2013 - Anul omagial al SfinŃilor ÎmpăraŃi Constantin şi Elena
www.ParohiaMartisor.ro

Anul III nr. 1 (53)
6 ianuarie 2013
Duminica Botezului Domnului
(Boboteaza – Botezul Domnului)

"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 trebuinŃă 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)
Să luăm aminte cum a zis Părintele ceresc lui Iisus, vorbind cu El:
"Tu esti Fiul Meu cel iubit, intru Tine bine am voit". Doamne, ce
vrea să ne spună nouă acest cuvânt unic (asemenea tuturor cuvintelor
Sfintei Evanghelii si Scripturii)! Când din taina tainelor cerului
Părintele ceresc Ii spune Lui Iisus: "Tu esti Fiul Meu cel iubit”"
simtim oarecum o mustrare noi, oamenii, pentru că nu am fost
vrednici să ne spună nouă, fiecăruia dintre noi: Tu sau voi sunteti fiii
mei cei iubiti. Desi psalmistul rostise tot din graiul Părintelui ceresc:
"Eu am zis: Voi dumnezei sunteti, si toti fii ai Celui Preainalt".
Iisus S-a botezat, dar nu pentru păcat; căci nu avea păcate. Iar a
doua zi după botez, cănd Iisus a venit la Iordan, Ioan a arătat către
Iisus si le-a spus ucenicilor: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică
păcatul lumii". Si zic Părintii (Sf. Ioan Gură de Aur): Ce a vrut să
insemne acest cuvant? Pe de o parte: L-a descoperit pe Iisus - Mielul;
iar mielul e simbol al jertfei, care, la rândul ei, e puterea care
infrânge păcatul. Si, mai adanc, jertfa nu e legată numai de păcat; e
legată de taina creatiei. Orice creatie poartă in ea taina jertfei. Si o
spun cu gând curat - de la Dumnezeu, nu de la mine - că asa trebuie
să traiască omul, in orice act al lui, ca o stare de jertfă. Si dacă ar trăi
această constiintă de jertfă in actul cel mai intim, din care se
odrăsleste un copil in lume, dacă ai trăi constiinta jertfei, că dăruiesti
ce ai curat in tine si sfant, in constiinta unui act creator, dumnezeiesc,
nu s-ar mai naste handicapati si bolnavi mintal, violenti si criminali,
ci s-ar naste - cum avem atâtea cazuri - oameni drepti, curati,
cuminti, savanti, intelepti si sfinti. Jertfa e taina tainelor actului
creator. De aceea a zis Ioan: "Iată Mielul Cel ce ridică păcatul
lumii", ca să le arate celor de fată: Iisus, Care a venit la botez, nu e
asemenea vouă, care veniti să vă strigati păcatele; El a venit pentru
păcatul vostru; pentru că El e Mielul, Cel ce ridică păcatul vostru.
Prin insăsi Întruparea si nasterea Lui de la Duhul Sfânt si din
Fecioara a inceput ridicarea păcatului.
Si auziti ce a spus Tatăl despre Iisus, Care S-a botezat acum: "Tu
esti Fiul Meu cel iubit intru Care am binevoit". Tu esti Icoana,
modelul tuturor celorlalti; care dacă vor veni la Tine când Tu ii vei
chema si le vei zice: "Veniti la Mine toti cei impovărati si osteniti, si
Eu vă voi odihni pe voi", si vor răspunde la sfintenia Ta, la jertfa Ta,
atunci voi spune si despre ei : Prin Tine si ei sunt fiii Mei.”
Părintele Constantin Galeriu - http://www.crestinortodox.ro

Sărbătoarea Bobotezei sau a Epifaniei dezvăluie multe
adevăruri teologice(...)
In primul rând, cei care sunt botezati si mirunsi se
numesc crestini nu numai prin faptul că sunt ucenicii lui
Hristos, dar si pentru că primesc pecetea Duhului Sfânt. [In
limba greaca χρισµα. Acest cuvânt inseamnă miruire,
ungere, pecetluire ]. De altfel, cele două particularitati ale
crestinului nu se contrazic, pentru că suntem ucenicii lui
Hristos prin harul pe care il primim prin Sfintele
Taine. După cum spune Sfântul Nicodim Aghioritul, toti
crestinii pot fi considerati unsi ai Domnului, “miruiti cu
pecetea desăvârsitoare“, prin care se pun in lucrare harul si
impărtăsirea Sfântului Duh. Dacă regii, preotii, si pororocii
Vechiului Testament se numeau unsii lui Dumnezeu, chiar
dacă se pecetluiau cu ulei obisnuit si nedesăvârsit, cu atât
mai mult sunt numiti unsi ai Domnului cei care s-au pecetluit
cu Pecetea Sfântă. Ungerea in Duhul Sfânt, care este legată
de iluminarea si de limpezirea mintii, este arvuna Duhului si
pecetea lui Dumnezeu.
In al doilea rând, prin Botez, omul primeste arvuna
Duhului, dar are posibilitatea să ajungă la plinirea
acestuia. Sfântul Grigorie Palama spune că asa cum pruncul
primeste de la părintii săi putinta de a se face om matur si
mostenitor al averii părintesti atunci când implineste vârsta
potirivită, dar pierde mostenirea dacă intre timp moare, la fel
se intâmplă si cu crestinul. Prin Botez, omul a primit
puterea de a deveni fiu al lui Dumnezeu si mostenitor al
bunătătilor vesnice, dar numai dacă intre timp nu moare cu
moarte duhovnicească, adică prin păcat. Asadar, dacă omul
pierde comuniunea cu Dumnezeu, murind duhovniceste, el
pierde sansa pe care a primit-o prin Botez. Desigur, harul nu
se pierde, pentru că nu părăseste inima omului, dar nu mai
lucrează mântuirea.
In al treilea rând, atunci când harul de la Botez este
acoperit de păcat, trebuie neapărat să urmeze botezul
pocăintei si al lacrimilor; tunderea monahală se mai numeste
si al doilea botez pentru că este inceputul vietii de pocăinŃă
si de curăŃire prin care omul reajunge la slava pierdută.
Mitrop. Hierotheos Vlachos - Predici la Marile Sărbători,

http://www.razbointrucuvant.ro

„La Cina cea de Taină s-au intâlnit amândouă pastele: si pastele iudaic si pastele nostru; Hristos a pus unuia capăt, iar
celuilalt i-a dat inceput. Si acum la Iordan a implinit botezul iudaic, dar in acelasi timp a deschis usile botezului Bisericii;
precum atunci la o singură masă, tot asa acum la un singur râu, a săvârsit si umbra, dar a adăugat si adevărul.”
Sfântul Ioan Gură de Aur - Scrieri – Partea a III a - Omilii la Matei

"Botezul este şi mormânt şi înviere. Căci „se îngroapă omul vechi dimpreună cu păcatul şi învie cel nou, înnoit
după chipul Celui Ce l-a zidit” (Col 3, 10). Ne dezbrăcăm şi ne îmbrăcăm. Dezbrăcăm vechea haină, cea întinată
de mulţimea păcatelor, îmbrăcăm pe cea nouă, curăţită de orice pată. Ce spun ?! Îl îmbrăcăm pe Însuşi Hristos!
Căci zice: „câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Gal 3, 37)." (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Dacă după Sf. Botez mai păcătuim aceasta se întâmplă din două cauze: „una lucrează pe măsura neîmplinirii
poruncilor, iar cealaltă ne stăpâneşte cu putere, datorită faptelor rele făcute după Botez. şi numai Dumnezeu înlătură
această lucrare, dacă-L 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 Botezului” După Botez, omul trăieşte supus „ispitelor”
diavolului, dar aceasta nu este decât o încercare continuă a voinŃei umane libere şi nu o consecinŃă a păcatului lui
(Sfântul Marcu Ascetul, Răspuns acelora care se îndoiesc despre Dumnezeiescul Botez…, Filocalia I)
Adam.
În ziua de 1 ianuarie 2013 după Sfânta Liturghie şi la finalul slujbei de Te Deum, în Catedrala patriarhală a avut loc
proclamarea oficială a anului 2013 ca An omagial al SfinŃilor ÎmpăraŃi Constantin şi Elena în Patriarhia Română.
Patriarhul României a rostit un cuvânt de învăŃătură în care a elogiat viaŃa deosebită a SfinŃilor ÎmpăraŃi şi a
subliniat sprijinul deosebit acordat creştinismului. "Proclamarea Anului omagial al SfinŃilor ÎmpăraŃi Constantin şi
Elena este în primul rând motivată de împlinirea a 1.700 de ani de când Sfântul Împărat Constantin a emis Edictul de
libertate religioasă de la Mediolan. Această libertate religioasă pentru toate religiile a făcut ca şi creştinii să nu mai fie
persecutaŃi. Anul 313 este o piatră de hotar. Aproape 300 de ani, creştinii au fost persecutaŃi că nu se închinau împăratului
şi zeilor păgâni greco-romani. De aceea, mulŃi dintre ei au fost ucişi în chinuri deosebite, episcopii şi preoŃii au fost duşi în
închisori, mutilaŃi şi ucişi; astfel calendarul nostru, din primele trei veacuri, este plin de sfinŃi martiri sau mucenici ca
urmare a politicii mai multor împăraŃi romani de a persecuta pe creştini", a spus Preafericirea Sa.
De asemenea, a arătat că Sfântul Împărat Constantin cel Mare a fost un om cu chemare de la Dumnezeu
pentru schimbarea Europei şi a lumii întregi. "În primul rând noi cinstim pe SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin şi Elena pentru
că au fost mărturisitori ai lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu care S-a făcut om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea
lor. De asemenea, îi cinstim ca fiind susŃinători şi ajutători ai Bisericii. Nu numai că a eliberat pe episcopi şi preoŃi din
închisoare, ci i-a şi chemat să ajute la formarea şi educarea unei societăŃi noi creştine. De aceea, episcopii şi preoŃii erau
încurajaŃi să propovăduiască eliberarea sclavilor din robie; SfinŃii ÎmpăraŃi au dăruit unele imobile publice împărăteşti
numite "basilica" care erau folosite pentru judecată publică sau pentru a anunŃa hotărârile imperiale. El a oferit astfel de
basilici creştinilor pentru că multe biserici au fost dărâmate de împăraŃii prigonitori romani."
Prin legile emise, SfinŃii ÎmpăraŃi Constantin şi mama sa Elena au fost nu doar buni creştini, ci şi apărători ai
demnităŃii umane. "Sfântul Împărat Constantin a dat legi şi decrete imperiale prin care a modificat legislaŃia romană
păgână. Astfel a interzis răstignirea, zdrobirea picioarelor şi arderea trupului cu fierul roşu. Deci, a interzis tortura care se
practica foarte des în timpul împăraŃilor păgâni. A pedepsit adulterul, a interzis avortul, deci o mulŃime din legile creştine
de mai târziu au temelie în legislaŃia din timpul SfinŃilor ÎmpăraŃi. De asemenea, au încurajat ajutorarea săracilor, a
văduvelor, a bătrânilor, a bolnavilor".
Pentru şcolile de teologie din Patriarhia Română, anul 2013 este şi Anul comemorativ "Dumitru Stăniloae".
Cu acest prilej, va fi organizat un concurs naŃional privind cunoaşterea vieŃii şi operei părintelui Dumitru Stăniloae
(1903-1993), cel mai mare teolog român.
www.ziarullumina.ro

SfinŃi ai săptămânii:
10 Ianuarie – Sf.Antipa de la Calapodeşti (+ 1882)
10 Ianuarie - Sf. Grigore de Nyssa (+ 395)
11 Ianuarie - Sf.Teodosie cel Mare, Începătorul vieŃii de obşte (+ 529)
12 Ianuarie - Sf.Mc.Tatiana diaconiŃa (sec. al III-lea). PărŃi din moaştele Sfintei se găsesc din 1949 în Catedrala
mitropolitană din Craiova, în aceeaşi raclă cu moaştele Sf. Ier. Nifon al Constantinopolului şi ale Sf. Mc. Serghie şi Vah.
Programul săptămânii
Ziua
ORA
Duminică
Duminică
Luni
Vineri
Vineri
Sâmbătă
Sâmbătă
Duminică

6 ianuarie
6 ianuarie
7 ianuarie
11 ianuarie
11 ianuarie
12 ianuarie
12 ianuarie
13 ianuarie

8 - 12
17 – 19
8 - 12
9 - 11
17 – 18
8 - 12
17 – 18
8 - 12

6 ianuarie 2013 – 13 ianuarie 2013
Slujbe
- Sf. Liturghie (Botezul Domnului ) şi SfinŃirea Mare a apei
- Vecernia şi acatistul Sf.Ioan Botezătorul
- Sf. Liturghie (Sf.Ioan Botezătorul)
- Taina Sf.Maslu
- Slujba acatistului
- Sf. Liturghie şi pomenirea celor adormiŃi
_Vecernia Duminicii după Botezul Domnului
- Sf. Liturghie (Duminica după Botezul Domnului)

