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La Parohia  
Roșu I, Boboteaza 
a fost cu adevărat 
sărbătoarea 
reînnoirii 
sufletului 

Enoriașii s-au rugat 
dincolo de gardurile ca-
re împrejmuiesc curtea 
lăcașului de cult, ore în-
tregi. Dar asta nu i-a îm-
piedicat să simtă că Bote-
zul Domnului este cu ade-
vărat o sărbătoare a re-
înnoirii sufletului.  “Trăim 
vremuri grele, dar nu pu-
team să nu cinstim Bo-
tezul Domnului așa cum 
se cuvine, dându-i slavă 
pentru faptul că suntem 
sănătoși, avem locuri de 
muncă și tot ce ne trebu-
ie. Am venit întreaga fa-
milie pentru a-I mulțumi 
Bunului Dumnezeu pentru 
toate aceste daruri minu-
nate pe care le-am primit 
până acum. Ne bucurăm 
împreună de ele și ne ru-
găm împreună să le avem 
și în anul acesta. Luăm și 
Aghiazma Mare pentru că 
este benefică, mai ales în 
momente grele ca aces-
tea. Ne-am rugat pentru 
sănătatea noastră, a fa-
miliei, pentru țara și po-
porul nostru, pentru oa-
menii de pretutindeni. 
Cea mai mare dorință es-
te să scăpăm de molimă 
și să ne reluăm viața di-
naintea pandemiei. Ne 
dorim ca anul acesta să 
putem reveni la biseri-
că ori de câte ori sufletul 
ne-o cere și să fim mereu 
alături de cei dragi”, ne-a 

spus o enoriașă, la finalul 
slujbei. După rânduielile 
bisericești, credincioșii Pa-
rohiei Roșu I, din  Chiajna, 
au plecat acasă cu apa 
sfințită și plini de pacea 
care-i va însoți timp înde-
lungat. Dar nu înainte de 
a primi din partea duhov-
nicilor binecuvântarea și 
“botezul” cu apa sfințită, 
ce poartă în ea daruri-
le curate și minunate ale 
Sfântului Duh. 

“Boboteaza este una 
dintre sărbătorile care ne 

îndreaptă pașii spre Bise-
rica lui Hristos, spre a pri-
mi apa sfințită denumită și 
Aghiazma Mare. Prin rugă-
ciunile închinate Domnului 
în timpul săvârșirii slujbei 
de sfințire a apei, preoții 
invocă Duhul Divin ca-
re se pogoară peste apă, 
atribuindu-i puteri tămă-
duitoare. Fiind încărcată 
cu Duhuri Dumnezeiești, 
Aghiazma Mare alungă 
puterile demonice, spre 
a lăsa loc binecuvântă-
rii, purificării și tămădui-
rii. Astăzi, firea apelor se 
sfințește și toată făptu-
ra se luminează. Oamenii 
care poartă în suflet dra-
gostea de Dumnezeu și 
cred cu tărie în existența 
harului Divin din aceas-
tă apă au multe benefi-
cii dacă beau sau își stro-
pesc locuințele cu ea. Se 
pot lecui de boli grele, pă-
mânturile și pomii stropiți 

cu această apă sfințită vor 
fi mai roditoare, iar în ca-
sele lor va domni armonia 
și bunăstarea. Pentru noi, 
toți, această sărbătoare 
este, așadar, o participare 
la bucuria Botezului Mân-
tuitorului Iisus Hristos. 
Aceasta este ziua în care 
Hristos Mântuitorul ajuns 
la vârsta de 30 de ani 
(n.r. – vârsta maturității 
la evrei) și-a început misi-
unea Mesianică, propovă-
duind Evanghelia. Accep-
tând să se cufunde în apa 
Iordanului, Hristos a înce-
put zidirea unui om nou. 
Prin venirea Sfântului Duh 
peste El, sub chipul unui 
porumbel, și prin mărturi-
sirea Tatălui Ceresc „Aces-
ta este Fiul Meu cel iubit 
întru care am binevoit” s-a 
dovedit dumnezeirea Lui. 
Le doresc bunilor creștini 
un an plin de virtuți, cu 
nădejde în Bunul Dumne-

zeu și cu multe fapte bu-
ne. Fie ca apa sfințită as-
tăzi să alunge tot răul din 
sufletele și casele lor! Îl 
rugăm pe Bunul Dumne-
zeu ca Aghiazma Mare să 
fie aducătoare de sănătate 
și bucurii. Tuturor le urăm, 
cu mult drag, la mulți ani! 
Mulțumim Poliției Locale și 
Jandarmeriei care ne-au 
fost alături și de această 
dată și au făcut ca totul să 
se desfășoare în siguranță 
și într-o ordine perfectă! 
Le mulțumim și enoriașilor 
care au înțeles că eveni-
mentele liturgice din pa-
rohia noastră, prilejuite 
de sărbătoarea Botezului 
Domnului, s-au desfășurat 
în contextul precauțiilor 
impuse de respectarea re-
gulilor sanitare”, ne-a spus 
părintele Ion Ciucă, pa-
rohul Parohiei Roșu I, din 
Chiajna, închinată Izvoru-
lui Tămăduirii.

Aghiazma Mare 
chiar este sfințitoare 

Botezul Domnului es-
te una dintre cele mai  mari 
sărbători ale creștinătății, 
prin care noi, oamenii, pri-
mim mărturia Treimii și tră-
im minunea sfințirii Aghiaz-
mei celei Mari. Tocmai de 
aceea, în această zi, în toate 
bisericile s-au sfințit apele. 
Prin rugăciunile de sfințire, 
Duhul Divin s-a pogorât 
peste apă, alungând pute-
rile demonice, spre a lăsa 
loc binecuvântării, purificării 
și tămăduirii. Fiind încărca-
tă cu duhuri dumnezeiești, 
apa sfințită la Bobotează 
sau Aghiazma Mare, cum 
este denumită, are nume-
roase efecte benefice. Cei 
încercați de boli grave se 
pot lecui, pământul și pomii 
stropiți pot să rodească mai 
mult, iar în casa sfințită cu 
această apă domnește ar-
monia și bunăstarea.

Cu inimile Sus, Sus de 
tot, la Dumnezeu în toa-
te cele trei persoane ale 
sale: Tatăl, Fiul și Sfântul 
Duh, credincioși de toate 
vârstele au chemat în ru-
găciunile lor, Divinitatea. I-
au cerut să izbăvească lu-
mea de noul virus care a 
pus stăpânire pe întreaga 
omenire și nu contenește 
în a aduce suferințe de ne-

închipuit, de aproape un 
an de zile. Respectând cu 
strictețe măsurile de pre-
venire a răspândirii coro-
navirusului, aceștia  s-au 
rugat cu sufletele pline de 
speranță și au primit cu bu-
curie pildele și învățăturile 
duhovnicești menite să-i 
ajute să depășească mai 
ușor vremurile grele pe 
care le trăim. 

Credincioșii au 
primit apa sfințită, 
îmbuteliată în 
sticle de un litru 

Ca de fiecare da-
tă, în Parohia Roșu I, din 
Chiajna, slujba de Bo-
botează chiar a fost una 
sfințitoare, care a unit Ce-
rul cu Pământul și a pre-
gătit credincioșii pen-
tru Hristos. O slujbă 
înălțătoare, săvârșită de 
preoți afară, în altarul de 
vară, a deschis porțile Ce-
rurilor, lăsând loc păcatu-
lui să se curețe, luminii să 

lumineze întunericul și ha-
rului Divin să se coboare 
peste credincioși. Ore bu-
ne, preoții au rostit ce-
le mai profunde rugăciuni 
menite să aducă smere-

nia, mântuirea, curățirea 
și viața veșnică a celor 
ce au asistat la rânduieli-
le bisericești și s-au rugat 
cu dreaptă credință. Toți 
participanții la slujbă au 

purtat permanent măști 
de protecție și au păstrat 
distanța fizică de 1,5 m în-
tre ei, impusă de contex-
tul epidemiologic. Pentru 
a se evita aglomerarea 
credincioșilor la distribu-
irea Aghiazmei Mari, apa 
sfințită le-a fost împărțită 
gata îmbuteliată. Volunta-
rii parohiei au umplut sti-
clele de un litru, imediat 
după ce apa a fost sfințită, 
astfel încât, credincioșii nu 
au mai fost nevoiți să se 
apropie de vasele în care 
a avut loc sfințirea aces-
teia. 

În plină 
pandemie, 
la Parohia 
Roșu I, 
din Chiajna

Praznicul închinat Botezului Dom nului a umplut 
inimile credincioșilor de speranță și bucurie sfântă

 Credincioșii au purtat măști și au păstrat distanța de 1,5 m între ei pe tot 
parcursul evenimentelor liturgice  Slujba a fost săvârșită afară, în alta-
rul de vară din curtea bisericii  Poliția și Jandarmeria s-au îngrijit ca to-

tul să se desfășoare în cele mai bune condiții
Sărbătorile de iarnă s-au încheiat, ca în fiecare 
an, cu Botezul Domnului din data de 6 ianuarie 
și praznicul închinat Soborului Sfântului Prooroc 
Ioan Botezătorul, din ziua de 7 ianuarie. În satul 
Roșu, din comuna Chiajna, credincioșii locului 
 și-au regăsit liniștea,  bucuria și speranța în sânul 
lăcașului de cult, păstorit cu multă dragoste de 
părintele Ion Ciucă împreună cu fiul său, părintele 
Ioan Alexandru Ciucă și părintele Petrișor Simion. 

Ionela ChIrCu 
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