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PREDICA DE PE MUNTE - IUBIREA VRĂJMAŞILOR
(Ev. Luca 6, 31 36)
Evanghelia primei Duminici a lunii octombrie
Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii,
asemenea faceţi-le şi voi lor.
Şi dacă-i iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce
mulţumire aveţi? Că şi păcătoşii-i iubesc pe cei
care-i iubesc pe ei.
Şi dacă le faceţi bine celor ce vă fac vouă
bine, ce mulţumire aveţi? Că şi păcătoşii tot aşa
fac.
Şi dacă daţi cu'mprumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce
mulţumire aveţi? Că şi păcătoşii le dau cu'mprumut păcătoşilor, ca să primească
înapoi întocmai.
Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu'mprumut nimic nădăjduind şi
răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui-Preaînalt; că El este bun cu cei
nemulţumitori şi răi.
Fiţi milostivi, aşa cum şi Tatăl vostru este milostiv.
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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RELAŢIA COMERCIALĂ CU DUMNEZEU
Relaţia noastră, a ortodocşilor, cu Dumnezeu de multe ori nu este de iubire, ci
comercială, utilitară. Este o relaţie în care Îl folosim pe Dumnezeu pentru a trăi noi
bine.
Relaţia noastră cu Dumnezeu a devenit asemănătoare cu relaţia pe care o au
credincioşii altor religii cu aşa-zişii lor dumnezei (de fapt, cu demonii). Aceia spun:
„Voi merge la vrăjitor, voi merge la preot, la hindus, la yoghin etc, o să-i dau şi bani,
bunuri etc, îi voi oferi jertfa mea şi acela va citi o rugăciune specială, ca să-mi
meargă bine, să nu mă îmbolnăvesc, să-mi meargă bine afacerile, să-mi meargă
bine maşina, să câştig la bursă, să găsesc un băiat bun cu care să-mi mărit fata
etc."
Din păcate, aşa ne comportăm de multe ori şi noi, ortodocşii. Un exemplu care
arată gradul de necunoaştere şi de alienare a noastră este următorul: Mergem şi
spunem: „Părinte, să vii să-mi faci Sfântul Maslu" sau: „Să-mi faci agheasmă". „De
ce să-ţi fac Sfântul Maslu şi agheasmă?", întreabă preotul. „E, aşa, să-mi meargă
bine", răspundem noi. Care „bine"? Nu ştim ce înseamnă „bine".
- Dar de ce facem Sfântul Maslu?
- Maslul este o Taină specială a Bisericii, care se face atunci când cineva este
bolnav. Are legătură directă cu Spovedania, cu pocăinţa. Cum să vină Dumnezeu
să te facă bine, când tu nu vrei să ai o legătură cu El, care e esenţială, nu-L iubeşti,
nu te pocăieşti, nu-ţi schimbi viaţa? Pentru ce îţi trebuie Sfântul Maslu? „Aşa,
pentru binele casei, pentru binecuvântare, ca să «mă pun bine» cu Dumnezeu",
spun unii, înlocuind şi transformând Sfântul Maslu într-un act vrăjitoresc!
Cum o să „te pui bine" cu El? Dacă nu te vei pocăi, dacă nu vei cere iertare
pentru cele pe care le-ai făcut, cum vei restabili comuniunea cu Dumnezeu? Nu
cumva crezi că vei „îmblânzi" un „Dumnezeu-poliţist" furios şi răzbunător?
Aceasta este o percepţie cu totul greşită. Fiindcă Dumnezeu nu are nevoie să fie
îmblânzit... Dumnezeu mereu ne iubeşte. Şi când suntem păcătoşi ne iubeşte, şi
când suntem drepţi, şi când suntem în iad... chiar şi acolo ne iubeşte! Ne iubeşte
chiar şi atunci când devenim demonizaţi din cauza păcatelor noastre grele! Şi nu
ne iubeşte doar pe noi, ci şi pe demoni... Pe toţi îi iubeşte.
Dumnezeu, desigur, nu Se schimbă niciodată. Noi suntem cei ce trebuie să ne
schimbăm, să ne pocăim şi să-I îngăduim lui Dumnezeu să vină şi să lucreze în
noi...
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Prin păcatele pe care le facem, ridicăm ziduri în jurul nostru, prin care nu pot trece
în sufletul nostru iubirea, lucrarea şi harul lui Dumnezeu, pentru a ne însănătoşi,
pentru a ne vindeca. Atunci devenim nefericiţi. Dacă nu vom dărâma aceste ziduri
prin pocăinţă, oricâte „vrăjitorii" am face, nu ne putem împărtăşi cu Dumnezeu.
Astfel, după „teologia" Apusului şi, din păcate, şi după teologia noastră
pervertită, Dumnezeu îl iubeşte pe om doar atunci când este bun!
Arhimandritul Sava Aghioritul
Rolul Bisericii: vindecarea sufletului; Editura Egumenita
sursa: crestinortodox.ro

DREAPTA CREDINŢĂ
Să ştiţi că rădăcina şi viaţa poporului nostru, înaintea
lui Dumnezeu, este credinţa cea dreaptă în Hristos,
adică Ortodoxia. Noi ne-am încreştinat de aproape două
mii de ani, din timpul Sfântului Apostol Andrei.
Coloniştii romani, cărora le-au predicat Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel la Roma şi cei din Grecia, când
au venit aici cu legiunile romane, au adus credinţa
ortodoxă. Eram daci pe atunci; strămoşii noştri dacii şi
romanii, de la care am rămas noi românii. De atunci, de
când am primit sfânta şi dreapta credinţă în Dumnezeu,
poporul nostru a avut viaţă. Până atunci a fost mort;
numai cu trupul era viu, iar cu sufletul era mort. Viaţa poporului român este
dreapta credinţă în Iisus Hristos. Băgaţi de seamă! Ca popor creştin de două mii
de ani de când suntem noi, am avut toată administraţia noastră şi toată tradiţia
noastră sfântă. Să ţinem cu tărie la credinţa Ortodoxă.
Aţi văzut dumneavoastră, de la primii voievozi creştini ai românilor, de când
sunt cele trei Ţări Române, Moldova, Muntenia şi Ardealul, toţi au fost creştini
ortodocşi.
Aţi văzut pe Mihai Viteazul ? Mama lui a fost călugăriţă. Du-te la Mănăstirea
Cozia şi vei vedea lângă Mircea cel Bătrân, care a întemeiat această mănăstire
că-i înmormântată acolo, o lespede de piatră pe care scrie : " Aici odihneşte
Monahia Teofana, mama lui Mihai Viteazul ". Ai auzit? El domn peste trei
principate şi mama lui călugăriţă. Apoi şi Ştefan cel Mare. Du-te la Mănăstirea
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Cozia şi vei vedea lângă Mircea cel Bătrân, care a întemeiat această mănăstire
că-i înmormântată acolo, o lespede de piatră pe care scrie: "Aici odihneşte
Monahia Teofana, mama lui Mihai Viteazul". Ai auzit ? El domn peste trei
principate şi mama lui călugăriţă. Apoi şi Ştefan cel Mare. Du-te la Mănăstirea
Probota, unde este îngropat Petru Rareş, făcută de el. Vei vedea lângă dânsul
scris : " Aici odihneşte roaba lui Dumnezeu, Monahia Maria Oltea, mama lui Ştefan
cel Mare ". Ei domni şi mamele lor călugăriţe! Vedeţi voi câtă unire era între
credinţă şi conducere atunci? Cel ce conducea ţara avea mama călugăriţă şi frate
călugăr. Aşa trebuie să murim!
Au cunoscut că totul este deşertăciune. Da, erau adevăraţi domni. Oricât ar fi,
viaţa asta este umbră şi vis! Este o scurtă trecere! Dar eu când mor, mă duc la o
viaţă care nu are sfârşit. Cine are să se roage pentru mine? Aşa cugetau înaintaşii.
Ai văzut că toţi îşi făceau câte o mănăstire şi mormânt în mănăstire? Fericiţi şi
de trei ori fericiţi au fost domnii noştri ortodocşi: Ştefan cel Mare şi Sfânt, la Putna;
Ieremia Movilă şi Gheorghe Movilă, la Suceviţa; Petru Rareş, la Probota;
Lăpuşneanu, la Slatina; Alexandru cel Bun, la Bistriţa; Mircea cel Bătrân, la Cozia.
Ai auzit unde era inima lor? Unde este inima ta, acolo va fi şi comoara ta. Pentru
aceea au făcut ei mănăstiri, ca să fie pomeniţi sute de ani la Sfânta Liturghie.
Ştefan cel Mare n-a fost baptist! Mircea cel Bătrân n-a fost evanghelist sau
adventist! Alexandru cel Bun n-a fost martorul lui Iehova; nebunii ăştia care au ieşit
acum. Nici o sectă nu exista în ţara noastră pe atunci. Aceştia vin din străinătate,
plătiţi de masoni, să ne strice dreapta credinţă şi originea noastră şi rădăcina
noastră de popor ortodox.
Ce spune Sfântul Efrem Sirul ? " Cu omul eretic să nu vorbeşti, în casă să nu-l
primeşti, la masă să nu stai cu dânsul, bună ziua să nu-i dai ". Aceştia sunt
înaintemergătorii lui Antihrist. Că Mântuitorul a spus la Efeseni, prin Apostolul
Pavel: Biserica este Trupul lui Hristos, iar cap al Bisericii este Hristos. Fiecare
sectar care s-a despărţit de Biserică, s-a despărţit de Hristos. Este om al satanei.
Evanghelia spune : În vremea de apoi vor ieşi hristosi mincinoşi şi pe mulţi vor
înşela. Păziţi-vă de sectari, care dau broşuri prin trenuri, prin gări şi prin cutiile de
poştă şi unde văd oameni, dau gratuit otrava lor. Când vei vedea o carte că nu are
aprobarea Sfântului Sinod şi nu are cruce pe ea, dă-o pe foc, chiar Biblie dacă
este! Dacă-i sectară şi scrie să nu vă mai închinaţi la icoane, dă-o pe foc! Nici un
păcat nu ai! Aceasta este otravă semănată de înaintemergătorii lui Antihrist. Toate
sunt otravă.
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Să ţineţi credinţa pe care aţi supt-o de la piepturile maicilor voastre! Să ţineţi
credinţa pe care o avem de două mii de ani! Nu vă luaţi după slugile satanei, care
vin din Apus cu milioane de dolari. Ei cumpără pe cei proşti şi nelămuriţi în
credinţă, să rupă unitatea şi sufletul poporului român şi vor să facă cele mai mari
erezii şi nebunii în ţara asta.
Păziţi-vă de nebunii aceştia! Au case de rugăciuni, dar acolo-i casa satanei.
Unde nu sunt preoţi şi arhierei, nu este Hristos. Că Mântuitorul a spus aşa la
Apostoli: Luaţi Duh Sfânt! Cărora le veţi ierta păcatele, iertate vor fi. Iar cărora le
veţi ţine, ţinute vor fi. Nu la sectari le-a spus acestea, ci la Apostoli, la episcopi şi la
preoţi. Căci Apostolii, prin punerea mâinilor şi prin succesiunea apostolică, au dat
darul Duhului Sfânt la toţi preoţii din lume, prin hirotonii.
Deci, băgaţi de seamă, că sectarii nu au ierarhie canonică; n-au pe Duhul
Sfânt în ei; n-au cele şapte Sfinte Taine, nu cinstesc pe maica Domnului şi Sfânta
Cruce şi nu au mântuire. Auzi ce spune Apostolul Pavel? Luaţi aminte de voi şi de
turma voastră, întru care v-a pus pe voi Duhul Sfânt păstori, zice la preoţi şi la
arhierei.
Celor doisprezece Apostoli, pe care i-a ales Hristos, când S-a înălţat la cer, lea spus: Staţi în Ierusalim până vă veţi îmbrăca cu putere de sus! Şi la Duminica
Mare, după zece zile, a venit peste ei Duhul Sfânt de sus, în chip de limbi de foc.
Pe urmă, vorbeau toate limbile de sub cer. Şi după ce i-a îmbrăcat cu putere de
sus, i-a trimis, zicând : Mergând, propovăduiţi Evanghelia la toată lumea,
botezându-i pe ei în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Cel ce va crede
şi se va boteza, se va mântui, iar cine nu, se va osândi. Deci, Biserica lui Hristos
are ierarhie canonică, Duhul Sfânt este în Biserică şi cap al Bisericii este Hristos.
Toţi sectarii care s-au rupt de Hristos şi nu merg la Biserică, sunt fiii lui Antihrist şi
înaintemergătorii satanei. Să nu vă luaţi după ei! Să nu spuneţi că nu v-am arătat
adevărul.
Să ţinem credinţa noastră pe care au ţinut-o toţi voievozii noştri şi toţi
protopărinţii noştri şi toţi românii cei adevăraţi. Dacă vrei să fii fiu adevărat al lui
Hristos şi al Ţării Româneşti, să ţii credinţa cea dreaptă, ortodoxă, care o ţinem de
două mii de ani. Dacă nu, nu eşti fiu al lui Hristos şi al Bisericii, şi eşti străin de
neamul românesc. Nu poţi fi cetăţean creştin şi român, dacă nu ai dreapta
credinţă în Hristos. Eşti străin. Nu eşti fiu al ţării. Că fiu adevărat al României este
cel care-i ortodox, pentru că Biserica Ortodoxă predomină în ţară noastră de două
mii de ani. Iar pe cei care-s sectari să nu-i primim în casele noastre.
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Iar cei care au confesiuni aprobate de stat, cum sunt catolicii şi lipovenii, treaba
lor. Aceia sunt cu credinţa lor. Dar aceştia care s-au rupt din Biserica Ortodoxă şi sau făcut sectari, nu sunt fii adevăraţi ai ţării noastre, nici ai Bisericii, ci sunt
inaintemergători ai satanei. Aşa să ştiţi. Sunt prooroci mincinoşi care vor să vă
rupă credinţa şi să ducă la pierzare poporul nostru blând. Ţineţi dreapta credinţă şi
nu ascultaţi de ei!
Ţara noastră românească a fost ortodoxă dintotdeaunua şi trebuie să ţină linia
Ortodoxiei. Ortodocşi ne-am născut de la origine, de la colonizarea Daciei,
ortodocşi am trăit timp de două mii de ani şi ortodocşi trebuie să stăm până la
moarte. Asta este adevărata credinţă ortodoxă a României. Nu primiţi nimic din
afară, că toţi vor să ne strice unitatea neamului, a credinţei şi a Bisericii. Toţi
aceştia sunt vrăjmaşii Crucii lui Hristos.
Părintele Cleopa
sursa: sfaturiortodoxe.ro

CENTRUL SOCIAL
Proiectul de realizare a unui Centru social prin
care Biserica doreşte să vină în ajutorul comunităţii
într-un mod concret se află în desfăşurare.
Finalizarea lucrărilor depinde strict de fluxul
financiar pe care îl putem atrage.
Cum ne puteţi ajuta?
Dacă doriţi să sprijiniţi acest proiect o puteţi face
printr-o donaţie. (detalii obţineţi la pangarul Bisericii)
În ziua de 12 octombrie 2016 va avea loc sfinţirea
pietrei de temelie a construcţiei centrului social.
Doamne ajută!
Preot paroh, Aurel Cîrlan
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O PILDĂ VREDNICĂ DE URMAT PENTRU TOŢI
BOLNAVII
Odată, un frate s-a îmbolnăvit şi, silindu-se, lucra, iar când era singur în chilia
sa Îl ruga cu lacrimi pe Domnul să îi dea sănătate. După aceea îşi spunea singur:
„Vai mie, nepăsătorului! Sufletul meu e bolnav tot timpul şi de el nu mă îngrijesc,
dar când mi se îmbolnăveşte puţintel trupul cer de la Domnul, cu lacrimi,
tămăduire... O, Doamne Iisuse Hristoase! Tămăduieşte-mi şi sufletul, şi trupul, ca
să nu fiu povară fraţilor."
sursa: crestinortodox.ro

ÎNTREBĂRI PENTRU COPII
Răspunsurile la întrebările din numărul anterior la Foii parohiale sunt:
1.Cine este Sfânta Maria?
R. Mama lui Iisus Hristos
2. Cum se numesc părinţii Sfintei Maria?
R. Ioachim şi Ana
În această lună vă invităm să răspundeţi la următoarea întrebare:
Unde se află moaştele Sfintei Parascheva?

OGLINDA PUSTIEI
Înțelepciune nu este să vorbească cineva, ci să cunoască ceasul când trebuie
să vorbească. Să cunoști bine de ce taci și să știi ce să vorbești. Ia aminte bine
înainte de a vorbi, să răspunzi cele care trebuie și de care este nevoie. Să ai
conștiința că nu cunoști câte trebuie și astfel vei evita multe osteneli. Căci cel care
se arată pe sine ca unul care cunoaște multe, acesta își pricinuiește mai multe
osteneli. Fiindcă nimeni nu știe nimic (vezi I Corinteni 8, 2). Și mai presus de toate
bunătățile este prihănirea de sine, adică a se osândi cineva pe sine, cum că este
mai prejos decât orice om. Aceasta ne face să fim mai aproape de Dumnezeu.
sursa: marturieathonita.ro
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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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