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Evanghelia Duminicii Luca 5:1-11
În vremea aceea şedea Iisus lângă lacul
Ghenizaretului şi a văzut două corăbii oprite lângă
ţărm, iar pescarii ieşiseră din ele şi-şi spălau
mrejele. Intrând în corabia care era a lui Simon, l-a
rugat s-o depărteze puţin de la uscat; apoi, şezând
în corabie, învăţa din ea mulţimile. Iar când a
terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: depărteaz-o la
adânc şi aruncaţi mrejele voastre, ca să pescuiţi.
Atunci, răspunzând Simon,  I-a zis: Învăţătorule,
toată noaptea ne-am ostenit şi nimic n-am prins;
dar, la porunca Ta, voi arunca mreaja. Şi, făcând ei
aşa, au prins mulţime mare de peşte, încât li se
rupeau mrejele. Deci au făcut semn tovarăşilor, care
erau în cealaltă corabie, ca să vină să le ajute. Şi au
venit şi au umplut amândouă corăbiile, de erau gata
să se scufunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a
căzut la picioarele lui Iisus şi I-a zis: du-Te de la
mine, Doamne, căci sunt om păcătos; pentru că îl
cuprinsese spaimă pe el şi pe toţi cei care erau cu el,
din pricina pescuitului atâtor peşti pe care îi

“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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prinseseră; tot aşa şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui
Zevedeu, care erau tovarăşii lui Simon. Atunci Iisus
a zis către Simon: nu-ţi fie frică; de acum înainte vei
fi pescar de oameni. Şi, trăgând corăbiile la uscat,
au lăsat totul şi au mers după Dânsul.

Luna septembrie în 24 de zile: Sfanta Mare
Mucenita Tecla, cea intocmai cu Apostolii.

Jesus Calls His First Disciples
 One day as Jesus was standing by the Lake of
Gennesaret;  the people were crowding around him
and listening to the word of God.  He saw at the
water’s edge two boats, left there by the fishermen,
who were washing their nets.  He got into one of the
boats, the one belonging to Simon, and asked him to
put out a little from shore. Then he sat down and
taught the people from the boat.  When he had
finished speaking, he said to Simon, “Put out into
deep water, and let down the nets for a catch.”
 Simon answered, “Master, we’ve worked hard all
night and haven’t caught anything. But because you
say so, I will let down the nets.” When they had done
so, they caught such a large number of fish that their
nets began to break.  So they signaled their partners
in the other boat to come and help them, and they
came and filled both boats so full that they began to
sink.
 When Simon Peter saw this, he fell at Jesus’ knees
and said, “Go away from me, Lord; I am a sinful
man!”  For he and all his companions were
astonished at the catch of fish they had taken,  and
so were James and John, the sons of Zebedee,
Simon’s partners.
Then Jesus said to Simon, “Don’t be afraid; from
now on you will fish for people.”  So they pulled their
boats up on shore, left everything and followed him.

 Sfanta Mare Mucenita Tecla este prima femeie martira
pentru Hristos. In Sinaxarele Bisericii este socotita
intocmai cu Apostolii.
Sfanta Tecla s-a nascut in cetatea Iconiu, din parinti
pagani. S-a logodit cu Tamir, un tanar de neam bun, in
timpul in care la Iconiu sosise Sfantul Apostol Pavel,
impreuna cu Varnava, ca sa predice Evanghelia.
Ascultand timp de trei zile si trei nopti cuvantarile
acestuia, Tecla s-a convertit la crestinism si s-a hotarat
sa duca o viata de feciorie.
Mama sa, auzind ca nu mai doreste sa se casatoreasca,
a batut-o, a torturat-o si a infometat-o. Pentru ca nici
dupa aceste chinuri nu a facut-o sa lepede credinta in
Hristos, mama sa a dat-o pe mana judecatorului cetatii
si a cerut sa o arda in foc, invocand ca ea nu este fiica
ei, ci este „ramura uscata si blestemata odrasla“. A fost
aruncata in foc, dar a iesit nevatamata.
Sfanta Tecla l-a urmat pe Pavel la Antiohia, iar aici un
tanar si-a dorit-o sotie. Pentru ca a fost refuzat, acesta a
acuzat-o in fata conducatorului cetatii ca este crestina.
A fost aruncata la fiare, dar animalele nu s-au atins de
trupul acesteia.

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

                         24 septembrie 2017, Duminica a 18-a dupa Rusalii: Pescuirea minunata

Primind binecuvantarea Sfantului Apostol Pavel, s-a
retras intr-un loc pustiu, la Maloula, oras situat la 70
km vest de Damasc, in Siria. Pentru credinta ei,
Dumnezeu i-a dat darul vindecarii bolnavilor, iar toti
cei care ajungeau la pestera sa, primeau tamaduire de
orice boala erau cuprinsi
Vracii din Maloula i-au ridicat pe localnici impotriva ei.
Dorind sa scape de rautatea acestora, Tecla s-a rugat si
in urma rugaciunilor ei, stanca sa despicat si i-a devenit
mormant.

SF.SILUAN ATONITUL
Lupta noastra se duce în fiecare zi si în fiecare
ceas.
Daca faci reprosuri fratelui sau îl judeci sau îl
întristezi, ti-ai pierdut pacea.
Daca ai cazut în slava desarta sau te înalti
deasupra fratelui, ai pierdut harul.
Daca-ti vine un gând desfrânat si nu-l departezi de
îndata, sufletul tau pierde iubirea lui Dumnezeu si
îndrazneala în rugaciune.
Daca iubesti puterea sau banii, nu vei cunoaste
niciodata iubirea lui Dumnezeu.
Daca-ti împlinesti voia proprie, esti biruit de
vrajmasul si urâtul intra în sufletul tau.
Daca urasti pe fratele tau, înseamna ca ai cazut
din Dumnezeu si un duh rau a pus stapânire pe
tine. Dar daca faci bine fratelui, atunci vei afla
odihna constiintei.
Daca-ti tai voia proprie, vei izgoni pe vrajmasi si
vei dobândi pace în sufletul tau.

Programul Liturgic
Sambata, 23 septembrie
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica, 24 septembrie
8:45  AM Slujba Utreniei
9:30  AM Sfanta Liturghie
12:30 PM Masa Lunara
Sambata, 30 septembrie
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica, 1 octombrie
Acoperamantul Maicii Domnului
8:45  AM Slujba Utreniei
9:30  AM Sfanta Liturghie
ANUNTURI: DUMINICA ACEASTA DUPA SF LITURGHIE VA
ASTEPTAM LA MASA LUNARA. CALDE MULTUMIRI
FAMILIILOR ORGANIZATOARE!!!
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Daca ierti fratelui tau ocarile si iubesti pe
vrajmasi, atunci dobândesti iertarea pacatelor tale
si Domnul îti va da sa cunosti iubirea Duhului
Sfânt.
Iar când te smeresti întru totul, atunci afli odihna
desavârsita în Dumnezeu.

ST.SILOUAN THE ATHONITE
A certain monk told me that when he was very
sick, his mother said to his father, “How our
little boy is suffering. I would gladly give myself
to be cut up into pieces if that would ease his
suffering.” Such is the love of God for people. He
pitied people so much that he wanted to suffer
for them, like their own mother, and even more.
But no one can understand this great love
without the grace of the Holy Spirit.

Când sufletul e smerit si Duhul lui Dumnezeu
este în el, atunci omul este fericit cu duhul în
iubirea lui Dumnezeu. Când simte mila
Domnului, sufletul nu se mai teme de nimic,
de nici o nenorocire pe pamânt, ci doreste sa
fie pururea smerit înaintea lui Dumnezeu si
sa iubeasca pe fratele. Dar daca sufletul cade
în slava desarta, sarbatoarea lui ia sfârsit,
pentru ca harul paraseste sufletul, si de acum
el nu se mai poate ruga curat, ci gânduri rele
vin si framânta sufletul. […]
Nu vreau sa scriu mult, ci va rog numai
aceasta: iubiti-va unii pe altii si veti vedea
atunci mila Domnului.

“We have such a law: If you forgive, it means
that God has forgiven you; but if you do not
forgive your brother, it means that your sin
remains with you.”
“Filled with love, the holy Apostles went into the
world, preaching salvation to mankind and
fearing nothing, for the Spirit of God was their
strength. When St. Andrew was threatened with
death upon the cross if he did not stay his
preaching he answered: ‘If I feared the cross I
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Sa iubim pe fratele si ne va iubi pe noi
Domnul. Nu gândi, suflete, ca Domnul te
iubeste, daca te uiti la cineva cu dusmanie.
O, nu. Mai degraba te iubesc demonii, pentru
ca te-ai facut slujitorul lor; dar nu întârzia,
pocaieste-te si cere de la Domnul puterea de a
iubi pe fratele, si vei vedea atunci pace în
sufletul tau. Din toate puterile cereti de la
Domnul smerenie si iubire frateasca, fiindca
pentru iubirea de frate Domnul da harul Sau.

should not be preaching the Cross.” In this
manner all the other Apostles, and after them
the martyrs and holy men who wrestled against
evil, went forward with joy to meet pain and
suffering. For the Holy Spirit, sweet and
gracious, draws the soul to love the Lord, and in
the sweetness of the Holy Spirit the soul loses
her fear of suffering.”

“If the Lord has left us ignorant of the ordering
of many things in this world, then it means it is
not necessary for us to know: we cannot
compass all creation with our minds. But the
Creator Himself of heaven and earth and every
created thing gives us to know Him in the Holy
Spirit

Încearca cu tine însuti: într-o zi cere de la
Dumnezeu iubirea de frate si într-alta traieste
fara iubire, si atunci vei vedea deosebirea.
Roadele duhovnicesti ale iubirii sunt vadite:
pace si bucurie în suflet, si toti oamenii vor fi
pentru tine neamuri si rude dragi si vei varsa
lacrimi din belsug pentru aproapele si pentru
toata suflarea si faptura.
Adeseori, pentru un singur cuvânt bun
sufletul simte în el o schimbare binefacatoare;
si, dimpotriva, pentru o singura privire
dusmanoasa se pierde harul si iubirea lui
Dumnezeu. Atunci însa caieste-te degraba ca

“I ask you to try something. If someone grieves
you, or dishonors you, or takes something of
yours, then pray like this: “Lord, we are all your
creatures. Pity your servants, and turn them to
repentance,” and then you will perceptibly bear
grace in your soul. Induce your heart to love
your enemies, and the Lord, seeing your good
will, shall help you in all things, and will
Himself show you experience. But whoever
thinks evil of his enemies does not have love for
God and has not known God.”
“We must always remember that the Lord sees
us wrestling with the Enemy, and so we must
never be afraid. Even should all hell fall upon us,
we must be brave.”
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pacea lui Dumnezeu sa se întoarca în sufletul
tau. Fericit sufletul care iubeste pe Domnul si
care a fost învatat de El smerenia. Domnul
iubeste sufletul smerit care nadajduieste cu
tarie în Dumnezeu. În flecare secunda simte
mila Lui, astfel încât, chiar daca vorbeste cu
oameni, el este absorbit în Domnul Cel iubit
si, din îndelungata sa lupta cu vrajmasii,
sufletul îndrageste înainte de toate smerenia si
nu lasa pe vrajmasi sa ia de la el iubirea de
frati. Daca vom iubi din toate puterile pe
fratele si ne vom smeri sufletul nostru,
biruinta va fi a noastra, pentru ca Domnul da
harul Sau mai cu seama pentru iubirea de
frate. […]

“The man who cries out against evil men but
does not pray for them will never know the grace
of God.”

Un monah lipsit de experienta suferea din
partea demonilor, si când îl napadeau, el
fugea de ei, dar ei îl urmareau. Daca ti se
întâmpla si tie ceva asemanator, nu te
înspaimânta si nu fugii, ci stai cu barbatie,
smereste-te si zi: „Doamne, miluieste-ma, ca
sunt un mare pacatos” si demonii pier; dar
daca vei fugi în chip las, ei te vor goni în
prapastie. Adu-ti aminte ca în ceasul când te
napadesc demonii, se uita la tine si Domnul,
sa vada cum îti pui nadejdea în El. Chiar daca

The Holy Spirit acts mystically through the
spiritual father, and then when you go out from
your spiritual father, the soul feels her renewal.
But if you leave your spiritual father in a state of
confusion, this means that you did not confess
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îl vezi limpede pe Satana si el te va arde cu
focul lui si vrea sa înrobeasca mintea ta, nu te
teme, ci nadajduieste cu tarie în Domnul si
spune: „Sunt mai rau decât toti” si vrajmasul
se va departa de tine.

Nu te speria nici daca simti ca un duh rau
lucreaza înauntrul tau, ci marturiseste-te
sincer si cere din toata inima de la Domnul un
duh umilit (Ps 50, 18) si negresit Domnul ti-l
va da, si atunci, pe masura smereniei tale, vei
simti întru tine harul; si când sufletul tau se
va smeri cu totul, atunci vei gasi odihna
desavârsita. Asa este razboiul pe care îl duce
omul toata viata. Sufletul care a cunoscut pe
Domnul prin Duhul Sfânt si cade în înselare
sa nu se înfricoseze, ci, aducându-si aminte de
iubirea lui Dumnezeu si stiind ca lupta cu
vrajmasii e îngaduita din pricina mândriei si a
slavei desarte, sa se smereasca si sa ceara de
la Domnul sa-l tamaduiasca si Domnul va
tamadui sufletul uneori degraba, alteori încet,
putin câte putin. Ascultatorul care crede
duhovnicului sau si nu crede siesi se va
tamadui degraba de orice vatamare pe care

purely and did not forgive your brother all of his
sins from your heart.” – St Silouan The Athonite

Domnul îl iubeşte pe om cum nici nu ne putem
închipui.
*
Dacă cineva gândeşte bine despre fratele, că
Domnul îl iubeşte şi mai cu seamă dacă tu însuţi
gândeşti că în sufletul lui viază Duhul Sfânt,
atunci eşti aproape de iubirea lui Dumnezeu.
*
Cine se teme de păcat acela iubeşte pe
Dumnezeu.
*
Domnul ne iubeşte atât încât vrea ca toţi
oamenii să se mântuiască şi să fie veşnic
împreună cu El în ceruri şi să vadă slava Lui.
*
O mare bucurie e în aceste cuvinte: dacă
Domnul e al nostru, atunci toate sunt ale
noastre. Iată cât de bogaţi suntem!
*
Domnul iubeşte pe toţi oamenii, dar încă mai
mult îl iubeşte pe cel care Îl caută.
*
Oricât am învăţa, e cu neputinţă să cunoaştem
pe Domnul dacă nu vom vieţui după poruncile
Lui, pentru că nu prin ştiinţă, ci prin Duhul
Sfânt se face cunoscut Domnul.
*
A crede că Dumnezeu există e un lucru, dar
a-L cunoaşte pe Dumnezeu e altceva.
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i-au pricinuit-o vrajmasii, dar cel neascultator
nu se va îndrepta. […]
Cine poate întelege raiul? Îl poate întelege în
parte cine poarta în el pe Sfântul Duh, pentru
ca raiul este Împaratia Duhului Sfânt, si
Duhul Sfânt în cer si pe pamânt este Acelasi.
Gândeam în mine însumi: „Sunt un ticalos si
vrednic de toate pedepsele”, dar în loc de
pedepse Domnul mi-a dat pe Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt e mai dulce decât tot ce e
pamântesc. Este hrana cereasca e bucuria
sufletului.

 *
 ar dacă vezi un om care păcătuieşte şi nu
D
ţi-e milă de el, harul te părăseşte.
*
Să ne predăm voii lui Dumnezeu şi atunci vom
vedea purtarea de grijă [pronia] lui Dumnezeu
şi Domnul ne va da şi ceea ce nu aşteptăm.“
“Dacă te vei ruga pentru vrăjmaşi, va veni la tine
pacea; iar când vei iubi pe vrăjmaşi, să ştii că un
mare har al lui Dumnezeu viază întru tine; nu zic
că este deja un har desăvârşit, dar e de ajuns
pentru mântuire (SF.SILUAN ATONITUL)

Diavolul il razboieste pe cel care se roaga
Sa nu incepem discutie cu diavolul

Daca vrei sa ai în chip simtit harul Duhului
Sfânt, smereste-te ca Sfintii Parinti. Pimen cel
Mare a zis ucenicilor lui: „Credeti-ma, copiii
mei, unde e Satana acolo voi fi si eu”. Un
curelar din Alexandria gândea: „Toti se vor
mântui, eu singur voi pieri”, si Domnul a
descoperit lui Antonie cel Mare ca n-a ajuns
înca la masura curelarului aceluia. Parintii

– Gheronda, desi simt nevoia sa vorbesc cu
Dumnezeu, totusi nu pot sa ma rog.
– Daca simti nevoia sa vorbesti cu Dumnezeu, nu
inteleg de ce nu poti sa te rogi. Poate sa fie si de la
cel, viclean. Ispititorul pune totdeauna piedici,
pentru ca omul sa nu se poata ruga.
– Gheronda, in vremea rugaciunii ma preocupa
grija pentru diferite treburi.
– Sa spui: „La asta ma voi gandi mai tarziu…” si
sa continui sa te rogi.
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au dus o lupta încrâncenata cu demonii si
s-au obisnuit sa gândeasca smerit despre ei
însisi, si pentru aceasta i-a iubit pe ei Domnul.
Domnul mi-a dat sa înteleg puterea acestor
cuvinte. Si când tin mintea mea în iad,
sufletul meu are odihna, dar când uit de
aceasta, atunci îmi vin gânduri care nu plac
lui Dumnezeu.
Gândeam: „Sunt pamânt, si înca pamânt
pacatos”. Dar Domnul mi-a aratat mila Sa si
mi-a dat din belsug harul Sau si se bucura
duhul meu pentru ca, desi sunt un ticalos,
Domnul ma iubeste si de aceea sufletul meu e
atras spre El în chip nesaturat, iar când îl voi
întâlni, voi zice sufletului meu : uita-te la El,
nu-L pierde, sa nu ti se întâmple ceva mai rau
(In 5, 14), pentru ca sufletul îndura mari
chinuri atunci când pierde harul Duhului
Sfânt.

Credeti-ma, scriu înaintea fetei Domnului, pe
Care sufletul meu îl cunoaste. Pentru a pastra
harul, trebuie sa ne smerim pururea. Iata,
Domnul smereste cu milostivire pe cei care-i

– Mai mult ma mahnesc, Gheronda, pentru ca de
cele mai multe ori ma gandesc la lucruri lipsite de
importanta.
– Tocmai de aceea sa le lasi pentru mai tarziu,
deoarece, daca vei intrerupe rugaciunea si te vei
indeletnici cu ele, ispititorul le va lasa deoparte pe
cele lipsite de importanta si-ti va aduce in minte
probleme esentiale, ca sa incetezi cu desavarsire
rugaciunea. Trebuie sa ne punem pe noi insine la
punct. Pentru ca stii ce face tangalachi? Mirenilor
le aduce ganduri murdare si astfel isi dau seama
indata. Oamenilor duhovnicesti insa le aduce
diferite neghiobii si nu-si dau seama. Acest lucru
este mai primejdios, pentru ca ei cred ca merg bine,
deoarece nu au ganduri murdare, si astfel nici nu
se smeresc, iar mintea lor umbla incolo si-ncoace si
inima le ramane piatra.
– Gheronda, uneori in vremea rugaciunii imi vine o
idee; aflu rezolvarea unei probleme care dupa aceea
se dovedeste a fi gresita.
– Diavolul este viclean. Stie ca, daca in vremea
rugaciunii iti va aduce un gand necurat, il vei
alunga cat colo. De aceea iti aduce solutii la vreo
problema de-a ta, ca tu sa spui:
„De vreme ce mi-a venit in vremea rugaciunii,
inseamna ca este insuflare de sus”. Daca diavolul
ti-ar vrea binele, ti-ar aduce in minte rezolvarea in
alta vreme, si nu in timpul rugaciunii. Intra insa
„intermediar” si te invita la discutie. De aceea sa
nu-i dai nici o importanta. Sa spui: „iti multumesc
pentru interesul pe care mi-l arati, insa nu am
nevoie de el”. Vezi, merge cu viclesug sa-l insele cu
ganduri duhovnicesti pe omul duhovnicesc, incat
„rugaciunea lui, asa cum spune David, sa se faca
intru pacat”.
– Gheronda, in vremea rugaciunii imi vin in minte
ganduri si imagini urate.
– Aceasta este lucrarea diavolului ca sa te
zapaceasca. Mai ales cand esti obosita trupeste si
nu ai prea dormit, tangalachi afla un moment cand
te afli intre somn si veghe si-ti prezinta imagini
urate, ca sa-ti spuna dupa aceea ca sunt ale tale si
sa te arunce in deznadejde. Sa nu le dai
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slujesc Lui. Antonie cel Mare credea ca în
pustie el era mai batrân si mai desavârsit
decât toti, dar Domnul l-a îndreptat spre Pavel
Tebeul, si Antonie a vazut pe cel ce era mai
batrân si mai desavârsit decât el. Cuviosul
Zosima credea ca era monah din copilarie si
ca nimeni nu putea discuta cu el, dar a fost
smerit de Maria Egipteanca si a vazut ca era
departe de a fi ajuns la masura ei.
Sfântul Tihon din Zadonsk a fost smerit de un
nebun întru Hristos, care i-a dat o palma si i-a
zis: „Nu te trufi cu întelepciunea!” Astfel,
Domnul Cel Milostiv smereste pe sfinti, ca ei
sa ramâna smeriti pâna la sfârsit. Cu atât mai
mult trebuie sa ne smerim noi. De aceea, ziua
si noaptea cer si eu de la Dumnezeu smerenia
lui Hristos. Duhul meu înseteaza sa o
dobândeasca, pentru ca este darul cel mai
înalt al Duhului Sfânt. În smerenia lui
Hristos e si iubire, si pace, si blândete, si
înfrânare, si ascultare, si îndelunga-rabdare,
si toate virtutile sunt cuprinse în ea. […]
Cât traim pe pamânt trebuie sa ne învatam sa
ducem razboi cu vrajmasii. Lucrul cel mai
chinuitor decât toate este sa ne omorâm
trupul pentru Dumnezeu si sa ne biruim
iubirea de sine. Pentru a birui iubirea de sine,
e nevoie sa ne smerim totdeauna. Aceasta este
o MARE STIINTA, pe care ne-o însusim
degraba. Trebuie sa ne socotim mai rai decât
toti si sa ne osândim la iad. Prin aceasta
sufletul se smereste si câstiga plânsul
pocaintei din care se naste bucuria. Este bine
sa ne obisnuim sufletul sa gândeasca: în focul
iadului voi arde. Dar, vai, putini înteleg
aceasta. Multi cad în deznadejde si merg spre
pierzanie. Sufletele lor se salbaticesc si nu mai
vor nici sa se roage, nici sa citeasca, nici chiar
sa se mai gândeasca la Dumnezeu.

importanta. Sa spui „Doamne miluieste” si sa te
gandesti la Hristos, la Maica Domnului, la ingeri,
ca sa te aduni in rugaciune. Astfel vei face
diversiune diavolului.

Diavolul il impiedica pe om de la rugaciune

– Gheronda, unde gresesc de imi apare o piedica
atunci cand am de gand sa priveghez la chilie?
– Daca ingaduie Dumnezeu piedica, inseamna ca va
iesi ceva mai bun.
– Dar si atunci cand asta se intampla mereu?
– Atunci inseamna ca exista mandrie.
– Gheronda, nu-mi dau seama daca exista mandrie.
– Poti sa-ti dai seama si din felul cum aranjezi
lucrurile. Daca le dai intaietate treburilor si dupa
aceea rugaciunii, dai drepturi ispititorului sa-ti
aduca piedici. Iar daca cineva da mai multa
importanta treburilor decat celor duhovnicesti,
oare asta nu este mandrie? Este si mandrie si lipsa
de evlavie.
– Gheronda, ce face ispititorul ca sa impiedice pe
cineva care se roaga?
– Ce face? Afla o mie si unu de chipuri. De indata ce
omul incepe rugaciunea, poate sa-i aduca visare
sau poate sa-i raspandeasca mintea cu imaginatii,
cu zgomote etc. Sa vezi ce s-a intamplat cand eram
la Manastirea Stomiu[2]
 . Intr-o noapte am mers sa
ma rog in biserica. Poarta manastirii era inchisa,
iar la usa bisericii am tras zavorul. Spre miezul
noptii tangalachi a inceput sa loveasca necontenit
in zavor si nu se mai oprea, ca sa ma faca sa merg
sa vad cine este. Am intrat in Sfantul Altar, ca sa
nu aud, si acolo, in spatele Sfintei Mese, langa Cel
rastignit, am ramas pana dimineata. Crucea lui
Hristos are mare putere. Cand eram frate incepator,
tangalachi ma razboia mult. Noaptea, cand eram in
chilie, imi batea continuu la usa si spunea: „Pentru
rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri”. Deschideam
usa si, cu toate ca nu vedeam pe nimeni, ma
cuprindea frica.
Dupa aceea nu mai aveam stare; imi era cu
neputinta sa mai stau in chilie. Sufeream,
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Trebuie sa ne osândim pe noi însine în
sufletul nostru, dar sa nu deznadajduim de
mila si iubirea lui Dumnezeu. Trebuie sa
dobândim duh umilit si înfrânt si atunci vor
pieri toate gândurile si mintea se va curati.
Dar înainte de aceasta trebuie sa ne
cunoastem masura, ca sa nu ne chinuim fara
folos sufletul. Invata sa te cunosti pe tine
însuti si sa dai sufletului nevointa (asceza)
dupa puterile lui. […]
(Sfantul Siluan Atonitul:
deznadejdii si raiul smereniei)

Între

plangeam, ma rugam, dar nimic. Ieseam afara.
Intr-o seara dupa Pavecernita, ma vede afara un
proestos al manastirii si ma intreaba:
„Fiule, de ce nu mergi la chiliuta ta? Vezi pe vreun
parinte umbland pe afara? Parintii se roaga in
chiliile lor”.
Eu am inceput sa plang si i-am spus ce mi se
intampla. Atunci mi-a adus o bucatica de ceara in
care era o particica din Sfanta Cruce si mi-a spus:
„Fiule, mergi acum linistit la chilia ta”.
Am intrat in chilie si, de indata ce am inchis usa, am
auzit pe cineva spunand cu voce tare: „Pentru
rugaciunile Sfintilor Parintilor…”. Cand am zis
„Amin”, usa s-a deschis si a intrat un politist
imbracat in toata tinuta sa. Galoanele le purta oblic
pe maneca, asa cum purtau mai demult politistii. A
inceput sa strige la mine:
„Ei, ticalosule, tu, care nici calugar nu esti, pentru
ce ai acel lemn?”.
Apoi a inceput sa rada cu rasul sau cel „dulce”.
Striga, dar nu se putea apropia, pentru ca aveam
Cinstitul Lemn. Am strigat si eu „Doamne Iisuse
Hristoase” si „politistul” s-a facut fum.

Iadul

SEMNUL SFINTEI CRUCI
Semnul crucii este nouă

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

                         24 septembrie 2017, Duminica a 18-a dupa Rusalii: Pescuirea minunata

Scutul cel mântuitor
Care depărtează răul
Şi ne dă la toate spor.
Deci să facem cum se cade
Creştinescul nostru semn,
Căci vrăjmaşii fug atuncea
Ca de prea cinstitul lemn.
Iar acei ce bat în cobză
Şi pe cruce o îngână
Au sămânţa necredinţii
Şi pecete rea la mână!
N-au evlavie în suflet
Nici ruşine la obraz
Plecăciune nu pot face
Că-i boierul pe grumaz!
Domnul cerurile pleacă
Pentru neamul omenesc
Iar la El să-şi plece capul
Mulţi creştini nu se silesc.
El întinde sus pe cruce
Mâinile dumnezeieşti
Tu măcar a face semnul
Omule nu te sileşti.
El ne mântuie creştine
Săvârşindu-se pe lemn
Iară tu socoţi ruşine
Ca să faci al crucii semn!
(Sf. Ioan Iacob Hozevitul)
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