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Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de prooroci: «Iată, Eu trimit pe îngerul 
Meu înaintea feţei Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările 
Lui». loan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeei şi toţi cei 
din Ierusalim şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Iar loan 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 puternic 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) 

Duminica de astăzi dinaintea Botezului Domnului este cea dintâi Duminica a 

Anului Nou pe care l-am început. Tocmai de aceea am vorbit astăzi despre 

desăvârşirea creştină în Hristos, care este scopul suprem al 

fiecărui credincios ortodox pe pământ. Aţi auzit ce ne învaţă Sfânta Scriptură şi 

Sfinţii Părinţi despre desăvârşire. Începutul desăvârşirii este curăţirea de patimi 

sau despatimirea, care se face prin pocăinţă, spovedanie, rugăciune şi post. 

Mijlocul desăvârşirii este iluminarea, adică plantarea virtuţilor în locul patimilor 

cu ajutorul harului Sfântului Duh. Iar sfârşitul său cununa desăvârşirii este 

dumnezeiască dragoste de Dumnezeu şi de oameni. Toate faptele bune ne ajută 

la desăvârşire, dar cel mai mult rugăciunea, postul, fecioria sau curăţia, 

smerenia, milostenia şi dumnezeiasca dragoste care este Însuşi Dumnezeu. 

Primul semn al desăvârşirii este să aibă creştinul dragoste desăvârşită către 

oameni, după cuvântul: Cine iubeşte pe Dumnezeu, acela iubeşte şi pe aproapele 

sau (I Ioan 4, 21). Al doilea semn al celor desăvârşiţi este să iubească la fel pe 

toţi oamenii, atât pe duşmani, cât şi pe prieteni (Matei 5, 44; 10, 37). Al treilea 

semn al celor desăvârşiţi este să-şi pună cineva sufletul pentru alţii (II Corinteni 

12, 15; I Tesaloniceni 2, 8). Al patrulea semn al celui desăvârşit este a şti 

cineva să-şi stăpânească cu desăvârşire limba (Iacov 3, 2). Al cincilea semn al 

celor desăvârşiţi este a nu se rezemă cineva pe puterea sa duhovnicească (Iov 9, 

20; Filipeni 3, 12). Al şaselea semn al celor desăvârşiţi este a nu avea frică de 

moarte, deoarece dragostea scoate afară desăvârşit frică (I Ioan 4, 18). Al 

şaptelea semn al desăvârşirii este a avea cineva desăvârşită 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 desăvârşiţi este a se cunoaşte omul pe sine 

şi a avea în el roadele Duhului Sfânt care sunt: dragostea, bucuria, pacea, 

îndelunga răbdare şi toate celelalte (Gălăteni 15, 23). Al nouălea semn al celor 

desăvârşiţi este să aibă în inima lor totdeauna numai înţelesurile simple ale 

lucrurilor, fie în vreme de veghe a trupului, fie în somn (Filocalia, vol. ÎI, p. 52). 

Sfântul Ioan Botezătorul este modelul desăvârşirii creştine mai ales pentru 

bărbaţi, prin marile sale virtuţi: viaţa îngereasca în post, rugăciune, feciorie şi 

linişte şi apoi mărturisirea Evangheliei lui Hristos în lume prin cuvânt, prin 

exemplul personal şi prin propria jertfă a vieţii pământeşti. 

Acum la început de an nou să luăm de model pentru mântuire şi 

desăvârşire a vieţii noastre în Hristos, atât pe Maica Domnului, cât şi pe 

Sfântul Ioan Botezătorul, ca şi pe toţi sfinţii Bisericii noastre. Femeile să 

râvnească mai ales virtuţile Maicii Domnului: fecioria, mergerea regulată la 

biserică, rugăciunea cu lacrimi, ascultarea, smerenia, milostenia şi naşterea de 

copii. Iar bărbaţii să râvnească a urca pe scara desăvârşirii, urmând virtuţile 

Sfântului Ioan Botezătorul: rugăciunea, postul, înfrânarea trupului, tăcerea, 

liniștea, mărturisirea credinţei ortodoxe prin viaţă proprie, prin cuvânt şi, la 

nevoie, prin jertfa propriei vieţi. 

Să ne silim, fraţii mei, a urma lui Hristos şi sfinţilor Lui. Să punem început 

bun de pocăinţă, de împăcare, de înnoire duhovnicească a vieţii noastre, prin 

toate faptele bune, dar mai ales prin rugăciune şi iubire care formează cea mai 

scurtă cale a desăvârşirii noastre în Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Căruia I se 

cuvine slava, în vecii vecilor. Amin.        

Părintele Cleopa – www.crestinortodox.ro 

Botezul Domnului întrece toate puterile 

omenești de înțelegere. Acesta însumează 

o victorie dincolo de tot ceea ce 

nădăjduiește și pentru care se roagă 

omenirea, o măreție a iertării și puterii 

care le întrece pe celelalte (botezul de sub 

Legea lui Moise și sub propovăduirea lui 

Ioan – n.tr.) mai mult decât soarele care 

strălucește mai tare decât stelele. Mai 

mult decât aceasta, dacă cuvintele 

drepților sunt aduse aminte, ele 

demonstrează mult mai decisiv superiori-

tatea sa fără de asemănare. Noi nu trebuie 

să ne mai abținem de la mărturisirea ei, ci 

folosind ceea ce ne-a spus Domnul 

Hristos ca și reper, să căutăm de-a lungul 

căii, ca într-o oglindă sau într-un labirint. 

Noi trebuie să vorbim, nu în așa fel încât 

să scădem măreția subiectului, cu o 

expunere a slăbiciunii trupului și cu 

ajutorul unei gândiri care este supusă 

răutății. Noi trebuie să vorbim astfel încât 

să amplificăm măre-ția și îndelungata 

îndurare a bunătății Bunului Dumnezeu în 

îngăduința gângăviei noastre, care 

încearcă să vorbească despre minunile 

iubirii și iertării în Iisus Hristos. 

(Sf. Vasile cel Mare – www.doxologia.ro) 

Să discutăm în câteva cuvinte despre 

diferitele tipuri de botez. Moise boteza, 

dar în apă, în ploaie și în mare; însă 

aceasta el o făcea în mod închipuit. Și 

Ioan boteza, nu după obiceiul evreilor, nu 

numai în apă, ci și pentru iertarea 

păcatelor; însă nu într-o manieră complet 

spirituală, pentru că nu a adăugat: în duh. 

Iisus boteza, dar în Duhul; și aceasta 

este desăvârșirea. De asemenea este și un 

al patrulea botez care este realizat prin 

martiriu și sânge, în care Hristos Însuși a 

fost botezat și este de departe mai cinstit 

decât celelalte, cu atât mai mult că nu este 

murdărit printr-o păcătuire repetată. Și 

mai este și al cincilea, dar mai greu, cel al 

pocăinței; cu care David în fiecare noapte 

și-a udat patul său spălându-l cu lacrimi. 

(Sf.Grigorie de Nazianz -www.doxologia.ro) 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Programul săptămânii  3 ianuarie 2021 –  10 ianuarie 2021 

Duminică     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Predica Sf.Ioan Botezătorul) -   Pr.Dragoș 

 15 - 20 - Mersul cu botezul ȋn parohie – preoții 

Luni     11 - 20 - Mersul cu botezul ȋn parohie – preoții 

Marţi     11 - 17 - Mersul cu botezul ȋn parohie – preoții 

 17 - 18 - Vecernia Botezului Domnului 

Miercuri     8 – 12 - Sf.Liturghie (Botezul  Domnului ) - Pr.Dragoș 

     15 - 20 - Mersul cu botezul ȋn parohie – preoții 

Joi     8 – 12 - Sf.Liturghie ( Sf.Ioan Botezătorul ) - Pr.Dragoș 

Vineri  - Program administrativ (zi liberă) 

Sâmbătă     8 – 11 - Sf.Liturghie și pomenirea celor adormiți -   Pr.Dragoș 

 17 - 18 - Vecernia duminicii după Botezul Domnului – Pr.Ticu 

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

    Miercuri, 6 ianuarie – Botezul Domnului. 

            Joi, 7 ianuarie – Soborul Sf.Proroc Ioan Botezătorul. 

                Vineri, 8 ianuarie  – Sf.Cuv.Gheorghe Hozevitul; Sf.Cuv.Domnica. 

                     Duminică, 10 ianuarie – Sf.Ier.Grigorie, episcopul Nyssei; Sf.Cuv.Antipa de la Calapodești. 

                                      

 

Vineri, 8 ianuarie  – Sf.Cuv.Gheorghe Hozevitul  - s-a născut în insula Cipru pe la jumătatea secolului al VII-lea. După 

moartea părinților săi, dorind să îmbrățișeze viața monahală, evită căsătoria planificată de unchiul său, își ia o parte din avere, 

pe care o împarte săracilor, și fuge pe ascuns în Țara Sfântă, unde se nevoia duhovnicește un frate de-al sau mai mare. După ce 

se închină la Mormântul Domnului, Cuv.Gheorghe se întâlnește cu fratele său, însă pleacă într-o mănăstire din pustia 

Hozeva, aflată la o distanță de numai 20 de kilometri de Ierusalim, pe drumul ce coboară către Ierihon. După ce a fost tuns în 

monahism, tânărul nevoitor a fost dat spre ascultare unui bătrân foarte aspru. Cu toate că era blând, răbdător și smerit, el 

era adesea nedreptățit de bătrânul său. Cuviosul a fugit din mănăstire, temându-se ca nu cumva să aibă parte de slava 

deșartă, și a mers la fratele sau, în lavra de lângă Iordan. În acest loc s-a nevoit sfântul vreme îndelungată, ascultând de fratele 

sau ca și de un părinte mai mare. Sfântul capătă darul înainte-vederii și al facerii de minuni. Astfel, în anul 614, anunță invazia 

perșilor asupra Țării Sfinte. Altă dată, sfântul a făcut să dea rod un copac uscat și a îmblânzit un leu sălbatic doar cu cuvântul. 

După adormirea în Domnul a fratelui sau, Cuviosul Gheorghe s-a întors la mănăstirea lui de metanie, în pustia Hozeva. 

Starețul acesteia, cunoscând viețuirea lui înaltă, l-a rânduit într-o chilie retrasă și i-a îngăduit un mod de viață pustnicesc. Toată 

săptămâna petrecea zăvorât, iar în obște cobora doar duminica pentru bucuria fraților și participarea la Sfânta Liturghie. 

Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul a fost înmormântat în mănăstirea care îi poartă astăzi numele, pe care a și condus-o 

duhovnicește vreme de mai mulți ani. Sfintele sale Moaște, așezate astăzi în biserica mare a mănăstirii. 

Cuvânt al Cuviosului Gheorghe Hozevitul 

"Credeți-mă, chiar dacă un om ar putea să facă din nou cerul și pământul, dar ar disprețul cu mândrie pe aproapele său, munca 
sa ar fi deșartă și partea sa ar fi cu fățarnicii. Nu poți să te apropii de Dumnezeu, dacă nu ești în pace cu aproapele tău. Toate 
păcatele și patimile au ca izvor mândria și duc la moarte, iar ascultarea și supunerea către Domnul sunt viață, bucurie și lumina." 

 

                                           Botezul Domnului în iconografie                                                       www.crestinortodox.ro/ 

                      Icoana Botezului Domnului urmărește să scoată în evidență divino-umanitatea lui Hristos, arătarea 

Sfintei Treimi și creația restaurată. 

În partea superioară a icoanei apare o emisferă care reprezintă cerurile care se deschid. Uneori, dintr-un nor, iese mâna 

Tatălui care binecuvîntează. Din acest cerc pleacă raze de lumină care luminează porumbelul. Duhul este reprezentat în chip 

de porumbel și arată că a încetat robia păcatului asupra oamenilor și adeverește că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 

Ioan Botezătorul stă pe malul Iordanului în partea dreaptă a lui Hristos, cu un picior așezat în urma celuilalt. Cu o 

expresie de cutremurare, întinde mâna dreapta și atinge capul lui Hristos. În unele icoane, Mântuitorul este pictat făcând un pas 

spre Sfântul Ioan Botezătorul și plecând capul sub mâna acestuia. Astfel, se dorește să se arate că Domnul fiind lipsit de păcat 

nu avea nevoie de botez. El acceptă botezul de bunăvoie și din smerenie pentru mântuirea noastră. 

Pe partea cealaltă a râului Iordan pictat sub forma unei peșteri, se află îngerii, semn că cetele îngerești au fost martore 

nevăzute ale petrecerii în trup a Domnului , dornice să înțeleagă cât mai mult din taina cea din veac ascunsă a Lui Dumnezeu. 

Hristos binecuvântează apele cu dreapta Sa și le pregătește să devină apele botezului pe care le sfințește cu propriul 

Său trup. Apa își schimbă semnificația; în trecut imagine a morții (potop), în prezent devine izvor de apă vie. Hristos este 

înfățișat intrând în apă ca intr-un mormânt. Iordanul are forma unei grote întunecoase - imaginea iconografică a iadului, 

cuprinzând tot trupul Domnului - chip al înmormântării, reprodus în Taina Botezului prin cufundarea totală. Această reprezentare 

ne descoperă că Hristos urmărește prin botezul Sau să ridice întreg neamul omenesc din păcat și moarte. 

Uneori Hristos este înfățișat stând în picioare pe două dale de piatră ce formează o cruce sub care se află șerpi cu capetele 

ridicate. Balaurii îl simbolizează pe diavol și pe îngerii lui. 

 

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit 

Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; și Duhul în chip de porumbel a adeverit închinarea Cuvântului. Cel ce 

Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă Ție.                  (Troparul Botezului Domnului) 
 

 

 


