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DATE 

Calendar 
——  •  —— 

 

 

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?".  

 

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.  

 

25 IANUARIE 

†) 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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Programul Bisericii Odăi 

 LUNA  IANUARIE 
——  •  —— 

 

3 ianuarie, duminică, ora 08.00  

Duminica dinaintea Botezului Domnului 

Sfânta Liturghie 

 

5 ianuarie, marți, ora 17.00  

Vecernia la Botezul Domnului unită cu 

Litia 

 

6 ianuarie, miercuri, ora 08.00  

Botezul Domnului - Boboteaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ianuarie, joi, ora 08.00  

Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul 

 

9 decembrie, sâmbătă, ora 08.00  

Pomenirea celor adormiți 

 

10 ianuarie, duminică, ora 08.00  

Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. An-

tipa de la Calapodești 

Duminica după Botezul Domnului 

Sfânta Liturghie 

16 ianuarie, sâmbătă, ora 08.00  

Pomenirea celor adormiți 

17 ianuarie, duminică, ora 08.00  

†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare 

Duminica celor 10 leproși 

Sfânta Liturghie 

 

Răspunsurile la Sfânta Liturghie  

vor fi date de Corul Symbol 

 

23 ianuarie, sâmbătă, ora 08.00  

Pomenirea celor adormiți 

 

24 ianuarie, duminică, ora 08.00  

Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din 

Sankt Petersburg  

(Tedeum - Ziua Unirii Principatelor 

Române)  

Duminica vindecării orbului din Ierihon 

Sfânta Liturghie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ianuarie, sâmbătă, ora 08.00  

†) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie 

Teologul și Ioan Gură de Aur 

Sfânta Liturghie 

Pomenirea celor adormiți 

 

31 ianuarie, duminică, ora 08.00  

Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan  

Duminica lui Zaheu 

Sfânta Liturghie 
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(†) Botezul Domnului  
(Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare) 

——  •  —— 

  

P 
raznicul Botezului Domnului este 

sărbătorit la 6 ianuarie. El este numit 

în popor şi Boboteaza, iar în limbaj 

teologic-liturgic are şi denumirile de 

Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului).  

 

 Mântuitorul Iisus Hristos a crescut în 

Galileea, în cetatea Nazaret, tăinuindu-Şi 

înaintea oamenilor puterea şi înţelepciunea 

dumnezeirii Sale până la vârsta de 30 de ani, 

pentru că la iudei se socotea a fi o necuviinţă, 

ca să primească cineva vrednicia de învăţător 

sau de preot înainte de 30 de ani. 

 

 De aceea, nu Şi-a început Hristos 

propovăduirea până la acea vârstă; ci locuia 

în Nazaret cu Preacurata Sa Mamă şi cu 

Dreptul Iosif, care era tâmplar şi cu el 

împreună Se şi ostenea la lucrul tâmplăriei. 

Dar, murind Dreptul Iosif, Domnul lucra 

singur cu mâinile Sale, câştigând hrană 

pentru Sine şi pentru Preacurata Sa Mamă, ca 

să ne înveţe pe noi a nu ne lenevi, nici a 

mânca pâinea în zadar. 

 

 Împlinind 30 de ani şi venind vremea 

să Se arate lui Israel, atunci ,,a fost cuvântul 

lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în 

pustie”, trimiţându-l să înceapă a boteza cu 

apă. Şi i-a dat lui şi un semn, după care putea 

să-L recunoască pe Mesia, Cel ce atunci 

venise în lume, precum singur Botezătorul ne 

spune, zicând: „Cel ce m-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” (Ioan 1, 33). 

  

 Deci, ascultând Sfântul Ioan cuvântul 

lui Dumnezeu, a venit la râul Iordan, 

propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea 

păcatelor, el fiind acela despre care zisese 

prorocul Isaia mai înainte: „Eu sunt glasul 

celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea 

Domnului, drepte faceţi-I cărările” (cf. 

Ioan 1,23; Isaia 40,3). Şi veneau la el oameni 

din toate ţinuturile Iudeei şi ale Ierusalimului 

şi se botezau în râul Iordan, mărturisindu-şi 

păcatele. 

 

 Atunci, a venit la Iordan şi Iisus, din 

Galileea, ca să fie botezat de către Ioan. Iar 

în acea vreme, Ioan tocmai spunea 

poporului: „Vine după mine Cel mai tare 

decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I 

dezleg curelele încălţămintelor Lui. Că eu v-

am botezat cu apă, iar Acela vă va boteza cu 

Duhul Sfânt” (cf. Luca 3, 16). Deci, a venit 

Iisus să Se boteze, deşi nu îi trebuia Botezul, 

ca Unul Care era curat şi neîntinat, născut din 

Preacurată şi Preasfântă Maică-Fecioară, 

fiind El Însuşi izvorul a toată curăţia şi 

sfinţenia. 

 

 Însă, ca Cel ce a luat asupra Sa 

păcatele lumii întregi, ca „Miel al lui 

Dumnezeu, Care ridică păcatul 

lumii” (Ioan 1, 29), a venit la râu, ca să le 

spele pe ele cu botezul pocăinţei. A venit la 

ape, ca să sfinţească firea apelor; a venit să 

Se boteze, ca să ne pregătească nouă 

scăldătoarea Sfântului Botez; a venit la Ioan, 

ca acesta să fie pentru El martor nemincinos, 

ca unul care a văzut pe Duhul Sfânt 
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pogorându-Se peste El când Se boteza, şi a 

auzit glasul Tatălui din cer. 

 

 Şi L-a cunoscut Ioan cu duhul şi se 

smerea pe sine, zicând: „Eu am trebuinţă să 

fiu botezat de Tine, şi Tu vii la 

mine?” (Matei 3, 13). Şi Ioan avea trebuinţă 

cu adevărat de botezul cel de la Domnul, ca 

unul care era în păcatul neascultării, cel adus 

de Adam asupra a tot neamul omenesc. Dar 

Domnul a zis către el: „Lasă acum, că aşa se 

cuvine nouă să împlinim toată 

dreptatea” (Matei 3, 15). 

 

 Ca şi cum ar fi zis: „Mi Se cade Mie 

să împlinesc şi această poruncă a lui 

Dumnezeu”. Că poruncă a Lui era cu 

adevărat botezul lui Ioan, precum tâlcuieşte 

Sfântul Ioan Gură de Aur. 

 

 Şi s-a botezat Iisus fiind de 30 de ani, 

de vreme ce la vârsta de 30 de ani oamenii se 

pleacă mai cu uşurinţă la tot păcatul, după 

cum grăieşte Sfântul Ioan Gură de Aur: „Cea 

dintâi vârstă, a copilăriei, are multă neştiinţă 

şi nebunie; cea de a doua vârstă, a tinereţilor, 

cu poftă trupească se aprinde; iar cea de 

treizeci de ani, vârsta bărbatului desăvârşit, 

aceasta robeşte pe om tuturor păcatelor. De 

aceea, şi Hristos Domnul a aşteptat până la 

această vârstă ca să Se boteze, ca la toate 

vârstele să împlinească voia Domnului şi să 

sfinţească firea noastră şi să ne dea putere ca 

să biruim patimile şi să putem scăpa de 

păcatele cele de moarte.” 

 

 Iar, după Botezul Său, Domnul a ieşit 

îndată din apă, adică n-a zăbovit în apă. 

Sfântul Ioan Botezătorul, pe cel pe care îl 

boteza, îl afunda în apă până la grumaji şi-l 

ţinea aşa până ce îşi mărturisea toate păcatele 

şi atunci îl lăsa pe el şi ieşea din apă. Dar 

Hristos, fiind fără de păcat, n-a zăbovit în 

apă; de aceea Evanghelia zice că a 

ieşit îndată din apă (cf. Marcu 1, 10). 

  

 Şi ieşind Domnul din ape, I s-au 

deschis Lui cerurile, strălucind de sus o 

lumină în chip de fulger, iar Duhul lui 

Dumnezeu S-a coborât peste El, în chip de 

porumbel (cf. Marcu 1, 10). Că, precum în 

zilele lui Noe micşorarea apelor a vestit-o 

porumbelul, tot aşa şi aici, micşorarea 

păcatului s-a vestit prin chipul porumbelului. 

 

 Şi Duhul Sfânt S-a arătat în acest 

chip, fiindcă această pasăre este curată şi 

iubitoare de oameni şi blândă şi fără răutate 

şi nu stă în locuri întinate. Aşa şi Duhul Sfânt 

este izvor al curăţiei, izvor adânc al iubirii de 

oameni, învăţător al blândeţilor, vistier al 

bunătăţilor şi fuge de la cel ce se tăvăleşte în 

mocirla păcatului, fără de pocăinţă. 

 

 Şi pogorându-Se Duhul Sfânt, ca un 

porumbel, peste Iisus Hristos, s-a auzit un 

glas din cer, zicând: „Acesta este Fiul Meu 

cel iubit, întru Care am binevoit” (Matei 3, 

17). Acesta era glasul Tatălui din cer, care 

întregea descoperirea Preasfintei Treimi. 

Astfel, sărbătoarea se numeşte pe drept 

şi Epifanie sau Teofanie, adică Arătare, 

pentru că, pe de o parte, Iisus Hristos Se 

arată lumii, fiind mărturisit de Prorocul şi 

Botezătorul Ioan, iar pe de altă parte Se arată 

lumii pentru întâia dată în chip limpede taina 

Sfintei Treimi, cunoaşterea adevăratului 

Dumnezeu şi calea mântuirii, aşa cum ne 

arată şi Troparul sărbătorii: 

 

În Iordan botezându-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 cuvântului. Cel ce Te-ai 

arătat, Hristoase Dumnezeule şi lumea ai 

luminat, slavă Ţie. 

Sursa: basilica.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. 

9. Şi în zilele acelea, Iisus a venit din 

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
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=1#9
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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

-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: 

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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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 

Ioan. 

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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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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CUGETĂRI ORTODOXE 
 

“În Botez şi în Mirungere, omul primeşte de 

la Duhul Sfânt plămada sfinţeniei cu care va 

trebui să-şi plămădească tot sufletul şi trupul 

lui prin exercitarea virtuţilor evanghelice.” 

 

“Omul se naște cu adevărat, nu atunci când 

îl naște mama sa ci atunci când se naște 

întru Hristos Iisus pentru viața nemuritoare. 

Învierea lui Hristos este mama noastră, a 

tuturor.” 

 

Sfântul Iustin Popovici (1894 - 1979) 

 

“Cine s-a îmbrăcat în veșmântul slavei țesut 

din Apă și din duh [Lc 3, 16] acela nimicește 

în Focul Lui mărăcinii păcatelor.” 

 

“Cel care face bogate toate S-a pogorât și S-

a îmbrăcat în sărăcie ca să împărtășească 

săracilor bogățiile ascunse în comoara apei 

[Botezului].” 

 

“Din înalt vine Firea Lui și din adânc Haina 

Lui legată pentru totdeauna de haina celui ce 

își dezbracă acum haina sa [Col 3,9]. Și voi 

să dobândiți acum din ape de la El haină 

care nu se învechește și nici nu se strică, 

haină care pe cei ce o poartă îi îmbracă în 

veșnicie.” 

 

“Copii ai Botezului, copii fără pată, v-ați 

îmbrăcat în foc și în duh [Lc 3, 16]. Păstrați 

haina pe care ați îmbracat-o în apa 

[Botezului]!” 

 

“Iubiților și frumoșilor, care ieșiți din apa 

[Botezului] așezați-vă la ospățul pe care vi l-

a gătit Fiul Tatălui, Care a pus întru voi 

lumina Sa!” 

Sfântul Efrem Sirul (306 - 373) 

Sfântul Proroc Maleahi a avut o viaţă curată 

şi neprihănită şi a prorocit despre venirea 

Domnului, despre înfricoşata judecată, 

despre schimbarea aşezământului şi a legii 

lui Moise şi despre jertfa cea nouă.  

 

 

 

 

 

(†) Viaţa Sfântului Proroc 

Maleahi 
——  •  —— 

  

S 
fântul proroc Maleahi s-a născut în 

Sofi, după întoarcerea din robie de la 

Babilon, din seminţia lui Zabulon. 

Acesta din tinereţea sa a avut viaţa curată şi 

neprihănită şi a prorocit despre venirea 

Domnului, despre înfricoşata judecată, 

despre schimbarea aşezământului şi a legii 

lui Moise şi despre jertfa cea nouă, iar 

numele de Maleahi, ce se tâlcuieşte „înger”, i 

s-a dat de tot poporul, pe de o parte pentru că 

era cu foarte bunăcuviinţă, ca un înger, iar pe 

de alta, că păzea îngereasca curăţie şi 

sfinţenie şi cu îngerii avea prietenie; pentru 

că de multe ori vorbea cu îngerul care-i 

descoperea tainele lui Dumnezeu, şi-l învăţa 

cunoştinţa celor ce aveau să fie, lucru pe care 

cei vrednici cu adeverire l-au cunoscut, 

auzind glasul îngeresc, iar pe înger neputând 

a-l vedea. Sfântul Maleahi vorbea faţă în faţă 

cu îngerul, precum cineva grăieşte cu 

prietenul său. A fost acest sfânt proroc mai în 

urmă decât toţi prorocii; pentru că n-a fost 

după dânsul altul, în Israel. El a murit fiind 

tânăr şi a fost îngropat la un loc cu părinţii 

săi.  

Sursa:doxologia.ro 
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Sfântul Gordie era din cetatea Cezareei, 

născut din părinţi creştini şi crescut în 

dreapta credinţă creştinească. Venind în 

vârstă desăvârşită, a fost chemat la oaste şi 

era sutaş, căci şi cu trupească tărie şi cu 

sufletească bărbăţie covârşea pe alţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Vieţile sfinţilor pentru copii:  

(†) Sfântul Mucenic Gordie 
——  •  —— 

 

C 
u multe sute de ani în urmă, pe 

vremea persecuţiilor creştine, trăia în 

ţinutul Capadociei (astăzi provincie 

în Turcia) un bărbat bun şi credincios, pe 

nume Gordie. Încă de mic a fost educat de 

părinţi în religia creştină. Pentru că era un 

om destoinic şi iscusit în meseria armelor, a 

fost ales să fie conducătorul militar al unei 

oşti. 

 

 Cum împăratul roman din acea 

perioadă, Liciniu, era păgân, atunci când au 

început persecuţiile împotriva creştinilor, 

Gordie, fiind creştin, s-a decis să părăsească 

armata. Nu putea să lupte împotriva celor ce 

erau creştini, ca şi el. Iar hotărârea pe care 

Gordie a luat-o a fost aceea de a se retrage în 

pustiu şi de a-şi dedica viaţa în întregime lui 

Dumnezeu. 

 

 S-a întâmplat ca într-o zi, în oraşul în 

care slujise şi el în armată, să aibă loc o mare 

festivitate păgână dedicată zeului Marte, zeul 

războiului. Gordie a aflat de această 

sărbătoare şi a apărut în faţa mulţimii, în 

mijlocul hipodromului. Acolo el a spus: 

 

 - Doamne, Dumnezeul meu, vin aici 

să strig: Mare-i numele Tău şi mare este 

puterea Ta! Dumnezeu este unul singur! 

Atunci, conducătorul cetăţii, care era şi el de 

faţă, auzind una ca aceasta, a spus: 

 

 - Cine eşti tu şi cum îndrăzneşti să 

apari aici, în faţa noastră, să ne strici 

sărbătoarea? 

 - Eu sunt Gordie, fost militar în 

armata împăratului. Dar pentru că împăratul 

a poruncit ca cei ce cred în Dumnezeu să fie 

ucişi, eu nu am vrut să iau parte la un astfel 

de act nedrept. Am venit aici să vă 

mărturisesc vouă, tuturor, că Dumnezeu este 

unul singur. 

 - Şi tu eşti, aşadar, creştin?, a strigat 

conducătorul roman. 

 - Da, sunt creştin, iar Dumnezeul meu 

este mai presus de toţi aceşti zei reci de 

marmură la care vă închinaţi voi, aceste 

chipuri cioplite care nu au nici o putere. 

 

Nici o putere, zici?, spuse mânios 

conducătorul roman şi se întoarse spre unul 

dintre slujitorii lui, zicând: 

 

 - Să i se taie capul, tună glasul 

romanului, pentru că refuză să se închine 

zeilor noştri. 

 

 Şi Gordie şi-a aflat sfârşitul 

mucenicesc sub tăişul sabiei, pentru 

cutezanţa sa şi pentru marea dragoste arătată 

lui Dumnezeu. 

 

Sursa:ziarullumina.ro 



12 

 

Cu adevărat Sfântul Antonie cel Mare era ca 

un doctor dat Egiptului de Dumnezeu; căci, 

cine se ducea mâhnit la dânsul şi nu se 

întorcea bucurându-se? Cine venea la dânsul 

plângând pe cei morţi şi nu părăsea îndată 

plânsul? Cine venea mâniat şi nu se schimba 

îndată în prietenie şi iubire?  

 

(†) Sfântul Cuvios  

Antonie cel Mare 
——  •  —— 

  

 Cuviosul Antonie era egiptean de 

neam, din satul Coma, de lângă vestita cetate 

Heracleopolis, din Egiptul de Sus. S-a născut 

către anul 250, învăţând de la părinţii şi de la 

bunicii săi credinţa în Hristos, şi a trăit pe 

vremea lui Diocleţian (284-305) şi Maximian 

(286-305), ajungând până în vremea 

binecredinciosului împărat Constantin (306-

337) şi a fiilor lui. 

 Văzând el viaţa cea pătimaşă a 

tinerilor care învăţau carte în vremea lui, n-a 

voit a merge la şcoli, ci ştia numai limba lui, 

fiind foarte isteţ şi priceput la minte. Dar 

părinţii lui, care erau oameni cu stare, se 

îngrijeau cu multă luare-aminte de creşterea 

fiului şi a fiicei lor, potrivit înţelepciunii 

creştineşti. 

 Când avea douăzeci de ani, părinţii lui 

s-au mutat la cele veşnice, lăsându-l 

moştenitor al unor averi mari. Dar, intrând el 

odată în biserică, a auzit din Evanghelie 

cuvintele spuse de Domnul tânărului bogat: 

„Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde 

averea ta, dă-o săracilor, şi vei avea comoară 

în cer; după aceea, vino şi urmează-

Mi” (Matei 19, 21). A fost ca şi când numai 

pentru el s-a făcut citirea aceasta şi, 

întorcându-se acasă, a împărţit săracilor 

averile sale, neoprindu-şi pentru sine şi 

pentru sora lui decât cele de trebuinţă. 

 A încredinţat apoi pe sora lui unor 

credincioase fecioare, iar el se făcu pustnic. 

Deci, la început se povăţuia după viaţa 

pustnicilor din apropiere de satul lui, 

culegând de la toţi, ca o albină din flori, toată 

fapta bună, avându-şi chilia şi el tot lângă sat, 

întărindu-se în viaţa de pustie, în rugăciune, 

în nemâncare, în iubirea de oameni. Şi aşa se 

silea a urma lui Hristos, urmând tuturor celor 

ce bine vieţuiau. Şi era iubit de toţi din sat. 
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 Dar, fiind tânăr, Antonie a început 

lupta cu trupul său şi a aprins vrăjmaşul întru 

el ispita dulceţilor desfrânării. Şi arătând el 

atunci şi mai multă sârguinţă, s-a mutat mai 

departe, locuind în nişte morminte dintr-un 

cimitir păgânesc. 

 Şi a adus vrăjmaşul asupra lui tot felul 

de năluciri, pofte şi năvăliri de fiare 

înspăimântătoare, aducându-l aproape de 

deznădăjduire. Şi abia după multă vreme, a 

început a-i trimite lui Domnul raze de 

uşurare. „Unde erai, Doamne, când mă 

luptam?” a întrebat Antonie. „Eram lângă 

tine şi te ajutam”, i-a răspuns Domnul. Şi 

rugându-se a simţit întărire. Atunci era ca de 

35 de ani. 

 Deci, simţind el nevoie de linişte şi de 

singurătate, s-a suit la munte, într-o cetăţuie 

părăsită, în care închizându-se, cineva îi 

aducea lui pâine uscată de două ori pe an. Şi 

a vieţuit aşa, în rugăciune şi pustnicie, 

douăzeci de ani. Şi a ieşit Cuviosul Antonie 

de acolo învăţat de Dumnezeu. Şi a început a 

veni lumea la el. 

 Şi s-a umplut pustia de colibe de 

monahi. Iar el le vorbea ca un dascăl, din 

Scripturi, şi din singura lui iscusinţă. Şi le 

zicea: „Nimic din lume să nu cinstiţi mai 

mult decât dragostea lui Hristos. Ostenelile 

de aici se vând cu preţ veşnic: că puţin dai şi 

însutit primeşti. Oricât ar fi de greu, să nu ne 

întristăm ca şi cum am pieri, ci să îndrăznim 

şi să ne bucurăm ca nişte mântuiţi, că 

Dumnezeu este împreună cu noi”. Şi altele 

asemenea. 

 Venind vremea prigoanelor lui 

Maximian, a coborât de mai multe ori şi 

fericitul Antonie, cu ucenicii lui, la 

Alexandria, voind a mărturisi şi ei credinţa şi 

a întări pe cei ce pătimeau pentru Hristos. 

Dar Dumnezeu a rânduit ca el să fie cruţat, 

Sfântul Împărat Constantin dăruind pace 

creştinilor. Şi stând el în singurătate cu 

ucenicii, a început Dumnezeu a lucra 

vindecări minunate prin el. 

 Deci, văzându-se el risipit peste 

măsură de mulţimea de oameni, de bolnavi şi 

de monahi, s-a mutat în şi mai adâncă 

singurătate, într-un munte înalt. Şi i se arătau 

lui descoperiri, cu darul lui Hristos. Iar din 

când în când cobora la muntele cel de jos şi 

se întâlnea cu monahii şi cu oamenii din 

lume, care-l căutau. Şi mulţi se lepădau de 

lume şi se făceau călugări. 

 Deci, a ajuns vestea despre el la 

împărăţie şi Constantin cel Mare şi feciorii 

lui doreau un cuvânt de la el. Iar el, 

răspunzându-le, îi ruga să fie iubitori de 

oameni, de dreptate şi de cei săraci. Şi, la 

cererea Sfântului Arhiepiscop Atanasie, a 

coborât în cetatea Alexandriei, întărind 

credinţa ortodoxă împotriva ereziei ariene, şi 

tuturor le spunea: „Păziţi predania Părinţilor 

şi credinţa cea dreaptă în Domnul Hristos!”. 

 Înainte de moartea sa, Sfântul a 

rânduit să se dea haina sa Sfântului Atanasie 

din Alexandria şi cojocul său fericitului 

episcop Serapion, iar mormântul său nimeni 

să nu-l ştie. 

 Deci, trăind el 105 ani, s-a mutat către 

Domnul. Iar Viaţa lui a scris-o Sfântul 

Atanasie cel Mare, ca unul ce cunoştea pe 

Sfântul Antonie de aproape. Şi a ajuns acest 

minunat om al lui Dumnezeu, Antonie, a fi 

socotit în toată lumea ca începătorul şi 

dascălul cel adevărat al vieţii pustniceşti. 

 

Sursa:basilica.ro 
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(†) Sfântul Cuvios  

Eftimie cel Mare 
——  •  —— 

  

 Biserica pomenește la 20 ianuarie pe 

Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare. Chiril din 

Scythopolis, cel ce a cules de la Părinții 

pustiei viețile cuvioșilor palestinieni, a 

consemnat viața, învățăturile și testamentul 

acestui mare sfânt al lumii ortodoxe. 

 

 John Binns, potrivit Ziarului Lumina, 

în introducerea lucrării ‘Viața monahilor din 

Palestina’ a lui Chiril din Scythopolis, arată 

că pentru unul dintre cei mai importanți 

aghiografi minunea este parte a istoriei: 

‘Istoria lui Chiril nu este doar o relatare a 

evenimentelor profane, ci a acțiunii lui 

Dumnezeu în chemarea aleșilor Săi și 

împlinirea planului Său prin ei. Viețile 

sfinților sunt un răspuns la chemarea divină, 

iar semnele dumnezeiești sunt prezente de la 

un capăt la celălalt. Prin urmare, relatările 

minunilor nu sunt o înșiruire de evenimente 

remarcabile ce alcătuiesc o 

supradimensionare a întâmplărilor istorice 

sigure și adevărate. Ele sunt esențiale 

scopului lui Chiril și arată că el a scris o 

istorie adevărată, pentru că aceasta este 

istoria planului lui Dumnezeu. Pentru Chiril, 

diferența dintre minune și istorie este 

insesizabilă’. 

 

Viețile sfinților se scriu  

cu rugăciune arzătoare 

 

Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare este unul 

dintre monahii palestinieni a căror viață a 

fost așternută în manuscris de către Chiril din 

Scythopolis. Acest monah grec din secolul al 

VI-lea ne predă metoda scrierii vieții unui 

sfânt: ‘Aplicând rugăciunea arzătoare, am 

adunat de la părinții cu adevărat sfinți, cei 

mai bătrâni din acest deșert, povestiri care 

fuseseră pierdute în negura timpului; 

mutându-mă ici-colo, adunându-le, le-am 

recuperat dintr-un abis, ca să zicem așa, de 

mult timp și uitare, cu nădejdea că voi primi 

de la Dumnezeu răsplată pentru aducerea 

aminte a unor lucruri vrednice a fi pomenite 

și pentru oferirea unui bun model pentru cei 

ce doresc să citească rodul ostenelii lor’. 

 

‘Țineți poruncile pe care vi le-am dat  

cu sfințenie’ 

 

 Dincolo de elementele biografice pe 

care sinaxarele le tratează amănunțit, Chiril 

oferă în paginile acestei lucrări mărturii din 

învățătura Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare. 

Dintre acestea, redăm în întregime traducerea 

din limba engleză a ‘Testamentului Marelui 

Eftimie’, publicat în ‘Viața monahilor din 

Palestina’ de R.M. Price (Cistercian 

Publications, Kalamazoo, Michigan, 1991): 

‘Alături de celelalte daruri ale harului divin 

pe care marele Eftimie le dobândise, și acesta 

i-a fost oferit: să cunoască dinainte ziua 

morții sale și ce se va întâmpla cu mănăstirea 

sa. Nu voi pregeta să prezint în mod clar 

relatările părinților despre moartea sa. La 

odovania Sfintei Epifanii, când avea obiceiul 

să iasă către deșertul absolut, cei ce așteptau 

să-l petreacă pe cale și cei ce se așteptau să-l 

însoțească printre care Martirius și Ilie, s-au 

adunat împreună. Văzând că nu a făcut nici 

un fel de pregătire pentru drum, cum îi era 

obiceiul, l-au întrebat: ‘Nu pleci mâine, 

cinstite părinte?’ Sfântul le-a răspuns: ‘Voi 

rămâne aici săptămâna asta și voi pleca 

sâmbătă, după căderea nopții’ – prevestindu-

și moartea. Marți a rânduit ca o slujbă de 
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noapte să se țină întru pomenirea sfântului 

părinte Antonie. În timpul acestei privegheri, 

a chemat preoții în veșmântar și le-a spus: 

‘De acum nu voi mai săvârși nici o 

priveghere împreună cu voi în acest trup, 

deoarece Dumnezeu m-a chemat la El. 

Mergeți deci și trimiteți pe Domițian la mine, 

și adunați toți părinții și aduceți-i dimineață 

la mine’. 

 

 Când toți erau adunați în jurul lui, le-a 

spus: ‘Iubiții mei frați, eu însumi pornesc la 

drum pe calea părinților mei; voi înșivă, dacă 

mă iubiți, trebuie să țineți aceste porunci. În 

orice faceți, năzuiți spre dragostea adevărată, 

cauza și scopul fiecărei fapte bune și 

‘legătura desăvârșirii’ (Coloseni 3, 14). După 

cum nu este lăsat să mănânci păine fără sare, 

așa este imposibil să dobândești o virtute fără 

iubire. Pentru că fiecare virtute este protejată 

prin iubire și smerenie, cu ajutorul 

experienței, timpului și harului. În timp ce 

smerenia ridică la înălțime, dragostea previne 

căderea din această înălțime, de vreme ce cel 

ce se smerește pe sine se va înălța (Luca 18, 

14) și dragostea nu cade niciodată (I 

Corinteni 13, 8). Dragostea este mai mare 

decât smerenia, pentru că din dragoste pentru 

noi Dumnezeu Cuvântul S-a smerit pe Sine 

să devină om, ca noi. De aceea trebuie să-L 

mărturisim din inimile noastre și să-I aducem 

imne și euharistii neîncetat, mai ales noi cei 

ce suntem despărțiți de mulțimea treburilor 

acestei vieți, nu doar datorită legământului 

nostru, ci și pentru viața netulburată pe care o 

ducem, eliberați așa cum suntem de 

dezordinea lumii. Prin urmare, să facem orice 

efort pentru a-I oferi puritatea sufletului, 

curăția trupului și dragostea neprihănită’. 

 

 După ce le-a spus acestea, i-a întrebat: 

‘Pe cine vreți să aveți stareț?’ În unanimitate 

l-au ales pe Domițian. La aceasta, marele 

Eftimie a răspuns: ‘Aceasta nu se poate, 

pentru că Domițian va mai rămâne în această 

viață doar șapte zile după mine’. Părinții, 

uimiți de această prevestire a viitorului cu 

atâta sinceritate, au cerut să aibă stareț pe un 

anume Ilie, administratorul unei mănăstiri 

mai mici născut în Ierihon. Marele Eftimie i-

a spus acestuia în fața tuturor: ‘Vezi, toți 

părinții te-au ales să fii părintele și păstorul 

lor. Deci pune-te în slujba lor și împlinește-ți 

păstorirea, iar mai înainte de toate să știi asta: 

a fost voia lui Dumnezeu ca această lavră să 

devină chinovie și această schimbare va avea 

loc în curând’. Le-a arătat apoi locul în care 

să construiască chinovia, structura, primirea 

oaspeților și râvna psalmodierii, spunându-le 

că nu trebuie să neglijeze frații aflați în 

suferință, în special pe cei asupriți de gânduri 

necurate, ci să-i încurajeze și să-i sfătuiască 

întotdeauna. Acestea le-a spus călugărului 

numit superior al așezământului. 

  

 Tuturor le-a adresat apoi acest cuvânt: 

‘Frații mei iubiți, nu închideți nimănui ușa 

chinoviei pe care vă pregătiți să o construiți, 

și astfel Dumnezeu vă va oferi 

binecuvântarea Sa. Țineți poruncile pe care 

vi le-am dat cu sfințenie și, dacă voi dobândi 

dreptul de a vorbi liber lui Dumnezeu, Îi voi 

cere în primul rând să fie cu voi în Duh și cu 

cei ce vor urma vouă, veșnic’. După ce a spus 

acestea, i-a trimis pe toți la treburile lor, 

oprind numai pe Domițian lângă el. După 

încă trei zile petrecute în veșmântar, a 

adormit în noaptea de sâmbătă și s-a adăugat 

la poporul său, bătrân și sătul de zile (Facerea 

25, 8)’. Dionisie din Furna recomandă 

reprezentarea grafică a Sfântului Eftimie cel 

Mare astfel: ‘A trăit 97 de ani, fiind la stat 

om de cinste, cuvios la căutătură, albineț la 

față, cărunt la păr și cu barba lăsată în jos 

până la stinghie’. 

 

 

Sursa:basilica.ro 
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Mulțumim! 

Pentru aceasta Hristos Domnul a aşteptat botezul până la 

această vârstă, ca să împlinească legea cu toate vârstele, să 

sfinţească firea noastră şi să ne dea putere, ca să biruim 

patimile şi să ne ferim de păcatele cele de moarte. 


