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SFÂNTUL VASILE CEL MARE
Viața și activitatea
Sfântul Vasile cel Mare (prăznuit la 1 ianuarie) s-a născut
în Cezareea Capadociei, din părinți binecredincioși și
înstăriți, Vasilie și Emilia. Tatăl său era un luminat dascăl în
cetate.
Iubitor de învățătură și înzestrat pentru carte, Sfântul
Vasile și-a îmbogățit mintea cercetând, rând pe rând, școlile
din Cezareea, apoi din Constantinopol, mergând până la
Atena, la cea mai înaltă școală din timpul său, unde a întâlnit
pe Sfântul Grigorie Teologul, cu care a legat o strânsă și
sfântă prietenie. A studiat logica, matematica, gramatica, științele naturii, retorica,
filosofia și medicina.
La Atena, împreună cu Sfântul Grigorie, a întemeiat prima grupare de studenți
creștini. Această grupare a fost combătută puternic de păgâni.
A intrat în monahism, apoi a fost hirotonit preot.
A fost ales Arhiepiscop al Cezareii în anul 370, în vremuri grele pentru Biserică,
atunci când ereticii lui Arie și Macedonie izbutiseră să aibă de partea lor pe însuși
împăratul Valens. Sfântul Vasile a dus o luptă aprigă, cu scrisul și cuvântul, pentru
apărarea dogmei Sfintei Treimi. De aceea și-a atras mânia împăratului și a suferit
multe prigoniri din partea lui. Lucrarea sa teologică și spirituală a fost continuată
de fratele său mai mic, sfântul Grigorie de Nyssa.
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Pe 1 ianuarie 379 a trecut la Domnul.
Sfântul Vasile cel Mare a orânduit viața monahală și a întemeiat, pe lângă
Biserică, azile și spitale, în ajutorul celor săraci și neputincioși, îndemnând pe cei
înstăriți să folosească averile lor, ajutând pe cei lipsiți.
Sursa: orthodoxwiki.org

BOTEZUL DOMNULUI - BOBOTEAZA
La 6 ianuarie credincioşii ortodocşi prăznuiesc Botezul
Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare numită şi Epifania
sau Dumnezeiasca Arătare. Praznicul reprezintă
reactualizarea momentului în care Fiul lui Dumnezeu, Iisus
Hristos, la 30 de ani, vine la Iordan, se botează cu botezul
pocăinţei - a lui Ioan -, El Cel fără de păcat, asumând
păcatele întregii omeniri, pe care le va răscumpăra prin
scump sângele Său, pe Golgota. Botezul Domnului Iisus
Hristos a fost lucrarea Sfintei Treimi: Tatăl a mărturisit despre
El. "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit (Mt.
3, 17; Mc. 1, 11; Lc. 3,22); Duhul Sfânt S-a pogorât în chip de porumb peste El şi
Fiul a primit botezul lui Ioan.
Sursa: crestinortodox.ro

SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL
În fiecare an, pe 7 ianuarie, sărbătorim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, zi în
care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul
s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era
descendentă a seminţiei lui Aaron. Naşterea prorocului Ioan s-a petrecut cu şase
luni înaintea naşterii lui Iisus. Naşterea sa a fost vestită de către 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.
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Cum ajunge să-L cunoască Sfântul Ioan Botezătorul pe Hristos?
Potrivit Sfintei Scripturi, Ioan Botezătorul a săltat în pântecele maicii sale, în
momentul în care Elisabeta se întâlneşte cu Fecioara Maria
atunci când aceasta Îl purta în pântece pe Domnul. Deşi a
săltat în pântece, Ioan afirmă că "nu-L ştia pe Domnul” (Ioan
1, 31). Această mărturisire a lui Ioan este adevărată, căci el
nu putea cunoaşte din proprie experienţă că Cel purtat în
pântecele Mariei este Fiul lui Dumnezeu. Părintele Dumitru
Stăniloae, comentând acest episod, spune că Ioan "a simţit
venind din Acela o lumină, sau de la Duhul Sfânt din El, care l-a făcut să salte de
bucurie. Sunt cunoştinţe care apar în noi în chip tainic, fără niciun efort al nostru
de a le câştiga”. Răspunsul la întrebarea "Cum ajunge să-L cunoască Sfântul Ioan
Botezătorul pe Hristos?", îl găsim la Evanghelistul Ioan (In 1, 34), care redă
mărturia Botezătorului: "Cel ce m-a trimis pe mine să botez cu apă, Acela mi-a
spus: Peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El, Acesta
este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Şi am văzut şi mărturisit că El este Fiul lui
Dumnezeu" (In 1, 33-34). Părintele Dumitru Stăniloae, tâlcuieşte acest eveniment
astfel: "Dumnezeu îl poate face pe om să audă în formă omenească ceea ce vrea
El să-i spună, şi să vadă în forma în care văd ochii omeneşti voinţa Sa dintr-un
anumit moment. Ioan a fost proroc când Dumnezeu i-a spus cum va cunoaşte pe
Fiul Său întrupat, şi a fost apostol când a văzut pe Duhul Sfânt pogorât peste
Hristos şi a auzit glasul Tatălui cu privire la El. Cum putea vorbi omeneşte Fiul lui
Dumnezeu întrupat, aşa şi Tatăl Lui a putut "vorbi" sau face pe Ioan să-L audă
vorbind. Se arată şi în aceasta că omul este după chipul lui Dumnezeu".
Misiunea Sfântului Ioan Botezătorul
Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice în al cincisprezecelea an al
domniei Cezarului Tiberiu, pe când Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii (Luca 3, 12). El a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia şi de a-L
descoperi pe Acesta şi a-L face cunoscut lui Israel. Mesajul principal pe care el îl
transmitea era: "Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor!".
Ioan Botezătorul model al smereniei
În condiţiile în care, omul căzut în păcat nu mai doreşte să se afirme decât pe
sine, se vrea atotputernic şi suveran peste tot şi toate, Sfântul Ioan Botezătorul,
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cel care L-a botezat pe Hristos, afirmă despre sine: "Nu sunt vrednic, ca plecândumă, să-I dezleg cureaua încălţămintei” (In 1, 27). Deşi afirmă de două ori: "Iată
Mielul lui Dumnezeu: Cel ce ridică păcatul lumii”, iar după botezul Domnului în
Iordan: "Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi a rămas peste
El", mărturiseşte: "Eu trebuie să mă micşorez, iar El trebuie să crească." Pare
nefiresc ca un om să dorească să se micşoreze, cu scopul ca aproapele sau să
sporească. Firesc îi este omului căzut din har, să dorească a creşte şi a se
îmbogăţi pe seama şi în dauna celorlalţi. Semenii trebuie să existe pentru un om
căzut în păcat, doar să-l admire şi să-i slujească. Ioan Botezătorul ne poate fi
tuturor îndreptar spre a birui mândria. Trebuie să reţinem că avem capacitatea de
a ieşi din noi şi a ne jertfi pentru aproapele nostru.
Înţelesul duhovnicesc al îmbrăcămintei şi hranei Sfântului Ioan
Boteazătorul
Din Evanghelia după Marcu, aflăm că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbrăcat în
haină din păr de cămilă, încins cu o curea de piele şi că se hrănea cu lăcuste şi
miere sălbatică. Cămila poate simboliza atât curăţia, cât şi necurăţia. Dacă în
Vechiul Testament ea putea fi privită că un animal curat pentru că era rumegător,
ea putea fi văzută şi ca necurată, dacă ţinem seama că avea copita despicată.
Dacă rămânem la prima semnificaţie, cea de animal curat, cămilă simbolizează
poporul ales, în timp ce necurăţia prefigura neamurile păgâne. Faptul că Ioan
purta o haină din păr de cămilă, semnifică chemarea evreilor şi a păgânilor la
Hristos. Cureaua, provenită de la un animal mort, semnifică prin încingerea cu ea,
omorârea patimilor. Cât priveşte hrana sa, trebuie să ştim că albinele şi lăcustele
erau considerate a fi curate în Vechiul Testament, semn că Ioan se hrănea doar cu
cele plăcute Domnului.
Moartea Sfântului Ioan Botezătorul
Din Evanghelie cunoaştem că Irod, la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei de
naştere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea
vreme, Sfântul Ioan era întemniţat în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan îl
mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soţia fratelui său. În
ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase şi
plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezătorului
ca răsplată.
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Sărbătorile închinate Sfântului Ioan Botezătorul
Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea lui (23 septembrie),
naşterea (24 iunie), soborul lui (7 ianuarie), tăierea capului (29 august), prima şi a
doua aflare a capului lui (24 februarie) şi a treia aflare a capului său (25 mai).
Adrian Cocoşilă
Sursa: crestinortodox.ro

SFINŢII TREI IERARHI
Spre sfârşitul secolului al XI-lea, la Constantinopol se iscase o mare dispută
legată de cei trei ierarhi, pe care îi prăznuim pe 30 ianuarie,
oamenii întrebându-se care este mai mare: Sfântul Vasile
cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul sau Sfântul Ioan Gură de
Aur. După câţiva ani de la declanşarea neînţelegerilor, cei
trei sfinţi au început să i se arate aievea, unul câte unul,
episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În cele
din urmă, în anul 1084, într-o vedenie, fericitului i-au apărut
cei trei sfinţi împreună.
Cuvintele pe care cei trei ierarhi i le-au adresat Sfântului
Ioan ne arată modul în care sfinţii conlucrează - cu Dumnezeu şi între ei -, aşa
cum şi noi trebuie să ne unim, în cuvânt şi în lucrare: “După cum vezi, noi la
Dumnezeu una suntem şi nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul
său, îndemnaţi 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. De chemi pe unul, vin şi ceilalţi doi. Drept aceea, sculându-te,
porunceşte, celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoinţa
noastră, cât am fost în viaţă şi după moarte, a fost să împăcăm pe oameni şi să
aducem în lume pace şi unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte
trei într-o singură zi, şi înştiinţează cu aceasta pe creştini, că noi în faţa lui
Dumnezeu, una suntem". În urma acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 30
ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi, stingându-se astfel şi
disputele din capitală, lumea unindu-se în sărbătorirea împreună a Sfântului
Ierarh Vasile cel Mare, a Sfântului Grigorie Teologul şi a Sfântului Ioan Gură de
Aur.
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Pentru a recunoaşte valoarea teologică a Sfinţilor Trei Ierarhi, prin hotărârea luată
la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfinţii Trei
Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituţiilor de învăţământ teologic ortodox
din întreagă lume.
Troparul Sfinţilor Trei Ierarhi
Pe aceşti trei luminători mai mari ai dumnezeirii cei întreit strălucitoare, pe cei
ce luminează lumea cu razele dumnezeieştilor învăţături, pe râurile înţelepciunii
cele cu miere curgătoare care adapă toată făptura cu apele cunoştinţei de
Dumnezeu, pe Marele Vasile şi de Dumnezeu cuvântătorul Grigorie, împreună cu
slăvitul Ioan, cel cu limba şi cu cuvintele de aur, toţi cei iubitori de cuvintele lor,
adunându-ne cu cântări să-i cinstim; că aceştia Treimii pururea se roagă pentru
noi.
Sursa: crestinortodox.ro

CUM NE COMPORTĂM ÎN SFÂNTA BISERICĂ (I)
Cu evlavie şi decenţă.
Atunci cînd intrăm în biserică ne facem
semnul Sfintei Cruci spunând rugăciunea:
” Intra-voi în casa Ta,
îndruma-mă-voi în biserica Ta cea
sfântă,
întru frica Ta,
Doamne,
povăţuieşte-mă pentru vrăşmaşii mei,
îndreptează înaintea Ta calea mea”.
Mergem spre altar şi ne închinăm mai întâi icoanei expusă pe iconostas
(tetrapodul din dreapta) unde de obicei este icoana Învierii şi a patronului bisericii.
Închinîndu-ne rostim o rugăciune legată de persoana Mîntuitorului sau a
sfântului patron al bisericii. Se trece apoi la icoana din stînga (Axionita) icoana
Maicii Domnului. Aici se rosteşte rugăciunea: “Cuvine-se cu adevărat să te fericim
pe tine, născătoare de Dumnezeu …”...
(Sursa: biserica-sf-voievozi.ploiesti-prahova.ro)
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SĂPTĂMÂNA DUHOVNICEASCĂ
24 30 ianuarie 2016
”Familia creştină,
icoană vie a lui Dumnezeu-Iubire”
PROGRAMUL EVENIMENTULUI

DUMINICĂ - 24 ianuarie

ora 1600 Vecernia, în biserica Sfinții Trei Ierarhi
Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului și Sfântul Ierarh Grigorie
Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului;
LUNI - 25 ianuarie
730 - Miezonoptica, Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie;
1200 - citirea Psaltirii de către credincioși
1700 Vecernia
MARȚI - 26 ianuarie
730 - Miezonoptica, Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie;
1000 - citirea Psaltirii de către credincioși
1000 - Conferință preoțească,la sediul Protopopiatului Bacău,
susținută de Pr. prof.univ. dr. Ioan Teșu de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași
1700 - Vecernia
MIERCURI - 27 ianuarie
730 - Miezonoptica, Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie;
1200 - citirea Psaltirii de către credincioși
1600 Vecernia; aducerea de la Catedrala arhiepiscopală din Roman a
Veşmântului Sfintei Cuvioase Parascheva şi moaştele Sfântului Antipa
de la Calapodeşti;
1700 - întâmpinarea veşmântului și a sfintelor moaşte, la Parohia Sfinții
Trei Ierarhi, de către PC. Pr. Protopop Costică Busuioc şi a unui sobor
de preoți, săvârşirea unui Te-Deum şi Acatistul Sfintei Cuvioase
Parascheva, continuare cu citirea din Psaltire.
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JOI - 28 ianuarie
730 - Miezonoptica, Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie;
1200- citirea Psaltirii de către credincioși
1700- Vecernia;
- Cuvânt de învăţătură Despre Cuvioasa Parascheva şi viața
Sfântului Antipa de la Calapodeşti - sustinută de Pr. dr.
Nicolaie Hurjui,
- prezentarea cărţilor Cultul Cuvioasei Parascheva în
Ortodoxie, Episcop Ioachim Giosanu şi Imnacatist
închinat Sfintei Cuvioase Parascheva.
VINERI - 29 ianuarie
730 - Miezonoptica, Utrenia, Acatist, Sfânta Liturghie;
1200- citirea Psaltirii de către credincioși
1700- Vecernia;
- conferința cu tema: ,,Familia creştină în pericol”susținută
de dr. Pavel Chirilă; invitatul va aborda şi subiectul cărții
domniei sale ,,Nu hrăni cancerul!”
- în finalul întâlnirii credincioșii prezenți vor fi invitați să semneze
formularul pentru susținerea inițiativei cetățenești de
modificare a art. 48 din Constituție.
SÂMBĂTĂ - 30 ianuarie
730 - Utrenia;
0900- Sfânta Liturghie prezidată de IPS Dr. Ioachim, Arhiepiscop al
Romanului şi Bacăului ; răspunsurile la strană vor fi date de corul
Trysagion din Iaşi.
1200- citirea Psaltirii de către credincioși;
1600- Acatistul Sfintei Parascheva;
- reîntoarcerea Veşmântului Sfintei Cuvioase Parascheva şi a
moaştelor Sfântului Antipa la Catedrala Arhiepiscopală din
Roman
- Vecernia.

DIN ACEST NUMĂR
Sfântul Vasile cel Mare; Botezul Domnului - Boboteaza; Sfântul Ioan
Botezătorul; Sfinţii Trei Ierarhi; Cum ne comportăm în sfânta biserică;
Săptămâna duhovnicească; Din acest număr.

