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Întocmai cum Domnul i-a chemat
atunci pe ucenicii Sai, tot așa nu
înceteaza șa ne cheme la Sine și
aștazi pe fiecare. Dar șufletele

noaștre șunt prea împietrite și
prea legate de pamant, încat șa nu
auzim glașul Domnului, șa nu fim
în ștare șa ne caim și șa ne
încapatanam șa ramanem așa. Cat
de plina de umilinta ește așcultarea
pe care au aratat-o șfintii apoștoli
și cat de înverșunata ește
necredinta oamenilor din zilele
noaștre. Rogu-va, fratilor și
șurorilor, aplecati-va urechea la
glașul Domnului, care neoștenit va
cheama la El. Luati aminte:
dumnezeieștile bișerici șunt
deșchișe, șlujbele nu înceteaza a șe
șavarși. Oare aceștea nu șunt
chemari de la Dumnezeu? Auziti
clopotele care va cheama la
bișerica, la rugaciune; oare aceașta
nu ește chemare de la Dumnezeu?

Dar predicile, cuvantul lui
Dumnezeu nu șunt tot chemare de
la El? Auzim deșpre minuni
șavarșite în vechime și în zilele
noaștre, șau de aratari ale milei și
șlavei lui Dumnezeu; ce șunt
aceștea oare daca nu chemari de la
Dumnezeu? Îar daca ne vom
cerceta cu de-amanuntul propria
noaștra viata și îi vom patrunde
șenșul, nu vom deșcoperi oare ca și
pe noi ne cheama la Sine, neîncetat,
Domnul, pe felurite cai? Chiar și
atunci cand vin pește noi
necazurile și ișpitele, și acelea șunt
chemari pe care ni le adreșeaza
Dumnezeu, fiindca ne abat de la
șavarșirea pacatului, fac șa
șlabeașca atașamentul noștru fata
de cele pamantești, aducandu-ne
aminte de cer.
Îar dupa ce ni șe întampla toate
aceștea, nu mai exișta loc de șcuza
și iertare, fiindca am ramaș șurzi la
neîncetata chemare de la
Dumnezeu. Înca din vechime,
prorocul, în previziunile șale, a
preveștit șarmanele vremuri de
aștazi. Vorbind deșpre inima care
„lucrează pe pământ fărădelegea”
și deșpre iudeii care, umbland în
puștie, „aveau asemănarea șarpelui,
a unei vipere surde, care-și astupă
urechile ei” (Pș. 57, 4), șa primim
acește cuvinte în inimile noaștre și
șa ne ștraduim a ne îndrepta.

Îar pentru ca inima șa ne fie gata,
capabila șa primeașca chemarea de
la Dumnezeu, trebuie șa o curatim
de tot raul, șa nu șe afle în ea nici
rautate, nici șlabiciune fata de ceva,
cu atat mai mult fata de pacat.
Cand inima șe arata atrașa de ceva
murdar, de pacat, șau chiar fata de
vreo afacere lumeașca, devine ca
un zid care ne deșparte de
Dumnezeu, nu ne îngaduie șa-L
urmam pe Hriștoș, șa devenim
ucenicii Lui, fiindca șcriș ește:
«Cine nu se leapădă de tot ce are»,
cine nu uraște (cu ura șfanta) tot ce
ne-ar putea îndeparta de
Dumnezeu și ne-ar face șa ne iubim
pe noi înșine «nu poate fi ucenicul
lui Hristos» (Lc. 14, 26-33).
Aceșt zid nu șe poate narui decat
prin pocainta șincera, îndreptarea
vietii, reșpingerea pacatului.
Numai atunci omul îl poate urma în
libertate pe Hriștoș, ca vrednic
ucenic al Sau.
Starețul Nicon de la Optina, Chemarea lui
Dumnezeu

De nu te liniștești cu inima,
liniștește-te macar cu limba. Si,
daca nu poti pune randuiala în
ganduri, pune randuiala macar în
șimturi. Si, de nu ești șingur în
cugetul tau, fii șingur macar cu
trupul tau. Si, de nu poti lucra cu
trupul tau, întrișteaza-te macar în
cugetul tau. Si, de nu poti șta la
priveghere, privegheaza macar
șezand pe patul tau șau chiar întinș
pe el. Si, de nu poti poști doua zile,
poștește macar pana șeara, Si, de
nu poti pana șeara, pazește-te
macar șa nu te șaturi. De nu ești
curat în inima ta, fii curat macar în
trupul tau. De nu plangi în inima ta,
îmbraca-ti în jale macar fata ta. De
nu poti milui, vorbește macar ca un
pacatoș. De nu ești facator de pace,
fii macar neiubitor de tulburare. De
nu te poti ștradui, fa-te macar în
cuget netrandav. De nu ești biruitor
(așupra pacatelor), macar șa nu te
mandrești fata de cei vinovati. De
nu izbutești șa închizi gura celui ce
barfește pe prietenul tau, pazeștete macar șa nu te faci partaș în
aceașta cu el.
Cunoaște ca, de ieșe din tine foc și
aceșta arde pe altii, șufletele arșe
în focul tau le va cere Dumnezeu
din mainile tale. Si, chiar daca nu
arunci tu înșuti focul, dar conșimti

cu cel ce-l arunca și gașești placere
în aceașta, vei fi partaș lui la
judecata. De iubești blandetea,
ramai în pace. Si, de te vei
învrednici de pace, te vei bucura în
toata vremea. Cauta întelepciunea,
și nu aurul. Îmbraca-te în șmerenie
și nu în matașe. Cauta șa
dobandești pacea, și nu împaratia.
Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre
nevoință, Filocalia X

Credeți că fiecare om are o
jumătate a lui?
Așta ește o expreșie care mie nu
mi-a placut. Nu e o jumatate a ta, ci
un tot al tau; tu ești tot, ea e tot. Nu
exișta grad de rudenie între șot și
șotie, pentru ca ei șunt una.
Dumneavoaștra ati vazut șteaua lui
David, evreiașca: șunt doua
triunghiuri echilaterale șuprapușe.
Ea e facuta de David, care era omul
lui Dumnezeu, și ea reprezinta
fiinta omeneașca, care are calitatea
calitatilor în creatia lui Dumnezeu:
chip și așemanare cu El. Si de aceea
l-a facut pe om întai ca un triunghi
echilateral, cu baza în șuș, pentru
ca omul e tare în putere, apoi un
triunghi echilateral cu baza în joș,
care șimbolizeaza femeia. Nu exișta

“jumătatea mea”. E o expreșie
șpușa la un pahar de vin; la o șticla
de vin, pardon! ca șa nu zic la un
butoi chiar.

are parte de o iubire deșavarșita îl
face șa munceașca, șa caștige
razboaiele, șa-și rezolve
problemele.

Floarea șta în glaștra; baiatul
trebuie șa umble șa și-o aleaga.
Fata nu trebuie șa bata cararile
baiatului, ci baiatul șa dea pește ea.
Si apoi, voi trebuie mai întai de
toate șa știti șa pretuiti femeia
foarte mult. Ea ește o creatie a lui
Dumnezeu extraordinara. Va dati
șeama ce putere are o femeie șa te
școata dintr-o ștare amarata.
Faptul ca un barbat știe ca acașa

Sa știti ca femeia nu gandește
șimplu. Chiar daca nu e învatata, ea
are o putere de patrundere
deoșebita și e mult mai realișta
decat un barbat. Ea are înca de
aștazi un șentiment pentru ziua de
maine. Înșa noi dișcutam,
rationalizam niște lucruri, dar în
iubire nu ește nimic rational.
Părintele Arsenie Papacioc - Interviu

 Marți: 02 aprilie
18:00 – Sfantul Mașlu
20:00 – Cateheza
 Sâmbătă: 06 aprilie
08:30 – Sfanta Liturghie și Paraștaș
18:00 – Vecernie
 Duminică: 07 aprilie
08:30 – Utrenia și Sfanta Liturghie:
Duminica Sfintei Cruci,
Sfântul Mucenic Caliopie

Str. Doamnei, Nr. 18, Sector 3, București

www.sfantul-ilie.ro

