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PILDA DATORNICULUI NEMILOSTIV (Matei 18, 23-35)
Evanghelia primei Duminici a lunii septembrie
De aceea, asemănatu-s-a împărăţia cerurilor cu un împărat care a vrut să se
socotească cu slugile sale.
Şi începând el să facă socoteala, i s-a adus un
datornic cu zece mii de talanţi.
Dar neavând acela cu ce plăti, stăpânul său a
poruncit să-l vândă pe el şi pe femeia lui şi pe copiii lui
şi toate câte are, ca să plătească.
Deci, căzând sluga aceea în genunchi, i se
închina, zicând: Doamne, mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti tot.
Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat
datoria.
Dar, ieşind, sluga aceea a găsit pe unul din cei ce slujeau împreună cu el şi
care-i datora o sută de dinari. Şi punând mâna pe el, îl sugruma, zicând: Plăteştemi ce esti dator! Şi căzându-i la picioare cel ce era slugă ca şi el, îl ruga, zicând:
Mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti...
Dar el n-a vrut, ci mergând, l-a aruncat în închisoare, până ce va plăti datoria.
Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte şi, venind, i-au spus
stăpânului toate cele intâmplate.
Atunci, chemându-l stăpânul său, i-a zis: Slugă vicleană, toată datoria aceea
ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat.
Nu trebuia oare ca şi tu să ai milă de cel ce este slugă împreună cu tine, aşa
cum am avut eu milă de tine?
Parohia Sfinţii Trei Ierarhi - str. Ştefan cel Mare nr. 21A Bacău
Preot paroh Cîrlan Aurel tel: 0751 590 232
Preot slujitor Bucovineanu Nicolae Cătălin tel: 0766 356 475
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Şi mâniindu-se stăpânul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti
toată datoria.
Aşa vă va face vouă şi Tatăl Meu Cel ceresc dacă nu veţi ierta fiecare fratelui
său, din toată inima".

SFATURI DUHOVNICEŞTI DE LA SFÂNTUL PĂRINTE
PAISIE AGHIORITUL
Atunci când Îi încredinţăm lui Dumnezeu viitorul
şi nădejdile noastre, Îl obligăm într-un anume fel să
ne ajute. Atunci când omul primeşte cele ce i se
întâmplă cu gând de-a dreapta, se ajută, în timp ce,
dacă lucrează în partea stângă, se chinuieşte, se
topeşte, se zăpăceşte.
- Părinte, mă neliniştesc atât de mult atunci când am
de rezolvat o problemă, încât nici nu pot dormi.
- Problema ta sufletească sunt gândurile cele multe.
Dacă nu ai avea aceste gânduri de multe feluri, ai putea
da mult mai mult atât în ascultarea ta, cât şi în nevoințele
tale duhovniceşti. Ascultă un mod de a evita gândurile cele multe: Când îți vine în
minte o treabă pe care va trebui, de pildă, să o faci mâine, să-i spui gândului:
„Treaba aceasta nu este pentru astăzi; mă voi gândi la ea mâine”.
De asemenea, când trebuie să hotărăşti într-o problemă, nu te chinui cu gândul
să afli ceea ce este mai bun şi să amâni mereu. Alege ceva şi mergi înainte, lasă
după aceea pe Dumnezeu să Se îngrijească de celelalte. Sileşte-te să eviţi
scolasticismul, ca să nu-ți ameţeşti mintea. Să faci ceea ce poți, cu mărime de
suflet, să te mişti simplu şi cu multă încredere în Dumnezeu.
Atunci când îi încredinţăm lui Dumnezeu viitorul şi nădejdile noastre, îl
obligăm într-un anume fel să ne ajute. Prin gândurile cele multe şi un om
sănătos se netrebniceşte. Unul care suferă, este îndreptăţit să le aibă, atunci când
se mâhneşte. Însă cel care, fiind sănătos, se ameţeşte şi suferă din partea
gândurilor de-a stânga, unul ca acesta este bun de legat. Să fie sănătos şi totuşi să
fie chinuit de gândurile lui?!
În vremea noastră, cea mai mare boală se datorează gândurilor deşarte ale
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oamenilor lumeşti. Oamenii le pot avea pe toate în afară de gândurile cele bune.
Se chinuiesc pentru că nu înfruntă lucrurile duhovniceşte. De pildă, cineva
porneşte ca să meargă undeva, dar motorul maşinii lui păţeşte ceva şi întârzie
puţin la destinaţie. Dacă are gândul cel bun, va spune: „Se vede că Bunul
Dumnezeu a rânduit să apară piedica aceasta. Altfel poate că aş fi păţit vreun
accident, dacă n-aş fi avut această întârziere. Cum să-Ţi mulţumesc, Dumnezeul
meu, pentru aceasta?”, şi-L slăveşte pe Dumnezeu. Dar dacă nu are gândul cel
bun, nu va înfrunta situația duhovniceşte, ci se va supăra pe Dumnezeu şi va huli:
„Iată, am întârziat! Aş fi putut merge mai repede! Ce lucru anapoda! Uf, ce
Dumnezeu…”. Atunci când omul primeşte cele ce i se întâmplă cu gând de-a
dreapta, se ajută, în timp ce, dacă lucrează în partea stângă, se chinuieşte, se
topeşte, se zăpăceşte.
(Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovniceşti, Vol. III, Nevoință
duhovnicească, Editura Evanghelismos, București, 2003, pp. 20-21)
sursa: vremuritulburi.com

VINDECAREA DEPRESIEI
Depresia (de la cuvântul latinesc depressio - „constricție”, „apăsare”)
este dispoziția sufletească abătută, însoțită de moleșeală, astenie, de o
apreciere descurajată pesimistă a evenimentelor. Această suferință este
cunoscută omenirii din timpuri îndepărtate, de când s-a petrecut căderea în
păcat a celui dintâi om.
Conform unui studiu făcut în anul 1983 s-a calculat că în lume la momentul dat
au fost peste 100 milioane de bolnavi de depresie. Actualmente numărul acestora
a crescut simțitor. Cel mai des tulburările depresive se întâlnesc la împătimiții de
băutură și droguri, dar pe lângă aceasta mai sunt și alte aspecte negative astfel ca
divorțurile, certurile, conflictele, etc.
Mulți își argumentează descurajarea și posomorârea prin cerințele vieții zilelor
noastre, care sunt superioare puterilor omului. Conflictul dintre pretenții și
realitate lasă în suflet întristare, amărăciune și supărare, de aceea în timpurile
noastre, noi vedem tot mai mulți oameni care suferă de această boală. Aproape în
fiecare zi auzim de cazuri de sinucidere, nu numai între cei vârstnici dar și printre
minori. Adolescența este o perioadă extrem de vulnerabilă în care situațiile dificile
sunt percepute ca și probleme care nu-și au rezolvarea. Eșecurile la școală, lipsa
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părinților, decesul unei persoane dragi creează adolescenților stări emoționale
greu de controlat. Unii nu-și mai văd rostul lor în viață și astfel recurg la gesturi
greu de înțeles de către cei apropiați.
Știința posedă o complexitate de cunoștințe despre apariția tulburărilor
depresive, însă oamenii de știință neglijează aspectul duhovnicesc care stă la
baza apariției depresiei, și anume starea de întinare a sufletului - păcatul. Despre
acțiunile distructive a păcatului asupra sufletului omenesc ne vorbesc Sfinții
Părinți și chiar întreaga ortodoxie.
În Bazele concepției sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse adoptate la Sinodul
Arhieresc Jubiliar (Moscova 13-16 august 2000) se spune: „Biserica privește
bolile psihice ca pe una din manifestările vătămătoare generale a păcatului față de
natura umană”. De aceea trebuie de făcut o distincție între boală „de la natură” și
cele provocate de lucrarea diavolească.
Depresia îi pândește cel mai des pe cei ce s-au lepădat de cele cerești și s-au
lipit cu tărie de cele pământești, după cum afirmă Sfinții Părinți, că întristarea vine
atunci când patima nu a fost satisfăcută; de pildă când omul nu a primit banii doriți,
când a suferit un eșec în dragoste, când cariera sa stagnează, fără vreo oarecare
perspectivă de promovare, etc. În acest moment omul făcându-se „nebun” nu
poate primi un sfat bun, fuge de oameni considerându-i pe ei vinovați și pătrunde
în esența problemei, nu vede că suferința lui zace în el, înlăuntrul său. De cele mai
multe ori, acești oameni nu aleargă la Biserică, la tainele pe care le dă Dumnezeu
Cel întreit în persoană, dar la diferite practice străine duhului ortodox: meditație,
masaj, yoga, shopping, ședințe la psiholog (în trecut anume acel psiholog la care
se recurge în prezent a fost exclusiv persoana preotului).
Adevăratul leac de toate bolile este Hristos și credința în El, însă oamenii
deseori se încred în diferite programe TV, ascultă sfaturile celebrităților, caută în
diverse izvoare de informație, ziare, broșuri, blogguri, caută cu disperare sfaturile
experților nutriționiști, psihologi, dar uită, sau poate nici nu cunosc, că toate aceste
sunt seci și oarbe din cauza duhurilor mute și surde de la care se inspiră. Singura
cale corectă spre vindecare de depresie, de trândăvire și întristare este adevărata
credință ortodoxă, prin îndreptarea vieții după poruncile lui Dumnezeu.
Cel mai important pentru om este să înțeleagă că sursa bolii sale este păcatul,
astfel să urască păcatele diavolești ale trufiei, slavei deșarte, mâniei, curviei,
minciunii și să se întoarcă cu fața la Dumnezeu.
Părinților, fiți atență la viața voastră și a copiilor voștri. Nu vă mai gândiți la
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pretențiile care nu se realizează în viața aceasta, dar fiți cât mai mult alături de
copii. Copilul învață de mic de la părinții săi, astfel că deseori astăzi copiii își văd
părinții indisponibili pentru ei, începând a crede că nu sunt protejați și că nu pot
avea încredere în ei. De fapt contează mai puțin numărul de ore, ci „calitatea”
timpului petrecut împreună. Pentru copilul școlar, care devine agresiv sau
dimpotrivă retras, cel mai important este să i se vorbescă, dar și să fie ascultat. La
vârsta adolescenței principala problemă este anxietatea de performanță: teama
de note proaste care poate duce chiar și la depresie.
Pentru fiecare creștin este necesar participarea (nu asistarea) la sfintele
slujbe ale Bisericii, citirea de mic copil a Sfintei Scripturi, a literaturii patristice.
Măcar un singur cuvânt de rugăciune, un semn al crucii și se poate mântui sufletul
prin puterea lui Dumnezeu.
Să ne amintim totdeauna de cuvintele Sfântului Apostol Pavel: “Bucurați-vă
pururea. Rugați-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia
lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi” (I Tes5, 16-18).
Singura cale corectă spre vindecare de depresie este îndreptarea vieții
după poruncile lui Dumnezeu.
Protodiacon Valeriu Balan
sursa: marturieathonita.ro

ATELIERELE ȘCOLII DE VARĂ
LA BISERICA ”SFINŢII TREI IERARHI” DIN BACĂU
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, şi cu
sprijinul Protoieriei Bacău, în Parohia ”Sfinţii Trei Ierarhi”
din Bacău, în perioada 15-20 august 2016, s-a
implementat proiectul Şcoala de vară ”Joc şi creaţie”.
Ajuns la ediţia a III-a, proiectul a adunat laolaltă
Biserica și Școala, partenerul proiectului fiind și în acest
an Şcoala Gimnazială "Mihai Drăgan” Bacău. ”Scopul a
fost acela de a oferi copiilor participanţi o educaţie nonformală şi informală de calitate, o educaţie diferenţiată,
axată pe descoperirea şi dezvoltarea potenţialului copilului. Proiectul este
structurat pe mai multe activităţi distincte: micii creştini, dezvoltare personală,
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muzică, creaţie plastică, şah, activităţi în aer liber”, a declarat preotul Aurel
Cârlan, parohul bisericii ”Sf. Trei Ierarhi”. Prin derularea acestor activităţi se
urmărește atingerea următoarelor obiective: deprinderea tinerilor cu viaţa
religioasă, dezvoltarea capacităţii de creaţie literară şi artistică, creşterea
încrederii în propriile forţe creative, cunoaşterea istoriei, a valorilor morale şi a
vieţii sfinţilor şi a vieții religioase din comunitatea lor, jocuri ȋn aer liber. "La sfârşitul
acestor ateliere de vară, copiii şi profesorii implicaţi au primit diplome şi premii
surpriză", a mai spus părintele Aurel Cîrlan.
(Pr. Constantin Gherasim)
sursa: epr.ro

CUVÂNTUL PREOTULUI PAROH DESPRE
CENTRUL SOCIAL-CULTURAL MULTIFUNCŢIONAL
Dragi credincioşi,
Construcţia Centrului social multifuncţional se află în
faza de execuţie incipientă, pe trei laturi s-au turnat
fundaţia şi centura şi s-au fixat stâlpii de rezistenţă pentru
structura de beton armat.
Ştim că este greu, dar, pentru ca lucrarea să poată fi
continuată sunt necesare efortul şi susţinerea
dumneavoastră prin sponsorizări şi donaţii.
În data de 12 octombrie 2016 se va sfinţi piatra de
temelie a Centrului social.
Doamne ajută!
Preot paroh, Aurel Cîrlan
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DIN ÎNȚELEPCIUNEA PUSTIEI- povestire cu tâlc
Odată un tânăr, de îndată ce a ajuns la o oază, în mijlocul pustiei Iudeii, l-a
întâlnit pe Bătrânul Elisei și l-a întrebat:
Ce fel de oameni trăiesc în acest loc, Gheronda?
Ce fel de oameni trăiau în locul de unde ai venit, fiul meu? L-a întrebat starețul.
O societate de egoiști și oameni răi, a răspuns tânărul. Sunt bucuros că am
plecat de lângă dânșii.
Aceiași oameni vei găsi și aici, fiul meu, a răspuns bătrânul cu tâlc.
În aceeași zi a trecut prin oază să bea apă și să se odihnească și un alt tânăr,
care l-a întrebat pe Bătrânul Elisei:
Gheronda, ce fel de oameni trăiesc aici?
Starețul i-a răspuns cu aceeași întrebare:
Ce fel de oameni trăiau în locul de unde ai venit, fiul meu?
Niște oameni prietenoși, pașnici, iubitori de străini. Mă mâhnesc mult că
trebuie să-i părăsesc.
Același fel de oameni vei găsi și aici, a spus Bătrânul Elisei.
Micul său nepot care a auzit discuțiile, l-a întrebat când au rămas singuri:
Bunicule, de ce ai dat răspunsuri diferite la aceeași întrebare?
Ascultă, fiule! Fiecare poartă în inima sa mediul în care trăiește. Acela care nu
a găsit nimic bun în părțile unde locuiește, nici aici nu va găsi ceva bun. Iar celălalt
care a găsit oameni buni peste tot, va găsi și aici. Și aceasta deoarece numai
starea sufletească este singurul lucru din viața noastră pe care putem să-l
stăpânim cu desărvârșire. Aceasta să nu o uiți niciodată atunci când vei crește
mare!
sursa: http://marturieathonita.ro

ÎNTREBĂRI PENTRU COPII
1.Cine este Sfânta Maria?
2. Cum se numesc părinţii Sfintei Maria?
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PROGRAM LITURGIC
Duminică şi în sărbători:
orele 8:00-12:00 - Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie
orele 17:00-18:00 - Paraclisul Maicii Domnului
Luni:
orele 17:00-18:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Miercuri:
orele 8:00-9:30 - Sfânta Liturghie
orele 17:00-18:00 - Sfinţirea apei celei mici şi rugăciuni de sănătate
Vineri:
orele 17:00-18:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Sâmbătă:
orele 8:00-9:30 - Sfânta Liturghie, Parastase
orele 17:00-18:00 - Vecernie
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