THE ROMANIAN ORTHODOX METROPOLIA OF THE AMERICAS
SAINT NICHOLAS - ROMANIAN ORTHODOX CHURCH
45-03 48 Av. Woodside NY, 11377; www.stnicholaschurch.net

Biserica Sfântul Nicolae vă invită să
participați sâmbătă, 20 octombrie
2018, la o seară duhovnicescă , având
ca invitat special pe părintele Ieremia
de la Mănăstirea Putna.

EVANGHELIA DIN DUMINICA A 21-A DUPA RUSALII

Temele vor fi:

„Cum să păstrăm credința vie și lucrătoare în vremurile
acestea?”,
„Provocările timpurilor moderne și posibile răspunsuri/
soluții creștine la ele”.

PROGRAMUL LITURGIC ÎN SĂPTĂMÂNA 15 - 21 OCTOMBRIE
Miercuri 17 OCTOMBRIE:
Acatistul Sfântului GHEORGHE ............................................................. 6.30 PM
Vineri 19 OCTOMBRIE:
Acatistul Sfântului NICOLAE .................................................................. 6.30 PM
Sambata 20 OCTOMBRIE :
Utrenie , Sfânta Liturghie și Parastas ................................................ 8.30 AM
Vecernie ........................................................................................................... 6.00 PM
Conferința Părintelui IEREMIA de la Mănăstirea Putna .......... 7.00 PM
Duminica 21 OCTOMBRIE:
Utrenie și Sfânta Liturghie ...................................................................... 8.30 AM

Preot Paroh: Marius Daniel Dumitrescu
917 592 2571 – mobil

Z

is-a Domnul pilda aceasta: Ieșit-a semănătorul să semene
sămânța sa. Și, semănând el, una a căzut lângă drum și a
fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o.
Și alta a căzut pe piatră și, răsărind, s-a uscat, pentru că
nu avea umezeală. Alta a căzut între spini, iar spinii, crescând cu ea,
au înăbușit-o. Iar alta a căzut pe pământul cel bun și, crescând, a
făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să
audă! Și ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis:
Vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, iar
celorlalți, în pilde, ca, văzând, să nu vadă și, auzind, să nu înțeleagă.
Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu; cea
de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din
inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască; iar cea de pe piatră
sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu
au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se
leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar, umblând
cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușă și nu rodesc.
Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, cu inimă curată și bună, aud
cuvântul, îl păstrează și rodesc întru răbdare. După ce a spus
acestea, a strigat: Cine are urechi de auzit să audă!

Tipuri de oameni
care te scurg de energie!
-Cei care ţi se plâng încontinuu, sunt în permanenţă
nemulţumiţi, pozează în victime, sunt convinşi că viaţa este
prea dură cu ei!
-Cei care fac orice să-ţi atragă atenţia, vor să demonstreze
cât sunt ei de buni şi de nemaipomeniţi şi de extraordinari!
- Cei care îţi cer sfaturi în permanenţă, la orice pas, în fiecare
minut ei trebuie să primească o indicaţie, o sugestie!
-Cei care au întotdeauna ceva să-ţi spună, să te
completeze, să răstălmăcească ceea ce spui, cei care
niciodată nu pot lua lucrurile clar şi la obiect aşa cum le aud!
-Cei care îţi dau sfaturi şi sugestii necerute şi ştiu ei
întotdeauna cum este mai bine pentru tine, cei care se bagă
cu forţa în viaţa ta şi vor să faci totul numai şi numai cum vor
ei!
-Cei care contrazic orice, cei care caută „nod în papură",
nimic nu este bun pentru ei, totul trebuie schimbat, modificat
şi transformat!
-Cei pe care nu-i doreşti în viaţa ta, ei ştiind acest lucru, şi fac
tot ce le stă în putinţă să se bage în sufletul tău, să-ţi arate că
tu nu observi cât sunt ei de speciali!
-Cei care te găsesc vinovat de orice li se întâmplă neplăcut
în viaţă, cei care nu se asumă şi doresc mereu un ţap
ispăşitor!

-Cei care te interoghează mereu, într-o conversaţie, îţi
adresează întrebare după întrebare încontinuu şi mai au şi
impresia că le eşti dator cu răspunsuri!
-Cei care se bagă cu picioarele în viaţa ta, vor ei neaparat
să-ţi facă ordine în minte, în inimă, în simţire!
-Cei care pun presiune pe tine, îţi impun lucruri, te
controlează, te supraveghează, vor să aibă eventual un
raport detaliat despre tot ceea ce eşti în fiecare zi!
-Cei care vin la tine să-ţi mai povestească despre câte o
bârfă, câte o şuetă, cei care vor să te „ţină la curent" cu ce
a mai spus sau făcut unul şi altul!
-Cei care au „întotdeauna dreptate", nu suportă o discuţie,
argumentată, în contradictoriu, ei „ştiu" cel mai bine Totul!
-Cei care te ajută, ca mai apoi, să-ţi reamintească, cu prima
ocazie, cât sunt de binevoitori şi săritori şi de splendizi în
relaţia cu tine!
Ieromonah Hrisostom Filipescu

