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Pentru aceasta Hristos Domnul a așteptat 

botezul până la această vârstă, ca să 

împlinească legea cu toate vârstele, să 

sfințească firea noastră și să ne dea putere, 

ca să biruim patimile și să ne ferim de 

păcatele cele de moarte.  

 

Cuvânt la  

Botezul Domnului 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnul nostru Iisus Hristos, după 

întoarcerea Sa din Egipt, viețuia în Galileea, 

în cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, 

tăinuindu-și înaintea oamenilor puterea și 

înțelepciunea dumnezeirii Sale, până la vârsta 

de treizeci de ani, pentru că nu era îngăduit 

cuiva dintre iudei, mai înainte de 30 de ani, să 

aibă rânduiala de dascăl sau de preot. Pentru 

aceasta nici Domnul Hristos, până la acești 

ani, nu a început propovăduirile Sale, nici nu 

Se arăta că este Fiul lui Dumnezeu și 

Arhiereul cel mare, Care a străbătut cerurile 

până ce s-a împlinit numărul anilor Lui. 

 

El viețuia în Nazaret, cu Preacurata 

Sa Maică și cu Iosif, părutul Său tată, care era 

lucrător de lemn și cu care lucra împreună. 

După moartea lui Iosif, singur Domnul făcea 

acel lucru de mână, câștigând prin osteneală, 

hrana pentru El și pentru prea iubita Sa 

maică, ca să ne învețe pe noi a nu ne lenevi și 

nici a mânca pâinea în zadar. 

 

Apoi, împlinindu-se cei 30 de ani și 

venind vremea dumnezeieștii Lui arătări – 

precum zice Evanghelia –, ca să se arate lui 

Israel: A fost cuvântul lui Dumnezeu către 

Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimițându-l 

pe el ca să boteze cu apă. Deci, i-a pus un 

semn încredințat după care putea să cunoască 

pe Mesia, Cel care a venit în lume, precum 

singur Botezătorul întru a sa bună vestire 

spune, zicând: Cel ce m-a trimis să botez cu 

apă, Acela mi-a zis: Deasupra Căruia vei 

vedea Duhul pogorându-se și rămânând 

peste El, Acela este cel ce botează cu Duh 

Sfânt. 

 

Deci, ascultând Ioan cuvântul lui 

Dumnezeu, a venit în părțile Iordanului, 

propovăduind botezul pocăinței, întru iertarea 

păcatelor. Pentru că el era acela de care mai 

înainte a zis Isaia: Glasul celui ce strigă 

în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți 

cărările Lui. Deci, veneau la dânsul toată 

latura Iudeei și a Ierusalimului, și se botezau 

toți de la dânsul, în râul Iordanului, 

mărturisindu-și păcatele. Atunci a venit și 

Iisus din Galileea la Iordan, ca să fie botezat 

de Ioan. El a venit într-acea vreme, după ce 

Ioan spusese mai înainte poporului despre El, 

zicând: Vine în urma mea Cel mai tare decât 

mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg 

curelele încălțămintelor Lui. Deci, eu v-am 

botezat pe voi cu apă, iar Acela vă va boteza 

cu Duhul Sfânt. 

 

După aceste cuvinte, a venit Iisus ca 

să Se boteze, cu toate că nu-I trebuia aceasta, 

ca unul Care era preacurat, fiind născut din 

Preacurata și Preasfânta Fecioară, El însuși 

fiind izvorul a toată curăția și sfințenia. 

Însă Cel ce a luat asupra Sa păcatele 

a toată lumea a venit la râu ca să le spele pe 

ele cu Botezul. A venit la ape ca să sfințească 

firea lor; a venit să Se boteze ca să ne 
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pregătească nouă baia sfântului Botez. A 

venit la Ioan, pentru ca acesta să fie pentru 

dânsul martor nemincinos, văzând pe Duhul 

Sfânt pogorându-Se peste Cel pe Care-L 

boteza și auzind glasul Tatălui de sus. 

 

Iar Ioan se sfia de El, zicând: Eu am 

trebuință să mă botez de Tine și Tu vii la 

mine. Căci Ioan cu duhul L-a cunoscut pe El; 

pentru că mai înainte cu 30 de ani a săltat de 

bucurie în pântecele maicii sale; deci, avea 

trebuință de botezul Lui, ca cel ce era în 

păcatul neascultării, cel adus de Adam asupra 

a tot neamul omenesc. 

 

Iar Domnul a zis: Lasă acum, că așa 

se cade a împlini toată dreptatea. Prin 

dreptate înțelege aici Sfântul Ioan Gură de 

Aur poruncile lui Dumnezeu; ca și cum ar fi 

zis: „De vreme ce toate câte le poruncește 

legea le-am săvârșit și singură aceasta a 

rămas, adică să Mă botez; deci, Mi Se cade să 

o săvârșesc și pe aceasta”. Iar botezul lui Ioan 

era porunca lui Dumnezeu, precum el 

zice: Cel ce m-a trimis ca să botez cu apă, 

Acela mi-a zis. 

 

Deci, cine l-a trimis? Arătat este că a 

fost însuși Dumnezeu, cum zice însăși 

Scriptura: „A fost cuvântul lui Dumnezeu 

către Ioan”. Deci, Iisus, fiind în vârstă de 30 

de ani, S-a botezat pentru că omul de la 

această vârstă se pleacă cu înlesnire către tot 

păcatul. 

 

Așa grăiau Ioan Gură de Aur și 

Teofilact, cum că cea dintâi vârstă a 

copilăriei are multă neștiință și zburdălnicie, 

a doua vârstă, a tinereților, se aprinde de 

poftă trupească, iar vârsta de 30 de ani, a 

bărbatului desăvârșit, este a iubirii de aur, a 

măririi deșarte, a iuțimii, a mâniei și a tuturor 

păcatelor. 

 

Pentru aceasta Hristos Domnul a 

așteptat botezul până la această vârstă, ca să 

împlinească legea cu toate vârstele, să 

sfințească firea noastră și să ne dea putere, ca 

să biruim patimile și să ne ferim de păcatele 

cele de moarte. Iar după Botezul Său, 

Domnul a ieșit îndată din apă, adică n-a 

zăbovit; căci se povestește că Sfântul Ioan 

Botezătorul, pe fiecare om care se boteza de 

dânsul, îl afunda până la cap și-l ținea astfel 

până ce-și mărturisea toate păcatele sale și 

numai după aceea îi afunda și capul și îl lăsa 

să iasă din apă; pentru aceasta, zice 

Evanghelia, că a ieșit îndată din apă. Și ieșind 

Domnul din râu, I s-au deschis cerurile, 

strălucind de sus o lumină în chip de fulger, 

iar Duhul lui Dumnezeu S-a pogorât spre 

Domnul, Cel ce S-a botezat, arătându-Se în 

chip de porumbel. 

 

Precum în zilele lui Noe, porumbița 

a vestit micșorarea apelor, tot asemenea și 

încetarea înecării păcatului a însemnat-o 

porumbelul. 

 

Iar Duhul Sfânt s-a arătat în chip de 

porumbel, pentru că acea pasăre este curată, 

blândă, iubitoare de oameni, fără de răutate și 

nu stă în locuri necurate. Tot asemenea și 

Duhul Sfânt este izvorul curăției, noianul 

iubirii de oameni, învățătorul blândeții, 

rânduitorul binelui și fuge de la cel care șe 

tăvălește în tina cea necurată a păcatului, fără 

de pocăință. 

 

Și pogorându-Se Duhul Sfânt ca un 

porumbel spre Domnul nostru Iisus Hristos, s

-a auzit un glas din cer, zicând: Acesta este 

Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit. 

Aceluia deci, se cuvine mărirea și stăpânirea, 

în vecii vecilor. Amin. 

 

Sursa: doxologia.ro 
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Tăierea Împrejur  

cea după Trup  

a Domnului 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre sărbătoare 

 
 Domnul S-a tăiat împrejur în ziua a opta, 

când i s-a pus și numele Iisus - așa cum a 

spus arhanghelul Gavriil -, după cum 

spune evanghelistul Luca: „Și când s-au 

împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus 

numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai 

înainte de a se zămisli în pântece” (Luca 2, 21). 

Domnul s-a supus legii tăierii împrejur 

(Facerea 17, 10-12) ca să arate că 

împlinește Legea lui Moise a Vechiului 

Testament, înainte să o desăvârșească în Noul 

Legământ al poporului credincios 

cu Dumnezeu. Sfântul apostol Pavel spune, în 

epistola care se citește cu ocazia sărbătorii: Căci 

întru El locuiește, trupește, toată plinătatea 

Dumnezeirii, și sunteți deplini întru El, Care 

este cap a toată domnia și stăpânirea. În El ați și 

fost tăiați împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută 

de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru 

tăierea împrejur a lui Hristos. (Coloseni 2:9-11). 

Sfinții Părinți explică faptul că Domnul, 

Creatorul Legii, a fost tăiat împrejur pentru a le 

oferi oamenilor un exemplu despre cât de fidel 

ar trebui să fie împlinite rânduielile divine. 

Domnul a fost tăiat împrejur pentru ca mai 

târziu nimeni să nu se îndoiască că El a luat cu 

adevărat trup omenesc și că Întruparea lui nu a 

fost doar o iluzie, așa cum susțineau 

anumiți eretici dochetiști. 

 

Imnografie 
 

Tropar (Glasul 1) 

Cel Ce șezi pe Scaunul cel în chipul focului, 

întru cele de sus, împreună cu Părintele Cel fără 

de început şi cu Dumnezeiescul Duh, ai 

binevoit a Te naşte pe pământ din Fecioară, 

Maica Ta, care nu știe de bărbat, Mântuitorule 

Iisuse. Pentru aceasta ai și fost tăiat împrejur a 

opta zi ca un Om. Slavă Sfatului Tău Celui 

Preabun; Slavă rânduielii Tale; Slavă smereniei 

Tale, Unule Iubitorule de oameni. 

 

Condac (Glasul 3) 

 

 Domnul tuturor rabdă tăiere împrejur și 

taie ca un Bun greșelile celor muritori. Dă 

lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul Ziditorului, 

purtătorul de lumină și Dumnezeiescul preot al 

lui Hristos, Sfântul Vasile, se bucură întru cei 

de sus. 

 

Sursa: ro.orthodoxwiki.org 
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Sf. Ier. Vasile cel Mare, 

arhiepiscopul  

Cezareei Capadociei 
——  •  —— 

 

 Acest mare părinte al nostru Vasile a 

trăit pe vremea împăratului Valens, când 

Biserica era tare prigonită de necredinţa lui 

Arie, ereticul. Iar Sfântul Vasile a apărat cu 

toată puterea dreapta credinţă şi a îndrăznit să 

mustre chiar în faţă pe împăratul Valens, 

căzut şi el în erezia lui Arie. Tatăl Sfântului 

Vasile era din Pont şi se numea tot Vasile, iar 

maica sa era din Capadocia şi se numea 

Emilia. Sfântul Vasile a întrecut în ştiinţă pe 

cei din timpul său şi pe cei din vechime, căci 

învăţase toată filozofia şi toate ştiinţele din 

vremea aceea. Deci, covârşind pe toţi nu 

numai cu filozofia şi cu mintea cea ascuţită, 

ci şi cu puterea şi viaţa cea îmbunătăţită, a 

fost sfinţit arhiereu al Arhiepiscopiei din 

Cezareea Capadociei. Ca arhiereu, a dus lupte 

grele pentru credinţa ortodoxă, punând în 

uimire chiar pe dregătorul locului, care nu s-a 

putut împotrivi înţelepciunii şi tăriei în 

credinţă a sfântului. Prin cuvântările sale a 

lovit în credinţele greşite ale ereticilor; a dat 

învăţături şi îndemnuri pentru buna întocmire 

a obiceiurilor; a luminat tainele cele adânci 

ale făpturii; a păstorit turma lui Hristos, 

învăţând pe toţi şi ajutând pe săraci, pe 

bolnavi şi pe bătrâni, în aşezământul său 

vestit, numit Vasiliada. A trecut către 

Domnul în anul 379, când nu împlinise încă 

50 de ani. Şi era Sfântul Vasile om foarte 

înalt la stat şi drept ca o făclie; uscăţiv şi 

slăbit de ajunare şi de veghere; oacheş la faţă, 

dar obrazul îngălbenit; nasul lunguieţ; 

sprâncenele cercuite şi plecate, asemenea 

omului gânditor; fruntea încreţită; umerii 

obrajilor ieşiţi, tâmplele adâncite; cam pleşuv 

la păr; cu barba destul de lungă, căruntă pe 

jumătate. Pomenirea lui se săvârşeşte în 

Sfânta Biserică sobornicească.  

 

Sursa: ziarullumina.ro 
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Sfântul Cuvios Gheorghe îi învăța pe ucenicii 

săi să se elibereze de patimi prin frica de 

Dumnezeu, care se arată prin nevoință, 

lacrimi, rugăciune și post și-i îndemna să se 

întreacă unii pe alții în smerenie, păzindu-se 

de orice judecată și invidie, ca să ajungă la 

sfânta dragoste, legătura desăvârșirii.  

 

 

Viața Cuviosului  

Gheorghe Hozevitul 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfântul nostru părinte Gheorghe s-a 

născut dintr-o familie evlavioasă din ostrovul 

Ciprului. După moartea părinților săi, vrând 

să îmbrățișeze viața pustnicească și să scape 

de însoțirea cea silnică care i-o gătea unchiul 

său, a fugit la locurile sfinte ca să se 

întâlnească cu fratele său mai mare, Heraclid, 

care viețuia ca și pustnic deja de mai mulți 

ani în lavra Calamonului, pe malurile 

Iordanului. Dar părându-i-se fratelui său că 

este prea tânăr pentru viața de pustie, l-a dus 

la Mănăstirea Maicii Domnului de la Hozeva. 

 

După ce a fost tuns în călugărie, a 

fost încredințat unui bătrân aspru și nedrept. 

Dar el i s-a supus lui cu blândețe, răbdare și 

smerenie, ca și cum însuși Domnul ar fi lucrat 

prin el. 

 

Într-o zi, întârziind să aducă apă de 

la pârâu, bătrânul său i-a tras o palmă de față 

cu toată obștea. Atunci, deodată i s-a uscat 

mâna bătrânului și i-a înțepenit și nu s-a 

vindecat decât cu rugăciunea sfântului său 

ucenic, înaintea mormintelor sfinților părinți 

din mănăstire. 

 

Atunci, ca să scape de slava de la 

oameni, Sfântul Gheorghe a fugit și s-a dus la 

Calamon, unde s-a nevoit ani îndelungați cu 

fratele său. El îl asculta în toate și îl cinstea 

ca și pe părintele său după Dumnezeu, nu ca 

pe fratele său trupesc. Niciodată nu a avut pe 

buzele sale cuvinte de prisos; sporea 

neîncetat în rugăciune; iar ca mâncare se 

mulțumea cu câteva resturi mucegăite și 

acoperite de viermi, care le țineau pentru ei 

de la o săptămână la alta. Și s-au făcut 

rugăciunile lui bine primite la Dumnezeu, 

încât a ajuns făcător de minuni. Căci odată, a 

făcut să dea rod un copac uscat; iar altădată a 

îmblânzit un leu și numai cu cuvântul. 

 

Iar după ce a murit fratele său și 

egumenul obștii, s-a întors la mănăstirea lui 

de metanie, Hozeva, unde egumenul l-a 

primit cu bucurie și i-a dat o chilie osebită, 

lăsându-l să ducă viața care îi era lui plăcută. 

Zăvorât toată săptămâna, el își ascundea 

nevoința sa și venea în obște numai 

Duminica, ca să rostească cuvinte de folos 

pentru frați și să primească spovedania 

gândurilor lor. Atunci aduna câteva rămășițe 

de la masa de obște, le usca la soare și le 

folosea în celelalte zile, muindu-le în apă. 

 

Și multe erau atacurile demonilor ca 
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să-l oprească de la nevoința sa, dar el nu-și 

oprea cu nici un chip pravila sa de rugăciune 

și nu rostea niciodată vreun cuvânt fără să 

aibă semn de la Dumnezeu, dobândind astfel 

mare putere asupra duhurilor necurate. 

 

Deși se dezbrăcase de orice gând de 

judecată, se tânguia de râvna scăzută a 

părinților și îi mustra pe cei care se făleau cu 

vechimea anilor de mănăstire, defăimând pe 

mireni și pe păcătoși. El zicea: „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 lumină”. 

 

El îi învăța pe ucenicii săi să se 

libereze de patimi prin frica de Dumnezeu, 

care se arată prin nevoință, lacrimi, rugăciune 

și post și-i îndemna să se întreacă unii pe alții 

în smerenie, păzindu-se de orice judecată și 

invidie, ca să ajungă la sfânta dragoste, 

legătura desăvârșirii. 

 

Înainte de a năvăli păgânii perși 

(614) Sfântul Gheorghe a prorocit căderea 

Ierihonului și împresurarea Ierusalimului. 

Egumenul și frații au avut astfel vreme să 

fugă; unii în Arabia, alții în peșteri, dar el n-a 

vrut să părăsească locul unde Dumnezeu l-a 

așezat. Totuși, la rugămințile ucenicilor săi, s-

a plecat ca să se adăpostească la Calamon. 

Atunci cea mai mare parte dintre călugări au 

fost descoperiți de păgâni, omorâți sau duși 

robi. Dar Sfântul Gheorghe a fost cinstit de 

barbari și a fost lăsat liber. 

 

Astfel s-a întors la Hozeva, unde a 

rămas zăvorât până la sfârșitul zilelor lui, 

slujit fiind de ucenicul său Antonie. Datorită 

rugăciunilor lui, mănăstirea n-a dus niciodată 

lipsă de pâine și de untdelemn pentru oaspeții 

veniți. Iar când a ajuns la sfârșitul zilelor lui, 

simțindu-și dinainte plecarea sa din viață, l-a 

chemat pe ucenicul său Antonie. Dar acesta 

fiind ocupat cu slujirea oaspeților, n-a putut 

să vină. Atunci bătrânul a trimis la el să-i 

zică: „Nu te necăji! Voi aștepta până când vei 

săvârși slujirea ta”. Iar spre miezul nopții, 

când ucenicul său a venit, l-a sărutat și a zis: 

„Ieși suflete al meu! Du-te către Domnul!”. 

Și astfel ajungând la vârful nepătimirii și 

umplându-se de darul Sfântului Duh, și-a 

aflat odihna durerilor și ostenelilor sale, 

mutându-se către Domnul său cel dorit, 

Căruia i se cuvine slava, cinstea și 

închinăciunea, acum și pururea și în vecii 

vecilor. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul, din Palestina. 
Aici se află moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moaștele monahilor din Mănăstirea Sfântul Sava din 

Palestina, uciși de perși în anul 614 d.Hr.  

 

Sursa: doxologia.ro 



8 

 

Cea mai mare nevoință a Sfântului 

Cuvios Antipa era rugăciunea cea de foc a 

inimii, prin care neîncetat slăvea pe 

Dumnezeu, izgonea gândurile cele necurate 

și gusta din bucuriile cele negrăite ale 

Duhului Sfânt. La aceasta adăuga post 

îndelungat, privegheri de toată noaptea, 

lacrimi, metanii și alte neștiute osteneli 

duhovnicești. 
 

 

 

 

Viața Sfântului Cuvios 

Antipa de la Calapodești 
——  •  —— 

 

  Pe Cuviosul Antipa, mare trăitor 

duhovnicesc și călugăr sfânt, l-a odrăslit 

pământul Moldovei în veacul al XIX-lea. 

Acest ostaș al lui Hristos, numit din botez 

Alexandru Luchian, s-a născut în anul 1816 

într-o familie de țărani credincioși din satul 

Calapodești - Bacău. La vârsta de 20 de ani a 

fost călăuzit de Duhul Sfânt să intre în 

nevoința călugărească. 

 

Mai întâi s-a ostenit doi ani de zile 

(1836-1837) în obștea Mănăstirii 

Căldărușani. Apoi s-a dus la Muntele Athos 

și s-a stabilit în schitul românesc Prodromu, 

unde se nevoiau peste 80 de sihaștri români. 

Aici a deprins meșteșugul nevoinței 

duhovnicești de la cei mai aleși călugări 

athoniți, ajungând vestit în schit pentru postul 

și osteneala lui. Tot aici a primit tunderea în 

monahism și s-a învrednicit de la Dumnezeu 

de darul lacrimilor și al neîncetatei rugăciuni. 

 

După aproape cinsprezece ani de 

sihăstrie în schitul Prodromu, bunul nevoitor 

a trăit încă patru ani de zile în Mănăstirea 

Esfigmenu. Aici primește marele și 

îngerescul chip al schimniciei sub numele de 

Antipa și este hirotonit diacon. Astfel, 

înmulțind ostenelile și privegherile de toată 

noaptea, Cuviosul Antipa era cinstit în tot 

muntele ca mare sihastru și lucrător al 

rugăciunii lui Iisus. Se învrednicise încă și de 

darurile vindecării bolilor și al înainte-

vederii. 

 

Iubind mai mult singurătatea și 

smerenia decât cinstea și lauda, în anul 1860 

Cuviosul Antipa a părăsit Muntele Athos și s-

a reîntors în Moldova, la mânăstirile din 

preajma Iașilor. Dar văzându-se împresurat 

de mulți credincioși, căci numele lui se 

vestise în toată țara, după trei ani a plecat să 

se închine la moaștele cuvioșilor părinți de la 

Pecersca. Apoi a ajuns la mânăstirile din 

nord, uimind pe toți cu sfințenia vieții lui. De 

aici, auzind de vestita Mănăstire ortodoxă 

Valaam, aflată pe o insulă din lacul Ladoga, 

aproape de hotarele Careliei (Finlanda), 

Cuviosul Antipa, iubind fericită liniște și 

înstrăinare, în anul 1865 s-a așezat în această 

mănăstire. Aici trăiau călugări foarte sporiți, 

lucrători neîntrecuți și dascăli iscusiți ai 

rugăciunii lui Iisus. 

 

În Mănăstirea Valaam s-a nevoit 

Cuviosul Antipa încă 17 ani de zile, 

învrednicindu-se de darul preoției și „arătând 

fapte minunate de trăire duhovnicească, în 

post, în rugăciune și în desăvârșita sărăcie”. 

Cea mai mare nevoință a lui era rugăciunea 

cea de foc a inimii, prin care neîncetat slăvea 

pe Dumnezeu, izgonea gândurile cele 

necurate și gusta din bucuriile cele negrăite 

ale Duhului Sfânt. La aceasta adăuga post 

îndelungat, privegheri de toată noaptea, 

lacrimi, metanii și alte neștiute osteneli 

duhovnicești. Săvârșea încă adesea 

dumnezeiasca Liturghie și se ruga mult 

pentru lume și pentru țara în care s-a născut. 
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Pentru o petrecere aleasă ca aceasta, 

Cuviosul ieroschimonah Antipa Luchian 

dobândise de la Dumnezeu darul facerii de 

minuni și al înaintevederii. Căci cunoștea 

gândurile cele ascunse ale oamenilor și pe 

mulți îi povățuia pe calea mântuirii. Era de 

asemenea și un mare părinte duhovnicesc și 

dascăl iscusit al rugăciunii inimii. Pentru 

aceea numele lui ajunsese cunoscut atât în 

Carelia cât și în Rusia de nord, încât mulți 

monahi și credincioși iubitori de Dumnezeu îl 

căutau și îi urmau învățăturile. Avea și în 

Mănăstirea Valaam câțiva ucenici aleși, 

dintre care cel mai sporit era ieroschimonahul 

Pimen, bărbat cuvios și foarte învățat. 

 

După o nevoință binecuvântată ca 

aceasta, Cuviosul Antipa Athonitul și-a dat 

sufletul cu pace în brațele Mântuitorului 

Hristos, la 10 ianuarie 1882, și a fost 

înmormântat în gropnița Mănăstirii Valaam. 

Este singurul călugăr român care s-a nevoit în 

această vestită mănăstire isihastă din nordul 

Europei. 

 

În anul 1883, văzând părinții 

Mănăstirii Valaam că ieroschimonahul 

Antipa Luchian este venerat de ucenici și de 

credincioși ca sfânt, au rânduit să i se scrie 

viața pe scurt spre lauda lui Dumnezeu și 

folosul sufletesc. Astfel, ieroschimonahul 

Pimen, ucenicul său de chilie, scrie în același 

an nevoința părintelui său duhovnicesc, 

intitulată „Vrednicia de pomenire viață a 

ieroschimonahului Antipa”. 

 

Viața Cuviosului Antipa a fost 

tipărită la Sankt Petersburg de două ori, în 

anii 1883 și 1893, răspândindu-se atât în 

Rusia și Finlanda, cât și în Muntele Athos. Iar 

canonizarea și trecerea în rândul sfinților a 

fost făcută în Muntele Athos, în anul 1906, 

după 24 de ani de la mutarea sa din viață. În 

Mineiul pe ianuarie, în zece zile, tipărit în 

limba rusă la Mânăstirea Pantelimon din 

Athos, la pagina 46 figurează și „Cuviosul 

ieroschimonah Antipa Athonitul”, cu viața sa 

pe scurt. Numele său este cinstit mai ales în 

mânăstirile din Sfântul Munte, fiind singurul 

călugăr athonit român trecut în rândul 

sfinților și numărat printre cei din urmă 

cuvioși părinți ai Atonului (Pr. Prof. Liviu 

Stan, op. cit., p. 73-75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Așa s-a nevoit și s-a săvârșit în chip 

plăcut lui Dumnezeu, departe de țară, un 

mare cuvios român, dascăl al liniștii și al 

neîncetatei rugăciuni, cu ale cărui sfinte 

rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui 

Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. 

 

Sursa: doxologia.ro 
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(†) B I B L I A  
——  •  —— 

 

Despre  BOTEZ în Biblie 
  

 

 

 

 

 

 

Sfânta Evanghelie după Matei 

Cap. 3 

1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi 

propovăduia în pustia Iudeii, 

6. Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, 

mărturisindu-şi păcatele. 

7. Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi 

saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de 

vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce 

va să fie? 

11. Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, 

dar Cel ce vine după mine este mai puternic 

decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc 

încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh 

Sfânt şi cu foc. 

13. În acest timp a venit Iisus din Galileea, la 

Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. 

14. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am 

trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la 

mine? 

16. Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, 

îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui 

Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un 

porumbel şi venind peste El. 

Cap. 11 

11. Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei 

născuţi din femei unul mai mare decât Ioan 

Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia 

cerurilor este mai mare decât el. 

12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum 

împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei 

ce se silesc pun mâna pe ea. 

Cap. 14 

2. Şi a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan 

Botezătorul; el s-a sculat din morţi şi de 

aceea se fac minuni prin el. 

8. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: 

Dă-mi, aici pe tipsie, capul lui Ioan 

Botezătorul. 

Cap. 16 

14. Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, 

alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre 

prooroci. 

Cap. 17 

13. Atunci au înţeles ucenicii că Iisus le-a 

vorbit despre Ioan Botezătorul. 

Cap. 20 

22. Dar Iisus, răspunzând, a zis: Nu ştiţi ce 

cereţi. Puteţi, oare, să beţi paharul pe care-l 

voi bea Eu şi cu botezul cu care Eu Mă botez 

să vă botezaţi? Ei I-au zis: Putem. 

23. Şi El a zis lor: Paharul Meu veţi bea şi cu 

botezul cu care Eu Mă botez vă veţi boteza, 

dar a şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea 

nu este al Meu a da, ci se va da celor pentru 

care s-a pregătit de către Tatăl Meu. 

Cap. 21 

25. Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer 

sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, 

zicând: De vom zice: Din cer, ne va spune: 

De ce, dar, n-aţi crezut lui? 

Cap. 28 

19. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate 

neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi 

al Fiului şi al Sfântului Duh, 

 

Sfânta Evanghelie după Marcu 
Cap. 1 

4. Ioan boteza în pustie, propovăduind 

botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor. 

5. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei 

din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul 

Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 

8. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă 

va boteza cu Duh Sfânt. 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3#1
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3#6
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3#7
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3#11
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3#13
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3#14
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=3#16
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=11
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=11#11
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=11#12
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=14
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=14#2
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=14#8
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=16
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=16#14
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=17
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=17#13
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=20
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=20#22
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=20#23
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=21
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=21#25
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=28
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=28#19
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=1
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=1#4
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=1#5
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=1#8
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9. Şi în zilele acelea, Iisus a venit din 

Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de 

către Ioan. 

Cap. 6 

14. Şi a auzit regele Irod, căci numele lui 

Iisus se făcuse cunoscut, şi zicea că Ioan 

Botezătorul s-a sculat din morţi şi de aceea se 

fac minuni prin el. 

24. Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? 

Iar Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan 

Botezătorul. 

25. Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a 

cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe 

tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. 

Cap. 8 

28. Ei au răspuns Lui, zicând: Unii spun că 

eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, iar alţii 

că eşti unul din prooroci. 

Cap. 10 

38. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! 

Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau 

să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez 

Eu? 

39. Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: 

Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu 

botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. 

Cap. 11 

30. Botezul lui Ioan din cer a fost, sau de la 

oameni? Răspundeţi-Mi! 

Cap. 16 

16. Cel ce va crede şi se va boteza se va 

mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. 

 

Sfânta Evanghelie după Luca 
Cap. 3 

3. Şi a venit el în toată împrejurimea 

Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, 

spre iertarea păcatelor. 

7. Deci zicea Ioan mulţimilor care veneau să 

se boteze de el: Pui de vipere, cine v-a arătat 

să fugiţi de mânia ce va să fie? 

12. Şi au venit şi vameşii să se boteze şi i-au 

spus: Învăţătorule, noi ce să facem? 

16. A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă 

botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare 

decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I 

dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va 

boteza cu Duh Sfânt şi cu foc, 

21. Şi după ce s-a botezat tot poporul, 

botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, s-a 

deschis cerul, 

Cap. 7 

20. Şi ajungând la El, bărbaţii au zis: Ioan 

Botezătorul ne-a trimis la Tine, zicând: Tu 

eşti Cel ce va să vină sau să aşteptăm pe 

altul? 

29. Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au 

încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, 

botezându-se cu botezul lui Ioan. 

30. Iar fariseii şi învăţătorii de lege au călcat 

voia lui Dumnezeu în ei înşişi, nebotezându-

se de el. 

33. Căci a venit Ioan Botezătorul, nemâncând 

pâine şi negustând vin, şi ziceţi: Are demon! 

Cap. 9 

19. Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan 

Botezătorul, iar alţii Ilie, iar alţii că a înviat 

un prooroc din cei vechi. 

Cap. 12 

50. Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă 

nerăbdare am până ce se va îndeplini! 

Cap. 20 

4. Botezul lui Ioan era din cer sau de la 

oameni? 

 

Sfânta Evanghelie după Ioan 

Cap. 1 

25. Şi l-au întrebat şi i-au zis: De ce botezi 

deci, dacă tu nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici 

Proorocul? 

26. Ioan le-a răspuns, zicând: Eu botez cu 

apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe 

Care voi nu-L ştiţi, 

28. Acestea se petreceau în Betabara, dincolo 

de Iordan, unde boteza Ioan. 

31. Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui 

Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. 

33. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=1#9
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=6
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=6#14
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=6#24
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=6#25
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=8
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=8#28
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=10
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=10#38
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=10#39
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=11
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=11#30
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=16
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=16#16
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=3#3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=3#7
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=3#12
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=3#16
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=3#21
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=7
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=7#20
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=7#29
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=7#30
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=7#33
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=9
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=9#19
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=12
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=12#50
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=20
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=20#4
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=1
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=1#25
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=1#26
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=1#28
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=1#31
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=1#33
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-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: 

Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi 

rămânând peste El, Acela este Cel ce botează 

cu Duh Sfânt. 

Cap. 3 

22. După acestea a venit Iisus şi ucenicii Lui 

în pământul Iudeii şi stătea acolo şi boteza. 

23. Şi boteza şi Ioan în Enom, aproape de 

Salim, că erau acolo ape multe şi veneau şi se 

botezau. 

Cap. 4 

2. Deşi Iisus nu boteza El, ci ucenicii Lui, 

Cap. 10 

40. Şi a plecat iarăşi dincolo de Iordan, în 

locul unde Ioan boteza la început, şi a rămas 

acolo. 

 

Faptele Sfinților Apostoli 

Cap. 1 

5. Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi 

botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste 

zile. 

22. Începând de la botezul lui Ioan, până în 

ziua în care S-a înălţat de la noi, să fie 

împreună cu noi martor al învierii Lui. 

Cap. 2 

38. Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se 

boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus 

Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi 

primi darul Duhului Sfânt. 

41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au 

botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei 

mii de suflete. 

Cap. 8 

12. Iar când au crezut lui Filip, care le 

propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu 

şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi 

femei se botezau. 

13. Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, 

era mereu cu Filip. Şi văzând semnele şi 

minunile mari ce se făceau, era uimit. 

16. Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul 

dintre ei, ci erau numai botezaţi în numele 

Domnului Iisus. 

36. Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o 

apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă 

împiedică să fiu botezat? 

38. Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât 

amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a 

botezat. 

Cap. 9 

18. Şi îndată au căzut de pe ochii lui ca nişte 

solzi; şi a văzut iarăşi şi, sculându-se, a fost 

botezat. 

Cap. 10 

37. Voi ştiţi cuvântul care a fost în toată 

Iudeea, începând din Galileea, după botezul 

pe care l-a propovăduit Ioan. 

47. Poate, oare, cineva să oprească apa, ca să 

nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul 

Sfânt ca şi noi? 

48. Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în 

numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe 

Petru să rămână la ei câteva zile. 

Cap. 11 

16. Şi mi-am adus aminte de cuvântul 

Domnului, când zicea: Ioan a botezat cu apă; 

voi însă vă veţi boteza cu Duh Sfânt. 

Cap. 13 

24. După ce Ioan a propovăduit, înaintea 

venirii Lui, botezul pocăinţei, la tot poporul 

lui Israel. 

Cap. 16 

15. Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-

a rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt 

credincioasă Domnului, intrând în casa mea, 

rămâneţi. Şi ne-a făcut să rămânem. 

33. Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al 

nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi 

toţi ai lui îndată. 

Cap. 18 

8. Dar Crispus, mai-marele sinagogii, a 

crezut în Domnul, împreună cu toată casa sa; 

şi mulţi dintre corinteni, auzind, credeau şi se 

botezau. 

25. Acesta era învăţat în calea Domnului şi, 

arzând cu duhul, grăia şi învăţa drept cele 

despre Iisus, cunoscând numai botezul lui 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=3#22
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=3#23
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=4
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=4#2
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=10
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=10#40
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=1
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=1#5
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=1#22
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=2
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=2#38
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=2#41
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=8
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=8#12
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=8#13
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=8#16
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=8#36
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=8#38
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=9
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=9#18
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=10
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=10#37
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=10#47
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=10#48
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=11
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=11#16
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=13
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=13#24
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=16
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=16#15
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=16#33
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=18
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=18#8
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=18#25
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Ioan. 

Cap. 19 

3. Şi el a zis: Deci în ce v-aţi botezat? Ei au 

zis: În botezul lui Ioan. 

4. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul 

pocăinţei, spunând poporului să creadă în Cel 

ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. 

5. Şi auzind ei, s-au botezat în numele 

Domnului Iisus. 

 

Epistola către Romani a Sfântului Apostol 

Pavel 

Cap. 6 

3. Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-

am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? 

4. Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin 

botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din 

morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi 

noi întru înnoirea vieţii; 

 

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului 

Apostol Pavel 

Cap. 1 

13. Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a 

răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi 

botezaţi în numele lui Pavel? 

14. Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul 

din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe 

Gaius, 

15. Ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în 

numele meu. 

16. Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de 

aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. 

17. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci 

să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea 

cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea 

lui Hristos. 

Cap. 10 

2. Şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor 

şi în mare. 

Cap. 12 

13. Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi 

toţi, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie 

elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-

am adăpat. 

 

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol 

Pavel 

Cap. 3 

27. Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în 

Hristos v-aţi îmbrăcat. 

 

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol 

Pavel 

Cap. 4 

5. Este un Domn, o credinţă, un botez, 

 

Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol 

Pavel 

Cap. 2 

12. Îngropaţi fiind împreună cu El prin botez, 

cu El aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui 

Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe El din morţi. 

 

Epistola întâia către Timotei a Sfântului 

Apostol Pavel 

Cap. 3 

6. Episcopul să nu fie de curând botezat, ca 

nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda 

diavolului. 

 

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol 

Pavel 
Cap. 6 

2. A învăţăturii despre botezuri, despre 

punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi 

despre judecata veşnică. 

 

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului 

Apostol Petru 

Cap. 3 

21. Iar această mântuire prin apă închipuia 

botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, 

nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca 

deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, 

prin învierea lui Iisus Hristos. 

 

Sursa: bibliaortodoxa.ro 
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SFINȚI AI LUNII 

IANUARIE 
——  •  —— 

 

1 IANUARIE 

 

†) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare 

 

Cel între ierarhi preaales, între dascăli 

preaînţelept şi între toţi sfinţii preamult 

plăcut lui Dumnezeu, Sfântul părintele nostru 

Vasile cel Mare, a avut ca patrie Pontul, ce 

este în Capadocia, şi s-a născut din părinţi 

binecredincioşi şi de Dumnezeu cinstitori.  

 

10 IANUARIE 

 

†) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești 

 

Cea mai mare nevoinţă a Sfântului 

Cuvios Antipa era rugăciunea cea de foc a 

inimii, prin care neîncetat slăvea pe 

Dumnezeu, izgonea gândurile cele necurate 

şi gusta din bucuriile cele negrăite ale 

Duhului Sfânt. La aceasta adăuga post 

îndelungat, privegheri de toată noaptea, 

lacrimi, metanii şi alte neştiute osteneli 

duhovniceşti.  

 

13 IANUARIE 

 

†) Sfântul Mucenic Ermil 

 

Sfântul astfel rugându-se, îndată s-a auzit un 

glas de sus, zicându-i: "Amin, Amin, zic ţie, 

Ermile; după trei zile te vei izbăvi din aceste 

primejdii şi vei primi mare răsplătire pentru 

pătimirea ta".  

 

†) Sfântul  Mucenic Stratonic 

 

Sfântul Stratonic a răspuns: "Foarte mult 

doresc; pentru că se cuvine ca prietenii cei 

adevăraţi să îndure primejdia împreună şi de 

bunătăţi iarăşi împreună să se îndulcească. Şi 

ce va fi mai dulce pentru noi, decât a pătimi 

şi a muri pentru Hristos?".  

 

22 IANUARIE 

 

†) Sfântul Timotei 

 

Sfântul Timotei a scos toate bunătățile din 

vasul alegerii, adică de la Pavel, și a primit 

apostoleasca sărăcie pentru Hristos, ca să nu 

câștige pentru el nimic, nici aur, nici argint, 

nici altceva de pe pământ; ci a trece din loc în 

loc și a propovădui Evanghelia Împărăției.  

 

25 IANUARIE 

 

†) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare 

 

Pe lângă altele câştigate de marele Eftimie, i 

s-a dăruit lui şi aceasta: a cunoaşte mai 

înainte ziua adormirii sale şi ce se va 

întâmpla locului său.  

 

†) Sfântul Ierarh 

 Bretanion, Episcopul Tomisului 

 

Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului, se 

pare că a fost ucenic al Sfântului Vasile cel 

Mare.  

 

26 IANUARIE 

 

†) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, 

Mitropolitul Moldovei 

 

Cele mai alese virtuți ale mitropolitului Iosif 

erau acestea două: sfințenia vieții și 

milostenia. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel 

milostiv, părintele nostru!  

 

Sursa: doxologia.ro 
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 CALENDAR ORTODOX  

pe luna IANUARIE 2023 
——  •  —— 

1 D (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și 

mama sa Sf. Emilia (Tedeum - Anul Nou) (Nu se fac nunți) 
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. Coloseni II, 8-12; Evrei XIII, 17-21; II Timotei IV, 

5-8; Ev. Luca II, 20-21; 40-52; Marcu I, 1-8; glas 4, voscr. 7 

2 L Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov; (Nu se 
fac nunți) 

3 M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Nu se fac nunți) 

4 M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Harți. Nu se fac nunți) 
5 J Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post negru. Nu se fac 

nunți) 

6 V (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) (Harți. Nu se fac nunți) 
7 S † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (Sâmbăta după Botezul Domnului)

 
8 D Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica  

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; 

glas 5, voscr. 8 
9 L Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei  

10 M Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitenei;  

11 M † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie (Dezlegare la 
ulei și vin. Nu se fac nunți) 

12 J Sf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia 

13 V †) Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe; (Post. Nu se fac nunți) 
14 S Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea 

Georgiei;  

15 D 
Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul  

Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 6, voscr. 9 
16 L Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul  

17 M †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria  

18 M † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 
19 J Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia  

20 V †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu, In, Pin și Rim; (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

21 S Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma  

22 D 
Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul  

Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 7, voscr. 10 

23 L Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic 

24 M Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg (Tedeum - Ziua Unirii Principatelor Române) 
25 M †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. 

Tomisului (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți) 

26 J †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan  

27 V † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împ. (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac 

nunți) 

28 S Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul  

29 D 
Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei  

Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 8, 

voscr. 11 
30 L †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. 

Romei  

31 M Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan  
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Iubiți credincioși, 

 

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în anul 2008 am început lucrările de 

construcție la biserica parohială, în 2010 a avut loc slujba de târnosire (sfințire) 

a bisericii, pentru ca în anul 2012 sa fie sfințită și pictura ce înfrumusețează 

biserica. 

 

Comunitatea noastră a fost și este într-o continuă dezvoltare, ritmul 

crescut al construcțiilor arătând că sunt oameni doritori să se așeze în cartierul 

nostru, Odăile brâncovenești. Acești creștini, mutați și bineprimiti în mijlocul 

nostru face ca bisericuța noastră sa fie neîncăpătoare, neputând astfel, cei 

doritori, să se adune sub acoperământul Maicii Domnului, în Sfânta biserică. 

Drept pentru care, împreună cu acordul membrilor Consiliului parohial, am 

întocmit documentația necesară pentru extinderea bisericii, în vederea realizării 

unui pridvor închis, respectând arhitectura bisericii, tocmai pentru a crea spațiul 

și condițiile optime participării cât mai multor credincioși la slujbe.   

 

Demersul nostru care ne privește pe toți și care trebuie să arate că 

suntem o comunitate adunată în jurul învățăturilor lui Hristos, are nevoie de 

sprijinul financiar din partea tuturor credincioșilor. 

 

Vă rog, ca unul dintre voi, călător spre dobândirea mântuirii, să 

sprijiniți inițiativa noastră, și să contribuiți financiar sau material (materiale de 

construcții)  pentru atingerea obiectivului propus. 

 

 

Cont bancar: RO55RNCB0069149071070001 

Tel.  preot paroh: 0721550210 

 

 

Cu dragoste și prețuire, 

preot paroh,  

Ion Iliuță 


