
 
HOLY ARCHANGELS MICHAEL AND GABRIEL, ROMANIAN ORTHODOX CHURCH SACRAMENTO 

4633 Raley Blvd., Sacramento, CA 95838 
                 1 ianuarie 2016, Praznicul taierii imprejur a Domnului si Sf. Ierarh Vasile cel Mare 

 

Preot paroh - Parish priest: Rares Onofrei  |  Tel. 909-480-9139  |  Website: www.saints-archangels.org 
Email: fr.onofrei@yahoo.com 

 

Iubiti credinciosi,  
 
Sa-I multumim lui Dumnezeu pentru anul care 
tocmai se încheie, cerandu-i ajutorul si pentru anul 
care vine! 
Un an nou fericit tuturor, cu multa pace, sanatate si 
alese impliniri! 
 

 
Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului, 
Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus 
Hristos (Luca 2:20-21, 40-52) 

 
În vremea aceea păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând 
pe Dumnezeu, pentru toate câte le auziseră şi văzuseră, 
după cum li se spusese. Şi când s-au împlinit opt zile şi 
trebuia să-L taie împrejur pe Prunc, I-au pus numele 
Iisus, cum a fost numit de înger, înainte de a se zămisli 
în pântece. 

Iar Pruncul creştea şi se întărea cu duhul, 
umplându-se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era 

“ Eu sunt painea vietii, cel ce vine la Mine nu va flamanzi 
si cel ce crede in Mine nu va inseta niciodata.”(Ioan 6, 
35) 

Învăţătura Domnului şi însăşi viaţa Lui înseamnă 
blândeţe şi smerenie, exact ceea ce ne-a poruncit să 
învăţăm de la El. 

 
 
Ajutati sa creasca Biserica lui Hristos!  Cel care 
ajuta Biserica pe sine se ajuta! 
 
“ Cel care sadeste si cel care uda sunt una si fiecare isi va 
lua plata dupa osteneala sa” (1 Corinteni 3:9)  
 

  

SFANTA BISERICA SE POATE AJUTA: 

 -prin prezenta la Sfintele Slujbe 
- devenind membrii ai  parohiei 
- sustinand financiar activitatile liturgice, 
pastorale si misionare  
- rugandu-va pentru parohia noastra 
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cu El. Şi părinţii Săi se duceau în fiecare an la 
Ierusalim, de Praznicul Paştilor. Iar când a fost Iisus de 
12 ani, ducându-se ei la Ierusalim, după obiceiul 
Praznicului, şi sfârşindu-se zilele şi pornind ei înapoi, 
copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Iosif şi mama Lui 
n-au ştiut şi socotind că Dânsul este înmpreună cu alţi 
tovarăşi de călătorie, au mers cale de o zi, căutându-L 
printre rude şi printre cunoscuţi; însă nu L-au găsit. 
Atunci s-au întors la Ierusalim şi L-au căutat. După trei 
zile L-au găsit în templu, şezând în mijlocul 
învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i. Şi toţi care-L 
auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile 
Sale. Când L-au văzut părinţii Săi, au rămas uimiţi, iar 
mama Sa a zis către Dânsul: Fiule, de ce ne-ai făcut 
aşa? Iată, tatăl Tău şi eu, îngrijoraţi, Te căutăm. Dânsul 
însă a zis către ei: de ce era să Mă căutaţi? Nu ştiaţi, 
oare, că în cele ce sunt ale Tatălui Meu Mi se cădea să 
fiu? Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus lor. 
Apoi a plecat împreună cu ei şi a venit în Nazaret, şi le 
era supus. Iar mama Lui păstra în inima ei toate aceste 
lucruri şi cuvinte. Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu 
vârsta şi cu harul înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. 

 
 
The shepherds went back, glorifying and praising God 
for all that they had heard and seen, just as had been 
told them.And when eight days had passed, before His 
circumcision, His name was then called Jesus, the name 
given by the angel before He was conceived in the womb. 
  And the child grew and became strong; he was filled 
with wisdom, and the grace of God was on Him  

Every year Jesus’ parents went to Jerusalem for the 
Festival of the Passover. When he was twelve years old, 
they went up to the festival, according to the custom.  
After the festival was over, while his parents were 
returning home, the boy Jesus stayed behind in 
Jerusalem, but they were unaware of it.    Thinking He 
was in their company, they traveled on for a day. Then 
they began looking for Him among their relatives and 
friends. When they did not find him, they went back to 
Jerusalem to look for Him. After three days they found 
him in the temple courts, sitting among the teachers, 
listening to them and asking them questions.    Everyone 
who heard Him was amazed at his understanding and 
his answers.    When his parents saw Him, they were 
astonished. His mother said to him, “Son, why have you 
treated us like this? Your father and I have been 
anxiously searching for you.” “Why were you searching 
for me?” he asked. “Didn’t you know I had to be in my 
Father’s house?”   But they did not understand what He 
was saying to them. 

- implicandu-va in activitatile organizate de 
parohie: ora de cafea, organizarea mesei lunare 

 

      Luna ianuarie în ziua dintâi: praznuim Taierea 
imprejur, cea dupa trup, a Domnului Dumnezeu si 
Mantuitorului nostru Iisus Hristos.   
 

 

 

Astazi, la opt zile de la Nasterea Sa, Domnul rabda 
taierea imprejur cea dupa trup, ca implinind Legea, sa 
dea in laturi randuiala trupeasca a legii vechi si sa 
aduca in lume o taiere imprejur nefacuta de mana: 
Taierea-Imprejur cea duhovniceasca a Sfantului Botez, 
adica "dezbracarea de trupul pacatelor carnii" 
(Col .2.11). Ca Fiu al Lui Dumnezeu si ca mare 
intemeietor al Testamentului celui vesnic, o data cu 
supunerea Sa la randuiala taierii imprejur, Domnul 
astazi pune capat, deci, legii vechi si face inceput 
randuielilor Testamentului celui Nou, scris pe tablele 
inimii oamenilor. 
        Drept aceea, noi crestinii nu mai suntem tinuti la 
taierea-imprejur cea trupeasca, dar suntem tinuti sa ne 
supunem si sa implinim randuielile unei adevarate 
taieri-imprejur duhovnicesti. Suntem datori, indeosebi, 
ca Noul Legamant, intemeiat de Domnul Iisus sa 
savarseasca in noi o deplina supunere fata de 
Dumnezeu, a trupului nostru si a poftelor lui, o deplina 
daruire, o deplina patrundere cu puteri sfinte a acestui 
trup si a cerintelor lui, lucrare atat de insemnata in 
lupta noastra duhovniceasca, pentru ca nu este vorba 
de o taiere-imprejur numai a trupului, ci este vorba de o 
taiere-imprejur a inimii noastre, adica o taiere-imprejur 
care atinge toate gandurile, toate voile, toate simtirile 
noastre cele mai tainice, indepartand tot ce nu poate 
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  Then He went down to Nazareth with them and was 
obedient to them. But his mother treasured all these 
things in her heart.    And Jesus grew in wisdom and 
stature, and in favor with God and man.

 
Cuvinte de la Sfintii Parinti 
Words of wisdom from the Holy Fathers 
 

 
 
“Răul se transmite atât de uşor, precum o boală contagioasă. 
Dacă te întovărăşeşti cu oameni care vorbesc lucruri deşarte, 
care clevetesc, care iubesc lucrurile lumeşti, atunci şi tu fără să îţi 
dai seama vei cădea în aceleaşi patimi. Şi dimpotrivă, dacă te 
întovărăşeşti cu oameni duhovniceşti şi prieteni ai rugăciunii, 
atunci virtuţile lor ţi se vor transmite şi ţie.” 
-(Staretul  Partenie de la Pecerska) 
 
 “You don’t become holy by fighting evil. Let evil be. Look towards 
Christ and that will save you. What makes a person saintly is 
love.” 
( St. Porphyrios) 

 

 
 
Saint Basil was born in the year 330 at Caesarea, the 
administrative center of Cappadocia. He was of illustrious 
lineage, famed for its eminence and wealth, and zealous 
for the Christian Faith. The saint’s grandfather and 
grandmother on his father’s side had to hide in the forests 
of Pontus for seven years during the persecution under 
Diocletian. 

merge impreuna cu o adevarata cautare a lui 
Dumnezeu. Si aceasta taiere-imprejur a inimii nu-i cu 
putinta fara o adanca sfortare. Sarbatoarea 
Taierii-Imprejur este insa si sarbatoarea numelui lui 
Iisus. Ca taindu-se imprejur, Domnul a fost numit  cu 
numele Iisus, cum spusese ingerul, mai inainte de a se fi 
zamislit. El in pantecele Fecioarei. Si praznicul acesta ne 
aduce aminte ce loc de seama trebuie sa aiba chemarea 
acestui nume in viata noastra duhovniceasca si cat de 
mare putere are acest sfant nume: "Ca Dumnezeu L-a 
preainaltat si I-a dat lui nume, care este mai presus de 
orice nume, ca in numele lui Iisus tot genunchiul sa se 
plece, al acelor ceresti si al celor pamantesti si al celor 
de sub pamant si orice limba sa marturiseasca, ca 
Domnul este Iisus Hristos intru slava lui Dumnezeu 
Tatal" (Filip.  2,9-11)" "Si, acum, Doamne, intinde mana 
Ta, ca sa se faca tamaduiri, minuni si semne prin 
numele lui Iisus, robul Tau cel sfant "(Fapte 4,29-30)". 
        Aceasta am luat-o de la Sfintii Parinti si o praznuim 
o data cu inceputul cununii anului. Si facem sarbatoare 
si zi domneasca,  pentru toate cate Domnul S-a smerit si 
le-a primit pentru noi. Si daca s-au intors parintii Sai 
acasa, Iisus a vietuit dupa firea omeneasca, crescand cu 
varsta, cu intelepciunea, si cu Darul, spre mantuirea 
noastra. Dumnezeului nostru, slava! Amin.   

 

 
PROGRAMUL LITURGIC  AL ZILELOR URMATOARE 
 
Sambata 31 decembrie 
6:00 PM Slujba Vecerniei Praznicului 
7:00 PM Slujba de intrare in noul an 

 
Duminica 1 ianuarie 
+Praznicul taierii imprejur a Domnului  
 Sfantul Vasile cel Mare 
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Saint Basil’s mother Saint Emilia was the daughter of a 
martyr. On the Greek calendar, she is commemorated on 
May 30. Saint Basil’s father was also named Basil. He was 
a lawyer and renowned rhetorician, and lived at Caesarea. 
Ten children were born to the elder Basil and Emilia: five 
sons and five daughters. Five of them were later numbered 
among the saints: Basil the Great; Macrina (July 19) was 
an exemplar of ascetic life, and exerted strong influence on 
the life and character of Saint Basil the Great; Gregory, 
afterwards Bishop of Nyssa (January 10); Peter, Bishop of 
Sebaste (January 9); and Theosebia, a deaconess 
(January 10). 
 
“Wishing to acquire a guide to the knowledge of truth”, the 
saint undertook a journey into Egypt, Syria and Palestine, 
to meet the great Christian ascetics dwelling there. On 
returning to Cappadocia, he decided to do as they did. He 
distributed his wealth to the needy, then settled on the 
opposite side of the river not far from his mother Emilia and 
sister Macrina, gathering around him monks living a 
cenobitic life. 
 
By his letters, Basil drew his good friend Gregory the 
Theologian to the monastery. Saints Basil and Gregory 
labored in strict abstinence in their dwelling place, which 
had no roof or fireplace, and the food was very humble. 
They themselves cleared away the stones, planted and 
watered the trees, and carried heavy loads. Their hands 
were constantly calloused from the hard work. For clothing 
Basil had only a tunic and monastic mantle. He wore a 
hairshirt, but only at night, so that it would not be obvious. 
 
Saint Gregory the Theologian, speaking about the activity 
of Basil the Great, points to “the caring for the destitute and 
the taking in of strangers, the supervision of virgins, written 
and unwritten monastic rules for monks, the arrangement 
of prayers [Liturgy], the felicitous arrangement of altars and 
other things.” Upon the death of Eusebius, the Bishop of 
Caesarea, Saint Basil was chosen to succed him in the 
year 370. Saint Athanasius the Great (May 2), with joy and 
with thanks to God welcomed the appointment to 
Cappadocia of such a bishop as Basil, famed for his 
reverence, deep knowledge of Holy Scripture, great 
learning, and his efforts for the welfare of Church peace 
and unity.  
 
The emperor Valens, mercilessly sending into exile any 
bishop who displeased him, and having implanted Arianism 

8:30  AM  Slujba Utreniei 
9:30  AM Sfanta Liturghie Praznicala 
11:30 AM Slujba de Te Deum 

 
Vineri 6 ianuarie (Boboteaza) 
+Botezul Domnului (Dumnezeiasca aratare) 
8:30  AM  Slujba Utreniei 
9:30  AM Sfanta Liturghie Praznicala 
11:30 AM Sfintirea cea mare a apei 

 
Sambata 7 Ianuarie 
Soborul Sf. Prorooc Ioan Botezatorul 
8:30  AM  Slujba Utreniei 
9:30  AM Sfanta Liturghie Praznicala 
6:00 PM Slujba Vecerniei 

 
Duminica 8 ianuarie 
Duminica de dupa Botezul Domnului 
8:30  AM  Slujba Utreniei 
9:30  AM Sfanta Liturghie Praznicala 

 
APEL UMANITAR 
 
HELP MARIA - Make a Christmas      
Miracle Happen - 12/12/16The    
25-year old charity, Nobody's    
Children, a 501(c)(3)(a) tax-exempt    
organization founded in 1991 in New      
Hampshire, is working urgently with     
Dr. Antonio Capone, Jr. and Dr.      
Michael Trese of Associated Retinal     
Consultants from The William    

Beaumont Hospital in Royal Oak, MI, the world's        
experts in retinopathy of prematurity (ROP), to help        
Maria Elena Sauca of Maramures, Romania. Maria is a         
7 mo old infant with rapidly progressive blindness who         
needs surgery urgently to prevent further visual loss.  
Her operation is scheduled for Jan 9, 2017. 
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into other Asia Minor provinces, suddenly appeared in 
Cappadocia for this same purpose. He sent the prefect 
Modestus to Saint Basil. He began to threaten the saint 
with the confiscation of his property, banishment, beatings, 
and even death. 
Saint Basil said, “If you take away my possessions, you will 
not enrich yourself, nor will you make me a pauper. You 
have no need of my old worn-out clothing, nor of my few 
books, of which the entirety of my wealth is comprised. 
Exile means nothing to me, since I am bound to no 
particular place. This place in which I now dwell is not 
mine, and any place you send me shall be mine. Better to 
say: every place is God’s. Where would I be neither a 
stranger and sojourner (Ps. 38/39:13)? Who can torture 
me? I am so weak, that the very first blow would render me 
insensible. Death would be a kindness to me, for it will 
bring me all the sooner to God, for Whom I live and labor, 
and to Whom I hasten.” 
The official was stunned by his answer. “No one has ever 
spoken so audaciously to me,” he said. 
“Perhaps,” the saint remarked, “ that is because you’ve 
never spoken to a bishop before. In all else we are meek, 
the most humble of all. But when it concerns God, and 
people rise up against Him, then we, counting everything 
else as naught, look to Him alone. Then fire, sword, wild 
beasts and iron rods that rend the body, serve to fill us with 
joy, rather than fear. 
 
Saint Basil celebrated the church services almost every 
day. He was particularly concerned about the strict fulfilling 
of the Canons of the Church, and took care that only 
worthy individuals should enter into the clergy. He 
incessantly made the rounds of his own church, lest 
anywhere there be an infraction of Church discipline, and 
setting aright any unseemliness. At Caesarea, Saint Basil 
built two monasteries, a men’s and a women’s, with a 
church in honor of the Forty Martyrs (March 9) whose relics 
were buried there. Following the example of monks, the 
saint’s clergy, even deacons and priests, lived in 
remarkable poverty, to toil and lead chaste and virtuous 
lives. For his clergy Saint Basil obtained an exemption from 
taxation. He used all his personal wealth and the income 
from his church for the benefit of the destitute; in every 
center of his diocese he built a poor-house; and at 
Caesarea, a home for wanderers and the homeless. 
 
Sickly since youth, the toil of teaching, his life of 
abstinence, and the concerns and sorrows of pastoral 

Please contribute toward this $24,000-26,000 surgery.       
Thank you in advance for any support you can find to           
help this beautiful little girl.  
All the donations received via the PayPal link on         
Nobody's Children website will go toward helping       
Maria receive this surgery.    

 

Anunturi: 
 
Multumiri tuturor enoriasilor care au contribuit cu donatii        
pentru micuta Maria Sauca. 
Fie ca Maica Domnului sa va rasplateasca dragostea ce ati          
aratat-o acestui copilas in necaz si durere! Purtati-o in         
rugaciunile dumneavoastra! 

 
CU PRILEJUL ACESTUI SFARSIT DE AN, ADUCEM        

CALDE MULTUMIRI SI URARI DE SANATATE,      
BUCURIE SI IMPLINIRI SUFLETESTI MEMBRILOR     
CONSILIULUI PAROHIAL, ENORIASILOR SI TUTUROR     
SUSTINATORILOR SFINTEI PAROHII SF. ARH. MIHAIL      
SI GAVRIIL !!! 
DOMNUL SA VA POARTE PASII PE CALEA MANTUIRII         

SPRE SLAVA SA IN VECI, AMIN ! 
 

 
SF. VASILE CEL MARE  
Acest intre Sfinti, Parintele    
nostru Vasilie cel Mare a     
trait intre anii 330-379, in     
vremea Sfantului si marelui    
imparat Constantin si, pana    
in zilele imparatului Valens,    
cel cazut in ratacirea lui     
Arie. S-a nascut in  
 
Cezareea Capadochiei, din   
parinti dreptcredinciosi si   
instariti, Emilia si Vasilie,    
tatal sau fiind un luminat     

dascal in cetate. 
Iubitor de invatatura si inzestrat pentru carte, Sfantul         

Vasilie si-a imbogatit mintea cercetand, rand pe rand,        
scolile din orasul sau Cezareea, apoi din Bizant, mergand         
pana si la Atena, cea mai inalta scoala din timpul sau, unde            
a intalnit pe Sfantul Grigorie de Nazians, cu care a legat o            
stransa si sfanta prietenie. 

A fost inaltat la scaunul de Arhiepiscop al Cezareei in           
anul 370, in vremuri grele pentru Biserica, cand ereticii lui          
Arie si Macedonie izbutisera sa aiba de partea lor pe insusi           
imparatul Valens. Sfantul Vasilie a dus o lupta apriga, cu          
scrisul si cuvantul, luminand crestinatatea si aparand dogma        
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service took their toll on him. Saint Basil died on January 1, 
379 at age 49. Shortly before his death, the saint blessed 
Saint Gregory the Theologian to accept the See of 
Constantinople. 
Upon the repose of Saint Basil, the Church immediately 
began to celebrate his memory. Saint Amphilochius, 
Bishop of Iconium (November 23), in his eulogy to Saint 
Basil the Great, said: “It is neither without a reason nor by 
chance that holy Basil has taken leave from the body and 
had repose from the world unto God on the day of the 
Circumcision of Jesus, celebrated between the day of the 
Nativity and the day of the Baptism of Christ. Therefore, 
this most blessed one, preaching and praising the Nativity 
and Baptism of Christ, extolling spiritual circumcision, 
himself forsaking the flesh, now ascends to Christ on the 
sacred day of remembrance of the Circumcision of Christ. 
Therefore, let it also be established on this present day 
annually to honor the memory of Basil the Great festively 
and with solemnity.” 
Saint Basil is also called “the revealer of heavenly 
mysteries” (Ouranophantor), a “renowned and bright star,” 
and “the glory and beauty of the Church.” His honorable 
head is in the Great Lavra on Mount Athos. 

 
 
 

“And I, a sinner, have been 
trying to love God for more 
than forty years, and cannot 
say that I perfectly love Him.  
If we love someone we always 
remember him and try to 
please him; day and night our 
heart is occupied with that 
object. 
Is that how you, gentlemen, 
love God? Do you often turn to 
Him, do you always remember 

Him, do you always pray to Him and fulfill His holy 
commandments? ‘For our good, for our happiness at least 
let us make a vow that from this day, from this hour, from 
this minute we shall strive to love God above all else and to 
fulfill His holy will.'”(+St. Herman of Alaska) 

 
 

Sfintei Treimi. Si-a atras mania imparatului si a suferit         
multe prigoniri din partea lui, pentru apararea acestei        
dogme de capetenie a crestinatatii. 

Sfantul Vasilie a indreptat si unele lipsuri ale         
monahismului din timpul sau, chemandu-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 49 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. 
 
 

 

Cuvant de invatatura 
despre Sfantul Botez 
 
Odata cu Botezul Domnului, 
praznuim, fratilor, si 
sarbatoarea botezului nostru, 
al fiecaruia dintre noi. Eram 
niste prunci nestiutori, cand 
am primit Sfantul Botez. Sa 
intelegem acum, cand suntem 
mari, ceea ce atunci nu 
puteam intelege si sa primim, 
printr-o alegere libera, 
drumul credintei, pe care, inca din pruncie, Biserica l-a 
deschis inaintea libertatii noastre. 
        Taina Botezului, fratilor, este, precum se stie, cea 
dintai din cele sapte Taine ale Bisericii. E Taina fara de 
care nu poti fi crestin. Mantuitorul a randuit Taina aceasta 
dupa Invirea Sa, cand a zis Apostolilor Lui: "Mergand, 
invatati toate neamurile, botezandu-le in numele Tatalui si 
al Fiului si al Sfantului Duh." (Matei 28,19), dar, de fapt, El 
ne-a pregatit aceasta duhovniceasca scaldatoare inca din 
ziua Botezului Sau, de la Iordan. Este Taina prin care ne 
curatim de pacatul stramosesc; moare, adica, omul vechi 
din noi si se naste omul cel nou, prin impartasirea din harul 
Sfantului Duh al Domnului, putand a nadajdui ca, prin 
credinta si fapte bune, sa ajunga a dobandi mantuirea (Fapte 
2,38). Este lucrarea vazuta si nevazuta a nasterii din nou a 
omului "din apa si din Duh" (Ioan 3,5). 
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Î ntru aceastã zi, minunea Sfântului Vasilie, pe 
care a fãcut-o în Niceea. 
 
         O dinioara, de nelegiuitul imparat Valens 
(364-378), in cetatea Niceea, s-au apropiat 
capeteniile ereziei ariene cerand ca, din 
soborniceasca biserica cea din cetatea aceea, sa 
goneasca poporul dreptcredincios, iar Sfantul locas 
sa-l dea adunarii lor celei arienesti. Si a facut asa 
imparatul cel rau, el insusi fiind eretic: a luat, adica, 
biserica de la cei dreptcredinciosi, cu sila, si a dat-o 
arienilor, apoi s-a dus la Constantinopol. Drept 
aceea, in mare mahnire fiind toata multimea 
dreptcredinciosilor, a sosit acolo marele Vasilie, 
aparatorul cel de obste al Bisericilor, la care toata 
multimea celor dreptcredinciosi venind, cu strigare si 
cu tanguire, i-a spus strambatatea ce li s-a facut lor 
de imparat. Iar Sfantul, mangaindu-i pe ei cu 
cuvintele sale, indata s-a dus la imparat, la 
Constantinopol si, stand inaintea lui, i-a zis: "Cinstea 
imparatului sta in judecata sa. Iar intelepciunea zice: 
Dreptatea imparatului la judecata se vede. Deci 
pentru ce, imparate, ai facut judecata nedreapta, 
izgonind pe dreptcredinciosi din Sfanta Biserica si 
dand-o raucredinciosilor? Zis-a lui imparatul: "Tot la 

       Sfantul Botez nu poate fi savarsit decat de Sfintii 
Apostoli si de urmasii lor, episcopii si preotii. Numai in caz 
de primejdie de moarte, il poate savarsi orice mirean 
botezat, dar si atunci daca pruncul scapa cu viata - preotul 
trebuie sa-i citeasca celelalte rugaciuni si sa-l faca partas si 
celorlalte Taine, care stau la poarta de intrare a omului in 
crestinism, adica Taina Sfintei Impartasanii si Taina 
Ungerii cu Sfantul Mir. 
        Unii rataciti de la dreapta credinta a Bisericii Ortodoxe 
nu recunosc botezul copiilor. Ei socotesc ca botezul trebuie 
facut la o varsta mai inaintata (dupa 16 ani). Acestia nu tin 
seama nici de poruncile Sfintei Scripturi (Fapte 14,14-16, 
27-34, 48;I Cor.1,16), nici de hotararile Sfintelor Sinoade 
(de ex. Sinodul din Cartagina, care prin canonul 124, a 
hotarat: "Toti cei ce nu vor sa primeasca botezul pruncilor, 
sa fie anatema) si nici de marturiile Sfintilor Parinti. 
        Noi insa, dreptcredinciosii, la aceasta sfanta praznuire 
a Bobotezei, ne ducem cu gandul la ziua sfantului nostru 
botez, fiecare pentru sine si toti laolalta, si-L rugam pe 
Dumnezeu, de fiecare data, sa ne spele din nou, 
duhovniceste, de toate pornirile firii noastre pacatoase, 
omorand pe omul cel vechi din noi, si sa ne daruiasca harul, 
puterea si bucuria sa ne simitim si sa fim o faptura noua, cu 
adevarat, prin harul si prin impreuna-lucrarea cu noi a 
Duhului Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. 

 
Boboteaza 
 

 
 
Pe 6 ianuarie praznuim Botezul Domnului,      
cunoscut in popor sub denumirea de Boboteaza.       
Botezul Mantuitorului in Iordan, poarta si      
denumirea de "Epifanie" sau "Teofanie", termeni      
care provin din limba greaca si inseamna       
"aratare", "descoperire". De ce aratare sau      
descoperire? Pentru ca in momentul in care       
Hristos a fost botezat, cerurile s-au deschis, Duhul        
lui Dumnezeu S-a coborat in chip de porumbel si a          
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invinuiri te intorci, Vasilie? Nu ti se cuvine tie sa fii 
asa." Raspuns-a Vasilie: "Se cuvine mie, pentru 
dreptate a muri." Si infruntandu-se ei si 
impotrivindu-se sta acolo de fata mai marele 
bucatarilor imparatesti, numit Demostene acela, 
vrand sa ajute arienilor, a spus ceva cu glas incet 
ocarand pe Sfantul. Iar Sfantul a zis: "Vedem aici si 
pe necarturarul Demostene." Iar stolnicul, 
rusinandu-se, iarasi a grait ceva impotriva. Sfantul i-a 
zis: "Lucrul tau este sa ai grija de mancari, nu sa 
fierbi dogmele Biserici." Si a tacut Demostene 
rusinat. 
        Iar imparatul, pe de o parte, maniindu-se si, pe 
de alta, rusinandu-se, a zis lui Vasilie: "Sa mergi tu 
intre dansii sa faci dreptate, dar asa sa judeci, ca sa 
nu judeci cu partinire poporului de-o credinta cu tine." 
Iar Sfantul a raspuns: "De voi judeca cu nedreptate, 
apoi si pe mine la surghiun sa ma trimiti si pe cei de 
o credinta cu mine sa-i izgonesti si Biserica sa o dai 
arienilor." Si, luand Sfantul scrisoarea de la imparat, 
s-a intors la Niceea. Si chemand pe arieni, le-a zis 
lor: "Iata, imparatul mi-a dat mie putere ca sa fac 
judecata intre voi si intre dreptcredinciosi pentru 
biserica pe care ati luat-o cu sila." Iar ei au raspuns 
lui: "Deci judeca, dar dupa judecata imparatului." Iar 
Sfantul a zis: "Sa mergeti, si voi arienii si voi 
dreptcredinciosilor, si sa inchideti biserica si, 
incuindu-o, sa o pecetluiti cu pecetile, voi cu ale 
voastre si acestia cu ale lor, si sa puneti de 
amandoua partile pazitori. Si mergand mai intai voi, 
arienii, sa va rugati trei zile si trei nopti si, dupa 
aceasta, sa va apropiati de biserica. Si de se vor 
deschide singure, cu rugaciunile voastre, usile 
bisericii, apoi sa fie a voastra biserica in veci. Iar de 
nu, ne vom ruga noi o noapte si vom merge cu litie, 
cantand, la biserica si de se vor deschide noua, sa o 
avem pe ea in veci. Iar de nu se vor deschide nici 
noua, apoi, iarasi, a voastra sa fie biserica." Si placut 
a fost cuvantul acesta inaintea arienilor. Iar 
drepcredinciosii se mahneau asupra Sfantului, 
zicand ca nu dupa dreptate, ci dupa frica imparatului 
a facut judecata. Si, luandu-se multe masuri de paza 
de catre amandoua partile, Sfanta Biserica strajuita a 
fost cu tot dinadinsul, pecetluita si intarita. Si 
rugandu-se arienii trei zile si trei nopti si de Biserica 

stat peste El, iar Tatal a marturisit: "Acesta este         
Fiul Meu cel iubit, intru Care am binevoit!" (Matei         
3, 17). In acest sens, Sfantul Ioan Gura de Aur          
spune: "Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor cand       
S-a nascut, ci cand S-a botezat". 
Boboteaza - scurt istoric 
Sarbatoarea Bobotezei este amintita din secolul al       
II lea, la Sfantul Clement Alexandrinul.      
Mentionam ca in primele secole, Boboteaza era       
sarbatorita impreuna cu Nasterea Domnului, pe 6       
ianuarie. Incepand cu secolul al IV lea, cele doua         
sarbatori au fost despartite: 25 decembrie fiind       
data stabilita pentru praznuirea Nasterii Domnului      
si 6 ianuarie pentru Botezul Domnului. 
Boboteaza, ziua in care Hristos S-a descoperit       
lumii 
Afara de cele graite de Iisus la varsta de 12 ani in            
templu, Hristos nu a savarsit nici o minune si nu a           
rostit niciun cuvant retinut de evanghelisti.      
Incepand cu Botezul Sau, Hristos iese din umbra si         
incepe sa propovaduiasca. A primit botezul la 30        
de ani, varsta maturitatii la evrei. 
 
Iisus a venit la Ioan si i-a cerut sa-L boteze, nu           
pentru ca avea nevoie de curatire de pacate, caci         
era Dumnezeu-Omul, ci pentru a sfinti creatia. Ca        
Mantuitorul nu a venit sa primeasca iertare de        
pacate de la Ioan, reiese si din faptul ca botezul lui           
Ioan il ajuta pe om sa constientizeze starea        
pacatoasa, insa, nu oferea iertarea. De aceea se si         
spune ca era "spre iertarea pacatelor" (Luca 3, 3),         
pe care avea s-o aduca Hristos. 
El primeste botezul de la Ioan pentru a readuce         
Duhul Sfant in creatie. Prin caderea in pacat, omul         
Il pierduse pe Sfantul Duh, asa cum ne        
marturiseste Sfantul Chiril al Alexandriei. Botezul      
Mantuitorului reprezinta momentul redeschiderii    
izvoarelor harului, care fusesera zavorate pentru      
om si pentru intreaga creatie. Prin cuvintele din        
rugaciunea citita la Boboteaza: "Astazi firea      
apelor se sfinteste...", nu trebuie sa intelegem ca        
harul lui Dumnezeu se pogoara in timpul slujbei de         
sfintire a apei peste toata apa care exista in diverse          
locuri, ci doar peste apa pregatita din timp pentru         
acest lucru. 
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apropiindu-se, nu s-a facut nici un semn. Si se rugau 
de dimineata pana la al saselea ceas, strigand: 
"Doamne miluieste" si nu s-au deschis usile Bisericii 
si s-au dus rusinati. 
        Atunci, marele Vasilie, adunand pe toti 
dreptcredinciosii, cu femeile cu copiii, au iesit din 
cetate la biserica Sfantului Mucenic Diomid, facand, 
acolo priveghere de toata noaptea, apoi au mers 
dimineata cu totii la cea soborniceasca biserica 
pecetluita, cantand: "Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, 
Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi." Apoi , 
stand inaintea usii bisericii a zis catre popor: Ridicati 
mainile voastre si strigati cu dinadinsul "Doamne 
miluieste." Si aceasta facandu-se, a poruncit Sfantul 
ca sa faca tacere si, apropiindu-se de usa, a 
insemnat-o cu semnul crucii de trei ori si a zis: "Bine 
este cuvantat Dumnezeul crestinilor, totdeauna, 
acum si pururea si in vecii vecilor." Si, glasuind tot 
poporul "Amin!", indata s-a facut cutremur si au 
inceput a se sfarama zavoarele, au cazut intariturile 
s-au dezlegat pecetile si s-a deschis usa, ca de un 
vant si furtuna mare, si s-a lovit usa de zid. Iar 
dumnezeiescul Vasilie a inceput a canta: "Ridicati 
portile voastre, ridicati-va portile cele vesnice si va 
intra Imparatul Slavei." Si, intrand Vasilie in biserica, 
cu toata multimea drepcredinciosilor, si, savarsind 
dumnezeiasca slujba, a slobozit pe popor cu veselie. 
Iar multimea fara de numar de arieni, vazand acea 
minune, s-a lepadat de credinta lor cea rea si la cei 
dreptcredinciosi s-au adaugat. Si, afland si imparatul, 
de o judecata dreapta ca aceasta a lui Vasilie, si de 
minunea aceea preaslavita, s-a mirat foarte si a 
defaimat uraciunea relei credinte ariene, insa, 
orbindu-se de rautate, nu s-a intors la credinta cea 
dreapta si a pierit rau dupa aceea. Ca, biruit si ranit 
fiind el la razboi, in partile Traciei, a fugit si s-a 
ascuns intr-o sura de paie. Iar urmaritorii lui, 
inconjurand sura cu foc, au aprins-o si, acolo, 
imparatul arzand, si-a dat sfarsitul. Si a fost moartea 
aceasta a imparatului, dupa moartea Sfantului 
Vasilie, dar in acelasi an, intru care Sfantul s-a mutat 
catre Domnul. 

 
SFANTUL IOAN DE   
KRONSTADT 
(20 decembrie) 

In Botezul Domnului stau inceputul si temeiul       
Sfintei Taine a Botezului crestin 
Acceptand sa Se cufunde in Iordan, Hristos l-a        
ingropat pe vechiul Adam si a inceput astfel zidirea         
unui om nou. Apele Iordanului primind pe       
Dumnezeu-Omul nu au avut ce sa curete, ci au fost          
ele insele purificate. Hristos a curatit prin       
cufundarea Sa in Iordan, creatia intinata de       
caderea omului in pacat si a inlaturat puterea        
satanei. Astfel, in clipa cand El S-a lasat botezat de          
Ioan, izvoarele harului s-au pogorat peste creatie. 
In rugaciunea de sfintire a apei de la Botez, se cere           
venirea Duhului pentru curatirea apei de lucrarea       
puterilor demonice, pentru ca ea sa devina, prin        
pogorarea deplina a Duhului, loc al nasterii omului        
nou in Hristos. 
 
Astfel, ritualul Botezului crestin repeta aceste      
momente, care semnifica trecerea dintr-o etapa      
existentiala in alta: el se deschide cu lepadarile,        
menite sa alunge puterea satanei si se incheie cu         
primirea darului Sfantului Duh. 
 
Boboteaza - sfintirea apei 
 
In ajunul si in ziua de Boboteaza, in toate bisericile          
ortodoxe, cu puterea Duhului Sfant, la rugaciunile       
arhiereilor si preotilor se sfinteste Agheasma      
Mare. 
Crestinii ortodocsi pot lua pe nemancate din       
Agheasma Mare in perioada 5 ianuarie - 14        
ianuarie si la recomandarea duhovnicului.     
Agheasma Mare este folosita in Ajunul Bobotezei       
la sfintirea casele credinciosilor si locuitorii      
acestora. Tot cu ea se stropesc si lucrurile care         
trebuie binecuvantate sau sfintite, cum ar fi:       
binecuvantarea si sfintirea prapurilor, sfintirea     
crucii si a troitelor, a clopotului, a vaselor si         
vesmintelor liturgice, sfintirea icoanelor, a     
bisericilor, a antimiselor si a Sfantului si Marelui        
Mir. 
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CUVINTE DUHOVNICESTI 
 
Invaţă-te să te încredinţezi pe de-a-ntregul voii lui        
Dumnezeu - în fericire şi în nefericire, atât după         
păcat, când, după legea dreptăţii dumnezeieşti,      
întristarea şi strâmtorarea inimii îţi fac viaţa mohorâtă        
şi anevoioasă ca să urăşti păcatul şi să iubeşti din          
toata inima binele, cât şi când alergi drept şi nu te           
supui păcatului, şi binecuvântarea Domnului este pe       
capul tău şi în inima ta.  
Să fii ca un copil care-şi iubeşte fără prefăcătorie         
părinţii, care fie că este drept, fie că este nedrept          
înaintea lor, întotdeauna se lasă în voia lor, ştiind         
fără pic de îndoială că se vor purta întotdeauna cu el           
părinteşte, cu dragoste. 
In necredinţă se ascunde mândria: necredinciosul nu       
vrea să-L recunoască cu inima, cu tot sufletul, pe Cel          
care îl întrece în toate privinţele, Care este nesfârşit         
mai puternic decât el, Fiinţa pentru Care nimic nu-i         
cu neputinţă şi Care face ceea ce vrea. 
Foarte mulţi oameni au ochi viclean. Ce nenorocire        
pe noi, că şi privind la un lucru bun ne închipuim           
adeseori ceva rău, ceva necurat în loc de ceva bun şi           
curat, aşa încât gândurile sfinte, curate şi înalte nici         
nu pot locui în noi fără să le cultivăm anume în inima            
şi în mintea noastră! Şi de ce au oamenii "ochi          
viclean? Din pricina inimii necurate. Căci dinăuntru,       
din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările,        
hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile,     
înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia,      
uşuratatea (Mc. 7, 21-22).  
Trebuie să ne păzim inima mai mult decât orice,         
spune înţeleptul, căci din aceasta sunt izvoarele vieţii        
(Pilde 4, 23). 
De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii,           
spune Mântuitorul, nu veţi intra în împărăţia cerurilor        
(Mt. 18, 3). Avem neapărată nevoie să fim smeriţi ca          
nişte prunci. 
Fără smerenie nu poate fi vorba de credinţă simplă şi          
sinceră, iar fără o asemenea credinţă nu putem fi pe          
placul lui Dumnezeu.  
Dumnezeul meu, Doamne Iisuse Hristoase!     
Dăruieşte-mi să am credinţă de prunc - simplă,        
încrezătoare. 
Copiii sunt atât de simpli, încât cred tot ce li se            

spune. Aşa trebuie să fie şi oamenii faţă de Cuvântul          
lui Dumnezeu. 
Peste tot să te porţi cu blândeţe, cu simplitate şi          
dragoste; Domnul Dumnezeu peste tot te vede: şi        

Parinte cum trebuie sa vina femeia la Sfanta        
Impartasanie? 
 
Femeia nu se poate ruga, nu se poate spovedi şi          
nu se poate împărtăşi având capul descoperit,       
după cum spune Sf. Ap. Pavel: „Orice femeie        
care se roagă sau prooroceşte, cu capul       
neacoperit îşi necinsteşte capul… femeia este      
datoare să aibă semn de supunere asupra capului        
ei, pentru îngeri (I.Cor.11,5,10). Femeia care vine       
la Sfânta Împărtăşanie cu ruj pe buze, trebuie mai         
întâi să-şi spele rujul de pe buze şi apoi să se           
împărtăşească. Pentru că, rujul de pe buze rămâne        
pe linguriţa cu care a fost împărtăşită, iar linguriţa         
fiind introdusă din nou în Sfântul Potir, rujul de         
pe ea se amestecă cu Sfânta Împărtăşanie. Dacă        
se întâmplă acest lucru, atunci, se fac vinovaţi de         
cele sfinte, atât femeia care s-a împărtăşit cât şi         
preotul care nu a păzit sfintele.(Parintele Ilarion       
Argatu) 

 
 

 
 
Calde multumiri tuturor celor care citesc 
buletinul parohial al bisericii Sfintilor 
Arhangheli Mihail si Gavriil din Sacramento!  
 
Nadajduim ca informatiile gasite aici sa fie utile 
si edificatoare pentru viata dumneavoastra 
duhovniceasca. 
 
De asemenea, va asteptam cu drag sa luati parte 
impreuna cu noi la sfintele slujbe si la 
evenimentele organizate de parohia noastra! 
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acasă, şi pe stradă, şi în biserică, şi în casele altor           
oameni. 
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