„Cel mai de preț în această viață este să lași toate și să-ți plângi păcatele tale,
pentru că cea mai scumpă pentru noi este veșnicia.” – Părintele Ilie Cleopa
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Considerați că spovedania este
necesară
înaintea
fiecărei
împărtășanii?
Cât
de
des
recomandați Sfânta Împărtășanie?
În afara posturilor mari, e
condiționată de alte zile de post în
afara celor rânduite?

Daca duhovnicul este dornic sa
ne primeasca, spovedania nu ne
strica sa ne marturisim pacatele în
fiecare zi, dar trebuie sa stim cum
sa o facem. Cel care petrece tot
timpul în rugaciune îsi vede viata
precum o linie dreapta si atunci
cand doarme si cand e treaz.
Și daca o pietricica apare pe
drumul lui, cu o singura miscare
imediat o înlatura si îsi continua
drumul drept.
Cei care se roaga neîncetat se
roaga cu un singur gand, vorbesc
cu un singur gand si se spovedesc

cu un singur gand. Și atunci
spovedania zilnica le este de mare
folos.
I-am spus odata Parintelui
Șofronie: „De ce nu practicam si noi
spovedania zilnica?” Și mi-a
raspuns: „Niciodata nu am avut
destul timp pentru aceasta. Am fost
atat de prins cu cele necesare
supravietuirii manastirii, încat nu
am putut sa le ofer oamenilor
posibilitatea de a se spovedi zilnic”.
Dar monahii si monahiile, daca
vor sa se spovedeasca zilnic,
trebuie sa stie cum sa o faca.
Trebuie sa se adune într-un singur
gand si sa spovedeasca un singur
gand, într-un minut. Atunci
spovedania zilnica este foarte
folositoare pentru ucenic si
posibila din punct de vedere
practic pentru duhovnic. In afara
de primele doua, trei spovedanii,
cand trebuie sa dam oamenilor tot
timpul de care au nevoie, daca
spovedania continua sa ceara prea
mult timp, ea devine, cum ar spune
francezul, un traitement psychique
(un tratament psihologic) si nu o
spovedanie în Duh. Asa ca trebuie
sa fim concisi.
Problema nu este cat de deasa
sau cat de rara trebuie sa fie
spovedania; ea trebuie sa fie
potrivit nevoilor fiecaruia.

A doua parte a acestei mari si
generale întrebari se referea la
împartasania deasa sau rara.
Nici împartasania deasa, nici
împartasania rara nu ne face bineprimiti înaintea lui Dumnezeu.
Șfantul Șimeon Noul Teolog spune
lucrul acesta cu alte cuvinte: „dacă
plângem zilnic în pocăința noastră
înaintea lui Dumnezeu, atunci
suntem vrednici să ne împărtășim în
fiecare zi. Dar dacă nu plângem
înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi,
atunci chiar dacă ne împărtășim
numai de Paști, o facem cu
nevrednicie”. Criteriul sfantului este
mult mai înalt decat logica noastra
omeneasca. Desigur, daca cineva
traieste în chipul pe care îl
sugereaza sfantul prin cuvintele
acestea, deasa împartasanie nu
face decat sa adauge foc peste focul
pocaintei lui. Atunci împartasania
deasa devine cu adevarat viata
noastra. Daca primim painea vietii
care s-a pogorat din cer (cf. Ioan 6,
33) cu o inima înfranta si
îndurerata, atunci vom fi cu
adevarat mangaiati. Vom fi precum
zice psalmistul, asemenea celor
care petrecusera în templu în
prezenta lui Dumnezeu si ieseau
cantand, beti de mangaierea cea
dumnezeiasca.
Intr-un
fel
asemanator, Șfantul Pavel ne spune
ca nici celibatul, nici casatoria nu
ne aduc înaintea lui Dumnezeu, ci

ceea ce ne face vrednici înaintea lui
Dumnezeu este plinirea poruncilor
(cf. 1 Cor. 7, 19). Principiul acesta
se aplica în toate.
A posti dupa cum e randuit de
Biserica nu
înseamna doar o
schimbare în dieta noastra. Noi
postim din ascultare fata de
Biserica si aceasta ne pastreaza în
legatura de unire cu întreaga
Biserica, care face acelasi lucru în
tot locul stapanirii lui Dumnezeu.
Daca nu postim, rupem partasia
noastra cu Trupul lui Hristos,
Biserica. Vedem ca este necesar
pentru noi sa postim posturile
randuite de Biserica. Iar a posti sau
nu înainte de Șfanta Impartasanie
cred ca este un lucru relativ, care
poate fi convenit cu duhovnicul
spre folos sufletesc.
Sursa: Arhimandrit Zaharia Zaharou,
Merinde pentru monahi, Editura Nicodim
Caligraful, Sfânta Mănăstire Putna, 2013

Ștrana nu este ca sa ne
multumim pe noi însine, si nici ca
sa aducem multumire, ci este
pentru a face mai stralucitoare

adunarea
de
slujba,
mai
umilicioasa suirea noastra la
Dumnezeu. Cei care stau în strana
sunt oameni si obosesc, au greutati
si trebuie sa-i facem sa doreasca sa
vina la biserica. Ștrana este, în
general, predarea propriei noastre
tihne oamenilor.
Asadar, cine se duce sa cante
trebuie sa mearga pentru a sluji, nu
pentru ca îi place. Șa-si faca
slujirea din toata inima si din tot
sufletul si din tot cugetul. Daca
psalmodia ne place si ne legam
sinele de trebuinta de a canta,
atunci suntem nefericiti. Atunci
avem
neîncetat
plangeri,
bombaneli, stramtorari, ne simtim
inferiori. Omul trebuie sa poata sa
mearga la biserica si cand canta, si
cand nu canta. Este bine sa mearga
din vreme în vreme la strana,
pentru ca se framanta în aluatul
obstii, învata mai bine tipicul, iar
biserica devine adevarata lui casa.
Șunt de acord ca, daca cineva
canta, e mai greu sa zica
Rugaciunea [lui Iisus] sau sa
urmareasca
slujba.
Dar
si
psalmodia este o slujire îngereasca,
pentru ca raspandeste bucurie
celorlalti, dar este, de asemenea, si
rugaciune. Dupa cum cineva este
randuit sa aprinda candelele si sa
curete icoanele, tot asa si
psalmodia este un dar pe care-l faci
lui Hristos, pentru ca-i slujesti pe

oameni, care sunt icoane ale Lui.
Psaltii slujesc în biserica în felul
lor, cu harisma lor si cu chemare
din partea obstii.
Sursa: facebook.com

❖ Nici o picatura din lacrimile
mamei nu piere în zadar!

Rugaciunea mamei are mare
putere.
❖ Rugaciunea
îngradeste
si
respinge cumplitele îndemnuri
ale puterii întunecate. Și mai cu
deosebire
este
puternica
rugaciunea
celor
apropiati.
Rugaciunea mamei, rugaciunea
prietenului – ea are o mare
putere.
❖ Numaidecat sa te rogi pentru
vrajmasi, caci daca nu te rogi e ca
si cum ai turna gaz pe foc si
flacara se mareste din ce în ce
mai mult.
❖

Sursa: impantokratoros.gr

Marți
4 august

Miercuri

18:00
08:00

5 august

18:00

Joi

08:00

8 august

18:00

Duminică

08:00

9 august

→ Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț

Vecernia și Litia
Utrenia și Sfânta Liturghie
→ Schimbarea la Față a Domnului

6 august

Sâmbătă

Vecernia și Litia
Ceasurile și Sfânta Liturghie

Vecernia și Litia
Utrenia și Sfânta Liturghie
Ap. 1 Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34, glas 8;
→ Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare Potolirea furtunii);
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