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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

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

Slujba Privegherii
Acatistul Sfintei Icoane
Sf Liturghie Praznicala
Masa Festiva de Hram

 printro 
donatie

PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Sambata 11 iulie
5:00 PM Slujba Privegherii pentru Icoana
Prodromita
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
Vineri 17 iulie
6:00 PM Paraclisul Maicii Domnului
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DUMINICA a VIa DUPA RUSALII
(Vindecarea slabanogului din Capernaum)

Sambata 18 iulie
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 19 iulie
Duminica a 7a dupa Rusalii ( a Sfintilor Parinti
de la Sinodul al IVlea Ecumenic)
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie

ANUNTURI:

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

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(
Matei 9:18) Glas 5 Vosc.6

Intrand in corabie, Iisus a trecut si a venit in cetatea Sa. Si
iata, Iau adus un slabanog, zacand pe pat si Iisus, vazand
credinta lor, a zis slaba
nogului: Indrazneste, fiule ! Iertate
sunt pacatele tale ! Dar unii dintre carturari ziceau in sine:
Acesta huleste. Si Iisus, stiind gandurile lor, lea zis: Pentru ce
cugetati rele in inimile voastre ? Caci ce este mai lesne a zice:
Iertate sunt pacatele tale, sau a zice: Scoalate si umbla ? Dar
ca sa stiti ca putere are Fiul Omului pe pamant a ierta
pacatele, a zis slabano
gului: Scoalate, iati patul si mergi la
casa ta. Si, sculanduse, sa dus la casa sa. Iar multimile,
vazand acestea, sau spaimantat si au slavit pe Dumnezeu Cel
care da oamenilor asemenea putere.
And He entered into a boat, and passed over and came into His
own city.And behold, they brought to Him a man sick with the
palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto
the one sick with the palsy, “Son, be of good cheer; thy sins be
forgiven thee.”And behold, certain of the scribes said within
themselves, “This man blasphemeth.”And Jesus, knowing their

thoughts, said, “Why think ye evil in your hearts?
For which is
easier: to say, ‘Thy sins be forgiven thee,’ or to say, ‘Arise and
walk’? But that ye may know that the Son of Man hath power
on earth to forgive sins,”— (then said He to the one sick with
palsy) “Arise, take up thy bed and go unto thine house.”And he
arose and departed to his house. But when the multitudes saw
it, they marveled and glorified God, who had given such power
unto men.
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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
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.
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Cuvinte de la Sfintii Parinti
Words of wisdom from the Holy Fathers

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

“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

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.

Despre Rugaciune

Minunile Maicii Domnului savarsite prin sfanta sa
icoana Prodromita

“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
Foarte multe minuni au fost savarsite de Maica Domnului
cand credinciosii i-au cerut ajutorul inchinandu-se sfintei
sale icoane Prodromita. Din acestea redam cateva.
Un om avea albeta pe ochi încât se vedeau luminile
ochilor ca laptele si aducându-l, s-a închinat cu evlavie
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“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
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Maicii Domnului spalându-si ochii cu agheasma, din care
a luat si acasa. Dupa trei zile a venit sa multumeasca
Maicii Domnului, având ochii curati si vazând foarte bine.
Altul avea lepra pe tot corpul, încât era numai bube.
Închinându-se cu credinta la sfânta icoana si
stropindu-se cu agheasma, a cazut lepra de pe el ca niste
solzi si s-a curatit.
Un boier a venit si a spus ca fiul lui de trei zile numai
dupa suflare se cunoaste ca este viu. Deci, rugându-se
Maicii Domnului si luând agheasma, s-a dus acasa si a
stropit copilul care pe loc s-a trezit ca din somn si s-a
sculat sanatos. Apoi tatal sau plin de bucurie l-a adus si
s-au închinat la sfânta icoana.
De la Iasi au plecat cu icoana si s-au oprit în orasul Husi,
si aici s-a adunat mult popor, dorind sa se închine sfintei
icoane.
Aflând si domnitorul Ioan Cuza, zicea: „Sa se opreasca
icoana în tara ca aici s-a facut minunea”.
Era în oras un învatator întelept care avea la scoala lui pe
fiii celor mai însemnate persoane din oras. Ziceau
bârladenii ca este de treaba si cinstit, numai ca nu merge
la biserica decât la Sfintele Pasti si nu are evlavie la cele
sfinte. Acela, auzind de sfânta icoana, a trimis trasura,
rugând pe parinti sa vina cu icoana la casa lui. Dar
parintii i-au raspuns ca nu se cade sa mearga icoana la
casa lui, ci mai vârtos el sa vina sa se închine la sfânta
icoana, însa el a insistat, trimitând de mai multe ori
trasura. Dupa rugamintile lui si ale altor oameni, parintii
au acceptat sa mearga cu icoana, dar, când au vrut sa o
ridice, s-a facut foarte grea, încât abia patru oameni au
reusit sa o duca pâna la trasura, iar când sa o puna în
trasura tocul icoanei s-a desfacut din toate încheieturile
si a trosnit foarte tare. Din aceasta au cunoscut cu totii ca
nu voieste Maica Domnului sa mearga la casa acelui om.
Când s-au întors în Catedrala, icoana s-a facut asa de
usoara încât au dus-o doi oameni.
O femeie care era grav bolnava si locuia în afara orasului
la mosie, auzind de sfânta icoana, dorea sa i se închine,
dar se temea sa mearga cu trasura ca sa nu moara pe
drum. În noaptea aceea i s-a aratat Maica Domnului în vis
în chipul icoanei, poruncindu-i sa se scoale si sa vina
imediat la Bârlad sa se închine la icoana si sa ia
binecuvântare. Cum s-a suit în trasura, îndata s-a simtit
sanatoasa si venind s-a închinat cu evlavie propovaduind
minunea si zicând ca aceasta icoana a vazut-o în vis.
De acolo, au dus sfânta icoana la Galati la Biserica
Sfintilor împarati. În aceasta biserica lucra un pictor care,
vazând îmbulzeala poporului, a început a ocarî pe oameni
zicând: „De ce credeti basmelor calugaresti? Un pictor
bun poate sa picteze o icoana mult mai frumoasa”. Pe
când zicea el acestea si privea cu nerusinare la sfânta
icoana, deodata a vazut chipul Maicii Domnului
schimbându-se. Atunci s-a îngrozit asa de tare ca s-a
înteleptit pe loc si spunea poporului sa se închine cu
evlavie, caci cu adevarat s-a pictat cu minune
dumnezeiasca.
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“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

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;
• Nu se pomenesc vrăjitorii, descântătorii,
ghicitorii sau cei ce practică magia albă;
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• 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;

Dupa plecarea sfintei icoane din Iasi s-a întâmplat aici o
alta mare minune. Un evreu avea un han la drum.
Ducându-se cu negotul, a lasat la han pe sotia sa, pe
copiii sai si o sluga. S-a întâmplat însa de a murit evreul
acolo unde s-a dus, iar un prieten de-al lui, tot evreu, l-a
îngropat. A luat marfa si banii care au ramas si le-a adus
sotiei, spunându-i si de moartea barbatului ei. Dupa ce a
plecat, diavolul a pus în mintea slugii sa o omoare pe
evreica, sa-i ia averea si sa fuga de acolo.
Deci, într-o noapte a intrat la evreica si a amenintat-o ca
daca nu-i va da toti banii pe care îi are o va omorî.
Evreica vazând ca nu face nimic cu rugamintile, i-a dat tot
ce avea, numai ca sa-si scape viata. Dar sluga, dupa ce a
luat banii s-a gândit sa o spânzure. Pregatind el
spânzuratoarea, evreica îl ruga sa o lase cu viata, dar el
nu o baga în seama. Atunci si-a adus aminte de icoana
Maicii Domnului, despre care auzise ca s-a pictat singura
si face multe minuni. Deci, fiind în acea nevoie, a început
a se ruga cu lacrimi, zicând: „Maica Domnului! Daca
chipul tau s-a pictat cu dumnezeiasca minune, dupa cum
am auzit, si tu esti adevarata Nascatoare de Dumnezeu,
izbaveste-ma de aceasta primejdie si eu atunci voi crede
si ma voi boteza cu toata casa mea”. Acestea si multe
altele zicând evreica cu mare plângere, sluga s-a apropiat
sa-i puna latul în gât. Socotind el ca latul este prea sus si
nu o va putea ridica a lasat latul putin mai jos, apoi
suindu-se pe un scaun a pus latul în gâtul sau, sa vada de
este potrivit si, cu îngaduinta lui Dumnezeu, sluga a
calcat pe o margine a scaunului, acesta i-a sarit de sub
picioare si sluga a ramas spânzurata. Vazând minunea,
evreica a ramas încremenita de frica si crezând Maicii
Domnului, s-a botezat cu toata casa ei.
De la Galati, parintii au luat sfânta icoana, s-au urcat
într-o corabie si au pornit spre Sfântul Munte. Când au
ajuns la limanul schitului românesc, au trimis veste sa
vina preotii îmbracati în sfintele vesminte, cu cântari si
tamâieri spre întâmpinarea sfintei icoane si asa, cu
cinste, au dus-o si au asezat-o în biserica.
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• Pe pomelnicul de la Sfântul Maslu nu se trec
cei răposaţi

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.

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

12 iulie 2015, Duminica a 6a dupa Rusalii
Words of wisdom on spiritual life
“The Most Holy Mother of God prays for us ceaselessly. She is
always visiting us. Whenever we turn to her in our heart, she is
there. After the Lord, she is the greatest protection for
mankind. How many churches there are in the world that are
dedicated to the Most Holy Mother of God! How many healing
springs where people are cured of their ailments have sprung
up in places where the Most Holy Theotokos appeared and
blessed those springs to heal both the sick and the healthy! She
is constantly, by our side, and all too often we forget her.”
(Elder Thadeus)

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)

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.

VIATA SFANTULUI IOAN MAXIMOVICI
(praznuit pe data de 2 iulie)
La Universitatea din Kiev,
Vlădica îşi petrecea mai mult
timp citind Vieţile Sfinţilor decât
mergând la cursuri; cu toate
acestea era un student foarte
bun. Este limpede că se vedea
încă de la acea vârstă faptul că îi
imita pe Sfinţi, de vreme ce
Arhiepiscopul
Antonie
de
Harkov, una dintre marile
personalităţi ale Bisericii din
acele vremuri (mai târziu
Mitropolit, cel dintâi candidat la Scaunul Patriarhal al
Moscovei şi primul Ierarh al Bisericii ruse din afara Rusiei) a
făcut eforturi deosebite ca să îl cunoască şi apoi la ţinut pe
tânăr aproape de el şi ia îndrumat formarea duhovnicească.
În 1921, în timpul Războiului Civil Rus, Vlădica, împreună cu
părinţii, fraţii şi sora sa, a fost evacuat în Bel
grad, unde şi el, şi
fraţii săi sau înscris la Universitatea din oraş. Unul dintre
fraţi a absolvit Facultatea Tehnică şi a devenit inginer, celălalt
a terminat Dreptul şi lucra în poliţia iugoslavă. Vlădica a
terminat în 1925 Facultatea de Teologie. În anii studenţiei şia
câştigat pâinea vânzând ziare.
În 1924 Vlădica a fost hirotesit citeţ în biserica rusă din
Belgrad de către Mitropolitul Antonie, care a continuat să aibă
o influenţă foarte însemnată asupra lui; iar Vlădica, la rândul
său, avea cel mai profund respect şi devotament pentru –
maimarele său. În 1926 Mitropolitul Antonie la tuns: în
monahism şi la hirotonit ierodiacon în Mănăstirea Milkov,
dândui numele Ioan, după ruda îndepărtată a lui Vlădica,
Sfântul Ioan Maximovici din Tobolsk. In aceelaşi an, pe 21
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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 Evanghelie 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.
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.”
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noiembrie, Vlădica a fost hirotonit ieromonah de către
Episcopul Gavriil de Celeabinsk.
Din 1925 până în 1927 Vlădica a predat religia la Şcoala
Sârbă de Stat, iar din 1929 până în 1934 a fost profesor şi
îndrumător la Seminarul Sârb Sfântul Ioan Teologul din
Bitolia. Aici slujea Sfânta Liturghie în lim
ba greacă pentru
comunitatea greacă şi cea macedonea
nă, care îl preţuiau
foarte mult.
Oraşul Bitolia se afla în eparhia Ochrida, al cărei episcop din
acele vremuri era Nicolae Velimirovici – un “Gură de Aur al
sârbilor”, cunoscut predicator, poet, scriitor, organizator şi
întemeietor al mişcării religioase populare. Acesta, la fel ca şi
Mitropolitul Antonie, la preţuit şi la iubit pe tânărul
ieromonah Ioan şi a avut o înrâurire bună asupra lui. Nu o
dată a fost auzit spunând:
– Dacă vreţi să vedeţi un sfânt în viaţă, mergeţi la Bitolia la
părintele Ioan.
Căci, întradevăr, începuse să devină limpede că aces
ta era un
om cu totul extraordinar. Studenţii lui au fost primii care au
descoperit ceea ce a fost poate cea mai mare faptă de asceză a
lui Vlădica. Mai întâi au obser
vat că rămânea treaz mult timp
după ce toţi ceilalţi se culcau; mergea noaptea prin dormitoare,
ridica păturile care alunecaseră şi îi acoperea pe cei ce
dormeau şi nu bănuiau nimic, făcând Semnul Crucii deasupra
lor. În cele din urmă sa descoperit că nu dormea aproape
deloc, niciodată în pat, îngăduinduşi în fiecare noapte nu
mai
o oră sau două de odihnă incomodă, stând jos sau încovoiat pe
podea, rugânduse în faţa icoanelor. După mulţi ani chiar el a
recunoscut că nu mai dormise în pat de când intrase în
monahism. O astfel de practică ascetică este foarte rară, însă
nu neîntâlnită în tradiţia ortodoxă. Marele întemeietor al
monahismului cenobit din secolul al IVlea, Sfântul Pahomie
cel Mare, când a primit Regu
la vieţii monahale de obşte de la
un înger, a auzit cu pri
vire la somn cele ce urmează: „Iar ei
(călugării) nu vor dormi culcaţi, ci le vei face scaune aşa încât
atunci când stau jos să îşi poată sprijini capul.” (Regula 4)
Arhiepiscopul Averchie de la Mănăstirea Sfânta Tre
ime din
Jordanville, pe atunci tânăr ieromonah, a fost martor al
impresiei puternice pe care o făcuse Ieromona
hul Ioan asupra
studenţilor seminarişti. Când se întorceau acasă în vacanţă,
aceştia vorbeau de îndrumătorul lor extraordinar care se ruga
neîncetat, slujea Sfânta Li
turghie sau cel puţin primea Sfânta
Împărtăşanie zilnic, ţinea posturi aspre, nu dormea niciodată
culcat şi a cărui adevărată dragoste părintească le insufla
idealurile înalte ale creştinismului şi ale Sfintei Rusii
(Orthodox Russia, nr. 14 din 1966).
În 1934 sa hotărât ca Ieromonahul Ioan să fie înălţat la
rangul de episcop. În ceea cel priveşte, nimic nu îi era mai
străin. O doamnă care îl cunoştea povesteşte cum la întâlnit
atunci în tramvai în Belgrad. El ia spus că este în oraş din
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Sa luam aminte asadar cum ne imbraca, iar
purtarea noastra sa fie marturie a credintei
puternice si a dragostei pentru Hristos.

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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cauza unei greşeli, fiind chemat în locul unui alt Ieromonah
Ioan care urma să fie hirotonit episcop! Când sau întâlnit a
doua zi a informato că situaţia era şi mai gravă decât crezuse
el: chiar pe el voiau săl facă episcop! Când se împotrivise,
spunând că nici nu se pune problema, fiindcă are un defect de
vorbire şi nu poate pronunţa limpede, i se spusese doar că şi
prorocul Moise avusese aceleaşi greutăţi.
Hirotonirea a avut loc pe 28 mai 1934. Vlădica a fost ultimul
dintre nenumăraţii episcopi hirotoniţi de Mitropolitul Antonie,
şi preţuirea extraordinară de care se bu
cura din partea
venerabilului ierarh poate fi văzută şi întro scrisoare pe care
acesta a trimiso Arhiepiscopului Dimitrie din Extremul
Orient. Refuzând invitaţia de a se retrage în China,
mitropolitul scrie: „… însă în locul meu, ca pe sufletul, ca pe
inima mea, vil trimit pe Vlădica Epis
copul Ioan. Acest om
mic, firav, care arată aproape ca un copil, este de fapt o
minune de tărie şi asprime ascetică în vremurile noastre de
slăbire duhovnicească totală.” (Orthodox Russia, nr. 13 din
1966.)
Lui Vlădica ia fost încredinţată eparhia din Shanghai.
(www.cuvantulortodox.ro/viatasfantuluiioanmaximovici)

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
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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

Vesnicia sufletului
O, suflete, scânteie sfântă
A „Soarelui (celui) gândit”,
Odor nepreţuit al lumii
Şi îngerilor prea cinstit!
Făptura toată, cea văzută,
Şi cerul cu podoaba sa
Au fost gătite pentru tine,
O, suflete, comoara mea !
Deaş fi lipsit de toaten lume,
Nimica nam a pierde eu,
Căci toate nus aşa de scumpe
Ca tine, suflete al meu!
Dar (vai)! lipsindumă de tine,
Atunci pe toate leam pierdut:
Şi slava pregătităn ceruri
Şi orice bine am avut!
Răscumpărat de la osândă
Cu Sângele dumnezeiesc,
Tu eşti chemat să fii mireasă
A „Mirelui celui ceresc”.
Cu „amanetul cel de taină”,
Încredinţat de la Botez,
Vei fii chemat, în ziua „nunţii”,
La El să te înfăţişezi.
Va trece cerul şi pământul,
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Iar tu vei rămânea mereu,
Căci suflete, tu eşti „Icoana”
Prea Veşnicului Dumnezeu!
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