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SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE
TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR
Pe Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie
Teologul şi Ioan Gură de Aur, îi sărbătorim
laolaltă la 30 ianuarie, ca pe cei mai mari
învăţători şi păstori ai Bisericii. Viaţa lor
sfântă şi învăţăturile lor alcătuiesc dreptarele
Ortodoxiei, vrednice de toată lauda şi
încrederea. Este o dovadă limpede că este
rătăcire să nu crezi ca ei. Ei arată la treapta
cea mai înaltă „calea cea împărătească” în Biserica Ortodoxă. Şi pentru că, pe
lângă darul tălmăcirii Sfintelor Scripturi, ei s-au învrednicit şi de înalta treaptă a
arhieriei, sunt cunoscuţi îndeobşte sub numele de Sfinţii Trei Ierarhi.
Pomenirea aparte a Sfântului Vasile se face la 1 ianuarie, a Sfântului Grigorie
Teologul la 25 ianuarie, iar a Sfântului Ioan Gură de Aur la 27 ianuarie şi la 13
noiembrie. Astăzi prăznuim roadele pe care multa lor strădanie le-a adus
Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos.
Sfinţii Trei Ierarhi au trăit cam în aceeaşi vreme, adică în veacul al patrulea, şi
toţi trei au adus Ortodoxiei chezăşia şi strălucirea sfinţeniei unor oameni cu
înaltă ştiinţă de carte, cunoscând ei atât adâncurile învăţăturii lui Dumnezeu din
Sfintele Scripturi, moştenite de la Sfinţii Apostoli, cât şi preţuind, ceea ce era bun
în ştiinţa şi filosofia vremii lor.
Vieţuind în anii când Biserica, abia scăpată din prigonirile sângeroase ale

împăraţilor romani, ajunsese primejduită de erezii, adică de abaterile de la
dreapta credinţă, din pricina mulţimii învăţăturilor greşite ce se iviseră, Sfinţii Trei
Ierarhi au dus o luptă grea şi neîncetată pentru adevărata înţelegere, pentru
păzirea dreptei credinţe apostolice, cu privire, îndeosebi, la dogma Sfintei Treimi,
cea mai de seamă taină a credinţei creştine.
Fiind, toţi trei, mari Ierarhi ai Bisericii, au folosit amvonul, dar fiecare în felul
său. Sfântul Vasile cel Mare a fost totodată păstor al mirenilor, dar şi mare
îndrumător al călugărilor. Cele mai vestite cuvântări ale lui, din amvon, sunt
tâlcuirile la Cartea Facerii şi tâlcuirile la Cartea Psalmilor. Cât priveşte rânduielile
date de el călugărilor, acum 16 veacuri, ele dăinuiesc şi astăzi. Vrednic de
însemnat este locul pe care Sfântul Vasile îl dă muncii, alături de rugăciune, în
viaţa călugărilor.
Cu adevărat, învăţător al mirenilor, el uneşte cuvântul cu fapta, chemând pe
cei bogaţi să sprijine aşezămintele creştine întemeiate de el pentru ajutorarea
săracilor, a bolnavilor, a tuturor celor slabi şi neputincioşi din cetate. Mai amintim
că Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan Gură de Aur s-au străduit şi cu
înfrumuseţarea şi desăvârşirea Sfintei Liturghii din timpul lor, lăsând Bisericii
Răsăritene cele două Liturghii care le poartă numele şi care se săvârşesc în
Biserica Ortodoxă până astăzi.
Şi Sfântul Grigorie de Nazianz a folosit puterea cuvântului în chip minunat.
Orator înnăscut, poet şi mare teolog, Sfântul Grigorie şi-a câştigat renumele de
„Cuvântătorul de Dumnezeu”, adică „Teologul”, tălmăcind pe înţelesul oamenilor
din timpul său, taina Sfintei Treimi. Chemat la Constantinopol, cetate care căzuse
atât de mult în rătăcirea lui Arie, încât nu mai rămăsese în ea decât o singură
biserică ortodoxă, biserica Învierii, după cinci ani de cuvântări în această biserică,
starea lucrurilor s-a răsturnat şi în toată capitala nu mai era decât o singură
biserică a adepţilor lui Arie, toate celelalte redevenind ortodoxe.
Pentru aceasta a şi fost ales arhiepiscop al Constantinopolului. Puţini teologi
au ajuns la înălţimea şi la adâncimea teologiei lui. Cele mai vestite dintre
cuvântările lui sunt Cele cinci Cuvântări Teologice, ţinute de el în biserica Învierii
din Constantinopol.
În ceea ce priveşte pe Sfântul Ioan Gură de Aur, acesta a folosit amvonul mai
ales pentru învăţarea mirenilor, chemându-i pe toţi, de la cei mai smeriţi, până la
cei mai semeţi, la pocăinţă şi la milostenie, îmbărbătându-i şi dojenindu-i, dând ca
pildă viaţa sa de nevoinţă, dar şi de dârză bărbăţie. A fost socotit cel mai iscusit
predicator pe care l-a avut Biserica. Drept mărturie a cuvântărilor lui, el a lăsat
Bisericii Tâlcuirea Evangheliei după Matei şi Tâlcuirea celor 14 Epistole ale
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Sfântului Apostol Pavel. Tâlcuirile lui sunt o adevărată Evanghelie practică.
În sfârşit, Sfinţii Trei Ierarhi s-au asemănat între ei şi prin slăbiciunea lor
trupească. Toţi trei au avut o sănătate plăpândă, îndurând cu răbdare numeroase
neputinţe şi boli. În slăbiciunea vasului lor trupesc sălăşluia însă tăria cea
neasemănată a Duhului şi cuvântul lor era unit cu fapta.
Împodobiţi cu asemenea daruri, Sfinţii Trei Ierarhi au fost mult cinstiţi în toată
lumea creştină, dar mai ales în Împărăţia dreptcredincioasă de răsărit, atât de
mult, încât, în chip neaşteptat, cinstirea lor a ajuns o pricină de dezbinare între
credincioşi, la sfârşitul veacului al XI-lea şi începutul veacului al XII-lea, pe
vremea când în Constantinopol cârmuia cucernicul împărat Alexie I Comneanul
(1081-1118).
La vremea aceea, erau unii dintre creştini care-l socoteau pe Sfântul Vasile
mai mare, întrucât a unit, ca nimeni altul, cuvântul său cu fapta. Alţii, coborându-l
pe acesta şi pe Sfântul Ioan Gură de Aur, îl socoteau fruntaş al lor pe Sfântul
Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu, atât pentru frumuseţea cuvintelor lui, cele
dulci ca mierea, cât şi pentru puterea şi adâncimea gândului. Alţii dădeau
întâietate Sfântului Ioan, cel „cu gura de aur”, mai iscusit la cuvânt decât toţi şi
îndemnător la pocăinţă. Şi neînţelegerea ajunsese atât de mare, încât creştinii se
împărţiseră între ei.
Deci, făcându-se cinstirea lor piatră de poticnire, Sfinţii n-au răbdat o
dezbinare ca aceasta. Drept aceea, s-au arătat mai întâi câte unul, apoi toţi trei
laolaltă, unui arhiereu înţelept, care păstorea în acea vreme cetatea Evhaitelor,
anume Ioan, şi i-au grăit aşa: „După cum vezi, noi la Dumnezeu suntem una şi nici
o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnaţi de Duhul Sfânt,
aşa am învăţat. Nu este între noi unul întâi şi altul al doilea.
De chemi pe unul, vin şi ceilalţi doi. Drept aceea, sculându-te, porunceşte
celor ce se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi. Că nevoinţa noastră, cât am
fost în viaţă şi după moarte, a fost să împăcăm pe oameni şi să aducem pace şi
unire în lume. Aşadar, fă-ne praznic la toţi trei într-o singură zi şi înştiinţează
despre aceasta pe creştini, că noi, în faţa lui Dumnezeu, suntem una”.
Deci, ascultând porunca Sfinţilor, acest minunat bărbat, Ioan mitropolitul
Evhaitelor, a rânduit pomenirea laolaltă a Sfinţilor Trei Ierarhi, la 30 ianuarie, pe
vremea împăratului Alexie I Comneanul, adunând, ca într-un singur glas, cele trei
chemări ale Ortodoxiei: chemarea călugărească a Sfântului Vasile cel Mare,
înalta teologie a Sfântului Grigorie Teologul şi evanghelia practică a Sfântului
Ioan Gură de Aur.
Amintim că, tot în cinstea Sfinţilor Trei Ierarhi, acum trei veacuri, domnitorul
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Vasile Lupu al Moldovei (1634-1653) a înălţat minunata biserică din Iaşi, care a
uimit multă lume prin frumuseţea podoabelor ei.

LITURGHIE ARHIEREASCĂ LA
PAROHIA „SFINȚII TREI IERARHI” DIN BACĂU
Ziua de 28 ianuarie 2018 a fost una de
înălțare spirituală pentru credincioșii din
Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul
Bacău. Duminica a fost înfrumusețată de
prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a
venit aici pentru a se ruga și a oficia Sfânta
Liturghie. La final a lăudat râvna preoților
slujitori și a Consiliului Parohial, văzând stadiul înaintat al lucrărilor la viitoarea
construcție ce se ridică în vecinătatea locașului de cult, și care se dorește a fi o
grădiniță pentru copiii autiști. La slujbă a fost prezent și domnul Cosmin Necula,
primarul municipiului Bacău.
În ziua de 28 ianuarie a.c, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a slujit
Sfânta Liturghie la biserica din municipiul Bacău ce poartă hramul celor trei mari
învățători ai Bisericii noastre, alături de un sobor de preoți și în prezența a câteva
sute de credincioși băcăuani. Aici, a fost adusă spre închinare, pentru câteva zile,
racla mare cu sfintele moaște de la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Cuv.
Parascheva” din Roman.
În cuvântul Său, Părintele Arhiepiscop Ioachim a felicitat preoții slujitori și
enoriașii pentru armonia și conlucrarea lor spre slava lui Dumnezeu și în
perspectiva mântuirii fiecăruia:
„Ați creat în partea aceasta de Nord a Bacăului, în această biserică, un loc
parcă de nemurire, cum de altfel fiecare loc spiritual dedicat lui Dumnezeu, fie
clădire sau așezământ social-caritabil sau cultural are o semnificație și creează
acel buchet de mărgăritare sau de flori spirituale pe care le punem întotdeauna cu
respect în fața icoanei Preasfintei Treimi. Fiecare comunitate, fiecare preot al
urbei noastre băcăuane este conștient de darul pe care i l-a dat Dumnezeu, să îl
înmulțească și de lucrarea Sa sinergică prin puterea Duhului Sfânt pentru a
avansa, căci Biserica este totdeauna înnoitoare”.
Ierarhul a amintit despre dorința sa mai veche de a ridica aici o grădiniță
pentru copii autiști, vorbind și despre multiplele roluri pe care le-a avut în trecut și
le are în prezent Biserica Ortodoxă ca instituție divino-umană:
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„Ne dorim aici să facem, cu sprijinul Primăriei și al altor oameni de bine, o
grădiniță pentru copii autiști, întrucât în Bacău nu existăo astfel de locație. Este un
segment al populației foarte greu încercat. Modernitatea nu aduce liniște, nu
aduce numaidecât sănătate spirituală. Singura instituție care se preocupă de
oameni și de sănătatea spirituală a neamului românesc este Biserica. Astăzi se
organizează tot felul de instituții, tot felul de asociații, tot felul de fundații care se
preocupă de sănătatea aerului, a planetei, de tot felul de lucruri care acoperă
nevoile noastre, fie culturale, fie social-caritabile, dar cineva care să se ocupe de
sănătatea spirituală, ei bine, aceasta nu este decât Biserica, care a fost de-a
lungul veacurilor și școală, și spital, și cetate de scăpare pentru faptul că se
preocupă de unitatea credincioșilor și rămânerea lor sub mantia Iubirii lui
Dumnezeu”.
Grupul vocal din cadrul parohiei şi al Centrului cultural-catehetic „Sfinții Martiri
Brâncoveni”, coordonat de către domnul profesor Mugur Neuman (referent
artistic), din cadrul Şcolii Gimnaziale „Mihai Drăgan”, Bacău, a susţinut un frumos
concert prin care a adus în inimile și mințile ascultătorilor pe marele poet Mihai
Eminescu.
La final, preotul paroh Aurel Cîrlan împreună cu preoţii slujitori Marian Gliga şi
Flavius Balaban, au mulţumit Arhipăstorului, părintelui protopop şi credincioşilor
prezenţi. Răspunsurile liturgice au fost date de corul catedralei „Sfântul Nicolae”
din Bacău. (Pr. Daniel Marari)

BUCHET DE MOMENTE LITURGICE, SOCIALE ŞI
CULTURALE ÎN CADRUL
ZILELOR PAROHIEI SF. TREI IERARHI DIN BACĂU
Marţi 30 ianuarie 2018, în ziua de
prăznuire a celor trei luceferi ai dreptei
credinţe, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie
Teologul şi Sf. Ioan Gură de Aur, parohia
„Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău a încheiat şirul
de manifestări duhovniceşti, liturgice, sociale
şi culturale organizate cu prilejul hramului.
Săptămâna duhovnicească a Parohiei
„Sfinții Trei Ierarhi” din Protopopiatul Bacău a debutat în seara zilei de vineri 26
ianuarie 2018, cu Taina Sfântului Maslu și primirea raclei cu sfinte moaște de la
Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Odoarele sfinte au fost aduse de către
părintele arhimandrit Andrei Ioniţă, mare ecleziarh al catedralei
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„Sf. Cuv. Parascheva” din Roman, ca semn al dragostei pe care Înaltpreasfinţitul
Părinte Ioachim o are faţă de credincioşii băcăuani şi în special faţă de enoriaşii
parohiei care se pregăteau să îşi cinstească ocrotitorii. Bucuria a fost amplificată
şi de prezenţa părintelui Costică Busuioc, protoiereu al Protopopiatului Bacău,
care a mulţumit ierarhului pentru binecuvântările trimise băcăuanilor prin sfintele
moaşte.
Ziua de duminică 28 ianuarie a fost una de înălțare spirituală, preoţii şi
credincioșii parohiei bucurându-se de prezența Înaltpreasfințitului Părinte
Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a oficiat Sfânta Liturghie
împreună cu părintele protopop al Bacăului, Costică Busuioc şi un sobor alcătuit
din numeroşi preoţi şi diaconi.
În cuvântul Său, Părintele Arhiepiscop Ioachim a felicitat preoții slujitori și
enoriașii pentru armonia și conlucrarea lor spre slava lui Dumnezeu și în
perspectiva mântuirii fiecăruia. Văzând stadiul înaintat al lucrărilor la construcția
aşezământului socio-educaţional ce se înalţă în vecinătatea locașului de cult, și
în care se dorește înfiinţarea unei grădinițe pentru copiii cu tulburări din spectrul
autist, IPS Ioachim a lăudat râvna preoților, pr. paroh Aurel Cîrlan, pr. slujitor
Flavius-Mihai Balaban, pr. slujitor Marian Gliga, a Consiliului Parohial şi a tuturor
enoriaşilor.
La finalul slujbei, grupul vocal din cadrul parohiei şi al Centrului culturalcatehetic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, elevi ai Şcolii Gimnaziale „Mihai Drăgan”
din Bacău, coordonat de către domnul profesor Mugur Neuman, a susţinut un
recital alcătuit din cântece religioase şi patriotice. Răspunsurile la Sfânta
Liturghie au fost date de corul catedralei „Sfântul Nicolae” din Bacău, la slujbă
fiind prezent și domnul Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău.
Tot în ziua de duminică 28 ianuarie, începând cu orele 17, patru copii cu
vârstele cuprinse între 1 şi 5 ani, proveniţi dintr-o familie greu încercată de
probleme sociale diverse, „au fost puşi în braţele Mântuitorului Iisus Hristos”,
aşa cum a afirmat părintele paroh Aurel Cîrlan, primind Taina Sfântului Botez.
Numeroşi credincioşi cu suflet mare au dorit să participe şi să rostească
Simbolul de Credinţă în locul celor botezaţi, bucurându-se de faptul că au putut
să devină mărturisitori şi misionari ai dreptei credinţe, răzpunzând astfel
îndemnului pe care Mântuitorul îl adresează Apostolilor Săi: „Mergând, învățați
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului” (Matei
28, 19). Pe lângă cele trei sfinte taine, Taina Botezului, Taina Mirungerii şi Taina
Împărtăşaniei, cei mici au primit daruri de bani, haine şi jucării, încheindu-se
astfel un important proiect social desfăşurat la început de an în parohia „Sfinţii
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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.
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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