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SFEŞTANIA
Ce este sfeştania?
Sfeştania este denumirea
populară pentru slujba Aghiasmei
mici sau Sfinţirea cea mică a apei.
Ea se săvârşeste de către preot
în biserici sau în casele
credincioşilor cu diferite prilejuri.
Slujba sfeştaniei cuprinde
sfinţirea apei, stropirea cu apă
sfinţita a celor prezenţi si a tuturor
camerelor precum şi rugăciuni
pentru ocrotirea şi binele casei şi pentru sănătatea trupească şi sufletească a
celor ce locuiesc în ea.
Iată ce scrie în cartea de slujbă a preotului despre folosul sfeştaniei: „Această
apă sfinţită, pe care Duhul Sfânt, prin rugăciunile preoţilor, o sfinţeşte, are multe
feluri de lucrări, precum insăşi ectenia sfinţirii şi rugăciunea mărturisesc: prin
stropirea ei, duhurile cele viclene din tot locul se alungă; se iartă şi păcatele cele
mici de peste toate zilele, adică nălucirile diavoleşti şi gândurile cele rele; mintea
se curăţeşte de lucrurile cele spurcate şi se îndreptează spre rugăciune; bolile le
alungă şi dă sănătate sufletească şi trupească... Toţi cei ce o primesc cu credinţă
iau sfinţenie şi binecuvântare”.

De ce facem sfeştanie?
Sfeştania este pentru casă ceea ce este spovedania pentru om. Dacă prin
spovedanie, prin mărturisirea păcatelor şi dezlegarea acestora de către preot,
omul se curăţeşte, işi curăţeşte sufletul, işi împrospătează harul primit la botez, tot
aşa prin stropirea cu apa sfinţită şi prin rugăciunile speciale ale preotului, casa
sfinţită la început se curăţeşte de tot răul şi de toată lucrarea cea rea, datorate fie
păcatelor celor ce locuiesc în ea, fie oamenilor răuvoitori, fie duhurilor celor rele.
Prin săvârşirea periodică a sfeştaniei se resfinţeşte locul, casa şi toate
lucrurile din ea după un timp în care inevitabilele noastre păcate şi fapte mai puţin
cuviincioase au întinat casa. Trebuie spus un lucru în care noi credem şi pe care îl
aflăm din Sfintele Scripturi şi pe care Biserica noastră îl învaţă de la începuturi. Şi
anume, omul este solidar cu tot ceea ce îl înconjoară, aşa încât urmările faptelor
lui se răsfrâng şi asupra mediului său înconjurător, asupra casei şi a lucrurilor din
casă. Lucrurile urâte, păcatele şi fărădelegile omului întinează spaţiul în care
acesta le săvârşeşte sau trăieşte, după cum, faptele lui bune, curăţenia vieţii lui
sfinţeşte şi mediul său înconjurător. În legătură cu aceasta s-a păstrat în popor o
zicală foarte adevărată şi care cel puţin la început avea înţelesul celor de mai sus:
"Omul sfinţeşte locul". Într-adevăr omul sfinţeşte locul, dar tot omul este cel care-l
întinează, care-l urâţeşte sau murdăreşte prin urâţenia şi murdăria sa
sufletească. Să ne amintim că păcatul protopărinţilor Adam şi Eva a adus cu sine
şi o tulburare a creaţiei întregi: pământul care până atunci rodea numai lucruri
folositoare şi frumoase, a început a rodi „spini şi pălămidă” (Facere 3, 18). Dacă
păcatul sau oricare lucru urât îl îndepărtează pe om de Dumnezeu şi de
binefacerile care vin din apropierea de Dumnezeu, curăţirea şi sfinţirea omului şi
a mediului care-l înconjoară îl readuce pe om în apropierea lui Dumnezeu pentru
a se bucura de binecuvântarea Acestuia şi îndepărtează răul sub orice formă
acesta ar fi prezentat.
Când putem sau când trebuie să facem sfeştanie în casă?
Dintru început spuneam că, în principiu, preotul trebuie şi poate să
săvârşească sfeştanie la casa credinciosului, „oricând acesta o cere”. Deci, ori de
câte ori, credinciosul simte nevoia curăţirii şi sfinţirii casei, aşa cum simte nevoia
uşurării şi curăţirii de păcate prin spovedanie, el poate chema preotul la casa sa
pentru a-i face sfeştanie. Este bine că sfeştania să se facă în zi de post, miercurea
sau vinerea, ea fiind o slujbă de curăţire, de spălare, de exorcizare, care se
potriveşte mai puţin cu zilele de sărbătoare sau cu celelalte zile ale săptămânii,
dar şi pentru faptul că cel care solicită săvârşirea sfeştaniei trebuie să se
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pregătească prin postire şi rugăciune.
În vechime, dar şi astăzi în unele regiuni, se obişnuia sfestania în prima zi a
fiecărei luni. Acesta, desigur este un lucru foarte bun şi de dorit. În locul acestei
sfeştanii de ziua întâia a fiecărei luni s-a păstrat în multe părţi din Biserica noastră
obiceiul ca preotul să meargă pe la toate casele pentru a stropi cu apă sfinţită. El
nu mai săvârseste sfinţirea apei în fiecare casă, ci o săvârşeste la biserică o
singură dată şi apoi stropeşte cu această apă sfinţită toate casele parohiei.
De ce în post?
Mai întâi trebuie să spunem că este bine să facem sfeştanie în post pentru că
în această perioadă cei ai casei sunt mai pregătiţi sufleteşte, datorită postului şi a
rugăciunilor din această perioadă, dar şi datorită faptului că acum credinciosul se
străduieşte mai mult că oricând să se lepede de deprinderile rele, de răutăţi şi
păcate, şi să se îngrijească mai mult de suflete, să se apropie mai mult de
Dumnezeu. Desigur, oricare din posturile de peste an rânduite de Biserică sunt
potrivite pentru săvârşirea sfeştaniei, după cum, se recomandă acest lucru şi
pentru zilele de post de peste săptămână, miercurea şi vinerea. Cine doreşte,
este bine să săvârşească sfeştanie în toate posturile. Cine nu poate, să o facă cel
puţin în Postul Mare.
Sfeştania după ce am avut în casă un deces
Se obişnuieşte că după ce am avut un deces în casă, la câteva zile după
înmormântare, atunci când cei din casă se pot pregăti, să se săvârşească
sfeştanie. Creştinul simte nevoia resfinţirii şi binecuvântării casei nu pentru că cel
decedat ar fi întinat în vreun fel casa, ci pentru că locul şi casa a fost cercetat de
moarte. Pe bună dreptate, moartea este socotită ca cea mai înfricoşătoare formă
a răului şi consecinţă a păcatului. "Pentru că plata păcatului este moartea" spune
Sfântul Apostol Pavel (Rom. 6,23).
Cu atât mai mult, trebuie să se săvârşească sfeştanie în casă sau în locul în
care s-a comis un omor sau o altă fărădelege sau urăciune (avort, încercare de
sinucidere, vărsare de sânge, molimă, întâmplare rea sau accidente de orice fel,
etc.), pentru că toate acestea se întâmplă din îndemnul şi cu lucrarea diavolului şi
a duhurilor rele.
Ce trebuie şi cum trebuie să ne pregătim pentru sfeştanie?
Cine doreşte a chema preotul pentru a săvârşi sfeştanie în casă, trebuie să
ştie cum trebuie să se pregătească pentru aceasta având în vedere cele de mai
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jos.
Mai întâi toţi cei din casă este bine să se spovedească, pentru că înainte de a
curăţi şi sfinţi casa, să se curăţească şi să se sfinţească ei înşişi de păcatele şi
relele care afectează şi casa în care ei locuiesc. Dacă nu este în timpul postului,
atunci cei din casă să ştie că trebuie să postească trei zile înainte sau cel puţin
ziua aceea şi să se ferească de ceartă, duşmănii, înjurături sau alte rele.
În al doilea rând, casa în care urmează a se face sfeştanie trebuie curăţită cât
mai bine, de la un capăt la altul şi toate lucrurile din ea. Nu este de închipuit să
stropim cu apă sfinţită şi să facem rugăciuni pentru a curăţi casa de rele iar casa
să fie murdară şi neîngrijită. Apoi, orice slujbă săvârşită de preot în casă este
echivalentă cu aducerea lui Dumnezeu în casa aceea prin lucrarea Sa sfinţitoare
şi prin binecuvântarea Sa. Ori, dacă atunci când primim un oaspete obişnuit,
dintre oameni, direticăm şi facem curăţenie în casă, pentru a-l primi cum se
cuvine, cu atât mai mult atunci când vrem să-L primim pe însuşi Dumnezeu. Aşa
cum ne spălăm, ne îngrijim şi ne primenim noi oamenii atunci când mergem la
biserică sau atunci când ni se face orice slujbă, tot aşa trebuie primenită şi casa
noastră când facem slujba în ea.
Pentru slujba sfeştaniei, credinciosul trebuie să pregătească o măsuţă frumos
acoperită, orientată spre răsărit (măsuţa poate fi aşezată în faţa sau în
apropierea icoanei sau a colţului de rugăciune din casă) pe care vor aşeza
următoarele:
 un vas larg la gură cu apă,
 un mănunchi de busuioc,
 două sfeşnice mici cu lumânări sau un vas strâmt la gură (un pahar sau ceaşcă)
în care să se poată pune lumânările din ceară curată,
 o căţuie cu cărbune aprins şi puţină tămâie,
 o icoană (dacă măsuţa nu se află în faţa icoanei din casă),
 un pomelnic cu cei ce locuiesc în casă şi cu cei pe care respectivii doresc să-i
pomenească la rugăciune (poate fi şi un pomelnic cu morţii familiei).
Mai pot fi puse pe masă:
o pâine, puţin undelemn şi puţin vin, simbolizând roadele pământului date de
Dumnezeu spre hrana noastră, pentru a fi binecuvântate.
Preotul va sta în faţa măsuţei, iar credincioşii vor sta în spatele preotului, aşa
cum stăm şi la biserică, toţi cu faţa la răsărit.
Toate uşile camerelor vor fi larg deschise.
Pr. Dr. Constantin Coman, „Ghidul practic al creştinului ortodox Casa
creştinului”, Editura Bizantină, Bucureşti, 1997.
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CENTRUL SOCIAL-CULTURAL MULTIFUNCŢIONAL
„SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI” AL PAROHIEI
„SFINŢII TREI IERARHI” BACĂU
Vă adresăm rugămintea de a ne sprijini, în
măsura dorinţei şi a posibilităţilor de care
dispuneţi dumneavoastră personal, firma sau
instituţia pe care o reprezentați, la edificarea
aşezământului social-cultural-duhovnicesc al
parohiei, în care ne dorim să realizăm
următoarele obiective:
între 30 şi 50 de copii cu o situaţie financiară
precară vor beneficia de o masă caldă zilnic;
între 15 şi 30 persoane vârstnice vor primi o
masă caldă la prânz;
copii, vârstnici, familii aflate în dificultate vor
beneficia de consiliere psihologică şi spirituală,
gratuit;
de asemenea, vor funcţiona: o bibliotecă, două
cabinet medicale, un cabinet IT pentru tineri, un
centru de socializare pentru vârstnici şi un
cabinet de reflexoterapie;
Toate acestea le putem realiza cu sprijinul dumneavoastră!
Vă invităm să vă adaugaţi echipei care deja lucrează la acest aşezământ!
Împreună putem vedea pe chipul celor aflaţi în dificultate un zâmbet, o
speranţă!
Puteţi face donaţii în contul BCR
RO49RNCB0026030901820001 Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi”
Cu nădejde în rugăciunile şi jertfa dumneavoastră, de la noi mulţumiri iar de la
Bunul Dumnezeu mare binecuvântare.
Cu aleasă preţuire şi consideraţie, Consiliul Parohial
Pr. paroh Aurel Cîrlan
Pr. slujitor Mihai- Flavius Balaban
Pr. slujitor Marian Gliga
sursa: https://treiierarhibc.ro/centrul-social-cultural/
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ÎN VECI ORTODOCŞI

ar vrea să o transforme-n surdomută.

De mic, sunt ortodox, ca toţi ai mei,
aceasta e credinţa mea creştină,
am învăţat cu tălpile să calc,
cum am aflat că mâna se închină.

Dar dintr-o dată ce mi-e dat să simt?
A început la Bucureşti să crească
un demonism bogat şi indecent,
ce-ameninţă credinţa strămoşească.

Atunci am înţeles că sunt dator
să nu cedez cumva vreunei noxe,
ci să rămân, cu neamul meu cu tot,
fidel pe veci credinţei mele ortodoxe.

Nevolnicii lovesc pe ortodocşi,
îi tot mânjesc şi culpabilizează,
îi fac răspunzători de bolşevism,
îi umplu de lehamite şi groază.

Ai mei puteau muri şi n-ar fi dat
credinţa lor pe nici un fel de bunuri,
nici dacă ar fi fost crucificaţi,
nici dacă s-ar fi tras în ei cu tunuri.

E clipa când mă simt dator să spun
că nu ne poate frânge vijelia,
că nu sunt bunuri pe acest pământ,
ca să ne cumpere Ortodoxia.

În anii dogmei, mi-am păstrat şi eu
în fiece istorică furtună
credinţa-n Dumnezeu, cum mi L-a
dat,
prin toţi ai mei, Biserica străbună.

Noi nu putem să devenim mormoni
sau, altceva, conform unei reţete,
noi suntem ortodocşi definitiv
oricât ar vrea cu droguri să nembete.

Şi m-am opus căderii în neant
şi celor care dărâmau altare
şi clopote-n Ardeal am construit
şi calendare pentru fiecare.

Eu n-am crezut ca, într-o zi, s-aud,
această fărădelege epocală:
„Ortodoxia naşte comunism!”
Deci, să fugim de ea ca de o boală.

Şi „Noul Testament de la Bălgrad”
eu l-am crezut aducător de leacuri
şi m-am zbătut ca să apară iar,
la Alba, dup-aproape patru veacuri.

Dar nu există-n lume avantaj
cu care ar putea să ne îmbie
catolici, evanghelici, protestanţi,
să ne retragem din Ortodoxie.

Şi-am fost convins că nici un
leninism
credinţa ortodoxă n-o ajută
ci, dimpotrivă, ateismul crunt

Precum nici noi pe nimeni nu silim
să fie ortodox când nu o simte,
noi suntem pe vecie ortodocşi,
cu leagăne, cu vieţi şi cu morminte.
6

Că nu ne poate nimeni mitui
s-o părăsim pe mamă în etate
din tragicul motiv că pe pământ
există alte mame mai bogate.

Fii, Doamne, lângă noi, măcar acum,
când sumbre acuzaţii se adună,
ia-n mână crucea de la Est,
ai grijă de biserica străbună.

Ci noi, cu toate-acestea, chiar acum,
când ni-i credinţa însăşi în pericol,
îi salutăm pe ceilalţi fraţi creştini,
că harul de-a iubi nu e ridicol.

Şi dă-ne dreptul de-a ne apăra
chiar dacă de la fraţi asediul vine,
permite-ne să fim în veci creştini,
ca ortodocşi urmându-Te pe Tine.

Şi îi iubim pe toţi aceşti creştini
ce, dincolo de orice paradoxe,
la rândul lor, respectă şi iubesc,
pe credincioşii turlei ortodoxe.

de Adrian Păunescu

Dar, vai, se-ntâmplă zilnic un complot,
o comedie pare tragedia,
e în pericol cultul ortodox,
se deromânizează România.
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PROGRAM LITURGIC
Duminică şi în sărbători:
orele 8:00-11:40 - Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie
orele 18:00-19:00 - Paraclisul Maicii Domnului
Luni:
orele 18:00-19:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Miercuri:
orele 8:00-9:00 - Sfânta Liturghie
orele 18:00-19:00 - Sfinţirea Aghiazmei mici şi rugăciuni de sănătate
Vineri:
orele 18:00-19:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Sâmbătă:
orele 8:00-9:00 - Sfânta Liturghie, Parastase
În toate duminicile şi sărbătorile de peste an se oficiază Sfânta Liturghie şi
în cadrul Capelei „Sf. Ap. Andrei” din cadrul complexului comercial Arena Mall Bacău
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