
 

 

  

    

  ianuarie 2012                            buletin informativ și de învățături creștine                       Anul II Nr. 7   

  

 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! 
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Tăierea Împrejur  
cea după Trup a Domnului 

(01 Ianuarie) 

 
Împlinindu-se opt zile de la Naştere, Domnul 

nostru Iisus Hristos a binevoit a primi tăierea împrejur, 
pe de o parte ca să împlineasca legea, cum spune în 
Evanghelie: N-am venit să stric legea, ci s-o împlinesc, 
pentru că El se supunea legii, ca pe cei vinovați și robiți 
de dânsa să-i facă liberi, precum zice apostolul: A trimis 
Dumnezeu pe Fiul Său, Care S-a născut sub lege, ca pe 
cei de sub lege să-i răscumpere; iar pe de alta ca să se 
arate că a luat trup adevărat și să astupe gurile eretice, 
care ziceau că Hristos n-ar fi luat trup omenesc, ci cu 
nălucire S-ar fi născut. 

Drept aceea, S-a tăiat imprejur, fiindca grăieşte 
Sfântul Efrem Sirul: "Dacă n-a fost trup, pe cine a tăiat 
Iosif împrejur? Cel ce a fost cu trup adevărat S-a şi tăiat 
împrejur ca un om, şi cu sângele 
Său S-a roşit Pruncul, ca un fiu 
omenesc şi, durându-L, plângea, 
precum se cădea firii omenesti". 

Pentru aceea S-a tăiat 
împrejur la trup, ca să ne aducă 
nouă duhovniceasca tăiere 
împrejur; pentru că, sfârsindu-se 
legea cea veche, care era după 
trup, a început cea nouă, 
duhovnicească. Precum omul cel 
vechi, trupesc, tăia împrejur pe omul cel simţit, aşa şi 
cel duhovnicesc este dator a-şi tăia împrejur patimile 
cele sufleteşti: iuţimea, mânia, zavistia, mândria, 
necurăţia şi alte păcate. Iar a opta zi S-a tăiat împrejur, 
scriindu-ne nouă cu sângele Său viaţa cea viitoare, care 
de învăţători se socoteşte a fi a opta zi. Astfel, Ştefan, 
făcătorul canonului din această zi, în cântarea a patra, 
zice: "Închipuieşte viaţa cea neîncetată a veacului al 
optulea ce va să fie, în care Stăpânul S-a tăiat 
împrejur". Sfântul Grigorie de Nissa grăieşte aşa: "Cea 
de a opta zi s-a aşezat prin lege, ca veacul al optulea, 
ce va să fie prin optime, să mi-l însemneze mie". 

  
Se cuvine a şti şi aceasta: că tăierea împrejur în 

Aşezământul cel vechi era rânduită în chipul Botezului 
şi al curăţirii păcatului strămoşesc, măcar că acela nu 
se curăţă cu totul prin tăierea împrejur, până la sângele 

lui Hristos cel de voie vărsat pentru noi, pentru că 
tăierea împrejur era numai închipuire a înainte curăţirii 
celei adevărate, iar nu adevărata curăţire, pe care a 
săvârşit-o Domnul nostru, scoţând păcatul din mijlocul 
lumii şi pironindu-l pe Cruce. Iar în loc de tăierea 
împrejur din legea cea veche, a legiuit Botezul darului 
celui nou, care este din apă şi duh. Tăierea împrejur a 
fost atunci ca o pedeapsă pentru păcatul cel întâi făcut 
şi spre semnul acesta, cum că pruncul ce se taie 
împrejur este zămislit întru fărădelegi, după cuvântul 
lui David: "...în păcate m-a născut maica mea; pentru 
care rana rămâne pe trupul pruncului". 

Dar Domnul nostru era fără de păcat, deşi în toate 
S-a asemănat nouă, în afară de păcat; precum şarpele 
de aramă făcut de Moise în pustie era şarpe numai cu 
asemanarea, dar fără veninul şarpelui, aşa şi Hristos 
era om adevărat, dar nepărtaş păcatului omenesc şi S-
a născut din Maica fără de prihană şi fără de bărbăt, 
mai presus de fire. 

 Nu se cădea Lui să rabde 
acea rană a păcatului, adică a 
tăierii împrejur, după lege, ca 
unul Care era fără de păcat şi 
dătător de lege, dar de vreme ce 
a venit să ia asupra Sa păcatele a 
toata lumea, după cum grăieşte 
Apostolul: Neştiind de păcat, 
pentru noi s-a făcut ca şi cum ar 
fi fost păcatos, a suferit tăierea 
împrejur, fiind fără de pacat. Apoi 

mai mare smerenie a arătat Stăpânul nostru în tăierea 
împrejur decât în naşterea Sa. 

Pentru că prin naştere a luat asupra Sa numai 
chipul omenesc, după cum grăieşte Apostolul: întru 
asemănarea omenească făcându-Se şi cu chipul S-a 
aflat ca omul, iar prin tăierea împrejur a luat asupra Sa 
chipul păcătosului, suferind ca şi un păcătos rana cea 
rânduita pentru păcat. Pentru ceea ce nu era vinovat a 
pătimit ca un vinovat, cum grăieşte David: Cele ce n-
am jefuit, atunci am plătit; de care păcat nu sunt 
părtaş, pentru acela am suferit durerea tăierii 
împrejur. 

Deci, a voit ca să primească tăiere împrejur, 
începând înainte de a pătimi pentru noi, şi gustând acel 
pahar, pe care voia să-l bea până în sfârşit, grăind pe 
Cruce: Săvârşitu-s-a. Vărsa picături de sânge dintr-o 
parte a trupului, până ce din tot trupul va curge 
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sângele pâraie; în pruncie începe a răbda şi la pătimire 
se deprindea; ca, atunci când va fi bărbat desăvârşit cu 
vârsta, să rabde cu înlesnire patimile cele mai 
cumplite: pentru că din tinereţe se cuvine omului a se 
deprinde la nevoinţele cele bărbăteşti. Viaţa 
omenească este plină de osteneli, fiind ca o zi, având 
naşterea dimineaţa, iar seara sfârşitul; ca de 
dimineaţă, adică din scutece, Omul - Dumnezeu Hristos 
iese la lucrul Său prin osteneli, fiind în osteneli din 
tinereţe şi spre lucrarea Sa până în seara aceea când 
soarele s-a întunecat şi s-a făcut întuneric pe tot 
pământul până la al noualea ceas; căci grăieşte către 
iudei: Tatăl Meu până acum lucrează şi Eu lucrez. 

Deci, te sărutam, cu dragoste, o, preadulce nume 
al lui Iisus, ne închinăm cu osârdie preasfântului Tău 
nume, o! preadulce şi întru tot îndurate Iisuse, lăudăm 
numele Tau cel preamare, Mântuitorule Iisuse, 
umilindu-ne faţă de sângele cel vărsat în tăierea 
împrejur! Însemnează-ne şi ne pecetluieşte pe noi robii 
Tăi cu numele Tău, Iisuse, ca şi în veacul ce are să fie, ai 
Tăi să fim şi cu îngerii să slăvim preacinstitul şi de mare 
cuviinţă numele Tău, Iisuse, şi să-l cântam în veci. 
Amin. 

 

Sfântul Ierarh Vasile cel Mare 
(1 ianuarie) 

 
 Acest între Sfinţi, Părintele nostru Vasilie cel 

Mare a trăit între anii 330-379, 
în vremea Sfântului şi marelui 
împarat Constantin şi, până în 
zilele împaratului Valens, cel 
căzut în rătăcirea lui Arie. S-a 
născut în Cezareea Capadociei, 
din părinţi dreptcredincioşi şi 
înstăriţi, Emilia şi Vasilie, tatăl 
său fiind un luminat dascal în 
cetate.  

Iubitor de învăţătură şi 
înzestrat pentru carte, Sfântul Vasilie şi-a îmbogăţit 
mintea cercetând, rând pe rând, şcolile din oraşul său 
Cezareea, apoi din Bizanţ, mergând până şi la Atena, 
cea mai înaltă şcoala din timpul său, unde a întâlnit pe 
Sfântul Grigorie de Nazians, cu care a legat o strânsă şi 
sfântă prietenie.  

A îngrijit pe mulţi bolnavi, bătrâni şi copii, 
contruind adevărate centre de vindecare. Îngrijea 

personal pe bolnavi sărutând chiar rănile leproşilor şi 
slujind tuturor. Prin vestitele vasiliade construite el 
devine începătorul spitalelor din ziua de azi. 

A fost înălţat la scaunul de Arhiepiscop al Cezareei 
în anul 370, în vremuri grele pentru Biserică, când 
ereticii lui Arie şi Macedonie izbutiseră să aibă de 
partea lor pe însuşi împăratul Valens. Sfântul Vasilie a 
dus o luptă aprigă, cu scrisul şi cuvântul, luminând 
creştinătatea şi apărând dogma Sfintei Treimi. Şi-a 
atras mânia împăratului şi a suferit multe prigoniri din 
partea lui, pentru apărarea acestei dogme de 
căpetenie a creştinătăţii.  

Odinioară, de nelegiuitul împărat Valens (364- 
378), în cetatea Niceea, s-au apropiat căpeteniile 
ereziei ariene cerând ca, din soborniceasca biserică cea 
din cetatea aceea, să gonească poporul drept-
credincios, iar Sfântul locaş să-l dea adunării lor celei 
arieneşti. Şi a făcut aşa împăratul cel rău, el însuşi fiind 
eretic: a luat, biserica de la cei dreptcredincioşi, cu sila, 
şi a dat-o arienilor, apoi s-a dus în Constantinopol. 
Drept aceea, în mare mâhnire fiind toată mulţimea 
dreptcredincioşilor, a sosit acolo marele Vasilie, la care 
toată mulţimea celor dreptcredincioşi venind, i-a spus 
strâmbătatea ce li s-a făcut lor de împărat. Iar Sfântul, 
mângâindu-i pe ei cu cuvintele sale, îndată s-a dus la 
împărat, la Constantinopol şi, stând înaintea lui, l-a 
mustrat pentru nedreptatea făcută.  

Iar împăratul, pe de o parte, mâniindu-se şi pe de 
alta, ruşinându-se, a zis lui Vasilie: "Să mergi tu între 
dânşii să faci dreptate, dar aşa să judeci, ca să nu judeci 
cu părtinire poporului de o credinţă cu tine". Iar 
Sfântul a răspuns: "De voi judeca cu nedreptate, apoi şi 
pe mine la surghiun să mă trimiţi şi pe cei de o credinţă 
cu mine să-i izgoneşti şi Biserica să o dai arienilor". Şi, 
luând Sfântul scrisoarea de la împărat, s-a întors la 
Niceea. Şi chemând pe arieni, le-a zis lor: "Iată, 
împăratul mi-a dat mie putere ca să fac judecată între 
voi şi între dreptcredincioşi pentru biserica pe care aţi 
luat-o cu sila". Iar ei au răspuns lui: "Deci judecă, dar 
după judecata împăratului". Iar Sfântul a zis: "Să 
mergeţi, şi voi arienii şi voi dreptcredincioşilor, şi să 
închideţi biserica şi, încuind-o, să o pecetluiţi cu 
peceţile, voi cu ale voastre şi aceştia cu ale lor, şi să 
puneţi de amândouă părţile păzitori. Şi mergând mai 
întâi voi, arienii, să vă rugaţi trei zile şi trei nopţi şi, 
după aceasta, să vă apropiaţi de biserică. Şi de se vor 
deschide singure, cu rugăciunile voastre, uşile bisericii, 
apoi să fie a voastră biserica în veci. Iar de nu, ne vom 
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ruga noi o noapte şi vom merge cu litie, cântând, la 
biserică şi de se vor deschide nouă, să o avem pe ea în 
veci. Iar de nu se vor deschide nici nouă, apoi, iarăşi, a 
voastră să fie biserica". Şi plăcut a fost cuvântul acesta 
înaintea arienilor. Iar dreptcredincioşii se mâhneau 
asupra Sfântului, zicând că nu după dreptate, ci după 
frica împăratului a făcut judecata. Şi, luându-se multe 
măsuri de pază de către amândouă părţile, Sfânta 
Biserică străjuită a fost cu tot dinadinsul, pecetluită şi 
întărită. Şi rugându-se arienii trei zile şi trei nopţi şi de 
Biserică apropiindu-se, nu s-a făcut nici un semn. Şi se 
rugau de dimineaţa până la al şaselea ceas, strigând: 
"Doamne miluieşte" şi nu s-au deschis uşile Bisericii şi 
s-au dus fără dar şi ruşinaţi.  

Atunci, marele Vasilie, adunând pe toţi 
dreptcredincioşii, cu femeile şi copiii, au ieşit din cetate 
la biserica Sfântului Mucenic Diomid, făcând, acolo 
priveghere de toată noaptea, apoi au mers dimineaţa 
cu toţii la cea sobornicească biserică pecetluită, 
cântând: "Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără 
de moarte, miluieşte-ne pe noi". Apoi, stând înaintea 
uşii bisericii a zis către popor: "Ridicaţi mâinile voastre 
şi strigaţi cu dinadinsul: Doamne miluieşte". Şi aceasta 
făcându-se, a poruncit Sfântul ca să se facă tăcere şi, 
apropiindu-se de uşă, a însemnat-o cu semnul crucii de 
trei ori şi a zis: "Binecuvântat este Dumnezeul 
creştinilor, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor". Şi, glăsuind tot poporul "Amin!", îndată s-a 
făcut cutremur şi au început a se sfărâma zăvoarele, au 
căzut întăriturile, s-au dezlegat peceţile şi s-a deschis 
uşa, ca de un vânt şi furtună mare, şi s-a lovit uşa de 
zid. Iar dumnezeiescul Vasilie a început a cânta: 
"Ridicaţi porţile voastre, ridicaţi-vă porţile cele veşnice 
şi va intra împăratul Slavei". Şi, intrând Vasilie în 
biserică, cu toată mulţimea dreptcredincioşilor, şi, 
săvârşind dumnezeiasca slujbă, a slobozit pe popor cu 
veselie. Iar mulţimea fără de număr de arieni, văzând 
acea minune, s-a lepădat de credinţa lor cea rea şi la 
cei dreptcredincioşi s-au adăugat. Şi, aflând şi 
împăratul, de o judecată dreaptă ca aceasta a lui 
Vasilie, şi de minunea aceea preaslăvită, s-a mirat 
foarte şi a defăimat urâciunea relei credinţe ariene, 
însă, orbindu-se de răutate, nu s-a întors la credinţa 
cea dreaptă şi a pierit rău după aceea. Că, biruit şi rănit 
fiind el la război, în părţile Traciei, a fugit şi s-a ascuns 
într-o şură de paie. Iar urmăritorii lui, înconjurând şura 
cu foc, au aprins-o şi, acolo, împăratul arzând, şi-a dat 
sfârşitul. Şi a fost moartea aceasta a împăratului, după 

moartea Sfântului Vasilie, dar în acelaşi an, întru care 
Sfântul s-a mutat către Domnul. 

Sfântul Vasilie a îndreptat şi unele lipsuri ale 
monahismului din timpul sau, chemându-i pe moanahi 
sa se nevoiasca nu numai in folosul mantuirii 
persoanale, ci si in folosul aproapelui. Este cel dintai 
ierarh care a intemeiat, pe langa Biserica, azile si 
spitale, in ajutorul celor saraci si neputinciosi, 
indemnand pe cei insatariti sa foloseasca avutiile lor, 
ajutand pe cei nevoiasi si lipsiti.  

S-a mutat catre Domnul la varsta de 50 de ani, in 
ziua de 1 ianuarie, plans de credinciosi si de 
necredinciosi, care-l iubeau si-l cinsteau pentru 
bunatatea si intelepciunea lui. Cei zece ani ca 
arhiepiscop in Cezareea Capadochiei i-au fost deajuns, 
pentru ca el sa intre in istorie cu numele de Sfantul 
Vasile cel Mare. Pentru rugaciunile lui, Doamne 
miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.  

 

Sfântul Serafim de Sarov 
(2 ianuarie) 

 
Sfântul Serafim de Sarov s-a născut la 19 iulie 

1759 în orasul Kursk din Rusia, primind la botez 
numele de Prohor. Părinții săi, Isidor și Agatia Mosnin, 
erau oameni înstăriți, însă evlavioși și foarte milostivi. 
Rămas orfan de tată la 3 ani, micuțul Prohor a fost 

crescut de mama sa. Încă din 
copilărie s-a bucurat de vădita 
ocrotire a Maicii Domnului. 

La șapte ani, din 
neatentie, a căzut din turnul 
clopotniță al catedralei 
(închinate icoanei Maicii 
Domnului din Kazan) din oraș. 
Oricine s-ar fi zdrobit căzând de 
la o asemenea înălțime, însă el 
nu a pățit absolut nimic. 

Altă dată, pe la zece ani, s-
a îmbolnăvit greu, încât nimeni 
nu mai spera în însănătoșirea 
lui. Maica Domnului i s-a arătat 
în vis, făgăduindu-i că îl va 
tămădui. Așa s-a și întâmplat. 

Scoțându-se în procesiune pentru secetă icoana Maicii 
Domnului și începând îndată ploaie mare, alaiul a 
trebuit să scurteze drumul și să treacă prin curtea 
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familiei Mosnin. Atunci mama a scos copilul și s-a 
trecut cu icoana peste el. După aceasta s-a făcut 
perfect sănătos. Cu cât trecea timpul, cu atât se 
dovedea mai mult că tânărul Prohor nu era pentru 
lumea aceasta. La 17 ani, primind binecuvântarea 
mamei, care i-a dăruit și o cruce de care sfântul nu s-a 
despărțit niciodată, el a plecat să îmbrățișeze viața 
monahală la Lavra Pecerska de la Kiev. Dupa o vreme, 
îndrumat de Părintele Dositei din pustia Kitaev, a mers 
să își petreacă restul vieții în Mânăstirea Sarovului. În 
ajunul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, pe 20 
noiembrie 1778, tânărul Prohor a intrat în Mânăstirea 
Sarovului. Aici a petrecut în ascultare și felurite 
nevoințe, ceea ce i-a atras mai mare dragoste și 
respect din partea celorlalți părinți. 

În 1780, cuviosul s-a îmbolnăvit rău, zăcând la pat 
cu tot trupul umflat. Fără să cârtească a răbdat această 
suferință vreme de trei ani. El nu a acceptat să fie 
chemat vreun doctor, însă a cerut să fie împărtășit cu 
Sfintele Taine. Întreaga obște a făcut priveghere de 
toată noaptea, urmată de Sfânta Liturghie. După ce s-a 
împărtășit, cuviosului i s-a arătat însăși Maica 
Domnului însoțită de Sfinții Apostoli Petru și Ioan. 
Arătând către el, Maica Domnului a zis: „Acesta este 
din neamul nostru”, apoi, punând prea sfântă mâna sa 
pe capul lui, îndată în partea dreapta a trupului lui s-a 
făcut o deschizătură, pe unde s-a scurs toata materia 
care-i umplea trupul. La scurt timp s-a vindecat întru 
totul, însă cicatricea a rămas spre mărturie și era atât 
de adâncă încât ucenicul Sfântului Serafim își 
amintește că în ea îi încăpea pumnul mâinii. Pe locul 
minunatei arătari a Maicii Domnului părinții au ridicat 
o biserică unde Sfântul Serafim s-a împărtășit mai 
întotdeauna cu Sfintele Taine, până la sfârșitul vieții. 

După opt ani petrecuți ca frate, Prohor s-a 
învrednicit a primi chipul îngeresc, primind numele de 
Serafim, iar un an mai tarziu a fost făcut ierodiacon. În 
1793, la 35 de ani, a fost ierotonit ieromonah. Curând 
după aceasta, împlinind 16 ani de mânăstire, cu 
binecuvântarea bătrânului său, egumenul Pahomie, 
Sfântul Serafim s-a retras la pustie, într-o chiliuță din 
desișul pădurii, aflată pe malul râului Sarovka, la câțiva 
kilometri de mânăstire. Aici și-a făcut o grădina de 
zarzavat și a adus doi stupi, iar ziua și-o petrecea 
muncind,  în rugăciune neîncetată și citind Noul 
Testament cu precădere Sfintele Evanghelii. Nu neglija 
nici cele 7 laude, metaniile și alte nevoințe. După cum 
chiar el a mărturisit unui ucenic al său, obișnuia să 

plece din chilia sa seara și, pe o piatra anume, 
priveghea toata noaptea în rugaciune, iar dimineața se 
întorcea la chilie și priveghea pe o alta piatra, toată 
ziua. Aceasta nevoință a ținut-o Sfântul vreme de o mie 
de zile și o mie de nopți. 

 În anul 1804, într-o noapte, trei talhari, crezând 
că Sfântul primește bani de la oameni, au gândit să-l 
prade. Deși era în putere (46 de ani) și ar fi putut 
opune rezistență, Sfântul Serafim și-a încrucișat 
mainile pe piept și le-a zis: "Faceți ce vreți", iar tâlharii 
l-au bătut, lăsându-l abia viu. Nu au găsit decât o 
iconiță și niște cartofi. Sfântul a fost aflat a doua zi, plin 
de sânge, de niște părinți, care l-au dus la mânăstire. 
Acolo a refuzat ajutorul doctorilor și Maica Domnului i 
s-a arătat și l-a vindecat întocmai cum o mai făcuse 
odinioară. 

În sfarsit, când Sfântul Serafim a luat în grijă 
mânăstirea de maici Diveevo, el mărturisea: „Nici o 
piatră nu s-a pus în Diveevo fără voia Maicii Domnului 
și nu s-a primit vreo sora în mânăstire, nici nu s-a pus 
vreo rânduială, fără consimțământul ei”. Pe calea pe 
care a pășit Maica Domnului, Sfântul Serafim a pus să 
se sape șanț, ce stă mărturie până astăzi, închipuind 
urmele pașilor Maicii Domnului. 

 În data de 2 ianuarie 1833, Sfântul Serafim de 
Sarov a fost aflat adormit întru Domnul în chilia sa, la 
rugăciune, în genunchi, cu mâinile încrucișate pe piept 
în fața icoanei Maicii Domnului. 

 

Botezul Domnului 
(6 Ianuarie) 

 
Domnul nostru Iisus Hristos, după întoarcerea Sa 

din Egipt, vieţuia în Galileea, în cetatea Sa, Nazaret, 
unde crescuse, tăinuindu-şi înaintea oamenilor puterea 
şi înţelepciunea dumnezeirii Sale, până la vârsta de 
treizeci de ani, pentru că nu era îngăduit cuiva dintre 
iudei, mai înainte de 30 de ani, să aiba rânduiala de 
dascăl sau de preot. Pentru aceasta nici Domnul 
Hristos până la aceşti ani nu a început propovăduirile 
Sale, nici nu Se arată că este Fiul lui Dumnezeu şi 
Arhiereul cel mare, Care a străbătut cerurile până ce s-
a împlinit numărul anilor Lui. 

El vieţuia în Nazaret, cu Preacurată Maica Sa şi cu 
Iosif, care era lucrător de lemn şi cu care lucra 
împreună. După moartea lui Iosif, singur Domnul făcea 
acel lucru de mână, câştigând prin osteneală, hrană 
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pentru El şi pentru prea iubita Sa maică, ca să ne înveţe 
pe noi a nu ne lenevi şi nici a mânca pâinea în zadar. 

Apoi, împlinindu-se cei 30 de ani şi venind vremea 
să se arate lui Israel: A fost cuvântul lui Dumnezeu 
către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimiţându-l pe el 
ca să-L boteze cu apă. Deci, i-a pus un semn încredinţat 
după care putea să cunoască pe Mesia, Cel care a venit 
în lume, precum singur Botezatorul 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 şi ramânând peste El, Acela este cel ce 
botează cu Duh Sfânt". 

 Deci, ascultând Ioan cuvântul lui Dumnezeu, a 
venit în părţile Iordanului, propovăduind botezul 
pocăinţei, întru iertarea păcatelor. Pentru 
că el era acela de care mai înainte a zis 
Isaia: Glasul celui ce strigă în pustie, gătiţi 
calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui. 
Deci, venea la dânsul toată latura Iudeei şi 
a Ierusalimului, şi se botezau toţi de la 
dânsul, în râul Iordanului, mărturisindu-şi 
păcatele. Atunci a venit şi 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 încălţămintelor 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 şi Preasfânta 
Fecioară, El Însuşi fiind izvorul a toată curăţia şi 
sfinţenia. 

Însă Cel ce a luat asupra Sa păcatele a toată lumea 
a venit la râu ca să sfinţească apele cu Botezul. A venit 
la ape ca să curăţească firea lor; a venit să Se boteze ca 
să ne pregătească 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 şi auzind glasul Tatălui de 
sus. 

Ioan se sfia de El, zicând: Eu am trebuinţă să mă 
botez de Tine şi Tu vii la mine? Că 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 
trebuinţă 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 aşa se cade a 
împlini toată dreptatea. Prin dreptate înţelege aici 
Sfântul Ioan Gură de Aur poruncile lui Dumnezeu; ca şi 
cum ar fi zis: "De vreme ce toate câte le porunceşte 
legea le-am săvârşit şi singură aceasta a rămas, adică 
să Mă botez; deci, Mi Se cade să o săvârşesc şi 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, 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. 

Aşa grăiau Ioan Gura de Aur şi 
Teofilact, cum că cea dintâi vârstă 
a copilăriei are multă neştiinţă şi 
zburdălnicie, a doua vârsta, a 
tinereţilor, se aprinde de pofta 
trupească, iar vârsta de 30 de ani, 
a bărbatului desăvârşit, este a 
iubirii de aur, a măririi deşarte, a 
iuţimii, a mâniei şi a tuturor 
păcatelor. 

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. După Botezul 
Său, Domnul a ieşit îndata din apă, adică n-a zăbovit; 
căci se povesteşte că Sfântul Ioan Botezatorul, pe 
fiecare om care se boteza de dânsul, îl afunda până la 
cap şi-l ţinea astfel până ce-şi mărturisea toate 
păcatele sale şi numai după aceea îi afunda şi capul şi îl 
lăsa să iasă din apă; pentru aceasta, zice Evanghelia, că 
a ieşit îndată din apă. Ieşind 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. 

Întocmai cum în zilele lui Noe, porumbiţa a vestit 
micşorarea apelor, tot asemenea şi încetarea înecării 
păcatului a însemnat-o porumbelul. 

Duhul Sfânt s-a aratat în chip de porumbel, pentru 
că această pasăre este curată, blândă, iubitoare de 
oameni, fără de răutate şi nu stă în locuri necurate. Tot 
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asemenea şi Duhul Sfânt este izvorul curăţiei, noianul 
iubirii de oameni, învăţătorul blândeţii, rânduitorul 
binelui şi fuge de la cel care se tăvăleşte în tina cea 
necurată a păcatului, fără de pocăinţă. 

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 şi stăpânirea, 
în vecii vecilor. Amin. 

 

Soborul Sfântului Ioan 
Botezătorul 

(07 ianuarie) 
 
În fiecare an, pe data de 

7 ianuarie prăznuim Soborul 
Sfântului Ioan Botezătorul. 
Sfântul Ioan Botezatorul s-a 
născut în cetatea Orini, în 
familia  preotului Zaharia. 
Elisabeta, mama sa, era 
descendenţa a seminţiei lui 
Aaron. Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul a fost 
vestită de catre îngerul Gavriil 
lui Zaharia, în timp ce acesta 
slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor 
vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până 
la punerea numelui fiului său. 

Prorocul Maleahi l-a numit pe Ioan Botezatorul 
"Îngerul Domnului", pentru că avea să-I gătească calea 
(Mal. 3, 1), iar Mântuitorul recunoaşte că Ioan este 
îngerul de care a vorbit Maleahi (Matei, 11,10). De ce îl 
numim înger întrupat? Pentru că el a ajuns să poarte în 
fiinţa sa semnele biruinţei asupra păcatului originar. 
Astfel, el nu-şi mai câstiga pâinea cu sudoarea frunţii. 
Evanghelistul Marcu precizează: "Şi Ioan era îmbrăcat 
în haină de păr de cămilă, avea cingătoare din piele 
împrejurul mijlocului şi mâncă lăcuste si miere 
sălbatică" (Marcu 1,6). Această prezentare ne 
descoperă marele ascet din Ioan, care învinge în fiinţa 
sa înclinaţiile spre păcat şi devine vrednic să-l 
vestească lumii pe Hristos. De aceea nu-i întâmplător 
că este reprezentat pe uşile împărăteşti ale altarelor 
ortodoxe, cu aripi de înger. 

Sfântul Ioan Botezatorul a avut menirea de a 
pregăti poporul pentru primirea lui Mesia şi de a-L 
descoperi şi a-L face cunoscut lui Israel. Evanghelistul 
Luca notează, cu o extremă precizie, data la care Ioan 
Botezătorul a început să predice: "În al 
cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe 
când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod tetrarh al 
Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ţinutului 
Trahonitidei, iar Lisanias tetrarh al Abilenei, in zilele 
arhiereilor Anna şi Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu 
către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie" (Luca 3, 1-2). 

Rolul Sfântului Ioan Botezătorul a fost acela de a 
trezi pe Israel din idolatrizarea Legii, de a naşte în ei 
credinţa în Hristos. El îşi începe predica cu aceleaşi 
cuvinte ca şi Mântuitorul: "Pocăiţi-vă, că s-a apropiat 
Împărăţia cerurilor" (Mt. 3, 2). Le atrage atenţia că nu 
este de ajuns să faci parte din poporul ales de 
Dumnezeu pentru a primi mântuirea. În acest sens le 
spune: "Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să 
ridice fii lui Avraam" (Matei 3, 9; Luca 3, 8), 
descoperind că toate neamurile sunt chemate la 
mântuire. Convertirea propovaduită de Ioan 
presupunea recunoaşterea stării de păcat în care se 
află omenirea şi înlăturarea certitudinilor oferite de 
doctrina fariseică. Actul care consfinţeşte convertirea 
este "botezul lui Ioan". Acest botez, numit şi al 
pocăinţei, nu dăruia iertarea pacatelor, dar 
presupunea căinţa pentru păcatele săvârşite şi astfel, 
pregătea sufletul pentru primirea iertării. Misiunea 
principală a Sfântului Ioan Botezatorul era să pună 
înaintea ochilor minţii realitatea păcatului şi să 
trezească dorinţa de ispăşire, urmând ca Mântuitorul 
care avea să vină, să le descopere celor convertiţi calea 
pe care să o urmeze. Că Ioan Botezătorul reuşeşte să 
zguduie conştiinţele, o arată Sfântul Evanghelist Luca 
când spune: "poporul era în aşteptare" (Luca 3, 5) şi 
toţi se întrebau dacă nu cumva Ioan este Mesia. Pentru 
a înlătura orice ispită care făcea posibilă confuzia că 
Ioan este Mesia cel aşteptat, va spune: "Eu vă botez cu 
apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine dupa mine este mai 
mare decât mine... Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și 
cu foc" (Matei 3, 11). Și va încheia prin a spune: "Cel 
care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai 
înainte de mine era" (Ioan 1, 15). 
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Cuviosul Antipa 
de la Calapodești 

(10 Ianuarie) 

 
Cuviosul Antipa s-a născut în anul 1816, în satul 

Calapodeşti, comuna Dealul Morii, judeţul Bacău, dintr-
o familie de clerici. La Sfântul Botez a primit numele de 
Alexandru Luchian. La vremea cuvenită, lipsindu-i darul 
pentru învăţătură, nu i-a rămas altceva de făcut decât 
să devină păstor. În singurătatea lui, în jurul turmei, cu 
timpul i s-a dezlegat însă dorinţa cunoaşterii slovelor şi 
se ruga lui Dumnezeu ca să-i dea şi lui darul de a 
învăţa. Totodată, nevoindu-se cu păstoritul, şi-a dat 
seama că sufletul lui tânjeşte după cele spirituale şi, în 
cele din urmă, s-a hotărât să 
părăsească turma şi să plece la 
mănăstire ca să se facă monah. 
Ca urmare, la vârsta de 20 de 
ani a intrat ca frate în obştea 
mănăstirii Căldăruşani. 

Fratele Alexandru s-a 
obişnuit cu ascultările la care a 
fost orânduit şi s-a îndulcit cu 
dumnezeieştile slujbe, cu 
pravila de începător, cu învăţăturile înţelepte ale 
duhovnicilor. «A gustat şi a văzut că bun este Domnul» 
(Ps. 33, 8) şi, cum era cu sufletul curat, «prins a fost de 
Hristos» (Filip. 3, 12). 

Dând dovadă de ascultare şi de smerenie, fratele 
Alexandru s-a familiarizat cu viaţa chinovială şi, 
râvnitor fiind, voia ceva mai mult, către suişul cel 
duhovnicesc. Auzise de Sfântul Munte al Atonului, acea 
republică monahală cu cele douăzeci de mănăstiri, cu 
zeci de schituri şi sute de chilii, cu colibe şi peşteri. Aici 
trăiau după tripticul vieţii călugăreşti, în curăţie 
trupească şi sufletească, în sărăcie de bunăvoie, în 
ascultare şi neîncetată rugăciune, mii de monahi şi fraţi 
din toate neamurile ortodoxe: greci, ruşi, bulgari, sârbi, 
români etc. Având desigur şi o recomandare de la 
stareţul său, s-a oprit la sihăstria Lacu, cu hramul 
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie - ca şi la Căldăruşani -, 
unde trăiau peste 80 de pustnici români. Această 
sihăstrie se număra atunci printre cele mai vestite din 
Muntele Athos, pentru asprimea vieţii pe care o trăiau 
monahii. Aici primește tunderea în monahism și de la 
părinţii pustnici moldoveni, ca şi de la cei de alt neam 

din acest schit, Cuviosul Alexandru deprinde neîncetata 
«Rugăciune a lui Iisus» şi darul lacrimilor, adică plânsul 
cel după Dumnezeu, după cuvântul Mântuitorului: 
«Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia» (Matei 
5, 4) şi: «Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea 
pe Dumnezeu» (Matei 5, 8). 

Mutându-se după 15 ani la Esfigmen, cuviosul 
primește sarcina schimnicei, care este treapta cea mai 
de sus a monahului îmbunătăţit. Obţinând 
binecuvântarea stareţului mănăstirii, cu mare bucurie 
el s-a învrednicit şi de aceasta, adică de marele şi 
îngerescul chip, care este numit şi al doilea botez, cu 
reînnoirea făgăduinţelor de la călugărie în forma cea 
mai riguroasă, angajându-se să petreacă toată viaţa în 
post aspru şi rugăciune neîntreruptă, slujind fraţilor. 
Potrivit tradiţiei, cu acest prilej i s-a schimbat numele 
de botez, numindu-se în schimnicie Antipa. 

După aproape două decenii de la stabilirea sa în 
Muntele Athos, Cuviosul Antipa devenise cunoscut ca 
părinte îmbunătăţit, mare sihastru şi iubitor al 
«Rugăciunii lui Iisus». El însă nu dorea slava şi lauda 
oamenilor, ci smerenia, învăţătura şi fapta cea bună. 
De aceea, în anul 1860, luând binecuvântare de la 
stareţ şi de la fraţi, a părăsit Muntele Athos şi s-a întors 
în ţară. 

Pentru multele sale vrednicii, el a fost cinstit cu 
harul Preoţiei, sarcină care i-a înmulţit ostenelile către 
Dumnezeu, ştiind că avea să răspundă de sufletele care 
i s-au încredinţat pentru povaţă duhovnicească. El era 
un om foarte sobru. Postul îndelungat, smerenia şi 
rugăciunea inimii i-au fost mai departe călăuză şi 
putere ziditoare care hrăneşte pe cei flămânzi şi 
însetaţi cu sufletul. Pentru aceasta numele şi faptele 
sale minunate s-au răspândit în părţile de nord ale 
Rusiei şi mulţi credincioşi veneau la mănăstirea Valaam 
ca să cunoască pe omul lui Dumnezeu şi să primească 
binecuvântarea şi învăţăturile sale. Pe lângă el s-au 
format şi unii ucenici, care i-au urmat în cele 
duhovniceşti cu ascultarea, cu curăţia şi cu râvna. 

După o viaţă întreagă petrecută în nevoinţe 
călugăreşti, Ieroschimonahul Antipa, cunoscându-şi de 
mai înainte sfârşitul, a citit Acatistul Maicii Domnului, 
în ziua cea din urmă a vieţii sale, apoi, îmbrăţişându-i 
pe toţi fraţii şi având pe buze «rugăciunea inimii», şi-a 
dat sufletul în mâinile Mântuitorului Iisus Hristos, la 10 
ianuarie 1882, fiind într-al 66-lea an al vieţii. A fost 
înmormântat în gropniţa de obşte a mănăstirii. 
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Prin faptele sale, Cuviosul Antipa a fost 
mărturisitor al Domnului nostru Iisus Hristos. Prezenţa 
lui în calendar cinsteşte în acelaşi timp poporul şi 
Biserica noastră, pentru care el s-a rugat, povăţuind pe 
cei care i-au cerut sfatul să nu înceteze a le iubi, pentru 
că de bunăstarea acestora depind pacea şi fericirea lor 
proprie. 

 

Sfinții Mucenici 
Ermil și Stratonic 

(13 Ianuarie) 
 

Ajuns de curând la conducerea treburilor obşteşti 
ale împărăţiei romane din ţinutul Iliricului şi al Dunării 
de Mijloc, crudul împărat Liciniu şi-a închipuit că 
«aduce slavă lui Dumnezeu» prigonind şi prinzând pe 
creştini. Plătind slujitorii ca să găsească pe creștini, 
unul din ostaşii împăratului a adus pe diaconul Ermil 
înaintea scaunului de judecată al lui Liciniu. 
- «Spune-mi, e adevărat că eşti creştin?» l-a întrebat 
împăratul. 
- «Nu numai că sunt creştin, răspunse el, ci şi slujesc de 
multă vreme Domnului Hristos, de atunci de când prin 
punerea mâinilor mai-marilor am fost sfinţit diacon». 
- «Am înţeles că la voi, creştinii, cuvântul «diacon» 
înseamnă «slujitor al Domnului». 
De ce n-ai vrea tu, zise împaratul, 
ca să ne slujeşti nouă, adică să ne 
fii de folos legii noastre 
împărăteşti?». 
- «O, împărate! Ce nebunie ai stat 
să te gândeşti despre mine! Eu am 
spus-o hotărât că slujesc numai 
Dumnezeului celui nevăzut şi care 
a făcut toată lumea, iar nu unor 
zeităţi surde şi neînsufleţite, 
făcute de mâini omeneşti din lemn ori din pietre, cum 
sunt idolii voştri, de care mai curând te apucă râsul cât 
de neputincioşi sunt, iar nu să te închini lor». 

La aceste vorbe îndrăzneţe ale sfântului, împăratul 
a poruncit să-l bată peste faţă cu un bici de metal, dar 
în timp ce-l munceau atât de greu până şi chinuitorii au 
văzut că se arăta foarte întărit, ca şi cum nimic nu l-ar 
durea, şi striga către el: 
- «Nu-ţi fie prea lungă limba, Ermile, căci nu câştigi 
nimic. Mai bine jertfeşte idolilor şi scapi de orice 

asuprire». 
- «Mai greu te vei chinui tu, împărate, răspunse 
sfântul, căci vei da faţă cu Cel Atotputernic, pentru că 
tu nu numai prigoneşti pe unii, ci opreşti şi pe alţii să 
caute adevărul». 

După cazne şi mai grele, împăratul a poruncit ca 
sfântul să fie dus vreme de trei zile în temniţă, doar-
doar se va întoarce, căindu-se de îndrăzneala lui. 

În temniţă, Sfântul Ermil s-a «înălţat din 
neputinţe», rugându-se mereu lui Dumnezeu şi 
spunând: «Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine 
mă voi înfricoşa?». Vino, Doamne, să-mi ajuţi mie, 
grăbeşte-Te!» (Ps. 26, 1 ; 69, 1). Şi într-adevăr, Domnul 
nu l-a trecut cu vederea, ci pe când petrecea în temniţă 
i-a trimis un înger, mângâindu-l şi întărindu-l. 

După trei zile, şezând iarăşi pe scaunul de 
judecată, tiranul împărat Liciniu a cerut să-i fie înfăţişat 
din nou diaconul Ermil, întrebându-l dacă nu cumva s-a 
răzgândit în cugetul său. 
- «Ţi-am spus odată, împărate, - răspunse Ermil – că eu 
de Domnul Hristos nu mă voi despărţi, ci numai Lui Îi 
voi sluji, căci ştiu că de la El voi şi avea mare ajutor». 
- «Să vedem, zise înverşunat împăratul, dacă Cel de 
care zici tu că locuieşte în ceruri te va mai putea scăpa 
din mâinile mele!». 

Şi îndată a poruncit la şase ostaşi să-l ia pe sfânt şi 
să-l întindă la pământ şi atâta să-l 
căznească în bătăi până se va întoarce 
de la astfel de gânduri. La un moment 
dat, din înălţimi, s-a auzit un glas care-i 
vestea că peste trei zile va fi izbăvit de 
chinuri. Ostaşii care-l munceau au 
auzit şi ei glasul ceresc şi au înştiinţat 
îndată pe împărat despre acest lucru. 

În faţa celor întâmplate, 
Stratonic, temnicerul încredinţat cu 
paza sfântului, s-a rănit la inimă de 
durere văzând multele chinuri cu care 

fusese încercat de către nemilostivul împărat. În taină 
Stratonic era şi el creştin, doar că un timp nu s-a arătat 
pe faţă, dar văzând puterea cu care era în stare să-şi 
ducă suferinţele Sfântul Ermil, se bucura sufleteşte, 
îngrijindu-i cu şi mai multă căldură rănile. Când a doua 
zi încercatul slujitor al altarului a fost adus iarăşi în faţa 
împăratului, căruia i-a repetat că la alt răspuns nu se 
poate aştepta decât să îndeplinească cu el degrabă ce 
va vrea, tiranul a poruncit ostaşilor săi să rupă cu 
unghii de fier pântecele sfântului, ca să se vadă în el 
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măruntaiele. Dar şi de astă dată, curajul şi răbdarea 
mucenicului au rămas neclintite. 

Unul dintre ostaşi, văzând că Stratonic plânge şi 
îngrijeşte rănile osânditului, l-a pârât împăratului. 
Acesta, ca ieşit din minţi, s-a repezit asupra lui 
poruncindu-i să aducă jertfe idolilor. Stratonic a 
mărturisit curajos că era prieten vechi cu diaconul 
Ermil şi că el este creştin, de aceea nu vrea să 
cinstească nicidecum pe zei, ci se închină numai lui 
Dumnezeu, făcătorul cerului şi al pământului. 

Înfuriat peste măsură, împăratul a răcnit să-l 
dezbrace şi pe Stratonic de haine şi să-l bată cu beţe 
peste tot trupul. Iar în timp ce îl băteau, el ridica 
mângâiat privirea spre îndrumătorul său, Ermil, 
cerându-i să se roage lui Dumnezeu să poată păzi 
credinţa întreagă, biruind astfel pe vrăjmaşii săi. După 
ce tiranul şi muncitorii au chinuit în toate chipurile pe 
cei doi mucenici, Ermil şi Stratonic, a poruncit să fie 
iarăşi duşi în temniţă, crezând că după ce vor simţi şi 
mai amarnic durerile care nu le lăsau trupurile nici 
măcar să se odihnească, fiind numai vânătăi, se vor 
lepăda de credinţa creştină. Dar s-a înşelat, căci şi la 
cea din urmă judecată, sfinţii au răspuns că 
dintotdeauna «credinţa creştină ne-a învăţat să nu ne 
temem de cei ce ucid trupul, pentru că sufletul nu-l pot 
ucide» (cf. Matei 10, 28). Sufletele lor erau tot mai 
stăruitoare în rugăciune. În cele din urmă, împăratul a 
hotărât ca Sfântul Ermil să fie spânzurat de un copac, 
iar trupul să-i fie ciopârţit cu cuţitele, după care să fie 
aruncat în valurile Dunării. 

Aducând apoi la judecată şi pe Stratonic şi 
încercând să-i hotărască măcar pe el s-aducă jertfe 
idolilor, acesta i-a mărturisit că nu cunoaşte moarte 
mai fericită decât martiriul îndurat pentru credinţa în 
Hristos şi că bucuria cea mai mare pentru el ar fi să-l 
poată însoţi în viaţa cea veşnică pe bunul său prieten, 
Ermil, diaconul. 

Şi astfel, în ziua de 13 ianuarie anul 303, cei doi și-
au dat viața în mâinile lui Hristos, primind cununa 
muceniciei. La trei zile după aceea, trupurile Sfinţilor 
Mucenici au fost adunate laolaltă într-un sicriu ca să 
ramână pomenire netrecătoare pentru două suflete 
care au petrecut şi în temniţă şi în chinuri, ca şi în 
chipul cum şi-au sfârşit viaţa, uniţi pentru totdeauna în 
dragostea lor pentru Hristos.  

 
 

Sf. Ierarh Bretanion 
Episcopul Tomisului 

(25 ianuarie) 
 
Acest venerabil episcop tomitan era de origine 

capadociană. El a ocupat scaunul Episcopiei Tomisului 
probabil prin anul 360, dovedindu-se un devotat păstor 
al turmei lui Hristos şi aprig apărător al credinţei 
ortodoxe niceene. Ducea o viaţă ascetică de sfinţenie şi 
se împotrivea cu dârzenie să nu pătrundă arianismul în 
hotarele eparhiei sale, care se întindea între Dunăre şi 
Marea Neagră.  

Despre acest episcop sfânt au scris doi scriitori 
bisericeşti vestiţi - Sozomen şi Teodoret al Cirului. 
Astfel, Sozomen vorbeşte de vizita împăratului arian 
Valens (364-378) la Tomis, în anul 369, pe când se 
întorcea dintr-o expediţie împotriva goţilor. Autorul 
spune în „Istoria bisericească" a sa, că împăratul a 
intrat în biserica episcopală şi a cerut episcopului 
Vetranion să intre în comuniune cu arienii, pe care îi 
simpatiza, şi să slujească împreună cu ei. Marele 
episcop a apărat dreapta credinţă şi „a vorbit 
împăratului cu îndrăzneală despre hotărârile celor 318 
Sfinţi Părinţi de la Sinodul I de la Niceea (325) 
împotriva lui Arie, pe care nu le putea călca".  

Apoi, bunul păstor al turmei lui Hristos s-a retras 
cu credincioşii săi într-o altă biserică din Tomis, lăsând 
pe împărat singur. Împăratul, mâniindu-se, a încercat 
să-l exileze, dar îndată a revenit, de teamă să nu se 
răscoale „sciţii" din Dacia Pontică. Aceeaşi înfruntare 
avea s-o pătimească Valens după câţiva ani în Cezareea 
Capadociei, din partea Sfântului Vasile cel Mare (f 379), 
care era bun prieten şi, probabil, părinte duhovnicesc 
al Sfântului Vetranion.  

Sozomen îşi încheie relatarea sa cu următoarele 
cuvinte: „Iată în ce chip a înfruntat Vetranion zelul 
împăratului, el fiind, de altfel, bărbat destoinic şi 
renumit prin viaţa sa virtuoasă, precum mărturisesc şi 
sciţii înşişi".  

Teodoret, episcopul Cirului, spune şi el: „Iar 
Vetranion, fiind împodobit cu tot felul de virtuţi şi 
încredinţându-i-se sarcina de arhiereu peste cetăţile 
din toată Sciţia (Dacia Pontică), şi-a înflăcărat 
cugetarea cu râvnă şi a înfruntat stricarea învăţăturilor 
dreptei credinţe şi fărădelegile comise de Valens 
împotriva dreptcredincioşilor...".  
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Fericitul episcop Vetranion a încurajat mult viaţa 
ascetică şi nevoinţa sihaştrilor de prin peşteri şi mici 
bisericuţe rupestre, după obiceiul sihaştrilor din 
Capadocia. El a călăuzit în copilărie, spre nevoinţa 
monahală, pe tânărul Ioan Casian cu prietenul său 
Gherman şi tot el, probabil, a înălţat o bazilică pe cripta 
cu moaştele celor patru martiri de la Niculiţel, ale cărei 
ruine, împreună cu „martirionul", au fost descoperite 
în anul 1971. În timpul păstoriei sale existau în Eparhia 
Tomisului câteva aşezări monahale de renume, cu 
călugări cărturari şi teologi.  

Sfântul Vetranion este considerat de unii teologi 
autorul „Scrisorii Bisericii Goţiei (Daciei Traiane) către 
Biserica din Capadocia...", care a însoţit moaştele 
Sfântului Sava Gotul, martirizat de goţi la 12 aprilie 
372, cerute de Sfântul Vasile cel Mare în patria sa de 
origine. El a contribuit împreună cu guvernatorul Daciei 
Pontice, Iunius Soranus, la transportarea moaştelor 
Sfântului Mucenic Sava Gotul din Dacia la Cezareea 
Capadociei.  

Cu puţin înainte de anul 381, Sfântul Episcop 
Vetranion şi-a dat sufletul în mâinile Domnului, şi este 
cinstit de Biserica Ortodoxă, ca sfânt, la 25 ianuarie.  
 

Sfinții Trei Ierarhi:  
Vasile cel Mare, Grigorie 

Cuvântătorul de Dumnezeu şi 
Ioan Gură de Aur 

(30 ianuarie) 
 

Pricina acestui praznic a fost următoarea: în zilele 
împăratului Alexie Comnen care a luat sceptrul 
împărăţiei în anul 1081, după împăratul Botaniat, s-a 
iscat neînţelegere între oamenii cei mai de cinste şi mai 
îmbunătăţiţi. Unii cinsteau mai mult pe Vasile cel 
Mare, zicând că este înalt la cuvânt, ca unul care a 
cercetat prin cuvânt firea celor ce sunt, că la fapte se 
aseamănă aproape cu îngerii, că nu era lesne iertător, 
că era fire hotărâtă şi nu era stăpânit de nici un lucru 
pământesc. În schimb, pogorau pe dumnezeiescul Ioan 
Gură de Aur, zicând că ar fi fost oarecum potrivnic lui 
Vasile, pentru că ierta prea lesne şi îndemna la 
pocăinţă. Iar alţii înălţau pe acest dumnezeiesc Ioan 
Gură de Aur, zicând că este mai omenească învăţătura 
lui şi că îndreaptă pe toţi, şi-i înduplecă spre pocăinţă 

prin dulceaţa graiului său. Ei ziceau că Ioan Gură de Aur 
stă mai presus decât marele Vasile şi Grigorie prin 
mulţimea cuvântărilor sale, cele dulci ca mierea, prin 
puterea şi adâncimea cugetării. Alţii înclinau spre 
dumnezeiescul Grigorie, că adică el ar fi întrecut pe 
toţi, şi pe cei vechi, vestiţi în învăţătura elinească, şi pe 
ai noştri, prin înălţimea, frumuseţea şi cuviinţa 
cuvântărilor şi scrierilor lui. De aceea ziceau că Grigorie 
biruie pe toţi şi stă mai presus decât Vasile şi Ioan. 
Deci, se ajunsese acolo că lumea se împărţise: unii se 
numeau ioanieni, alţii vasilieni şi alţii grigorieni, şi 
pricire în cuvinte era pe numele acestor sfinţi.  

Mai târziu, după 
câţiva ani, sfinţii 
aceştia se arătară, unul 
câte unul, după aceea 
câte trei împreună, 
aievea, iar nu în vis, 
arhiereului care 
păstorea atunci 
cetatea Evhaitenilor, şi 
care se numea Ioan, 
fiind bărbat înţelept în 
toate, cunoscător al 
învăţăturii elineşti, 
cum se vede din 
scrierile lui şi care 
ajunsese pe culmea 

virtuţilor.  
Atunci, sfinţii grăiră într-un glas către dânsul: noi, 

precum vezi, la Dumnezeu una suntem şi nici o 
împotrivire sau vrajbă nu este între noi. Ci fiecare la 
timpul său, îndemnaţi fiind de Duhul Sfânt, am scris 
învăţături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a 
insuflat Duhul Sfânt, aşa am învăţat. Nu este între noi, 
unul întâi şi altul al doilea, şi de vei chema pe unul, vin 
şi ceilalţi doi. Drept aceea, scoală-te de porunceşte 
celor ce se pricesc să nu se mai certe pentru noi. Că 
nevoinţa noastră a fost aceasta, şi cât am fost vii şi 
după ce am răposat, ca să împăcăm şi să aducem 
lumea la unire. Împreunează-ne într-o singură zi şi ne 
prăznuieşte cu bună-cuviinţă. Înştiinţează şi pe urmaşi, 
că noi una suntem la Dumnezeu şi încredinţează-i că şi 
noi vom ajuta la mântuirea acelora ce fac pomenirea; 
căci nouă ni se pare că avem oarecare îndrăznire la 
Dumnezeu. Acestea zicându-le, s-a părut că ei se suie 
iarăşi la ceruri, îmbrăcaţi în lumina nespusă şi 
chemându-se unul pe altul, pe nume.  
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Iar minunatul om care a fost Ioan Evhaitul, după 
ce se sculă, a făcut aşa cum îi porunciseră sfinţii, 
potolind mulţimea şi pe cei ce se certau, căci acesta 
era om vestit pentru viaţa lui îmbunătăţită. El a dat 
Bisericii sărbătoarea aceasta spre a fi prăznuită. Şi iată 
gândul acestui om: cunoscând că luna aceasta ianuarie, 
îi are pe câte trei sfinţi: la zi întâi pe Vasile cel Mare, la 
douăzeci şi cinci pe dumnezeiescul Grigorie şi la 
douăzeci şi şapte pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, 
i-a sărbătorit la un loc în ziua a treizecea, 
împodobindu-le slujba cu canoane, cu tropare şi cu 
cuvinte de laudă, aşa cum se cădea. Aceasta pare că s-
a făcut şi cu voia sfinţilor, căci laudele închinate lor n-
au nici o lipsă şi au întrecut pe toate câte s-au făcut şi 
câte se vor mai face.  

Sfinţii aceştia erau la statul trupului şi la 
înfăţişarea lor în chipul următor: dumnezeiescul Ioan 
Gură de Aur era foarte mărunt şi foarte subţire, cu 
capul mare, ridicat deasupra umerilor, nasul lung, 
nările late, faţa foarte galbenă, amestecată cu alb, 
locaşurile ochilor adâncite, dar ochii mari, care îi 
făceau căutătura veselă şi faţa strălucită, deşi din firea 
lui părea mâhnit; fruntea mare, fără par, cu multe 
încreţituri, urechile mari, barba mică şi rară, 
împodobită cu păr puţin şi cărunt, fălcile trase înăuntru 
din pricina postului desăvârşit. Mai trebuie să spunem 
despre dânsul că a întrecut cu graiul pe toţi filosofii 
elinilor, mai ales cu privire la adâncimea gândurilor şi la 
dulceaţa şi înflorirea graiului. A tâlcuit Sfânta Scriptură 
şi a propovăduit Evanghelia cu folos ca nimeni altul, 
încât de n-ar fi fost acesta (măcar că este o cutezare să 
zicem aşa), ar fi trebuit ca iarăşi să vină Hristos pe 
pământ. Cât priveşte virtutea şi fapta şi privirea 
lăuntrică, i-a întrecut pe toţi, făcându-se izvor de 
milostenie, de dragoste şi de învăţătură. A trăit şaizeci 
şi trei de ani şi a păstorit Biserica lui Hristos şase ani.  

Vasile cel Mare era înalt şi drept la stat, uscăţiv şi 
slab, negru la faţă, cu nasul plecat, sprâncenele arcuite, 
cu fruntea cam posomorâtă, asemenea omului 
gânditor şi îngrijorat, cu obrazul lunguieţ şi cam 
încreţit, cu tâmplele adâncite, cam păros la trup, cu 
barba destul de lungă, căruntă pe jumătate. Acesta a 
întrecut cu scrierile sale nu numai pe înţelepţii din 
zilele lui, ci şi pe cei vechi. Străbătând toată învăţătura, 
era stăpân pe toată ştiinţa; se folosea de toată filosofia 
înţeleaptă în lucrările sale şi sporea în cunoştinţa 
tainelor dumnezeieşti. S-a suit în scaunul arhieriei când 
era de patruzeci de ani şi a cârmuit Biserica cinci ani.  

Sfântul Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu era 
om de mijloc la statul trupului, cu faţa palidă dar 
veselă, cu nasul lat, cu sprâncenele drepte, căutătura 
blândă şi veselă; la un ochi era mai mâhnit din pricina 
unui semn de lovitură, la pleoapa de sus; barba nu o 
avea prea lungă, dar era destul de deasă şi tocmită, iar 
pe margine gălbuie. Era pleşuv şi alb la păr.  

Se cuvine să spunem despre dânsul că dacă ar fi 
trebuit să se facă vreo icoană sau vreo statuie 
înfrumuseţată cu toate virtuţile, apoi aceasta ar fi 
trebuit să înfăţişeze pe sfântul Grigorie, căci el 
întrecuse cu strălucirile vieţuirii sale pe toţi cei iscusiţi 
în faptă. A ajuns la atâta înălţime de teologie, că biruia 
pe toţi prin înţelepciunea cuvântărilor şi a învăţăturilor 
sale. Drept aceea a câştigat şi numele de teologul, 
adică de Dumnezeu cuvântătorul. A vieţuit pe pământ 
optzeci de ani şi a păstorit Biserica din Constantinopol 
doisprezece ani.  

Cu rugăciunile acestor trei ierarhi, Hristoase 
Dumnezeul nostru, şi cu ale tuturor sfinţilor surpă şi 
risipeşte ridicările eresurilor; şi pe noi în unire şi 
paşnică aşezare ne păzeşte şi ne învredniceşte de 
împărăţia Ta cea cerească, că binecuvântat eşti în vecii 
vecilor. Amin.  

 

Sfinții, modele de viețuire -  
Sfântul Antonie cel Mare   

(17 ianuarie) 
 
Sfântul Antonie cel Mare,  "părintele monahilor", 

este poate cel mai popular ascet şi socotit a fi 
începătorul vieţii calugareşti. Este considerat de 
tradiţia monastică drep întemeietor al monahismului, 
împreună cu Sfântul Pahomie cel Mare.  

Viaţa lui a fost povestită de Sfântul Atanasie cel 
Mare (298-373), arhiepiscop de Alexandria (Egipt), într-
o carte rămasă clasică în genul ei (biografia unui 
călugăr vestit), Vita Antonii - Viaţa lui Antonie -, scrisă 
la puţină vreme după moartea lui Antonie (+356), între 
anii 357 şi 359. 

 Vestitul părinte al monahismului s-a născut în 
satul Coma din Egiptul de Mijloc în anul 251, ca fiu al 
unor ţărani crestini înstăriţi; aici a învăţat să practice 
credinţa, mergând des la biserică. Auzind deci in 
biserică cuvântul Evangheliei, care zice: "De voieşti să 
fii desăvârşit, mergi, vinde avuţiile tale şi, venind, 
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urmează Mie" (Matei 19,21), tânărul de 20 de ani, 
Antonie a primit acest cuvânt ca şi cum îi era adresat 
lui direct şi, după ce şi-a împărţit averea la săraci şi a 
dat-o pe sora lui în grija unei comunităţi de fecioare, s-
a retras în singurătate.  

A vieţuit la 
început într-o 
colibă la marginea 
satului natal, sub 
ascultarea unui alt 
ascet din regiune, 
mai vârstnic şi mai 
experimentat. 
Urmând și căutând 
diferiți părinți 
îmbunătățiți, 
învață de la fiecare 
culegând 
blândețea, lucrul 
mâinilor (din care 
o parte cheltuia pentru dînsul, iar cealaltă o da 
săracilor), privegherea, culcarea pe jos, îndelunga 
răbdare. Aici este ispitit de diavol care se lupta cu el cu 
armele cele necurate, adică plăcerile trupești. Diavolul 
văzându-se biruit și scos afară din inima lui prin 
rugăciunile neîncetate către Dumnezeu, cu nălucirea s-
a arătat lui, ca un copil negru zicând: "Pe mulți am 
amagit și prea mulți am surpat și, precum asupra 
multora am navălit, astfel și asupra ta, dar în zadar, că 
am slabit". Antonie l-a întrebat: "Cine ești tu, care 
grăiești unele ca acestea către mine?". Acela îndată a 
răspuns, cu glasuri jalnice: "Eu sunt care am primit 
sarcina prinderii trupului și duhul desfrânării mă 
numesc: pe câti voiesc să fie înțelepți, i-am amăgit; pe 
câti i-am momit cu plăceri, i-am plecat mie; eu sunt cel 
pentru care și proorocul mustra pe cei ce au căzut, 
zicând: de duhul desfrânarii v-ați amăgit; căci prin mine 
aceia s-au împiedicat. Eu sunt care de multe ori te-am 
supărat și de atâtea ori am fost răsturnat de tine". 
Antonie mulțumind Domnului și îmbărbătându-se, a zis 
către dînsul: "Deci, prea mult ești defăimat; pentru că 
daca ești negru cu mintea și neputincios ca un copil, 
nici o grijă nu am de tine de aici înainte; căci Domnul 
îmi este ajutor și eu voi privi asupra vrăjmașilor mei". 
Acestea auzind negrul acela, îndată a fugit, temându-se 
de cuvintele lui Antonie și, înfricoșându-se, nu mai 
îndrăznea să se apropie de bărbatul acesta.  

Deci, după aceasta s-a hotărât să se nevoiască mai 
mult, încât se minunau cei ce-l vedeau. Deci, așa 
viețuind Antonie, s-a dus la niște morminte, care erau 
departe de sat, și poruncind unuia dintre cunoscuții săi, 
ca după mai multe zile să-i aduca pâine, a intrat într-
unul din morminte, apoi a închis usile, rămânând acolo 
singur. Vrăjmașul nesuferind, ba înca temându-se să nu 
umple de sihaștri pustia, venind la dânsul într-o 
noapte, cu mulțime de diavoli, atât de mult l-au zdrobit 
cu bătăile, încât din pricina rănilor zăcea jos fără glas. 
Astfel că bătăile de la oameni nu puteau să-i 
pricinuiască cândva vreo muncă asemănătoare. 
        Însă cu purtarea de grija a lui Dumnezeu a doua zi 
a venit cunoscutul lui, aducându-i pâine și, deschizând 
ușa, îl văzu zăcând pe pământ, jos, ca un mort; apoi, 
ridicându-l, l-a dus în biserica satului și l-a pus la 
pământ. Mulți din rudenii și cei din sat ședeau lîngă 
Antonie, ca lângă un mort. Iar la miezul nopții, Antonie 
venindu-și în simțire, văzu pe toți dormind, numai pe 
cunoscutul lui priveghind; deci l-a rugat să-l ridice iarăși 
și să-l ducă la mormânt, nedeșteptând pe nimeni. 
Atunci a fost dus de bărbatul acela și după obicei ușa 
închizându-se, rămase iarăși singur înăuntru, dar nu 
putea sta pentru rănile cele de la diavoli. Deci, zăcând, 
se ruga și după rugăciune zicea cu mare glas: "Aici sunt, 
eu, Antonie, nu fug de bătăile voastre, ca măcar de-mi 
veți face și mai multe, nimic nu mă va despărți de 
dragostea lui Hristos". Apoi cânta: De s-ar rândui 
asupra mea tabăra, nu se va înfricosa inima mea. 

Deci, atunci noaptea au făcut mare zgomot, încât 
părea ca tot locul acela se clătina, iar cei patru pereți ai 
mormântului păreau că i-ar fi desfăcut diavolii. Apoi s-a 
părut că au intrat năluciri de fiare și de târâtoare. După 
aceea s-a umplut locul acela de năluciri de lei, urși, 
leoparzi, tauri, scorpii și de lupi. Și fiecare din acestea 
se pornea, vrând a se năpusti asupra lui. 
        Antonie fiind muncit și împins de ele, simțea 
cumplita durere trupească, dar fără tulburare veghind 
cu sufletul, suspina pentru durerea trupului, dar 
trezindu-se cu mintea, ca și cum batjocorindu-i, zicea: 
"Dacă ar fi fost oarecare putere întru voi, ajungea chiar 
numai unul dintre voi să vină; iar de vreme ce v-a 
slăbănogit Domnul, pentru aceasta în zadar vă ispitiți 
cu mulțimea a mă înfricoșa. Semnul neputinței voastre 
este că v-ați făcut în chipul fiarelor celor 
necuvântătoare". Apoi, îndrăznind iarăși zicea către 
dânșii: "Dacă puteți și ați luat stăpânire asupra mea, nu 
zăboviți, ci năvăliți asupra-mi, iar dacă nu puteți, 
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pentru ce vă trudiți în zadar? Pecetea noastră și zidul 
de întemeiere este nădejdea cea întru Domnul nostru". 
Dar Domnul nici întru aceasta ispită n-a uitat pătimirea 
lui Antonie, ci a venit spre sprijinirea lui. Căci căutând 
în sus, a văzut acoperământul desfăcându-se și 
oarecare raze de lumină pogorându-se către dânsul. Și 
diavolii numaidecât s-au făcut nevăzuți, iar durerea 
trupului îndată i-a încetat și locuința iarași îi era 
întreagă.   

După aceasta primeşte ocrotie şi mângăiere de la 
Dumnezeu, şi devine un călăuzitor al monahilor, mulţi 
venind la el căutând mângâiere și sfaturi. Căpătase 
darul grăirii frumoase și al vindecărilor, vindecând şi 
povăţuind pe mulți.  

Într-o vreme, doi frați oarecare venind la Antonie 
pentru sfat, și lipsindu-le apa pe cale, unul dintre ei a 
murit, iar celalalt era aproape de moarte; deci, 
nemaiputând călători, zăcea la pământ, gata să moară. 
Iar Antonie sezând în munte, chemă pe doi monahi ce 
se întâmplaseră să fie acolo, și-i rugă, zicându-le: "Luați 
un vas de lut cu apă și alergați pe calea aceea ce vine 
dinspre Egipt, căci venind doi frați, unul a murit, iar 
altul trage să moară, daca nu vă sârguiți; că aceasta mi 
s-a arătat mie, rugându-mă". Deci, mergând monahii, l-
au aflat pe unul zăcând mort și l-au îngropat, iar pe 
celalalt l-au înviat cu apa și l-au dus la bătrânul, fiind 
departe cale de o zi. Dacă cineva vă întrebă: "Pentru ce 
mai înainte de a se săvârși fratele, nu a spus Antonie 
aceasta?" Unul ca acesta zicând așa, nu judecă drept, 
că nu era a lui Antonie judecata morții, ci a lui 
Dumnezeu, Cel ce pentru aceasta i-a descoperit. Iar lui 
Antonie numai aceasta îi era partea minunii, că, sezând 
în munte, avea mintea către Dumnezeu, care i-a 
descoperit de departe cele viitoare. Încă şi multe alte 
minuni săvârşeşte şi alină pe mulţi. 

       Către anul 310, întreprinde o călătorie la 
Alexandria, căutând să îmbărbăteze pe martirii crestini 
prigoniţi de stăpânirea romană în timpul persecutiei lui 
Maximin.  

    În anul 312 se instalează deşertul adânc, pe 
muntele Kolzim (sau Kolzum / Qolzum, nu departe de 
malul Mării Roşii, unde se găseşte astăzi mănăstirea 
care-i poartă numele). Aici trăieşte până la moartea sa 
(356) împreună cu doi ucenici (Macarie şi Plotin), 
nepărăsind locul decât pentru a-şi vizita discipolii sau 
pentru a face o a doua călătorie la Alexandria, spre a-l 
susţine pe Sfântul Atanasie, persecutat de partida pro-
ariana.  

Simţind sfârşitul vieţii cheamă ucenicii şi le dă 
sfaturi de vieţuire. Aceştia îl îmbrăţişează şi îi văd pe 
îngerii care veniseră la dânsul. Sfântul Antonie 
bucurîndu-se de dînșii și-a întins picioarele și zăcând cu 
fața în sus, se arată vesel; după aceea și-a dat sufletul, 
și s-a dus la Sfinții Părinți. Iar ucenicii lui, precum le 
dăduse poruncă, înfășurându-l și îngropîndu-l, au 
ascuns trupul lui sub pământ. Și nimeni nu știe pâna 
acum unde este ascuns, afară de cei doi ucenici ai lui. 
Deci, luând ei cojocul fericitului Antonie și haina cea 
purtată de dânsul, ca pe un mare odor o păstrau. Căci, 
văzându-le cineva, ca pe însuși Antonie le vedea. Apoi 
îmbracându-se cu ele, ca și sfătuirile lui le purtau cu 
bucurie. 
        Acesta este începutul pustniciei și al nevoințelor 
lui Antonie, acesta este și sfîrsitul vieții lui trupești. 
Acestea sunt încă mici pe lîngă fapta cea bună a 
aceluia, dar dintre acestea puteți socoti și voi cum era 
omul lui Dumnezeu, Antonie, din tinerețe pâna la atâta 
vârstă, mereu păzindu-și sârguința pustniciei și a 
nevoinței. 

 

Rânduieli Bisericești pentru anul 
care urmează 

Zile de post și posturi - Calendar Ortodox 2012 

 Miercurile și vinerile de peste an, afară de cele 
cu dezlegare, însemnate cu harți 

 Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) 
 Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 

august) 
 Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie) 
 Postul Sfintelor Paști  

(27 februarie - 14 aprilie) 
 Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 

(11 iunie - 28 iunie ) 
 Postul Adormirii Maicii Domnului 

(1-14 august) 
 Postul Nașterii Domnului 

(14 noiembrie - 24 decembrie ) 

Zile în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie 

 Miercuri și vineri în săptămâna dinaintea 
Postului Sfintelor Paști  
(22 și 24 februarie) 
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 Luni și marți în prima săptămână a Postului 
Sfintelor Paști (27 și 28 februarie) 

 Vineri în săptămâna Patimilor (13 aprilie ) 

Nu se fac nunti 

 În toate zilele de post de peste an 

 În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul 
acestora 

 În săptămâna lăsatului sec de brânză 

(20 februarie – 26 februarie) 
 În Postul Sfintelor Pasti 

(27 februarie - 14 aprilie) 
 În Săptămâna Luminată 

(15 aprilie - 21 aprilie) 
 În ajunul și în ziua de Rusalii (2 și 3 iunie) 
 În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 

( 11 iunie - 28 iunie) 
 În Postul Adormirii Maicii Domnului 

(1 - 14 august) 
 În postul Nasterii Domnului 

(14 noiembrie - 24 decembrie) 
 În perioada de la Crăciun până la Bobotează 

(25 decembrie - 6 ianuarie) 

Sărbători bisericești naționale - Calendar Ortodox 

2011 

 Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor (24 mai) 
 Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat - 

Ocrotitorul României (30 noiembrie) 

Zile si sarbatori legale in care nu se lucreaza 

 1 si 2 ianuarie 

 1 mai 
 15 și 16 aprilie (Prima și a doua zi de Paști) 
 15 august (Adormirea Maicii Domnului 
 1 decembrie (Ziua Națională a României) 
 25 și 26 decembrie (Prima și a doua zi de 

Crăciun) 

 
 
 
 
 

Programul liturgic pentru 
luna Ianuarie 

 

Duminică 
(1 ianuarie): 

08:30  

Utrenie și Liturghia Sfântului 
Vasile cel Mare – Tăierea 
împrejur cea după Trup a 
Domnului, Sfântul Ierarh 
Vasile cel Mare; 
(Duminica dinaintea 
Botezului Domnului) 

Joi 
(5 ianuarie) 

17:00  
Vecernie și Litie 
(Botezul Domnului) 

Vineri 
(6 ianuarie): 

08:30  
Utrenie și Sfânta Liturghie 
(Botezul Domnului) 

 
17:00  

Vecernie și Litie (Soborul 
Sfântului Prooroc Ioan 
Botezătorul) 

Sâmbătă 
(7 ianuarie): 08:30 

Utrenie și Sfânta Liturghie 
(Soborul Sfântului Prooroc 
Ioan Botezătorul) 

 
17:00  

Vecernie și Paraclisul 
Sfântului Ioan Rusul 

Duminică 
(8 ianuarie): 

08:30  

Utrenie și Sfânta Liturghie 
(Duminica după Botezul 
Domnului - Începutul 
propovăduirii Domnului) 

Vineri 
(13 ianuarie): 

17:00 
Vecernie și Paraclisul Maicii 
Domnului 

Sâmbătă 
(14 ianuarie): 

08:30 
Utrenie, Sfânta Liturghie și 
Parastas 

 
17:00  

Vecernie și Paraclisul 
Sfântului Ioan Rusul 

Duminică 
(15 ianuarie): 08:30  

Utrenie și Sfânta Liturghie 
(Duminica a 29-a după 
Rusalii - a celor 10 leproși) 

Vineri 
(20 ianuarie): 

17:00  
Vecernie și Paraclisul Maicii 
Domnului 

Sâmbătă 
(21 ianuarie): 

08:30  
Utrenie, Sfânta Liturghie și 
Parastas 

 
17:00  

Vecernie și Paraclisul 
Sfântului Ioan Rusul 

Duminică 
(22 ianuarie): 08:30  

Utrenie și Sfânta Liturghie 
(Duminica a 32-a după 
Rusalii - a lui Zaheu ) 

Vineri 
(27 ianuarie): 

17:00  
Vecernie și Paraclisul Maicii 
Domnului 
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Sâmbătă 
(28 ianuarie): 

08:30  
Utrenie, Sfânta Liturghie și 
Parastas 

 
17:00  

Vecernie și Paraclisul 
Sfântului Ioan Rusu 

Duminică 
(29 ianuarie): 08:30  

Utrenie și Sfânta Liturghie 
(Duminica a 17-a după 
Rusalii - a Cananeencei) 

 
17:00  

Vecernie și Litie (Sfinții Trei 
Ierarhi) 

Luni 
(30 ianuarie): 

08:30  
Utrenie și Sfânta Liturghie 
(Sfinții Trei Ierarhi) 

 

Program de cancelarie: în fiecare 
zi de Luni de la ora 9:00



 

 Pagina |17 
 
 

Contact: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aleea Teișani nr.23 Voluntari, Jud. Ilfov CP 077191  
 
Preot paroh 
Laurențiu Dumitrache 
Nr. Telefon: (+4) 0729 07 66 30;  
(+4) 0765 24 98 89 
Fax:(+4) 031 810 55 17 
 
Mail: parintelelaurentiu@parohiasfantuldimitrie.ro 
Pagină web: www.parohiasfantuldimitrie.ro  
Cont Banca Transilvania Agenția Pipera; 
IBAN RO48 BTRL 0440 1205 M174 26XX 
CUI: 24753650. 
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