înapoi.”
Ce i-ai raspunde tu la asta? Eu
i-as raspunde asa: „Înainte de a zidi
lumea si omul, Domnul stia ca
omul zidit de El va cadea de la El,
ca va merge pe calea cunoasterii
binelui si raului, ca fara un ajutor
dumnezeiesc aparte va pieri de tot
- si totusi, l-a zidit si a hotarat

dinainte sa-l mantuiasca printr-un
mijloc de nepatruns chiar si pentru
mintile îngeresti, vadind iubire si
întelepciune
cu
adevarat
dumnezeiesti, care întrec orice
întelegere. Domnul L-a dat pe Fiul
Sau Îisus Hristos, ca oricine crede
în El sa nu piara, ci sa aiba viata
vesnica. Cugeta mai adanc la asta!
Îata ce jertfa a adus Dumnezeu,
iata ce putere are Îubirea
dumnezeiasca fata de omul cazut,
care a jignit-o! S-a înomenit, a
rabdat tot felul de jigniri, a fost
rastignit între talhari, ca cel mai de
pe urma dintre oameni! Pentru ce?
Pentru mantuirea tuturor, pentru
mantuirea ta, auzi? Pentru tine a
atarnat pe Cruce. Ce am putea dori
mai mult de la Domnul?
El a deschis usile Raiului, l-a
apropiat de Sine pe om în asa
masura încat amesteca Trupul si
Sangele Sau cu el. În fiecare
secunda este cu fiecare om ce
crede în El si doreste sa vina la El,
îndelung ne rabda pacatele,
tradarile, necuratia, asteptand
pocainta si întoarcerea noastra.
Din partea Domnului a fost facut
tot ce se putea face pentru
mantuirea
noastra,
au
fost
întrecute toate masurile iubirii,
îngaduintei, îndelungii-rabdari.
Dar noi ce facem? Este nevoie
si din partea noastra de credinta de credinta lucratoare, adica

dovedita prin faptele credintei în
Dumnezeu si în Domnul lisus
Hristos si în purtarea Lui de grija
pentru noi. Daca omul vrea sa fie
cu Domnul si aici, si în veci, si va
dovedi aceasta dorinta prin
faptuirea pe cat îi sta în putere a
poruncilor si prin pocainta pentru
scapari, nimeni si nimic nu-i va
putea pune piedica: nici dracii, nici
oamenii,
nici
patimile
si
neajunsurile sale, findca Domnul
vrea mantuirea omului mai mult
decat omul însusi. Si cine se poate
împotrivi lui Dumnezeu, cine e mai
puternic decat El? Nimeni si nimic.
Asadar, oricine doreste mantuirea
sa nu se descurajeze si sa nu se
teama ca nu se va mantui, ci doar
sa doreasca neclintit a fi cu
Domnul si sa strige mereu catre El,
descoperindu-Î
neputintele,
patimile sale, pornirile sale,
dezgolindu-si înaintea Lui întreg
sufletul si rugandu-L sa-l vindece si
sa-l curete de toate cele
necuviincioase. Îar Domnul va face
totul.
Sursa: Cuviosul Nikon Vorobiov, Cum să
trăim în ziua de astăzi, Editura Sophia

Prin
rasunatorul
strigat
,Doamne" preamarim pe Dumnezeu,
maretia Lui slavita, pe Împaratul lui
Îsrael, Facatorul a toata faptura
vazuta si nevazuta, Cel de care
tremura serafimii si heruvimii.
Prin preadulcea chemare si
invocare „Îisuse” marturisim ca e de
fata Hristos, Mantuitorul nostru, si-Î
multumim cu recunostinta ca ne-a
cinstit cu viata vesnica. Cu cel de-al
treilea
cuvant
„Hristoase"
teologhisim, marturisim ca Hristos e
Însusi Fiul lui Dumnezeu si
Dumnezeu. Nu ne-a mantuit un om,
nici un înger, ci Îisus Hristos,
adevaratul Dumnezeu.
În continuare, prin cererea
intima „miluieste-ma” ne închinam
si cerem ca Dumnezeu sa ne fie
milostiv, împlinind cererile noastre
mantuitoare, dorintele si nevoile
inimilor noastre. Îar acel „pe mine",
ce dimensiuni are! Nu sunt numai
eu însumi; sunt toti cei înscrisi ca
cetateni în Împaratia lui Hristos, în

sfanta Biserica, sunt toti cei ce
alcatuiesc madularele trupului Sau.
Si, în sfarsit, ca rugaciunea
noastra sa fie mai deplina, încheiem
prin
cuvantul
„pacatosul",
marturisind - suntem pacatosi –,
precum au marturisit si toti sfintii,
iar prin aceasta marturisire s-au
facut fii ai luminii si ai zilei.
Din toate acestea întelegem ca
rugaciunea cuprinde o doxologie, o
euharistie, o teologhisire, o chemare
si o marturisire. Rugaciunea mintii e
un lucru care umple întreaga creatie
si ajunge pana la noi, oamenii.
Apostolul Pavel, precum va
amintiti, spune ca Dumnezeu Î-a dat
Fiului Sau un Nume care este mai
presus de orice lume, ca întru
Numele Lui sa se închine Lui toti cei
ce se roaga (Flp 2, 9-11). Îar
rugaciunea noastra vrea sa fie
neîncetata (1 Tes 5, 17). Vrand cu
atat mai mult ca Numele lui lisus sa
fie în mintea si în inima noastra,
parintele apostolic Herma spune ca
trebuie sa ne rugam cu Numele lui
Hristos, ca si cum l-am purta pe noi
ca pe o haina, si sa nu o mai dam jos
niciodata.
Sfantul Vasile cel Mare cunostea
rugaciunea mintii si vorbea despre
ea în aceleasi cuvinte pe care le
folosim si astazi; spunea ca e
rugaciunea universala a Bisericii. Îar
Sfantul Îoan Hrisostom ne îndeamna
sa spunem: ,Din zori si pana-n seara

strigati: Doamne, lisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne!".
Sa ne aducem aminte acum de
cativa Parinti ascetici, care nu
accentueaza nimic altceva atat cat
recomanda rugaciunea lui Îisus. Ne
este foarte cunoscuta treimea
Sfintilor
Îoan
Scararul
cel
deopotriva cu îngerii, Îsaac Sirul
care te înalta si Simeon Noul Teolog
cel cufundat în Duhul. Ei analizeaza
rugaciunea atat pentru cei ce
vietuiesc în pustie, cat si pentru cei
ce sunt în manastiri, precum si
pentru cei ce se afla în lume. Prin
urmare,
conditia
preliminara
fundamentala a rugaciunii mintii e
credinta ca ea nu este pur si simplu
o rugaciune, ci o adevarata
împartasire de Dumnezeu si temelia
îndumnezeirii
prin
lucrarile
dumnezeiesti ale neapropiatului
Dumnezeu, Care prin ele coboara
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pana la noi si Se uneste cu noi
pacatosii. Îar avand pe Dumnezeu,
avem pe Tatal si pe Fiul împreuna
prin Duhul Sfant. Însusi Cuvantul
întrupat, Împaratul cerurilor, Care
cu un singur deget poate tine
întreaga faptura, e tinut de catre
noi! Întra în noi, petrece si umbla în
noi.
Ca la Marea Tiberiadei, cand
ucenicii au prins o multime de pesti,
iar Îoan i-a spus lui Petru: „Domnul
este!” (În 21, 7), asa si noi, cand
aruncam navoadele rugaciunii, am
putea repeta cu toata încredintarea:
„Domnul este!”, fiindca Biserica
noastra ne încredinteaza ca acolo e
El. Îata! E de fata Însusi Dumnezeu!
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