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Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.  Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, 

lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali,  Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: "Pământul lui 

Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;  Poporul care stătea în întuneric a văzut 

lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit".  De atunci a început Iisus să propovăduiască şi 

să spună: Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.                                                                                    (Matei 4, 12-17) 

Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Şi după ce a postit patruzeci de zile şi 

patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit. Şi apropiindu-se, ispititorul a zis către El: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca 

pietrele acestea să se facă pâini. Iar El, răspunzând, a zis: Scris este: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care 

iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus în aripa templului şi I-a zis: Dacă Tu eşti Fiul 

lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să 

izbeşti de piatră piciorul Tău. Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău. Din nou diavolul 

L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor. Şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie, 

dacă vei cădea înaintea mea şi te vei închina mie. Atunci Iisus i-a zis: Piei, satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului 

tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti. Atunci L-a lăsat diavolul şi iată îngerii, venind la El, Îi slujeau”. 

Nu există nici măcar o singură poruncă dată de Dumnezeu, care să nu fi fost încălcată de către oameni şi iarăşi, 

nu există nici măcar o singură poruncă pe care oamenii să o fi împlinit fără să cârtească sau să se plângă. Şi iarăşi, nu 

există nici măcar o singură poruncă dată de Dumnezeu, pe care Domnul Iisus să o fi încălcat şi nici una pe care să o fi 

împlinit cu cârteală sau cu plângere. 

Tot ceea ce a trebuit să rabde, să împlinească şi să îndure, El a făcut în desăvârşită smerenie şi ascultare faţă de Tatăl 

Său din cer - şi a făcut aceasta numai ca să ne înveţe pe noi smerenia şi ascultarea; numai ca să ne încurajeze în răbdare; 

numai ca să ne arate că tot ceea ce porunceşte cerul este şi posibil şi ne este de trebuinţă, ca noi să împlinim sub 

supravegherea şi îndrumarea atotovăzătoare a Dumnezeului Celui viu. 

Oamenii se plâng de sărăcie şi despre faptul că nu-şi cunosc originile, deşi, dacă cercetăm trecutul, toţi oamenii sunt 

împărăteşti prin naşterea de la Dumnezeu Împăratul. Şi El, singurul Fiu al lui Dumnezeu zămislit şi iubit, nu S-a plâns 

niciodată că S-a născut în ieslea oilor dintr-o peşteră, sau pentru că nu avea un loc unde să-Şi plece capul. 

Oamenii îşi blestemă vrăjmaşii, deşi foarte adesea, chiar păcatul lor i-a schimbat în vrăjmaşi pe cei ce le erau 

aproape. Dar El, Mielul lui Dumnezeu cel fără de păcat, a fost silit, pe când era prunc la sânul maicii Sale, să fugă într-o ţară 

îndepărtată, dinaintea sabiei mânjite de sânge a lui Irod. Aceasta aşa s-a întâmplat, deşi El nu Şi-a blestemat vrăjmaşii. 

Cei mai mulţi oameni se răzvrătesc adesea împotriva cârmuitorilor şi a legilor, când se află în ei tulburare. Dar El, 

Dătătorul de lege pentru toată lumea, S-a supus puterilor şi legilor care erau, dând Cezarului cele ce sunt ale Cezarului . 

Oamenilor le vine greu să postească, deşi pâinea şi legumele sunt îngăduite în zilele cele mai grele de post şi cu toate 

că postirea este de cea mai mare însemnătate pentru curăţirea minţii şi a conştiinţei. Dar El, Preacuratul, cu toate că nu avea 

nimic să curăţească, de bunăvoie Şi-a luat post de patruzeci de zile, post fără pâine, legume sau apă. 

Rugăciunea este o luptă pentru oameni, atât în biserică, cât şi în singurătate, deşi rugăciunea este scara care îl ridică 

pe om din ţărână şi dintr-o existenţă animalică spre Dumnezeu. Dar Cel care, în trup fiind, se afla împreună cu oameni la 

baza scării vieţii, iar în duh se afla în vârful scării, a mers cu bucurie la rugăciune în sinagogă şi a petrecut nopţi întregi 

singur în rugăciune. 

Oamenii nu vor împlini, fără să se plângă, nici măcar un  pic sau o mică parte din legea lui Dumnezeu, cu toate 

că această lege este dată pentru propria lor mântuire. Dar El, Mântuitorul lumii, care nu avea pentru ce să se mântuiască, 

a împlinit cu ascultare poruncile cele mai grele din legea lui Dumnezeu, şi cu smerenie S-a adus pe Sine jertfă pentru 

oameni, numai pentru că ştia că era voia Tatălui Său cel ceresc şi pentru că era de trebuinţă pentru mântuirea oamenilor. 

Adam şi Eva, care vieţuiau în belşugul Raiului şi erau îndestulaţi de toate bogăţiile şi bunătăţile dumnezeieşti, nu au 

fost în stare să se opună unei ispite mici din partea diavolului şi să nu se atingă de pomul oprit. Dar El, în sigurătate şi în 

pustiu, fiind flămând şi însetat, fără pâine sau apă, fără prieteni sau o mână de ajutor, a rezistat celor mai mari ispite pe care 

necuratul Satan a fost în stare să I le pună la cale. 

Cât de măreţe, cât de măreţe în mod tragic, sunt toate întâmplările din viaţa lui Hristos! Ele sunt ca un munte ale cărui 

poale sunt spălate de apele mării fără de folos şi al cărui vârf nu este văzut de ochiului omenesc. 
                                                                                                        Sf.Nicolae Velimirovici – Predici    -    www.doxologia.ro 



  

 

 

 

 

 

 

 

Programul săptămânii  08 ianuarie  –  15 ianuarie 2017 

                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică        08 ianuarie            8  - 12        -    Sf.Liturghie (Ȋnceputul propovăduirii Domnului) - Pr.Ticu 

Luni                 09 ianuarie          17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli – Pr.Ticu 

Marți               10 ianuarie  - Program administrativ (zi liberă) 

Vineri              13 ianuarie            9  - 11 - Taina Sf.MASLU 

Vineri              13 ianuarie         17 – 18 - Slujba acatistului – Pr.Ticu 

Sâmbătă          14 ianuarie            8  - 11 - Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiți – Pr.Ticu  

Sâmbătă          14 ianuarie          17 - 18 - Vecernia duminicii a 29-a după Rusalii – Pr.Dragoş 

Duminică        15 ianuarie            8  - 12 -   Sf.Liturghie (Vindecarea celor 10 leproşi) - Pr.Dragoş 

 

8 ianuarie - Sfântul Cuvios Agaton a trait la Schetia, în pustia Egiptului, în acelasi timp cu avva Pimen cel Mare 

(vezi 27 august). Desi era mai tânar decât avva Pimen, întelepciunea si dreapta lui socotinta l-au facut sa fie considerat un 

avva si sa aiba multi ucenici. 

      Despre avva Agaton, din Patericul egiptean: 

  Se spunea pentru avva Agaton, că s-au dus oarecari la dânsul, auzind că are mare dreaptă socotinţă. Şi vrând 

să-l încerce dacă se mânie, i-au zis lui: "Tu eşti Agaton? Am auzit pentru tine că eşti curvar şi mândru". Iar el a zis: "Ei 

bine, aşa este". Şi i-au zis lui: "Tu eşti Agaton bârfitorul şi clevetitorul?" Iar el a zis: "Eu sunt". Au zis iarăşi: "Tu eşti 

Agaton ereticul?" Iar el a răspuns: "Nu sunt eretic". Şi l-au rugat pe el, zicând: "Spune-ne nouă, pentru ce atâtea câte ţi-am 

zis ţie le-ai primit, iar cuvântul acesta nu l-ai suferit?" Zis-a lor: "Cele dintâi asupra mea le scriu, căci este spre folosul 

sufletului meu. Iar cuvântul acesta eretic este despărţire de Dumnezeu şi nu voiesc să mă despart de Dumnezeu". Iar 

aceia auzind, s-au minunat de dreapta lui socoteala şi s-au dus zidiţi, adică folosiţi.                        www.calendar-ortodox.ro 

 8 ianuarie – Sf.Cuv.Domnica - Pe vremea împărăţiei marelui Teodosie (379-395), Domnica fiind elină, s-a 

dus din cetatea Cartagina la Constantinopol, cu alte patru fecioare. S-a făcut despre dânsa o dumnezeiască 

descoperire preasfinţitului arhiepiscop Nectarie patriarhul (381- 397), care primind-o, a învrednicit-o de 

Sfântul Botez. După aceasta, Sf.Domnica luând chipul monahicesc, se nevoia în post cu duhovniceşti osteneli, 

pentru care a făcut multe minuni. Căci a mântuit pe nişte corăbieri, turnând în mare untdelemn sfinţit şi 

astfel a schimbat marea în linişte. Domnica avea şi darul de a prooroci, pentru că a văzut înainte moartea 

împăratului, despre care l-a şi înştiinţat. Apoi a văzut pe sfântul înger venind şi sfinţind firea apelor; precum şi 

alte preamărite taine dumnezeieşti i s-au descoperit. 

    Ajungând la adânci bătrâneţi, până pe vremea împărăţiei lui Leon (457-474) şi a lui Zenon (474-491), 

cunoscându-şi mai înainte ducerea sa către Dumnezeu, s-a odihnit în pace.                          www.doxologia.ro/ 

                          10 ianuarie - Sf. Antipa de la Calapodesti este mai putin cunoscut la noi, dar foarte cinstit de rusi si de  

                       greci. Rusii il cinstesc drept "sfant cuvios", iar grecii il cinstesc drept "sfant athonit", ca unul ce s-a distins  

                    intre calugarii de la Sfantul Munte.  

                           S-a nascut in anul 1816, in satul Calapodesti, din judetul Bacau. A intrat in monahism la Manastirea  

                      Calapodesti, la varsta de 20 de ani. Dupa doi ani a plecat la Muntele Athos si s-a stabilit la schitul romanesc  

                      Lacu. In randuiala aspra de la Schitul Lacu si-a petrecut 15 ani, dupa care s-a mutat la Manastirea Esfigmen,  

                      una dintre cele mai vechi manastiri ale Sfantului Munte. Aici a stat patru ani, iar in aceasta perioada a fost  

                   calugarit cu numele de Antipa si hirotonit diacon. 

                           In anul 1860, s-a reintors in Moldova si a vietuit prin manastirile din apropierea Iasului. Din anul 1865 

se  nevoieste in Man.Valaam. Iubind fericita liniste si instrainare, Cuv.Antipa s-a asezat la aceasta manastire in anul 1865, unde a 

trait inca 17 ani. În aceasta perioada a fost hirotonit preot. A trecut la cele vesnice la 10 ianuarie 1882 şi inmormantat in gropnita 

Manastirii Valaam. 

Canonizarea a fost facuta in Muntele Athos, in anul 1906. Biserica Ortodoxa Romana l-a trecut in randul sfintilor in  

iunie 1992. El este cinstit mai ales in manastirile din Sf.Munte, fiind singurul calugar athonit român trecut in randul sfintilor si 

numarat printre cei din urma cuviosi parinti ai Athosului.                                                                       www.crestinortodox.ro/ 

 

 

 

 

 

                                           13 ianuarie - Sfintii Ermil si Stratonic au trait in tinutul Iliricului si al Dunării de Mijloc, in  

                                    timpul persecutiilor declansate de imparatul Licinius (230-325).  

                                           Diaconul Ermil a fost chemat inaintea imparatului ca sa dea marturie despre necinstirea idolilor.  

                                    Ajuns in fata imparatului, a spus ca slujeste numai Dumnezeului nevazut, nu zeitatilor surde si  

                                    neinsufletite, facute de maini omenesti, din lemn ori din pietre, despre care "mai curand te apuca  

                                    rasul cat de neputincioase sunt, iar nu sa te inchini lor”. In urma acestei marturisiri, imparatul a  

                                    poruncit sa fie batut peste fata cu un bici de metal si sa fie intemnitat.  

                                        Dupa trei zile de stat in temnita, este intrebat daca refuza inchinare la Hristos. Pentru ca nu se 

leapada de cinstirea lui Hristos, este supus altor chinuri. In urma acestor patimiri, temnicerul Stratonic a simtit prin Duhul 

Sfant durerea lui Ermil si s-a ingrijit de ranile acestuia.  Este vazut de un ostas si parat imparatului ca se ocupa de vindecarea 

lui Ermil. Imparatul, vazand ca cei doi nu leapada credinta in Hristos, a poruncit sa fie omorati. Au primit moartea muceniceasca, 

in ziua de 13 ianuarie 303, la 3 kilometri de orasul Singidunum (Belgradul de azi).                                     www.crestinortodox.ro/ 
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