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Culegere de cuvinte ziditoare de la Mantuitorul
nostru lisus Hristos gi de Ia Sfinli Parinli

t00
de pastile duhovnicegti
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,,Doamne Iisuse Hristoase Fiule

al lui

COMPLEX

Dumnezeu, pentru rugiciunile Preacuratei Maicii
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Tale qi ale Sfin{ilor plrinfilor noqtri, iartd-ne,
miluieqte-ne qi ne mf,ntuiegte pe noi!". Amin

Vi

rog Ei pe voi si continuali si

mine qi

vi

ruga{i pentru

l.

si mi ierta{i daci v-am supirat cu ceva.

Pace Ei bucurie ve;nici in Duhul SfAnt la

Omul care are dorinta de a se mAntui va fi

urmirit

toati

de mila lui Dumnezeu.

il

va

urmiri pini

in ultima clipi, pentru ci Dumnezeu gise$te cu
lupa pe care o are moleculele dorin{ei de

lumea!

mAntuire din inima sa. Le va pune pe acestea in
Cu dragoste in Hristos,

valoare qi ii va da omului puterea de a se mintui

Mihai Nequ

pAni la urmi. Sfinta Evanghelie a lui Hristos
aduce

multi m6ngiiere

o cercetafi ca

qi

vI povifuiesc

21

I

si

si ave{i lumina Lui in viata voastri.

{*esp;"* r'rgieiirrrr si ir}ii$fliirt - littec}
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2.

sufllqulu

Existenla noastri de fiin(e create ,,dupi

chipul qi dupi aseminarea" lui Dumnezeu se
intemeiazi pe un element semnificativ' iar acesta

min{ii curate pentru

a

nu mai fi atras5, pentru ci,

atunci, unul singur era vrijmaqul, adicl diavolul.

Acum, insi, sunt mii de primejdii pentru minte,

diferen(iazi pe noio oamenii * crea{i ,,dupi chipul

pentru ci, dupi cidere, de vreme ce
personalitatea omului s-a dezintegrat, el este
inviluit intr-o multitudine de denaturdri qi

qi aseminarea" lui Dumnezeu, intr-un

schimbdri. Toate felurile de patimi, obiqnuin{ele

este mintea. Mintea, aceasta,

cele rele, crealia care se supune qi ea striciciunii,

este mintea. Pe toate celelalte Ie au si celelalte

fipturi ale crea{iei qi animalele. Ceea ce ne

cuvAnt ,"theoidia"
a fost

-

atrasi, la inceputuri

qi nu s-a

pizit. Aceasti

minte a fost atrasi de citre diavol qi nu gi-a

plstrat figlduin(a. Degi a primit cuvAntul lui
Dumnezeu Tatil de a pizi porunca, mintea nu a
rezistat si a fost ingelati. L-a crczut pe inqelitor'

nu pe Dumnezeu. Deci,, greseala incepe de la
minte. De aceea, acutrn, toatl incercarea gi toati
lucrarea noastri este restabilirea si pistrarea

toate acestea lupti astizi ca

si

dea de lucru

(ini captivl, si nu-i permitd si-qi faci
lucrarea sa qi si gAndeasci la dragostea lui
min{ii, s-o

Dumnezeu.
{
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Astfel, adeseori noi judecim fipturile lui

Dumnezeu

in loc si ne predirn voii lui
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Dumnezeu. Cine se predi pe sine voii
acela

4.

Lui sfinte,

daci intreagi aceasti incipere ar fi plini

priceapi toate, acela e neiscusit in viafa
duhovniceascd, Ca si cunoascd voia lui

si

viermi,

Domnul il va povi{ui prin harul Siu qi via{a ii va

aceste

ci

sinitos la suflet qi la minte qi vede cu mintea

se roage

impirilia Cerurilor!

pe

5.

Omul nu a fost zidit cu inclinafii picdtoase,'

dar, in urrna c6derii in picat, darurile cele bune

il

sidite in sufletut lui s-au preficut in patimi.
Nevoia de a menca s-a preficut in licomie a

lui

Dumnezeu

pentru lume, ;i aceasta pAni la

lacrimi.
{intrc iarjr;i

chinuri' pentru

indurim cu bucurie

lumea gi chiar dacd iqi

aduce aminte de ea, iubirea

invafi si

ei ar mAnca trupul nostru' qi noi de vii

e

Domnul gi il iubeqte in smerenia duhului' iar din

uiti

cu

bolnav sau

nenorocit, va fi bucuros in sufletul lui pentru

pricina iubirii Lui

;i

am putrezi, tot ar trebui sI

se supuni ei, gi atunci

fi u;oari. Chiar daci acel om ar fi

gitit pentru noi o

slavi a;a de mare qi atita fericire in cerurio ci

afli odihni, dar cine igi chinuie mintea si

Dumnezeu, trebuie

Bucuria mea! Dumnezeu a

pintecelui,, nevoia de a bea in be{ie' sim{imdntul
I
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I

firesc de dezgust

fa{i

I

4tl!oliir i)

semenitor. inclinalia

de rdu

in cruda osflndire

citre inmul{irea

a

neamului

I
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omenesc

in adulter

s,i desfrAnare,

iar darul de

ne mAnia impotriva diavolilor, cei ce seamini

in

sufletele noastre, s-a preficut

impotriva semenilor nogtri.
(Mirturii din yiata monahali - Iosif

in

a

riu

mAnie

atit mai mult El, se
inliuntrul tiu. $i pe cAt mai mult

insufi lui Dumnezeu, pe
siligluieqte

locuieqte Dumnezeu in tine, pe atdt

il

cunoqti qi-L

iubegti mai mult, Astfel ajungi si-i cunoqti gi
Isihastul)

si-i

iubeqti mai mult qi pe oameni.
{Sfintul Grigorie Teologul)

6.

Calugirul

se

roagi pentru cei

ce

nu qtiu sI

se

roage, pentru cei ce nu vor sI se roage, pentru cei

care nu pot

si

se roage qi

in

specialo pentru cei

8.

Credinla, acest minunat aparat dumnezeiesc,

sidit intru noi in chip de neinfeles noui, capteazi

care nu s-au rugat niciodati,

acestea a$a cum aparatul radio capteazi undele

(Sfentul Nicolae Velimirovici)

eleclromagnetice"

cu neputin(i de prins IEri

ajutorul siu, unde socotite ca inexistente inainte

l.

de inventarea radioului. Dar iatX
Ca sI-{i pofi iubi aproapeleo trebuie sI te

umpli de Dumnezeu. Pe

cit te deschizi

pe tine

ci

,'cele

inexistenteoo s-au dovedit a exista! Acurn qtim cu

tolii ci astfel de unde ne inconjoari in

chip
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nevizut ;i impanzesc pimentul intreg. intocmai
este qi cu credin{a.

Ea capteazd undele din lumea

ta nevrednici, cunoaqte-fi originea ta. Nu uita ci
egti

striin aici

qi toate

ifi sunt striine ! $i dacn {i-

cealalti qi ne convinge cu iscusinfl de existen{a

au fost date de dulcele Dumnezeu, intoarce-le cu

di

inima curati, din ale Sale, ale Sale : ,,ale Tale

,,Credin!a este
dovedirea lucrurilor celor nevizute'n. (Evr. 1l: 1)

dintru ale Tale". Daci te urci la ceruri qi vezi pe
Sfin{ii ingeri, dacl auzi glasurile Puterilor

I erts{iorliui

Ceretti, daci teologhiseqti $i inveli pe ceilalli,
daci ai biruit toate viclesugurile demonilor, daci

ingerilor qi a diavolilor. Sfintul Apostol Pavel

o defini{ie clasicl credinfei:
iliiatii

duh$1'nire:rseii

urt{}tl$x - .'\.h. Bei'a!;$!
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scri qi vorbeqti gi fiptuieqti, toate sunt dar de la

9.

Asadar, ce ai qi

si

nu

fi

primit,

Dumnezeu.
omule

mAndru ? Iar daci ai primit, de ce te mAndreqti

fi primit ? Cunoagte-fi' suflete
pe Bineficitorul tiu qi ai griji si nu'{i

ca gi c0nd nu ai
smerit,

insuqeqti lucruri striine - cele ale lui Dumnezeu -

Voi insi, care a1i vizut qi afi auzit atAtea

lucruri, trebuie si in(elege(i ci desfitirile cele
trecitoare se duc ca umbra qi timpul vie{ii
noastre fuge, trece repede

qi nu

cunoaqte

intoarcere. Timpul vie{ii acesteia este timp de

ca fiind dobf,ndite de tine. Cunoaqte-(i existen{a
29

