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„Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Precum este scris în proorocie (la Maleahi) şi Isaia: "Iată 
Eu trimit îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, 
drepte faceţi cărările Lui". Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot 
ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Şi Ioan era îmbrăcat 
în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică. Şi propovăduia, 
zicând: Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-I dezleg cureaua 
încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt.”            (Marcu 1, 1-8) 
                                                                                                                                                                                  

Dumnezeiasca Evanghelie de astăzi vorbeşte în chip luminat despre aspra şi îngereasca viaţă a Sfîntului slăvitului 
prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul care, după mărturia Domnului Este cel mai mare om născut din femeie şi 
cu adevărat prooroc şi mai mult decît prooroc (Luca 7, 26-29). Întrucît chipul Sfîntului Ioan Botezătorul este chipul 
omului desăvîrşit, voi vorbi astăzi despre desăvîrşirea creştină, după a mea slabă putere.  

Desăvîrşirea omului pe pămînt şi că toată desăvîrşirea omului în această viaţă îşi are nedesăvîrşirea ei. Desăvîrşirea 
oamenilor, mai ales în faţa Ziditorului, este prea neînsemnată desăvîrşire. Pentru că oricît s-ar desăvîrşi cineva prin darul 
lui Dumnezeu în viaţa aceasta, el pururea se află la început de desăvîrşire, în creştere în cele duhovniceşti. În acest fel 
stînd lucrurile, trebuie să înţelegem clar, că desăvîrşirea omului în viaţa de acum îşi are nedesăvîrşirea ei, deoarece cel 
desăvîrşit pururea însetează după mai multă desăvîrşire, pentru că cei nepătimitori pururea se întind spre vîrful cel dorit al 
desăvîrşirii fără să se mai sature.  Iată dar pentru care pricină şi Marele Apostol Pavel zice că: desăvîrşirea noastră este în 
ceruri (I Corinteni 13, 10; Evrei 11, 40; 12, 23). De aceea, în această viaţă, oricît de sporit ar fi omul în cele duhovniceşti, 
este numai la început de desăvîrşire. 

Care sînt semnele prin care putem cunoaşte pe cei ce au ajuns la desăvîrşire? Iată ce ne răspunde Sfîntul Isaac Sirul: 
"Semnele celor ce au ajuns la desăvîrşire sînt acestea: De vor fi pedepsiţi de zece ori să fie arşi pentru dragostea 
oamenilor, nu se vor înlătura de ei" (Filocalia, vol. X, p. 395). Aşa a zis Moise către Dumnezeu: De le ierţi lor păcatul, 
iartă-l; iar de nu, şterge-mă şi pe mine din cartea Ta în care m-ai scris (Ieşirea 32, 32). La fel a zis Apostolul Pavel: M-
aş ruga să fiu anatema de la Hristos pentru fraţii mei. 

Deci primul semn al desăvîrşirii este să aibă creştinul dragoste desăvîrşită către oameni, după cuvîntul: Cine iubeşte 
pe Dumnezeu, acela iubeşte şi pe aproapele său (I Ioan 4, 21). Al doilea semn al celor desăvîrşiţi este să iubească la fel 
pe toţi oamenii, atît pe duşmani, cît şi pe prieteni (Matei 5, 44; 10, 37). Al treilea semn al celor desăvîrşiţi este să-şi 
pună cineva sufletul pentru alţii (II Corinteni 12, 15; I Tesaloniceni 2, 8). Al patrulea semn al celui desăvîrşit este a şti 
cineva să-şi stăpînească cu desăvîrşire limba (Iacov 3, 2). Al cincilea semn al celor desăvîrşiţi este a nu se rezema 
cineva pe puterea sa duhovnicească (Iov 9, 20; Filipeni 3, 12). Al şaselea semn al celor desăvîrşiţi este a nu avea frică de 
moarte, deoarece dragostea scoate afară desăvîrşit frica (I Ioan 4, 18). Al şaptelea semn al desăvîrşirii este a avea 
cineva desăvîrşită smerenie şi a se socoti pe sine cel mai păcătos (Luca 17, 10: I Timotei 1, 15: I Corinteni 15, 9; Iov 22, 
29). Al optulea semn al celor desăvîrşiţi este a se cunoaşte omul pe sine şi a avea în el roadele Duhului Sfînt care sînt: 
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare şi toate celelalte (Galateni 15, 23). Al nouălea semn al celor desăvîrşiţi este 
să aibă în inima lor totdeauna numai înţelesurile simple ale lucrurilor, fie în vreme de veghe a trupului, fie în somn 
(Filocalia, vol. II, p. 52). 

Acum la început de an nou să luăm de model pentru mîntuire şi desăvîrşire a vieţii noastre în Hristos, atît pe 

Maica Domnului, cît şi pe Sfîntul Ioan Botezătorul, ca şi pe toţi sfinţii Bisericii noastre. Femeile să rîvnească mai 
ales virtuţile Maicii Domnului: fecioria, mergerea regulată la biserică, rugăciunea cu lacrimi, ascultarea, smerenia, 
milostenia şi naşterea de copii. Iar bărbaţii să rîvnească a urca pe scara desăvîrşirii, urmînd virtuţile Sfîntului Ioan 
Botezătorul: rugăciunea, postul, înfrînarea trupului, tăcerea, liniştea, mărturisirea credinţei ortodoxe prin viaţa proprie, 
prin cuvînt şi, la nevoie, prin jertfa propriei vieţi.                Părintele Ilie Cleopa - http://paginiortodoxe2.tripod.com/ 

 

      În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit 
Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, si Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce 
Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, slavă Ţie. 

                                                                                                                           ( Troparul Botezului Domnului ) 
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Programul săptămânii  5 ianuarie  2014 – 12 ianuarie  2014 
 

Ziua ORA                              Slujbe 
Duminică             5  ianuarie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica dinaintea Botezului Domnului)  - Pr. Ticu 

Duminică             5  ianuarie 17 - 18 - Vecernia Botezului Domnului 

Duminică             5  ianuarie 14 - 20 - Sfinţirea caselor în parohie 

Luni                     6  ianuarie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Botezul Domnului) și sfinţirea mare a apei - Pr. Ticu 

Luni                     6  ianuarie 17 - 18 - Vecernia și acatistul Sf.Ioan Botezătorul 

Marţi                   7  ianuarie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Soborul Sf.Ioan Botezătorul) - Pr. Ticu 

Vineri                  10  ianuarie 9 - 11 - Taina Sf.MASLU  

Vineri                  10  ianuarie 17 - 18 - Slujba acatistului - Pr. Ticu 

Sâmbătă              11 ianuarie 8 - 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiţi - Pr. Ticu 

Sâmbătă              11 ianuarie 17 - 18 - Vecernia Duminicii după Botezul Domnului – Pr.Dragoș 

Duminică             12  ianuarie 8 - 12 - Sf.Liturghie (Duminica după Botezului Domnului)  - Pr. Dragoș 

Numirile sărbătorii Botezului lui Hristos  Botezul lui Hristos in apa Iordanului săvârsit de Ioan 
Inaintemergătorul se mai numeste si Teofanie sau Epifanie. In vechea Biserică, sărbătoarea Crăciunului si cea a 
Bobotezei se prăznuiau impreună, in aceeasi zi (6 ianuarie). In secolul al patrulea, aceste sărbători au fost separate, 
iar Crăciunul a fost mutat pe 25 decembrie, in ziua in care neamurile il sărbătoreau pe zeul soare, iar crestinii, pe soarele 
dreptăţii. De asemenea, Boboteaza se mai numeste si sărbatoarea Luminilor, după cum spune Sfântul Grigorie 
Teologul, datorită iluminării catehetilor si a luminii care s-a dat prin Botez. 

Cuvântul Teofanie (arătarea lui Dumnezeu) provine din fragmentul apostolic:“Dumnezeu S-a arătat in trup, S-a 

indreptat in Duhul, a fost văzut de ingeri, S-a propovăduit intre neamuri, a fost crezut in lume, S-a inăltat intru slavă“ (I 
Timotei 3, 16) si are legătură mai mult cu Nașterea lui Hristos. 

Cuvântul Epifanie (arătare) provine din fragmentul apostolic: “ harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat 

tuturor oamenilor...” (Tit 2, 11) si se referă mai ales la Botezul lui Hristos, pentru că atunci, oamenii au cunoscut harul 
Dumnezeirii. 

Cert este ca in ziua Botezului lui Hristos, arătarea Sfintei Treimi si cuvintele Cinstitului Inaintemergător au 
constituit mărturia oficială că Fiul lui Dumnezeu este Cel “din Treime“, Care S-a intrupat pentru izbăvirea neamului 
omenesc de păcat, de Diavol si de moarte.     (Mitrop. Hierotheos Vlachos)                    www.razbointrucuvant.ro 
 

“Hristos nu S-a botezat pentru că avea nevoie de curăţire, “ci pentru a lua asupra Sa curăţirea noastră“. El Si-a asumat 

curăţirea oamenilor in acelasi fel in care a primit Patimile si Răstignirea, cu toată durerea si suferinta lor.” 

                                                                                                                                                               Sf. Ioan Damaschin 

 

 

Proclamarea Anului omagial 2014 în Patriarhia Română    Miercuri, 1 ianuarie, Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel a proclamat solemn în Catedrala patriarhală, anul 2014 ca  „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al 
Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“. Evenimentul a avut loc după Sfânta Liturghie a 
Sfântului Vasile cel Mare şi după slujba de Te Deum. Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat importanţa Sfintei Taine a 
Spovedaniei şi a Împărtăşaniei şi a vorbit credincioşilor despre Sfinţii Martiri Brâncoveni. „Au fost propuse şi aprobate 

aceste două teme în primul rând pentru că anul acesta, 2014, se împlinesc 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului 

Domnitor al Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu, şi a celor patru fii ai săi Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi a 

sfetnicului Ianache. Totodată, ne-am gândit să continuăm cu sublinierea importanţei altor Sfinte Taine din viaţa Bisericii, 

pentru a intensifica viaţa creştină, pentru a înţelege sensurile adânci ale Sfintelor Taine şi mai ales legătura lor cu viaţa 

noastră şi legătura lor cu lucrarea de mântuire a Bisericii pe baza lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos, Capul Bisericii. 

Taina Sfintei Spovedanii este deosebit de importantă şi este direct legată de Sfânta Euharistie, deoarece nu ne putem 

împărtăşi dacă nu ne spovedim, nu ne pocăim şi nu primim iertarea păcatelor“.             www.ziarullumina.ro 

6 ianuarie – Boboteaza- Slujba Sfinţirii celei mari a apei se săvârşeşte de două ori pe an, în ajunul şi în ziua praznicului 
Bobotezei. Sfinţirea cea mare a apei se oficiază în ziua praznicului de regulă în afara bisericii, la un izvor sau la o apă curgătoare, 
unde au fost pregătite din timp o masă cu sfeşnice şi vase cu apă curată pentru a fi sfinţită. La finalul slujbei, când se cântă troparul 
şi condacul sărbătorii, credincioşii sunt stropiţi cu apa sfinţită. „Fiecare creştin ortodox trebuie să ia din Agheasma Mare de la 

Bobotează şi să o păstreze într-un vas curat şi la loc de cinste. Se gustă din aceasta pe nemâncate şi cu multă cuviinţă în zilele de 

ajunare şi de post sau la sărbători mari, după ce venim de la biserică, atunci când nu ne împărtăşim. Credincioşii gustă din 

Agheasma Mare timp de 8 opt zile în şir, începând din ajunul Bobotezei, până la încheierea praznicului, adică până la 13 

ianuarie“, ne învaţă Catehismul Ortodox.  (Părintele arhimandrit Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale şi Exarh 
cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor)                                                                     www.ziarullumina.ro 

„Hristos S-a botezat pentru a strivi capetele demonilor din apă, fiindcă exista ideea că demonii locuiesc acolo; pentru a spăla 

păcatul si a-l ingropa in apă cu totul pe vechiul Adam; pentru a-l sfinti pe Botezător, fiindcă nu Inaintemergătorul L-a sfintit pe Hristos, 

ci Hristos l-a sfintit pe Inaintemergător, atunci când acesta din urmă a pus mâna sa pe capul lui Hristos; S-a mai botezat pentru a tine 

Legea, deoarece El Insusi o dăduse si nu voia să pară un călcător al ei si, in fine pentru a descoperi taina Sfintei Treimi si a oferi 

preinchipuirea si modelul propriului nostru botez, adică Botezul desăvârsit care se face cu apă si cu Duh Sfânt.„(Sf. Ioan Damaschin) 

 

 




