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În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă Îl oprea,
zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că
aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. Iar după ce S-a botezat Iisus, în clipa când ieşea
din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumbel şi
venind peste El. Şi iată, un glas din ceruri care a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.
Matei 3, 13-17
Cu adevărat, mare este sărbătoarea de astăzi. Căci astăzi pentru prima dată ni se arată la Iordan cele trei persoane ale
Preasfintei Treimi. Astfel, Fiul, smerindu-se, se botează în Iordan de la Ioan; Tatăl grăieşte din ceruri, zicînd: Acesta este
Fiul meu cel iubit întru Care am binevoit, iar Duhul Sfînt se pogoară ca un porumbel peste Iisus Hristos (Matei 3, 16-17).
Deci, astăzi ni s-a descoperit mai luminat taina Preasfintei Treimi. Astăzi cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu S-a
odihnit la Iordan peste Fiul. Astăzi Stăpînul Se smereşte şi cere să fie botezat de slugă. Astăzi Cel fără de păcat primeşte
botezul pocăinţei de la Ioan, ca să ne înveţe pe noi taina pocăinţei, a mărturisirii şi a spălării păcatelor prin căinţă şi lacrimi.
Astăzi se sfinţeşte apa Iordanului şi toate apele şi izvoarele pămîntului. Astăzi se sfinţeşte aghiasma mare prin semnul Crucii
şi prin pogorîrea darului Sfîntului Duh. Deci să mulţumim lui Dumnezeu că am ajuns cu bucurie la praznicul acesta mare al
Bobotezei şi să ducem cu evlavie sfînta aghiasmă în casele noastre. Prin ea ne sfinţim cu toţii, se sfinţesc casele şi fîntînile
noastre şi se izgonesc duhurile rele cu puterea Duhului Sfînt.
Astăzi Hristos, Mîntuitorul nostru iese în public la vîrsta de 30 de ani. Se arată lumii, se pregăteşte să vestească pe pămînt
Evanghelia mȃntuirii şi vine să caute şi să mîntuiască sufletele noastre. Să coborîm şi noi astăzi la Iordan, adică să venim la
biserică. Biserica este casa lui Dumnezeu. Aici este Iordanul şi apa cea vie care spală, adapă, dă viaţă şi înnoieşte lumea. Aici
este Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfînt împreună cu toţi sfinţii.
Să ieşim întru întȃmpinarea lui Hristos. Dar pentru aceasta se cere să ne căim de păcatele făcute, să ne spălăm în apele
Iordanului, adică să spălăm păcatele prin spovedanie şi lacrimi de pocăinţă. Apoi să ne împăcăm unii cu alţii, că dragostea
acoperă mulţime de păcate. Să ascultăm glasul Tatălui, Care ne grăieşte din cer; să ne înfricoşăm de smerenia Fiului, Care Se
botează de către Ioan în Iordan şi să odihnim în inimile şi casele noastre porumbelul Duhului Sfînt.
Deci, închinȃndu-ne cu credinţă şi evlavie Preasfintei Treimi, să cȃntăm împreună cu Biserica această sfȃntă cȃntare: În
Iordan botezîndu-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii S-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine
numindu-Te. Şi Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea Cuvȃntului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule şi
lumea ai luminat, mărire Ţie! Amin.
Pr. Ilie Cleopa – www.doxologia.ro
S-a deschis cerul, şi S-a coborât Duhul Sfânt... în chip trupesc, ca un porumbel" peste Fiul lui Dumnezeu, Care stătea în
Iordan. Şi glasul lui Dumnezeu-Tatăl s-a auzit din cer: „Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit".
O, de s-ar deschide şi ochii noştri sufleteşti! O, de-ar putea urechile noastre să audă glăsuirile cereşti! Am vedea că cerurile
sunt deschise deasupra noastră. L-am vedea pe Fiul lui Dumnezeu stând printre noi şi pe Duhul Sfânt plutind deasupra noastră
şi am auzi glasul lui Dumnezeu vestind dumnezeirea Mântuitorului lumii.
Dar numai cei curaţi cu inima văd cele dumnezeieşti. Cei întunecaţi de păcat văzând nu văd şi auzind nu aud. Oamenii au
văzut cerul în timpul Botezului Domnului, dar numai loan Botezătorul a văzut că cerul era deschis.
Mulţi L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos când a venit la Iordan, dar loan a fost singurul care a simţit că El era Fiul lui
Dumnezeu întrupat, iar ceilalţi îl vedeau ca pe un om obişnuit, un dulgher şi un fiu de dulgher.
Se poate ca nu doar Ioan să-L fi văzut pe Duhul Sfânt pogorât deasupra Lui în chip de porumbel, dar numai el a
priceput că Acela este Duhul Sfânt, în timp ce ceilalţi l-au luat drept un simplu porumbel în zbor.
Poate că mulţi au auzit la Iordan glasul lui Dumnezeu-Tatăl, dar numai loan a desluşit pe deplin mărturia lui
Dumnezeu despre Fiul Său, în timp ce celorlalţi li s-a părut că aud un tunet deasupra apelor, la fel ca şi mai târziu, când
oamenii au luat drept tunet răspunsul din cer al lui Dumnezeu-Tatăl la rugăciunea Fiului Său (In. 12, 28-29).
La fel şi astăzi, vedem norii acoperind cerul, dar nu vedem că cerul este deschis, inspirăm aerul, dar nu simţim Duhul
Sfânt pogorât asupra noastră şi a apelor, auzim cuvintele cântărilor bisericeşti, dar nu le pricepem puterea dumnezeiască.
Dar cu adevărat Se află între noi Cel ce a spus: „Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul
lor" (Matei 18, 20). Cu adevărat cerurile sunt acum deschise şi Ziditorul lor îl mărturiseşte acum pe Cuvântul Cel împreună
Veşnic cu El şi acum Se va pogorî Duhul Sfânt peste ape şi le va sfinţi.
Prin harul lui Dumnezeu, apa va deveni izvor de sănătate sufletească şi trupească, izvor de sfinţire, a noastră, a
caselor noastre şi a întregii naturi şi se va păstra nestricată vreme de mulţi ani, făcându-se un fel de glas al lui Dumnezeu, care
vesteşte că Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu pogorât pe pământ ca să ne renască spre nestricăciune şi să
ne aducă în Biserica cerească.
Să ne deschidem inimile prin credinţă şi deschizându-ne gurile spre slavoslovire, să strigăm din adâncul inimii: „Mare eşti,
Doamne şi minunate sunt lucrurile Tale şi nici un cuvânt nu este de ajuns pentru a lăuda minunile Tale!”. Amin.
Sf. Ierarh Ioan Maximovici – www.doxologia.ro

Luni, 7 ianuarie – Soborul Sf.Prooroc Ioan Botezătorul ;
Marţi, 8 ianuarie – Sf.Gheorghe Hozevitul;
Joi, 10 ianuarie – Sf.Cuv.Antipa de la Calapodeşti; Sf.Grigorie, Episcopul Nissei;
Vineri, 11 ianuarie – Sf.Teodosie, începătorul vieţii monahale de obşte
Sȃmbătă, 12 ianuarie – Sf.Mc.Tatiana diaconiţa;
Marcu Ascetul, Răspuns acelora care se îndoiesc despre dumnezeiescul botez, Filocalia vol.1
Sfântul botez este desăvârşit, dar nu desăvârşeşte pe cel ce nu împlineşte poruncile. Dumnezeieştile
Scripturi spun: „Hristos a murit pentru păcatele noastre“ (1 Cor. XV, 3) sau: „Ne-am îngropat cu El prin botez“ (Rom.VI, 4),
sau: „Cel ce a murit s-a îndreptat de păcat“ (Rom.VI, 3), sau „Păcatul nu va mai stăpâni peste noi“ (Rom.VI, 14), dacă vom
împlini poruncile; iar de nu le împlinim, suntem necredincioşi şi stăpâniţi de păcat. Căci credinţa stă nu numai în a ne
fi botezat în Hristos, ci şi în a împlini poruncile Lui. Că o dată ce ne-am îngropat cu El prin botez ne-a şi ridicat pe noi,
şi ne-a aşezat împreună cu Sine în cele cereşti. Dar nu e mai puţin vădit că ne-a dat şi porunci ca, împlinindu-le, să aflăm
desăvârşirea. Iar de nu le vom împlini, ne vom arăta stăpâniţi de păcat.
Dacă suntem ţinuţi sub păcat şi după botez, aceasta nu se întâmplă din pricină că botezul ar fi nedesăvârşit, ci
pentru că nesocotim porunca şi ne alipim de plăceri de bunăvoie, cum ne mustră dumnezeiasca Scriptură. Căci omul se
întoarce cu voia sa liberă la păcatul său, „ca un câine care vine la vărsătura sa“ (2 Petru II, 20–22). Pentru că nici botezul,
nici Dumnezeu, nici Satana nu sileşte voia omului. Oare n-au auzit aceştia că poruncile lui Hristos, cele date după
botez, sunt o lege a libertăţii? Este vorba de curăţirea întâmplată în chip tainic prin botez, dar care e aflată efectiv prin
porunci. Dacă însă botezându-ne nu ne-am eliberat de păcatul strămoşesc, e vădit că nu putem săvârşi nici faptele
libertăţii. Iar dacă putem să le săvârşim pe acestea, arătat este că tainic ne-am eliberat de robia păcatului, dar nesocotind
poruncile Celui ce ne-a curăţit pe noi, suntem purtaţi de păcat. Căci cel robit păcatului cum se poate curăţi însuşi pe sine de
toată întinăciunea trupului şi a duhului, odată ce nu are libertatea şi puterea trebuincioasă, ci e ţinut sub păcat? Iar dacă ai
stăpânire peste patimi, poţi cunoaşte că nu eşti ţinut sub ele prin puterea lor, ci din pricina voinţei tale. Deci toate câte ni le
spune Scriptura despre curăţire, ni le spune ca unor oameni liberi şi ca unor oameni liberi ne dă îndemnul să nu
rămânem în asemenea gânduri, ci să iubim libertatea, având puterea să înclinăm spre ceea ce vrem, fie bine, fie rău.
Întrebare: Dacă ne-am eliberat la botez, de ce nu vedem aerul libertăţii, cum îl văd cei ce se nevoiesc?
Vederea noastră este întunecată de plăcerile cu voia şi de nesocotirea poruncilor pe care aceia le-au împlinit. Căci
omul se eliberează prin darul lui Hristos, dar voia sa stăruie pe lângă ceea ce iubeşte, chiar după ce s-a botezat, din pricina
libertăţii sale. Hristos vrea ca fiecare din noi să se nevoiască potrivit cu botezul, ca să nu se abată spre rău, ci să
stăruiască în bine. Desigur, precum omul pătimea de silă sub robia stăpâniilor (rele), Dumnezeu putea să ne slobozească şi
să ne facă neschimbători tot cu sila. Dar n-a făcut aşa, ci prin botez ne-a scos cu sila din robie, desfiinţând păcatul prin
cruce, şi ne-a dat poruncile libertăţii, dar a urma sau nu poruncilor a lăsat la voia noastră liberă. Drept aceea,
împlinind poruncile ne arătăm dragostea faţă de Cel ce ne-a eliberat; iar nepurtând grijă de ele sau neîmplinindu-le,
ne dovedim împătimiţi de plăceri… Pentru că nevoinţele celor credincioşi sunt porunci. Rugăciunea e poruncă; postul e tot
poruncă; privegherea, de asemenea, e poruncă; dărnicia, la fel, e poruncă; curăţirea gândurilor e şi ea poruncă... De aceea,
celor ce au primit puterea de a împlini poruncile, Hristos le porunceşte ca unor credincioşi să se nevoiască, să nu se
întoarcă spre cele dinapoi, nu pentru că prin porunci ar avea să şteargă păcatul, ci ca să nu se mai întoarcă pe ei înşişi
la cele dinapoi. Deci aceste porunci nu scot afară păcatul (căci aceasta s-a făcut numai prin cruce), ci păzesc condiţiile
libertăţii voastre. Nu vreo rămăşiţă a păcatului lucrează în noi după botez (căci acesta dă dezlegarea deplină), ci faptul
că noi înşine ne înfăşurăm cu voia liberă în legăturile care au fost dezlegate prin împlinirea poruncilor. Pentru că două
sunt pricinile lucrării păcatului în noi şi amândouă sunt de la noi: una lucrează pe măsura neîmplinirii poruncilor, iar
cealaltă ne stăpâneşte cu putere din cauza faptelor noastre rele de după botez. Şi numai Dumnezeu înlătură această
lucrare, dacă îl rugăm prin milostenie, prin rugăciune şi prin răbdarea necazurilor ce vin asupra noastră. Dar şi pe acestea ni
le dăruieşte, în chip ascuns, tot harul dat nouă prin botez.
Marcu Ascetul, extras din Filocalia vol.1
Sfinţirea caselor . Biserica a stabilit ca sfințirea caselor credincioșilor să se facă prin două rânduieli de
slujbă distincte care nu se exclud una pe alta, ci se completează reciproc. Prima rânduială este stropirea
caselor cu aghiasma mare în ajunul Bobotezei. La fel de importantă este cea de a doua rânduială și
anume slujba sfeștaniei sau aghiasmei mici care se săvârșește la mutarea în casă nouă și apoi se
repetă în fiecare an. Prin sfințirea casei, așezăm casa sub oblăduirea lui Dumnezeu. Casa nesfințită, ca și
omul nebotezat, este vulnerabilă lucrării răului. În casa sfințită omul este ocrotit în fața relelor, dacă el
însuși nu aduce răul în casă prin săvârșirea lui și printr-o viață depărtată de Dumnezeu.
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Programul săptămânii 6 ianuarie – 13 ianuarie 2019
8 - 12 - Sf.Liturghie (Botezul Domnului) şi Sfinţirea Mare a apei – Pr.Ticu
17 – 18 - Vecernia şi acatistul Sf.Ioan Botezătorul – Pr.Ticu
8 - 12 - Sf.Liturghie (Soborul Sf.Ioan Botezătorul) – Pr.Ticu
- Program administrativ (zi liberă)
9 – 11
- Taina Sf.MASLU
17 - 18
- Slujba acatistului – Pr.Ticu
8 - 11
- Sf.Liturghie şi pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu
17 – 18 - Vecernia după Botezul Domnului – Pr.Dragoş
8 - 12 - Sf.Liturghie (Începutul propovăduirii Domnului) – Pr.Dragoş
17– 18 - Paraclisul Maicii Domnului – Pr.Dragoş

