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SFINŢII TREI IERARHI, MODELELE NOASTRE DE
LUPTĂTORI
„Iubiţii mei, noi ce suntem? Creştini morţi
sau vii? Dacă suntem morţi, ne va târî în abis
curentul păcatului. Dacă însă suntem vii,
atunci vom merge contra tuturor curentelor.
Împotrivire la curentele epocii, iar cei Trei
Ierarhi, modelele de luptători, să ne
binecuvânteze în această luptă!”
Biserica noastră Ortodoxă este ca o
grădină. În ea se găsesc flori cu bunămireasmă nemuritoare. Flori duhovniceşti sunt şi cei Trei Ierarhi, pe care îi
sărbătorim luna aceasta Sfinţii Vasile, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur.
Pentru că viaţa aceasta este o luptă şi un război. Cei Trei Ierarhi au fost modele
de luptători.
Şi epoca lor a fost marcată de defecte, răutăţi, patimi, crime, scandaluri,
rătăciri, erezii…, dar ei n-au fost atraşi. S-au împotrivit. S-au războit. În felul
acesta au devenit modele ale luptătorilor taberei creştine.
Marele Vasilie s-a născut în Cezareea Capadociei. A fost foarte bine pregătit
intelectual. Douăzeci de ani a studiat la Atena. Acolo l-a întâlnit pe prietenul său
nepreţuit Grigorie, iar prietenia aceasta i-a ocrotit de stricăciunea cetăţii. În
Atena erau adunaţi toţi copiii bogaţi; părinţii le trimiteau bani, iar ei îi cheltuiau.
Acolo existau şi femei stricate. Dar cei doi prieteni au rămas ca nişte crini în

mijlocul spinilor.
Din Atena, Vasilie s-a întors în Cezareea. Atunci domina arianismul. Împăratul
l-a trimis pe Modest să-i constrângă pe episcopi să semneze. Toţi au semnat
declaraţia că sunt arieni. A ajuns şi în Cezareea. Ce vrei?, îl întreabă Marele
Vasilie. O semnătură. Nu se poate. Împăratul meu îmi interzice să semnez aşa
ceva. Nu te temi de împărat? Ce-o să-mi facă? Îţi va confisca averea sau te va
trimite în exil sau la moarte! Marele Vasilie a răspuns: Şi altceva mai rău mai ai?
Confiscarea averii? Nu am decât o rasă şi câteva cărţi. Exil? „Al Domnului e
pământul şi plinirea lui” (Psalmul 23, 1); oriunde aş merge, exilat sunt. Moarte?
Pentru mine moartea este o binefacere. Nu cedez… A auzit Modest şi s-a mirat.
Împotrivire în Atena ca student, împotrivire şi în Cezareea ca episcop în faţa lui
Modest şi a împăratului.
Grigorie Teologul. Şi duhul împotrivirii acestuia îl vedem în Atena. Nu l-a
influenţat mediul rău. Coleg l-a avut pe Iulian Paravatul, împăratul idolatru de mai
târziu. Nu a fost amăgit de el. S-a războit împotriva ideilor lui Iulian.
Apoi, s-a dus în satul său, în Arianz, unde a devenit cleric şi apoi episcop. L-au
chemat la Constantinopol când domina arianismul. Arienii ocupaseră toate
bisericile în afară de una foarte mică Sfânta Anastasia. Acolo, Sfântul Grigorie a
rostit faimoasele lui Cuvinte teologice despre Sfânta Treime şi de acolo a primit
numele de Teologul. La început nu-i dădeau importanţă, dar apoi a început să
zguduie întreaga cetate prin predicile lui. Arienii turbau împotriva lui. Şi în ziua de
Paşti au intrat cu ciomege şi pietre şi au început să lovească cu pietre pe cei din
biserică. A fost rănit şi Grigorie. Aproape pe jumătate mort a scăpat din acea
dramă pentru credinţa ortodoxă.
S-a luptat împotriva lui Iulian, s-a luptat împotriva arienilor, s-a luptat împotriva
ereziilor timpului său.
Ioan Gură de Aur. Întreaga lui viaţă este o luptă. În scrierile şi în omiliile lui
foloseşte cuvintele luptă, război, arme, nevoinţă, întrecere. Zice undeva: Vin din
luptă! Şi când îl aude cineva crede că este în război. Da, în război duhovnicesc
împotriva ereticilor. S-a luptat Gură de Aur. S-a luptat împotriva celebrărilor şi
distracţiilor idolatre, a teatrelor, a hipodromurilor, a dansurilor desfrânate, a
bogaţilor nemilostivi şi a luxului. S-a luptat împotriva lui Eutropiu. Cine era
Eutropiu? Era favoritul împărătesei Eudoxia. Doar ce ajunsese prim-ministru, că
şi începu jafurile. Nu ocolea nici căsuţa văduvei şi a orfanului. Striga la el Gură de
Aur. Drumul pe care ai apucat este dezastruos!… El nu lua în seamă nimic. O
sfântă legiuire de la Marele Constantin definea azilul bisericilor: adică celui care
era urmărit, dar apuca să intre într-o biserică, nu se putea să-i mai faci vreun rău.
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Eutropiu avea duşmani şi îi urmărea, dar aceştia fugeau în biserică. S-a dus
atunci la Ioan Gură de Aur şi îi zice: Vei desfiinţa azilul bisericilor (pentru a avea
dreptul să intre înăuntru şi ca un uliu să răpească găinile. Asta nu se poate,
răspunde Ioan. Te voi exila. Fă ce vrei; azilul nu se desfiinţează… Într-o zi deci,
pe când Gură de Aur propovăduia, a auzit un mare zgomot de mulţime. La un
moment dat cineva, transpirat şi ticăloşit, intră alergând în biserică şi
îmbrăţişează coloanele. Cine era? Eutropie! Cel care voia să desfiinţeze azilul
acum era urmărit, îl degradaseră din funcţie şi pentru a primi salvare a alergat la
biserică. De afară strigau: Să ni-l predai, ne-a distrus!… Atunci s-a urcat Gură de
Aur în amvon şi a rostit faimosul cuvânt către Eutropiu, cel în care zice:
„Deşertăciunea deşertăciunilor… (Ecclesiastul 1, 2). Veniţi să vedeţi ce era în
urmă cu o oră şi ce este acum…”. Nu li l-a predat.
S-a luptat cu Eutropiu, dar s-a luptat şi cu împărăteasa Eudoxia. Lumeşte se
pare că a învins împărăteasa, dar înaintea lui Dumnezeu a învins Gură de Aur. Ce
s-a întâmplat? Respectabilii domni o linguşeau pe împărăteasă pentru
frumuseţea ei. I-au confecţionat o statuie, au aşezat-o în afara bisericii şi au
hotărât o zi pentru ceremonie. Gură de Aur s-a răsculat. Când s-a aflat lucrul
acesta la palat, s-a făcut mare tulburare şi a început marea luptă la care unelte au
fost şi unii episcopi nevrednici. L-au exilat departe în Armenia. În sfârşit, chinuit,
epuizat, îndurerat, prigonit, şi-a făcut semnul crucii şi a spus: „Slavă lui
Dumnezeu pentru toate”. Astfel şi-a încredinţat sfântul său suflet, în ziua Înălţării
Cinstitei Cruci. A căzut sus la datorie.
Nu ne-a adus Dumnezeu aici, pe pământ, ca să trăim câţiva ani şi să facem
chefurile diavolului, ale trupului şi ale dorinţelor noastre. Ne-a adus pentru ca să
facem voia Părintelui ceresc. În rugăciunea noastră zicem: „Facă-se voia Ta…”
(Matei 6, 10); nu voia lui A, B, C, ci voia lui Dumnezeu. Normal, atunci când apare
situaţia în care voia oamenilor este potrivnică voii lui Dumnezeu, noi să alegem
fără discuţie voia lui Dumnezeu. Vreţi exemple?
Este taină nunta. Femeia trebuie să se supună bărbatului, dar până la un
punct. Dacă bărbatul cere lucruri contrare voii evidente a lui Dumnezeu, atunci
femeia ce va alege? Va prefera iubirea bărbatului? Atunci a încetat să fie creştină.
Va prefera iubirea lui Dumnezeu? Atunci mii de cununi îi împletesc îngerii. Să
spună bărbatului: te-am luat ca să te am tovarăş aici în această viaţă şi în
cealaltă; nu te-am luat să mă duci în iad… Iarăşi, dacă bărbatul are femeie cu
pretenţii cu totul anticreştine, nu trebuie să cedeze poftelor ei. Trebuie să se
împotrivească.
Eşti copil? Ascultare faţă de părinţi. Dacă însă părinţii tăi îţi impun lucruri
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contrare legii lui Dumnezeu, atunci să nu-i asculţi. Eşti soldat? Ascultare faţă de
general. A hulit însă înaintea ta cele dumnezeieşti? Să te împotriveşti. Eşti
funcţionar? Ascultare faţă de şeful tău. Însă te vei împotrivi întâistătătorului tău,
dacă va cere lucruri contrare legii lui Dumnezeu.
Închei cu un exemplu. Peştii morţi sunt luaţi de curent, dar cei vii merg contra
curentului. Iubiţii mei, noi ce suntem? Creştini morţi sau vii? Dacă suntem morţi,
ne va târî în abis curentul păcatului. Dacă însă suntem vii, atunci vom merge
contra tuturor curentelor. Împotrivire la curentele epocii, iar cei Trei Ierarhi,
modelele de luptători, să ne binecuvânteze în această luptă. Amin.
† Episcopul Augustin (Omilia Mitropolitului de Florina în Sala „Trei Ierarhi”,
Atena, 31.01.1960, traducere din elină: monahul Leontie)

RUGĂCIUNI PENTRU ODIHNA SUFLETULUI
REGELUI MIHAI I AL ROMÂNIEI
În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei,
pe 6 decembrie 2017, în biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău, au fost înălțate
rugăciuni pentru odihna sufletului Regelui Mihai I al României.
Adresăm sincere condoleanţe Casei Regale a României şi ne rugăm
Mântuitorului nostru Iisus Hristos să aşeze sufletul Majestăţii Sale Regele Mihai I
al României în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi şi să dăruiască alinare
sufletească tuturor celor îndureraţi de trecerea sa din această viaţă.

POPAS DUHOVNICESC PE CALEA POSTULUI LA
„METEORA BACĂULUI”
Vineri, 8 decembrie 2017, credincioşii
băcăuani au avut din nou bucuria de a face un
popas duhovnicesc pe calea Postului Naşterii
Domnului Iisus Hristos, la Mănăstirea
„Acoperământul Maicii Domnului” Valea
Budului metoc chiriarhal pentru a se ruga
împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în Taina
Sfântului Maslu.
Preoți și credincioși ai Protopopiatului Bacău, din parohiile „Sfinţii Trei Ierarhi”
Bacău, „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Bacău, „Izvorul Tămăduirii” Bacău, Holt,
Mărgineni, Luncani, Podiş, Traian şi Letea Veche, s-au întâlnit în rugăciunile
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Tainei Sfântului Maslu, pe „Meteora Bacăului”, sub mantia ierarhului, continuând
osteneala postului şi dobândind astfel nenumărate foloase duhovniceşti.
Părintele Aurel Cîrlan, parohul bisericii „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău a
mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim în numele tuturor celor prezenţi
pentru dragostea care o arată faţă de cei pe care îi arhipăstoreşte, după care
adăugat: „Preoţii băcăuani au venit împreună cu credincioşii lor la Mănăstirea
„Acoperământul Maicii Domnului” din Valea Budului, ca să guste un colţ de Rai,
lăsând acasă toate grijile lumeşti, deoarece rugăciunea este înălţarea omului cu
inima către Dumnezeu. Aducând rugăciuni de laudă, mulţumire şi cerere, noi
intrăm în comuniune cu directă cu Dumnezeu”.
După rugăciunile de binecuvântare şi dezlegare de păcate, la sfârşitul Tainei
Sfântului Maslu, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a rostit un frumos cuvânt de
învăţătură menţionând: „Rugăciunile care s-au înălţat în Taina Sfântului Maslu
sunt alcătuite din cuvinte care zidesc, pline de har, pline de îmbărbătare şi de
îndemnare sufletească la rugăciune, la convorbire cu Dumnezeu. Sfântul
Evagrie Ponticul, mare ascet şi trăitor spunea că „teolog este cel care se roagă”.
Orice virtute pe care noi o practicăm este de fapt o manifestare a lui Dumnezeu
prin noi, orice lucrare pozitivă a noastră este lucrarea lui Dumnezeu, El foloseşte
mâinile noastre ca să lucreze fapta cea bună. De aceea, omul care se roagă mult,
ajunge la experienţa mistică a Sfântului Apostol Pavel care spune: „M-am
răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi
viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi
S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Galateni 2, 20).
La plecare, maica stareţă, stavrofora Magdelena Budeanu împreună cu
obştea de maici pe care o conduce, a oferit tuturor ceai cald, fructe, prăjituri şi
cozonac de post, arătând ca de fiecare dată, dragostea şi generozitatea faţă de
pelerinii care urcă această colină binecuvântată de Dumnezeu. (Pr. Flavius
Balaban)

„ŞCOALA ALTFEL” ŞI
„FII DAR DIN DARUL LUI DUMNEZEU”
ÎN PAROHIA „SFINŢII TREI IERARHI” DIN BACĂU
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul
Romanului şi Bacăului, Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” Bacău în colaborare cu
Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău, au desfăşurat în săptămâna 18-22
decembrie 2017 Programul „Școala altfel” şi Programul social eparhial „Fii dar din
Darul lui Dumnezeu”, întâlnirea din preajma Praznicului Naşterii Domnului nostru
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Iisus Hristos devenind deja o tradiție.
Elevii Şcolii Gimnaziale „Mihai Drăgan”,
coordonaţi de către doamna director Huţuţui
Luminiţa au aşteptat cu nerăbdare această
perioadă în care orele de curs obișnuite au
fost înlocuite cu activități importante în
dezvoltarea lor intelectuală, spirituală şi
emoţională, implicându-se împreună cu
cadrele lor didactice în frumoase şi numeroase activități extrașcolare.
În cadrul Programului „Școala altfel”, elevi din diferite clase, îndrumaţi şi
însoţiţi de către de domnii profesori Alistar Didi şi Pădurariu Bogdan şi de către
doamnele profesoare Cîrlan Mirela-Nela, Ghiciuşcă Cristina, şi Bostan Mihaela,
au vizitat biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău mai multe zile la rând, pentru a se
bucura împreună cu părintele paroh Aurel Cîrlan şi preoţii slujitori Marian Gliga şi
Flavius-Mihai Balaban, de momentele frumoase pe care le aduc rugăciunile,
colindele, Spovedania şi Împărtăşănia în viaţa fiecărui creştin care se
pregăteşte să-l primească pe Pruncul Iisus, Fiul Cel veşnic al lui DumnezeuTatăl, născut la „plinirea vremii” din Fecioara Maria.
Tot în această săptămână s-a derulat cu binecuvântarea IPS Părinte Ioachim
programul social eparhial implementat în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului
„Fii dar din Darul lui Dumnezeu” elevii Şcolii Gimnaziale „Mihai Drăgan”
pregătind 150 de cadouri, alimente şi dulciuri, beneficiarii fiind copiii din cadrul
Fundaţiei „Episcop Melchisedec” din Roman.
Părintele paroh Aurel Cîrlan a mulțumit tuturor celor care s-au implicat cu
atâta dăruire în aceste proiecte, profesori şi elevi, menţionând că Programul
eparhial „Fii dar din Darul lui Dumnezeu” vine ca o continuare a proiectul socialfilantropic „Să fii mai bun de Crăciun!”, derulat anii trecuţi în Parohia „Sfinţii Trei
Ierarhi” din Bacău, tot în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan”,
întrucât Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos este o sărbătoarea a
comuniunii, a speranţei şi a bucuriei, a cadourilor materiale, dar mai ales a
darurilor spirituale. (Pr. Flavius Balaban)

DONEAZĂ 2 %
Iubiți credincioși,
La fel ca în anii trecuți, prevederile Codului Fiscal stabilesc posibilitatea ca
orice contribuabil să redirecționeze 2% din impozitul pe venit datorat pentru anul
2017 către o entitate non profit. (continuare în pagina următoare)
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Vă rugăm să direcționați către biserica noastră 2% din impozitul pe venitul
realizat în anul 2017.
Nu vă costa nimic! Impozitul a fost deja reținut de către Stat! Suma nu
reprezintă o sponsorizare sau o donație ci este în esență o parte a bugetului de
stat care este direcționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul
neguvernamental.
Salariații trebuie să completeze cererea Formular 230.
Cei care au cabinete particulare (avocați, medici, contabili, notari) trebuie să
completeze o altă cerere Formular 200.
Cererile se pot găsi și la pangarul bisericii.
Formularele trebuie depuse personal sau prin poștă la administrația
financiară de care aparțineți.
Data limită pentru depunerea formularelor este luna mai 2018.
Dumnezeu să vă răsplătească jertfa!
Mulțumim persoanelor care au direcționat și în anii anteriori din impozitul lor
pe venit!

CENTRUL SOCIAL-CULTURAL-CATEHETIC
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: cantină socială,
capelă, cabinet IT pentru tineri, centru de
socializare pentru vârstnici, cabinete de
psihologie şi reflexoterapie, grupuri sanitare, etc.
Toate acestea le putem realiza cu sprijinul dumneavoastră!
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.
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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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