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Inmultirea painilor

“Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact ceea ce
ne-a poruncit să învăţăm de la El.”
Ajutati sa creasca Biserica lui Hristos! Cel care
ajuta Biserica pe sine se ajuta!
“Cel care sadeste si cel care uda sunt una si fiecare isi va
lua plata dupa osteneala sa” (1 Corinteni 3:9)
SFANTA BISERICA SE POATE AJUTA PRIN:

prezenta la Sfintele Slujbe
 devenind membrii ai parohiei
 sustinand dupa putere activitatile
liturgice, pastorale si misionare
 ruganduva pentru parohia noastra

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(
Matei 14: 1422) Glas 7 Vosc.8

 implicanduva in activitatile organizate

"In vremea aceea Iisus a vazut multimea de oameni si I Sa
facut mila de ei si a vindecat pe bolnavii lor. Iar cand sa facut
seara, ucenicii au venit la El si Iau zis: Locul este pustiu si
vremea, iata, a trecut; deci, da drumul multimilor ca sa se duca
in sate sasi cumpere mancare. Iisus insa lea raspuns: Nau
trebuinta sa se duca; datile voi sa manance. Iar ei Iau zis: Nu
avem aici decat cinci paini si doi pesti. Si El a zis:
AducetiMile aici. Si poruncind sa se aseze multimile pe iarba
si luand cele cinci paini si cei doi pesti si privind la cer, a
binecuvantat si, frangand, a dat ucenicilor painile, iar ucenicii,
multimilor. Si au mancat toti si sau saturat si au strans
ramasitele de faramituri, douasprezece cosuri pline. Iar cei ce
mancasera erau ca la cinci mii de barbati, afara de femei si de
copii. Si indata Iisus a silit pe ucenici sa intre in corabie si sa
treaca inaintea Lui pe tarmul celalalt, pana ce El va da drumul
multimilor.'
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de parohie: ora de cafea, organizarea
mesei lunare
 printro 
donatie

Luni 27 Iulie + Sfantul Mare Mucenic
Pantelimon
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When he went ashore he saw a great crowd, and he had

compassion on them and healed their sick. 
Now when it was
evening, the disciples came to him and said, “This is a desolate
place, and the day is now over; send the crowds away to go into

the villages and buy food for themselves.” 
But Jesus said,
“They need not go away; you give them something to eat.”
They said to him, “We have only five loaves here and two fish.”
And he said, “Bring them here to me.” Then he ordered the
crowds to sit down on the grass, and taking the five loaves and
the two fish, he looked up to heaven and said a blessing. Then
he broke the loaves and gave them to the disciples, and the

disciples gave them to the crowds. 
And they all ate and were
satisfied. And they took up twelve baskets full of the broken

pieces left over. 
And those who ate were about five thousand
men, besides women and children.
Immediately he made the disciples get into the boat and go
before him to the other side, while he dismissed the crowds.

Cuvinte de la Sfintii Parinti
Words of wisdom from the Holy Fathers

“Răul se transmite atât de uşor, precum o boală contagioasă.
Dacă te întovărăşeşti cu oameni care vorbesc lucruri deşarte,
care clevetesc, care iubesc lucrurile lumeşti, atunci şi tu fără să
îţi dai seama vei cădea în aceleaşi patimi. Şi dimpotrivă, dacă te
întovărăşeşti cu oameni duhovniceşti şi prieteni ai rugăciunii,
atunci virtuţile lor ţi se vor transmite şi ţie.”
-Staretul Partenie de la Pecerska
“You don’t become holy by fighting evil. Let evil be. Look
towards Christ and that will save you. What makes a person
saintly is love.”
— St. Porphyrios
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Acesta a trait pe vremea imparatiei lui
Maximian Galeriu, de neam din cetatea
Nicomidiei, din tata inchinator la idoli, care,
mai pe urma, sa facut crestin, prin
invataturile fiului sau, si din mana, Evula,
care credea in Hristos, iar, de la nastere, se
numea Pandoleon, nume, care talmacit,
insemneaza: "Cel in toate puternic, ca un
leu." Na avut parte multa vreme de
povatuirea crestina a mamei sale, deoarece,
curand, ea sa mutat la cele vesnice. Sub
indrumarea tatalui sau, copilul a uitat repede
invatatura crestina a mamei sale si a ajuns,
ca si tatal sau, inchinator la idoli.
La varsta cuvenita, Pandoleon a fost trimis de
tatal sau la scolile vremii, unde a invatat
multa filosofie, iar, mai apoi, sa facut ucenic
la un doctor, cu mare slava, din cetate,
Eufrosin cu numele, de la care a deprins cu
temeinicie, mestesugul tamaduirii bolilor. In
vremea aceasta, Pandoleon a cunoscut si pe
batranul preot Ermolae, care a inceput ai
lumina mintea, invatandul credinta in Hristos,
iar mestesugul duhovnicesc al tamaduirii in
Domnul la invatat, ruganduse impreuna cu
dansul. Deci, au inviat astfel un copil muscat
de vipera, care zacea mort in drum. Drept
aceea, Pandoleon a fost botezat de catre
batranul Ermolae, luand numele de
Pantelimon, adica: "cel cu totul milostiv",
primind, totodata, si, darul facerii de minuni,
ca doctor fara de plata. Venind, deci, la el un
orb, pe cand si tatal sau era de fata, fericitul
Pantelimon, cu puterea lui Hristos, la facut
pe orb sa vada, aducand astfel si pe tatal sau
la dreapta credinta. Iar mucenicia Sfantului
Pantelimon de aici a venit, caci, intrebat fiind,
cel ce fusese orb, la judecata, cine a fost
pricina tamaduirii lui, acesta a raspuns:
"Pantelimon, doctorul, ma tamaduit, iar
numele lui Hristos, in care a spus ca si el
crede." Deci, indata, imparatul a poruncit de
ia taiat orbului capul. Intre timp, a fost adus
si Pantelimon la imparat si, fiind intrebat, a
raspuns, fara sa se clatine din credinta lui
Hristos, nici la fagaduinte, nici la infricosari.
Drept aceea, a fost batut cumplit si ars cu
faclii. Si il imbarbata pe el Domnul Hristos,
aratanduSe lui sub chipul batranului
Ermolae, incat i se parea, ca impreuna cu el,
a intrat in clocotul plumbului topit, in care
fusese aruncat Sfantul. De asemenea, si din
mare, dupa ce lau aruncat, a iesit cu totul
sanatos. A fost dat si la fiare si a ramas
nevatamat de ele. A fost, in sfarsit, legat de o

HOLY ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL, ROMANIAN ORTHODOX CHURCH SACRAMENTO
4633 Raley Blvd., Sacramento, CA 95838

26 iulie 2015, Duminica a 8a dupa Rusalii
roata cu colti de fier, aruncata, de la un loc
inalt, in jos, la vale, ca sal sfasie, dar roata
sa sfaramat in bucati, iar Sfantul a ramas
nevatamat.

Cuvant de invatatura al Sfantului Nil

“Sarguieste-te fiule, ca sa fii intotdeauna simplu si fara
de rautate si sa nu ai unele ganduri, in inima ta si altele,
in gura ta, pentru ca aceasta este viclesug si inselare. Sa
fii adevarat, iar nu mincinos, fiindca minciuna este de la
cel viclean.
Niciodata sa nu rasplatesti raul cu rau, si macar de ti-ar
face tie cineva rau vreodata, iarta-l pe el, ca si pe tine sa
te ierte Dumnezeu. Daca te-ar lupta pe tine gandul rau,
roaga-te din tot sufletul pentru fratele acela, si va fugi
gandul rau de la tine. Vezi, sa nu primesti patima pizmei,
ca sa nu te inghita pe tine diavolul de viu. Ci, mai mult,
marturiseste-ti gandurile si roaga-te lui Dumnezeu, sa te
izbaveasca de o primejdie ca aceea.
De ai vedea pe cineva gresind, sa nu-i zici, nici sa-l
osandesti, nici sa-l urasti pe el, ca sa nu cazi si tu in
acelasi pacat. Ci, mai bine, sa zici: "Eu, mai rau sunt, si,
azi, e randul aceluia, iar maine, al meu."
Sa stii ca dracii se tem, de post, de priveghere, de
infranare, de smerenie, de rugaciune, de lacrimi si de
celelalte fapte bune. Daca voiesti sa-ti daruiasca tie
Dumnezeu lacrimi si umilinta si nepatimire, adu-ti aminte
de moarte, totdeauna, si de mormantul tau si vei ajunge
la aceasta.
De vei fi inselat de diavolul si vei cadea intr-un pacat mic
sau mare, sa nu cazi in deznadajduire, ca sa nu pieri, ci
sa alergi la marturisire si la pocainta si sa pui, iarasi,
inceput bun si Dumnezeu te va ierta si nu Se va intoarce
de la tine.
Infranarea limbii sta in a nu raspunde, a nu grai lucruri
spurcate, a nu ocara, a nu osandi, a nu blestema, a nu
minti, a nu grai de rau pe cineva, nici a judeca pe altul.
Infranarea ochilor sta in a nu privi fara de rusine la fata
straina, nici a cauta la fata frumoasa si cu bun chip.
Infranarea gandului se arata, atunci cand vine gandul cel
rau, fara de rusine, in a nu te supune lui, nici sa te impaci
cu el, nici sa-l primesti. Ci, mai mult, sa te scarbesti si sa
te lepezi de el. Loveste-ti fata ta si pieptul tau si cu
suspin si cu lacrimi sa strigi catre stapanul Hristos si sa
zici: "Miluieste-ma, Doamne, si nu ma lasa sa pier.
Miluieste-ma, Doamne, ca neputincios sunt. Rusineaza,
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Deci, imparatul ramanand uimit, de toate
aceste minuni, pe care le facea Dumnezeu,
pentru Sfantul Sau, a zis catre el: "Cine tea
invatat sa faci atatea farmece?" Sfantul a
raspuns: "Nu sunt farmece, ci dreapta
credinta crestineasca, pe care am invatato
de la Sfantul Ermolae, preotul". Si, prinzand
pe batranul Ermolae si pe cei doi ucenici ai
lui, Ermip si Ermocrat, ia chinuit cu multe
rani si, nevrand ei sa se lepede de Hristos,
ia osandit la taiere cu sabia. De asemenea,
vazand imparatul ca si fericitul Pantelimon nu
se pleaca, cu nici un chip, la paganatatea lor,
la osandit, si pe el, la moarte, tainduise
capul cu sabia.
Deci, dupa ce Sfantul sa rugat, sia intins
grumazul, de buna voie, si iau taiat capul. Si
a venit un glas de sus, intarind schimbarea
numelui sau in Pantelimon, ca o chemare
vadita a Sfantului milostiv, ca sa miluiasca pe
toti cei ce alearga la el cu credinta, in nevoile
lor.
PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Sambata 25 Iulie
+Adormirea Sfintei Ana
9:00 AM Slujba Acatistului
9:30 AM Sfanta Liturghie
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 26 iulie
Duminica a 8a dupa Rusalii 
Inmultirea Painilor
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
Luni 27 iulie
+Sfantul Mare Mucenic Pantelimon
9:00 AM Slujba Acatistului
9:30 AM Sfanta Liturghie
Vineri 31 iulie (Inceputul Postului)
5:00 PM Paraclisul Maicii Domnului
Sambata 1 August
5:00 PM Slujba Vecerniei
+Duminica 2 August
Duminica a 9a dupa Rusalii
9:00 Slujba Utreniei
10:00 Sfanta Liturghie
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Doamne al meu, pe dracul, cel ce-mi fura nadejdea mea.
Umbreste capul meu, cu darul Tau, in ziua razboiului
diavolesc. Pe vrajmasul, care ma biruieste pe mine,
biruieste-l Doamne. Gandul cel ce ma infricoseaza,
alineaza-l cu mangaierea Ta, Cuvinte al lui Dumnezeu."
Infranarea pantecelui sta in a nu te satura niciodata de
bucate, nici de bautura, nici sa doresti, nici sa cauti
bucate si de mult pret. Daca vrei sa te mantuiesti, fa-te
infranat, smerit la minte, indelung-rabdator si niciodata
sa nu deznadajduiesti de pocainta. Daca vrei sa inaintezi,
mai degraba, primeste-ti rugaciunea, infranarea si
dragostea. Si asa iti vei mantui sufletul tau de toate
ispitele vrajmasului. Dumnezeului nostru slava!”

“Are you fighting against your passions? Fight, fight, and
be good soldiers of Christ! Do not give in to evil and do
not be carried away by the weakness of the flesh. During
the time of temptation, flee to the Physician, crying out
with the Holy Church, our mother: “O God, number me
with the thief, the harlot, and the publican (i.e., with the
repentant), and save me!” (St Anatoly of Optina)

The devil approaches the God-man with temptations.
Who among men is free of them?
He who goes according to the will of the evil one does not
experience attacks, but is simply turned more and more
toward evil. As soon as one begins to come to himself
and intends to begin a new life according to God’s will,
immediately the entire satanic realm enters into action:
they hasten to scatter good thoughts and the intentions
of the repentant one in any way they can.
If they do not manage to turn him aside, they attempt to
hinder his good repentance and confession; if they do not
manage to do that, they contrive to sow tares amidst the
fruits of repentance and disrupt his labors of cleansing
the heart.
If they do not succeed in suggesting evil they attempt to
distort the truth; if they are repulsed inwardly they
attack outwardly, and so on until the end of one’s life.
They do not even let one die in peace; even after death
they pursue the soul, until it escapes the aerial space
where they hover and congregate.
You ask, “What should we do? It is hopeless and
terrifying!”
For a believer there is nothing terrifying here, because
near a God-fearing man demons only busy themselves,
but they do not have any power over him. A sober man of
prayer shoots arrows against them, and they stay far
away from him, not daring to approach, and fearing the
defeat which they have already experienced.
If they succeed in something, it is due to our blundering.
We slacken our attention, or allow ourselves to be
distracted by their phantoms, and they immediately come
and disturb us more boldly.
If you do not come to your senses in time they will whirl
you about; but if a soul does come to its senses they
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ANUNTURI:
 Multumim tuturor celor care au ajutat sfanta
biserica cu prilejul celui deal doilea hram,
sarbatoarea Icoanei Prodromita.
Maica Domnului sa va rasplateasca dragostea si
evlavia!

CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI
1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu
ai alti dumnezei afara de Mine.
2. Sa nuti faci chip cioplit, nici alta
asemanare, nici sa te inchini lor.
3. Sa nu iei numele Domnului
Dumnezeului tau in desert.
4. Aduti aminte de ziua Domnului si o
cinsteste pe ea.
5. Cinsteste pa tatal tau si pe mama ta, ca
bine sati fie si multi ani sa traiesti pe
pamant.
6. Sa nu ucizi.
7. Sa nu fii desfranat.
8. Sa nu furi.
9. Sa nu ridici marturie mincinoasa
impotriva aproapelui tau.
10. Sa nu poftesti nimic din ce este al
aproapelui tau.
FAPTELE MILOSTENIEI TRUPESTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A SATURA PE CEL FLAMAND
A DA DE BAUT CELUI INSETAT
A IMBRACA PE CEL GOL
A PRIMI IN CASA PE CEL STRAIN
A CERCETA PE CEL BOLNAV
A CERCETA PE CEL DIN TEMNITA
A INGROPA PE CEL MORT

FAPTELE MILOSTENIEI SUFLETESTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A INDREPTA PE CEL CE GRESESTE
A INVATA PE CEL NESTIUTOR
A DA SFAT BUN CELUI CE STA LA
INDOIALA
A NE RUGA PENTRU APROAPELE
A MANGAIA PE CEI INTRISTATI
A SUFERI CU RABDARE ASUPRIREA SI
A INTARII PE ALTII LA RABDARE
CAND SUNT ASUPRITI
A IERTA PE CEI CE NEAU GRESIT.

Despre Rugaciune
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again recoil and spy from afar to see whether it is
possible to approach again somehow.
So be sober, watch, and pray—and the enemies will do
nothing to you.
(St Teophan the Recluse)

“Rugaciunea este una dintre puterile cele mai
insemnate si principale, care il fac pe cel care se
roaga, sa renasca, daruindui buna dispozitie
trupeasca si duhovniceasca.”
Avva Efrem
Filotheitul
"Fraţilor, să ne rugăm neîncetat cu luareaminte şi
cu atenţie. Să nu lăsăm mintea să hoinărească în
timpul rugăciunii. Că la ce te gândeşti, la aceea te
şi închini şi rugăciunea se preface în păcat, că te
închini idolilor din minte, iar nu lui Hristos. Deci să
cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să ne putem ruga
cum trebuie.” 
Pr.Nicodim Mandita

Insuflat de vedenia unui staret purtator de Dumnezeu , Sfantul Dimitrie al
Rostovului a alcatuit urmatoarea pravila de rugaciune.
Slava Tie , Hristoase Dumnezeul nostru, Care nu mai pierdut pe mine,
pacatosul, cu faradelegile mele, ci pana acum rabzi pacatele mele ! ( metanie )
Invrednicestene, Doamne, in ziua aceasta fara de pact sa ne pazim noi.
Daruiestemi , Doamne, sa nu Te manii pe tine, Ziditorul meu, nici cu
cuvantul, nici cu lucrul, nici cu gandul, ci toate faptele, vorbele si gamdurile
mele sa fie spre slava preasfant numelui Tau.( metanie )
Dumnezeule, milostiv fii mie, pacatosului, in toata viata mea; la iesirea mea
din aceasta viata si dupa sfarsitul meu nu ma parasi.( metanie ).
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primestema pe mine, cela ce
am murit cu sufletul si cu mintea. Primestema pe mine, pacatosul ,
desfranatul, spurcatul cu sufletul si cu trupul. Alungal pe nerusinatul diavol
si nu intoarce fata Ta de la mine, nu grai, Stapane :” Nu stiu cine esti!”, ci ia
aminte glasul rugaciunii mele; mantuiestema ca Cela ce ai multime de
indurari si nu voiesti moartea pacatosului. Nu ma voi lasa, Ziditorul meu,
pana cand nu ma vei asculta si numi vei da iertare de toate pacatele mele.
Pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale, cu mijlocirile cinstitelor ceresti si
netrupesti puteri, ale sfantului slavitului meu inger pazitor, ale Prorocului ,
Inaintemergatorului si Botezatorului Tau Ioan, ale de Dumnezeu graitorilor
Apostoli, ale Sfintilor si bunilor biruitori Mucenici, ale cuviosilor si de
Dumnezeu purtataorilor Parintilor nostri si ale tuturor sfintilor Tai,
miluiestema si mantuiestema pe mine, pacatosul. Amin.
Imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si
toate le plinesti, Vistierul bunatatilor si Dadatorule de viata, vino si Te
salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toat intinaciunea, si mantuieste
Bunule, sufetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fara de
moarte, miluiestene pe noi ( de trei ori, cu semnul crucii si metanie mica ).
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, si acum si pururea si in vecii vecilor .
Amin.
Tatal nostru ….
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“Inaintand in rugaciune, vom gasi usurare de
patimi. Gandurile, cugetele ascunse vor disparea
cu vremea, si inima noastra va deveni o inima de
copil, lipsita de rautate.” 
Avva Efrem Filotheitul
“La Sfanta Liturghie trebuie sa stam ca inaintea
tronului Preasfintei Treimi: cu atentie, cu mintea
curata de grijile lumii si cu mare frica de
Dumnezeu, pentru ca in timpul Sfintei Liturghii se
jertfeste Hristos pe Jertfelnic pentru mantuirea
noastra!” 
Protosinghel Ioil Gheorghiu
“Umbla in sfanta biserica cu multa frica si evlavie,
stiind ca Hristos este de fata cu adevarat si vede
tot ce faci.
”Protosinghel Ambrozie Dogaru.
“Cand lipseste rugaciunea, nevointa, paza mintii,
pocainta, privegherea, Spovedania,
Dumnezeiasca Impartasanie, cercetarea
cuvintelor dumnezeiesti, toate acestea, atunci raul
va veni din destul inlauntrul nostru. Lipsa acestora
se face pricina intrarii relelor in sufletul
nostru.”
Avva Efrem Filotheitul

Cum scriem un pomelnic?
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Nascatoare de Dumnezeu , Fecioara bucurate , ceea ce esti plina de har,
Marie, Domnul este cu tine; binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat
este rodul pantecelui tau, ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre.

Rugaciunea intaia
O, Maica Preamilostiva, Fecioara Marie! Eu , pacatosul si netrebnicul robul
tau, pomenind durerea pe care ai rabdato cand ai auzit de la Simeon Prorocul
despre nemilostiva ucidere a Fiului Tau si Domnului nostru Iisus Hristos,
aduc tie aceasta rugaciune si arhangheliceasca heterisire: primestele in
cinstea si pomenirea durerilor tale si roagaL pe Fiul tau, pe Domnul nostru
Iisus Hristos, sa imi dea cunoasterea pactelor mele si cainta pentru ele. (
metanie )
Tatal nostru ...
Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, bucurate , ceea ce esti plina de har,
Marie, Domnul este cu tine; binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat
este rodul pantecelui tau, ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre.
Rugaciunea a doua
O, de Dumnezeu fericita si preanevinovata Fecioara Marie, primeste de la
mine, pacatosul si netrebnicul robul tau, aceasta rugaciune si
arhangheliceasca heretisire in cinstea si spre pomenirea durerii pe care ai
rabdato cand Lai uitat in Templu pe Fiul Tau, Domnul nostru Iisus Hristos
si nu Lai vazut trei zile : roagaL si cere iertarea si lasarea tuturor pacatelor
mele, ceea ce esti una binecuvantata. (metanie )
Tatal nostru...
Nascatoare de Dumnezeu , Fecioara, bucurate, ceea ce esti plina de har,
Marie, Domnul este cu tine; binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat
este rodul pantecelui tau, ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre.
Rugaciunea a treia
O, Maica a Luminii, preabinecuvantata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare !
Primeste de la mine, ticalosul si nevrednicul robul tau, aceasta rugaciune si
arhangheliceasca heretisire in cinstea si spre pomenirea durerii care ai
rabdato cand ai auzit ca Fiul Tau, Domnul nostru Iisus Hristos, a fost prins si
legat. Pe Acesta roagal sami inapoieze virtutile pe care leam pierdut prin
pacat, ca sa te maresc, Preacurata, in veci. ( metanie )
Tatal nostru...
Nascatoare de dumnezeu, Fecioara, bucurate ceea ce esti plina de har, Marie,
Domnul este cu tine; binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat este
rodul pantecelui tau , ca ia nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre.
Rugaciunea patra
O, Izvor al milostivirii, Fecioara de Dumnezeu Nascatoare! Primeste de la
mine ticalosul si nevrednicul robul tau, aceasta rugaciune si arhangheliceasca
heretisire in cinstea si spre pomenirea durerii pe care ai rabdato cand Lai
vazut pe Fiul tau , Domnul nostru Iisus Hristos, pe cruce intre talhari. Pe
acesta roagaL, Stapna, sa imi dea darul milostivirii Sale in ceasul mortii mele
si sa ma hraneasca cu Trupul si Sangele Sau cele Dumnezeiesti, ca sa te
slavesc, Aparatoare, in veci . ( metanie )
Tatal nostru..
Nascatoare de Dumnezeu , Fecioara, bucurate, ceea ce esti plina de har ,
Mmarie, Domnul este cu tine ; binecuvnatata esti tu intre femei si binecuvantat
este rodul pantecelui tau , ca ia nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre.
Rugaciunea a cincea
O, Nadejdea mea, Preacurata Feciora de Dumnezeu Nascatoare ! Primeste de
la mine, ticalosul si nevrednicul robul tau, aceasta rugaciune si
arhangheliceasca heretisire in cinstea si spre pomenirea durerii pe care ai
rabdato cand Lai vazut pe Fiul tau , Domnul nostru Iisus Hristos, pus in
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•
Pe pomelnic se trec doar numele de botez

pentru care cerem sprijinul lui Dumnezeu;
• Pe pomelnic se trec n
umai ortodocşii,
pentru că harul lui Dumnezeu nu lucrează
împotriva voinţei libere a necredinciosului;
daca se trec si cei de alte credinte trebuie sa
se mentioneze in paranteza (neortodox),
pentru a fi pomeniti doar in rugaciunile
particulare si nu la slujbele bisericii.

Ce nu este permis la scrierea
unui pomelnic
• Nu se pomenesc persoanele nebotezate, deci
nici copiii avortaţi;
• Nu se pomenesc vrăjitorii, descântătorii,
ghicitorii sau cei ce practică magia albă;
• Nu se pomenesc sinucigaşii, apostaţii,
ereticii, schismaticii, ateii sau masonii;
• Nu se pomenesc la răposaţi dispăruţii
despre care nu avem certitudinea morţii lor;
• Nu se scriu nume de persoane vii pe
pomelnicul celor răposaţi cu părerea că aşa
s-ar provoca moartea persoanei respective;
• Nu se cere pedepsirea sau răul vreunei
persoane considerate duşman;
• Pe pomelnicul de la Sfântul Maslu nu se trec
cei răposaţi
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mormant. Pe Acesta roagaL, Stapana, sa mi se arate mie in ceasul mortii mele
si sa primeasca sufletul meu in vita vesnica. Amin
O, preamilostiva Fecioara, Doamna de Dumnezeu Nascatoare, turturea
iubitoare de fii, a cerului si al pamantului singura stapanitoare Imparateasa,
ceea ce ii primesti cu dragoste pe toti cei ce se roaga tie, mangaierea celor
necajiti !
Primeste de la mine , pacatosul si netrebnicul robul tau, aceasta incincita ruga
prin care pomenesc bucuriile tale pamantesti si ceresti, cu umilinta straigand
catre tine unele ca acestea : Bucurate, ca fara de samanta ai zamislit in
pantece pe Hristos, Dumnezeul nostru. Bucurate, ca in pantece Lai purtat
fara de durere. Bucurate, ca ai nascut prin minunata iconomie. Bucurate, ca
ai primit de la magiiimparati daruri si inchinare. Bucurate, ca intre
invatatorii Templului Lai aflat pe Fiul tau. Bucurate, ca Cel nascut din tine
preaslavit Sa sculat din morti. Bucurate, ca Lai vazut inaltanduse pe
Ziditorul tau, la Care insati teai inaltat cu sufletul si cu trupul. Bucurate
pentru fecioria ta, ceea ce esti mai slavita fara de asemanare decat ingerii si
decat toti stintii. Bucurate, ca in apropierea Preasfintei Treimi stralucesti.
Bucurate , Facatoarea , noastra de pace. Bucurate, Stapanitoare ce
poruncesti tuturor puterilor ceresti. Bucurate, ca mai mult decat toti ai
indraznire catre Fiul si Dumnezeul tau. Bucurate, milostiva Maica a tuturor
celor ce alearga la tine. Bucurate, ca veselia ta nu se sfarseste in veci ! Si mie,
nevrednicului, dupa nemincinoasa fagaduinta a ta, in ziua iesirii mele din trup
aratate milostiva, ca sa ajung, calauzit fiind de tine, in Ierusalimul de Sus,
unde cu slava imparatesti cu Fiul Tau si Dumnezeul nostru, Caruia se cuvine
toata slava, cinstea si inchinaciunea, dimpreuna cu Tatal si cu Preasfantul
Duh in vecii cei nesfarsiti. Amin.
Din buze intinate, din inima pangarita, din limba necurata, din suflet spurcat,
primeste, Doamna Imparateasa, aceasta lauda, Bucuria mea. Primesteo cum
au fost primiti cei doi obolo ai vaduvei si daruiestemi sa iti aduc dar vrednic
de bunatatea ta.
O , Stapana mea, Preacurata Fecioara, cereasca Imparateasa! Dupa cum
voiesti, invatama ce se cuvine sati graiesc tie, Maica lui Dumnezeu, singura
scapare si mangaiere a pacatosilor. Bucurate , Stapana, ca si eu , robul tau ,
multgresit, sa strig cu bucurie catre tine, Prealaudata Maica a lui Hristos
Dumnezeul nostru . Amin.
La preasfanta icoana ta cautand, te vad ca si cum ai fi de fata, si cazand cu
credinta la tine, ma inchin tie ca unei Nascatoare de Dumnezeu, te cinstesc si
ma rog tie cu lacrimi : acoperama cu acoperamantul tau, ca tu ai dat intrare
neamului omenesc in Imparatia cerurilor. Amin.
Cuvinese cu adevarat sa te fericim , Nnascatoare de Dumnezeu, cea pururea
fericita si preanevinovata si Maica Dumnezeului nostru; ceea ce esti mai
cinstita decat heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat serafimii, care
fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine , cea cu adevarat de
Nasctoare de Dumnezeu te marim !

Sfantul Ioan Iacob Hozevitul

RUGACIUNEA MAMEI PENTRU COPII EI
Doamne, Iisuse Hristoase, milostivește-Te de
copiii mei (numele), păzește-i cu acoperământul
Tău, ferește-i de uneltirile celui rău, depărtează de
la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor,
dăruiește-le inimă smerită. Doamne, toți suntem
făpturile Tale, ai milă de copiii mei aceștia
(numele) și îndreptează-i spre pocăință. Doamne
mântuiește pe copiii mei (numele) și luminează-le
mintea cu lumina înțelepciunii evanghelice,
îndreptează-i pe calea poruncilor Tale și învață-i,
Mântuitorule, să facă voia Ta, căci Tu ești
Dumnezeul nostru.
Doamne, Ziditorul tuturor făpturilor, din mare
mila Ta m-ai învrednicit să fiu mamă, din
bunătatea Ta mi-ai dăruit copii. De aceea
îndrăznesc să Te rog, că ei sunt copiii Tăi, Tu le-ai
dat viață și suflet nemuritor, iar prin Botez le-ai dat
viață veșnică, i-ai înfiat și i-ai primit în Biserica Ta.
Doamne, dă-le ca să rămână în această stare
binecuvântată
până
la
sfârșitul
vieții.
Învrednicește-i de Tainele Tale, sfințește-i cu
adevărul Tău, ca prin ei să se preamărească
numele Tău.
Trimite-mi ajutorul Tău binecuvântat în educarea
lor pentru slava numelui Tău și pentru folosul
aproapelui. Dă-mi pentru aceasta răbdare și
putere. Învață-mă să sădesc în ei înțelepciunea
adevărată și frica Ta, ca să Te iubească din tot
sufletul lor și din tot cugetul lor și toată viața să
asculte de cuvintele Tale. Amin.

(Pr. Evgheni Șestun, F
amilia Ortodoxă
, Ed.
Sofia, București, 2005, p. 205)

PĂCATUL PORTULUI INDECENT
Pacatul, obiceiul rău sau viciul pot deveni la un
moment dat, în om, ca a doua natură, ca ceva
firesc. Un mare păcat, cu o nocivitate morală

Imnul Credintei

7

HOLY ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL, ROMANIAN ORTHODOX CHURCH SACRAMENTO
4633 Raley Blvd., Sacramento, CA 95838

26 iulie 2015, Duminica a 8a dupa Rusalii
deosebit de gravă asupra oamenilor, este portul
indecent.

O, Pravoslavnică credinţă,
Tăria sufletului meu,
Prin tine mi sa dat putinţă
Să caut către Dumnezeu!

Femeile care se îmbracă indecent sau provocator,
purtand fuste scurte, decolteuri largi, haine
transparente, pantaloni mulati care tradeaza
forma trupului, etc ii pot ispiti pe cei care le
privesc, punandu-se astfel in slujba diavolului
desfranarii, care cauta sa ii impinga pe oameni in
pacatele trupesti aducand ganduri si pofte
necuviincioase.

Când sufletul se alăptează
Cu darul tău dumnezeiesc,
Durerea mea se alinează
Şi scârbele se potolesc.

In Sfanta Evanghelie de la Matei, Mantuitorul ne
invata ca :”
Oricine se uita la femeie poftind-o, a si
savarsit adulter cu ea in inima lui
”, iar Dumnezeu
nu condamna doar pe cel ce pacatuieste ci si pe cea
care ispiteste: “ 
vai omului aceluia prin care vine
sminteala”.

Când valurile ameninţă
Ca să scufunde „luntrea mea”,
În tine sfânta mea credinţă,
Mă sprijinesc dea pururea.

Sfintii parinti considera pacat orice purtatre care
deschide usa diavolului desfranarii, de aceea
trebuie sa luam aminte ca dezgolirea trupului
aduce sminteala, necuviinta, si starneste poftele
trupesti.

Iar când din multă slăbiciune
Greşesc Celui ce ma zidit,
Îmi dai curaj la Rugăciune,
Să nu fiu deznădăjduit.

Acasa, pe strada, la servici si la biserica buna
cuviinta in imbracaminte este esentiala pentru
crestini. Parintii nu trebuie sa se poarte indecent
in casa in preajma copiilor lor, pentru ca orice
imagine indecenta se intipareste usor si vatama
sufletul nevinovat al pruncilor. Pe strada si la
servici trebuie avut grija sa nu fie ispititi in nici un
fel cei din jur. La biserica portul indecent
inseamna blestem si afurisenie.’
In indreptarul de rugaciune al parintelui Cleopa,
se intreaba:

În viaţa asta necăjită,
Cu tine eu mă întăresc,
Credinţa mea blagoslovită,
Odorule dumnezeiesc!
Atunci când vreau să mă doboare
Vrăjmaşii cei neîmpăcaţi,
La tine eu găsesc scăpare
Şi ei rămân prea ruşinaţi.

“
57. Nu cumva cand vii la biserica, te
impodobesti cu bluze si fuste transparente,
cu capul descoperit, in pantaloni si faci
sminteala barbatilor, trufindu-te cu
acestea?
Sa stii ca rugaciunea nu-ti este primita
daca vii asa. In loc sa te folosesti pleci cu
blestem si afurisenie inapoi.”

Iar la sfârşitul vieţii mele,
Nădăjduiesc că şi atunci
Adăpostimăvei de rele
Şi de înfricoşate munci.

Sa luam aminte asadar cum ne imbraca, iar
purtarea noastra sa fie marturie a credintei
puternice si a dragostei pentru Hristos.

.

Calde multumiri tuturor celor care
citesc buletinul parohial al bisericii
Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil
din Sacramento!
Speram ca
informatiile gasite aici sa fie utile si
edificatoare
pentru
viata
dumneavoastra duhovniceasca.
De asemenea, va asteptam cu drag
sa luati parte impreuna cu noi la
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sfintele slujbe si la evenimentele
organizate de parohia noastra.
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