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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)

Buna Vestire


“Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact ceea ce
nea 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
:


Iubitorul de oameni si milostivul Dumnezeu, Care pururea poarta grija

de neamul omenesc, ca un parinte iubitor de fii, vazand faptura mainilor
Sale inrobita si tiranizata de diavolul si trasa spre patimi de ocara si
supusa slujirii idolesti, a binevoit si Sa milostivit si a trimis pe
Unulnascut Fiul Sau, pe Domnul nostru Iisus Hristos, sa ne izbaveasca.
Iar, daca a voit sa ascunda sfatul Sau, nu numai de satana, ci chiar si de
puterile ceresti, a incredintat aceasta taina numai unuia din slujitorii Sai,
slavitului Gavriil Arhanghelul.
Deci, la trimis pe acesta, mai inainte cu noua luni de Nasterea
Fiului, la Sfanta Fecioara Maria, din Nazaret, curata fiind ea si vrednica
de slujirea aceasta. Si, venind ingerul in cetatea Nazaret, ia zis:
"Bucurate ceea ce esti plina de har, Domnul este cu tine" (Luca, 1, 28).
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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
 printro 
donatie


Am auzit pe unii care petrec in lume cu nepasare,
zicand catre mine: "Cum putem noi, cei ce vietuim
impreuna cu sotiile (sau cu sotii) noastre, sa
petrecem viata sfanta?" Acestora leam raspuns:
"Toate lucrurile bune pe care le puteti face, facetile:
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Fiind mai mult nedumerita, decat inspaimantata, Fecioara Maria se
intreba in taina ce poate sa insemneze cereasca salutare. Arhanghelul a
inteleso si a linistito, zicand: "Nu te teme, Marie, ca ai aflat har la
Dumnezeu. Si iata, vei lua in pantece si vei naste fiu si vei chema numele
lui Iisus. Acesta va fi mare si Fiul Celui Preainalt se va chema, si Domnul
Dumnezeu Ii va da Lui tronul lui David, parintele Sau si, imparatia Lui
nu va avea sfarsit." (Luca, 1, 3033).
Era limpede, Dumnezeu cere Preacuratei sa primeasca a fi mama a
Celui mai mare binefacator al lumii: Regelui Regilor, Imparatului
Imparatilor, lui Dumnezeu facut om, Mantuitorul si Viata lumii.
Iar ea a zis: "Cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu stiu de
barbat?" Si raspunzand, ingerul ia zis: "Duhul Sfant se va pogora peste
tine si puterea Celui Preainalt te va umbri. Ca la Dumnezeu nimic nu este
cu neputinta." (Luca 1, 3437). La auzul acestor incredintari, Fecioara
Maria primeste sa raspunda chemarii lui Dumnezeu si suspinelor lumii,
zicand: "Iata, roaba Domnului. Fie mie dupa cuvantul tau." (Luca 1, 38).
Si aceasta zicand Fecioara, Fiul si Cuvantul lui Dumnezeu Sa
zamislit, ca prunc omenesc, prin venirea Duhului Sfant, in pantecele
Preacuratei, iar ingerul sa facut nevazut de dansa. Si asa sa inceput
taina Cuvantului: Fiul lui Dumnezeu, Fiu omului Se face, Dumnezeu Sa
facut om, ca pe om sal mantuiasca, si cu vrerea si cu randuiala Lui, si
pentru a noastra mantuire. Dumnezeului nostru slava!
Vineri 25 Martie  (Dezlegare la peste, ulei si vin)
8:30 Slujba Utreniei
9:30 Sfanta Liturghie

nu defaimati pe nimenea, nu furati de la nimeni, nu
mintiti fata de nimeni, nu va inaltati fata de nimeni,
nu urati pe nimeni, nu va despartiti de adunarile de
la slujbele din biserica, patimiti impreuna cu cei
lipsiti, nu pricinuiti nimanui sminteala; de aceea ce e
al altuia sa nu va apropiati; indestulativa cu ceea ce
va pregatesc femeile voastre. De veti face asa, nu
veti fi departe de Imparatia Cerurilor."
(Sf Ioan Scararul)

PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Miercuri 23 martie
5:30 PM Liturghia Darurilor mai inainte sfintite
Vineri 25 martie
+Buna Vestire (
dezlegare la peste, ulei, vin)
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
Sambata 26 martie ( Pomenirea Mortilor)
Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil
9:30 AM Sfanta Liturghie
5:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 27 martie
+Duminica a doua din Post a Sfantului Ierarh
Grigorie Palama
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
12:00 PM Adunarea anuala a doamnelor
Miercuri 30 martie
Sfantul Ioan Scararul
5:30 AM Liturghia darurilor mai inainte sfintite

Duminica a doua din Post a Sfantului Ierarh Grigorie Palama

Vineri 1 aprilie
5:30 PM Liturghia Darurilor mai inainte sfintite
Sambata 2 aprilie
5:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 3 aprilie
+Duminica a treia din Post (A Sfintei Cruci)
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie

ANUNTURI:
Evanghelia Duminicii
(Marcu 2:112) Glas 2 Vosc.10

Duminica 27 martie dupa sfintele slujbe va avea loc
Adunarea Generala Anualaa doamnelor

"In vremea aceea, intrand iarasi Iisus in Capernaum, dupa cateva zile
sa auzit ca este in casa. Si indata sau adunat multi, incat nu mai era
loc nici inaintea usii, iar Dansul le graia cuvantul (lui Dumnezeu). Si au
venit la El, aducand un slabanog, pe carel purtau patru oameni. Si

AGHIASMA SI ANAFORA
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neputand ei din pricina multimii sa se apropie de El, au desfacut
acoperisul casei unde era Iisus si, prin spartura, au coborat patul in
care zacea slabanogul. Iar Iisus, vazand credinta lor, ia zis
slabanogului: Fiule, iertate iti sunt pacatele tale!
Si erau acolo unii dintre carturari, care sedeau si cugetau in inimile lor:
Pentru ce vorbeste Acesta astfel? El huleste. Cine poate sa ierte
pacatele, fara numai Unul, Dumnezeu? Si indata, cunoscand Iisus cu
duhul Lui ca asa cugetau ei in sine, a zis lor: De ce cugetati acestea in
inimile voastre? Ce este mai usor, a zice slabanogului: Iertate iti sunt
pacatele sau a zice: Scoalate, iati patul tau si umbla? Dar ca sa stiti ca
putere are Fiul Omului a ierta pacatele pe pamant, a zis slabanogului:
Zic tie: Scoalate, iati patul tau si mergi la casa ta!
Si sa ridicat indata si, luandusi patul, a iesit inaintea tuturor, incat
erau toti uimiti si slaveau pe Dumnezeu, zicand: Asemenea lucruri
nam vazut niciodata." (Marcu 2, 112)

Cum se ia aghiasma şi anafora?
“A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come
home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the
door, and he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man,

carried by four of them. 
Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made
an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was
lying on.When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, “Son, your sins are
forgiven.”

Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, 
“Why does this fellow
talk like that? He’s blaspheming! Who can forgive sins but God alone?” Immediately Jesus
knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them,
“Why are you thinking these things? Which is easier: to say to this paralyzed man, ‘Your sins

are forgiven,’ or to say, ‘Get up, take your mat and walk’? 
But I want you to know that the

Son of Man has authority on earth to forgive sins.” So he said to the man, 
“I tell you, get up,
take your mat and go home.”

He got up, took his mat and walked out in full view of them all. This amazed everyone and they
praised God, saying, “We have never seen anything like this!”

Cuvinte de la Sfintii Parinti
Words of wisdom from the Holy Fathers
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Cuvântul „aghiasmă” provine din grecescul” to
aghiasmo” şi însemnă „sfinţire”.
În popor, prin aghiasmă se înţelege atât apa
sfinţită, cât şi slujba propriuzisă de sfinţire a
acesteia.
Binecuvântarea lui Dumnezeu, prin darul şi
puterea dumnezeiască a Sfântului Duh, se
coboară asupra apei, care este apoi dăruită
oamenilor pentru vindecarea de boli,
tămăduirea de răni, apărarea de rele, de
primejdii de la vrăjitori şi de la demoni.

Felurile aghiasmei

Aghiasma este de două feluri: mare şi mică.
● Aghiasma cea Mare se săvârşeşte de
către arhiereu sau preot numai de
Bobotează sau în Ajunul ei. 
Aghiasma
Mare 
este tămăduitoare şi are putere
sfinţitoare foarte mare, pentru că este
sfinţită în chiar ziua în care
Mântuitorul
a
sfinţit
apele,
botezânduSe în Iordan. În cursul
rugăciunii de sfinţire a Aghiasmei Mari
se face o întreită chemare a Sfântului
Duh.
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●

“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
Intru aceastã zi, cuvant la Bunavestire a Preasfintei
Nascatoarei de Dumnezeu, Stapana noastra si pururea
Fecioara Maria..

Aghiasma cea Mică se săvârşeşte de
către preot în tot cursul anului, şi mai
ales la începutul fiecărei luni, cu scopul
sfinţirii oamenilor, caselor, ţarinilor şi
a toată zidirea. Slujba de sfinţire a
Aghiasmei Mici se mai numeşte
Sfeştanie şi se poate săvârşi şi în casele
oamenilor.
Întrebuinţarea Aghiasmei celei Mari


Aghiasma Mare se ia înaintea Anaforei în

perioada 614 ianuarie, cu prilejul marelui
praznic al Botezului Domnului. În restul anului,
cei opriţi de la Sfânta Împărtăşanie, ca
mângâiere şi nădejde a mântuirii lor, au voie să
ia Aghiasmă Mare după ce se spovedesc.
Aghiasma Mare poate fi luată şi imediat după
Sfânta Împărtăşanie.
Ea se mai foloseşte la sfinţirea bisericilor, a
antimiselor, a Sfântului şi Marelui Mir, precum
şi la casele tulburate de demoni.
În data de 7 ianuarie se stropesc cu Aghiasmă
Mare toate casele, ogoarele, viile, livezile şi
animalele, pentru a le feri de toată reaua
întâmplare.
Unii credincioşi obişnuiesc să păstreze
Aghiasma Mare în vase curate, ca pe o
binecuvântare, ani în şir, aceasta rămânând
curată şi plăcută la gust.

Acum, se cuvine, fratilor, ca sa ni se spuna noua, cu mare glas cuvantul
Apostolului, despre aceasta zi mare, pentru ca acesta a propovaduit
lumina si a aratat, cu intemeiere, ca incepatura a praznicelor si
imparateasca este ziua aceasta luminata. Ca, zice Sfantul Apostol Pavel:
"Prin Sfantul Duh, noaptea a trecut, iar ziua sa apropiat."
Astazi, Fiul si Cuvantul lui Dumnezeu, Domnul si Dumnezeul nostru,
negrait, incape in pantecele Fecioarei, vrand sa indumnezeiasca, cu a Sa
inomenire, faptura cea zidita de mainile Sale si, in Raiul cel de demult,
iarasi sa o aduca. Astazi, Cel nezidit, intru a Sa zidire incape Astazi, Cel
nevazut, Se face vazut; Cel neincaput in ceruri, incape in pantecele
Fecioarei; Astazi, Cel neatins, in pantecele Fecioarei zamislinduse, se
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Întrebuinţarea Aghiasmei celei Mici

Aghiasma Mică se ia după Sfânta Anaforă,

în tot cursul anului. Prin stropirea cu apa
sfinţită duhurile cele viclene se gonesc din tot
locul, oamenii se acoperă şi se păzesc de tot
lucrul rău, se aduce îndestulare gospodăriilor,
se tămăduiesc bolile şi se dăruieşte iertare de
păcatele mici; mintea se curateste de lucrurile
cele spurcate si e indreptata spre rugaciune;
aduce dar paza; da sanatate trupeasca si
sufleteasca. Aghiasma Mică se foloseşte de către
preot la săvârşirea ierurgiilor (slujbe mici):
sfinţirea fântânilor, a icoanelor, a bisericii care
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atinge de oameni. Astazi, Fiul lui Dumnezeu trup primeste, Fiul lui
Dumnezeu se face fiu Fecioarei.
Astazi, Cel mai inainte de toti vecii, din Tatal fara de maica, negrait Sa
nascut, acum, fiind in ceruri minunat si infricosat, pe pamant, fara de
tata, in pantecele Fecioarei Se intrupeaza. Indoit dupa fire, Dumnezeu si
om inteleganduse; cu noi este Dumnezeu! Si macar ca, dorind mantuirea
oamenilor, a venit pe pamant, era totusi in ceruri, cu totul, impreuna cu
Tatal si cu Duhul si, mereu cu totul, pe pamant, asemenea proslavinduSe
si inchinandule si impreuna imparatind. Minunata si infricosatoare
nastere a fost, caci nu altul, mai inainte de veci, Sa nascut din Tatal, fara
de mama, ci acelasi este, Care si din Fecioara Sa nascut, Unulnascut,
Fiul lui Dumnezeu, Care, din fiinta Tatalui rasarind, Sa aratat noua.
Lumina din lumina Dumnezeu adevarat, nascut iar nu facut, ziditorul lui
Adam a venit pe pamant, ca sa caute pe omul cel ratacit. Ca, vazandune
pe noi cazuti, intru multe inchinari la idoli si, cu inselaciunea acelora,
fiind impiedicati si robiti, na suferit Dumnezeu sa vada turma Sa risipita
de diavolul, ci, a trimis mai intai prooroci sa propovaduiasca venirea Lui.
Ca zice prin Isaia: "Iata, Fecioara in pantece va lua si va naste fiu si vor
chema numele lui Emmanuil, care se talcuieste: cu noi este Dumnezeu."
Iar, dupa ce a venit plinirea vremii, a trimis de sus pe Arhanghelul Sau,
Gavriil, zicandui: "Sa mergi la Fecioara Maria si sai zici ei:
"Bucurate, cea plina de har, Domnul este cu tine, binecuvantata esti tu
intre femei si binecuvantat este rodul pantecelui tau. Prin tine, blestemul
stramoasei Eva se va strica. Caci, prin femeie sa aratat cele rele si de
stricaciune, iar prin tine, acum, vor veni cele mai bune. Ca, iata, vei
zamisli in pantece si vei naste fiu si vei chema numele Lui Iisus, pentru ca
Acesta va mantui poporul Sau de pacatele lui", cum ati auzit zicand si
Evanghelistul.
Acestea, toti sa le socotim, fratilor, ca sa cunoastem cat de mare dar am
luat astazi si de cate bunatati neam invrednicit. Ca astazi, vrajmasul
nostru, diavolul, a fost legat si draceasca lui lucrare a fost zdrobita.
Astazi, usile Raiului se deschid si sabia cea de vapaie, care izgonea firea
noastra, a pierit. Iar neamul omenesc, prin credinta lui Hristos si prin
fapte bune, iarasi intra in Rai. Astazi, Adam dantuieste, primind intru a
sa alcatuire pe Ziditorul sau. Astazi Eva, sfaramand capul sarpelul celui
amar, inselatorul ei, spre veselie cheama pe toata lumea, zicand:
"Bucurativa impreuna cu mine, ca astazi am aflat bucuria mea negraita
si slobozirea din toate pacatele." Astazi, si noi, fratilor, de bucurie
umplandune si cu fapte bune impodobindune, sa ne sarguim sa
petrecem cum vrednicie aceste zile sfinte ale Postului, infranandune de
la satiu si de la betie si de poftele trupesti, de la manie si de la clevetiri, de
asupriri si de pizma si de somnul cel mult, pentru ca aceste lucruri
intuneca sufletul si de la Dumnezeu despart.
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a suferit o reparaţie de mică anvergură, a
veşmintelor şi obiectelor de cult. Se mai
foloseşte
şi la alte slujbe precum:
binecuvântarea începerii semănatului, sfinţirea
vaselor, izbăvirea viilor şi grădinilor bântuite de
lăcuste şi gândaci.
Care sunt roadele si folosul acestei slujbe?
Stiut sa fie ca prea bun obicei este si folositor de
suflet sa se faca in biserici, in manastiri si in
case, Sfintirea apei la toate zilele dintai ale lunii
si a stropi pe oameni in manastiri si in chilii,
asisderea si in casele mirenilor si toate ale lor.
Aceasta apa sfintita pe care Duhul Sfant prin
rugaciunile preotilor o sfinteste, multe feluri de
lucrari are, precum insasi ectenia Sfintirii si
rugaciunea marturisesc.
Toti cei ce o primesc cu credinta iau sfintenie si
binecuvantare. Pentru aceasta dar, datori
sunteti si voi, preotilor, sa va invatati enoriasii
vostri ca sa o primeasca pe ea cu credinta, spre
marele folos al lor" 562 (Molitfelnicul,
Povatuirea din fruntea slujbei Aghiazmei mici,
ed. 1984, p. 167).
Pe usa bisericii din 
Manastirea Frasinei
, este
scris: "
Aghiasma mica se poate bea zilnic, dupa
anafora, daca dupa miezul noptii nu sa mai
baut si nu sa mai mancat nimic. Pentru cei
bolnavi este de mare folos sa guste aghiasma si
sasi stropeasca cu ea partile trupesti aflate in
suferinta. Elevii si studentii pot lua aghiasma
mica si sasi stropeasca cu ea fruntea si hainele,
spre a le lumina Dumnezeu mintea. Femeile nu
pot lua aghiasma in perioada de necuratie
trupeasca lunara. Cei casatoriti nu pot lua
aghiasma daca sau aflat trupeste in acea zi.
Aghiasma mica luata cu rugaciune si cu multa
cuviinta alunga duhurile rele, mintea o
curateste de gandurile rele si o indrepteaza spre
rugaciune."
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Drept aceea, pe toate acestea lepadandule, sa ne nevoim, ca sa savarsim
cu pace aceste sfinte zile, ca sa nu ne apuce pe noi ziua mortii in lene si in
pacate. Ca nu este mincinos Cela ce a zis, prin Proorocul de demult:
"Intru ce te vei afla pe tine, intru aceea te voi si judeca." Drept aceea,
ruguva pe voi si va indemn, cu dragoste, cu trezvie sa priveghem, postind,
pentru ca sa ne afle pe noi ziua mortii, in fapte bune, iar nu in rele. Ca,
iata, Datatorul de cununi inainte sta si cununi intinde, gatindule pe
acestea celor ce postesc. Si Se veseleste, vazand biserica, in toate zilele,
fiind plina de noi si de cei ce se grabesc sa apuce loc intrinsa. Intru care
si scaldatoare se afla, ca sa spele pacatele noastre; inca si masa gatita,
avand vitelul cel hranit, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, inainte pus
de dansa, injunghiat, pentru toata lumea. Si pe toti credinciosii ii cheama
la Sfanta Praznuire si la purtatoarea de viata Mancare, prin care, tot cel
ce O primeste cu credinta, va fi viu in veci, precum Insusi Domnul a zis:
"Cel ce mananca Trupul Meu si bea Sangele Meu, intru Mine petrece si
Eu intru el. Precum Eu viez prin Tatal, asa si cel ce Mananca pe Mine, va
fi viu in veci." Iar, prin Proorocul ne cheama pe noi, zicand: "Gustati si
vedeti, ca bun este Domnul." De acestea sa ne apropiem, ca niste prunci,
fara de rautate, tinand in maini ramuri, adica fapte bune, strigand si
zicand lui Hristos: "Osana, bine esti cuvantat, Cel ce vii intru numele
Domnului." Dumnezeu este Domnul si Sa aratat noua!


Anafora

Anafora este piinea ramasa de la prescura
din care sa scos Sf. Agnet, numita “atidoron”,
pentru ca “da darul harazirii lui Dumnezeu”.
Dupa ce preotul o binecuvanteaza la Axion, se
da spre sfintire la sfarsitul slujbei. Ea
simbolizează trupul Maicii Domnului .
Nu pot lua anafora: cei ce au mincat; cei ce

au avut scurgere, femeile în perioada lunară
(Lev. 22, 4); cei ce nu sint vrednici sa li se
primeasca darurile la biserica din pricina
pacatelor publice, (Lev. 7,1921); cei rataciti de
la credinta (Mat. 7,6; Const. Ap.VIII, 31).


Care este ordinea luării celor sfinte?

Speak well of those who speak evil of you.
Pay good for evil.
Pray for those who cause you various offenses, wrongs, temptations,
persecutions.
Whatever you do, on no account condemn anyone; do not even try to
judge whether a person is good or bad, but keep your eyes on that one
evil person for whom you must give an account before God – yourself.
+ St. Ignatius (Brianchaninov)
Brethren and fathers, the Annunciation is here and it is the first of the Feasts
of the Lord, and we should not simply celebrate as most do, but with
understanding and with reverence for the mystery.
What is the mystery? That the Son of God becomes son of man, using the
holy Virgin as the means, dwelling in her and from her fashioning for Himself
a temple and becoming perfect man. Why so? “That he might ransom those
under the law,” as it is written, “and that we might receive sonship” [Gal. 4:5];
that we may no longer be slaves, but free; no longer subject to the passions,
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E bine să ştie creştinul că mai întâi decât
toate se ia Sfânta Împărtăşanie, cu cuvenita
pregătire ( spovedanie, post şi canon de
rugăciune), apoi se ia Agiasma Mare, de
asemenea pe nemâncate şi cu binecuvântarea
preotului.
Anafora şi aghiasma mică

se pot lua de
creştin în fiecare dimineaţă pe nemâncate după
rugăciunile dimineţii, pentru folos duhovnicesc
şi binecuvântare.(http://www.schituldarvari.ro)

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.
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but free of passions; no longer friends of the world, but friends of God; no
longer walking according to the flesh, but according to the spirit. “Those who
walk according to the flesh, think the things of the flesh; those who walk
according to the spirit, the things of the spirit; for the thought of the flesh is
death; but the thought of the spirit, life and peace. And so the thought of the
flesh is hostile to God, for it is not subject to the law of God. Indeed it cannot
be. Those who are in the flesh cannot please God” [Rom. 8:58]. In brief this
is the power of the mystery, and this is why we should celebrate spiritually
and behave spiritually, with holiness and justice, with love, with gentleness,
with peace, “with forbearance, with goodness, with the Holy Spirit” [2 Cor.
6:6], so that as far as we ourselves are concerned we do not render the
dispensation of our Lord Jesus Christ empty and ineffectual.
Not only that, but we should both pray and grieve for the world. Why so?
Because the Son of God came to save the world, and the world rejects Him.
Tribes and languages reject Him; the barbarian nations reject Him, those who
have had his holy name invoked upon them reject Him, some through
abandoning the faith, others through their evil lives. What should He have
done and did not do? Being God He became man, “He humbled Himself,
becoming obedient unto death, the death of the cross” [Phil. 2, 8.]; he gave us
His body to eat and His blood to drink; He allowed us to call him Father,
Brother, Head, Teacher, Bridegroom, Fellowheir and all the other titles which
there is no time to mention now. And still He is rejected, and still He bears it.
“For,” He says, “I have not come to judge the world, but to save the world”
[John 12:47].
What then is there to say, brethren? That the genuine disciples are grieved by
the rejections of their fellowdisciples, thus showing love both for the teacher
and for the disciples. So too, genuine servants suffer in the same way from
the desertions of their fellowservants. This is why the great Apostle orders
that “we should offer supplications, prayers, entreaties, thanksgivings on
behalf of all mankind, for kings and for all in high positions” [1 Tim. 2:12]; and
elsewhere he says this on the subject, “I speak the truth in Christ, I do not lie,
my conscience bears witness with me in the Holy Spirit, that I have a great
grief and unceasing anguish in my heart; for I have prayed that I might be
anathema to Christ for the sake of my brethren, my kinsmen according to the
flesh” [Rom. 9:13]. You see the power of love? You see the height of
friendship? Moses shows it too when he says to God, “If you will forgive them
their sin, forgive; if not, wipe me out of the book which you have written”
[Exodus 32:32]. So we too, as genuine and not counterfeit disciples, should
not only look to what concerns ourselves, but we should grieve and pray for
our brothers and for the whole world; for by so doing what is pleasing to the
Lord we shall become inheritors of eternal life, in Christ Jesus our Lord, to
whom be the glory and the might with the Father and the Holy Spirit, now and
forever, and to the ages of ages. Amen.
(+ Saint Theodore the Studite)
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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.
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Despre Rugaciune

Sfantul Ioan Iacob de la Neamt (Hozevitul)

“Rugaciunea este una dintre puterile cele mai
insemnate si principale, care il fac pe cel care se
roaga, sa renasca, daruindu-i buna dispozitie
trupeasca si duhovniceasca.”
Avva Efrem
Filotheitul

Indemn fratesc
Fii pribegi ai ţării mele
Necăjiţi între străini,
Nu uitaţi menirea voastră
De Români şi de Creştini.

"Fraţilor, săne rugăm neîncetat cu luare-aminte
şi cu atenţie. Sănu lăsăm mintea săhoinărească
în timpul rugăciunii. Căla 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 săcerem ajutorul lui Dumnezeu ca săne
putem ruga cum trebuie.” 
Pr.Nicodim Mandita

Legea noastră creştinească
Şi pământul românesc
Sau păstrat cu multe jertfe
Care nu se pomenesc.
În prigoanele păgâne
Şin vârtejul cel barbar
Sângele curgea şuroaie
Pe al Patriei Altar.

“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

Câţi nu mor pentru credinţă
Apărând acest pământ,
Ori prin aspră nevoinţă,
Ştie numai Domnul Sfânt.

“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

Că furtuna cea de veacuri
A cumplitului necaz
Nui lasă pe vii să şteargă
Lacrima de pe obraz.

“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.

Cărturari nau fost peatuncea
Ca să scrie viaţa lor
Au în schimb în „Cartea Vieţii”
Numele nemuritor.

“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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Cum scriem un pomelnic?

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, punanduse astfel in slujba diavolului desfranarii,
care cauta sa ii impinga pe oameni in pacatele trupesti
aducand ganduri si pofte necuviincioase.
In Sfanta Evanghelie de la Matei, Mantuitorul ne invata ca
:”
Oricine se uita la femeie poftindo, 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.
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:
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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
sar provoca moartea persoanei respective;
• Nu se cere pedepsirea sau răul vreunei
persoane considerate duşman;
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“
57. Nu cumva cand vii la biserica, te impodobesti cu bluze
si fuste transparente, cu capul descoperit, in pantaloni si
faci sminteala barbatilor, trufindute cu acestea?
Sa stii ca rugaciunea nuti este primita daca vii asa. In loc
sa te folosesti, pleci cu blestem si afurisenie inapoi.”

• Pe pomelnicul de la Sfântul Maslu nu se
trec cei răposaţi

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

RUGACIUNEA MAMEI PENTRU COPII EI
Doamne, Iisuse Hristoase, milostiveșteTe de
copiii mei (numele), păzeștei cu acoperământul
Tău, fereștei de uneltirile celui rău, depărtează de
la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor,
dăruieștele inimă smerită. Doamne, toți suntem
făpturile Tale, ai milă de copiii mei aceștia
(numele) și îndrepteazăi spre pocăință. Doamne
mântuiește pe copiii mei (numele) și lumineazăle
mintea cu lumina înțelepciunii evanghelice,
îndrepteazăi pe calea poruncilor Tale și învațăi,
Mântuitorule, să facă voia Ta, căci Tu ești
Dumnezeul nostru.
Doamne, Ziditorul tuturor făpturilor, din mare
mila Ta mai învrednicit să fiu mamă, din
bunătatea Ta miai dăruit copii. De aceea
îndrăznesc să Te rog, că ei sunt copiii Tăi, Tu leai
dat viață și suflet nemuritor, iar prin Botez leai
dat viață veșnică, iai înfiat și iai primit în Biserica
Ta. Doamne, dăle ca să rămână în această stare
binecuvântată
până
la
sfârșitul
vieții.
Învredniceștei de Tainele Tale, sfințeștei cu
adevărul Tău, ca prin ei să se preamărească
numele Tău.
Trimitemi ajutorul Tău binecuvântat în educarea
lor pentru slava numelui Tău și pentru folosul
aproapelui. Dămi pentru aceasta răbdare și
putere. Învațămă 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, 
Familia Ortodoxă,Ed.
Sofia, București, 2005, p. 205)

Calde multumiri tuturor celor care citesc
buletinul parohial al bisericii Sfintii
Arhangheli Mihail si Gavriil din
Sacramento! Speram ca informatiile gasite
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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.
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