
ca să prindem acest ceas al împlinirii.
Dorim ca pentru anul care a început, să 

dăm în folosinţă grădiniţa bisericii şi 
cantina socială. Aceste obiective vor 
extinde preocupările noastre pentru binele 
comunităţii. 

Dorim de asemenea ca anul acesta, 
mai presus de orice lucru, să chemăm 
harul Duhului Sfânt ca să ne sfinţească pe 
noi prin Tainele Bisericii. De aceea, vă 
invităm pe toţi, ca în smerenie, tăcut şi 
discret, să vă împliniţi şi să vă desăvârşiţi 

Cu prilejul Botezului Domnului iisus Hristos vă aDresăm 
CalDe urări De sănătate, BuCurie şi paCe DuHovniCeasCă!

chemarea dumneavoastră de buni creştini, 
iar aflându-ne la un ceas de sinceritate, vă 
punem la inimă cuvântul cel dat nouă de 
Sfântul Pavel, căci dumneavoastră sunteţi 
sufletul Bisericii Dumnezeului Celui Viu 
şi să nu uitaţi niciodată că aţi fost 
răscumpăraţi cu mare preţ.

Şi în toate încercările prin care treceţi, 
să nu uitaţi niciodată iubirea milostivă a 
lui Dumnezeu, revărsată din plin în 
neamul nostru. ❖

Părintele Dinu
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La început de an fiecare creştin cugetă  
la proiectele pe care le va derula  

pe timp scurt, mediu, lung şi veşnic.

Ne propunem ca pentru acest an să 
intensificăm activitatea catehe-
tică şi misionară. Câştigul acestui 

proiect va fi pe termen lung şi veşnic. Noi 
pregătim cetăţeni pentru împărăţia veşnică 
a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, chemăm 
pe Dumnezeu la catehezele noastre ca să 
ne înveţe ce să facem ca să împlinim 
dezideratul Său de a ne sfinţi, de a ne 
pregăti pentru împărăţia lui Dumnezeu 
începută de aici şi proiectată în veşnicie.

Ne propunem ca anul acesta să sfinţim 
biserica. Sunt 16 ani şi intrăm în al 17-lea 
de când am început lucrările. Vor urma 
eforturi financiare mari, dar împreună vom 
atinge acest deziderat, pe care mulţi din 
semenii noştri şi l-au dorit, dar nu l-au mai 
apucat, dar de acolo din veşnicie ei privesc 
cu admiraţie lupta noastră pentru târnosirea 
bisericii. Nu mai putem aştepta. Sfinţirea 
bisericii este o necesitate a comunităţii. 
Este momentul în care harul lui Dumnezeu 
se coboară nu numai asupra bisericii, ci şi 
asupra noastră, a celor care am luptat umăr 
la umăr. Şi Dumnezeu ne-a binecuvântat 

Nu mai adunăm lumină, 
Nici în duh, nici în priviri,
Inimile se închină 
Nopţii multor amăgiri.

Spune-n noaptea minţii noastre
Cel ce-i veşnicul Cuvânt 
Pe pământ şi sus de astre:
Eu Lumină lumii sunt.

E-a cunoaşterii Lumină 
În adâncul înnoptat, 
Noaptea minţii e-n ruină 
Prin Cuvântul înviat. 

E Lumina Învierii 
Ce ne-nalţă din pământ 
Zvântând lacrima durerii, 
Înviatul Domn Cuvânt.

E lumina vieţii firii 
Pe pământ şi sus de cer, 
Domnul Vieţii şi-al Iubirii, 
Logosul etern Mister. 

Rătăcim orbiţi de patimi 
Şi-nnoptăm în rătăciri, 
Ni se-arată printre lacrimi 
Domnul veşnicei Iubiri. 

Rostul, El ni-l luminează 
Şi destramă înnoptări, 
Drumul vieţii ni-l veghează, 
Ne dă binecuvântări 

Spre-a-l străbate fără patimi 
Şi cu sufletul curat, 
Ne-nnoptat şi fără lacrimi, 
În Cuvântul înviat. 

Noi suntem fiii Luminii, 
De-nnoptăm, s-o căutăm 
De pe marginea ruinii 
Şi în inimi s-o aflăm. 

Aurul nu e lumină 
Nici în cer, nici pe pământ, 
E valoare în ruină, 
Rug e veşnicul Cuvânt. 

Într-o frângere de pâine, 
În altarul din duh, sfânt, 
Înviind, zilei de mâine, 
Lumini să fim în Cuvânt. 

El e Viaţă şi Iubire, Adevăr, 
Cale spre cer, 
Doamne, dă-ne-nveşnicire 
În lumina-Ţi, Sfânt Mister.

Noi suntem fiii Luminii

(Gânduri la Duminica după Botezul Domnului - Pr. Costică Moroianu)

sărBători feriCite!



Hristos nu avea nevoie să fie botezat  
de către Ioan, pentru că era fără de păcat, 

dar întrucât a luat asupra Sa condiţia 
umană, adică a intrat în lumea marcată  

de păcat şi moarte, El Se botează  
pentru mântuirea oamenilor,  

pentru a arăta fiecărui om că are nevoie 
de curăţire şi de schimbare. 

Sărbătoarea Botezului Domnului, 
numită şi Epifania sau Teofania, 
este una dintre cele mai mari 

sărbători ale creştinătăţii, şi are o 
semnificaţie deosebită pentru viaţa 
creştină, pentru că nimeni nu poate 
deveni creştin fără Botez. 

Această schimbare sau înnoire 
înseamnă că omul cel vechi al păcatului 
neascultării trebuie să moară, ca să se 
nască omul cel nou care trăieşte veşnic 
în comuniune de ascultare şi iubire cu 
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

Botezul Domnului este şi va rămâne 
încă înveştmântat în taină pentru 
puterile noastre de înţelegere. În apele 
Iordanului, când Mântuitorul este bo-
tezat de Ioan, întreaga făptură se 
împărtăşeşte de harul necreat al lui 
Dumnezeu. Dacă până la Botez, Hristos 
nu a săvârşit nici o minune şi nu a 
propovăduit, în vreme ce Ioan a făcut 
acest lucru, după Botez însă, El începe 
să propovăduiască cu putere, în vreme 
ce Ioan se retrage. 

Mântuitorul vine la Iordan spre a 
primi botezul pocăinţei atât pentru a 
împlini şi această ultimă cerinţă a 
ultimului profet al Vechiului Testament, 
cât şi pentru un scop cu mult mai înalt. 
Primirea acestui botez al pocăinţei de 
către Cel lipsit de păcat arată solidaritatea 
Sa cu toţi cei păcătoşi, spre a-i izbăvi. 

Smerenia asumării acestui botez al 
pocăinţei şi rugăciunea săvârşită în 
momentul botezului au făcut posibilă 
coborârea Duhului Sfânt, după cum 
citim: „Iar botezându-se Iisus, când 
ieşea din apă, îndată cerurile s-au 
deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut 
pogorându-Se ca un porumbel şi venind 
peste El. Şi iată glas din ceruri, zicând: 
Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care 
am binevoit” (Matei 3, 16-17). 

Coborârea în chip de porumbel a 
Sfântului Duh asupra lui Iisus, în 
momentul ieşirii din apele Iordanului, a 
avut drept scop sfinţirea firii umane şi 
descoperirea Lui ca Mesia. Această 
minune reprezintă confirmarea publică 
a faptului că Iisus Hristos este Mesia 
cel prezis de proroci. 

Potrivit rugăciunilor rostite de preot la 

Botezul Domnului: Epifania sau Teofania

nimeni nu poate Deveni Creştin fără Botez

Bobotează, o dată cu Botezul Domnului 
a avut loc şi „sfinţirea firii apelor”, deci 
nu numai a râului Iordan. Această 
„sfinţire” a apelor înseamnă coborârea 
darului Sfântului Duh asupra unui ele-
ment din lumea creată - apa. Botezul 
Domnului reprezintă momentul redeschi-
derii izvoarelor harului, care fuseseră 
zăvorâte pentru om şi pentru toată crea-
ţia. Astfel, această coborâre a energiilor 
dumnezeieşti necreate în mijlocul creaţiei 
pune început Împărăţiei lui Dumnezeu. 

Sărbătoarea Botezului Domnului, a 
Epifaniei sau a Teofaniei, este şi săr-
bătoarea arătării Preasfintei Treimi, 
pentru că la Botezul Domnului S-a 
arătat, deodată, lucrarea Tatălui, a 
Fiului şi a Sfântului Duh. Această 
minune dumnezeiască s-a făcut când 
Mântuitorul Iisus Hristos a ieşit în 
public şi S-a botezat în apele Iordanului, 
la vârsta de 30 de ani. 

Atunci, deodată cu Persoana lui 
Dumnezeu Fiul devenit Om din iubire 
pentru oameni, Se arată şi Celelalte două 
Persoane ale Preasfintei Treimi. Duhul 
Sfânt în chip de porumbel coboară peste 
Fiul lui Dumnezeu devenit Om, îndată 
după ce a ieşit din apele Iordanului, iar 
glasul Tatălui ceresc se aude zicând: 
„Acesta este Fiul Meu cel iubit întru 
care am binevoit” (Matei 3, 17). 

De la Botezul Domnului am învăţat, 
în mod deosebit, că Fiul lui Dumnezeu 
întrupat, Iisus Hristos, este Unul din 
Sfânta Treime. Taina aceasta a cunos-
cut-o mai întâi Maica Domnului, când 
îngerul i-a spus cum va naşte un Prunc, 

deşi ea nu a cunoscut bărbat, şi anume: 
„Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi 
puterea Celui Preaînalt te va umbri; 
pentru aceea şi Sfântul care Se naşte 
din tine Fiul lui Dumnezeu Se va 
chema” (Luca 1, 35). Vedem aşadar că 
întreaga Sfântă Treime a lucrat în-
truparea sau înomenirea Fiului, deşi 
numai Fiul S-a făcut Om. 

Deci, am putea spune că sărbătoarea 
Botezul Domnului, Epifania sau 
Teofania, este şi serbare a arătării 
Preasfintei Treimi întrucât la Botezul 
Domnului în Iordan S-a arătat întreaga 
Sfântă Treime. În lumina Botezului 
Domnului Hristos înţelegem de ce 
Botezul creştin se săvârşeşte în numele 
Sfintei Treimi, adică în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 

Trebuie să amintim că în ziua 
sărbătorii Botezului Domnului, la 
finalul Sfintei Liturghii, se săvârşeşte 
Sfinţirea cea Mare a apei. Această apă 
pe care Duhul Sfânt o sfinţeşte este apă 
de binecuvântare, apă de sfinţire a 
sufletului şi a trupului şi a naturii 
înconjurătoare, dar şi izvor de bucurie 
pentru oamenii care o primesc cu 
credinţă, evlavie şi dragoste. 

Sfinţirea cea Mare a apei sau Aghiasma 
Mare, care se săvârşeşte numai cu prilejul 
sărbătorii Botezului Domnului, este una 
dintre cele mai frumoase slujbe ale 
Ortodoxiei. Ea se săvârşeşte în afară 
bisericii pentru că Mântuitorul Iisus 
Hristos S-a botezat nu într-un spaţiu 
închis, ci în râul Iordan. ❖

Diacon Cristian Filiuţă



Duminica după Botezul Domnului

ÎnCeputul propovăDuirii evangHeliei

ProgramuL Bisericii ŞerBaN VoDă ÎN PerioaDa 8 - 15 iaNuarie 2017
Ziua ora sLuJBe/activităţi
Duminică 8 ianuarie  0800-1200 Duminica după Botezul Domnului - Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 11 ianuarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu
Vineri 13 ianuarie 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Vecernie cu Litie, Acatist,
Sâmbătă 14 Ianuarie 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminică 15 ianuarie  0800-1200 Duminica a 29-a după Rusalii (a celor leproşi) - Utrenia, Sfânta Liturghie

cuviosul Teodosie cel mare

Duminica după Botezul Domnului,  
în care se citeşte pericopa evanghelică  
de la Matei cap.4, 12-17, are ca obiectiv 

principal relatarea începutului 
propovăduirii Mântuitorului Hristos  

după ce a primit botezul  
de la Sfântul Ioan în râul Iordan.

Venind în părţile Galileei, Mântuitorul 
a locuit în Capernaum, lângă lacul 
Ghenizaret, în hotarele lui Zabulon 

şi Neftalin (cele 2 seminţii ale lui Israel care 
au ocupat partea de nord a Ţării Sfinte). 
Ţinutul acesta se numea „Galileea nea-
murilor”, întrucât alături de evrei locuiau şi 
alte popoare păgâne, politeiste, idolatre, 
străine de cunoaşterea şi învăţătura adevă-
ratului Dumnezeu descoperit poporului ales.

Nu lipsit de importanţă teologică este 
faptul că evanghelistul Matei înţelege în 
venirea şi în aşezarea Mântuitorului Hristos 
în Galileea, acum la începutul activităţii sale 
publice, împlinirea profeţiei lui Isaia (cap.8, 
23, cap.9,1) care vestise mai înainte că Mesia 
va locui în ţinutul Zabulonului şi Neftalinului, 
în pământul de dincolo de Iordan, iar „poporul 
care locuia în întuneric va vedea lumină 
mare”, iar cei care locuiau „în latura umbrei 
morţii, lumină va străluci peste voi”.

Desigur, aici lumina trebuie înţeleasă ca 
plinătatea descoperirii lui Dumnezeu, în-
cepută prin Lege şi Profeţi, împlinită şi 
desăvârşită în Persoana şi lucrarea lui Hristos, 
Fiul Lui Dumnezeu Cel făcut Om. Aşa ne 
spune şi Sfântul Evanghelist Ioan: „Întru El 
era viaţă şi viaţa era Lumina oamenilor” căci 
„El era Lumina cea adevărată care luminează 
pe tot omul” (Ioan 1, 4, 9 ).

Hristos este Cel care lumineză şi imprimă 

sens luminos spre Împărăţia lui Dumnezeu 
întregii creaţii. Cei care locuiau în „latura şi 
umbra morţii” sunt neamurile păgâne care 
deşi ar fi putut să-L cunoască pe Dumnezeu 
din creaţia Sa, nu au făcut-o, ci au rămas 
înstrăinaţi de Dumnezeul Cel adevărat, în 
întunericul necunoştinţei, în păcat şi rătăcire. 
De aceea, în Hristos „răsărit-a lumii, lumina 
cunoştinţei”.

Fiind Lumina lumii şi plinirea Legii şi a 
Profeţiilor, Hristos Domnul cheamă pe toţi 
oamenii la mântuire, pe iudei şi pe neamuri, 
pentru că El S-a întrupat pentru toţi, iar în 
Taina Jertfei şi Învierii Sale i-a răscumpărat 
pe toţi.

Evanghelia de astăzi ne mai aminteşte că 
de aici din Galileea neamurilor se face în-
ceputul propovăduirii Evangheliei, Hristos 

S-a născut în anul 423 într-un sat 
din Capadocia, Mogarion, din 
părinţii Proheresiu şi Evloghia ce 

i-au dat o educaţie aleasă. După ce s-a 
călugărit, pe la anul 451 se îndreaptă spre 
Ierusalim, unde se închină la locurile 
sfinte. Se spune că mai întâi l-a cunoscut 
pe Cuviosul Simeon Stâlpnicul, de la care 
a luat binecuvântare.

A slujit la biserica locul „vechea 
şedere”, închinată Maicii Domnului, din 
Ţara Sfântă, adunând în jurul lui mulţi 
ucenici. Apoi Cuviosul s-a mutat în 
peştera în care au poposit cei trei magi în 

drumul spre Betleem, strângând şi mai 
mulţi ucenici. 30 de ani nu a gustat pâine, 
ci numai ierburi şi fructe de finic. Datorită 
numărului mare de fraţi, a întemeiat o 
mănăstire acolo unde i-a descoperit lui 
Domnul, în apropiere de peştera sa. De 
aceea i s-a dat numele de „chinoviarhul”, 
adică începătorul de obşte. 

Cu timpul în Mănăstire s-au zidit patru 
biserici, o bolniţă, un azil pentru bătrâni 
şi neputincioşi şi alta pentru pustnici. A 
avut grijă de aproape 700 de părinţi şi 
fraţi. Cuviosul Teodosie s-a mutat la 
Domnul în anul 529. ❖

chemând la pocăinţă zicând: „Pocăiţi-vă că 
s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”, ca o nouă 
stare spirituală adusă de Hristos lumii întregi. 
Cu aceleaşi cuvinte, Sfântul Ioan Botezătorul 
cheama la pocăinţă şi la mărturisirea păcatelor 
pe toţi care-l ascultau la Iordan. Iar Hristos 
Mântuitorul lumii din Galileea neamurilor, 
împlinind şi desăvârşind lucrarea Inainte 
Mergătorului, cheamă pe oameni la schim-
barea vieţii, a minţii, la o „metanoia”- pocă-
inţă adevărată, la curăţire de păcate şi la 
dobândirea harului mântuitor. Hristos este de 
fapt Împărăţia Cerurilor, coborâtă prin 
întruparea Sa între oameni, dar şi sălăşluită, 
prin Taina Botezului Creştin, din apă şi din 
duh, înăuntru nostru, spre luminarea şi 
mântuirea noastră. ❖

Părintele Eugen Moraru
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sfântul antipa  
De la CalapoDeşti

Un sfânt pe care românii îl cunosc  
foarte puţin sau deloc, dar care este  

la mare cinste în calendarele a trei Biserici 
ortodoxe: română, greacă şi rusă,  

pentru că în toate aceste trei Biserici  
şi-a dus Sfântul Antipa viaţa ascetică  

şi toate au părticele  
din sfintele sale moaşte.

Povestea vieţii Sfântului Antipa 
este una extrem de interesantă, 
deşi smerenia şi discreţia l-au ca-

racterizat. Multe sunt minunile din viaţa 
acestui nevoitor, şi aflându-i nevoinţele 
ne vom apropia cu drag de el, pomenin-
du-l în rugăciuni. 

Rod al rugăciunii,  
de mic se apropie de Dumnezeu
În anul 1816, se naşte în familia lui 

Gheorghe şi Ecaterina Luchian, în satul 
Calapodeşti, Bacău, un copil mult aş-
teptat, Alexandru. Rod al multor ru-
găciuni, se spune că nu a pricinuit dureri 
mamei sale nici la naştere, nici după 
aceea. Era un copil cuminte, dar care se 
descurca cu greu la şcoală: nu putea 
învăţa slovele. S-a rugat să le poată 
pricepe, făgăduind că se va dedica lec-
turilor din dumnezeieştile cărţi. Reuşeşte 
să treacă de această încercare, dar o alta 
vine: tatăl său, diacon în sat, părăseşte 
această lume prea repede. Drept pentru 
care, Alexandru preia grijile gospodăriei 
şi deprinde meşteşugul legătoriei de 
cărţi. 
Chemat tainic la viaţa de călugăr

Dumnezeu însă îl cheamă tainic, când, 
la vârsta de 20 de ani simte ceva minunat 
care-i umple inima şi-i schimbă mintea, 
făcându-l să părăsească deşertăciunile 
lumii, alegând mănăstirea. Mai târziu şi 
mama sa se va retrage la mănăstire şi va 
deveni schimonahia Elisabeta. 

Alexandru pleacă la mănăstirea 
Neamţ, unde, în faţa icoanei Maicii 

Domnului îngenunchează şi-şi deschide 
sufletul. La un moment dat, în chip 
minunat, perdeaua de la icoană se trage 
la o parte, deşi nimeni nu era în biserică! 
Primeşte astfel încredinţarea că este pe 
drumul cel bun. Pentru că stareţul nu-i 
îngăduie să rămână la Neamţ, va pleca la 
Mănăstirea Căldăruşani şi Brazi. La 
ultima va fi sub ascultarea bătrânului 
pustnic Ghedeon, trăind în aspre nevoinţe, 
învăţându-se cu postul aspru şi înde-
letnicindu-se cu rugăciunea şi pri-
vegherea. De aici, cu binecuvântarea 
stareţului Dimitrie, care îl călugăreşte, 
punându-i numele Alimpie, pleacă la 
Muntele Athos.

Trăieşte ani buni în mănăstirile  
din Athos

Acolo va vieţui 4 ani la Mănăstirea 
Esfigmenu, după ce îşi face ucenicia la 
doi călugări români. Primind schima 
mare şi numele de Antipa, fiind dornic de 
viaţă pustnicească, se retrage în isihie. 
Într-o zi ajunge la o colibă părăsită şi pe 
jumătate dărăpănată. Inăuntru, pe o 
poliţă, găseşte o icoană a Maicii Domnului, 
veche şi deteriorată. Aleargă cu ea la un 
pictor ucrainean, ierodiaconul Paisie, iar 
acesta îi redă strălucirea şi frumuseţea. 
Icoana va fi odorul său cel mai drag şi nu 
se va mai despărţi de ea niciodată. Multe 
minuni a făcut această icoană, prima 
chiar în Sfântul Munte, căci tâmplarul 
care îi va reface coliba se îmbolnăveşte 
grav şi cade aşteptându-şi sfârşitul. Dar 
rugăciunile schimonahului Antipa la 
icoana Maicii Domnului îl pun dintr-o 
dată pe picioare, făcându-l sănătos.
Se întoarce pentru o vreme în ţară

Pentru că în acel timp ieroschimonahul 
Nifon trudea pentru ridicarea Schitului 
românesc Prodromu, îl aduce aici şi pe 
schimonahul Antipa, pe care-l hirotoneşte 
diacon şi apoi preot. Şi pentru că avea 
nevoie de cineva în ţară care să strângă 
donaţii pentru ridicarea Schitului Pro-
dromu, îl trimite pe ieroschimonahul 
Antipa la metocul Schitului de la Iaşi, de 
la Bucium, fiind rânduit o vreme iconom 
aici.

Plecă în Rusia  
pentru a strânge donaţii

La un moment dat donaţiile din ţară 
devin insuficiente. De aceea ieroschi-
monahul Nifon pleacă în Rusia împreună 
cu Sfântul Antipa pentru a aduna banii 
necesari ridicării schitului. Aici simte 
sfântul că ar putea rămâne până la 
sfârşitul vieţii lui. Ceea ce se şi întâmplă 
după ce îşi sfârşeşte ascultarea, cu 
strădanii mari, dar şi cu ispite, căci 

vaporul pe care se aflau 4 clopote pentru 
schit şi 3000 de galbeni, se scufundă în 
Marea Neagră. Se spune că în acea noapte 
sticla de la icoana Maicii Domnului a 
Sfântului Antipa s-a spart din senin cu 
mare zgomot. Sfântul nu s-a descurajat, 
şi a continuat colecta. La un moment dat 
nu se puteau schimba banii în aur aşa 
cum trebuia să trimită la Prodromu. 
Sfântul a alergat la rugăciune la icoana 
Maicii Domnului şi aude în minte un 
glas: „Asta-i treaba Mitropolitului”. Du-
cându-se la acesta, Mitropolitul intervine 
la Ministerul Finanţelor, şi astfel banii 
schimbaţi în aur sunt trimişi la 
Prodromu.

Ultimii ani ai vieţii îi petrece  
în Mănăstirea Valaam

Ajungând în nordul Rusiei la Mă-
năstirea Valaam, loc care cunoscuse o 
puternică influenţă a ucenicilor Sfântului 
Paisie de la Neamţ, alege să rămână aici. 
Se roagă mult, şi nu de puţine ori se plânge 
că nu-i ajunge timpul pentru rugăciune. 
Iubeşte biserica, fiind nelipsit de la slujbe, 
posteşte şi se nevoieşte. Chilia sa este 
goală, doar un analog şi o strană are, iar 
în loc de pat, o pătură aspră, întinsă pe 
jos. Aici a vieţuit 17 ani. 

Dar firul vieţii sale ajunsese la capăt. 
Şi-a cunoscut dinainte sfârşitul, căci cu 
trei zile înainte toate icoanele din chilia 
sa au căzut pe jos, iar icoana Maicii 
Domnului s-a aşezat pe pieptul său. La 
10 ianuarie 1882 a plecat la Domnul, 
prohodit de toţi din mănăstire. Pentru că 
era deplin cunoscută sfinţenia vieţii lui, 
ruşii de la mănăstirea Sfântul Pantelimon 
din Athos l-au trecut în 1906 în Mineiul 
rusesc la data de 10 ianuarie, deşi nu era 
încă oficial canonizat.

Canonizarea sa şi descoperirea 
sfintelor sale moaşte

Mănăstirea Valaam a trecut prin mari 
distrugeri după Revoluţia bolşevică, fiind 
refăcută abia în anul 1989. La 14 mai 1991 
egumenul Andronk Trubaciov a găsit şi 
dezgropat sfintele sale moaşte, iar din 24 
septembrie 1991 ele stau în biserica 
Sfinţilor Serghie şi Gherman. În 1992 
Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat 
şi l-a trecut în calendar la 10 ianuarie. 
Biserica Rusă a făcut acelaşi lucru în 2000. 
Iar în Sinaxarul athonit a fost trecut din 
anul 1988. Sfintele sale moaşte se află la 
Mănăstirea Valaam, la Schitul Prodromu, 
la Mănăstirea Cristiana şi Biserica Rusă 
din Bucureşti, şi la Mănăstirea de la 
Calapodeşti cu hramul sfântului. Icoana 
Maicii Domnului, şi ea dispărută o vreme, 
a fost găsită în anul 2006. ❖


