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Duminica a 19-a dupa Rusalii

“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.
“Eu sunt Pâinea cea vie, Care s-a pogorât
din cer. De va mânca cineva din Pâinea
aceasta, viu va fi în veci. Iar Pâinea pe care
Eu o voi da pentru viaţa lumii este Trupul
Meu.” (Ioan 6,51)

Ajutati sa creasca Biserica lui Hristos!
Cel care ajuta Biserica pe sine se ajuta!

Predica de pe munte-iubirea vrajmasilor
(Ev. Luca 6, 31-36)
Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii,
faceţi şi voi lor tot aşa. Pentru că dacă iubiţi pe cei ce vă
iubesc, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii
iubesc pe cei care-i iubesc pe dânşii. Şi, dacă faceţi bine
celor care vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea?
Doar şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi, dacă împrumutaţi
pe cineva de la care nădăjduiţi să luaţi, ce mulţumire
puteţi avea? Doar şi păcătoşii dau cu împrumut
păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă
iubiţi pe vrăjmaşii voştri, să faceţi binele, şi să daţi cu
împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi atunci
răsplata voastră va fi multă, şi voi veţi fi fiii Celui prea
Înalt; pentru că El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu
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“Cel care sadeste si cel care uda sunt una
si fiecare isi va lua plata dupa osteneala
sa”(1 Corinteni 3:9)
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cei răi. Aşadar fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru
milostiv este.
Sermon on the Plain -Love your enemies
The Gospel according to Luke 6:31-36
The Lord said, "And as you wish that men would do to you, do
so to them. If you love those who love you, what credit is that
to you? For even sinners love those who love them. And if you
do good to those who do good to you, what credit is that to
you? For even sinners do the same. And if you lend to those
from whom you hope to receive, what credit is that to you?
Even sinners lend to sinners, to receive as much again. But
love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing
in return; and your reward will be great, and you will be sons
of the Most High; for he is kind to the ungrateful and the
selfish. Be merciful, even as your Father is merciful."

SFANTA BISERICA SE POATE AJUTA:
-prin prezenta la Sfintele Slujbe
- devenind membrii ai parohiei
- sustinand financiar activitatile liturgice,
pastorale si misionare
- rugandu-va pentru parohia noastra
- implicandu-va in activitatile organizate
de parohie: ora de cafea, organizarea
mesei lunare

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

“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)

“And I, a sinner, have been trying to love
God for more than forty years, and
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Sfintii Mucenici Ciprian si Iustina
Acest Sfant Ciprian a trait pe vremea
imparatiei lui Diocletian (284-305), fiind de
neam din Cartagina, si era filosof si
vrajitor cumplit, propovaduind in Antiohia
Siriei, in slujba paganescului si
necuratului zeu Apolon. Ca inca din
frageda tinerete, dornic fiind de
invatatura, iar parintii lui avand buna
stare, Ciprian colindase toate locurile
cele mai vestite in acest mestesug, de pe
vremea aceea: Atena, Egiptul, Caldeea,
India, desavarsindu-se in toate tainele
pacatoase ale magiei si citirii in stele,
incat Ciprian dobandise, printre pagani,
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cannot say that I perfectly love Him. If we love someone we
always remember him and try to please him; day and night
our heart is occupied with that object.
Is that how you, gentlemen, love God? Do you often turn to
Him, do you always remember Him, do you always pray to
Him and fulfill His holy commandments? ‘For our good, for
our happiness at least let us make a vow that from this day,
from this hour, from this minute we shall strive to love God
above all else and to fulfill His holy will.'”(+St. Herman of
Alaska)

+Acoperamantul Maicii Domnului
(2 octombrie)

Trebuie să ştim că acest praznic a început a se
prăznui pentru o pricină ca aceasta: în zilele
împăratului Leon cel Înţelept în Constantinopol, spre
o duminică, făcându-se priveghere de toată noaptea
în sfânta biserică Vlaherna a Preasfintei Născătoarei
de Dumnezeu, în întâia zi a lunii octombrie, şi
mulţimea poporului stând înainte, ca la patru ceasuri
de noapte fiind, Sfântul Andrei cel nebun pentru
Hristos şi-a ridicat ochii în sus împreună cu ucenicul
său, Fericitul Epifanie, şi au văzut pe Împărăteasa
cerului, pe ocrotitoarea a toată lumea, pe Preasfânta
Fecioară Născătoare de Dumnezeu, stând în văzduh
şi rugându-se, strălucind cu lumină şi acoperind pe
popor cu cinstitul său omofor, înconjurată de oşti
cereşti şi de mulţime de sfinţi, care stăteau în haine
albe cu cucernicie împrejurul ei; din care doi erau
mai aleşi, Sfântul Ioan înaintemergătorul şi
Evanghelistul Ioan. Iar cele cu umilinţă graiuri ale
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mare faima si era cautat si pentru
nelegiuitele lui indeletniciri dracesti, dar
mai cu seama pentru dusmania lui fata de
crestini, pe care ii batjocorea
pretutinderea. Dar Domnul l-a mantuit pe
Ciprian din draceasca lui pierzanie.
Tot in acea vreme, traia in Antiohia o
fecioara crestina, numita Iustina, care s-a
nascut din parinti pagani. Auzind ea
odata vorbindu-se de Hristos, cerceta pe
ascuns adunarile crestinilor, si, lucrand
Duhul Sfant in inima ei, a crezut in
Hristos. Deci, aducand la credinta pe tatal
ei si pe maica sa, degraba au primit cu
totii Sfantul Botez. Si se dusese vestea
despre frumusetea si despre viata curata
a fecioarei Iustina.
Un tanar de neam grec, Aglaid, s-a
aprins de dragoste pentru dansa si a dorit
s-o ia de sotie. A cerut-o parintilor ei, dar
Iustina s-a impotrivit: jurase sa fie
mireasa lui Hristos.
Deci, Aglaid a alergat la Ciprian,
tocmindu-se sa-i ajute cu vrajile lui. Iar
acesta, de trei ori trimitand vrajile sale
catre Iustina, nimic n-a izbutit: fecioara a
ramas nestramutata in hotararea ei.
Vazandu-si neputinta mestesugului,
pentru care atata se ostenise, Ciprian a
impartit averea sa saracilor si, arzandu-si
vrajitorestile sale carti, a crezut in
Domnul, botezandu-se. Toata viata, de
aici inainte, si-a inchinat-o slujirii lui
Hristos. Si a fost facut episcop in
Cartagina, ostenindu-se in raspandirea
credintei si alinarea suferintei saracilor.
Iar, daca au fost prinsi, pe vremea
prigoanei lui Diocletian, atat Ciprian cat si
Iustina, adusi fiind in fata stapanitorului
din Damasc, au fost batuti de moarte si
sfasiati cu gheare de fier. Si, neincetand a
marturisi pe Hristos si ramanand
nevatamati, au fost trimisi in Nicomidia,
inaintea imparatului. Si li s-au taiat
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rugăciunii ei către iubitul său Fiu şi Dumnezeul
nostru Iisus Hristos, acestea s-au auzit: "Împărate
ceresc, primeşte pe tot omul cel ce Te slăveşte pe
Tine, şi cheamă în tot locul preasfânt numele Tău; şi
unde se face pomenirea numelui meu, acel loc îl
sfinţeşte, şi preamăreşte pe cei ce Te preamăresc pe
Tine, şi pe cei ce cu dragoste mă cinstesc pe mine
Maica Ta. Primeşte-le toate rugăciunile şi
făgăduinţele şi-i izbăveşte din toate nevoile şi
răutăţile". ştiind şi noi pe solitoarea şi pe
acoperitoarea noastră, să năzuim către dânsa cu
umilinţă strigând: "Acoperă-ne pe noi cu
acoperământul tău, Preasfânta Fecioară, în ziua
răutăţilor noastre; acoperă-ne în toate zilele noastre,
iar mai ales în ziua cea rea când sufletul de trup se
va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor, şi să ne
acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, cele
de sub cer, şi în ziua înfricoşătoarei judecăţi, să ne
acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău".
(Sinaxar)

capetele din porunca lui Diocletian, la 2
octombrie 304, luand cununa muceniciei

“The earthly life is for us a continual
Judgment of God. If we follow Christ’s
commandments, then the Grace of the
Holy Spirit will come to us; but when we
depart from them (even in small ways),
God leaves us and we feel that
abandonment about which outsiders do
not even know. They do not understand
what abandonment by God is”
“When we begin to lead the Christian life,
all our labor, all our struggle [podvig] is
directed towards accepting even our
enemies with love. In this consists the
Christian’s martyric witness.”

Despre gandurile pacatoase
Cunoscuta revistă rusească «Slavianka» a publicat
un interviu cu arhimandritul Efrem, egumenul Sfintei
Mari Mănăstiri a Vatopedului, pe tema «Gândurile
păcătoase»...
Reporterul (R.): Ce sunt gândurile păcătoase și
care este ipostasul lor spiritual?
Gheronda Efrem (G.E.): Gândurile păcătoase sunt
cugetări care se împotrivesc voii lui Dumnezeu și
acționează în spațiul gândirii omului, fie din voia sa,
fie fără voia sa. Mintea omului se află într-o continuă
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“The most important thing in the spiritual
life is to strive to receive the grace of the
Holy Spirit. It changes our lives (above all
inwardly, not outwardly). We will live in
the same house, in the same
circumstances, and with the same
people, but our life will already be
different. But this is possible only under
certain conditions: if we find the time to
pray fervently, with tears in our eyes.
From the morning to ask for God’s
blessing, that a prayerful attitude may
define our entire day”(Archimandrite
Sophrony Sakharov)
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mișcare. Fie produce singură diverse gânduri, fie alți
factori externi o bombardează cu o sumedenie de
gânduri, care se perindă pe ecranul nostru
intelectual.
R.: De unde provin aceste gânduri?
G.E.: Unele izvorăsc din inima împătimită a omului,
iar altele sunt provocate de către diavol. Însuși
Hristos ne învață că «din inimă ies gândurile rele,
ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii
mincinoase, hule» (Mat. 15, 19). Patimile omului
produc și se hrănesc cu gânduri păcătoase. Din
cauza urii nemăsurate pentru om, demonii încearcă
cu orice chip să-l împiedice pe acesta să pășească
pe drumul mântuirii. Lucrarea lor constă în
însămânțarea gândurilor păcătoase, rele, rușinoase,
viclene și hulitoare în mintea omului.
Desigur, există și gânduri bune, dumnezeiești, care
provin de la Însuși Dumnezeu sau de la sfinți,
gânduri care îl îndeamnă pe omul păcătos la
pocăință, îl mângâie în încercări și îl luminează spre
«descoperirea adâncului Dumnezeirii» (I Cor. 2, 10).
Propășirea spirituală a omului depinde de calitatea
gândurilor sale. Așadar, trebuie să cultivăm gândurile
curate, sfinte, dumnezeiești. Să transformăm mintea
noastră într-o fabrică de gânduri bune, așa cum ne
îndeamnă Gheronda Paisie.
R.: Cum putem discerne gândurile bune de cele
păcătoase?
G.E.: Numai prin trezvie putem să ne păstrăm mintea
curată, să veghem la poarta sufletului nostru și să
discernem gândurile care ne vin. Trezvia este
înfrânarea, atenția pe care eu o impun minții mele.
Poate fi dobândită prin invocarea preacinstitului și
preadulcelui nume al lui Iisus Hristos. Rugăciunea
«Doamne, Iisuse Hristoase, miluie te-mă» – cea mai
puternică armă împotriva patimilor și demonilor –
este cea care ajută mintea să controleze și să
discearnă gândurile.
Gândurile sunt asemenea avioanelor care zboară în
văzduh. Nu depinde de noi faptul că aceste avioane
zboară continuu în văzduh. Suntem însă datori să nu
le lăsăm să aterizeze pe pista sufletului nostru, să nu
le îngăduim să pătrundă înlăuntrul nostru.
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PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Sambata,1 octombrie
+Acoperamantul Maicii Domnului
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica , 2 octombrie
+Duminica a 19-a dupa Rusalii
8:00 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie

Sambata, 8 octombrie
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica, 9 octombrie
+Duminica a 20-a dupa Rusalii
8:00 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sfanta Liturghie

Anunturi :
-Duminica 9 octombrie, in mijlocul nostru
o vom avea pe Maica Stareta Marina
Lupou de la Manastirea Sfanta Treime,
Bic din Salaj, Romania. Un cuvant de
invatatura va fi adresat dupa Sfanta
Liturghie, iar apoi Maica Stareta va oferi
sfaturi personale celor care au nevoie de
indrumare duhovniceasca.

-Lucrarile

la sala

parohiala au avansat, si

urmatorul nostru proiect consta in

instalarea

panoului electric. Aceasta lucrare va incheia partea
de instalatii electrice, si ne va permite sa trecem
inspectia finala. Costurile acestui proiect sunt de
aproximativ $4000. Orice donatie este binevenita!
Pe aceasta cale aducem calde multumiri tuturor
celor care sustin acest proiect!

On Gossiping
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R.: Care este diferența dintre poftă și gânduri?
G.E.: Pofta, dispoziția pe care o avem spre anumite
lucruri sau stări, este o mișcare a inimii, pe când
gândul se învârte în spațiul intelectului. Mai întâi
poftim ceva în inima noastră, iar apoi această poftă
se exprimă prin intermediul gândului… Așadar mai
întâi apare pofta, care este rădăcina păcatului, iar
apoi gândul. Tăindu-ne poftele păcătoase, nu facem
altceva decât să ne eliberăm de sub stăpânirea
gândurilor rele.
De aceea Domnul Hristos, atunci când avertizează
că «oricine se uită cu poftă la o femeie a și comis
adulter cu ea în inima lui» (Mat. 5, 28), urmărește
tăierea poftei din rădăcină. Sfântul Grigorie Palama
spune că mintea credinciosului care se roagă se
curăță ușor de gânduri, însă inima omului, care este
forța care produce gândurile, nu se poate curăți dacă
nu se curățesc și celelalte forțe ale sufletului, adică
pofta și mânia.

“And when he comes to see me, he

R.: Trebuie să ne spovedim toate gândurile?
G.E.: Gândurile care intră zilnic în mintea noastră
sunt de ordinul miilor. Cele mai multe dintre acestea
sunt gânduri deșarte, necurate, păcătoase. Cel
viclean știe foarte bine cum să-și facă treaba,
împrăștiind tot felul de gânduri. Responsabilitatea
noastră pentru acestea începe din momentul în care
ne dăm consimțământul față de ele, adică atunci
când le punem în aplicare. Fiecare om se va
confrunta cu gândurile sale în funcție de starea
duhovnicească în care se află. Mai exact, cei care au
ajuns pe o înaltă treaptă duhovnicească, dobândind
cunoașterea perfectă a propriilor lor gânduri, nu vor fi
vătămați de contactul cu acestea. Pentru un novice
în cele duhovnicești, însă, consimțământul față de un
gând păcătos poate deveni extrem de vătămător.
Cel care se nevoiește din punct de vedere spiritual
va căuta să-și spovedească gândurile care nu-i dau
pace, cele pe care singur nu le poate îndepărta din
mintea sa. Nu putem să ne spovedim absolut toate
gândurile, fiindcă acest lucru denotă că suntem
bolnavi psihologic. Mulți merg la spovedanie cu un
caiet în care și-au notat mii de gânduri care le trec
zilnic prin minte. Acest lucru nu este corect, fiindcă,

“Do not let any unwholesome talk

6

speaks falsehood; His heart gathers
wickedness to itself; When he goes
outside, he tells it”. (Psalm 41,6)
+++

“If you see your neighbor committing
sin, take care not to dwell exclusively
on his faults, but try to think of the
many good things he has done and
continues to do. Many times, by
examining everything he has done,
you will come to the conclusion that
he is truly better than you.” (St.Basil)


+++

come out of your mouths, but only
what is helpful for building others up
according to their needs, that it may
benefit those who listen”(Ephesians
4:29).
+++
“The tongue is a little member
and boasts of great things. See how
great a forest a little fire kindles!”
(James 3:5).
+++
“Fire goes out without wood, and
quarrels

disappear

when

gossip

stops” (Proverbs 26:20).
”Dar dacă voi nu plângeţi, plâng eu
pentru voi, că tare
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pe de o parte, îl obosesc pe duhovnic, iar, pe de altă
parte, nu le este de folos nici penitenților. Așadar o
astfel de practică nu reprezintă rodul trezviei și
propășirii spirituale, ci, mai degrabă, denotă o stare
bolnăvicioasă.
R.: Putem să ne împărtășim dacă, exact în
momentul în care ne apropiem de Sfântul Potir,
ne-a dat târcoale un gând păcătos?
G.E.: Desigur că putem. Ce spune Sfântul Ioan
Damaschin în rugăciunea de dinainte de Sfânta
Împărtășanie? «Înaintea u ilor casei Tale stau i de
gândurile cele rele nu mă depărtez». Sfinții Părinți ne
avertizează că războiul gândurilor este foarte greu.
În cazul de mai sus, trebuie să tratăm gândul
respectiv cu un dispreț imediat, fiindcă este provocat
intenționat de către vrăjmaș, cu scopul de a ne
împiedica să ne împărtășim. Nu ne vom împărtăși
numai dacă ne-a atacat vreun gând care are legătură
cu un păcat de moarte, pe care nu l-am spovedit,
deși cred că astfel de gânduri nu ne vor lupta abia în
acel moment, ci ne vor mustra conștiința cu mult
înainte de aceasta.
R.: Există gânduri deosebit de vătămătoare care
ne pot provoca moartea spirituală?
G.E.: Da, gândul deznădejdii și al disperării. Sfinții
Părinți spun că aceste gânduri sunt atât de
vătămătoare, de parcă îi taie capul celui care se
nevoiește, astfel încât nu mai poate face nimic, nici
să se împotrivească, nici să se lupte cu ele.
Credinciosul nu trebuie să uite niciodată că
Dumnezeu îl iubește oricât de păcătos ar fi. De
asemenea, nu trebuie să-și piardă niciodată
speranța, ci să aibă mereu în minte faptul că se
poate pocăi în orice clipă și de orice păcat.
Hristos nu a venit să judece lumea, ci să o
mântuiască. Să nu uităm că l-a mântuit până și pe
tâlharul care era răstignit dimpreună cu El pe cruce,
tocmai pentru că s-a pocăit în ultima clipă a vieții lui.
R.: În cadrul căsniciei, bărbatul și femeia trebuie
să-și spovedească gândurile unul altuia?
G.E.: Cred că nu. Mai bine să-și mărturisească
gândurile în fața unui duhovnic comun. Trebuie să
7

este greu de ajuns la Rai”
(Pr.Paisie Olaru)

După 40 de zile (de la adormirea
Părintelui Paisie), săvârşindu-i-se toată
rânduiala cuvenită, unul dintre ucenicii
săi apropiaţi se ruga noaptea singur în
chilia Părintelui Paisie.
De oboseală, a aţipit puţin în genunchi,
şi l-a văzut pe bătrânul îmbrăcat cu rasa,
cu schima şi epitrahilul, stând la
marginea patului său, cu crucea în
mână, unde zăcuse în suferinţă şase ani
de zile, şi plângând.
Ucenicul întristat, i-a sărutat crucea şi
mâna, şi l-a întrebat:
– De ce plângi, Părinte Paisie? Te doare
ceva?
Iar el i-a răspuns:
– Nu, dragii mei. Dar dacă voi nu
plângeţi, plâng eu pentru voi, că tare
este greu de ajuns la Rai. O, câtă nevoie
şi câtă frică are sufletul atunci! Dacă nu
plângi tu pentru tine aici, cine să te
plângă după moarte? Că numai pe cel
ce îl doare inima şi are conştiinţa curată,
numai acela plânge.
Vedeţi cum trece timpul?!
Vai, vai, să nu vă treceţi timpul fără
folos, că nu-l mai întâlniţi. Ce puteţi face
astăzi, faceţi, şi nu amânaţi pe mâine, că
nu ştim dacă mai ajungem până atunci.
Că dacă poţi şi nu faci, ai mare păcat, şi
de ochii Domnului nu poţi ascunde
nimic…
Orice faci, se caută scopul cu care faci
acel lucru.
Doreşti să placi oamenilor sau lui
Dumnezeu?
Luaţi seama că tare este scump Raiul şi
tare este greu de ajuns la Rai. Aveţi grijă
de suflet, că mare răspundere are
fiecare pentru el.
Că nu anii ne ajută, ci faptele, dragii
mei!”
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știți că diavolul, din momentul în care doi tineri se
unesc în taina Cununiei, caută cu orice preț să-i
despartă. Așadar există un război nevăzut, pe care,
din păcate, cele mai multe cupluri nu-l
conștientizează. La început, toate sunt bune și
frumoase în căsnicie, există iubire din belșug, însă,
mai apoi, încep să apară neînțelegeri, certuri, care,
în timp, duc la slăbirea iubirii. La un moment dat, cei
doi ajung în punctul de a-și spune unul altuia: «nu-mi
mai placi» sau, mai grav, «nu te mai iubesc». Toate
acestea țin de acest război nevăzut.
Oare ce s-a întâmplat după zece ani de căsnicie de
nu se mai iubesc? De aceea, atunci când încep să
apară diverse probleme, este indicat ca cei doi soți
să-și spovedească gândurile unui duhovnic comun,
care, luminat fiind de Duhul Sfânt, îi va îndruma pe
calea cea dreaptă. Cu rugăciunile și dezlegările sale,
acesta va reuși să îndepărteze de la ei forța celui
viclean care încearcă să-i despartă. Nu zic că cei doi
soți nu trebuie să discute între ei, ferească
Dumnezeu. Desigur că trebuie să vorbească între ei,
tocmai pentru a păstra unitatea și iubirea care-i
leagă. Însă să nu-și spovedească unul altuia
gândurile păcătoase pe care i le provoacă diavolul.
R.: Cum să ne luptăm cu gândurile?
G.E.: Să folosim cele două arme duhovnicești:
trezvia și rugăciunea «Doamne, Iisuse Hristoase,
miluie te-mă». Sfântul Ioan Sinaitul ne îndeamnă în
Scara sa «să-i biciuim pe vrăjmași cu numele lui
Iisus». Vrăjmașii sunt patimile noastre, gândurile
păcătoase, demonii. Nu există o armă mai eficientă
în lupta cu gândurile decât Rugăciunea lui Iisus
rostită cu inimă zdrobită și îndurerată.
Dacă vedem că gândurile rele insistă și nu ne lasă în
pace, în ciuda rugăciunii și efortului nostru de a le
alunga, atunci trebuie neapărat să le spovedim.
Spovedania este, dacă vreți, și un mod de a ne smeri
și știm că «Dumnezeu celor smeriți le dă har» (Iacov
4, 6). Rușinea – pe care eventual o vom simți în fața
duhovnicului în momentul în care ne vom spovedi
gândurile păcătoase – ne va îndreptăți în fața lui
Dumnezeu. Iar Domnul ne va elibera de sub
stăpânirea patimilor provocate de gândurile
păcătoase.
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(Părintele

Paisie
Duhovnicul,
Arhimandrit Ioanichie Bălan. Ed.
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,
1993)

Sfantul Paisie Athonitul:
Diavolul face totul pentru ca omul sa nu
se foloseasca duhovniceste
Diavolul este maestru. Daca, de pilda, ii
aduce unui om duhovnicesc un gand
rusinos in timpul Sfintei Liturghii, acela il
va pricepe, se va trezi si il va alunga. De
aceea ii aduce un gand duhovnicesc: “In
cartea cutare, ii spune, scrie aceasta
despre Sfanta Liturghie“. Dupa aceea ii
va atrage atentia, de pilda, la polieleu. Se
va intreba cine, oare, l-a facut. Sau ii va
aduce aminte de vreun bolnav pe care
trebuia sa mearga sa-l vada. “A! Ce
inspiratie mi-a venit in timpul Sfintei
Liturghii“, isi spune. Acela insa este
diavolul care se strecoara inauntru si
omul intra in discutie cu gandul adus de
el. Cand aude pe preot spunand: “Cu
frica…“, numai atunci isi da seama ca s-a
terminat Sfanta Liturghie si el n-a
participat deloc la ea.
Iata, si aici, in biserica, merge paraclisiera
si aprinde lumanarile de la policandru si
am observat ca pana si pe oamenii mari ii
distrage vicleanul si casca gura la sora
cum aprinde lumanarile. Lucrul acesta
este cu desavarsire copilaresc. Numai
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De asemenea, este foarte bine să cultivăm gânduri
bune și să disprețuim gândurile rele. Desigur, acest
lucru necesită multă nevoință și osârdie. Disprețul pe
care îl vom arăta față de gândurile păcătoase
cultivate de diavol îl va face pe acesta din urmă să
crape de ciudă, să se îndepărteze de la noi, fiindcă
este arogant și îi place să fie în centrul atenției; nu
suportă să fie disprețuit.
Deci bine ar fi să cultivăm numai gândurile bune,
fiindcă acesta este modul cel mai «nesângeros», așa
cum spune și sfântul Porfirie Kavsokalivitul. Să
cerem permanent pacea și iubirea lui Hristos,
încercând să alungăm din sufletele noastre tot ce e
rău – adică patimile și gândurile păcătoase. Să ne
îndreptăm toată atenția și întreaga noastră ființă spre
Hristos, implorând mila Sa cea bogată. Și astfel,
încet – încet, fără să ne dăm seama, vom păși pe
drumul sfințeniei, ne vom dezbrăca de omul vechi,
eliberându-ne de poftele și gândurAdevărul e că mul i
dintre noi nu cunoa tem provenien a gândurilor, nici
cât de mult ne pot vătăma din punct de vedere
spiritual. Ce sunt gândurile, de unde apar ele în via a
noastră de zi cu zi, cum le putem discerne i cum
trebuie să le tratăm, toate acestea reprezintă câteva
din subiectele pe care le tratează gheronda Efrem în
cadrul interviului său.
În cele ce urmează, vă prezentăm un fragment din
acest interviu, a a cum a fost publicat el în revista
«Slavianka»:
Reporterul (R.): Ce sunt gândurile păcătoase și
care este ipostasul lor spiritual?
Gheronda Efrem (G.E.): Gândurile păcătoase sunt
cugetări care se împotrivesc voii lui Dumnezeu și
acționează în spațiul gândirii omului, fie din voia sa,
fie fără voia sa. Mintea omului se află într-o continuă
mișcare. Fie produce singură diverse gânduri, fie alți
factori externi o bombardează cu o sumedenie de
gânduri, care se perindă pe ecranul nostru
intelectual.
R.: De unde provin aceste gânduri?
G.E.: Unele izvorăsc din inima împătimită a omului,
iar altele sunt provocate de către diavol. Însuși
Hristos ne învață că «din inimă ies gândurile rele,
9

copiii cei mici se bucura de asa ceva si
spun: “Le-a aprins!“. Adica aceasta se
justifica pentru copiii cei mici, iar nu
pentru oamenii mari.
Sau, desi stim ca trebuie sa evitam
miscarile in timpul Sfintei Liturghii,
ispititorul poate pune, intr-un moment
sfant, pe o sora sa rasfoiasca foile la
strana si astfel pricinuieste zgomot,
distragand pe ceilalti. Aud “fas-fas“, “Ce
se intampla?“, imi spun, si astfel mintea
fuge de la Dumnezeu si se bucura
aghiuta.
De aceea sa luam aminte sa nu facem
pricini de distragere a atentiei celorlalti in
timpul
slujbei.
Pricinuim
paguba
oamenilor si nu ne dam seama. Sau
urmariti o citire. Cand citetul ajunge la
punctul cel mai sfant, prin care se vor
ajuta oamenii, atunci sau se va tranti usa
cu putere de curent, sau va tusi cineva si
le va distrage atentia si nu se vor folosi
de acel cuvant sfant. Si astfel isi face
aghiuta treaba lui.
O, daca ati vedea pe diavolul cum se
misca! Nu l-ati vazut, si de aceea nu
pricepeti unele lucruri. Face totul pentru
ca omul sa nu se foloseasca
duhovniceste.
Am observat asta la Coliba, atunci cand
vorbesc. Cand ajung exact la punctul la
care vreau, la cel mai sensibil, ca sa se
foloseasca cei ce aud, atunci sau se face
un oarecare zgomot sau vin altii si ma
intrerup. Diavolul ii pune mai inainte sa
caste gura la Schitul de vizavi sau sa
priveasca altceva si randuieste sa vina la
momentul cel mai important al discutiei,
ca sa schimb subiectul si sa nu se
foloseasca cei carora le vorbesc. Pentru
ca atunci cand incepe discutia, stie
diavolul unde va duce si, deoarece vede
ca se va pagubi, trimite pe cineva exact la
momentul cel mai sensibil, ca sa ma
intrerupa. (“Trezire duhovniceasca” – Sf.
Paisie Aghioritul, Ed. Evanghelismos,
2003)
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ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii
mincinoase, hule» (Mat. 15, 19). Patimile omului
produc și se hrănesc cu gânduri păcătoase. Din
cauza urii nemăsurate pentru om, demonii încearcă
cu orice chip să-l împiedice pe acesta să pășească
pe drumul mântuirii. Lucrarea lor constă în
însămânțarea gândurilor păcătoase, rele, rușinoase,
viclene și hulitoare în mintea omului.
Desigur, există și gânduri bune, dumnezeiești, care
provin de la Însuși Dumnezeu sau de la sfinți,
gânduri care îl îndeamnă pe omul păcătos la
pocăință, îl mângâie în încercări și îl luminează spre
«descoperirea adâncului Dumnezeirii» (I Cor. 2, 10).
Propășirea spirituală a omului depinde de calitatea
gândurilor sale. Așadar, trebuie să cultivăm gândurile
curate, sfinte, dumnezeiești. Să transformăm mintea
noastră într-o fabrică de gânduri bune, așa cum ne
îndeamnă Gheronda Paisie.
R.: Cum putem discerne gândurile bune de cele
păcătoase?
G.E.: Numai prin trezvie putem să ne păstrăm mintea
curată, să veghem la poarta sufletului nostru și să
discernem gândurile care ne vin. Trezvia este
înfrânarea, atenția pe care eu o impun minții mele.
Poate fi dobândită prin invocarea preacinstitului și
preadulcelui nume al lui Iisus Hristos. Rugăciunea
«Doamne, Iisuse Hristoase, miluie te-mă» – cea mai
puternică armă împotriva patimilor și demonilor –
este cea care ajută mintea să controleze și să
discearnă gândurile.
Gândurile sunt asemenea avioanelor care zboară în
văzduh. Nu depinde de noi faptul că aceste avioane
zboară continuu în văzduh. Suntem însă datori să nu
le lăsăm să aterizeze pe pista sufletului nostru, să nu
le îngăduim să pătrundă înlăuntrul nostru.
R.: Care este diferența dintre poftă și gânduri?
G.E.: Pofta, dispoziția pe care o avem spre anumite
lucruri sau stări, este o mișcare a inimii, pe când
gândul se învârte în spațiul intelectului. Mai întâi
poftim ceva în inima noastră, iar apoi această poftă
se exprimă prin intermediul gândului… Așadar mai
întâi apare pofta, care este rădăcina păcatului, iar
apoi gândul. Tăindu-ne poftele păcătoase, nu facem
10

Nu cauta daca persoana respectiva este
vrednica sau nu.

-Cand se preocupa sa faca milostenie, o
seama de crestini aleg persoanele.
Bătrânul Ieronim dă sfatul tocmai invers:
„Când faci milostenie, nu căuta dacă
persoana respectivă este vrednică sau
nu. Dă ce poţi, fără a face deosebire între
oameni! Milostenia spală sumedenie de
păcate.”
+++
-De ai ceva mai mult decat ce este de
trebuinta zilei, imparte saracilor si apoi
vino si adu cu indrazneala rugaciunile
tale.(Sf. Isac Sirul)
+++
-Adevarata avere a unui om este binele pe
care-l face in aceasta lume.

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

2 octombrie 2016, Duminica a 19-a dupa Rusalii
altceva decât să ne eliberăm de sub stăpânirea
gândurilor rele.
De aceea Domnul Hristos, atunci când avertizează
că «oricine se uită cu poftă la o femeie a și comis
adulter cu ea în inima lui» (Mat. 5, 28), urmărește
tăierea poftei din rădăcină. Sfântul Grigorie Palama
spune că mintea credinciosului care se roagă se
curăță ușor de gânduri, însă inima omului, care este
forța care produce gândurile, nu se poate curăți dacă
nu se curățesc și celelalte forțe ale sufletului, adică
pofta și mânia.(Pemptousia.ro)-(Va urma)

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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