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Duminica a 23a dupa Rusalii Vindecarea
demonizatului din tinutul Gherghesenilor

“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)
“Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact ceea ce
ne-a 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
:

Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(Luca 8:2639)

Glas 4 Vosc.10

"In vremea aceea a venit Iisus cu corabia in tinutul
Gherghesenilor, care este in fata Galileii. Si, iesind pe uscat, L-a
intampinat un barbat din cetate, care avea demon si care de
multa vreme nu mai punea haina pe el si in casa nu mai locuia, ci
prin morminte. Si vazand pe Iisus, strigand, a cazut inaintea Lui
si cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu
Celui Preainalt? Rogu-Te, nu ma chinui!, fiindca poruncea
duhului necurat sa iasa din om, pentru ca de multi ani il
stapanea; si era legat in lanturi si in obezi, pazindu-l, dar el,
sfaramand legaturile, era dus de demon in pustie. Si l-a intrebat
Iisus, zicand: Care-ti este numele? Iar el a zis: Legiune. Caci
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-prezenta la Sfintele Slujbe
- devenind membrii ai parohiei
- sustinand dupa putere activitatile liturgice,
pastorale si misionare
- rugandu-va pentru parohia noastra
- implicandu-va in activitatile organizate de parohie:
ora de cafea, organizarea mesei lunare
- printr-o 
donatie

PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Sambata 24 octombrie
5:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 25 octombrie
+Duminica a 23-a dupa Rusalii
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
Luni 26 octombrie

+Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de mir

8:00 AM Slujba Acatistului
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8:30 AM Sfanta Liturghie

demoni multi intrasera in el. Si-L rugau pe El sa nu le
porunceasca sa mearga in adanc.
Si era acolo o turma mare de porci, care pasteau pe munte. Si
L-au rugat sa le ingaduie sa intre in ei; iar El le-a ingaduit. Si,
iesind demonii din om, au intrat in porci, iar turma s-a aruncat
de pe tarm in lac si s-a inecat. Iar pazitorii, vazand ce s-a
intamplat, au fugit si au vestit in cetate si prin sate. Si au iesit
sa vada ce s-a intamplat si au venit la Iisus si au gasit pe omul
din care iesisera demonii, ibracat si intreg la minte, sezand jos, la
picioarele lui Iisus, si s-au infricosat. Si cei ce vazusera le-au
spus cum a fost izbavit demonizatul. Si L-a rugat pe El toata
multimea din tinuturile Gherghesenilor sa plece de la ei, caci
erau cuprinsi de frica mare. Atunci El, intrand in corabie, S-a
intors inapoi. Iar barbatul din care iesisera demonii Il ruga sa
ramana cu El. Iisus insa i-a dat drumul, zicand: Intoarce-te la
casa ta si spune cat bine ti-a facut tie Dumnezeu. Si el a plecat,
vestind in toata cetatea cat bine i-a facut Iisus."( Luca 8, 26-39)
They sailed to the region of the Gerasenes, which is across the
lake from Galilee. When Jesus stepped ashore, he was met by a
demon-possessed man from the town. For a long time this man
had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the
tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet,
shouting at the top of his voice, “What do you want with me,
Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don’t torture me!”
For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the
man. Many times it had seized him, and though he was chained
hand and foot and kept under guard, he had broken his chains
and had been driven by the demon into solitary places.
Jesus asked him, “What is your name?” “Legion,” he replied,

because many demons had gone into him. 
And they begged Jesus
repeatedly not to order them to go into the Abyss.
A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The
demons begged Jesus to let them go into the pigs, and He gave

them permission. 
When the demons came out of the man, they
went into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into
the lake and was drowned.
3
When those tending the pigs saw what had happened, they ran

off and reported this in the town and countryside, 
and the
people went out to see what had happened. When they came to
2

Marti 27 octombrie
+Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou (Basarabov)
8:00 AM Slujba Acatistului
8:30 AM Sfanta Liturghie
Vineri 30 octombrie
6:00 PM Paraclisul Maicii Domnului
Sambata 31 octombrie
5:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 1 noiembrie
Duminica 22-a dupa Rusalii
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie

ANUNTURI:
Calde multumiri tuturor celor care au organizat
si participat la masa lunara !
Rugam donatorii stranelor bisericesti sa se
inscrie pe lista din pangarul bisericii daca doresc
sa aiba numele inscriptionate pe strane.
AGHIASMA SI ANAFORA

Cum se ia aghiasma şi anafora?
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.
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Jesus, they found the man from whom the demons had gone out,
sitting at Jesus’ feet, dressed and in his right mind; and they
were afraid. Those who had seen it told the people how the

demon-possessed man had been cured. 
Then all the people of the
region of the Gerasenes asked Jesus to leave them, because they
were overcome with fear. So he got into the boat and left.
The man from whom the demons had gone out begged to go with

him, but Jesus sent him away, saying,
“Return home and tell
how much God has done for you.” So the man went away and
told all over town how much Jesus had done for him.

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

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.
● 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


“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

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.

“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

Unii credincioşi obişnuiesc să păstreze
Aghiasma Mare în vase curate, ca pe o
binecuvântare, ani în şir, aceasta rămânând
curată şi plăcută la gust.

Cuvinte mantuitoare de la Sfantul Dorotei al Gazei
Pricina tulburarii si osandirea de sine
“...Dar cea mai mare pricina a oricarei tulburari, de vom
cerceta cu de-amanuntul, nu este alta decât pentru ca
nu ne defaimam pe noi însine. Din aceasta nu aflam
niciodata odihna, din aceasta se pricinuieste toata
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tulburarea si scârba. Nu-i de mirare daca patimim noi
aceasta; când auzim pe toti sfintii graind cu un glas ca
nu este alt drum decât acesta si vedem ca nimeni n-a
putut sa-si afle odihna pe-alta cale, cum noi,
nedefaimându-ne si socotind ca mergem bine,
nadajduim repaos?

Întrebuinţarea Aghiasmei celei Mici


În adevar va zic ca, de ar face cineva mii de bunatati si
nu va tine drumul acesta, niciodata nu va scapa de
întristare, nici nu se va putea pazi sa nu scârbeasca pe
altul, ci în zadar îi sunt toate ostenelile. Iar cel ce se
defaima pe sine, oriunde s-ar afla, totdeauna este vesel
si linistit, precum a zis si avva Pimen: „Cel ce se
defaima pe sine, orice i s-ar întâmpla, sau paguba, sau
scârba, mai dinainte socotindu-se vrednic de ele,
niciodata nu se tulbura".
Oare este altceva mai fara de grija decât aceasta?
Poate va sa zica cineva: „Cum voi putea sa ma defaim
pe mine însumi, când ma mâhneste vreun frate, daca
cercetându-ma, aflu ca nu i-am dat nici o pricina pentru
aceasta". Adevarul va zic, ca de se va ispiti cineva cu
de-amanuntul si cu frica de Dumnezeu, se afla pe sine
vinovat si ca el a dat prilej acestui frate, ori cu fapta, ori
cu cuvântul, ori si cu chipul.
Iar de i se va parea ca cu nimic din toate acestea nu l-a
mâhnit, atunci trebuie sa se socoteasca cum ca poate
alta data l-a întristat, în alte împrejurari sau poate ca a
întristat pe alt frate si i se cadea de atunci sa se
scârbeasca, sau pentru vreun pacat ce a facut si nu i s-a
întâmplat atunci scârba, se cuvenea a fi gata a primi
întristarea.
De aceea, în scurt zic, de se va cerceta cineva cu frica
de Dumnezeu, totdeauna se gaseste vinovat. Chiar daca
uneori ni s-ar parea ca suntem linistiti si ca de nu ne-ar
fi zis cutare frate cuvânt de întristare nu ne-am fi
tulburat si asa ne socotim ca, cu dreptate ne tulburam
asupra aceluia zicând ca de n-ar fi venit cutare sa ma
tulbure cu vorba, nu m-as fi smintit. Si aceasta este
mare înselaciune diavoleasca; oare cel ce ne-a grait
cuvântul a sadit patima în inima noastra? Nu,
nicidecum. Acela n-a facut altceva decât ca a dezgolit
patima noastra ce o avem în suflet si putem sa ne
folosim, de vom vrea, din acest cuvânt. Putem sa ne
îndreptam de acel ponos, de vom primi mustrarea cu
gând linistit.
Dar pentru ca (precum de multe ori v-am grait) nu ne
defaimam pe noi însine la orice, ba adesea gasim acest
fel de îndreptatiri, ne asemanam cu un vas foarte curat
pe dinafara, iar înlauntru plin de împuticiune, din care,
dând cineva cu o pietricica si spargându-l, iese afara
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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
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.
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toata putoarea. Deci va întreb: acea pietricica a pricinuit
putoarea în vas sau numai i-a dat prilej sa iasa afara?
Asemenea este si cel ce se îndreptateste si zice: eu
sedeam cu pace si cutare cuvânt al fratelui m-a
tulburat.

Aghiasma mica luata cu rugaciune si cu multa
cuviinta alunga duhurile rele, mintea o curateste
de gandurile rele si o indrepteaza spre
rugaciune."

[…] Pentru aceea, întorcându-ne la începutul
cuvântului, zicem ca mare folos si neclatita odihna ne
pricinuieste defaimarea ce ne-o vom face ori la ce ni
s-ar întâmpla, mai vârtos socotind ca nimic nu se
clinteste fara pronia dumnezeiasca. Dar va zice cineva:
cum pot sa nu ma scârbesc, când am trebuinta de ceva
si cerând nu mi se da? Cu adevarat, nici atunci nu se va
mâhni cineva când va zice ca Ziditorul meu stie mai bine
ce-mi este de folos si poate darul sa-mi fie drept
împlinirea cererii mele. […]
Pentru aceea, întru toate si pentru toate sa avem ochii
nostri sus, si de patimim ori bine ori rau, sa multumim
lui Dumnezeu de toate câte ni se întâmpla si pururea sa
ne defaimam pe noi. Când ni se va întâmpla vreun bine,
sa zicem ca parintii nostri, ca iconomia lui Dumnezeu
este; iar de ni se va întâmpla vreun rau, sa zicem ca
pentru pacatele noastre. Ca orice vom patimi, adevarat
este ca pentru pacatele noastre patimim. Fiindca sfintii,
desi se ispiteau de vrajmasi, sufereau sau din dragostea
de Dumnezeu sau pentru ca sa se proslaveasca numele
Lui cel sfânt, prin stralucirea faptelor lor celor bune
spre folosul multora sau pentru ca sa li se adauge
cununile si rasplatirea de la Dumnezeu. Iar pentru noi,
ticalosii, care în toate zilele pacatuim si urmam voii
patimilor noastre, nu putem zice altceva decât ca pe
dreptate patimim, fiindca am lasat calea cea dreapta ce
ne-au aratat-o parintii si umblam pe drum strâmt si
ratacit, defaimând pe vecin, iar nu pe noi însine, fiecare
din noi aruncând pricina asupra fratelui sau la orice
lucru si însarcinând greutate asupra aceluia. Fiecare din
noi se trândaveste si nu pazeste macar o porunca, iar de
la vecin cerem împlinirea tuturora.”


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?
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.
5
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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)
“In proportion to your humility you are given patience in your woes; and
in proportion to your patience the burden of your afflictions is made
lighter and you will find consolation; in proportion to your consolation,
your love of God increases; and in proportion to your love, your joy in
the Holy Spirit is magnified. Once men have truly become His sons, our
tenderly compassionate Father does not take away their temptations
from them when it is His pleasure to ‘make for them a way to escape’ (1
Cor. 10:13), but instead He gives His sons patience in their trials. All
these good things are given into the hand of their patience for the
perfecting of their souls.” (+ St. Isaac the Syrian)
“Oppose no man in anything; do not quarrel, and do not lie, and do not
swear by the name of the Lord your God. Be despised, and do not
despise. Be wronged, and do not wrong. It is better for things of the
body to perish with the body than for something pertaining to the soul to
be hurt. Go to court with no man, but endure to be condemned, being
uncondemned.” (+ St. Isaac the Syrian)
“Do not pass through the streets of the hottempered and quarrelsome,
lest your heart be filled with anger, and the darkness of delusion
dominate your soul.”( + St. Isaac the Syrian)

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.

Despre Rugaciune
“Rugaciunea este una dintre puterile cele mai
insemnate si principale, care il fac pe cel care se
roaga, sa renasca, daruindu-i buna dispozitie

Sfantul Ioan Iacob de la Neamt (Hozevitul)
Stihuri catre cetitori
Eu fraţilor sunt sluga ceia
La care „Veşnicul Stăpân”
Mia dat talent spre înmulţire
Şi eu mereu ascuns îl ţin!
Vazând pe alte slugi ca mine
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trupeasca si duhovniceasca.”
Avva EfremFilotheitul

Cum îşi sporesc talanţii lor
Mă tem să nu primesc osândă
Ca omul cel nălucitor
Şi pentru că în multe rânduri
Prin boală mam înştiinţat
Că ceasul „întrebării mele”
Mai tare sa apropiat.
Pentr asta – zic – mie teamă
Să nu mă osândesc şi eu
În rând cu sluga cea vicleană
Când va veni Stăpânul meu !

"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

Dar, neavând îndemânare
Saduc talentului meu spor
Îl dau acuma spre lucrare
La cei cu suflet râvnitor.

“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

Nădăjduiesc că dacă alţii
Vor strânge rod duhovnicesc
Voi fi şi eu părtaş cu dânşii
Prin darul cel dumnezeiesc.

“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

Şi la zidirea bunătăţii
Pe care ei vor împlini
Măcar puţină cărămidă
Din „versul” meu vor folosi!

“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?

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.
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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.

•
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;

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.”

• 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;
• 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, milostivește-Te de
copiii mei (numele), păzește-i cu acoperământul
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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, 
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
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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