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1
2 IULIE 2015 cel de al 2le hram al bisericii,
HRAMUL ICOANEI PRODROMITA
Iubiti credinciosi,

“Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact ceea ce
ne-a poruncit să învăţăm de la El.”

Va asteptam cu bucurie sa praznuim cel de al al doilea hram al
bisericii noastre, sa ne aratam recunostinta si sa aducem multumire
Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si Imparatesei Cerurilor,
pentru ocrotirea sa si pentru toate binecuvantarile si darurile
duhovnicesti pe care leam primit prin mijlocirile ei.

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
 implicanduva in activitatile organizate
de parohie: ora de cafea, organizarea
mesei lunare
“
Preasfanta Stapana, Imparateasa cerului si a pa
mantului, Maica lui
Dumnezeu si Maica duhovni
ceasca a noastra, a pacatosilor,
aparatoare, acopera
mant, ajutor, nadejde si scapare a celor ce alearga
la tine.
Intru tine indraznim, intru tine ne laudam si catre tine este toata
nadejdea noastra. La tine scapam si pe tine te chemam din tot sufletul
si din toata ini
ma, mijloceste preabinecuvantata si prealaudata, ca
tre
iubitorul de oameni, Fiul tau si Dumnezeul nostru, si roagaL sa
treaca cu vederea multele si nenu
maratele noastre pacate.”

Programul slujbelor cu ocazia Hramului

Vineri 10 iulie
ora 7:00 PM
Sambata 11 iulie
ora 5:00 PM
Duminica 12 iulie: ora 9:00 AM
ora 10:00 AM
ora 12:30 PM

Sfantul Maslu
Slujba Privegherii
Acatistul Sfintei Icoane
Sfanta Liturghie Praznicala
Masa Festiva de Hram

 printro 
donatie

PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Sambata 4 iulie
5:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 5 iulie
+Duminica a 5a dupa Rusalii
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
Vineri 10 iulie
7:00 PM Sfantul Maslu
Sambata 11 iulie
5:00 PM Slujba Privegherii pentru Icoana
Prodromita
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DUMINICA a Va DUPA RUSALII
(Vindecarea celor doi demonizati)


Duminica 12 iulie
+Cinstirea Sfintei Icoane Prodromita de la
Muntele Athos
Al doilea hram al bisericii
9:00 AM Acatistul Sfintei Icoane Prodromita
10:00 AM Sfanta Liturghie Praznicala
12:30 AM Masa festiva de Hram

ANUNTURI:

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(
Matei 8:2834) Glas 4 Vosc.5
"In vremea aceea, trecand Iisus dincolo, in tinutul
Gadarenilor
, Lau intampinat doi demonizati care ieseau din
morminte, foarte cumpliti, incat nimeni nu putea sa treaca pe
calea aceea. Si iata, au inceput sa strige si sa zica: Ce ai cu
noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai inainte de
vreme ca sa ne chinuiesti? Departe de ei era o turma mare de
porci, pascand. Iar demonii Il rugau, zicand: Daca ne scoti
afara, lasane sa intram in turma de porci. Atunci El lea zis:
Ducetiva! Iar ei, iesind, sau dus in turma de porci. Si, iata,
toata turma sa aruncat de pe tarm in mare si a pierit in apa.
Iar pazitorii au fugit si, ducanduse in cetate, au spus toate cele
intamplate cu demonizatii. Si, iata, toata cetatea a iesit in
intampinarea lui Iisus si, vazanduL, Lau rugat sa treaca din
hotarele lor. Si, intrand in corabie, Iisus a trecut si a venit in
cetatea Sa." (Matei 8, 2834; 9, 1)
And when He had come to the other side into the country of
the Gergesenes, there met Him two possessed with devils,
coming out of the tombs, exceedingly fierce, so that no man
might pass by that way.
And behold, they cried out, saying, “What have we to do with
Thee, Jesus, Thou Son of God? Art Thou come hither to
torment us before the time?”
Now there was a good way off from them a herd of many swine

feeding.
So the devils besought Him, saying,
, “If Thou cast us out, suffer us to go away into the herd of
swine.”And He said to them, “Go.” And when they had come
out, they went into the herd of swine, and behold, the whole
herd of swine ran violently down a steep place into the sea and

perished in the waters. 
And those who kept them fled and went
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Cu multa durere si profund regret va anuntam
ca domnul Ion Cristescu a adormit intru
Domnul, in urma unei complicatii cardiace.
Aceste momente sunt deosebit de grele atat
pentru familie si cunoscuti, cat si pentru
parohia noastra, care a pierdut un crestin bun
si un om de mare nadejde. Il rugam pe prea
milostivul Dumnezeu ii primeasca sufletul in
mainile Sale, sa il ierte si sa il odihneasca cu
dreptii, iar familiei indoliate sai daruiasca
putere si alinare in aceste clipe grele.
Priveghiul
: Duminica 5 iulie de la ora 4:PM la East
Lawn Mortuary 5757 Greenback Lane Sacramento
Slujba Inmormantarii
: Luni 6 iulie, ora 12:00 PM la
Sfanta Biserica

Pe data de 12 iulie 2015 vom sarbatorii cel de al
2lea hram al Bisericii, HRAMUL ICOANEI
PRODROMITA. Va asteptam sa ne bucuram
impreuna si sa dam slava bunului Dumnezeu si
Maicii Domnului cu ocazia acestui eveniment.
Saptamana aceasta sau instalat geamurile in sala
sociala a bisericii. Multumim domnului Valentin
Savin pentru ajutorul acordat!

TABERELE DE VARA ROEA
Pentru inscrieri , gasiti formularele pdf. si
detaliile referitoare la tabara pe urmatoarele
linkuri:
http://www.roea.org/campvatrajuniors.html
http://www.roea.org/summercamps.html#sthash.
xkGefWUP.dpuf
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their ways into the city, and told everything and what had
befallen the ones possessed with the devils.

And behold, the whole city came out to meet Jesus. And when
they saw Him, they besought Him that He would depart out of
their borders.
And He entered into a boat, and passed over and

came into His own city.

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



July 19  August 1, 2015 (Ages 1113)
July 518, 2015 (Ages 1417)

(entering grades 912 in Fall)
http://www.roea.org/summercamps.html#st
hash.xkGefWUP.dpuf
CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI

“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

Sfantul Dimitrie al Rostovului:
”Iubirea noastra pentru pacat”

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.
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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
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Ah, cât de multe sfaturi si îndemnuri la virtuti avem în
scrierile Proorocilor, Apostolilor si ale Sfintilor Parinti si
cât de des auzim povetele învatatorilor duhovnicesti.
Insa cât de putini sunt cei care le asculta, cât de putini
sunt cei care se mântuiesc! Iar la rau nu ne trebuie multi
învatatori: un singur diavol sopteste si pacatosul este
gata sa îl asculte! Dar însasi firea noastra cea iubitoare
de pacat îl îndeamna pe fiecare la pacat, iar prietenia cu
cei pacatosi ce rele nu-l învata? Si deseori se întâmpla ca,
un om sa devina pentru altul un diavol, ce îl învata tot
raul. Iar cine ajunge sa se obisnuiasca cu pacatul si cine
se înrudeste cu el, acela nu se mai teme de Dumnezeu si
nu îi este frica sa savârseasca fapte potrivnice lui
Dumnezeu.
Sa ne pazim sa nu ne obisnuim cu pacatele si sa ne
ridicam cât se poate de repede din caderea în pacat. Caci
daca cineva cade o data în vreun pacat de moarte si nu se
ridica imediat prin pocainta, acela va cadea usor în pacat
si a doua si a treia oara si, repetîndu-l, va îndrazni sa faca
si alte pacate mai grele. Asadar, este de ajuns sa
pacatuiesti prima data: cine a pacatuit o data, acela nu se
mai teme sa repete pacatul... Iar pricina acestei
îndrazneli la pacate este faptul ca la prima lui cadere
omul nu s-a grabit sa se ridice, prin pocainta. […]
Dar pentru ca pacatosul nu se grabeste sa faca pocainta,
pacatele se repeta si i se întâmpla dupa cuvântul
Inteleptului Solomon: “Când vine cel nelegiuit, vine si
defaimarea si o data cu rusinea si batjocura” (Pilde 18,3),
ceea ce înseamna: atunci când pacatul îi intra în obicei,
lui nu îi pasa de mântuirea lui, nu se mai teme de
Dumnezeu. El se aseamana atunci cu omul care s-a
prabusit din înaltime în prapastie; nu mai are de ce sa se
tina, cade în adânc si se sfarâma. Iata, asa si pacatosul
care cade din viata placuta lui Dumnezeu, daca nu se
sprijina imediat prin pocainta, începe sa cada din pacat în
pacat: si îi va fi foarte greu, desi este cu putinta sa se
fereasca de pacat, pentru ca îl atrage spre pacat
deprinderea pacatoasa, care la el s-a transformat în ceva
natural si face parte din firea lui; asadar, nu te lenevi sa
faci pocainta pentru pacatul tau, omule cazut! Nu te
lenevi caci altfel vei cadea în prapastia raului si vei pieri.
[…]

Words of wisdom on spiritual life
“This is the great work of man: always to take the blame for
his own sins before God and to expect temptation to his last
breath.”
+ St. Anthony the Great
“Let no one deceive you, brother: without holiness, as the
apostle says, no one can see God (cf. Heb. 12:14).
For the Lord, who is more than holy and beyond all purity, will
not appear to an impure person.
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6.
7.

A SUFERI CU RABDARE ASUPRIREA SI
A INTARII PE ALTII LA RABDARE
CAND SUNT ASUPRITI
A IERTA PE CEI CE NEAU GRESIT.

Despre Rugaciune

“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
“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
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Just as he who loves father or mother, daughter or son (cf.
Matt. 10:37) more than the Lord is unworthy of Him, so is he
who loves anything transient and material.
Even more unworthy is the person who chooses foul and fetid
sin to preference to love for the Lord; for God rejects whoever
does not repudiate all filthiness: ‘Corruption does not inherit
incorruption’ (1 Cor. 15:50). ”
+St. Theognostos, On the Practice of the Virtues,
Contemplation and the Priesthood
“These eight passions should be destroyed as follows: gluttony
by selfcontrol; unchastity by desire for God and longing for
the blessings held in store; avarice by compassion for the poor;
anger by goodwill and love for all men; worldly dejection by
spiritual joy; listlessness by patience, perseverance and
offering thanks to God; selfesteem by doing good in secret and
by praying constantly with a contrite heart; and pride by not
judging or despising anyone in the manner of the boastful
Pharisee (cf. Luke 18 : 11–12), and by considering oneself the
least of all men. When the intellect has been freed in this way
from the passions we have described and been raised up to
God, it will henceforth live the life of blessedness, receiving the
pledge of the Holy Spirit (cf. 2 Cor. 1 : 22). And when it
departs this life, dispassionate and full of true knowledge, it
will stand before the light of the Holy Trinity and with the
divine angels will shine in glory through all eternity.” + St.
John Damascene, “On the Virtues and the Vices”

Cum scriem un pomelnic?

•
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;

VIATA SFANTULUI IOAN MAXIMOVICI
(praznuit pe data de 2 iulie)

• 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;
“Sfântul Ioan Maximovici (1896 1966) este
considerat de către creștinii ortodocși de pretutindeni, ca fiind
unul dintre cei mai mari sfinţi al secolului XX. Manifestând
diferite forme de sfințenie, el a fost în același timp un mare
teolog inspirat de Dumnezeu 
și „nebun întru Hristos”, un zelos
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• Pe pomelnicul de la Sfântul Maslu nu se trec
cei răposaţi
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ierarh misionar și un aparator al săracilor, un ascet desăvârșit
și un părinte iubitor pentru orfani. Asemeni lui Moise, el șia
scos turma din robie, conducândo din China în lumea liberă.
Urmaș al primilor apostoli, el a dobândit de la Dumnezeu
puterea de a tămădui sufletele și trupurile suferinde. El
cunoștea și răspundea gândurilor oamenilor, înainte ca aceștia
să și le exprime. Fericitul Ioan răspândea o putere cei atrăgea
pe oameni mai mult chiar decât nenumăratele sale minuni.
Aceasta era puterea iubirii lui Hristos – marea taină
inaccesibilă înțelegerii lumești.
Acum în Ceruri, el continuă să se roage și săi viziteze
pe cei cel cheamă în ajutor, după cum mărturisesc minunile și
tămăduirile înregistrate peste tot în lume.
La 2 iulie, 1994, în America a avut loc proslăvirea
arhiepiscopului Ioan de SanFrancisco, ierarh al Bisericii
Ortodoxe Ruse din diaspora.
Arhiepiscopul Ioan sa născut la 4 iunie 1896, în sat
ul
Adamovka din gubernia Harkov, în sudul Rusiei. A fost
membru al familiei de nobili ucraineni Maximovici, din care a
făcut parte şi Sfântul Ioan din Tobolsk. Tatăl său, Boris, era
căpetenia nobilimii dintro parte a guberniei Harkov, iar
unchiul său era rector al Universi
tăţii din Kiev. A primit la
botez numele Mihail, ocro
titorul său ceresc fiind Arhanghelul
Mihail. A fost un copil bolnăvicios şi mânca puţin.
Gimnaziul la făcut la Şcoala Militară Poltava, pe care a
frecventato din 1907 până în 1914. Iubea acea şcoală, de care
mai târziu îşi amintea cu drag. La termi
narea ei a intrat la
Universitatea Imperială Harkov, la Facultatea de Drept, pe
care a absolvito în 1918, înainte ca Sovietele să o ia în
stăpânire. A fost repartizat la Curtea districtuală din Harkov,
unde a lucrat în vremea când Ucraina era condusă de
Hatmanul Skoropadski şi pe când acolo era Armata
Voluntarilor.
Harkov, locul unde Vlădica şia petrecut anii de formare, era
un adevărat oraş al Sfintei Rusii, iar tânărul Mihail, sensibil la
revelaţiile sfinţeniei, a dobândit aco
lo modelul vieţii sale
viitoare. Existau două icoane făcătoare de minuni ale Maicii
Domnului, Oxerianskaia şi Eletskaia, care erau purtate de
două ori pe an, întro procesiune religioasă, de la mănăstirile
unde erau păstrate cu sfinţenie la Catedrala Adormirii Maicii
Domnu
lui. La Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului,
întro grotă cu fresce de sub altar, se află moaştele Sfân
tului
Arhiepiscop Meletie Leontovici, 
care, după moar
tea sa din
1841, ia ajutat în chip minunat pe cei care iau slujit la racla
sa un parastas. Incă din timpul vieţii Arhiepiscopul era cinstit
pentru asceza sa aspră, îndeo
sebi pentru fapta ascetică a
lipsirii de somn. Se ştia că petrecea nopţi întregi nemişcat, cu
braţele ridicate, adân
cit în rugăciune. A cunoscut mai dinainte
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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)
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ziua şi ora când avea să moară. Tânărul Mihail îl venera pe
acest sfânt ierarh.
Astăzi se poate observa că Arhiepiscopul Ioan îi seamănă cel
puţin în trei privinţe sfântului din Harkov: nu a dormit în pat
vreme de 40 de ani; şia cunoscut dinainte timpul morţii; iar
acum se odihneşte sub o catedrală, în
tro capelă specială, unde
aproape zilnic cei care îi cer ajutorul fac parastase şi citesc
Psaltirea la racla sa. “(va urma)

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
deosebit de gravă asupra oamenilor, este portul
indecent.
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.
In Sfanta Evanghelia 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”.
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.

MINUNI ALE SF. IOAN MAXIMOVICI
Aceasta minune a fost înscrisă în arhiva Spitalului Regional
din Shanghai (sursă: N. Makovaia).
„L. D. Sadkovskaia era foarte pasionată de sportul curselor de
cai. Odată a fost aruncată jos de pe cal; sa lovit cu capul de o
piatră şi şia pierdut cunoştinţa. A fost adusă la spital în stare
de inconştienţă. Un consiliu de medici a declarat în
unanimitate că nu mai are nici o speranţă şi că este puţin
probabil să mai trăiască până dimineaţă. Aproape nu mai avea
puls; craniul era fracturat în mai multe locuri, astfel încât
bucăţele din el apăsau pe creier. Intro astfel de stare ar fi
murit pe ma
sa de operaţie. Chiar dacă inima ei ar fi rezistat
unei op
eraţii şi dacă aceasta ar fi reuşit, tot ar fi rămas surdă,
mută şi oarbă.
Sora ei, după ce a auzit toate acestea, a alergat la epis
copul
Ioan disperată, implorândul să o salveze. Vlădi
ca a ascultato:
a venit la spital şi lea poruncit tuturor să iasă din cameră,
unde sa rugat timp de vreo două ore. Apoi la chemat pe
mediculşef şi ia cerut să o exa
mineze din nou. Ce uimit a fost
doctorul să descopere că pulsul era normal! El a fost de acord
să o opereze imediat, însă numai în prezenţa Episcopului Ioan.
Operaţia a reuşit şi doctorii au fost uluiţi când pacienta şia
recăpătat cunoştinţa şi a cerut ceva de băut. Acum vede şi aude
foarte bine. Încă trăieşte şi poate vorbi, poate vedea şi auzi. O
cunosc de treizeci de ani”.”
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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:
“
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.”
Sa luam aminte asadar cum ne imbracam iar
purtarea noastra sa fie marturie a credintei
puternice si a dragostei pentru Hristos.
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Eugene Rose 1966
(din:
Pr. Serafim Rose, Pr. Gherman Podmosenski , 100 de
minuni ale Fericitului Ioan Maximovici, Editura Sophia,
Bucuresti, 2003
)

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
sfintele slujbe si la evenimentele
organizate de parohia noastra.

A prayer of St Nectarios of Egina to the Holy Mother of God
Take away from me, O Virgin, the fetters of sin,
of my lusts and other transgressions:
the terrible carelessness and the overcaring,
the evil curiosity and the talkativeness,
the useless incontinence and the haughtiness,
the negligence, the drunkenness and the lack of mercy,
the bad desires, the terrible impurity,
the extravagance, the darkness,
the great insensitivity.
Take away the tendency to say jokes,
the enjoyment, the prodigality.
The laughter of immorality and every evil.
Give me, O maiden, fasting,
carefulness, vigilance and perfect obedience.
Give me carefulness in all
and acute discernment,
silence, order and holy patience.
Grant to me, O Lady, eagerness to work
and to attain my perfection,
and zeal for virtues and exercise.
Keep, O mostholy One,
my soul, my heart and my mind
in holiness and guard it in virginity.

Sfantul Ioan Iacob Hozevitul
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Pricini usoare de multa vatamare
Dacă mintea noastră uită
Cunoştinţa cea de sine,
Zboară gândul totdeauna
La păcatele străine.
Iar la pomenirea morţii
Dacă nu suntem deprinşi,
Ne luptăm cu grija vieţii
Şi suntem mereu învinşi.
Când lăsăm de bună voie
Rânduiala rugăciunii,
Prinde mare îndrăzneală
Viermele deşertăciunii.
Băutura şi mâncarea
Folosind cu lăcomie,
Va veni pe capul nostru
Pacostea de trândăvie.
De năravul clevetirii
Dacă nu ne desbărăm
Cu înşelăciunea minţii
Mai pe urmă ne legăm.
Iar auzul şi vederea
Dacă nu le stăpânim
Mare pagubă la suflet
Totdeauna suferim.
Când năravul rău cloceşte,
Nefiind mărturisit,
Scoate puişori de patimi
Cari rod necontenit.
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