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POSTUL
Postul e vechi și începe odată cu omul. E prima porunca de stăpânire de sine.
Parintele Arsenie Boca ne spunea că postim în primul rând pentru că și Iisus
a postit și este pildă de viață pentru noi. Dar noi trebuie să postim și pentru
înfrânarea trupului, pentru susținerea minții spre Dumnezeu și pentru
apropierea de Duhul Sfânt, Care ne sfințește și ne descoperă calea spre
mantuire.
Postul și rugăciunea sunt două mijloace prin care curățim firea de patimi.
Toţi oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu și-au smerit sufletul cu
rugăciune și post. Și Iisus a postit 40 de zile, punând postul începătura a vestirii
Împărăției lui Dumnezeu, deși lui nu-i trebuia, nefiind patimaş.
Să nu postim în înțelesul strâmt: să fim mulțumiți că nu mâncăm carne, ouă,
brânză sau altceva, dar mâncăm carne de om, muşcând cu vorba, clevetind,
osândind, minţind sau jurând strâmb. Postul nu e un regim al stomacului zicea
Părintele -, o chestiune de silueta, ci e o cale spre mântuire. A gândi altfel
înseamnă a înjosi postul cu care a postit Iisus Hristos și ar fi o ocară.
Postul ne ajută să ne întâlnim cu Dumnezeu și de a avea parte de iubirea lui
Dumnezeu, de câștigarea Împărației Sale, de a vedea lumina dumnezeiască de
care au avut parte mucenicii. De pildă, Sfântul Ștefan care, „fiind plin de Duh
Sfânt și privind la cer, a văzut slavă lui Dumnezeu și pe Iisus stand de-a dreapta
lui Dumnezeu. Și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stand de-a
dreapta lui Dumnezeu!”
Prin post facem un mic pas către Dumnezeu, iar El, văzând râvna noastră,
face mai mulți pași spre noi.

SPOVEDANIA ȘI CUMINECAREA
Fiecare e înzestrat și trimis să împlinească un rost
al lui Dumnezeu între oameni.
Părintele Arsenie a avut un mare dar al
duhovniciei. A fost rânduit de Dumnezeu să fie trimis
duhovnic la Mănăstirea Brâncoveanu, pentru
reînvierea monahismului și a neamului românesc.
Pentru această mare lucrare duhovniceasca s-a
ostenit foarte mult. Prin Părintele s-a răspândit și s-a
întărit credință în sufletele oamenilor. Au început săși dea seama ce e păcatul, rugăciunea, smerenia, nădejdea în milă și puterea lui
Dumnezeu.
Toată slujba această a lămuririi ucenicului în ale duhului, în ale celor nevăzute
legi, de unde vin peste oameni toate cele văzute, n-o poate face decât duhovnicul.
Adesea spunea că atunci când ajungi să-L descoperi pe Dumnezeu, te
descoperi pe ține și îți vezi mizeria din sufletul tău. Numai atunci îl învingi pe cel
rău, când învingi păcatul din ține. Ne atrăgea atenția asupra cuvintelor din tot
sufletul și din toată inima, că numai acea întoarcere la Dumnezeu este bineprimită, care este din tot sufletul și din toată inima, cu hotărârea de a nu mai părăsi
calea faptelor bune, a credinței și a rugăciunii. Îi îndemna pe oameni zicand: „Să
va spovediţi și să va împărtășiți. Să aveți o clipă în care să va împăcați cu
Dumnezeu. Să folosiți clipă întâlnirii cu Hristos că pe o rază de soare care va
luminează viață, că El este Calea, Adevărul și Viață. Să-L luați pe Hristos cu inima
împăcată cu Dumnezeu. Să nu plecați din față lui Hristos întristați, ca tânărul
bogat care n-a înțeles cu Cine stătea de vorba”.
Omul are posibilitatea de a scapa de necazuri prin smerenie și iertare de la
Dumnezeu, prin preotul duhovnic. Ne spunea: „Cine nu înțelege că duhovnicul
este cel pe care Iisus Hristos l-a lăsat să ierte păcatele oamenilor, în față căruia
omul să-și plece capul și mândria, acela e un om pierdut, căci Iisus Hristos a zis
Apostolilor: «Iată, va dau vouă putere de a lega și dezlega păcatele oamenilor».
Deci Hristos nu a dat această putere la toată lumea ci numai Apostolilor și apoi ei
au sfinţit Episcopi și preoți prin punerea mâinilor pe capul lor. Așa că orice
mijlocire de împăcare a omului cu Dumnezeu se face prin preot”.
A rămâne în situația sufletească a trecutului, cu neclaritatea să, cu
incertitudinile, cu riscurile sale, înseamnă a rămâne într-o greșeală și apoi a o plăti
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sigur în viaţă.
A nu lua o hotărâre energică de ieșire e totuna cu a ajunge să n-o poți lua, să
mergi sigur spre alunecare.
O mărturie nu înseamnă numai înșirarea greşelilor făcute o confruntare cu
trecutul -, ci mai înseamnă și o confruntare cu viitorul, o tâlcuire a sorţii.
La spovedanie Părintele nu se grăbea niciodată. Avea multă răbdare și îl lasă
pe credincios să spună ce voia el, ce era pregătit să mărturisească. Şi la urmă
intervenea și-i spunea:
Ai mai făcut și altele. Asta de ce n-o spui?… Astalaltă de ce n-o arăți, că și asta
ai făcut-o?…
Prin această se dovedea că este și un cunoscător al gândurilor, ceea ce pe
mulți îi uimea. Şi nu mai îndrăzneau oamenii să nu spună tot ce aveau rău asupra
lor, fie că era vorba de defecte, păcate sau patimi, fie că greșiseră cu lucrul, cu
cuvântul ori cu gandul:
„No vezi, pentru toate astea trebuie să plătești. Să plătești cu suferințe, cu
canon, pentru că păcatele trebuie plătite. Nu bani la preot, ci osteneala. Voi
trebuie să va schimbați purtarea. Voi căutați minuni aici, dar eu va rog să va
schimbați purtarile, că asta vrea Dumnezeu, să vă schimbați purtările, nu minuni”.
Spunea că duhovnicul e bine să-l mângâie pe credincios, să-l îmbărbăteze,
să-i arate calea cea bună, să nu îngramadească piedici prin multe canoane, care
fac sufletul și mai chinuit: „Nu sunt bune nici multe și repetate spovedanii
generale, că acestea înfig în suflet o adevărată pătimire, că și când cele
mărturisite nu sunt iertate.
Mă doare sufletul când văd răutate și încăpățânare în om. Când îi văd că vin cu
probleme de trup, că au certuri în fămilie, că au judecați sau multe de felul acesta
și nu vin pentru mântuirea sufletului, pentru îmbunătățire sufletească, pentru
credință, pentru dragostea de Dumnezeu, că acestea sunt cele care le dau
putere. Toată puterea și mândria lumii nu sunt decât strâmtorare și robie. Nu
trebuie să punem nimic în cumpăna cu Dumnezeu“.
E greu de înțeles, dar adevărat, că durerea trupului îl face pe om să ceară
ajutorul lui Dumnezeu, însă pentru durerea sufletului, pentru boala sufletului,
omul greu se mișcă că să se adape de la Izvorul Vieții. Oamenii aleargă pentru
sănătatea trupului, dar pentru ușurarea durerii din suflet foarte rar.
Doar Iisus Hristos are puterea de a da sănătate și la trup și la suflet. Făcea ochi
unde nu erau din naștere, vindecă mâini uscate, îndrepta gârbovi, scotea duhuri
necurate, lumina minți întunecate și învia morți. Preoților, Domnul Iisus Hristos lea dat puterea de a ierta păcatele. A veni la preot, a te mărturisi și a cere iertare de
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la Dumnezeu în Taina Sfintei Spovedanii este prima condiție pe calea vindecării.
Pentru mântuire așa se lucrează: întâi este lepădarea de cele rele, prin
mărturisire cu gând smerit și astfel te împaci cu Dumnezeu; apoi este
împărtășirea cu Sfintele Taine, Trupul și Sângele Mantuitorului. Credincioşilor
dornici de mântuire le zicea: „Eu nu vă dau canoane cu rugăciuni multe, cu
metanii multe sau post greu. Eu cer omului să se îndrepte, să nu mai facă păcate.
Acesta e canonul: să te lași pentru totdeauna de pacate”.
(Preotul Ioan Sofonea, „Am auzit un sfant vorbind: Parintele Arsenie Boca”,
Editura Accent Print, Suceava, 2013)

SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI IISUS TRADIȚII ȘI OBICEIURI
Pentru mulți creștin-ortodocși, pregătirea pentru Sărbătoarea Nașterii
Domnului nostru Iisus Hristos începe chiar de pe 15 noiembrie, odată cu postul
de 40 de zile, perioada în care se renunţă la produsele de origine animală.
Pentru ortodocși, postul nu are doar aspect material, ci și unul spiritual,
deoarece postul nu presupune numai abținerea de la a mânca anumite produse,
ci reprezintă și o hrană a sufletului, prin rugăciune, prin reținerea de la gânduri,
fapte rele, de la relații conjugale și, în final, prin căință și spovedanie.
Pe 20 decembrie, la Ignat, există obiceiul sacrificării porcului, care încă se mai
practică prin satele noastre românești, pe acolo unde gospodarii cresc porci în
propriile ograzi, pentru că la Sărbătorile de iarnă să aibă carne proaspătă din care
să-și prepare tradiționalele mâncăruri românești: tobă, răcitură, tochitură,
cârnaţi.
Dupa tranșarea și sortarea cărnii, există obiceiul că gospodină casei să
pregătească afară, aproape de locul sacrificiului, o masă mare, pentru toți
oamenii care au ajutat la tăierea porcului. Felul de mâncare, tradițional numit
„pomana porcului”, este obținut prin prăjirea, într-un ceaun mare, de tuci, a
bucăților de carne tăiate din toate părțile porcului sacrificat: bucăți de mușchi,
ficat, slănină, coasta, falca.
Înainte de Crăciun, preotul umblă, din casă în casă, cu icoana, pentru a vesti
Nașterea Domnului. Această este o practică extrem de veche, de fapt, o vizită pe
care preotul o face credincioșilor săi.
La noi, la români, tradiția împodobirii bradului și a casei cu crenguțe și coronițe
de brad este un obicei relativ nou, preluat de pe la jumătatea secolului al XIX-lea
de la țările germanice. Prin formă să triunghiulară, bradul simbolizează Sfânta
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Treime, iar podoabele cu care bradul este împodobit semnifică bogăția și
cunoașterea, că și pomul sacru din Grădina Edenului.
În zilele noastre, împodobirea bradului de Crăciun a devenit unul dintre cele
mai iubite obiceiuri, atât în mediul rural, cât și urban, odată cu așteptarea, în seară
de Ajun, a lui Moș Craciun.
În ajunul Crăciunului există obiceiul de a merge cu colindul. Colindele sunt
cântece tradiționale formate din urări de bine și belșug pentru toți cei ce le ascultă.
În schimbul urărilor lor, colindătorii primesc mere, nuci, colaci și bani.
Tot la sate încă se mai păstrează obiceiul ca în ajunul Crăciunului cetele de
colindători să meargă din poartă în poartă că să vestească venirea pe lume a
Pruncului Iisus. Se spune că tinerii mascați care însoțesc aceste cete au darul de
a alungă spiritele rele și că cei care nu îi primesc vor avea un an sărac, cu ghinion.
În ziua de Crăciun, colindele revin, de asta dată copiii, de regulă băieții,
cântând „Steaua”, colind prin care anunță venirea pe lume a pruncului Iisus
Hristos.
Sunt zone în țară unde tradiția Crăciunului încă se păstrează cu sfințenie și se
transmite nealterată, din generație în generație. Oamenii de la sate au obiceiuri
specifice de la care nu se abat de aceea, în prag de sărbători, auzim de tradiții și
superstiții de care mulți dintre noi n-au auzit niciodată. Sunt locuri în țară unde, în
ajunul Crăciunului, gospodării își strâng de prin sat toate lucrurile pe care le-au
dat cu împrumut. În alte locuri, în ajun de Crăciun nu se dă nimic cu împrumut
pentru că cei care iau cu împrumut fac asta numai că să aibă noroc la hoții în anul
viitor.
De asemenea, tradiția spune că cei care dau lucruri din casă, alungă norocul
din cămin. În unele sate, în vasul cu apă, în care familia se spală dimineață, se
pun nuci, pentru că oamenii să fie sănătoși peste an.
Sursa: Silvia Holotiuc (http://www.ziare.com/magazin/obiceiuri/sarbatoareanasterii-domnului-iisus-traditii-si-obiceiuri-video-1208946)

BUCURIE DUHOVNICEASCĂ PENTRU CREDINCIOŞII
PAROHIEI „SFINŢII TREI IERARHI” DIN BACĂU
În seara zilei de 29 noiembrie 2017, credincioşii Parohiei „Sfinţii Trei Ierarhi”
din Bacău, au avut o deosebită bucurie duhovnicească, de a primi cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului, spre închinare, icoana Sfântului Ioan Maximovici cu un fragment din
sfintele sale moaşte, adusă de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.
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PC Părinte Costică Busuioc, Protoiereu
al Protopopiatului Bacău, împreună cu
părintele paroh Aurel Cîrlan, preoţii slujitori
Marian Gliga şi Flavius Balaban şi alţi preoţi
invitaţi, au săvârşit Slujba Vecerniei unită cu
Litia, începând astfel zilele duhovniceşti
desfăşurate cu prilejul hramului Capelei „Sf.
Apostol Andrei” din Complexul comercial
Arena Mall.
În dimineaţa de 30 noiembrie, ziua prăznuirii Sf. Apostol Andrei, cel întâi
chemat şi Ocrotitorul Românilor, Capela Arena Mall a primit icoana Sf. Ier. Ioan
Maximovici cu sfintele sale odoare. Programul liturgic a început cu slujba
utreniei şi Sf. Liturghie săvârşită sub protia PC Pr. Dr. Roger Coresciuc profesor
al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, alături de PC
Frăsilă Bogdan, Inspector misionar eparhial al Mitropoliei Moldovei şî Bucovinei,
dimpreună cu preoţii Parohiei „Sf. Trei Ierarhi” şi alţi preoţi invitaţi. În cadrul Sf.
Liturghii părintele profesor Roger Coresciuc a prezentat vieţile Sf. Apostol Andrei
şi a Sf. Ierarh Ioan Maximovici, îndemnând credincioşii prezenţi să le urmeze
exemplul şi viaţa lor pilduitoare.
La sfârşitul slujbei s-au înălţat rugăciuni de mulţumire pentru membrii familiei
domnului Budeanu Ovidiu, ctitori acestui sfânt locaş de rugăciune care se află în
incinta Complexului comercial Arena Mall, dar şi în inima oraşului Bacău, iar
tinerii ASCOR-eni băcăuani au colindat pe cei prezenţi, deschizând astfel seria
de concerte dedicate Slăvitului Praznic al Naşterii Domnului.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele paroh Aurel Cîrlan a mulţumit
Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ioachim pentru această binecuvântare,
dar şi preoţilor şi credincioşilor prezenţi la acest popas duhovnicesc, după care
s-au împărţit pacheţele şi iconiţe tuturor participanţilor.
Bucuria venirii icoanei Sf. Ier. Ioan Maximovici s-a prelungit şi în ziua de 1
decembrie, Ziua Naţională a României, când, la Biserica „Sf. Trei Ierarhi” s-a
săvârşit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia s-a făcut un parastas pentru toţi
făuritorii Marii Uniri, fiind pomeniţi toţi eroii, ostaşii şi luptătorii români care s-au
jerfit pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti, pentru
întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român. La sfârşitul
Sfntei Liturghii s-a săvârşit o slujbă de slujbă de Tedeum cu prilejul Zilei
Naţionale a României, în care s-a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru
binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură
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ţară românească şi creştină.
(Pr. paroh Aurel Cîrlan)

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.
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
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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 Aghiazmei mici şi rugăciuni pentru sănătate
Vineri:
orele 17:00-18:30 - Taina Sfântului Maslu, Spovedanie
Sâmbătă:
orele 8:00-9:30 - 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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