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“Eu sunt painea vietii, cel ce vine la Mine nu va
flamanzi si cel ce crede in Mine nu va inseta
niciodata.”(Ioan 6, 35)

Duminica 6 Noiembrie: Praznuirea Hramului
Bisericii noastre

Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui înseamnă
blândeţe şi smerenie, exact ceea ce ne-a poruncit să
învăţăm de la El.
“Eu sunt Pâinea cea vie, Care s-a pogorât din cer.
De va mânca cineva din Pâinea aceasta, viu va fi în
veci. Iar Pâinea pe care
Eu o voi da pentru viaţa lumii este Trupul Meu.”
(Ioan 6,51)

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:
Iubiti credinciosi, cu multa bucurie duhovniceasca va
anuntam ca biserica noastra isi va sarbatorii duminica 6
Noiembrie ocrotitorii, pe Sfintii Arhangheli Mihail si
Gavriil.
Sfanta Liturghie va fi oficiata de un sobor de preoti, iar
cuvantul de invatatura va fi rostit de Parintele
Ieromonah Ieronim, duhovnicul Manastirii Bucium.
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-prin prezenta la Sfintele Slujbe
- devenind membrii ai parohiei
- sustinand financiar activitatile liturgice,
pastorale si misionare
- rugandu-va pentru parohia noastra
- implicandu-va in activitatile organizate de
parohie: ora de cafea, organizarea mesei
lunare
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 Programul slujbelor si activitatilor de Hram:
-Sambata 5 Noiembrie, 6:00 PM - Sfantul Maslu
-Duminica 6 Noiembrie, 8:30 AM - Slujba Utreniei
9:30 AM - Sfanta Liturghie de Hram
11:00 AM - Cuvantul de Invatatura
(Pr Ieromonah Ieronim, duhovnicul Manastirii Bucium)
12:30 Banchetul de Hram
(Nepenthe Clubhouse, 1131 Commons Drive, Sacramento, CA
95825)
Marti 8 Noiembrie, 8:30 AM - Slujba Utreniei
9:30 AM - Sfanta Liturghie Praznicala

VA ASTEPTAM CU DRAG!
Duminica a 22-a dupa Rusalii:
Bogatul nemilostiv si saracul Lazar

Evanghelia duminicii (Luca 16:19-31)
"Zis-a Domnul: Era un om bogat care se imbraca in
porfira si in vison, veselindu-se in toate zilele in chip
stralucit. Iar un sarac, anume Lazar, zacea inaintea
portii lui, plin de bube, poftind sa se sature din cele ce
cadeau de la masa bogatului; dar si cainii, venind,
lingeau bubele lui. Si a murit saracul si a fost dus de
catre ingeri in sanul lui Avraam. A murit si bogatul si a
2

Fericitul Ioan cel Milostiv graia de-a pururea
despre pomenirea mortii si despre iesirea
sufletului, ca-i era lui descoperit de la Sfantul
Simion Stalpnicul, zicand ca, iesind sufletul din
trup si vrand sa se suie la ceruri, il intampina pe
el cetele dracilor si-l intreaba, mai intai, de
minciuni si de clevetiri; ca daca de acelea nu s-a
pocait, apoi este oprit de catre draci. Si iarasi,
mai sus dracii intampina sufletul si il intreba
despre desfranare si trufie, si, daca de acestea
s-a pocait, se izbaveste de dansii. Si multe sunt
impiedicarile si intrebarile sufletului, de catre
draci, vrand acesta sa mearga la ceruri. Vin dupa
acestea dracii maniei si invidiei si vorbirii de rau,
ai iutimii, ai mandriei, ai grairii de rusine, ai
nesupunerii, ai camatariei, ai iubirii de argint, ai
betiei, ai vrajei, ai descantecelor si lacomiei, ai
urei de frati, ai uciderii, ai furtisagului, ai
nemilostivirii.
Si cand ticalosul acela de suflet se duce
de la pamant la cer, nu stau aproape de dansul
Sfintii ingeri si nici ii ajuta lui, ci singur sufletul
nostru pentru sine da raspuns, prin pocainta si
prin fapte bune, iar mai mult decat toate prin
milostenie. Ca orice pacate pentru care nu se
pocaieste aici din cauza uitarii, apoi, dincolo,
prin milostenia facuta in timpul vietii se
izbaveste de silnicia vamilor dracesti. Deci,
acestea stiindu-le, fratilor, sa ne temem de acel
ceas amar, cand ne vor intampina pe noi acei
cruzi si nemilostivi vamesi, catre care nu ne vom
pricepe ce vom zice. Drept aceea, acum sa ne
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fost inmormantat. Si, in iad, ridicandu-si ochii, fiind in
chinuri, el a vazut de departe pe Avraam si pe Lazar in
sanul lui. Si el, strigand, a zis: Parinte Avraam, fie-ti
mila de mine si trimite pe Lazar sa-si ude varful
degetului in apa si sa-mi racoreasca limba, caci ma
chinuiesc in aceasta vapaie!
Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ti aminte ca tu ai primit
cele bune ale tale in viata ta, si Lazar, asemenea, pe cele
rele; si acum aici el se mangaie, iar tu te chinuiesti. Si,
peste toate acestea, intre noi si voi s-a intarit prapastie
mare, ca aceia care voiesc sa treaca de aici la voi sa nu
poata nici cei de acolo sa treaca la noi. Iar el a zis:
Rogu-te, dar, parinte, sa-l trimiti in casa tatalui meu,
caci am cinci frati, sa le spuna lor acestea, ca sa nu vina
si ei in acest loc de chin. Si i-a zis Avraam: Au pe Moise
si pe prooroci; sa asculte de ei. Iar el a zis: Nu, parinte
Avraame, ci, daca cineva dintre morti se va duce la ei, se
vor pocai. Si i-a zis Avraam: Daca nu asculta de Moise
si de prooroci, nu vor crede nici daca ar invia cineva din
morti.

pocaim de toate rautatile si dupa puterea noastra
sa facem milostenie care poate sa ne petreaca
pe noi de la pamant la cer si sa ne slobozeasca
pe noi de la draceasca oprire. Multa este ura lor
spre noi si mare este frica noastra si primejdia
vazduhului aceluia. Ca daca de la o cetate pana
la alta cetate, aici pe pamant, avem trebuinta de
un om care sa ne duca pe noi, ca nu cumva
ratacind, sa cadem in locuri rele sau in rauri de
netrecut sau intre talhari neimblanziti, cu atat
mai vartos avem trebuinta de calauze si
povatuitori dumnezeiesti, care sa ne duca pe
calea cea lunga si vesnica, care incepe in ziua
mortii, la iesirea sufletului din trup, pe care nu
putem in nici un chip sa nu o strabatem si sa
scapam. Dumnezeului nostru slava, acum si
pururea si in vecii vecilor! Amin.

PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE

Duminica, 30 octombrie
+Duminica a 22-a dupa Rusalii

There was a rich man who was dressed in purple and
fine linen and lived in luxury every day. At his gate was
laid a beggar named Lazarus, covered with sores and
longing to eat what fell from the rich man’s table. Even
the dogs came and licked his sores.
“The time came when the beggar died and the angels
carried him to Abraham’s side. The rich man also died
and was buried. In Hades, where he was in torment, he
looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by
his side. So he called to him, ‘Father Abraham, have
pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger
in water and cool my tongue, because I am in agony in
this fire.’
“But Abraham replied, ‘Son, remember that in your
lifetime you received your good things, while Lazarus
received bad things, but now he is comforted here and
you are in agony. And besides all this, between us and
you a great chasm has been set in place, so that those
who want to go from here to you cannot, nor can anyone
cross over from there to us.’

8:00 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
Sambata, 5 noiembrie
5:00 PM Slujba Vecerniei
6:00 PM Sfantul Maslu (se aduce undelemn si faina)
Duminica, 6 noiembrie
+Duminica a 24-a dupa Rusalii
Sarbatorirea Hramului Bisericii
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
11:00 AM Cuvant de invatatura
12:30 PM Banchetul de Hram

Marti, 8 noiembrie
+Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie Praznicala
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“He answered, ‘Then I beg you, father, send Lazarus to
my family, for I have five brothers. Let him warn them,
so that they will not also come to this place of torment.’
“Abraham replied, ‘They have Moses and the Prophets;
let them listen to them.’ “‘No, father Abraham,’ he said,
‘but if someone from the dead goes to them, they will
repent.’ “He said to him, ‘If they do not listen to Moses
and the Prophets, they will not be convinced even if
someone rises from the dead.’”

Anunturi :
Duminica, 30 octombrie, membrii Consiliului Parohial
sunt asteptati sa participe la o sedinta informala
pentru pregatirea Hramului
- Lucrarile la sala parohiala au avansat, si urmatorul
nostru proiect consta in instalarea panoului electric.
Aceasta lucrare va incheia partea de instalatii
electrice, si ne va permite sa trecem inspectia finala.
Costurile acestui proiect sunt de aproximativ $4000.
Orice donatie este binevenita!
Pe aceasta cale aducem calde multumiri tuturor celor

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

care sustin acest proiect !

“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)

“Cei ce nu urmaresc in viata aceasta nimic
mai mult decat sa fie fericiti in lume si tihniti
in trup, acestia n-au razboi cu diavolul: pe
acestia ii are fara razboi. Caci cata vreme
umbla dupa tihneala si fericire desarta, n-au
sa se trezeasca din vraja vrajmasa, care-i tine
bine inclestati in lumea aceasta sensibila,
prin care-i duce pe nebagate de seama la
pierzare sigura. De aceea a zis un Sfant
Parinte ca cea mai primejdioasa temnita e
aceea in care te simti bine: nu vei iesi din ea
niciodata!“.(Pr. Arsenie Boca)
On the justice and judgements of God.

“And I, a sinner, have been trying to love
God for more than forty years, and
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Why do things happen that seem bad to us? A
narration by the Elder Paisios.
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cannot say that I perfectly love Him. If we love someone we
always remember him and try to please him; day and night
our heart is occupied with that object.
Is that how you, gentlemen, love God? Do you often turn to
Him, do you always remember Him, do you always pray to
Him and fulfill His holy commandments? ‘For our good, for
our happiness at least let us make a vow that from this
day, from this hour, from this minute we shall strive to love
God above all else and to fulfill His holy will.'”(+St. Herman
of Alaska)

Elder Paisios the Athonite
In his desire to demonstrate how God provides
and cares for His creation, whenever we tend to
become indignant and not understand His
actions, the Elder would tell us stories such as the
following one:

Femeia insarcinata sa-L lase pe Dumnezeu sa
lucreze in ea
Eu ştiu un singur lucru: asupra copilului trebuie să se
facă rugăciune. Femeia însărcinată trebuie să se
roage, trebuie să se spovedească, să se
împărtăşească, fiindcă tot ce se întâmplă cu ea se
întâmplă şi cu copilul pe care ea îl aşteaptă.
tiinţa contemporană confirmă treptat lucrul în care
Biserica crede de la început. În momentul când se
zămisleşte o fiinţă omenească vie, în ea este deja
toată deplinătatea umanităţii. Ea este deja om. Se
poate spune că întruparea s-a săvârşit în acea clipă
când Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria
întruparea lui Hristos, şi ea i-a răspuns: „iată roaba
5

An ascetic who had observed the injustice that
exists in the world prayed to God and asked Him
to reveal the reason that righteous and pious
people suffer misfortunes and are tortured
without any obvious explanation, whereas the
unrighteous and sinners become wealthy and
enjoy comforts. In the middle of the ascetic’s
prayer, he heard a voice instructing him as
follows:
"Do not ask for those things that your mind and
the power of your knowledge cannot reach, nor
seek to learn what is hidden, because the
judgments of God are an abyss. However,
because you have requested to learn, go down
into the world and sit in a certain spot discreetly
and note whatever you shall see from there, so
that with this minor test, you will get an idea of
what God’s judgments are. That way, you will
come to understand just why God’s providential
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Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Lc. 1, 38).
Atunci a fost deja realizată toată deplinătatea
întrupării. Acelaşi lucru se întâmplă şi în căsătorie. În
procesul formării copilului în pântecele mamei, el
poate să perceapă nu numai ce se întâmplă cu ea, ci
şi ce se întâmplă în jurul ei. La el ajung sunetele,
vibraţiile aerului, el devine prin mama sa parte a
mediului înconjurător. De aceea, povăţuitorii
bisericeşti o sfătuiesc pe mamă să se roage, dar să
se roage nu de formă, nu numai să rostească
rugăciunile, ci să comunice cu Dumnezeu, să-I
împărtăşească toată bucuria sa, tot fiorul său, să-L
lase pe Dumnezeu să lucreze în ea.
Ea se poate ruga cu voce tare, fiindcă sunetul
rugăciunii acesteia ajunge, într-un mod de neînţeles
pentru noi, la produsul de concepţie, la copilul care
se formează treptat. Dacă rugăciunea este rostită cu
evlavie, lin, atent, copilul participă deja la taina
rugăciunii mamei. Acest lucru e uimitor! Iar când
copilul se naşte, trebuie neapărat să se continue
rugăciunea asupra lui, asupra leagănului, să i se
cânte cântări bisericeşti, să se facă rugăciune cu
cuvintele bisericeşti atunci când el încă nu înţelege
cuvintele, dar prin sunetul glasului poate să
perceapă deja dispoziţia sufletească rugătoare a
părinţilor, iar prin aceasta poate să prindă viaţă faţă
de sfera rugăciunii, faţă de sfera împărtăşirii de
Dumnezeu. (Mitropolitul Antonie al Surojului)

administration in all things is unsearchable and
unfathomable."
On hearing this, the old ascetic carefully walked
down towards the inhabited areas until he
reached a meadow that was crossed by a busy
main road. There was a spring and an old tree
nearby, so the elder hid himself carefully in the
hollow trunk of the tree and decided to observe
from there. Soon after, a wealthy man on
horseback rode past. He stopped at the spring
for a drink of water and lay down on the grass to
rest. After quenching his thirst, he took out a
pouch with 100 gold coins from his garment and
began to count them. When he finished counting,
he placed the pouch back in his garment;
however, without realizing it, the pouch fell to
the ground, into the grass.
He ate, he rested, he slept a little, and then he got
back on his horse and rode off, without realizing
he had lost the pouch with the gold coins.
After a while, another passer-by came to the
spring. He found the pouch with the gold coins,
grabbed it, and ran off with it, into the fields.
A little while later, another passer-by appeared.
Tired as he was, he too stopped at the spring,
took a drink of water, took out a piece of bread
that he carried with him and sat down to eat.
Just as that poor man was eating, the wealthy
horseman reappeared in a fury, his face red with
anger. He pounced upon the unsuspecting man,
yelling at him to give him back his gold coins.
The poor man, not having any idea about those
coins, reassured him with solemn oaths that he
had seen no such thing. But angry as the
horseman was, he began to beat the poor man
until he eventually killed him. He then proceeded
to search through the poor man’s clothes, found
nothing, and left him, greatly shocked and
saddened.
The elder saw all these things happen before his
eyes, and stood in wonder, overwhelmed with
sorrow at the unjust murder that he had
witnessed and turned in prayer to the Lord,
saying:
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"Lord, what is the meaning of this will of Yours?
I beg You to explain how Your Benevolence can
tolerate such an injustice? Another lost the coins,
another found them, and another was unfairly
murdered!"
As the elder continued to pray with tears, an
Angel of the Lord descended and said to him:
"Do not be sorrowed, elder, nor be disillusioned
and imagine that all these things happened
supposedly without the will of God. Because of
all the things that you just witnessed, some were
by God’s concession, others were for education,
and others had providential reasons. So listen
now:
DIALOG DESPRE TAINA SFANTULUI MASLU

Pr. Ioan: Părinte, daţi-ne câteva sfaturi cu
privire la Taina Sfântului Maslu. Am dori să ştim mai
multe lucruri despre importanţa şi folosul Sfântului
Maslu, despre cum trebuie făcut şi pentru ce; cum
trebuie să folosim materia tainei: untdelemnul şi
făina; în care zile şi în ce timp din zi trebuie să facem
Sfântul Maslu; despre săvârşitorii şi primitorii tainei şi
multe alte sfaturi.
Pr. Ilarion:Taina Sfântului Maslu este „taina
vindecării”. Vindecă atât trupul bolnav cât şi sufletul
bolnav de păcate. Cel mai des ne îmbolnăvim din
cauza păcatelor pe care le facem. Păcatul răneşte şi
întinează sufletul şi în acelaşi timp apasă şi
îngreunează trupul până ce acesta se îmbolnăveşte.
Unii vor zice că nu poate păcatul să atingă în mod
vădit şi simţit trupul, pentru că sufletul este cel ce se
îngreunează cu păcatele. Nu-i aşa. Cum să nu aibă
de suferit şi trupul din cauza păcatului, când orice
păcat se săvârşeşte cu trupul, în trup sau pleacă din
trup. Păcatul porneşte din trupul omului, din mintea
lui, din inima lui şi se materializează prin gânduri şi
fapte. La cele cu gândul participă capul, la cele cu
vorba participă gura, la cele cu fapta participă toate
mădularele. De aceea răutatea şi greutatea
păcatului îngreunează tot trupul omului şi se aşează
undeva unde distruge: mintea, inima, ficatul,
stomacul, rinichii, plămânii, intestinele, mîinile,
picioarele, etc. De aceea Sfântul Apostol Iacov,
7

"He who lost the coins was the neighbour of the
one who found them. The latter had an orchard
worth 100 gold coins. Being greedy, the rich man
forced him to give up the orchard for only 50
coins. Unable to do anything else, the poor man
prayed to God to take care of the injustice.
Therefore, it was God’s providence which had
responded to the poor man’s prayer and had
given him back the money, twofold.
"The other man – the poor and weary one – who
had found nothing and yet was unfairly
murdered? Well, he had committed murder, but
only once in his life. However, he had repented
sincerely, and for the rest of his life had made
sure that his works were Christian and pleasing
to God. He constantly beseeched God to forgive
him for the murder he had committed, and
would usually say, 'My Lord, please give me a
death just like the one that I had inflicted!'
Naturally, the Lord forgave him from the very
first moment that he showed signs of repentance.
But He was especially moved by the sensitivity of
His child, who not only made sure he upheld all
His Commandments, but also desired to pay for
his old crime. Thus, the Lord granted his wish,
allowing him to die in the manner that he had
prayed for. God did not deprive him of his wish,
and allowed him to die a violent death, just as he
had asked, and then took him into His bosom, in
fact even crowing him with a glorious wreath for
the sensitivity he had shown!
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spune: „De este cineva bolnav între voi, să cheme
preoţii bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu
untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea
credinţei va mântui pe cel bolnav şi-l va ridica şi de
va fi făcut păcate, se vor ierta lui” (Iacov.5,14-15). În
Sfânta Evanghelie sunt multe vindecări făcute de
Mântuitorul la care El, le spune: „iertate sunt
păcatele tale” sau „vezi, de acum să nu mai
păcătuieşti ca să nu-ţi fie ţie şi mai rău”. Sfinţii
Apostoli întreabă pe Mântuitorul: „Doamne, cine a
păcătuit el sau părinţii lui de s-a născut acesta orb?”
Deci, păcatul atrage după sine îmbolnăvirea trupului
şi rănirea sufletului. De aceea, Mântuitorul după
marea Sa iubire de oameni, ştiind că omul chiar
după Răscumpărarea lui va continua să cadă în
păcat şi să fie robit de păcate, pentru a-i da
posibilitatea de a birui şi de a se ridica, pe lângă
celelalte Sfinte Taine, a lăsat omului ca cea de a
şaptea să fie una prin care să se vindece trupeşte
şi sufleteşte. Dacă taina Spovedaniei aduce
uşurătate sufletului şi vindecarea lui de rănile
păcatului, Taina Sfântului Maslu, prin excelenţă,
aduce vindecarea trupului şi uşurătatea lui de sub
greutatea păcatului.
Pe lângă vindecarea sufletului şi a
trupului, Taina Sfântului Maslu, mai aduce
îndepărtarea răutăţilor care vin de la oameni, cum ar
fi: izbăvirea de farmece şi descântece, dezlegarea
legăturilor şi a blestemelor, izbăvirea de necazuri şi
vrăjmaşi.
Se recomandă ca înainte de a face
cineva Sfântul Maslu să cheme duhovnicul şi să se
spovedească. Să spună toate păcatele aşa cum au
fost ele de când se ştie şi până azi.

Cum se folosesc uleiul şi făina de la Sfântul
Maslu?

se aşează într-un vas adânc în care se infing
7 lumânări care vor sta aprinse pe tot parcursul
Sfântului Maslu.
După terminarea Sfântului Maslu,
gospodina casei, cerne făina de capetele de
FĂINA,
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"Finally, the other man, the greedy one who lost
all the gold coins and then committed murder, he
would have had a disastrous end on account of
his greed and his love of money, so God allowed
him to fall into the sin of murder, so that his soul
would be severely pained and thus seek to
repent. Given the turn of events, that person has
now abandoned all worldly pleasures and is
going away, to become a monk!
"Now then, in which of these cases did you find
God to be unjust or cruel or insensitive?
"For this reason, you must no longer concern
yourself with in-depth examinations of God’s
judgments, because He meets them out fairly, in
the manner that He deems appropriate, when
you on the other hand misconstrue them as
injustices.
"You should also know that there are many
other things that happen in the world by the will
of God, for reasons that people cannot
understand. Thus, the proper thing for one to say
is:
"You should also know that there are many
other things that happen in the world by the will
of God, for reasons that people cannot
understand. Thus, the proper thing for one to say
is: “Just are You, Lord, and straight are Your
judgments.”"
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lumânări şi de bucăţilele de ceară rezultate în urma
arderii lumânărilor, pe care apoi o frământă toată
turnând aghiazmă şi untdelemn de la Sf.Maslu.
După aceasta, împarte tot aluatul în şapte părţi şi din
fiecare face câte o turtă, pe care o coace pe plită
sau în tigaie la foc scăzut şi fără ulei.
În fiecare dimineaţă, bolnavul,
mănâncă câte o turtă pe stomacul gol. Când se
împlinesc 7 zile de la primul Sf. Maslu, se face al
doilea Sf.Maslu. La fel se procedează cu făina de la
acest Sf.Maslu. După 7 zile se face al treilea
Sf.Maslu la fel se procedează şi tot aşa până la
ultimul.
Nu este bine şi e mare păcat să dai
din făina de la Sfântul Maslu la animale. Mântuitorul
Iisus Hristos ne-a lăsat Sfintele Taine pentru noi,
pentru mântuirea noastră şi nu pentru mântuirea
animalelor. Nu daţi cele sfinte în gura porcilor.
UNTDELEMNUL(uleiul sfinţit) se pune într-un pahar

potrivit de mare, care se sfinţeşte la Sfântul Maslu
prin rostirea de 7 ori a rugăciunii de sfinţire, de
fiecare preot. Lângă pahar, trebuie puse 7 beţişoare
învelite cu vată, care vor fi folosite la ungerea
bolnavului cu untdelemn sfinţit de către preoţi în
timpul Sfântului Maslu.
Cu Untdelemnul sfinţit va fi uns
bolnavul în fiecare zi timp de 7 zile, pe locul bolnav
şi dureros. Atenţie, nu se vor unge părţile ruşinoase
ale corpului, chiar dacă sunt bolnave, bunacuviinţă şi
respectul de lucrurile sfinte sunt pe primul loc, la
acestea Dumnezeu priveşte.
În fiecare dimineaţă, bolnavul poate
să bea un pahar de aghiazmă făcută cu Moliftele
Sfântului Vasile cel Mare în care să toarne 9 picături
din untdelemn sfinţit de la Sfântul Maslu. Înainte, să
facă rugăciuni şi metanii dacă poate. După 2 ore,
poate să mănânce. În cele 2 ore se lasă timp ca să
lucreze untdelemnul. Atenţie, femeile necurate nu
au voie să se atingă sau să bea aghiazmă şi nici
untdelemn şi nici nu va mânca turte din făina de
la Sf.Maslu, pe perioada necurăţiei lor.
Este bine dacă cel bolnav poate să
ţină post(ajunare) luni, Miercuri şi vineri, dacă nu
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Cuv. Paisie Aghioritul: Oamenii primesc

infricosatoare inrauriri diavolesti

“Multa demonizare exista astazi in lume.
Diavolul
secera,
deoarece
oamenii
contemporani i-au dat multe drepturi si
primesc infricosatoare inrauriri diavolesti.
Spunea cineva foarte bine: “Oarecand diavolul
se ocupa de oameni; acum nu se mai ocupa! I-a
pus pe drumul lui si le spune: “Calatorie buna!”
– si oamenii calatoresc“.
Este cumplit! Vedeti, diavolii in laturea
Gadarenilor (Vezi Luca 8,26-55) au cerut voie
de la Hristos ca sa intre in porci; si asta pentru
ca porcii n-au dat prilej diavolului si el nu avea
dreptul sa intre in ei. Hristos a ingaduit sa intre,
ca sa fie pedepsiti israelitii, deoarece li se
interzisese sa manance carne de porc (…)
Hristos a luat de la diavol dreptul de a face
rau. Numai daca omul ii da dreptul, poate sa
faca rau. Cand cineva nu are legatura cu
Tainele Bisericii, da loc ispitei si primeste o
inraurire diavoleasca.
– Parinte, cum ii mai poate da cineva loc si in
alt fel ?
– Logica (*Batranul intelege aici gandul
rationalist, care se opune cu trufie celui
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poate atunci cineva din casă, pentru că postul
alungă multă răutate din casă şi din cel bolnav.
Dacă ai ajuns după rostirea
rugăciunilor de sfinţire a uleiului degeaba ai venit. La
Sf. Maslu trebuie să fii de la început, cu sticla de ulei
fără dop pe masă, pentru că atunci se cheamă
Duhul Sfânt să-l sfinţească (de 7 ori).
Nu se duce la Sfântul Maslu ulei care a mai
fost sfinţit.
Întrucât prin Taina Sfântului Maslu se dobândeşte nu
numai tămăduire de bolile trupului, ci şi iertarea
păcatelor, se poate face maslu nu numai pentru cei
bolnavi, ci şi pentru cei sănătoşi şi nu numai o
singură dată, ci de mai multe ori. Sfântul Simion al
Tesalonicului îndeamnă pe fiecare creştin să se
nevoiasca a-şi face Sfântul Maslu.

Care sunt părţile cele mai de seamă ale slujbei
Sfântului Maslu?
Întâi rugăciunea pentru sfinţirea untdelemnului, pe
care o rostesc preoţii pe rând până se plineşte de
şapte ori. Al doilea, cele şapte Apostole şi
Evanghelii, urmate fiecare de ectenia întreită şi de
câte o rugăciune pentru sfinţirea untdelemnului şi
pentru tămăduirea bolnavului. Al treilea, ungerea de
şapte ori a celui bolnav cu untdelemn sfinţit,
rostindu-se de fiecare dată rugăciunea: “Părinte
sfinte, Doctorul sufletelor şi al trupurilor…
tămăduieşte şi pe robul Tău acesta (numele) de
neputinţa trupească şi sufletească ce l-a cuprins…”
şi aşa mai departe, precum scrie în Molitfelnic.
Ce trebuie să stim despre untdelemnul de la
Sfântul Maslu?
Fiind binecuvântat de preoţi cu chemarea lui
Dumnezeu, acest untdelemn este sfinţit şi plin de
darul dumnezeiesc al Duhului Sfânt, ca şi apa
Botezului. El are puterea de a Sfinţi sufletul şi de a
tămădui trupul, a izgoni bolile, a vindeca rănile, a
curăţi întinăciunea păcatului şi a împărtăşi mila şi
îndurarea lui Dumnezeu.
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duhovnicesc), vorbirea impotriva, invidia, voia
proprie, neascultarea, obraznicia sunt insusirile
diavolului. Potrivit cu masura in care omul are
acestea, primeste si influenta din afara… Insa
atunci cand sufletul se va curati salasluieste
in om Sfantul Duh si se umple de har. In
timp ce atunci cand se va intina cu pacate de
moarte, salasluieste in el duhul cel necurat.
In epoca noastra, din pacate, oamenii nu vor
sa-si taie patimile lor, voia lor, nu primesc
sfaturi. Pe langa asta vorbesc cu obraznicie
si alunga harul lui Dumnezeu. Si dupa
aceasta oriunde ar sta omul, nu poate spori
deoarece primeste inrauriri diavolesti. Este
in afara de sine, pentru ca din afara
comanda diavolul. Nu este inlauntru in chip
vadit – fereasca Dumnezeu – dar si dinafara
chiar ii poate comanda.
Omul, cand este parasit de har, se face mai
rau ca diavolul. Pentru ca unele lucruri
diavolul nu le face, ci numai pune pe oameni
sa le faca. De pilda nu face crime, ci pune pe
om sa le faca. Asa se demonizeaza oamenii
dupa aceea”.
(“Cu durere si cu dragoste pentru omul
contemporan”, Editura Evanghelismos,
Bucuresti, 2003)
Intru aceasta zi, invatatura a Sfantului Ioan Gura
de Aur, despre rugaciune
Toti stiu ca incepatura a tot binele este
rugaciunea, mijlocitoarea vietii vesnice si a
mantuirii. Sunt nevoit, dar, sa va graiesc de dansa,
pe cit voi putea, ca unora ce, deprinzandu-va a
vietui in rugaciune si indeplinindu-va de-a
pururea lucrurile lui Dumnezeu, cuvantul acesta
si mai silitori sa va faca pe voi. Iar, pe de alta
parte, ca cei ce vietuiesc molatic in rugaciune si isi
lasa sufletul pustiu, sa-si cunoasca paguba pentru
vremea trecuta si sa nu se lipseasca de mantuire in
cealalta vreme. Deci, iata cel dintai mare lucru ce
voi grai despre rugaciune: tot cel ce se roaga
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De aceea, untdelemnul rămas de la Sfântul Maslu,
ca şi făina binecuvântată atunci, trebuie păstrate cu
cinste în loc ales. El poate fi folosit numai în scopuri
curate şi evlavioase. Se obişnuieşte ca din făina şi
untdelemnul de la Sfântul Maslu să se facă o
turtişoară, din care se dă bolnavului să mănânce. În
unele părţi, din această făina se, fac prescuri pentru
Liturghie. Untdelemnul se poate pune în candelă, fie
în casă, fie la biserică.
Extras din Învăţătură de credinţă Ortodoxă, Editura
Renaşterea, Cluj 2001, p. 313-314

vorbeste cu Dumnezeu. Dar cum se poate, om
fiind, sa vorbeasca cu Dumnezeu? Toti, adica, stiu,
dar nu putem spune cu deamanuntul cinstea
aceasta. Ca aceasta cinste covarseste si marea
vrednicie a ingerilor, macar ca ei mai bine o stiu,
precum un slavit prooroc spune despre dansii ca,
facand ei cu frica rugaciunile, pe care le aduc lui
Dumnezeu, isi acopera cu aripile fetele si
picioarele, cu multa cuviinta, cucernicie si cu
sfiala. Ca adica, nu pot tacea de atata frica.
Asemenea si celelalte toate, adica firea si viata si
intelepciunea si cunostinta si tot ce se poate spune,
toate sunt deosebite de ale noastre. Iar rugaciunea
este lucru de obste al ingerilor si al oamenilor. Si
nu este nici o deosebire intre amandoua firile de
rugaciune. In taina te aseaza, deci, impreuna cu
dansii, si degraba vei pasi in viata lor, in cinstea si
in bunul neam, si intru cunostinta, prin viata ta, in
tot locul si ceasul.
Deci, sa ne sarguim catre Dumnezeu, prin
rugaciuni, ca ce lucru va fi mai luminos decat al
celor ce vorbesc cu Dumnezeu si I se roaga? Si ce
este mai drept? Si ce este mai intelept? Dar ce se
cuvine a mai zice cand e vorba de cei ce vorbesc cu
Dumnezeu si I se roaga? Aceluia se cuvine cinstea
si stapanirea in veci!
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