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Vindecarea a doi orbi si a unui mut  
 

 
Evanghelia Duminicii (Matei 9:27-35) 
 
In vremea aceea, pe cand trecea Iisus, doi orbi se 
tineau dupa El strigand si zicand: Miluieste-ne pe 
noi, Fiule al lui David! Iar dupa ce a intrat El in 
casa, au venit la El orbii si Iisus i-a intrebat: Credeti 
ca pot sa fac Eu aceasta? 
Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii         
lor, zicand: Dupa credinta voastra fie voua! Si s-au         
deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime,         
zicand: Vedeti, nimeni sa nu stie. Dar ei, iesind, L-au          
vestit in tot tinutul acela. Si plecand ei, iata au adus           
la El un om mut, avand demon. Si, fiind scos          
demonul, mutul a grait. Iar multimile se minunau,        
zicand: Niciodata nu s-a vazut asa ceva in Israel.         
Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe        
demoni. Si Iisus strabatea toate cetatile si satele,        
invatand in sinagogile lor, propovaduind     
Evanghelia Imparatiei si vindecand toata boala si       
toata neputinta in popor." 

 

 

“Porunca noua dau voua: Sa va iubiti unul pe altul.          
Precum Eu v-am iubit pe voi, asa si voi sa va iubiti unul             
pe altul. Intru aceasta vor cunoaste toti oamenii ca         
sunteti ucenicii Mei, daca veti avea dragoste unii fata de          
altii”(Ioan 13:34-35) 
 
“I am the way and the truth and the life. No one comes to the               
Father except through me.”(John 14:6) 
 
“I AM The Gate; if anyone will enter by me, he shall live and 
shall go in and out and shall find the pasture.”(John 10:9) 
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When Jesus departed from there, two blind men        
followed Him, crying out and saying, “Son of David,         
have mercy on us!” 
And when He had come into the house, the blind men            
came to Him. And Jesus said to them, “Do you          
believe that I am able to do this?” 
They said to Him, “Yes, Lord.” 
Then He touched their eyes, saying, “According to        
your faith let it be to you.” And their eyes were            
opened. And Jesus sternly warned them, saying, “See        
that no one knows it.” But when they had departed,           
they spread the news about Him in all that country. 
As they went out, behold, they brought to Him a           

man, mute and demon-possessed. And when the        
demon was cast out, the mute spoke. And the         
multitudes marveled, saying, “It was never seen like        
this in Israel!” But the Pharisees said, “He casts out          
demons by the ruler of the demons.” 
Then Jesus went about all the cities and villages,          

teaching in their synagogues, preaching the gospel of        
the kingdom, and healing every sickness and every        
disease among the people. 

 
Indrumari pentru cresterea si educarea     
ortodoxa a copiilor 
 

 
 
Dupa cum ne spune înteleptul Solomon, ''începutul       
întelepciunii este frica de Dumnezeu'' (Pilde 1,7).       
Bazati pe aceasta, trebuie sa spunem ca prima        
virtute pe care parintii trebuie sa o cultive în         
sufletele copiilor lor, cât mai devreme posibil, este        
frica de Dumnezeu, adica credinta si evlavia fata de         
Acesta. 
 
Însa de ce --- veti întreba poate --- trebuie ca          
parintii, si în special mamele, sa îi învete pe copii          

 
 CUVANT DESPRE UNA SFANTA SOBORNICEASCA SI 
APOSTOLEASCA  BISERICA  
 
Credem si mărturisim că întemeietorul Sfintei Biserici 
este Iisus Hristos Domnul. După pogorârea Duhului 
Sfânt, Sfanta Biserica duce până la sfârsitul veacurilor 
propovăduirea dumnezeiestii învătături, propovăduite 
de Mântuitorul împărtăsind credinciosilor harul sfintitor 
prin Sfintele Taine si indrumându-i necontenit pe calea 
adevăratei vieti crestine. 
 
Sfânta Biserică este obstea celor care s-au botezat, au 
crezut, cred si mărturisesc pe Iisus Hristos ca Fiu al lui 
Dumnezeu si Mântuitor. In înteles mai larg, ea îi 
cuprinde astfel si pe cei dinaintea venirii lui Mesia, care 
au asteptat întru nemicsorată nădejde venirea Lui. Din 
Biserică fac parte toti cei uniti prin aceeasi credintă în 
Hristos, care se împărtăsesc din aceleasi Sfinte Taine, 
săvârsite de ierarhia sacramentală (episcopul si 
preotul). Intre Biserica de pe pământ (Biserica 
luptătoare) si Biserica din cer (Biserica triumfătoare) 
este nu numai o solidaritate, ci si o continuitate.  
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despre credinta si despre evlavie, înca de la vârsta         
prunciei? 
 
Raspunsul este urmatorul: pentru ca, daca de mic        
copilul este învatat sa fie evlavios si sa fie prezent în           
sânul vietii bisericesti, numai atunci vom putea       
spera ca si când va ajunge la maturitate, când         
ispitele îl vor înconjura din toate partile, iar patimile         
salbatice îl vor asedia, acesta va ramâne neînvins si         
drept, pastrând acele principii cu care a fost crescut         
de mama sa. Acele sfaturi crestinesti simple, pe care         
mama trebuie sa le dea pruncului odata cu laptele         
matern, îl vor însoti pe tot parcursul vietii. 
 
Si daca vreodata un astfel de copil, învins de vreo          
patima sau debusolat de vreun exemplu rau, o ia pe          
drumul gresit, de cele mai multe ori, el se caieste mai           
usor si se întoarce mai repede, fata de acela care nu           
a cunoscut o educatie crestineasca în anii copilariei.        
Copilul care a primit o educatie crestin ortodoxa,        
chiar daca o apuca pe un drum gresit, simte la un           
moment dat, ca înlauntrul sau se trezeste amintirea        
puternica anilor nevinovati si fericiti ai copilariei si        
se poate întoarce la adevar. Isi aduce aminte de acele          
rugaciuni simple, pe care le-a învatat de la mama sa          
-- chiar daca ea acum se odihneste poate în mormânt          
-- se gândeste la sfaturile pe care aceasta i le dadea,           
pe când statea înca pe genunchii ei. Si cu toate ca           
traieste o viata pacatoasa, ca a uitat acele rugaciuni,         
se poate ca într-una din nopti, mergând sa se culce,          
sa îsi aduca aminte, fara sa vrea, cum mama sa îl           
învata sa îsi faca semnul sfintei cruci înainte de a se           
culca, cum îl însemna chiar ea cu sfânta cruce si cum           
se ruga pentru el. 
 
Amintirea dulce a anilor nevinovati ai copilariei i-a        
trezit pe multi din letargia pacatului si i-a adus din          
nou aproape de Dumnezeu. 
 
Intelegeti acum ce mare binecuvântare este pentru       
copii sa aiba mame evlavioase! Acestea, de la cea         
mai frageda vârsta îi vor învata despre credinta si         
despre evlavie. De la mama -- nu de la doica,          
învatatoare sau profesoara -- trebuie sa învete       
copilul sa îl cunoasca pe Dumnezeu. In fata icoanei         
din casa trebuie sa învete copilul sa îsi faca         
rugaciunea de dimineata si nu abia la scoala, pentru         
ca mama sa este aceea care trebuie sa îl învete cum           
sa se roage. Asa s-a obisnuit din totdeauna în         
familiile cu adevarat ortodoxe. 

 
Devenim membri Bisericii prin harul Sfintelor Taine, 
indeosebi prin Sfântul Botez, Mirungere si prin Sfânta 
Euharistie sau Impărtăsanie. 
 
 Prin Sfantul Botez ajungem mădulare ale Bisericii, 
murind si inviind în chip tainic cu Hristos. Prin Sfânta 
Taină a Mirungerii dobandim harul cresterii în Hristos 
prin Duhul Sfânt iar prin Sfanta Impărtăsanie ne unim 
cu Hristos si devenim purtatori de Hristos, mâncând 
trupul si sângele Său. Mintuitorul insusi zice : «Cel ce 
mănâncă trupul Meu si bea sângele Meu, intru Mine 
petrece si Eu întru el» (Ioan VI, 56). Nu fac parte din 
Biserica luptătoare ereticii, schismaticii si cei care s-au 
lepadat de credintă, care singuri s-au asezat în afara 
Bisericii. Membrii Bisericii triumfătoare (sau ceresti) 
sunt dreptii, sfintii si îngerii. 

 

Programul Liturgic 
 
Sambata 22 iulie 
6:00 PM Slujba Vecerniei 

 
Duminica 23 iulie 
Duminica a 7-a dupa Rusalii 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:30 AM Sfanta Liturghie 

 
Joi 27 iulie 
Sf Mare Mucenic si Tamaduitor Pantelimon 
9:00 AM Acatistul 
9:30 AM Sfanta Liturghie 
 
Sambata 29 iulie 
6:00 PM Slujba Vecerniei 
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''Indata ce copilul începe sa înteleaga'', scrie Sfântul        
Ioan Gura de Aur, ''parintii îl învata Simbolul de         
Credinta, cum sa se roage si sa psalmodieze, precum         
si rânduiala slujbelor sfinte''. Acelasi ierarh da       
mamelor urmatorul sfat: ''sa îi învatati pe copiii        
vostri sa îsi faca semnul Sfintei Cruci. Iar câta vreme          
ei înca nu pot sa si-l faca singuri, sa îi însemnati voi            
cu mâna voastra''. Iar unei mame care era vaduva si          
pe care o chema Lito, îi scria; ''este foarte frumos          
pentru o mama crestina sa îl învete pe copilul ei cum           
sa pronunte dulcele nume al Lui Iisus, când înca         
glasul sau este foarte plapând iar limba sa abia         
poate sa pronunte''. 
 
Le va darui copiilor sa poarte la gât câte o cruciulita           
si le va explica cine este rastignit pe aceasta. Îl va           
duce pe prunc în fiecare zi în fata iconostasului din          
casa, îsi va face sfânta cruce si îl va însemna apoi si            
pe acesta cu mânuta lui învatându-l cum sa se roage. 
 
De asemenea, nu va uita sa îl ia pe copilul ei în            
fiecare Duminica la biserica si sa îl împartaseasca cu         
Sfintele Taine. 
 
Urmând toate aceste sfaturi, mama cea buna îl va         
învata pe prunc, mai înainte ca acesta sa mearga la          
scoala, adevarurile de baza ale credintei, pe care        
orice copil are posibilitatea sa le înteleaga. Copiii în         
general, au o mai mare receptivitate catre cele sfinte         
decât cei mari. Este deajuns ca ei sa creasca         
îndrumati de o mama evlavioasa. 
 
Cât de usor este, de exemplu, sa se faca legatura          
între pomul de craciun si istoria nasterii lui Hristos.  
Mamele care au cea mai mare parte de        
responsabilitate pentru educatia copiilor lor în      
primii ani de viata, trebuie, ca de la cea mai frageda           
vârsta, sa cultive în sufletele lor sentimentul religios        
-- sau mai bine spus, modul de viata ortodox -- din           
care sa rodeasca mai târziu fructele credintei si ale         
evlaviei. 
 
Vreti sa aflati cum este posibil sa se împlineasca         
aceasta? Cum sa le inspiram copiilor nostri trairea        
credintei crestin ortodoxe? 
 
Aceasta se poate realiza, daca vom începe sa îi         
învatam pe acestia, înca de mici, adevarurile de baza         
ale sfintei noastre credinte. 
 

 
Duminica 24 iulie 
Duminica a 8-a dupa Rusalii 
8:30 AM Slujba Utreniei 
9:30 AM Sfanta Liturghie 

 
 
Calde multumiri tuturor celor care  miscati de evlavie si 
dragoste catre Maica Domnului au ajutat Sfanta Biserica 
cu ocazia celui de-al doilea Hram, Cinstirea Icoanei Maicii 
Domnului Prodromita din Muntele Athos. 
Fie ca Maica Domnului sa va rasplateasca dragostea si sa 
va ocroteasca de lucrarea celui rau!

 
CANON DE RUGACIUNE CATRE MAICA DOMNULUI 
 

 
 
Aceasta pravila de rugaciune iubita de Sf Serafim de 
Sarov,consta in repetarea de 150 de ori a laudei Sf.Aranghel 
Gavriil catre Preasfanta Fecioara Maria, Născătoarea de 
Dumnezeu. Dupa  fiecare zece repetari se face o scurta 
rugaciune catre Maica Domnului. 
Lauda Sf Arhanghel Gavriil: 
 
,,Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Ceea ce ești 
plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată ești 
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Nu va speriati! Este foarte simplu si fiecare dintre         
mame poate sa o faca. 
 
Cu cuvinte simple, izvorâte din inima, trebuie sa le         
vorbeasca pruncilor ei, cât se poate de des, despre         
bunul si milostivul Parinte ceresc, Care îi iubeste        
mult pe toti copiii si le trimite bunatatile Sale. 
 
Mai târziu, din timp în timp, le poate povesti despre          
viata primilor oameni în paradis. Despre cum traiau        
ei acolo fericiti, atâta vreme cât au ascultat de         
Dumnezeu. Sa le spuna ca în ceruri va fi întotdeauna          
mai bine, pentru aceia -care asculta de Domnul si de          
parintii lor. 
 
Sa le istoriseasca de asemenea cum au pacatuit        
Adam si Eva, cum au fost alungati din rai si au facut            
ca nefericirea lor sa fie mostenita apoi de toti ceilalti          
oameni. De aceea, a fost nevoie sa vina pe pamânt          
Mântuitorul, ca sa poata din nou oamenii sa        
mosteneasca împaratia cerurilor. 
 
Sa le povesteasca despre nasterea Domnului, despre       
pastorii cei smeriti, despre cei trei magi care I s-au          
închinat si despre Irod cel rau, care a ucis pruncii          
din Ierusalim. Sa le descrie copilaria pruncului Iisus,        
închinarea Sa la templu la vârsta de doisprezece ani         
si viata Sa în Nazaret. Sa le povesteasca patimile si          
rastignirea Sa, explicându-le ca toate acestea Le-a       
suferit pentru ca oamenii devenisera foarte rai.       
Fiecare copil va întelege îndata ca el nu trebuie sa fie           
rau. 
 
Sa continue apoi mama, sa vorbeasca despre       
Invierea si Inaltarea la cer a Domnului! Va vedea ca          
încet-încet, copilul va începe sa îi ceara sa        
povesteasca în fiecare zi tot mai multe. 
 
Va putea asadar sa istoriscasca si despre Maica        
Domnului, despre aducerea ei la templu la vârsta de         
trei ani, despre viata ei acolo. Sa îi spuna înca despre           
iubirea ei fata de toti oamenii si despre împlinirea         
cererilor acelora care se roaga catre Dânsa. 
 
Îi va vorbi si.despre sfintii îngeri, mai ales despre         
îngerul sau pazitor, care se îngrijeste de dânsul! 
 
Mama poate de asemenea, sa se foloseasca si de         
prilejul anumitor sarbatori, ca sa îi povatuiasca pe        
copiii ei pe calea adevarurilor de credinta. Le va         
arata sfintele icoane, care nu trebuie sa lipseasca, ca         

Tu între femei și binecuvântat este rodul păntecelui Tău, că ai 
născut pre Mântuitorul sufletelor noastre”. 
 
Pravila: 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. 
 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, 
Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul 
bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru 
noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, 
Bunule, sufletele noastre. 
 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, 
miluiește-ne pe noi (de trei ori). 
 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și 
pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 
               Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, 
curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. 
Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele 
Tău. 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum... 
 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie 
împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. 
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne irtă 
nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și 
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. 
 
„Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de 
Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine din 
nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc”. 
 
Apoi, după fiecare zece rugăciuni ,,Născătoare de Dumnezeu 
Fecioară, bucură-te!… citim o dată ,,Ușa milostivirii”, după 
care ne rugăm la Maica Domnului după trebuințele fiecăruia, 
cu cuvintele noastre, adaugând următoarele cereri: 
 
După primele zece: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mîntuiește și 
păzește pre toți creștinii drept-slăvitori, sporește-le credința și 
pocăința, iar pre cei adormiți odihnește-i în veșnica slavă a 
Domnului nostru. 
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Mântuitorul a patimit si a fost rastignit pentru        
pacatele oamenilor. Copilul va întelege, ca pentru       
aceasta nu trebuie sa pacatuim. Ii vom spune, de         
asemenea, despre Inviere si despre faptul ca desi        
suntem muritori, daca vom fi buni, Mântuitorul ne        
va învia si pe noi, asa cum a facut cu dreptul Lazar. 
 
Cât de usor este sa îi inspiram - copilului nostru          
dragostea si evlavia pentru sfintele slujbe ale       
Bisericii! Ajunge doar sa îI facem sa înteleaga ca în          
biserica se simte si mai mult prezenta lui Dumnezeu,         
care îi iubeste atât de mult pe copii si îi cheama           
lânga Dânsul. Prin urmare, în biserica trebuie sa        
stam linistiti, sa facem cu atentie semnul sfintei cruci         
si sa ne rugam cu evlavie. 
 
Da, iubiti parinti! Daca inima voastra este inundata        
de credinta si de dragoste fata de Dumnezeu, veti         
gasi tot felul de mijloace, spre a le transmite aceste          
sentimente si copiilor vostri. Cât de mare nedreptate        
le facem acelor copii, pe care îi privam de bogatia          
credintei, de tezaurul Ortodoxiei. 
 
Este foarte adevarat ceea ce s-a spus, si anume ca          
''sufletul omului -- si deci si al copilului --este din fire           
crestin''. De aceea si Dumnezeu asteapta ca pruncii        
sa aiba un comportament evlavios. Bine spune si        
Psalmistul: ''din gura pruncilor si a celor ce sug ai          
savârsit lauda'' (Psalmi 8,3).  
(Irineu - Episcop de Ecaterinburg si Irbitk) 

 
 
Words of wisdom from the Holy Fathers 
 
Do not do anything without signing yourself with        
the sign of the Cross! When you depart on a          
journey, when you begin your work, when you        
go to study, when you are alone, and when you          
are with other people, seal yourself with the Holy         
Cross on your forehead, your body, your chest,        
your heart, your lips, your eyes, your ears. All of          
you should be sealed with the sign of Christ's         
victory over hell." 
 

După douăzeci: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-i 
și întoarce-i în Biserica Ortodoxă pre cei rătăciți și căzuți robi 
ai Tăi (numele). 
 
După treizeci: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-l 
și păzește-l pre părintele meu duhovnicesc (numele) și cu sfinte 
rugăciunile lui miluiește-mă pre mine, păcătosul. 
 
După patruzeci: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, potolește 
întristările noastre și trimite mângâiere celor scârbiți și bolnavi 
robi ai Tăi (numele). 
 
După cincizeci: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăvește-mă 
de ispite și de tot răul și năpăstuirile. 
 
După șaizeci: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să 
săvârșesc toate lucrările mele întru slava lui Dumnezeu spre 
folosul celor apropiați. 
 
După șaptezeci: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, păzete-mă de 
tot răul și acoperă-mă cu cinstitul Tău omofor. 
 
După optzeci: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înviază 
sufletul meu și dăruiește-mi statornică rugăciune către Tine. 
 
După nouăzeci: 
O preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi cu 
milostivirea Fiului Tău și a Stăpânului nostru, ca să-mi trimită 
harul rugăciunii celei arzătoare și osârdnice. 
 
 
După o sută: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înduplecă-L 
pre Domnul nostru Iisus Hristos să mă miluiască pre mine, 
păcătosul, să-mi ierte toate păcatele și să mântuiască păcătosul 
meu suflet. 
 
După o sută zece: 

6 



 
HOLY ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL, ROMANIAN ORTHODOX CHURCH SACRAMENTO 

4633 Raley Blvd., Sacramento, CA 95838 
         23 iulie 2017, Duminica a 7-a dupa Rusalii (Vindecarea a doi orbi si a unui mut) 

 
 
If you want to go straight before God, you need          
two walls. Not of brick or stone or earth, but two           
spiritual walls. Have fear of God on the right,         
because the Prophet Daniel says, 'With fear of        
God, man is diverted from all evil.' On the left          
have fear of death because the Son of Sirach         
says, 'Son, remember your end and you will not         
sin.' These two good deeds --- fear of God and          
remembrance of death --- deliver a man from all         
sin."  
-Elder Cleopa Ilie 
 

 
 

O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, aprinde-mă cu 
iubirea Ta, întărește-mă în credință și luminează ochii mei 
întunecați cu păcatele. 
 
După o sută douăzeci: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăvește–mă 
de gânduri deșarte și dăruiește-mi cuget și inimă avântate spre 
mântuire. 
 
După o sută treizeci: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, trimite-mi 
pace sufletească, odihnă și sănătate trupească. 
 
După o sută patruzeci: 
O, Presfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, dăruiește-mi 
sfârșit pașnic și netulburat și călăuzește-mi sufletul prin vămile 
cele înfricoșătoare. 
 
După o sută cincizeci: 
O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, fii mie, Maică 
a lui Dumnezeu, zid nebiruit și păzitoare puternică, nu mă 
depărta pre mine, păcătosul și nevrednicul, care alerg la 
împărătescul Tău acoperământ, căci tu ești nădejdea creștinilor 
și adăpostirea păcătoșilor. 
 
La sfârșitul Pravilei de rugăciune rostim: 
 
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim Pre Tine, Născătoare de 
Dumnezeu, Cea pururea fericită și preanevinovată și Maica 
Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât herumii și 
mai slăvită fără asemănare decât serafimii, care fără stricăciune 
pre Dumnezeu-Cuvântul ai nascut, pre Tine, Cea cu adevărat 
Născătoare de dumnezeu, Te mărim. 
 
Slavă tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în 
vecii vecilor. 
Amin. 
Doamne miluiește! 
Doamne miluiește! 
Doamne miluiește! 
Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a 
pravoslavnicilor creștini, și sfânta Biserica Ta în vecii vecilor! 
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Elder Thaddeus of Vitovnica:  

“Love little things, and strive for that which is         

modest and simple. The Lord watches over us,        

and He is pleased that you long for His peace.          

Until the soul is ready, He will only sometimes         

allow us to see that He is present everywhere         

and fills all things. At these moments the soul         

feels such joy!… But then the Lord conceals        

Himself from us again, in order that we might         

long for Him and seek Him with our hearts!”        

 

 

 

How mistaken are those who seek happiness outside        

of themselves, in foreign lands and journeys, in        

riches and glory, in great possessions and pleasures,        

 
 
Thank God for everything you are; everything you        
have and everything you achieve. By thanking God        
you will realise that these are not your achievements         
but His gifts and, thus, you will feel humble.” Elder          
Paisios 

 

 
Wisdom from Elder Ephraim of Philotheou:  

We owe thousands of thanks to the sweetest HEAVENLY         

FATHER, WHO providentially allows painful events to       

occur in our lives, so that we will not find ourselves in            

the other world incapable of showing that we endured         

something for the sake of HIS Love. 

My children, fight the good fight (1 Tim. 6:12 ); let 
brotherly love continue (Heb. 13:1 ); may love be the 
center of all actions within the synodia — may egotism 
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which have a bitter end! Happiness is found within         

ourselves, and blessed is a man who understands        

this. Happiness is a pure heart, for such a heart          

becomes the throne of God… 

 (St. Nektarios of Aegina, Path to Happiness) 

 

 

The Holy Fathers say that the most powerful prayer         

is “pure” prayer, that is, prayer that is        

unencumbered and undistracted by thoughts. The      

prayer that best lends itself to becoming pure prayer         

is the so-called “Jesus Prayer”: “Lord Jesus Christ        

have mercy on me”. This facility comes from it         

having the Name of Jesus, which itself is a source of           

divine energy, or grace; from its brevity, which        

allows it to easily be retained by the mind...  

 

 

 

 

 

 

 

be far from your thoughts and words. “Whoever wants 
to be first must be the slave of all” (Mk. 10:44 ), says the 
Lord.

 
 

 

Everything in this life passes away — only God remains,          

only He is worth struggling towards.  

Fr. Seraphim Rose 
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