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Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(Ioan 3: 1317)
Glasul Saptamanii: 4, Evanghelia Invierii: 2

“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:
prezenta

la Sfintele Slujbe

 devenind membrii ai parohiei
 sustinand dupa putere activitatile
liturgice, pastorale si misionare
 ruganduva pentru parohia noastra
"Zisa Domnul: Nimeni nu sa suit la cer decat Cel
ce Sa coborat din cer, Fiul Omului, Care este in
cer. Si, dupa cum Moise a inaltat sarpele in pustie,
asa trebuie sa Se inalte Fiul Omului, ca tot cel ce
crede in El sa nu piara,
ci sa aiba viata vesnica. Pentru ca Dumnezeu asa
a iubit lumea, incat pe Fiul
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 implicanduva in activitatile organizate
de parohie
 printro donatie
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Sau Cel UnulNascut La dat, ca oricine crede in
El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica. Fiindca na
trimis Dumnezeu pe Fiul Sau in lume ca sa judece
lumea, ci ca sa se mantuiasca prin El lumea."
No one has ever gone into heaven except the one
who came from heaven—the Son of Man. Just as
Moses lifted up the snake in the wilderness, so the
Son of Man must be lifted up, that everyone who
believes may have eternal life in him.’
For God so loved the world that he gave his one
and only Son, that whoever believes in him shall
not perish but have eternal life.For God did not
send his Son into the world to condemn the world,
but to save the world through him.”

Cuvinte de la Sfintii Parinti
Words of wisdom from the Holy Fathers
Intalnirea dintre Parintele Cleopa si Cuviosul
Paisie Aghioratul

SLUJBELE SI EVENIMENTELE ZILELOR
URMATOARE

Vineri 5 septembrie
Congresul ROEA
(nu se slujeste Paraclisul
Maicii Domnului)
SAMBATA 6 septembrie
Congresul ROEA
(nu se slujeste Vecernia)
DUMINICA 7 septembrie
Duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci
9:00 AM, Slujba Utreniei,
10:00 AM Sfanta Liturghie
LUNI 8 septembrie
+NASTEREA MAICII DOMNULUI
9:00 AM SFANTA LITURGHIE
VINERI 12 septembrie
6:30 PM Paraclisul Maicii Domnului
SAMBATA 13 septembrie
6:00 PM Slujba Vecerniei
DUMINICA 14 septembrie
+ INALTAREA SFINTEI CRUCI
9:00 AM, Slujba Utreniei,
10:00 AM Sfanta Liturghie

“Eram la Careia, în capitala Sfântului Munte. De acolo
am mers la măn. Kutlumuş, marea lavră românească
făcută de Radu cel Mare şi reînnoită de Mihai Viteazu.
Acolo am dormit noaptea. Un părinte, mare scriitor de
la kinovită (conducerea comunităţii athonite), nea spus:
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INFORMATII LEGATE DE
SALA SOCIALA
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„ Asta e mănăstire românească”, că era ctitorită de
domnitorii români. Dar unde nu suntem noi ctitori?
Neam simţit bine că era o mănăstire făcută de ai
noştri. Apoi nea zis: „În programul nostru avem să
vizităm şi măn. Stavronikita – acolo era arhimandtritul
Vasile, un prieten deal nostru – apoi măn. Filotheu şi
măn. Caracalu, făcută de Petru Şchiopu. Şi mergând
spre măn. Stavronikita, o să vizităm un mare pustnic,
venit din Sinai. Acesta a postit de două ori câte 40 de
zile”. El nu spunea, dar un ucenic deal lui care era
acolo nea zis: „Măi, asta e mare pustnic. Numai 54 de
ani are. Paisie îl cheamă. Simplu monah. Nui cleric”.
Şi noi am plecat dintrun loc de la Burazeri – un schit.
Acolo, la Burazeri, sunt 34 de călugări, care fac slujbă
zi şi noapte, cu stareţul lor, slujbă neadormită. În fiecare
ceas intră alt călugăr. Slujba nu se mai termină. Cele
şapte laude şi psaltirea. Şi am întrebat cum să ieşim la
pustnicul Paisie. [...]

Marti 12 august, sa trecut cu succes
inspectia pentru AC/Heating. Multumim
tuturor celor care au sustinut acest proiect!
Urmatorul pas va fi instalarea placilor de
drywall la etaj.
CAMPANIE DE STRANGERE DE
FONDURI DRYWALL SALA SOCIALA
Pentru instalarea placilor de drywall la etajul
superior avem nevoie de aproximativ $3000.
Donatiile se pot face la biserica sau pe
websiteul bisericii.

CAMPANIE DE STRANGERE DE
FONDURI PENTRU INFRUMUSETAREA
SI IMPODOBIREA SFINTEI BISERICI CU
STRANE

Şi au spus ăştia: „O luaţi cam la dreapta, daţi de cărări
de cerbi, de căpriori, de porci sălbatici, care sunt foarte
mulţi, şi apoi daţi de o cărare mai pronunţată. El sa
ascuns acolo că a venit de la Sinai din cauza lumii, că
acolo ziceau: mamă, acela e făcător de minuni, e înainte
văzător. Şi sa ascuns săracul acolo de lume, dar tot
lau găsit. Şi a fugit din Sinai că acolo vin mai mulţi
turişti. Şi el a zis: las că în Sfântul Munte Athos numai
vine nimeni, nici femei. Aici o să am mai mare linişte.”
Am mers noi şi tare greu mai mergeam. Era o pădure
cu spini. Şi spini mari. Erau şi copaci mari, dar pe unde
mergeam noi, erau ca şi porumbarii, dacă aţi văzut, un
fel de spini care trăiesc la noi. Şi noi, ca să nu ne
agăţăm, am pus dulamele in brâu şi spinii ne înţepau
pantalonii acum. Mergeam printre ei, ce să facem? (…)
Şi mergeam prin pădurea aceea spinoasă. Şi neam
rătăcit, nu mai puteam de sete, nu găseam apă. Şi iată
cum mila lui Dumnezeu, sau poate cu rugăciunile
pustnicului, găsim deodată un gărduţ, un gard vechi de
lemne şi o portiţă veche şi înăuntru o grădinuţă, câţiva
smochini cu smochine crude. Iar de la portiţă de aici era
legată o sârmă dintracelea albe, care se folosesc la
telefoane. Mergea pe gard sârma şi apoi cobora întro
prăpastie drept în jos. Şi nea spus acesta: „Noi să nu
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Cu multa bucurie va anuntam ca din mila Domnului,
parohia noastra a demarat proiectul de impodobire si
infrumusetare a sfintei biserici cu strane pentru
credinciosi. Un numar de 50 de strane bisericesti, din
lemn de stejar frumos sculptat, au fost comandate in
Romania. Pretul unei strane este de $268, iar
transportul pana la San Francisco este de $42,
pentru fiecare strana.
Donatiile se pot face la biserica sau pe websiteul
bisericii www.saintsarchangels.org
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ne coborâm fără blagoslovenie, că aici stă, în prăpastia
asta. Tragem de sârma asta, că ea are legat un clopot
jos în prăpastie unde stă el şi când sună clopotul iese el
la noi”(…).

Numai ce vedem că iese un bătrânel cu barbă albă, cu
capul gol: „Oriste, oriste!”. Adică, pe greceşte, „Poftiţi,
poftiţi!” A luato el înainte pe treptele acelea, noi după
dânsul. Am coborât jos, acolo întro stâncă era peştera
lui, un pârâu cu apă rece. Şi când nea văzut, săracul,
din multă dragostea lui, ce să ne dea el?
Nea dus întrun pridvoraş aşa, cam de doi metri, unde
era o măsuţă şi un scaun. Nea pus pe masă câte un
pahar cu apă. Dar noi, cum ne era sete, ce era pentru
noi apa rece? Zice Evanghelia: Nici pentru un pahar de
apă rece nuţi vei pierde plata. Apoi atunci vezi cât
costă un pahar cu apă rece, când mori de sete, că noi
veniserăm aproape 20 km. pe jos de la Careia. Nea
pus pe masă câte un pahar cu apă rece, câte două
smochine şi dulceaţă de cireşe. – Oriste, oriste! Lam
întrebat: – Mai ai apă? Nimic nu ne mai trebuia! După
aceea, el nea spus pe nume la toţi:
 Părintele stareţ Victorin de la Sihăstria, părintele
Ioanichie, părintele Vartolomeu Florea, părinte
arhimandrit Cleopa Ilie, bine aţi venit! Nea zis pe nume
la fiecare, deşi nu nea mai văzut şi nici noi nu lam mai
văzut, dar nici no săl mai vedem, decât pe lumea
cealaltă
 Ce zice?
– Va zis pe nume la toţi, cum vă cheamă.
Şi pe urmă a început a se smeri el:
– Tarei rău pentru un călugăr când îi prisoseşte numele
mai mult decât faptele lui, că Mântuitorul cu vaiul ia
ameninţat pe aceia: Vai vouă când vor prisosi numele
voastre mai mult decât faptele voastre. Am fugit din
Sinai aici, ca să scap de lume, şi aici a ieşit iar veste de
pustnic. Eu nu sunt pustnic, eu sunt un om păcătos.
Dacă aţi venit să întrebaţi ceva, întrebaţi, că vorbesc…
Şi eu am întrebat, că aveam translator:
– Părinte Paisie, unde se mântuieşte omul? Aici, în
prăpastia asta, cu toate stâncile deasupra lui, şi de
cealaltă parte de pârâu şi dincoace? Aici sau în
mănăstirea cu viaţa cea de obşte, sau în cele cu viaţa
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Colecta pentru ajutorarea unui
monah roman din Sfantul Munte
Athos
De curand am vorbit cu Parintele Hariton, un monah
roman care se nevoieste in Sfantul Munte, intro chilie
retrasa care apartine Manastirii Pantokrator. Parintele
are nevoie de ajutor pentru restaurarea chiliei si
biserica noastra a inceput o colecta in acest sens.
Puteti lasa la biserica un pomelnic pentru 40 de zile
impreuna cu o donatie, si acestea vor fi trimise
Parintelui Hariton in Sfantul Munte.
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de sine? Sau în oraş, sau în sat, unde se mântuiesc
oamenii?
Ah, ce înţelepţeşte a răspuns! Zice:
– Dragii mei, cine are trei lucruri: credinţă dreaptă în
Dumnezeu, smerenie şi fapte bune, se mântuieşte
oriunde. Cine nare acestea, nicăieri nu se mântuieşte.
Aşa nea spus. Adevărat: fapte bune, smerenie – ca să
nu socoţi că ai făcut ceva bun în faţa lui Dumnezeu…
Neam minunat. Şi pe urmă a întrebat Ioanichie:
 Părinte Paisie, noi am vrea să întrebăm, că părintele
Cleopa ar vrea să rămâie în Sfântul Munte, ce zici
mata, să rămâie aici?
Ma pârât pe mine, că eu leam spus că rămân acolo,
nu mă mai duc, că am doi moşi acolo, unui moşu
Varlaam Vântu, care a trăit 100 de ani, am fost la
mormântul lui.
Şi iam zis:
– Ioanichie, cine tea pus să întrebi asta?
Că el tot stătea împotrivă să nu rămân eu acolo, să vin
la ţară. Şi a răspuns pustnicul:
– Mănăstirea voastră e misionară, unde vin multe
suflete. (El ştia tot). Părintele Cleopa dacă vine în
Sfântul Munte se mântuieşte ca simplu monah, iar dacă
o să stea acolo şi o să aibă multă răbdare, se mântuieşte
ca un apostol.
Asta ia spus lui Ioanichie, că el a întrebat de soarta
mea. Şi ia mai zis:
– Dumneata ai venit ca să faci însemnări ca să scrii o
carte, dar să şi faci câte ceva din ceea ce scrii.
Iar părintelui Vartolomeu ia spus:
– Părinte, ai venit să vezi picturile Sfântului Munte?
Că el de aceea a şi venit. Acolo sunt frumoase picturi.
(…) Zice:
– Bine este ai picta pe sfinţi, dar mai bine este a ne
face sfinţi.
Stareţul a întrebat:
– Părinte, eu ce să fac?
– Dumneata eşti stareţul. Să conduci mănăstirea cu
blândeţe şi îndelungă răbdare dacă vrei să câştigi mai
mult.
Aşa nea spus Paisie. Miaduc aminte la fiecare. Şi
puţin cea vorbit. Şi a zis:
– Dumneavoastră aţi venit la noi şi vaţi rătăcit. Şi vaţi
ostenit. Dar osteneala voastră e scrisă în ceruri, pentru
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că aţi făcuto pentru cuvântul Domnului. Să nu vă
temeţi.
Noi eram osteniţi. Câtă apă am băut!
Şi a luat el un băţişor, cu capul gol şi desculţ, şi nea dus
peste un pârâu, dea dreptul. Nu ştiu dacă am mers o
jumătate de ceas şi am ajuns drept în poarta mănăstirii.
Neam luat rămas bun. A făcut metanie până la pământ
şi sa dus în treaba lui.”
Sursa: “Ne vorbeste Parintele Cleopa – 15″, Editura
Mănăstirii Sihăstria, 2006

Elder Paisios of Holy Montain

“Discerning asceticism, together with humility and love,
sanctify people very quickly, with less physical strain.
The more a person progresses in the spiritual life
attending to himself, the wider the eyes of the soul open
and the more clearly he discerns his mistakes and the
many benefactions of God.
Thus man is humbled and inwardly crushed, and then
the Grace of God — divine enlightenment — comes
naturally and he becomes more discerning.
God does not help the greatly sensitive and philotimo man
to become conscious either of his sinfulness or of the many
benefactions of God, so that the man will not despair. The
6
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more the man progresses, however, and gradually becomes
stronger, the more God reveals to him.
The same applies to the man with pride: God does not
help him cut off his passions, so that the man will not
become even prouder. When finally the man is disgusted
with himself because of his constant falls, he becomes
aware of his weakness and is humbled; then God’s Grace
draws near him and helps him climb the spiritual stairs
two at a time.
For this reason, we must not weigh the holiness of our
fellow men with human scales, because only God, Who
knows the hearts of men, has knowledge of their depths.
The thing that will move God more on the Day of
Judgment is the work each one of us has done on his old
man.
Greater worth has he who has acquired virtues through
struggle than he who was born with inherent virtues
and who therefore must double them so as to hear, "Well
done, thou good and faithful servant..." (Matthew 25:21)
Certainly, we all have some discernment, but
unfortunately most of us do not use it on ourselves but on
our fellow men (so that we ourselves will not be ...
discerned), and we contaminate it with criticism,
condemnation, and the demand for others to correct
themselves. We should, rather, demand this only from
ourselves, who do not resolve to struggle fervently, cut off
our passions, liberate our souls, and fly into Heaven.
Those who do not resolve to begin their struggle with
philotimo, but spend their life in the "indefinite tense" will
be constantly dazed and found to be both spiritually and
physically ill. Finally, the gifts that God has given them
and for which He will require an answer will be rendered
useless.
The bright and discerning man not only makes use of the
gifts the Good God has given him, as well as the
kindness of others, for his spiritual progress, but also
makes use of the injustices, contempt, etc., of his fellow
men, which he attributes to the manslayer’s evilness. He
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is saddened by the frightful misery caused by the evil one
in the same way that he feels grief for the wretchedness of
his soul, and he asks for the mercy of God.
Self-accusation and self-criticism greatly help the scales
fall from our soul’s eyes, so that we might see clearly.”

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.
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