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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)                    

 

Duminica de astăzi dinaintea Botezului Domnului este cea dintâi Duminică a Anului Nou pe care l-am început. Tocmai de 
aceea am vorbit astăzi despre desăvârșirea creștină în Hristos, care este scopul suprem al fiecărui credincios ortodox pe 
pământ. Ați auzit ce ne învață Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți despre desăvârșire. Începutul desăvârșirii este curățirea de 
patimi sau despătimirea, care se face prin pocăință, spovedanie, rugăciune și post. Mijlocul desăvârșirii este iluminarea, 
adică plantarea virtuților în locul patimilor cu ajutorul harului Sfântului Duh. Iar sfârșitul sau cununa desăvârșirii este 
dumnezeiasca dragoste de Dumnezeu și de oameni. Toate faptele bune ne ajută la desăvârșire, dar cel mai mult 
rugăciunea, postul, fecioria sau curăția, smerenia, milostenia și dumnezeiască dragoste care este Însusi Dumnezeu.  

 În sărbătorile de la Nașterea și Botezul Domnului, Biserica Ortodoxă ne-a pus în față două modele ale sfințeniei și 
desăvârșirii creștine, pe cei mai mari sfinți ai Bisericii lui Hristos, adică pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul.  

 Preasfânta Fecioară Maria este model al desăvârșirii pentru noi toți, dar mai ales pentru femeile creștine, prin cele 
mai mari virtuți ale ei: credința puternică în Dumnezeu, ascultare, feciorie (curăție), rugăciune neîncetată, smerenie, care au 
făcut-o vrednică să nască în trup omenesc pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.  

 Sfântul Ioan Botezătorul este modelul desăvârșirii creștine mai ales pentru bărbați, prin marile sale virtuți: viață 
îngerească în post, rugăciune, feciorie și liniște și apoi mărturisirea Evangheliei lui Hristos în lume prin cuvânt, prin exemplul 
personal și prin propria jertfă a vieții pământești.  

 Acum la început de an nou să luăm de model pentru mântuire și desăvârșire a vieții noastre în Hristos, atât pe Maica 
Domnului, cât și pe Sfântul Ioan Botezătorul, că și pe toți sfinții Bisericii noastre. Femeile să râvnească mai ales virtuțile Maicii 
Domnului: fecioria, mergerea regulată la biserică, rugăciunea cu lacrimi, ascultarea, smerenia, milostenia și nașterea de copii. 
Iar bărbații să râvnească a urca pe scara desăvârșirii, urmând virtuțile Sfântului Ioan Botezătorul: rugăciunea, postul, înfrânarea 
trupului, tăcerea, liniștea, mărturisirea credinței ortodoxe prin viață proprie, prin cuvânt și, la nevoie, prin jertfa propriei vieți.  

 Să ne silim, frații mei, a urma lui Hristos și sfinților Lui. Să punem început bun de pocăință, de împăcare, de înnoire 
duhovnicească a vieții noastre, prin toate faptele bune, dar mai ales prin rugăciune și iubire care formează cea mai scurtă cale a 
desăvârșirii noastre în Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Căruia I se cuvine slavă, în vecii vecilor. Amin.  

                                                                                                          Sf. Ioan-Gură-de-Aur -  www.crestinortodox.ro 
 

 

Atitudinea Sfântului Ioan de a se retrage și a face loc Mântuitorului este o lecție absolut extraordinară, care nu se 
întâlnește frecvent între oameni. S-a întâmplat cu Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că nu ispita sau tentația de a fi lider îl 
trimisese pe el în pustie să mănânce rădăcini, miere sălbatică, să se îmbrace cu blănuri de animale. 

 Altfel, lumea ipocrită în care trăia nu ar fi fost atrasă de exemplul său. Semnul cel mai convingător al conștiinței misiunii 
sale este cel pe care l-ați amintit și dumneavoastră, retragerea pentru a lăsa loc adevăratului lider. Și în lumea de astăzi 
orbită, amăgită, prinsă în capcane nenumărate, dacă ar apărea un exemplu atât de autentic, ca cel al Sfântului Ioan Botezătorul, 
toată lumea și-ar întoarce privirile spre el. Dar nu la nivelul discursului numai, ci mai ales la nivelul viețuirii și al făptuirii. 
Acest lucru a avut foarte mare impact în cazul Sfântul Ioan Botezătorul: consecvență dintre discurs și viață proprie.  

 Neconcordanța dintre vorbă și faptă face ca lucrarea noastră preoțească să rămână deseori fără nici un rezultat. Un om care 
renunță la tot confortul vieții, care se leapădă de toate, care nu mai are nici un fel de aspirație lumească, poate să spună: 
„Lepădați-vă de cele lumești!”, cu șansa de a fi credibil. Un om care se bucură de toate ofrandele acestei lumi nu poate să 
spună: „Lepădați-vă de ofrandele acestei lumi”. Când este pusă în fața comparației, nu are încotro și recunoaște. Sigur că există 
termeni de comparație în trecut: Sfântul Ioan Botezătorul, Mântuitorul Hristos însuși, Sfinții Bisericii și Părinții, călugării de 
astăzi. Dar lumea poate că ar vrea să fie cineva mai în mijlocul lor. Aceasta este o provocare directă adresată mai curând 
slujitorilor Bisericii din lume, preoților și credincioșilor. Dacă noi propovăduim Evanghelia lepădării de lume și asumării 
crucii, dar trăim foarte lumește, sigur că nu vom fi credibili. Unul din motivele pentru care merge lumea la mânăstire este 
tocmai o mai evidentă consecvență dintre cuvânt și faptă, pe care o întâlnesc la călugări.  

  Pr. Constantin Coman, Dreptatea lui Dumnezeu si dreptatea oamenilor – www.cuvantul-ortodox.ro 
 

"Cine s-a îmbrăcat în veșmântul slavei țesut din Apă și din Duh (Lc 3, 16) acela nimicește în Focul Lui mărăcinii păcatelor."  Sf.Efrem Sirul 



 
 

Programul săptămânii  4 ianuarie 2015 – 11 ianuarie 2015 
                   Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică       4 ianuarie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Duminica dinaintea Botezului Domnului )  –  Pr.Ticu 

Duminică       4 ianuarie   15  - 20 -  Sfinţirea caselor în parohie - preoţii 

Luni               5 ianuarie 17 - 19 - Vecernia Botezului Domnului 

Marţi              6 ianuarie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Botezul Domnului )  –  Pr.Ticu 

Marţi              6 ianuarie 17 - 19 - Vecernia și acatistul Sf.Ioan Botezătorul 

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

Vineri             9 ianuarie 9 - 11 - Taina Sf.Maslu 

Vineri             9 ianuarie 17 - 18 - Slujba acatistului –  Pr.Ticu 

Sâmbătă        10 ianuarie 8 - 11 - Sfânta Liturghie și pomenirea celor adormiţi – Pr.Ticu 

Sâmbătă        10 ianuarie 17 - 18 - Vecernia duminicii după Botezul Domnului – Pr.Dragoș 

Duminică       11 ianuarie   8  - 12 -  Sf. Liturghie (Ȋnceputul provăduirii Domnului )  –  Pr.Dragoș 

Duminică       11 ianuarie   17  - 18 -  Paraclisul Maicii Domnului și cateheza –  Pr.Dragoș 

 

6 ianuarie – Botezul Domnului  
Iata, Eu trimit pe îngerul Meu inaintea feţei Tale…” „…care va pregăti calea Ta înaintea feţei Tale” 
Trebuie asadar să luăm aminte, în mod special, la pregătire. Sfântul Ioan Inaintemergătorul ne cheamă să 

pregătim calea Domnului şi să facem drepte cărările Lui. In pragul noului an, cred că ceea ce trebuie să avem în 
vedere, împreună cu pocăinţa, este tocmai cuvântul „pregătiţi”. Impresionează expresia: „Drepte faceţi cărările 
Lui!”. Adică, să fim drepţi, să fim sinceri înaintea lui Dumnezeu. Domnul vrea să între înlăuntrul nostru. Prin 
urmare, nu vom găti alte drumuri, alte cărări, ci in sufletul nostru, înlăuntrul lui toate să devina netede. Nu 
înseamnă nimic altceva decât sinceritate, să devenim sinceri cu Dumnezeu. De vreme ce Domnul a voit să vină 
pe pământ, înseamnă că lumea, oamenii care locuiesc pe pământ, pot să-L primească. Altfel, n-ar fi venit. 
Inseamnă că pot să-şi pregătească sufletul lor. Dacă Hristos a hotărât să vină în sufletul fiecăruia dintre noi, 
înseamnă că omul poate să fie sincer, poate să fie cinstit, poate să se pocăiască cu adevărat, poate să îndepărteze 
orice obstacol. Oare nu ne cunoaşte Hristos!? Oare nu ne ştie El!? Cu siguranţă, nu pierde din vedere pe nimeni. 
Nu a venit doar pentru unii, ci pentru toti oamenii, pentru fiecare în parte. Vrea să vină în sufletul fiecăruia şi să 
se sălăşluiască acolo. Sufletul omenesc să devină biserica în care să locuiască Duhul Sfânt, prin mijlocirea Lui. 

 Arhim. Simeon Kraiopoulos, “Adame, unde eşti? Despre pocăinţă“  - www.cuvantul-ortodox.ro 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în şedinţa de lucru din 29 septembrie 2014 
declararea anului 2015 ca „An comemorativ al Sf.Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din 
eparhii“ în Patriarhia Română.  Sf.Ioan Gură de Aur a fost ales datorită faptului că, prin viaţa şi activitatea 
sa, „s-a dovedit a fi un apărător al dreptei credinţe, un învăţător al pocăinţei, un luminător al familiei creştine 

şi al vieţii monahale şi un promotor al filantropiei creştine“. De asemenea, s-a avut în vedere şi rolul marilor 
păstori de suflete (ierarhi, preoţi şi călugări) care, prin slujirea şi activitatea lor, au contribuit la susţinerea, 
consolidarea şi dinamizarea vieţii şi misiunii parohiei şi mănăstirii sub toate aspectele.   

În sprijinul acestei iniţiative a fost invocat şi argumentul împlinirii unui număr de ani de la evenimente 
importante din viaţa Bisericii Ortodoxe Române:   

- 130 de ani (aprilie 1885) de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române; 90 de ani 
(februarie 1925) de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie; 60 de ani (octombrie 
1955) de la proclamarea publică a canonizării unor sfinţi români, mari păstori de suflete: Sf.Ierarh Calinic 
de la Cernica; Sf.Ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici, Mitropoliţii Transilvaniei, precum şi Sf.Cuv. 
Mărturisitori Visarion şi Oprea;   

- 10 ani (septembrie şi decembrie 2005) de la proclamarea publică a canonizării unor sfinţi români 
(ierarhi, călugări) mari păstori de suflete din provinciile româneşti: Sf.Ierarh Dosoftei (la 14 octombrie 2005), 
Sf.Cuv.Onufrie de la Vorona (la 9 septembrie 2005), Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani (la 3 
decembrie 2005) şi a numeroşi alţi sfinţi români (ierarhi, preoţi şi călugări), care s-au remarcat printr-o 
frumoasă activitate pastorală, precum şi existenţa, în istoria eparhiilor, a unor mari păstori de suflete din rândul 
ierarhilor, preoţilor şi călugărilor, a căror viaţă şi activitate pot constitui modele în abordarea temelor anului 
2015.                                                                                                                       http://patriarhia.ro  

 

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 întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase 
Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă Ție!                                             (Troparul) 

 

 

Botezul creştin a fost instituit de Domnul Hristos, după Învierea Sa din morţi, când a spus Apostolilor Săi: “Drept aceea, 

mergând, învăţaţi toate neamurile botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). Domnul 
Hristos n-a săvârşit nici un botez. Primul botez a fost săvârşit de Sfinţii Apostoli în ziua Cincizecimii, după Pogorârea 
Duhului Sfânt, când s-au botezat trei mii de suflete (Fapte 2, 41). Sfinţii Apostoli s-au botezat, fără apă, în mod extraordinar, 
supranatural prin Pogorârea Sfântului Duh asupra fiecăruia dintre ei, în chip de limbi de foc (Fapte 2, 2-4). 

 




