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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)

Intrarea Domnului in Ierusalim

“Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui
înseamnă blândeţe şi smerenie, exact ceea ce
nea poruncit să învăţăm de la El.”
Ajutati sa creasca Biserica lui Hristos! Cel care
ajuta Biserica pe sine se ajuta!
“Cel care sadeste si cel care uda sunt una si fiecare isi
va lua plata dupa osteneala sa” (1 Corinteni 3:9)
SFANTA BISERICA SE POATE AJUTA PRIN
:
prezenta la Sfintele Slujbe
 devenind membrii ai parohiei
 sustinand dupa putere activitatile liturgice,
pastorale si misionare
 ruganduva pentru parohia noastra
 implicanduva in activitatile organizate de parohie:
ora de cafea, organizarea mesei lunare
 printro 
donatie


Evanghelia Duminicii
(Ioan 12:118)
„Inainte de Pasti cu sase zile, Iisus a venit in Betania, unde era Lazar, pe
care il inviase din morti. Si Iau facut acolo cina si Marta slujea. Iar
Lazar era unul dintre cei ce sedeau cu El la masa. Deci Maria, luand o
litra cu mir de nard curat, de mare pret, a uns picioarele lui Iisus si lea
sters cu parul capului ei, iar casa sa umplut de mireasma mirului. Dar
Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea saL vanda, a zis:
Pentru ce nu sa vandut mirul acesta cu trei sute de dinari si sai fi dat
saracilor? Insa el a zis aceasta nu pentru ca ii era grija de saraci, ci
pentru ca era fur si, avand punga, lua din ce se punea in ea. A zis, deci,
Iisus: Laso, ca pentru ziua ingroparii Mele la pastrat. Ca pe saraci
totdeauna ii aveti cu voi, dar pe Mine nu ma aveti totdeauna. Deci
multime mare de iudei au aflat ca este acolo si au venit nu numai pentru
Iisus, ci sa vada si pe Lazar, pe carel inviase din morti. Si sau sfatuit
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Luna aprilie in 23 de zile: Pomenirea
Sfantului, Slavitului Mare Mucenic
Gheorghe, purtatorul de biruinta (+ 303)
Ca un izbavitor al celor robiti si celor saraci
folositor, neputinciosilor doctor, conducatorilor
ajutator,
Purtatorule de biruinta, Mare Mucenice Gheorghe,
roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca
sufletele noastre.
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arhiereii ca si pe Lazar sal omoare, caci, din pricina lui, multi dintre
iudei mergeau si credeau in Iisus. A doua zi, multimea cea mare, care se
adunase la sarbatoare, auzind ca Iisus vine in Ierusalim, a luat ramuri de
finic si a iesit intru intampinarea Lui si striga: Osana! Binecuvantat este
Cel ce vine in numele Domnului, Imparatul lui Israel! Si Iisus, gasind un
asin tanar, a sezut pe el, precum este scris: "Nu te teme, fiica Sionului!
Iata, Imparatul tau vine sezand pe manzul asinei". Acestea nu leau
inteles ucenicii Lui la inceput, dar, cand Sa preaslavit Iisus, atunci siau
adus aminte ca acestea erau scrise pentru Dansul si ca ei I leau facut
Lui. Asadar, dadea marturie multimea care era cu El cand la strigat pe
Lazar din mormant si la inviat din morti. De aceea La si intampinat
multimea, pentru ca auzise ca El a facut minunea aceasta." (Ioan 12,
118)“.
Then, six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was who had



been dead whom He had raised from the dead. There they made Him a supper; and Martha
served, but Lazarus was one of those who sat at the table with Him. Then Mary took a
pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped His feet with her
hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. But one of His disciples, Judas
Iscariot, Simon’s son, who would betray Him, said, “Why was this fragrant oil not sold for
three hundred denarii and given to the poor?” This he said, not that he cared for the poor,
but because he was a thief, and had the money box; and he used to take what was put in it.
But Jesus said, “Let her alone; she has kept this for the day of My burial. For the poor you
have with you always, but Me you do not have always.”
Now a great many of the Jews knew that He was there; and they came, not for Jesus’ sake
only, but that they might also see Lazarus, whom He had raised from the dead. But the chief
priests plotted to put Lazarus to death also, because on account of him many of the Jews
went away and believed in Jesus.
The next day a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was
coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went out to meet Him, and cried out:
“Hosanna!‘Blessed is He who comes in the name of the L
ORD
!’The King of Israel!” Then
Jesus, when He had found a young donkey, sat on it; as it is written: “Fear not, daughter of
Zion; Behold, your King is coming, Sitting on a donkey’s colt.”
His disciples did not understand these things at first; but when Jesus was glorified, then
they remembered that these things were written about Him and that they had done these
things to Him. Therefore the people, who were with Him when He called Lazarus out of his
tomb and raised him from the dead, bore witness. For this reason the people also met Him,
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Minunatul acesta, vestitul si marele Mucenic
Gheorghe a trait pe vremea imparatului Diocletian,
sa nascut in Capadochia, fiu al unor parinti crestini
si invatat, din tinerete, in dreapta credinta. Ramas
fara de tata din copilarie, Sfantul sa mutat, cu maica
sa, din Capadochia in Palestina, fiind cu neamul de
acolo si avand acolo multe averi si mosteniri. Ajuns
la varsta desavarsita si fiind frumos la chip si viteaz
in lupta, prin osteneala, pricepere si destoinicie,
tanarul Gheorghe sa facut pretuit si, imbratisand
slujba armelor, in scurta vreme, a cucerit cele mai
mari cinstiri, pana si dregatoria de conducator de
oaste, in garda imparatului.
Se stie ca, desi era pagan, imparatul
Diocletian, pana la anul 303 nu a luat nici o masura
impotriva crestinilor. Aceasta stare de lucruri a
ingaduit crestinilor vrednici, sa urce pana la cele mai
inalte slujbe in imparatie. In anul 303 insa, din
indemnul ginerelui sau Galeriu, pe care Diocletian
la luat ca insotitor la domnie, a aprins prigoana
impotriva crestinilor. Istoria crestinitatii sta martora
ca, din anul 303 si pana la 313 (anul decretului de la
Milan, prin care Sfantul imparat Constantin a dat
pace crestinilor), Biserica a trecut printro
cutremuratoare incercare si o sangeroasa proba:
crestinii au fost siliti sa aleaga, cu pretul vietii lor,
intre zeii pagani si Hristos.
Cunoscand, deci, decretul de prigonire
impotriva crestinilor, indata Gheorghe sa infatisat
singur inaintea imparatului Diocletian si, inaintea
intregii curti imparatesti, a marturisit deschis ca este
crestin si ca intelege sa slujeasca in oastea
imparatului, ca ucenic al lui Hristos. Uimit de
aceasta marturisire si indemnat de Galeriu,
Diocletian a dat porunca sa fie dus in temnita si pus
la chinuri, ca sa se lepede de credinta. Si a fost
trecut prin toate vamile muceniciei, loviri cu sulita,
batai la talpi, lespezi de piatra pe piept, chinul la
roata, groapa cu var, incaltaminte cu cuie, bautura
otravita, bataia cu vine de bou s.a. Toate acestea si
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because they heard that He had done this sign.”

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

Duminica Floriilor este puntea de trecere de la sfintita patruzecime la
Saptamana Sfintelor Patimi. Domnul intra in Ierusalim cu intrare
smerita si triumfala totodata. Smerita, pentru ca „Cel ce are scaun cerul
si asternut picioarelor, pamantul” si „Cel purtat de Heruvimi si laudat de
Serafimi”, se smereste si incaleca pe manz necuvantator. Dar si
triumfala, pentru ca multimea poporului recunoaste in Cel ce vine, pe
Stapanul vietii si al mortii, iar pruncii cei fara de rautate, simtitori pentru
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altele asemenea, Sfantul Gheorghe lea indurat cu
barbatie stand tare in credinta.
Pentru cei credinciosi, Mucenicii sunt
crestini alesi, luminati de Dumnezeu, pentru a duce
lupta impotriva paganatatii si a diavolului. Drept
aceea, in toiul prigonirilor si in clipele cand sunt
pusi la incercarile cele mai sangeroase, Mantuitorul
ii lumineaza cu puteri dumnezeiesti, care le ocrotesc
trupul impotriva suferintelor.
Deci, cei de fata, vazand chinurile de
moarte, prin care trecea Sfantul Gheorghe si ca
ramane viu si nevatamat, multi dintre ei sau lepadat
de idoli si au venit la credinta in Hristos, slavind cu
un glas pe Dumnezeul crestinilor. Mai mult, in
vremea tinerii lui in temnita, Sfantul Gheorghe,
atinganduse de un mort, acesta a inviat. Insasi
imparateasa Alexandra, sotia lui Diocletian, vazand
acestea, a marturisit credinta ei in Hristos.
In cele din urma, imparatul a incercat sal
induplece cu onoruri si cu fagaduinte, dar Sfantul a
ales sa ramana pentru totdeauna cu Hristos. In fata
acestei marturisiri si, vazand ca toate incercarile lui
sunt zadarnice, Diocletian a dat porunca sa li se taie
capetele, si Mucenicului si imparatesei Alexandra.
Desi, ostasii iau scos afara din cetate, dar,
pe drum, inainte de a ajunge la locul de taiere,
imparateasa, slabind cu trupul, sia dat duhul. Iar,
cand au ajuns la locul hotarat, Sfantul sia ridicat
glasul si sa rugat cu caldura, multumind lui
Dumnezeu pentru toate binefacerile primite. Astfel,
ruganduse, cu bucurie sia plecat capul sub sabie si
a fost taiat, in ziua de 23 aprilie, pazind pana la capat
credinta fara prihana si luand cununa cea
nevestejita din mana lui Hristos, Domnul sau.
Dintre toti Sfintii sarbatoriti in lumea
crestina, putini au ajuns la faima de care sa
bucurat, si se bucura, Sfantul Gheorghe, la poporul
nostru. In satele si orasele tarii noastre, foarte multe
biserici sunt ridicate in cinstea lui. Multi oameni,
barbati si femei, ii poarta numele. De asemenea si
multe orase din tara. Al treilea brat al Dunarii, in
Delta, se cheama, Bratul Sfantului Gheorghe. Se
stie, apoi, ca multa vreme ocrotitorul ostirii romane
a fost Sfantul Gheorghe. Asemenea, steagul
Moldovei, trimis de Stefan cel Mare la manastirea
Zograful, din muntele Athos, are chipul Sfantului
Gheorghe, doborand balaurul. Iar acest chip al
Sfantului, doborand balaurul, a fost la noi ca un
rasunet si ca o chemare a poporului la lupta
crestinilor impotriva balaurului vremii, adica a
paganilor otomani si impotriva diavolului. O dovada
este si rugaciunea lui Stefan cel Mare, scrisa pe
steagul sau: "O, luptatorule si biruitorule, mare
Gheorghe, in nevoi si in nenorociri grabnic ajutator
si cald sprijinitor, iar celor intristati, bucurie
nespusa, primeste de la noi aceasta rugaminte a
smeritului tau rob, a Domnului Io Stefan Voievod,
din mila lui Dumnezeu, Domnul Tarii Moldovei.
Pazestel pe el neatins in lumea aceasta si in cea de
apoi, pentru rugaciunile celor ce te cinstesc pe Tine,
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lucrurile cele de taina, Il intampina ca pe un Imparat, cu stalpari de finic
si cu strigate de „Osana”, asternandusi inainteI hainele pe cale.
Si noi, Israelul cel nou si induhovnicit, ne pregatim sa intampinam pe
Domnul, care vine bland si smerit, sa intre in Ierusalimul sufletelor
noastre.
Daca invierea lui Lazar nea aratat ca numai prin Hristos se infaptuieste
invierea noastra, Floriile ne arata chipul acestei innoiri. Cand intra
Domnul biruitor in Ierusalimul nostru sufletesc, Il intampinam cu
stalpari, strigam ca pruncii „Osana” siI asternem haine pe cale.
Intelesul duhovnicesc al stalparilor nil arata Marimurile utreniei, care
ne cheama: „Veniti si noi cu pruncii sa aducem lui Dumnezeu credinta,
ca niste ramuri de finic si dragoste ca niste stalpari”. Credinta neclintita,
deci, si dragostea cu care intampinam pe Domnul sunt semnele innoirii
noastre. Oare nu cu acestea ne cheama El sa ne apropiem de ospatul
euharistic la fiecare Sfanta Liturghie? La acestea se mai adauga pruncia
cea duhovniceasca ale carei insusiri sunt: incredere totala si dragoste
fara rezerve. De unde si indrazneala cu care striga „Osana”, fara jena
sau teama de fariseii si carturarii care sunt de fata, pentru ca „Dragostea
desavarsita alunga frica” (I Ioan 4, 18).
Hainele aruncate pe cale sunt restituire a unei vechi datorii. Omul, daca a
cazut din Eden, Dumnezeu ia facut haine din piele si la scos afara din
Rai. Acum insusi Dumnezeu vine la noi si Raiul este cu Dansul, nu mai
avem nevoie de haine; de aceea I le inapoiem, le aruncam inaintea Lui si
le calca asinul, dobitocul pe care sta Hristos, aratand dobitocia de care
vine sa ne izbaveasca. Primirea hainelor era legata de rusinea pacatului
si de neindrazneala care ne facuse sa ne ascundem; acum suntem plini de
indrazneala, strigam „Osana”, intampinam pe Biruitorul mortii si al
iadului, caci prin El si noi neam facut biruitori asupra pacatului, precum
o marturisesc stalparile, semnele de biruinta pe care le tinem in mana.
Carturarii si fariseii sunt plini de zavistie: „Invatatorule, ceartaTi
ucenicii, nu auzi ce striga pruncii?” „Daca vor tacea ei, pietrele vor
striga” le astupa gura, Domnul. Tot asa si diavolul, vazand castigul
duhovnicesc al omului innoit prin pocainta, crapa de zavistie. De prisos
insa, maririle lui Dumnezeu, necontenit le striga toata faptura, numai el e
orb si intunecat la minte.
E numai aparenta nepotrivirea ce se vede la intrarea Domnului in
Ierusalim; Mantuitorul vine calare pe asin, bland si smerit, iar multimea
Il intampina ca pe un biruitor, cu ramuri si cu aclamatii. Cele doua
atitudini: smerenia si biruinta sunt strans legate impreuna. Adevarata
biruinta, adevarata putere numai smerenia o da, precum nea aratato
Insusi Domnul. Smerenia este semnul sub care sa desfasurat toata
lucrarea noastra de innoire duhovniceasca. Postul a inceput cu smerenia
Vamesului si se incheie cu smerenia Domnului, care ne lasa smerenia,
singura cale spre Viata si Inviere.
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ca sa Te preamarim in veci. Amin. Si aceasta a
facuto in anul 7008 (1500), in al 43 an al Domniei
Sale".
Dumnezeului nostru slava, in veci! Amin.

PROGRAMUL LITURGIC
AL ZILELOR URMATOARE
Sambata 23 Aprilie
+Sfantul Mare Mucenic Gheorghe
Sambata lui Lazar (Pomenirea Mortilor)
9:30 AM Sfanta Liturghie
11:00 AM Parastasul de obste
6:00 PM Slujba Vecerniei
Duminica 24 Aprilie - Duminica Floriilor
+Intrarea Domnului in Ierusalim
8:30 AM Slujba Utreniei
9:30 AM Sf Liturghie
25 aprilie +Sfanta si Marea Luni
- 6:00 PM Denie
26 aprilie +Sfanta si Marea Marti
- 6:00 PM Denie
27 aprilie +Sfanta si Marea Miercuri
- 6:00 PM Denie
28 aprilie +Sfanta si Marea Joi
- 9:00 AM Sf. Liturghie a Sf.Vasile cel Mare
unita cu Vecernia
- 6:00 PM Denia celor 12 Evanghelii Scoaterea Sfintei Cruci
29 aprilie +Sfanta si Marea Vineri
(Zi aliturgica -post negru)
- 9:00 AM Ceasurile Imparatesti,
Obednita, Vecernia cu scoaterea Sfantului Epitaf
- 6:00 PM Denia Prohodului Domnului
30 aprilie +Sfanta si Marea Sambata+
- 8:30 AM Sf. Liturghie a Sf Vasile cel Mare
impreuna cu Vecernia
-11:30 PM Canonul Sambetei celei Mari
-11:55 PM SLUJBA INVIERII, UTRENIA
INVIERII, SFANTA LITURGHIE PASCALA
1 mai +++ INVIEREA DOMNULUI+++ SFINTELE
PASTI
-11:00 AM A doua Inviere
-12:00 PM Masa de Pasti

CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI
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Floriile sunt totodata trecere spre marea Saptamana a Sfintelor Patimi.
Carturarii si fariseii, vazand marea minune a invierii lui Lazar, sau
hotarat definitiv pentru omorarea Domnului. „Ce sa facem, zic mai marii
preotilor si sinedriul, dacaL vom lasa asa toti vor crede in El”. Iar
Caiafa, fara sa vrea, prooroceste: „Ca ne este mai de folos sa moara un
om pentru popor, decat sa piara tot neamul”. De aceea, „din acea zi, sau
sfatuit saL ucida” (Ioan 11, 4753).
Israel sa lepadat de Domnul sau si un nou Israel intampina pe Domnul
intrand in Ierusalim.
„Adunare vicleana si desfranata, canta Biserica la Vecernia de duminica
seara, care nai pazit credinta barbatului tau; pentru ce tii Testamentul,
caruia nai fost mostenitoare? Pentru ce lauzi cu Tatal, lepadandute de
Fiul...”.
„...Ci noi, de la stalparile de finic, ca de la un dumnezeiesc praznic,
trecand la cinstitele Patimi ale lui Hristos, sa alergam credinciosii, si saL
vedem suferind patima de buna voie pentru noi...”

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai
alti dumnezei afara de Mine.
2. Sa nuti faci chip cioplit, nici alta asemanare,
nici sa te inchini lor.
3. Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau
in desert.
4. Aduti aminte de ziua Domnului si o cinsteste
pe ea.
5. Cinsteste pa tatal tau si pe mama ta, ca bine
sati fie si multi ani sa traiesti pe pamant.
6. Sa nu ucizi.
7. Sa nu fii desfranat.
8. Sa nu furi.
9. Sa nu ridici marturie mincinoasa impotriva
aproapelui tau.
10. Sa nu poftesti nimic din ce este al aproapelui
tau.

Pr Petroniu Prodromitul

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)
The feast of Christ’s triumphal Entry into Jerusalem, Palm Sunday, is one of
the twelve major feasts of the Church. The services of this Sunday follow
directly from those of Lazarus Saturday. The church building continues to be
vested in resurrectional splendor, filled with hymns which continually repeat
the Hosanna offered to Christ as the MessiahKing who comes in the name of
God the Father for the salvation of the world.
The main troparion of Palm Sunday is the same one sung on Lazarus
Saturday. It is sung at all of the services, and is used at the Divine Liturgy as
the third antiphon which follows the other special psalm verses which are
sung as the liturgical antiphons in the place of those normally used. The
second troparion of the feast, as well as the kontakion and the other verses
and hymns, all continue to glorify Christ’s triumphal manifestation “six days
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Cugetare umilita la durerea Maicii Domnului

Cu mintea mea, Prea Sfântă Maică
Te văd pe drumul spre „Calvar”
Şi conştiinţa mea săracă
Mă chinuieşte cu amar.
Ţiaud (în taină) tânguirea
Şi senfioară duhul meu,
Ştiind că pentru mine rabdă
Prea milostivul Dumnezeu.
PrivinduL înălţat pe Cruce
De adunarea „Celor Răi”,
Cunosc că am mai multă vină
Decât răstignitorii Săi!
De nu vedea mai înainte
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before the Passover” when he will give himself at the Supper and on the
Cross for the life of the world.
Today the grace of the Holy Spirit has gathered us together. Let us all
take up Thy cross and say: Blessed is he who comes in the name of the
Lord. Hosanna in the highest!
(First Verse of Vespers).
When we were buried with Thee in baptism, O Christ God, we were
made worthy of eternal life by Thy resurrection. Now we praise Thee
and sing: Hosanna in the highest! Blessed is he that comes in the name
of the Lord!
(Second Troparion).
Sitting on Thy throne in heaven, and carried on a foal on earth, O Christ
God, accept the praise of angels and the songs of children who sing:
BIessed is he who comes to recall Adam!
(Kontakion
).
At the vigil of the feast of Palm Sunday the prophecies of the Old Testament
about the MessiahKing are read together with the Gospel accounts of the
entry of Christ into Jerusalem. At Matins branches are blessed which the
people carry throughout the celebration as the sign of their own glorification of
Jesus as Saviour and King.

Stăpânul împietrirea mea
Ar fi avut o mângâiere
Şi nar fi însetat aşa!
Lumina soarelui ascunsă
Nar fi ieşit aşa târziu
De nu vedea cum rabdă Domnul
Şi pentru mine, care scriu!
Şi poate stâncile de piatră
Atuncea nu sar fi zdrobit,
De nu ştiau că Domnul moare
Şi pentru mine, cel greşit.
Iar sabia proorocită
Nar fi pătruns aşa cumplit,
În sufletul tău, Prea Curată,
Văzând pe Fiul răstignit!
Cutremurânduse pământul
Pe cei din morţi ia deşteptat
Iar eu cu somnul trândăvirii
Rămân mereu încătuşat.
Catapeteasma de la Templu
Sa rupt în două, până jos,
Iar eu nu caut a mă frânge
La inimă, pentru Hristos.
Ajutămi, Prea Curată Maică,
Să mă trezesc din somnul greu
Să am în inimă „pecetea”
Cu „semnul cuielor” mereu!

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, punanduse 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 poftindo, 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.
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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
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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.’

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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, trufindute cu acestea?
Sa stii ca rugaciunea nuti este primita daca vii asa. In loc sa te
folosesti, pleci cu blestem si afurisenie inapoi.”

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.

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

Puterea de rugaciune a unui copilas

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
trupeasca si duhovniceasca.”
Avva Efrem
Filotheitul

“Spunea Staretul:”Fiti atenti la nevinovatia gandurilor pe care o au copiii
mici.Prin rugaciunile lor putem sa facem minuni, caci Domnul aude
rugaciunile lor nevinovate”.(D.Tsatsi, Parintele Paisie, p.210)
Staretul Iosif Vatopedinul
“De asemenea, ajuta la buna educatie a copiilor si rugaciunea. Parintele
copilului este impreunalucrator cu Dumnezeu la crearea unei noi fiinte
umane, ii ofera materia, adica trupul lui, in timp ce Dumnezeu adauga
sufletul. Ca si impreunacreator cu Dumnezeu, parintele are dreptul si datoria
de a se ruga pentru copilul lui, iar Dumnezeu ii va asculta cerintele pentru
copilul sau mai mult decat la oricare altul.
In timpul celor 24 de ore pe care le are o zi in care ne ingrijim de toate nevoile
de trai, se cuvine sa oferim macar putin timp si pentru rugaciune, pentru
convorbirea cu Dumnezeu.Obisnuinta de a face rugaciunea la aceeasi ora
face ca aceasta sa fie mai eficienta, iar rugaciunea pentru copii trebuie sa se
desfasoare pe o baza neintrerupta.”(Parintii duhovnici si copiiiG. Spiliotis
5253)
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"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
“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
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RUGACIUNEA MAMEI PENTRU COPII EI
Doamne, Iisuse Hristoase, milostiveșteTe de copiii mei (numele),
păzeștei cu acoperământul Tău, fereștei de uneltirile celui rău,
depărtează de la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor,
dăruieștele inimă smerită. Doamne, toți suntem făpturile Tale, ai
milă de copiii mei aceștia (numele) și îndrepteazăi spre pocăință.
Doamne mântuiește pe copiii mei (numele) și lumineazăle mintea cu
lumina înțelepciunii evanghelice, îndrepteazăi pe calea poruncilor
Tale și învațăi, Mântuitorule, să facă voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul
nostru.
Doamne, Ziditorul tuturor făpturilor, din mare mila Ta mai
învrednicit să fiu mamă, din bunătatea Ta miai dăruit copii. De
aceea îndrăznesc să Te rog, că ei sunt copiii Tăi, Tu leai dat viață și
suflet nemuritor, iar prin Botez leai dat viață veșnică, iai înfiat și iai
primit în Biserica Ta. Doamne, dăle ca să rămână în această stare
binecuvântată până la sfârșitul vieții. Învredniceștei de Tainele Tale,
sfințeștei cu adevărul Tău, ca prin ei să se preamărească numele
Tău.
Trimitemi ajutorul Tău binecuvântat în educarea lor pentru slava
numelui Tău și pentru folosul aproapelui. Dămi pentru aceasta
răbdare și putere. Învațămă 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.

“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?

(Pr. Evgheni Șestun, 
Familia Ortodoxă
, Ed. Sofia, București,
2005, p. 205)

.

•
Pe pomelnic se trec doar numele de botez

pentru care cerem sprijinul lui Dumnezeu;
• Pe pomelnic se trec n
umai ortodocşii,
pentru că harul lui Dumnezeu nu lucrează
împotriva voinţei libere a necredinciosului;
daca se trec si cei de alte credinte trebuie sa
se mentioneze in paranteza (neortodox),
pentru a fi pomeniti doar in rugaciunile
particulare si nu la slujbele bisericii.
Ce nu este permis la scrierea unui pomelnic

• Nu se pomenesc persoanele nebotezate,
deci nici copiii avortaţi;
• Nu se pomenesc vrăjitorii, descântătorii,
ghicitorii sau cei ce practică magia albă;
• Nu se pomenesc sinucigaşii, apostaţii,
ereticii, schismaticii, ateii sau masonii;
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• 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
sar 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

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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