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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)

16 august 2015 Duminica a 11a dupa Rusalii


“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:

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


Evanghelia Duminicii Sunday’s Gospel
(Pilda datornicului nemilostiv)
(Matei 18: 2335) Glas 2 Vosc.11


+SAMBATA 15 AUGUST, PRAZNICUL

Zisa Domnul: ascultati pilda aceasta: asemenea este
imparatia cerurilor cu un imparat care a hotarat sa faca
socoteala cu slujitorii sai. Si, incepand sa faca socoteala, au
adus la el pe un datornic cu zece mii de talanti. Dar, neavand
el cu ce sa plateasca, domnul sau a poruncit sal vanda pe el si
pe femeia lui, pe copii si toate cate avea, ca sa plateasca
datoria. Atunci, acel slujitor, indraznind, a ingenunchiat si se
inchina lui, zicand: Doamne, mai ingaduiestema siti voi plati
tie tot. Iar domnul slujitorului aceluia, milostivinduse de el,
ia dat drumul si ia iertat si datoria. Dar, cand a iesit de acolo,
slujitorul acela a gasit pe unul din tovarasii sai, care ii era
dator cu o suta de dinari, si, punand mana pe el, il strangea de
gat sii zicea: platestemi cemi esti dator.
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IMPARATESC AL ADORMIRII MAICII
DOMNULUI
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Atunci tovarasul acela, cazand in genunchi la picioarele lui, il
ruga, zicand: mai ingaduiestema siti voi plati tot. El insa na
vrut, ci, ducandul, la bagat in temnita pana cand va plati
datoria. Atunci, tovarasii lui, vazand cele ce sau petrecut, sau
intristat foarte mult si, venind, au spus domnului lor toate cele
intamplate. Atunci, chemandul, domnul sau ia zis: sluga
vicleana, toata datoria aceea tiam iertato, pentru ca mai
rugat; oare nu se cadea sa ai mila de tovarasul tau, precum si
eu am avut mila de tine? Si, maniinduse, domnul sau la dat
pe mana chinuitorilor, pana ce va plati toata datoria. Tot asa
va face si Tatal Meu Cel ceresc cu voi daca fiecare din voi nu
va ierta fratelui sau, din inima, greselile lui.
Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to
settle accounts with his servants. As he began the settlement, a
man who owed him ten thousand bags of gold was brought to

him. 
Since he was not able to pay, the master ordered that he
and his wife and his children and all that he had be sold to
repay the debt.“At this the servant fell on his knees before him.
‘Be patient with me,’ he begged, ‘and I will pay back
everything.’ The servant’s master took pity on him, canceled

the debt and let him go.
“But when that servant went out, he
found one of his fellow servants who owed him a hundred
silver coins. He grabbed him and began to choke him. ‘Pay
back what you owe me!’ he demanded.
“His fellow servant fell to his knees and begged him, ‘Be
patient with me, and I will pay it back.’“But he refused.
Instead, he went off and had the man thrown into prison until

he could pay the debt.
When the other servants saw what had
happened, they were outraged and went and told their master

everything that had happened.
“Then the master called the
servant in. ‘You wicked servant,’ he said, ‘I canceled all that

debt of yours because you begged me to.
Shouldn’t you have

had mercy on your fellow servant just as I had on you?’ 
In
anger his master handed him over to the jailers to be tortured,
until he should pay back all he owed.

“This is how my heavenly Father will treat each of you unless
you forgive your brother or sister from your heart.”

Cuvinte de la Sfintii Parinti
Words of wisdom from the Holy Fathers
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Maica Domnului este cea mai inalta sfintenie
omeneasca cunoscuta si cinstita de Sfanta
Biserica, iar Adormirea Maicii Domnului este
cea mai de seama dintre sarbatorile ei. Este
o sarbatoare pregatita, precum se stie,
printrun post de doua saptamani. In Sfanta
Scriptura, nu aflam nimic despre moartea
Maicii Domnului.
In schimb, cantarile si imnele de la Vecernia
si Utrenia sarbatorii ne vestesc adevarata
traditie a Bisericii in aceasta privinta:
Cand a binevoit Hristos, Dumnezeul
nostru, sa ia la Sine pe Maica Sa, atunci cu
trei zile mai inainte, a facuto sa cunoasca,
printrun inger, mutarea ei de pe pamant la
viata cea cereasca. Deci, instiintanduse
Nascatoarea de Dumnezeu despre aceasta,
sa bucurat, cu bucurie mare, si sa suit
degraba in Muntele Maslinilor, ca sa se
roage.
Sa intors, apoi, acasa si a pregatit
toate cele de ingropare, incredintand, pe
vecine ca, mutanduse in ceruri, nu numai pe
ele nu le va uita, ci pe toata lumea o va
cerceta si o va ocroti. Si a impartit vaduvelor
sarace vesmintele sale.
Si a luat, apoi, iertaciune de la toti si,
culcanduse pe pat, a facut rugaciune pentru
intarirea lumii si pentru vietuirea in pace. Si,
binecuvantand pe toti cei de fata, sia dat
sufletul in mainile Fiului si Dumnezeului ei. Si
multe vindecari sau impartit tuturor celor
bolnavi, prin binecuvantarea ei.
Si, sa facut, atunci, tunet mare si au
venit de la marginile lumii, ca pe niste nori,
toti Apostolii lui Hristos, la casa Maicii
Domnului din Ierusalim. Si, incepand Petru
cantarea cea de ingropare, Apostolii au
ridicat patul si au petrecut, pana la mormant,
trupul cel primitor de Dumnezeu. Si, sosind in
satul Ghetsimani si asezand in mormant
trupul Maicii Domnului, Apostolii au zabovit,
acolo, inca trei zile, asteptand pe Apostolul
Toma, care din dumnezeiasca randuiala,
lipsea.
Si, sosind, Toma Apostolul era
intristat, ca nu se invrednicise sa vada, si el,
chipul adormit al Maicii Domnului, ca si
ceilaiti Apostoli. Deci, sa deschis, cu
hotarare de obste, mormantul, pentru el. Si,
daca sa deschis, sau minunat, ca au aflat
mormantul fara sfantul ei trup si era numai
giulgiul lasat, ca mangaiere si marturie
nemincinoasa a mutarii Nascatoarei de
Dumnezeu, cu trup cu tot, la ceruri.
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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

Pe scurt, dupa credinta Sfintei
Biserici, la Adormirea Maicii Domunului,
trupul ei na cunoscut putrezirea, care vine
dupa moarte, nici na ramas in mormant.
Maica Domnului, cu trupul schimbat, viu si
proslavit, a fost mutata, cu trup cu tot la
ceruri, ca o parga a intregii omeniri. Dar, spre
deosebire de Mantuitorul, ea a fost dusa la
ceruri de ingeri, nu prin puterea ei, ca
Mantuitorul. Si acolo se roaga dea pururi
pentru noi. Sa avem mare incredere in
rugaciunea ei, ca ea singura poate vorbi lui
Dumnezeu, ca o mama unui fiu al ei.
Dumnezeului nostru slava!
PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Duminica 16 august
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie
12:30 PM Masa de Sfanta Maria
Vineri 21 august
5:00 PM Paraclisul Maicii Domnului
Sambata 22 august
5:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 23 august
+Duminica a 12 a dupa Rusalii
9:00 AM Slujba Utreniei
10:00 AM Sfanta Liturghie

La 25 Martie 1714, Voievodul Constantin Brâncoveanu
este mazilit de turci, dus cu familia la Istambul si închis
în temnita Edicule (Sapte Turnuri). Pâna în vara va fi
torturat, iar la 15 August 1714, când împlinea 60 de ani,
a fost dus la locul de osânda Ialy Chisc (Chioscul Marii).
Li s-a îngaduit sa-si faca o ultima rugaciune, dupa care
sultanul le-a oferit viata daca trec la mahomedanism. Del
Chiaro noteaza raspunsul demn al Voievodului "Împarate,
averea mea, cât a fost, tu ai luat-o, dar de legea mea
crestina nu ma las ! În ea m'am nascut si am trait, în ea
vreau sa mor. Pamântul tarii mele l-am umplut cu biserici
crestinesti si acum, la batrânete, sa ma închin în geamiile
voastre turcesti ? Nu, Împarate ! Mosia mi-am aparat,
credinta mi-am pazit. În credinta mea vreau sa închid
ochii, eu si feciorii mei".
Apoi si-a încurajat fiii astfel : "Fiilor, aveti curaj ! Am
pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta pamânteasca. Nu
ne-au mai ramas decât sufletele, sa nu le pierdem si pe
ele, ci sa le aducem curate în fata Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. Sa spalam pacatele noastre cu sângele
nostru !"
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ANUNTURI:
Duminica 16 august, dupa sfintele slujbe va
invitam la masa festiva de Sfanta Maria

AGHIASMA SI ANAFORA


Cum se ia aghiasma şi anafora?
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Sultanul a dat semnalul executiei. Primul fu decapitat
visternicul Ianache Vacarescu, apoi cei patru fii ai
Domnului : Constantin, Stefan, Radu si micutul Matei (11
ani).
Înmarmurit de durere, Domnul murmura : "Doamne, fie
voia Ta", dupa care i s'a taiat si lui capul. Nicolae Iorga
nota : "La capatul celei mai zguduitoare tragedii, ce n'are
pereche în analele sângeroase ale sultanilor de odinioara,
numai atunci s'a pus capat celor mai strasnice clipe pe
care le poate suferi vreodata un suflet omenesc. Capul
Domnului nu s'a putut dezlipi de trup, la lovitura
nedibace, poate miloasa, a calaului, si, trupul batrânului
parinte a cazut în tarâna udata de sângele tuturor
copiiilor sai". Cele sase trupuri decapitate au fost
aruncate în apele Bosforului, iar capetele "purtate în
prajini" pe ulitele cetatii, au fost înfipte la o poarta a
Seraiului si tinute acolo trei zile, dupa care au fost
aruncate în mare. Crestinii piosi au pescuit trupurile si
le-au înmormântat, pe ascuns, în biserica Adormirii Maicii
Domnului din insula Halchi. Osemintele
Voievodului-Martir au fost aduse în tara de sotia sa,
Doamna Maria, în 1720 si îngropate pe ascuns în biserica
Sf. Gheoghe-Nou din Capitala.
La 20 Iunie 1992 Biserica Ortodoxa Româna a canonizat
pe Martirii Brâncoveni, stabilindu-le zi de pomenire la 16
August (pentru a nu coincide cu praznicul Adormirii Maicii
Domnului).
In zilele de 15-16 August 1992 au avut loc la Bucuresti si
Hurezi-Vâlcea ceremoniile proclamarii canonizarilor Sf.
Martiri Brâncoveni, în prezenta membrilor Sf. Sinod, în
frunte cu P. F. Patriarhul Teoctist, si a mii de credinciosi,
care-si exprimau respectul si recunostinta pentru
singurul Domnitor Român care a preferat moartea
martirica fata de alternativa trecerii la mahomedanism.

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.
● 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


“Today the Holy Church solemnly glorifies the honorable
Dormition or translation of the Mother of God from earth
to heaven. A wonderful translation – she died without
serious illness, peacefully. Her soul is taken up in the
divine hands of Her Son and carried up into the heavenly
abode, accompanied by the sweet singing of angels. And
then, her most pure body is transferred by the apostles to
Gethsemane where it is honorably buried, and on the
third day it is resurrected and taken up to heaven. You
see this on the icon of the Dormition of the Theotokos. On
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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
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it is represented the life-bearing body of the Theotokos
laying on a bier, surrounded by the apostles and
hierarchs, and in the center of the icon the Lord holding
in His hands the most pure soul of the Theotokos. The
translation of the Mother of God is a paradigm of the
translation in general of the souls of Christians to the
other world.”

CANON DE RUGACIUNE CATRE MAICA DOMNULUI


binecuvântare, ani în şir, aceasta rămânând
curată şi plăcută la gust.
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
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?

Insuflat de vedenia unui staret purtator de Dumnezeu , Sfantul Dimitrie al
Rostovului a alcatuit urmatoarea pravila de rugaciune:
Slava Tie , Hristoase Dumnezeul nostru, Care nu mai pierdut pe mine,
pacatosul, cu faradelegile mele, ci pana acum rabzi pacatele mele ! ( metanie )
Invrednicestene, Doamne, in ziua aceasta fara de pacat sa ne pazim noi.
Daruiestemi , Doamne, sa nu Te manii pe Tine, Ziditorul meu, nici cu
cuvantul, nici cu lucrul, nici cu gandul, ci toate faptele, vorbele si gandurile
mele sa fie spre slava preasfant numelui Tau.( metanie )
Dumnezeule, milostiv fii mie, pacatosului, in toata viata mea; la iesirea mea
din aceasta viata si dupa sfarsitul meu nu ma parasi.( metanie ).
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primestema pe mine, cela ce
am murit cu sufletul si cu mintea. Primestema pe mine, pacatosu ,
desfranatul, spurcatul cu sufletul si cu trupul. Alungal pe nerusinatul diavol
si nu intoarce fata Ta de la mine, nu grai, Stapane :” Nu stiu cine esti!”, ci ia
aminte glasul rugaciunii mele; mantuiestema ca Cela ce ai multime de
indurari si nu voiesti moartea pacatosului. Nu ma voi lasa, Ziditorul meu,
pana cand nu ma vei asculta si numi vei da iertare de toate pacatele mele.
Pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale, cu mijlocirile cinstitelor ceresti si
netrupesti puteri, ale sfantului slavitului meu inger pazitor, ale Prorocului ,
Inaintemergatorului si Botezatorului Tau Ioan, ale de Dumnezeu graitorilor
Apostoli, ale Sfintilor si bunilor biruitori Mucenici, ale cuviosilor si de
Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri si ale tuturor sfintilor Tai,
miluiestema si mantuiestema pe mine, pacatosul. Amin.
Imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si
toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si Dadatorule de viata, vino si Te
salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea, si
mantuieste Bunule, sufetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte
fara de moarte, miluiestene pe noi ( de trei ori, cu semnul crucii si metanie
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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
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mica ). Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, si acum si pururea si in vecii
vecilor . Amin.
Tatal nostru ….

de gandurile rele si o indrepteaza spre
rugaciune."

Nascatoare de Dumnezeu , Fecioara bucurate , ceea ce esti plina de har,
Marie, Domnul este cu tine; binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat
este rodul pantecelui tau, ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre.

Rugaciunea intaia
O, Maica Preamilostiva, Fecioara Marie! Eu , pacatosul si netrebnicul robul
tau, pomenind durerea pe care ai rabdato cand ai auzit de la Simeon Prorocul
despre nemilostiva ucidere a Fiului Tau si Domnului nostru Iisus Hristos,
aduc tie aceasta rugaciune si arhangheliceasca heterisire: primestele in
cinstea si pomenirea durerilor tale si roagaL pe Fiul tau, pe Domnul nostru
Iisus Hristos, sa imi dea cunoasterea pactelor mele si cainta pentru ele.
( metanie )
Tatal nostru ...
Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, bucurate , ceea ce esti plina de har,
Marie, Domnul este cu tine; binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat
este rodul pantecelui tau, ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre.
Rugaciunea a doua
O, de Dumnezeu fericita si prea nevinovata Fecioara Marie, primeste de la
mine, pacatosul si netrebnicul robul tau, aceasta rugaciune si
arhangheliceasca heretisire in cinstea si spre pomenirea durerii pe care ai
rabdato cand Lai uitat in Templu pe Fiul Tau, Domnul nostru Iisus Hristos
si nu Lai vazut trei zile : roagaL si cere iertarea si lasarea tuturor pacatelor
mele, ceea ce esti una binecuvantata. (metanie )
Tatal nostru...
Nascatoare de Dumnezeu , Fecioara, bucurate, ceea ce esti plina de har,
Marie, Domnul este cu tine; binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat
este rodul pantecelui tau, ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre.
Rugaciunea a treia
O, Maica a Luminii, preabinecuvantata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare !
Primeste de la mine, ticalosul si nevrednicul robul tau, aceasta rugaciune si
arhangheliceasca heretisire in cinstea si spre pomenirea durerii care ai
rabdato cand ai auzit ca Fiul Tau, Domnul nostru Iisus Hristos, a fost prins si
legat. Pe Acesta roagal sami inapoieze virtutile pe care leam pierdut prin
pacat, ca sa te maresc, Preacurata, in veci. ( metanie )
Tatal nostru...
Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, bucurate ceea ce esti plina de har, Marie,
Domnul este cu tine; binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat este
rodul pantecelui tau , ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre.
Rugaciunea patra
O, Izvor al milostivirii, Fecioara de Dumnezeu Nascatoare! Primeste de la
mine ticalosul si nevrednicul robul tau, aceasta rugaciune si arhangheliceasca
heretisire in cinstea si spre pomenirea durerii pe care ai rabdato cand Lai
vazut pe Fiul tau , Domnul nostru Iisus Hristos, pe cruce intre talhari. Pe
acesta roagaL, Stapana, sa imi dea darul milostivirii Sale in ceasul mortii
mele si sa ma hraneasca cu Trupul si Sangele Sau cele Dumnezeiesti, ca sa te
slavesc, Aparatoare, in veci . ( metanie )
Tatal nostru..
Nascatoare de Dumnezeu , Fecioara, bucurate, ceea ce esti plina de har ,
Marie, Domnul este cu tine ; binecuvnatata esti tu intre femei si binecuvantat
este rodul pantecelui tau , ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre.
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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.

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.
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Rugaciunea a cincea
O, Nadejdea mea, Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascatoare ! Primeste
de la mine, ticalosul si nevrednicul robul tau, aceasta rugaciune si
arhangheliceasca heretisire in cinstea si spre pomenirea durerii pe care ai
rabdato cand Lai vazut pe Fiul tau , Domnul nostru Iisus Hristos, pus in
mormant. Pe Acesta roagaL, Stapana, sa mi se arate mie in ceasul mortii mele
si sa primeasca sufletul meu in viata vesnica. Amin
O, preamilostiva Fecioara, Doamna de Dumnezeu Nascatoare, turturea
iubitoare de fii, a cerului si a pamantului singura stapanitoare Imparateasa,
ceea ce ii primesti cu dragoste pe toti cei ce se roaga tie, mangaierea celor
necajiti !
Primeste de la mine, pacatosul si netrebnicul robul tau, aceasta incincita ruga
prin care pomenesc bucuriile tale pamantesti si ceresti, cu umilinta strigand
catre tine unele ca acestea : Bucurate, ca fara de samanta ai zamislit in
pantece pe Hristos, Dumnezeul nostru. Bucurate, ca in pantece Lai purtat
fara de durere. Bucurate, ca ai nascut prin minunata iconomie. Bucurate, ca
ai primit de la magiiimparati daruri si inchinare. Bucurate, ca intre
invatatorii Templului Lai aflat pe Fiul tau. Bucurate, ca Cel nascut din tine
preaslavit Sa sculat din morti. Bucurate, ca Lai vazut inaltanduse pe
Ziditorul tau, la Care insati teai inaltat cu sufletul si cu trupul. Bucurate
pentru fecioria ta, ceea ce esti mai slavita fara de asemanare decat ingerii si
decat toti stintii. Bucurate, ca in apropierea Preasfintei Treimi stralucesti.
Bucurate , Facatoarea , noastra de pace. Bucurate, Stapanitoare ce
poruncesti tuturor puterilor ceresti. Bucurate, ca mai mult decat toti ai
indraznire catre Fiul si Dumnezeul tau. Bucurate, milostiva Maica a tuturor
celor ce alearga la tine. Bucurate, ca veselia ta nu se sfarseste in veci ! Si mie,
nevrednicului, dupa nemincinoasa fagaduinta a ta, in ziua iesirii mele din trup
aratate milostiva, ca sa ajung, calauzit fiind de tine, in Ierusalimul de Sus,
unde cu slava imparatesti cu Fiul Tau si Dumnezeul nostru, Caruia se cuvine
toata slava, cinstea si inchinaciunea, dimpreuna cu Tatal si cu Preasfantul
Duh in vecii cei nesfarsiti. Amin.

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

Din buze intinate, din inima pangarita, din limba necurata, din suflet spurcat,
primeste, Doamna Imparateasa, aceasta lauda, Bucuria mea. Primesteo cum
au fost primiti cei doi bani ai vaduvei si daruiestemi sa iti aduc dar vrednic de
bunatatea ta.
O , Stapana mea, Preacurata Fecioara, cereasca Imparateasa! Dupa cum
voiesti, invatama ce se cuvine sati graiesc tie, Maica lui Dumnezeu, singura
scapare si mangaiere a pacatosilor. Bucurate , Stapana, ca si eu , robul tau ,
mult am gresit, sa strig cu bucurie catre tine, Prealaudata Maica a lui Hristos
Dumnezeul nostru . Amin.
La preasfanta icoana ta cautand, te vad ca si cum ai fi de fata, si cazand cu
credinta la tine, ma inchin tie ca unei Nascatoare de Dumnezeu, te cinstesc si
ma rog tie cu lacrimi : acoperama cu acoperamantul tau, ca tu ai dat intrare
neamului omenesc in Imparatia cerurilor. Amin.
Cuvinese cu adevarat sa te fericim , Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea
fericita si preanevinovata si Maica Dumnezeului nostru; ceea ce esti mai
cinstita decat heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat serafimii, care
fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine , cea cu adevarat de
Nasctoare de Dumnezeu te marim !
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“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
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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
“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.

Sfantul Ioan Iacob de la Neamt (Hozevitul)
Iată pe cine face Dumnezeu sfinţi! Iată pe cine preamăreşte
Dumnezeu pe pământ şi în cer! Nu pe cei bogaţi, nu pe cei lăudaţi de
oameni, nu pe cei învăţaţi! Ci, pe cei smeriţi, pe cei blânzi, pe cei care
se roagă neîncetat şi au inima curată. Pe aceia îi laudă Dumnezeu,
întru aceia se preamareşte Hristos şi pe aceia îi face sfinţi şi îi
numără în ceata Cuvioşilor Părinţi din Rai.
Acolo se află Sfântul Ioan de la Neamţ! Acolo cântă cu îngerii şi cu
toţi sfinţii, măririle lui Dumnezeu! Acolo slăveşte neîncetat pe Tătăl,
pe Fiul şi pe Duhul Sfânt şi se roagă pentru noi cei păcatoşi de pe
pământ, ca să ne dăruiască Dumnezeu şi nouă mai multă credinţă,
mai multă smerenie şi râvnă pentru lucrarea faptelor bune.
Cu adevărat minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi!
(Pr Cleopa Ilie)

“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?

Tovarasii din pustie
Vecinul meu din faţă
Un mândru porumbel,
Se miră când mă vede
Adesea singurel.
•
Pe pomelnic se trec doar numele de botez

pentru care cerem sprijinul lui Dumnezeu;

Deasupra pe chilie
Cu puiul meu cel mic
Se joacă totdeauna;
Nui pasă de nimic.

• 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.

Deodată se sfieşte
Sărmanul puişor,
Văzândumă pe mine
Că stau în faţa lor.
Dar porumbelul mare
Şopteşte către el:
„Deloc să nu ai teamă!
Şi el îi porumbel!

Ce nu este permis la scrierea
unui pomelnic
• Nu se pomenesc persoanele nebotezate, deci
nici copiii avortaţi;

Să fugi când vezi pe alţii
Cu chipul de arap,
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Căci ei aruncă gloanţe
Şi bolovani în cap.

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

Iar cei cu haina neagră
Sunt păsări ca şi noi,
Ei stau la rugăciune
Şi nu ne fac război …”

• Nu se pomenesc sinucigaşii, apostaţii,
ereticii, schismaticii, ateii sau masonii;

În vremea asta, iată
Că sună clopoţelul
Şi părăsind cuvântul
Se duce porumbelul.

• Nu se scriu nume de persoane vii pe
pomelnicul celor răposaţi cu părerea că aşa
s-ar provoca moartea persoanei respective;

• Nu se pomenesc la răposaţi dispăruţii
despre care nu avem certitudinea morţii lor;

• Nu se cere pedepsirea sau răul vreunei
persoane considerate duşman;

Versuri scrise întro zi
de toamnă, în mijlocul
nevinovatelor păsărele,
cari mă vizitează mereu
şi cântă la fereastra
şi la uşa peşterii,
fără să le pese de război.

• 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.
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

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