
Botezul Domnului 
(Boboteaza) 

 

 
În Iordan botezându-te Tu Doamne, 
Închinarea Treimii S-a arătat, 
că glasul Părintelui a mărturisit łie, 
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, mărire łie! 

* 
Arătatu-Te-ai astăzi lumii 
şi lumina Ta, Doamne, S-a însemnat peste noi,  
Care cu cunoştinŃă Te lăudăm. 
Venit-ai şi Te-ai arătat, 
Lumina cea neapropiată.  

(Troparul şi Condacul Botezului Domnului) 
* 

CâŃi în Hristos v-aŃi botezat, 
în Hristos v-aŃi şi îmbrăcat. Aliluia. 

(Trisaghionul Praznical) 
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De praznicul Dumnezeiescului Botez  

este vremea potrivită pentru a-i întreba pe cei botezaŃi: 

Voi, cei botezaŃi, vă ŃineŃi oare în felul cuvenit celor botezaŃi?  
SlujiŃi, oare, Acelui Dumnezeu Căruia aŃi făgăduit la botez că îi veŃi sluji?  

Privind la voi, va spune, oare, oricine:  
«Aceştia sunt botezaŃi, sunt cei care s-au lepădat de satana, 

şi de toate lucrurile lui, şi de toată slujirea lui, şi de toată trufìa lui»? 
Sf. Teofan Zăvorâtul 
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Predica si talcuire a Mitropolitului Hierotheos Vlachos 

(Din: Mitrop. Hierotheos Vlachos, Predici la Marile Sarbatori, Ed. Egumenita, 2008) 

 “Sarbatoarea Bobotezei se refera la episodul Botezului lui Hristos in raul Iordan, savarsit de Sfantul 
Ioan Inaintemergatorul, care mai este numit si Botezatorul Domnului. Acest eveniment a avut loc 
atunci cand Hristos a ajuns la varsta de treizeci de ani si inainte de a incepe lucrarea oficiala a 
invataturii si, mai tarziu, a Patimilor Sale pentru mantuirea neamului omenesc. 

Alegerea acestei varste pentru inceperea activitatii publice a lui Hristos in lume are legatura cu faptul ca la 
treizeci de ani, alcatuirea biologica a organismului omenesc ajunge la implinire. In plus, la aceasta varsta, 
Hristos Se putea face mai usor primit de catre iudei. 

Botezul Domnului este descris de Sfintii Evanghelisti (Matei 3, 13-17, Marcu 1, 9-11, Luca 3, 21-22, Ioan 1, 
32-34). Nu ne vom referi insa la toate detaliile, ci vom accentua numai cateva dintre adevarurile teologice si 
hristologice fundamentale legate de acest fapt. 

1 - Viata lui Hristos pana la Botezul lui Ioan 

Sfanta Scriptura nu aminteste multe evenimente din intervalul de timp dintre 
Intampinarea Domnului si Botezul lui Hristos. Ceea ce cunoastem este fuga in 
Egipt si intoarcerea de acolo, ca si prezenta lui Hristos in templu la varsta de 
doisprezece ani. 

Aceasta tacere are o motivatie anume si un scop precis. Evangheliile nu au 
fost scrise pentru a descrie intreaga viata a lui Hristos, ci pentru a face 
cunoscuta lumii intruparea Fiului lui Dumnezeu Cuvantul si, de 
asemenea, pentru a vadi invatatura, faptele si patimile Sale pentru 
neamul omenesc. In fond, Evangheliile au fost materiale de catehizare. Drept 
aceea, nu era necesara istorisirea vietii lui Hristos si nici a intamplarilor din 
copilaria Sa. Prezenta Lui in templu a fost surprinsa de Evanghelie tocmai 
pentru ca a insemnat o vadire timpurie a faptului ca El era Fiul lui Dumnezeu. 

Absenta evenimentelor din copilaria si din adolescenta lui Hristos nu 
inseamna ca El nu se afla in Iudeea. Hristos a trait langa Maica Sa si 
langa Iosif, care era tatal Sau adoptiv, si le era supus (Luca 2, 51). Nu este 

adevarat ceea ce se spune de catre unii, care nu se bazeaza pe vreo marturie, ci numai pe rodul 
inchipuirii lor, si anume ca Hristos S-ar fi dus in alte tari, ca de exemplu in Indii, unde Si-ar fi petrecut 
viata pana la varsta de treizeci de ani, cand S-ar fi aratat dintr-o data in Nazaret si la raul Iordan. Daca s-ar fi 
intamplat un asemenea lucru, prin aparitia Sa, ar fi produs o puternica impresie compatriotilor. 

In Evanghelii exista anumite marturii care arata ca atunci cand a inceput propovaduirea, Hristos era 
cunoscut de compatriorii Sai, numai ca ceea ce ii nedumerea pe acestia era intelepciunea Sa. Exista trei 
pericope evanghelice care exprima acest adevar. 

Prima provine din Evanghelia dupa Ioan, unde scrie ca 
odata, in vreme ce Hristos era in templu si ii invata 
pe iudei, acestia se mirau spunand: 

“Cum stie Acesta carte fara sa fi invatat?” (Ioan 7, 15). 

Iudeii stiau bine ca Hristos nu studiase in multe si 
cunoscutele scoli ale acelei vremi. 

Cea de-a doua pericopa se afla in Evanghelia dupa 
Matei si se refera din nou la mirarea compatriotilor lui 
Hristos, atunci cand Acesta invata in sinagoga lor. Ei se 
mirau si spuneau: 

“De unde are El intelepciunea aceasta si puterile? Au 
nu este Acesta fiul teslarului? Au nu se numeste mama Lui Maria si fratii Lui: Iacov, si Iosif si Simon si 
Iuda? Si surorile Lui au nu sunt toate la noi? Deci de unde are El toate acestea?” (Matei 13, 54-56). 
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Asadar, Hristos era cunoscut de compatrioti si, desigur, era cunoscut si in mediul familial in care a trait si 
care era alacatuit din Mama, tata adoptiv si fratii proveniti din casatoria anterioara a lui Iosif. 

Cea de-a treia pericopa apartine Sfantului Evanghelist Marcu (Marcu 6, 2-3) si descrie acelasi episod  ca si 
fragmentul anterior, cu singura diferenta ca aici Hristos Insusi este prezentat ca fiind teslar; asadar era 
cunoscut si dupa meseria Lui. 

Din aceste fragmente vedem ca la varsta de treizeci de ani, Hristos era cunoscut de compatrioti, ca traia intr-
un anumit mediu familial, cu frati vitregi, si ca toti oamenii erau mirati de intelepciunea Sa si de semnele pe 
care le facea. Si, desigur, daca cineva se mira de ceva, atunci arata pe fata atat ceea ce stie cat si ce nu 
stie despre acel lucru. 

2 - Intelepciunea lui Hristos se arata o data cu inaintarea in varsta 

Cel mai cunoscut episod din copilaria lui Hristos este prezenta Sa in templu si convorbirea cu invatatorii, 
care a pornit de la la faptul ca El ii asculta pe invatatori si ii intreaba. Si, fireste, dupa cum spune Sfantul 
Evanghelist, “toti care Il auzeau se minunau de priceperea si de raspunsurile Lui“ (Luca 2, 47). 

Nu vom face o analiza amanuntita a acestor fapte, ci ne vom opri numai asupra a doua fragmente graitoare 
care au legatura cu intruparea lui Hristos. Primul vorbeste de viata de dupa Intampinarea Domnului, adica 
dupa patruzeci de zile de la Nastere. Sfantul Evanghelist scrie: 

“Iar copilul crestea si Se intarea cu duhul, umplandu-Se de intelepciune, si harul lui Dumnezeu era 
asupra Lui“ (Luca 2, 40). 

Celalalt fragment are legatura cu episodul din templu, atunci cand Hristos era de doisprezece ani. 

“Si Iisus sporea cu intelepciunea si cu varsta si cu harul la Dumnezeu si la oameni“ (Luca 2, 52). 

In privinta varstei si a cresterii treptate a trupului lui Hristos, nu exista nici o chestiune de discutat. 
Dezvoltarea se petrecea firesc, ca la toti oamenii, pentru ca Hristos era om desavarsit. Problema se pune 
in legatura cu “umplandu-Se de intelepciune” si cu “sporea cu intelepciunea“, referitor la faptul ca firea 
omeneasca s-a indumnezeit in momentul luarii sale in ipostasul Cuvantului, in interiorul pantecelui 
Nascatoarei de Dumnezeu. 

Ereticul Nestorie spunea ca Preasfanta Fecioara Maria a nascut un om simplu, care cu trecerea timpului a 
luat harul lui Dumnezeu. Aceste afirmatii au fost condamnate de Biserica, pentru ca firea omeneasca s-a 
indumnezeit imediat, prin luarea ei in ipostasul Cuvantului. Dupa cum spune Sfantul Ioan Damaschin, 
“sporirea cu intelepciunea si cu varsta” are intelesul ca, inaintand in varsta, Hristos isi arata 
“intelepciunea care se afla in El“. In Hristos exista intelepciunea, datorita unirii ipostatice a firii 
dumnezeiesti cu cea omeneasca, dar aceasta intelepciune era dezvaluita in raport cu varsta Sa. 

Temea aceasta este analizata mai amanuntit de Cuviosul Teofilact care, in comentariile sale interpretative, 
urmeaza linia Sfintilor Parinti si mai ales pe cea a Sfantului Ioan Gura de Aur. El spune ca Hristos ar fi putut 
inca din pantecele mamei sa ajunga la masura varstei mature, dar acest lucru ar fi parut ca este rodul 
fanteziei. De aceea, El S-a dezvoltat treptat, la fel ca toti copiii. Intelepciunea lui Dumnezeu Cuvantul se 
arata in functie de cresterea varstei Lui trupesti. Hristos nu a devenit intelept, “ci, putin cate putin, se 
arta intelepciunea din El, urmand varstei sale trupesti“. Daca Si-ar fi aratat intreaga Sa intelepciune de 
cand era mic, ar fi parut un monstru. Hristos nu a capatat intelepciune o data cu varsta, ci intelepciunea sa 
afla in El si se arata oamenilor cate putin. 

In cazul oamenilor nu exista situatii similare, insa prin conventie, putem sa folosim o analogie. Copilul are 
din nastere anumite trasaturi de caracter, dar ele nu se vadesc toate de la inceput. Putem sa ghicim anumite 
caracteristici ale pruncului, insa acestea se vor manifesta atuncea cand el va fi dezvoltat din punct de vedere 
psihosomatic. Copilul poate sa aiba predispozitie spre intelepciune, dar el devine intelept numai atunci cand 
creste. El poate sa aiba  talent artistic, dar acest talent se va manifesta numai odata cu varsta. Acelasi lucru se 
poate observa si in cazul lui Hristos, cu diferenta ca in locul trasaturilor de caracter, trebuie sa punem 
Dumnezeirea. Hristos era om desavarsit si Dumnezeu desavarsit, iar firea omeneasca pe care a luat-o s-
a indumnezeit din prima clipa a zamislirii, dar intelepciunea lui Dumnezeu Cuvantul se arata o data 
cu inaintarea in varsta. 
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3 - Numirile sarbatorii Botezului lui Hristos 

Botezul lui Hristos in apa Iordanului savarsit de Ioan Inaintemergatorul se mai numeste si Teofanie sau 
Epifanie. In vechea Biserica, sarbatoarea Craciunului si cea a Bobotezei se praznuiau impreuna, in 
aceeasi zi (6 ianuarie). In secolul al patrulea, aceste sarbatori au fost separate, iar Craciunul a fost 
mutat pe 25 decembrie, in ziua in care neamurile il sarbatoreau pe zeul soare, iar crestinii, pe soarele 
dreptatii. De asemenea, Boboteaza se mai numeste si sarbatoarea Luminilor, dupa cum spune Sfantul 
Grigorie Teologul, datorita iluminarii catehetilor si a luminii care s-a dat prin Botez. 

Cuvantul Teofanie (aratarea lui Dumnezeu) provine din fragmentul apostolic: 

“Dumnezeu S-a artat in trup, S-a indreptat in Duhul, a fost vazut de ingeri, S-a propovaduit intre 
neamuri, a fost crezut in lume, S-a inaltat intru slava“ (I Timotei 3, 16) 

si are legatura mai mult cu Nasterea lui Hristos. 

Cuvantul Epifanie (aratare) provine din fragmentul apostolic: 

“harul mantuitor al lui Dumnezeu s-a aratat tuturor oamenilor...” (Tit 2, 11) 

si se refera mai ales la Botezul lui Hristos, pentru ca atunci, oamenii au cunoscut harul Dumnezeirii. 

Cert este ca in ziua Botezului lui Hristos, aratarea Sfintei Treimi si cuvintele Cinstitului 
Inaintemergator au constituit marturia oficiala ca Fiul lui Dumnezeu este Cel “din Treime“, Care S-a 
intrupat pentru izbavirea neamului omenesc de pacat, de Diavol si de moarte. 

4 - Insemnatatea Sfantului Ioan Botezatorul 

Cinstitul Inaintemergator si Botezator Ioan a avut un rol important in Botezul lui 
Hristos. El a fost o mare personalitate si un mare profet care s-a aflat in punctul de 
trecere dintre Vechiul si Noul Testament, pentru ca a fost ultimul profet al Legii 
vechi si primul ce apartine Legii noi. 

El a fost zamislit in chip minunat, adica s-a nascut prin interventia lui Dumnezeu, 
insa nu de la Duhul Sfant, ci prin samanta, din tatal sau, Zaharia. Nasterea sa a fost 
legata de o serie de fapte minunate, iar sederea in pustie de la varsta de trei ani 
arata ca avea o viata ingereasca. Prin propovaduirea pocaintei, el a pregatit 
poporul pentru intampinarea lui Mesia. Smerenia lui era nesfarsita, iar felul 
sau de viata arata ca ajunsese la o mare impartasire din har. 

Cinstitul Inaintemergator era ruda cu Hristos, pentru ca mama lui, Elisabeta, 
era ruda cu Maica lui Hristos. Bunavestire a Maicii Domnului s-a petrecut atunci 
cand Cinstitul Inaintemergator era un fat de sase luni, in pantecele mamei sale, de 

unde intelegem ca Ioan Botezatorul era cu 
sase luni mai mare decat Hristos. 

Sfantul Ioan Inaintemergatorul a luat Duh 
Sfant, Care l-a facut profet inca din 
pantecele mamei sale, de cand era un fat de 
sase luni. Atunci cand Preasfanta 
Nascatoare de Dumnzezeu, care tocmai zamislise prin puterea 
Duhului Sfant, a salutat-o pe Elisabeta, “pruncul a saltat in 
pantece” (Luca 1, 41). Asadar, el s-a facut profet si a transmis darul 
proorocirii si mamei sale, pentru ca aceasta a recunoscut-o pe 
Maica Domnului (Sfantul Grigorie Palama). 

Multe sunt atributele care il caracterizeaza pe Ioan Inaintemergatorul. 
Cuvantul Ioan inseamna darul lui Dumnezeu, iar Prodrom 
(Inaintemergator) inseamna “cel care deschide calea“, adica “cel care 
anunta venirea lui Mesia“. Se numeste Botezator, pentru ca L-a 
botezat pe Hristos. In randuiala Bobotezei, Cuviosul Cosma Melodul, 
Episcopul Maiumei, il denumeste prin trei sintagme si anume: voce a 
Cuvantului, candela a luminii si luceafar al soarelui. 
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Daca Fiul lui Dumnezeu este Cuvantul Tatalui in ipostas, Ioan este vocea Cuvantului; daca Hristos, ca 
Dumnezeu, este lumina vesnica si nezidita, Inaintemergatorul este candela; daca Hristos este soarele 
dreptatii si soarele luminos al Dumnezeirii, Ioan este luceafarul, adica vestitorul de ziua, care anunta 
rasarirea soarelui. Astfel, toate denumirile, atribuite si expresiile prin care acesta este desemnat sunt legate de 
lucrarea sa principala, care este anuntarea venirii lui Mesia. 

5 - Felurile botezurilor dupa Sfintii Parinti 

Dupa cum talcuieste Sfantul Nicodim Aghioritul, cuvantul Vaptisma (Botez) inseamna scufundare, fiind un 
verb substantivizat care vine de la vapto, adica a scufunda. De aici provin cuvintele vaptizo (a boteza) si 
perfectul compus vevaptisme (m-am botezat). Asadar, notiunea de botez se leaga de cea de apa. 

Sfintii Parinti invata ca exista mai multe feluri de botez. Sfantul Grigorie Teologul spune ca botezul este 
de cinci feluri. Primul a fost cel al lui Moise, care a insemnat o curatire temporara, al doilea a fost cel al 
Inaintemergatorului, care a botezat poporul cu botezul pocaintei, al treilea este botezul lui Hristos, prin 
care oamenii se boteaza si se fac crestini si care se savarseste prin harul Duhului Sfant, al patrulea este cel al 
muceniciei si al sangelui, iar al cincilea botez este al lacrimilor si al pocaintei. 

Dupa ce vorbeste despre aceste tipuri de botez, Sfantul Ioan Damaschin mai adauga si altele. El spune ca 
botezul este de opt feluri. Primul a fost cel al potopului pentru indepartara pacatului; al doilea a fost cel al 
marii si al norului, atunci cand iudeii au trecut prin Marea Rosie si au fost acoperiti de un nor; al 
treilea a fost botezul Legii vechi, pe care l-a consfintit randuiala mozaica si care este legat de curatia 
trupeasca; al patrulea a fost botezul pregatitor al Sfantului Ioan Inaintemergatorul, care ii indemna pe 
cei botezati spre pocainta, cu alte cuvinte, Ioan nu ierta pacatele, ci le oferea oamenilor o inainte-curatire, 
ceea ce inseamna ca ajuta poporul sa-si simta pacatosenia si sa astepte adevaratul Botez al lui Hristos; al 
cincilea a fost botezul pe care l-a primit Hristos atunci cand a venit la Iordan, botez care este diferit de 
celelalte, pentru ca Hristos nu avea niciun pacat si nu a facut o marturisire a pacatelor; al saselea este 
botezul desavarsit al Domnului, care are loc in Biserica prin apa si prin Duh Sfant; al saptelea este botezul 
sangelui si al jertfirii, pe care l-a primit Hristos pentru noi, adica Patimile si Rastignirea, dar si mucenicia 
sfintilor care sunt partasi la Patimile lui Hristos; in fine cel de-al optulea botez este cel de pe urma, care nu 
mai este unul mantuitor, pentru ca el indeparteaza si pedepseste pentru vesnicie pacatul. Este vorba despre 
focul iadului. 

Sfantul Ioan Gura de Aur aduce distinctie intre botezul iudaic si cel crestin. Primul (cel iudaic) nu curatea 
de pacatele sufletesti, ci numai de murdaria trupeasca. Botezul bisericesc este fara de asemanare mai presus, 
pentru ca il izbaveste pe om de pacat, ii curata sufletul si ii da Duh Sfant. Intre acestea doua se afla botezul 
Cinstitului Inaintemergator, care a fost o punte dispre iudaism spre crestinism. Botezul lui Ioan era mai 
presus decat cel iudaic, pentru ca avea legatura cu venirea lui Hristos, dar mai prejos decat cel al crestinilor. 

6 - De ce S-a botezat Hristos? 

De vreme ce botezul lui Ioan avea rolul de a-i indruma pe oameni pentru ca acestia sa-si cunoasca starea de 
pacatosenie si de a pregati poporul pentru primirea Botezului desavarsit al lui Hristos, iar Hristos, fiind 
Dumnezeu desavarsit si om desavarsit, nu facuse nici un pacat, atunci de ce a fost nevoie ca El sa primeasca 
Botezul? Raspunsul la aceasta intrebare ne dezvaluie adevaruri fundamentale. 

Sfantul Ioan Damaschin spune ca Hristos nu S-a botezat pentru ca avea nevoie de curatire, “ci pentru a 
lua asupra Sa curatirea noastra“. El Si-a asumat curatirea oamenilor in acelasi fel in care a primit 
Patimile si Rastignirea, cu toata durerea si suferinta lor. Prin Botezul Sau, Hristos a reusit sa implineasca 
multe lucruri. 

Astfel, dupa cum spune Sfantul Ioan Damaschin, Hristos S-a botezat pentru a strivi capetele demonilor 
din apa, fiindca exista ideea ca demonii locuiesc acolo; pentru a spala pacatul si a-l ingropa in apa cu 
totul pe vechiul Adam; pentru a-l sfinti pe Botezator, fiindca nu Inaintemargatorul L-a sfintit pe 
Hristos, ci Hristos l-a sfintit pe Inaintemergator, atunci cand acesta din urma a pus mana sa pe capul lui 
Hristos; S-a mai botezat pentru a tine Legea, deoarece El Insusi o daduse si nu voia sa para un calcator al ei 
si, in fine pentru a descoperi taina Sfintei Treimi si a oferi preinchipuirea si modelul propriului nostru 
botez, adica Botezul desavarsit care se face cu apa si cu Duh Sfant. 



5 

Dincolo de toate acestea, prin Botezul Sau in raul Iordan, Hristos a sfintit apele. De aceea, in ziua 
Bobotezei savarsim slujba sfintirii apelor, iar in timpul slujbei cerem Duhului Sfant sa se pogoare asupra 
apei. Astfel, dupa sfintire, apa inceteaza sa mai fie apa a caderii, facandu-se apa a reinnoirii pentru ca 
se uneste cu harul nezidit al lui Dumnezeu. 

7 - In Iordan focul nezidit a coexistat cu apa care e zidire 

In Traditia patristica, Botezul lui Hristos in raul Iordan este corelat cu trecerea minunata a Marii 
Rosii de catre israeliteni. Asa cum odinioara, prin harul facator de minuni al Cuvantului neintrupat ce a 
lucrat asupra lui Moise, egiptenii au fost incercati iar evreii au fost eliberati, la fel si acum, prin puterea 
Cuvantului intrupat, omul stricat si decazut este replamadit, iar demonii sunt striviti, adica isi pierd puterea. 

Sfantul Nicodim Aghioritul spune ca olarul are nevoie de doua 
elemente ca sa refaca un vas: de apa, ca sa amestece lutul, si de foc 
ca sa arda si sa usuce plamadeala. La fel a procedat Dumnezeu – 
marele olar – cu plamada omeneasca. Vrand sa remodeleze firea 
noastra stricata de pacat, Dumnezeu a folosit foc si apa. Focul a 
venit de la El, pentru ca Dumnezeu este “foc mistuitor” care 
arde raul, iar apa a fost luata din raul Iordan. 

Prin intruparea lui Hristos, ca si prin toate celelalte etape ale sfintei 
iconomii, intre care se afla, fireste, si Botezul in raul Iordan, neamul 
omenesc a fost remodelat. Caderea si sticarea firii noastre au fost urmate de replamadirea si de 
renasterea omului. Aceasta renastere a avut multa putere, pentru ca in urma pacatului firea omeneasca nu s-
a nimicit in totalitate, dar si pentru ca replamaditorul omului a fost Insusi Creatorul sau. 

Este abosolut imposibil ca apa si focul sa existe impreuna, pentru ca focul nu se poate aprinde si nici 
nu poate sa arda intr-un loc umed, iar apa stinge focul. In raul Iordan, ele au putut sa coexiste pentru 
ca focul era nezidit, in vreme ce apa era zidita. De aceea, focul nu a fost afectat de apa. Dimpotriva, apa 
zidita s-a sfintit prin focul Dumnezeirii. 

8 - Raul Iordan 

Raul Iordan a ramas consemnat in isorie prin mai multe evenimente, dar mai ales in legatura cu 
propovaduirea si cu Botezul Sfantului Ioan Inaintemergatorul si prin faptul ca Insusi Hristos S-a 
botezat in acest rau. 

Sfantul Ioan Gura de Aur spune ca Iordanul este chipul neamului omenesc. El se numeste astfel, 
pentru ca are in alcatuire doua izvoare: Ior si Dan. Aceste izvoare formeaza raul Iordan, care se varsa in 
Marea Moarta. Potrivit unei talcuiri refritoare la originile noastre, intregul neam omenesc se trage din 
doua izvoare, adica din Adam si Eva, dar prin pacat, el a fost indreptat spre moarte, adica spre marea 
moarta a vietii noastre, care este cuprinsa de intunecime. Intrupandu-Se, Hristos a venit in Iordan, 
adica in neamul omenesc, a biruit moartea si i-a intors pe oameni spre viata primordiala. 

Proorocul David spune: 

“Marea a vazut si a fugit, Iordanul s-a intors inapoi“ (Ps. 113, 3). 

Prin aceste cuvinte, el a vrut sa arate uimirea marii, a apelor de pe mari intinderi si a raului Iordan la intrarea 
lui Hristos cel fara de pacat in apa. Aceasta mirare este explicata in rugaciunea pentru sfintirea apelor, scrisa 
de Sfantul Sofronie, Episcopul Ierusalimului: 

“Iordanul s-a intors inapoi, vazand focul Dumnezeirii pogorandu-Se trupeste si intrand intr-insul“. 

Asadar, focul Dumnezeirii a intrat in apa prin trupul lui Hristos. 

Intr-un anume fel si intr-o anumita masura, aceasta profetie se aplica si in viata crestinului. Marea este 
existenta omului plina de zbucium, fapt pentru care este numita mare sarata. Si, dupa cum am vazut 
anterior, Iordanul este viata omeneasca care, dupa caderea primelor fapturi, a fost indreptata spre 
pieire si s-a unit cu moartea si cu stricaciunea. Prin pocainta, omul se izbaveste de marea sarata a 
vietii, iar viata lui se schimba, se transforma, se intoarce la adevaratele ei izvoare si capata un alt sens 
(Isihie Preotul). 
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9 - Sfanta Treime S-a aratat la Botezul Domnului 

La Botezul lui Hristos S-a aratat Sfanta Treime. De altfel, unul dintre scopurile intruparii si ale 
Botezului lui Hristos a fost descoperirea Dumnezeului Treimic, adica a faptului ca Dumnezeu, chiar daca 
are o singura fiinta si o singura fire, este in trei ipostasuri: Tatal, Fiul si Duhul Sfant. Astfel, se aude vocea 
Tatalui, Care marturiseste si intareste faptul ca Cel aflat in Iordan este Fiul Sau, iar in acelasi timp, 
Duhul Sfant Se arata “in chip de porumbel“. 

Aratarea Dumnezeului Treimic si confirmarea Tatalui au avut loc si cu putin timp inainte de Patimile 
lui Hristos, o data cu Schimbarea la Fata, a Mantuitorului pe muntele Tabor. Asupra faptelor legate de 
acest eveniment ne vom opri atunci cand vom analiza Schimbarea la Fata a Domnului. 

Sfantul Grigorie Palama face o analiza teologica minunata a motivului pentru care Dumnezeul Treimic a 
aparut in acea clipa. El spune ca Sfanta Treime Se arata in momentul zidirii si al rezidirii. Omul a fost 
facut prin harul comun al Dumnezeului Treimic, pentru ca “Tatal zideste totul prin Fiul si in Duhul Sfant“. 
De altfel, in Sfanta Scriptura se spune ca Dumnezeul Treimic a fost Cel care a hotarat crearea omului: sa 
facem om dupa chipul si dupa asemanarea Noastra (Facerea 1, 26). Tatal l-a zidit pe om dupa chipul 
Cuvantului si i-a dat viata in Duhul Sfant. Pentru ca harul Dumnezeului Treimic este comun, intreaga 
Sfanta Treime a participat la crearea fiintei omenesti. Trebuia asadar ca Dumnezeul Treimic sa Se arate si 
in momentul replamadirii si rezidirii omului. De altfel, dupa Botezul Sau, Hristos Si-a inceput lucrarea 
publica pentru mantuirea neamului omenesc. 

Aratarea Dumnezeului  Treimic in momentul rezidirii omului vadeste inca un adevar teologic, si 
anume faptul ca omul este singura fiinta de pe pamant cunoscatoare si inchinatoare la Sfanta Treime, 
dar si singura creata dupa chipul Dumnezeului Treimic. Potrivit explicatiilor teologice ale Sfantului 
Grigorie Palama, animalele nu au gand si ratiune, ci numai suflet vital, care nu subzista prin el insusi, 
ceea ce inseamna ca, atunci cand animalele mor, sufletul lor se pierde, adica nu se pastreaza, pentru ca 
nu are substanta, ci numai energie. De asemenea, ingerii si arhanghelii au gand si ratiune, dar nu au duh 
care da viata trupului, pentru ca sunt deasupra simtirii. Omul, insa, are gand, ratiune, si duh, care da viata 
trupului cu care impreuna este unit si, de aceea, numai omul este dupa chipul Dumnezeirii in trei 
ipostasuri. De altfel, tocmai acesta a fost motivul pentru care, spre a mantui si a transforma lumea, Fiul lui 
Dumnezeu S-a facut om, nu inger, omul fiind oglinda creatiei. Astfel, schimbarea si transformarea 
creatiei s-au facut prin omul indumnezeit. 

10 - Tatal da marturie despre Fiul Sau iubit 

Vocea Tatalui marturiseste si confirma faptul ca Hristos este Fiul Sau cel iubit. Potrivit Sfantului 
Evanghelist Matei, Tatal vorbeste despre Fiul la persoana a treia: 

“Acesta este Fiul Meu cel iubit intru Care am binevoit“ (Matei 3, 17). 

Din Evanghelia dupa Marcu, rezulta ca Tatal S-a adresat la persoana a doua: 

“Tu esti Fiul Meu cel iubit, intru Tine am binevoit“ (Marcu 1, 11). 

Acest lucru nu are o foarte mare importanta. Ceea ce observam aici este ca Tatal da marturie despre 
Cuvantul, adica despre Fiul Sau iubit. Dumnezeu Cuvantul S-a nascut din Tatal mai inainte de toti vecii, 
iar aceasta nastere este trasatura ipostatica a celei de-a doua Persoane a Sfintei Treimi. 

Dupa cum spune Sfantul Grigorie Palama, demna de observat este exprimarea “intru Care am binevoit“. 
Pentru a se intelege valoarea acestei exprimari si, in general, valoairea si insemnatatea intruparii Fiului lui 
Dumnezeu Cuvantul, trebuie acordata atentie diferentei dintre voia lui Dumnezeu prin bunoavointa si cea 
prin ingaduinta. Dumnezeu are o singura voie dar uneori ea este sub forma de bunavointa, iar alteori, 
sub forma de ingaduinta. Dumnezeu a vazut ca omul va cadea si, chiar daca nu l-a creat pentru aceasta, in 
cele din urma a ingaduit caderea, tocmai pentru ca omul insusi a voit-o. Dumnezeu nu poate sa incalce 
libertatea omului si de aceea, se creeaza multe probleme, pe care, insa El le ingaduie sa existe. 
Moartea, bolile si atatea altele au fost ingaduite de Dumnezeu, dar nu le-a planuit El Insusi. Asadar, 
voia lui Dumnezeu prin bunavointa este diferita de cea prin ingaduinta. 

In acest context, Sfantul Grigore Palama spune ca marturia Tatalui “Acesta este Fiul Meu cel iubit intru 
Care am binevoit” arata ca intruparea a fost voia lui Dumnezeu dupa bunavointa, care se mai numeste 
si voire anterioara. Aceasta inseamna ca intruparea lui Hristos a fost “programata” de Dumnezeu fara 



7 

a depinde de caderea omului, fiindca ziditul putea sa fie mantuit numai prin unirea sa cu neziditul in 
ipostasul Cuvantului. 

Astfel, toate cate s-au petrecut in Vechiul Testament – legiuirile, fagaduintele – erau incomplete, 
deoarece purtau pecetea caderii omului si nu se inscriau in voia anterioara a lui Dumnezeu, ci aveau 
ca scop intruparea Cuvantului. Nu numai proorocirile, legiuirile etc. din Vechiul Testament tinteau spre 
intrupare, pentru ca insasi zidirea si incununarea zidirii lumii au avut ca scop unirea firii dumnezeiesti cu 
cea omeneasca, adica a neziditului cu ziditul. Pana si crearea omului dupa chipul lui Dumnezeu s-a facut 
pentru ca in el sa incapa arhietipul creatiei. In acelasi context se incadreaza si legea care s-a dat in Rai, iar 
firile si treptele ingeresti tind spre aceeasi finalitate, care este “iconomia divino-umana”. 

Toate acestea arata importanta si valoarea intruparii Fiului lui Dumnezeu Cuvantul. Fara intrupare, 
mantuirea omului si reinnoirea zidirii ar fi fost imposibile. Nu omul, ci Dumnezeul-Om Hristos este 
centrul lumii si al istoriei. Cea mai mare crima a epocii noastre este ca omul se considera centrul lumii. 
Se poate spune cu certitudine ca intreaga stradanie ascetica a crestinului tinteste spre indepartarea din 
viata a gandirii antropocentice si spre dobandirea gandirii teantropocentrice [divino-umane, n.n.]. 
Centrul nu trebuie sa fie omul, ci Dumnezeu-Om. 

11 - Fiul este “stralucirea slavei Tatalui” 

Marturisirea Tatalui ca Cel care Se boteaza nu era un oarecare, ci era Insusi Fiul Sau iubit, a fost 
semn al Dumnezeirii Cuvantului si al faptului ca Fiul este de o fiinta cu Tatal. In teologia ortodoxa, 
vocea Tatalui nu este numai ceva perceput de simturile omului, ci inseamna contemplarea lui 
Dumnezeu, adica revelatie. Desigur, la teorie [contemplatie, n.n.] este partas si trupul, dar simturile se 
transforma pentru a putea contempla slava lui Dumnezeu. Faptul ca marturia Tatalui este o revelatie 
reiese si din cuvintele Sale de pe Muntele Tabor, atunci cand ucenicii lui Hristos au cazut la pamant, 
neputand suporta lumina contemplarii. 

Fiul marturisit de Tatal Se dezvaluie ca fiind “stralucirea slavei Tatalui“, deoarece fiinta si lucrarea 
Dumnezeului Treimic sunt comune. Pentru a se arata Dumnezeirea Cuvantului, in Epistola catre Evrei a 
Sfantului Apostol Pavel se folosesc urmatoarele cuvinte: “Care fiind – stralucirea slavei si chipul fiintei 
Lui” [In Biblia greceasca: "El este stralucirea slavei sfinte si chipul desavarsit al sfantului ipostas"] 
(Evrei 1, 3). 

Cuvantul stralucire desemneaza lumina, adica razele care provin dintr-un corp luminos. Atunci cand corpul 
este zidit, stralucirea lui este zidita, dar cand este vorba despre slava nezidita, stralucirea acesteia este 
nezidita. Desigur, daca spunem ca Fiul este stralucirea Tatalui, prin aceasta nu se intelege ca El este 
energia Parintelui Sau, deoarece Cuvantul este o Persoana separata, iar aceasta Persoana este Dumnezeu, 
de o fiinta cu Tatal, si prin urmare, Tatal si Fiul au aceeasi energie, lucru care este valabil si in legatura cu 
Duhul Sfant. In Sfanta Treime exista fire, energie si Persoane. Persoanele sunt trei, avand in comun 
fiinta (firea) si lucrarea (energia). 

Dupa cum spune Cuviosul Teofilact, cuvantul stralucire se foloseste pentru redarea catorva adevaruri 
teologice: in primul rand, Fiul S-a nascut din Tatal asa cum stralucirea se naste din soare; in al doilea 
rand, Fiul S-a nascut fara schimbare din Tatal, dupa cum raza se naste din soare in chip neschimbat; in al 
treilea rand, asa cum soarele nu se micsoreaza prin faptul de a straluci, nici Tatal nu S-a micsorat 
nascandu-l pe Fiul; in al patrulea rand, Fiul este nedespartit de Tatal si straluceste vesnic si de sine 
statator, la fel cum este si stralucirea fata de soarele care o naste. 

12 - Sfantul Duh se arata in chip de porumbel 

De-a lungul timpului, au existat mai multe aparitii ale Sfantului Duh. Uneori, Se arata in chip de 
adiere sau de tunet, iar alteori, sub forma de limbi de foc. Aici, El Se arata “ca un porumbel”. Nu era 
porumbel, ci parea a fi de forma porumbelului, pentru ca Sfantul Duh nu este zidit, ci nezidit, la fel ca 
si celelalte Persoane ale Sfintei Treimi. 

Aparitia Duhului Sfant “ca un porumbel” ne aduce aminte de potopul lui Noe, cand porumbelul pe 
care Noe l-a trimis de pe arca s-a intors cu o ramura de maslin in cioc, prin care a anuntat sfarsitul 
potopului. In clipa Botezului lui Hristos, Sfantul Duh “ca un porumbel” a vestit sfarsitul potopului 



8 

pacatului. Nu avea in cioc o ramura de maslin, ci arata inspre Mila lui Dumnezeu, Care este Hristos, 
adica Fiul iubit al Tatalui. 

Dincolo de aceasta, aratarea Sfantului Duh “ca un porumbel“ simbolizeaza nerautatea si blandetea. De 
asemenea, aminteste faptul ca, asa cum porumbelul este preacurat si nu sade acolo unde este miros urat, 
la fel si Sfantul Duh este preacurat si nu ramane acolo unde este mirosul urat al pacatului. 

Pogorarea Duhului Sfant ca un porumbel si venirea Lui peste Hristos au o mare importanta, fiind in stransa 
legatura cu marturia Tatalui. Prin lucrarea Duhului Sfant, s-a adeverit faptul ca rostirea  “Acesta este Fiul 
Meu cel iubit intru Care am binevoit” nu se referea la Ioan Inaintemergatorul, ci la Hristos. Aratarea 
porumbelului deasupra lui Hristos in acelasi timp  cu auzirea vocii Tatalui indica faptul ca cele trei 
Persoane ale Sfintei Treimi sunt de o fiinta si, in plus, face deosebirea intre Ioan Inaintemergatorul si 
Hristos. Daca, pana in acel moment, poporul il respecta profund pe Ioan, in timp ce Hristos era un 
necunoscut, pogorarea Sfantului Duh si vocea Tatalui L-au dezvaluit lumii pe Hristos, adica pe Fiul lui 
Dumnezeu, Cel trimis pentru mantuirea omului (Cuviosul Teofilact). 

13 - Cerurile s-au deschis si s-au sfasiat 

Vederea de Dumnezeu a Cinstitului Inaintemergator a fost mare. In vietile sfintilor, intalnim adesea 
experiente ale contemplarii slavei Sfintei Treimi in Persoana lui Hristos, dar Sfantul Ioan Botezatorul a 
fost invrednicit nu numai de vederea Cuvantului, ci si de auzirea vocii Tatalui si de vederea Duhului 
Sfant. Aceasta contemplare nu a fost o vedere a simturilor, desi omul vede si cu ochii trupesti, care mai 
inainte se transfigureaza spre a putea suporta vederea de Dumnezeu. Faptul ca a fost vorba despre o revelatie 
suprafireasca si despre aparitia Sfintei Treimi reiese din frazele folosite de Sfintii Evanghelisti atunci cand 
prezinta cele petrecute. Evanghelistul Matei spune: “indata cerurile s-au deschis“ (Matei 3, 16), iar 
Evanghelistul Marcu afirma: “a vazut cerurile deschise” (rupte) [Acolo unde traducatorul roman al Bibliei a 
folosit cuvantul deschis, in textul biblic grecesc se intrebuinteaza cuvantul schizomenos, care are semnificatii 
teologice speciale] (Marcu 1, 10). Asadar, cerurile s-au deschis si s-au sfasiat. 

Aceste doua cuvinte (deschis si rupt) nu sunt intrebuintate intamplator, pentru ca ele exprima doua realitati 
diferite, care au legatura cu intruparea Fiului lui Dumnezeu si cu iubirea de oameni a Dumnezeului treimic, 
dupa cum talcuieste Sfantul Grigorie Palama. 

S-au deschis arata ca, daca in urma neascultarii lui Adam, cerurile s-au inchis si omul a pierdut 
comuniunea cu Dumnezeu, de asta data, prin deplina ascultare a lui Hristos, Care este noul Adam, 
cerurile se deschid din nou si omul poate sa dobandeasca comuniunea cu Dumnezeu. Astfel, Hristos 
este noul nascator al neamului omenesc. Dupa trup ne tragem din Adam, dar duhovniceste ne tragem din 
noul Adam, adica din Hristos. 

A vazut cerurile deschise (rupte) exprima o alta mare taina. Hristos a luat in trup toata puterea si toata 
energia nemasurata si nesfarsita a Duhului Sfant. Stim insa foarte bine ca, fiind nezidita, energia Duhului 
Sfant nu poate fi incaputa de cele zidite. Prin ruperea cerurilor, s-a aratat in chip vazut ca acestea nu au 
putut suporta puterea Duhului Sfant ce a trecut spre Trupul in care Dumnezeirea Se afla in unul din 
ipostasurile Sale sau, mai degraba, in acest fel, s-a vadit indumnezeirea firii omenesti luate de 
Dumnezeu asupra Sa. 

In mod obisnuit, neziditul nu poate fi incaput de zidit. Un asemenea lucru ajunge sa fie cu putinta numai in 
conditiile in care ziditul este intarit de Duhul Sfant. De aceea, in Biserica se canta: “In lumina Ta… am vazut 
lumina“. Sfintii Il vad pe Dumnezeu ca lumina doar daca sunt intariti de Lumina nezidita a lui Dumnezeu, iar 
omul, in general, se poate invrednici de impartasirea cu Trupul si cu Sangele lui Hristos pentru ca, fiind 
madular al Bisericii, primeste harul curatitor, iluminator si indumnezeitor al lui Dumnezeu; in momentul in 
care se impartaseste, cerurile vietii sale duhovnicesti se rup, neputand rezista in fata lui Dumnezeu. 

Daca presupunem ca termenul ceruri i-ar desemna pe ingeri, atunci cuvantul Evanghelistului infatiseaza un 
alt mare adevar teologic. Chiar daca ingerii sunt curati in fata lui Dumnezeu, pentru ca se curata si se 
lumineaza incontinuu prin trairea aproape de Dumnezeu, totusi ei nu au curatia superioara si desavarsita a 
Creatorului. Numai firea noastra in Hristos, facuta salas al lui Dumnezeu si asemenea lui Dumnezeu, 
poate sa incapa stralucirea, frumusetea, puterea, si harul Duhului Sfant. De aceea, prin venirea 
Duhului Sfant, nu numai ca s-au rupt cerurile, dar si ingerii cei curati s-au dat la o parte. 
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14 - Botezul lui Hristos model pentru botezul nostru 

Asa cum am spus anterior, unul din scopurile pentru care Hristos S-a botezat a fost acela de a Se face 
model pentru noi, deoarece, prin propriul Sau Botez, a introdus in Biserica taina Botezului. Asadar, noi 
intram in Biserica prin Sfantul Botez, care este considerat o taina incepatoare. Viata noastra duhovniceasca 
incepe prin taina Botezului, asa cum lucrarea de mantuire a lumii a inceput prin Botezul lui Hristos, 
dupa care au urmat toate celelalte, adica Patimile, Rastignirea, Invierea si Inaltarea. 

In cartea sa despre viata in Hristos, Sfantul Nicolae Cabasila 
considera ca Botezul este o nastere, dupa care urmeaza 
miscarea [este vorba despre miscarea pruncului imediat dupa 
nastere], prin Mirungere, si viata, prin Sfanta Impartasanie. 
Incununarea Botezului si a tuturor celorlalte taine este 
reprezentata de Sfanta Impartasanie; Asadar, ne botezam si 
ne mirungem pentru a putea, ca membri ai Bisericii, sa ne 
impartasim cu Trupul si cu Sangele lui Hristos. 

Credinta si Botezul sunt interdependente. Dupa cum spune 
Sfantul Vasile cel Mare, credinta si Botezul reprezinta doua 
cai ale mantuirii care sunt strans legate intre ele si 

nedespartite. Credinta este consfintita prin Botez, iar Botezul isi are temelia in credinta. Una o 
completeaza si o plineste pe cealalta. Deoarece credem in Tatal, in Fiul si in Sfantul Duh, ne botezam in 
numele Tatalui, al Fiului si al Sfantului Duh. Mai intai are loc marturisirea de credinta, care este 
incepatoarea mantuirii, dupa care urmeaza Botezul, care pecetluieste consimtamantul nostru. 

Acestea sunt spuse tinand cont de faptul ca exista doua feluri de credinta: incepatoare, care se numeste si 
credinta din ascultare, si desavarsita, care se numeste credinta din vederea de Dumnezeu. Mai inatai, 
omul asculta de Dumnezeu si crede, iar mai apoi se boteaza si se miruieste, dobandind astfel credinta din 
vederea de Dumnezeu. Aceste lucruri trebuie intelese din punctul de vedere al practicii vechii Biserici, 
in care Botezul nu era o ceremonie formala si un eveniment lumesc sau social, ci o taina de introducere 
in Biserica, ceea ce inseamna ca era precedat de curatirea omului. Botezul se numea si se mai numeste 
si iluminare, deoarece prin Botez si prin taina Mirungerii omul ajunge la iluminarea mintii. 

15 - Botezul este nastere curatitoare si iluminatoare 

Botezul crestinilor a primit multe denumiri, fiecare dintre acestea aratand valoarea lui, adica lucrarea pe care 
o implineste. In continuare vom analiza cele mai reprezentative fatete ale acestei lucrari. 

Botezul se mai numeste si nastere, deoarece prin el, omul renaste. Aceasta denumire a fost data de Insusi 
Hristos in dialogul Sau cu Nicodim: 

“Adevarat, adevarat zic tie: de nu se va naste cineva din apa si din Duh, nu va putea sa intre in Imparatia 
lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). 

Cristelnita este pantecele duhovnicesc care ne renaste spre o 
noua viata, caci dupa Botez, ne asemanam lui Hristos. Aceasta 
renastere ne face sa fim ceea ce trebuie sa fim. De aceea, ziua 
Botezului este ziua in care primim identitate, dupa cum spune 
Cuviosul Nicolae Cabasila. 

Nasterea care se petrece prin sfantul Botez este legata de 
curatire si de iluminare. Sfantul Grigorie Teologul spune ca 
Hristos nu avea nevoie de curatire, de vreme ce era curat prin El 
Insusi, dar venind la Iordan, a primit curatirea pentru neamul 
omenesc, la fel cum tot pentru neamul omenesc a luat trup, chiar 
daca, in mod firesc, el era fara de trup. Asadar, prin sfantul 
Botez si prin Mirungere, Hristos il curata pe om si il ilumineaza. Mai intai, are loc curatirea de patimi 
prin lucrarea poruncilor, iar apoi urmeaza iluminarea prin harul Duhului Sfant. Sfantul Grigorie Teologul 
spune in acest sens: “Prima data este curatirea, apoi iluminarea, fara insa ca prima sa poata veni dupa cea 
de-a doua“. 
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Dupa cum afirma Sfantul Ioan Damaschin, iertarea pacatelor se da in acelasi fel tuturor celor care se 
boteaza, dar harul Sfantului Duh se da in functie de credinta si de 
curatie. Prin sfantul Botez, primim arvuna darului Duhului Sfant, iar 
renasterea este pecete, legamant, iluminare si inceputul unor noi vieti. 

Botezul lui Hristos in raul Iordan, la fel ca si propriul nostru Botez, 
este un fel de potop, mult mai inalt si mai curatitor decat potopul lui 
Noe, dupa cum spune Cuviosul Proclu, Patriarhul Constantinopolului. 
Altadata, firea omeneasca a fost omorata prin apa, acum insa, prin 
Hristos, apa botezul da viata celor ucisi de pacat. In vremurile de 
demult, Noe a constituit arca din lemn care nu putrezeste, iar acum, 
Noe cel duhovnicesc a facut o arca din trupul nestricat al Mariei. 
Odinioara, porumbelul a adus o ramura de maslin ca sa vesteasca 
mireasma Imparatului Hristos, iar acum, Duhul Sfant vine ca un 
porumbel ca sa-L arate pe milostivul Domn. 

Toate cate s-au petrecut in timpul Botezului lui Hristos in raul Iordan 
se repeta si in viata noastra, atunci cand primim taina sfantului Botez. 

16 - Botezul Domnului si botezul nostru 

Sarbatoarea Bobotezei sau a Epifaniei dezvaluie multe adevaruri teologice. Ca o abordare personala a acestei 
sarbatori, la cele infatisate pana acum, trebuie sa mai adaugam si alte cateva consideratii, care au legatura 
cu propriul nostru Botez. Trebuie sa accentuam mai ales trei elemente reprezentative. 

In primul rand, cei care sunt botezati si mirunsi se numesc crestini nu numai prin faptul ca sunt ucenicii 
lui Hristos, dar si pentru ca primesc pecetea Duhului Sfant. [In limba greaca χρισµα. Acest cuvant 
inseamna miruire, ungere, pecetluire si din radacina sa provine cuvantul hristianos (χριστιανος=crestin)]. 
De altfel, cele doua particularitati ale crestinului nu se contrazic, pentru ca suntem ucenicii lui Hristos prin 
harul pe care il primim prin Sfintele Taine. Dupa cum spune Sfantul Nicodim Aghioritul, toti crestinii 
pot fi considerati unsi ai Domnului, “miruiti cu pecetea desavarsitoare“, prin care se pun in lucrare 
harul si impartasirea Sfantului Duh. Daca regii, preotii, si pororocii Vechiului Testament se numeau unsii 
lui Dumnezeu, chiar daca se pecetluiau cu ulei obisnuit si nedesavarsit, cu atat mai mult sunt numiti unsi 
ai Domnului cei care s-au pecetluit cu Pecetea Sfanta. Evanghelistul Ioan scrie: “ungerea pe care ati luat-
o de la El ramane intru voi“ (I Ioan 2, 27), iar Sfantul Apostol Pavel subliniaza acest adevar: “Cel ce ne 
intareste pe noi impreuna cu voi, in Hristos, si ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a si pecetluit pe 
noi si a dat arvuna Duhului in inimile noastre“ (II Cor. 1, 21-22). Ungerea in Duhul Sfant, care este 
legata de iluminarea si de limpezirea mintii, este arvuna Duhului si pecetea lui Dumnezeu. 

In al doilea rand, prin Botez, omul primeste arvuna Duhului, dar are posibilitatea sa ajunga la plinirea 
acestuia. Sfantul Grigorie Palama spune ca asa cum pruncul primeste de la parintii sai putinta de a se face 
om matur si mostenitor al averii parintesti atunci cand implineste varsta potirivita, dar pierde mostenirea 
daca intre timp moare, la fel se intampla si cu crestinul. Prin Botez, omul a primit puterea de a deveni fiu 
al lui Dumnezeu si mostenitor al bunatatilor vesnice, dar numai daca intre timp nu moare cu moarte 
duhovniceasca, adica prin pacat. Asadar, daca omul pierde comuniunea cu Dumnezeu, murind 
duhovniceste, el pierde sansa pe care a primit-o prin Botez. Desigur, harul nu se pierde, pentru ca nu 
paraseste inima omului, dar nu mai lucreaza mantuirea. 

Hristos a dat porunca uncenicilor Sai de a invata toate neamurile, 

“botezandu-le in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, invatandu-le sa pazeasca toate cate v-am 
poruncit Eu voua” (Matei 28, 19-20). 

“Botezandu-le” si “invatandu-le sa pazeasca” arata felul in care omul se implineste duhovniceste. 

In al treilea rand, atunci cand harul de la Botez este acoperit de pacat, trebuie neaparat sa urmeze 
botezul pocaintei si al lacrimilor; tunderea monahala se mai numeste si al doilea botez pentru ca este 
inceputul vietii de pocainta si de curatire prin care omul reajunge la slava pierduta. Despre acestea, Sfantul 
Grigorie, Episcopul Nisei, spune: 

“Lacrimile care curg ca intr-o baie si suspinele din rarunchii sufletului readuc incet-incet harul care se 
indepartase“. 
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O singura lacrima de pocainta are valoarea apei Botezului, readucandu-l pe om in situatia de dinainte. 
Desigur, aceasta lacrima trebuie sa curga din pocainta, dupa cum exprima si invata Biserica Ortodoxa. 

*** 

Hristos S-a botezat pentru a tine Legea si pentru a aduce harul Sau in apa, in toata zidirea si in om. In acest 
fel, El a dat fiecarui om puterea de a dobandi harul infierii, care este Teofania (aratarea lui 
Dumnezeu) propriei noastre vieti. Aceasta aratare a lui Dumnezeu a fost inceputul cunoasterii de 
Dumnezeu. Deoarece cunoasterea de Dumnezeu este un fapt existential, ea duce la mantuire. 

Septembrie 1994 
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Sf. Ioan Maximovici - Predica la Botezul Domnului 

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. 

Sarbatorind Botezul Domnului, ne aducem aminte si ca Dumnezeu S-a descoperit oamenilor ca Treime, si ca 
Iisus S-a aratat oamenilor ca Hristos. Unde S-a aratat Hristos? Unde Si-a inceput lucrarea? S-a dus, oare, 
intr-un mare oras si S-a aratat acolo in slava Sa? Ori S-a urcat pe un multe inalt, ca o multime numeroasa de 
oameni adunata in jur sa-L priveasca de jos, ca pe o ciudatenie? Nu! Hristos S-a dus in pustie, la apa 
Iordanului, unde Ioan boteza poporul. Ioan propovaduia pocainta si ii chema pe pacatosi ca, in semn de 
pocainta, sa se boteze in Iordan. Si iata, tot ca un pacatos vine si Hristos si cere sa fie botezat. El, Care nu are 
pacat. S-a temut Ioan. „Tu trebuie sa ma botezi pe mine.” „Lasa asta acum – ii raspunde Iisus – caci asa ni se 
cuvine sa implinim toata dreptatea.” 

Adam a pacatuit prin mandrie, a vrut sa se inalte, sa fie ca Dumnezeu. Iar Hristos a venit sa plineasca 
dreptatea lui Dumnezeu, sa indrepte prin smerenie pacatul mandriei lui Adam. Adam a voit sa se inalte in 
fata lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Se smereste in fata omului. Hristos S-a coborat in apa si a primit botezul 
de la robul Sau. Tremurand, Ioan a pus mana pe Stapanul si Dumnezeul sau si Hristos Si-a plecat smerit 
capul in fata lui. Aceasta smerenie a lui Hristos a deschis cerul. S-au desfacut atunci cerurile si s-a auzit 
glasul lui Dumnezeu-Tatal: „Acesta este Fiul Meu cel iubit intru Care am binevoit. Acesta este Fiul Meu, 
Care S-a smerit pe Sine ca sa implineasca voirea Mea, este Fiul Meu cel adevarat, care Se micsoreaza ca pe 
om sa-l inalte”. Iar Duhul Sfant S-a pogorat din cer peste Iisus, intarind cuvintele Tatalui. Astfel, prin 
smerenie, Hristos a deschis cerul si a descoperit oamenilor taina Treimii dumnezeiesti. 

Dar de ce a facut asta tocmai pe apa, iar nu in vreun alt loc? Sa ne amintim cum a creat Dumnezeu lumea. 
Cand Dumnezeu a facut cerul si pamantul, „pamantul era nevazut si gol si Duhul lui Dumnezeu Se purta pe 
deasupra apelor”. Apoi Dumnezeu a despartit pamantul de apa, dar astfel incat apa sa ramana totusi peste tot 
caci este trebuincioasa oricarei fapturi. Nici omul nu poate trai fara apa si nici un fel de vietuitoare. Apa se 
gaseste in aer (ca umezeala); sa luam o mana de tarana de oriunde – si acolo e apa; se afla apa si in piatra, 
chiar daca noua ni se pare ca nu este; ea se afla si in piatra si cand Dumnezeu vrea, poate sa o scoata din ea, 
cum a facut in vremea lui Moise. „Al Domnului este pamantul si plinirea lui; lumea si toti cei ce locuiesc in 
ea. Acesta pe mari l-a intemeiat pe el si pe rauri l-a asezat pe el” – spune Psalmistul (Ps. 23, 1-2). „Cerurile si 
pamantul erau in vechime din apa si din apa s-au inchegat, prin cuvantul lui Dumnezeu – scrie Sfantul 
Apostol Petru – de aceea, lumea de atunci a fost potopita de apa si a pierit” (II Petru 3, 5-6). 

Cand omul a pacatuit, el a adus mania lui Dumnezeu nu numai asupra lui, ci si asupra intregii fapturi. Omul 
este cununa zidirii lui Dumnezeu; el a fost pus imparat al naturii. Iar cand imparatul s-a facut dusman al 
celuilalt imparat, atunci si intreaga lui imparatie a devenit o imparatie potrivnica. Pedeapsa a fost data nu 
numai omului, ci si intregii fapturi. „Stim ca toata faptura impreuna suspina si impreuna are dureri pana 
acum” (Romani 8, 22). Dar, faptura a fost supusa desertaciunii – nu din voia ei, ci din cauza aceluia care a 
supus-o” (Romani 8, 20). De aceea, iertarea vinovatului elibereaza si faptura din robia stricaciunii (Romani 
8, 21). Aceasta natura stricacioasa va fi nimicita si va fi preschimbata in cer nou si pamant nou, in care 
locuieste dreptatea (II Petru 3, 12-13). Pentru a face cu putinta aceasta preschimbare, pentru a pregati natura 
pentru starea nestricacioasa care va veni dupa Ziua cea infricosatoare, a venit Hristos la apele Iordanului. 

Cufundandu-Se in Iordan, Hristos a sfintit nu numai apele Iordanului, ci si intreaga fire, asa cum glasuieste 
Biserica in cantarile ei: „Hristos S-a aratat la Iordan, ca apele sa le sfinteasca” (tropar din ajunul sarbatorii), 
„Astazi firea apelor se sfinteste” (tropar cantat in timpul mersului la Iordan). Si, avand in vedere ca apa se 
gaseste peste tot, sfintind apele Hristos a pregatit natura ca si ea sa se bucure de urmarile jertfei pe care El a 
venit sa ne-o aduca. Dar nu este numai atat. El a dat apelor puterea sa spele pacatele omenesti. Botezul lui 
Ioan era numai un semn de pocainta. Botezul crestin este noua nastere, iertarea tuturor pacatelor. Prin apa a 
pedepsit Dumnezeu pacatele lumii dintai si a pierdut-o prin apa, la potop. Tot prin apa ii mantuieste acum 
Dumnezeu pe oameni, in taina botezului. 

Astfel, Hristos a sfaramat in apele Iordanului capul balaurului – asa cum se canta in cantarile bisericesti – 
care i-a inselat pe Adam si pe Eva, prin smerenia Sa si le-a descoperit oamenilor ca Dumnezeu este Treime; 
a sfintit apele, iar impreuna cu apele a pregatit si intreaga faptura sa primeasca cuvantul iertarii si pentru 
nestricaciune. Si atunci, biruindu-l inca o data pe diavol in pustie, Hristos a mers sa pregateasca oamenii 
pentru imparatia viitoare si Si-a inceput propovaduirea cu cuvintele: „Pocaiti-va, caci s-a apropiat imparatia 
cerurilor” (Matei 4, 17) sau, cum este scris in alta Evanghelie: „S-a implinit vremea si s-a apropiat imparatia 
lui Dumnezeu. Pocaiti-va si credeti in Evanghelie” (Marcu 1, 15). 



13 

Pana acum, Ioan Botezatorul propovaduia pocainta, pregatind calea Domnului. Acum insusi Domnul le 
striga oamenilor: „Pocaiti-va!”. Acest glas nu este adresat doar oamenilor traitori in vremea lui Hristos, ci 
cu aceste cuvinte Hristos li S-a adresat tuturor oamenilor din toate timpurile si din toate veacurile. Am auzit 
si noi aceste cuvinte in Evanghelie. Cat timp inca nu au incetat cantarile sarbatoresti ale Bobotezei, ele ne 
amintesc ca vremea pocaintei se apropie. 

Sa luam aminte! Nu sunt cuvinte de prooroc sau de inger, ci ale Domnului insusi. Sa ne pocaim si sa ne 
straduim in Postul care se apropie sa ne biruim patimile si sa primim iertarea pacatelor, pentru ca in veacul 
ce va sa vina sa intram in imparatia cea nestricacioasa, pe care Domnul ne-a pregatit-o. Amin. 

Bitolia (Serbia), 1928 

Cuvânt în ziua Botezului Domnului, înainte de sfinŃirea apelor 

Sf. Ioan Maximovici - Shanghai, 1947 

„S-a deschis cerul, si S-a coborat Duhul Sfant… in chip trupesc, ca un porumbel” peste Fiul lui Dumnezeu, 
Care statea in Iordan. Si glasul lui Dumnezeu-Tatal s-a auzit din cer: „Tu esti Fiul Meu cel iubit, intru Tine 
am binevoit” (Luca 3, 21-22; Mc. l, 11; Matei 3, 17). Deschis este si astazi cerul, si din nou Duhul Sfant Se 
pogoara deasupra apelor si Dumnezeu il marturiseste pe Fiul Sau. 

O, de s-ar deschide si ochii nostri sufletesti! O, de-ar putea urechile noastre sa auda glasuirile ceresti! 
Am vedea ca cerurile sunt deschise deasupra noastra. L-am vedea pe Fiul lui Dumnezeu stand printre noi si 
pe Duhul Sfant plutind deasupra noastra si am auzi glasul lui Dumnezeu vestind dumnezeirea Mantuitorului 
lumii. Am simti cum Duhul Sfant Se coboara deasupra apelor, cum le reda bunatatea pe care au avut-o la 
facerea lumii si le daruieste puteri tamaduitoare, cu care sa renasca natura cazuta. Noi insine ne-am 
acoperi de lumina, gurile noastre s-ar umple de duh si L-ar canta cu bucurie pe Cel ce ne-a intarit pe noi pe 
piatra credintei. Dar numai cei curati cu inima vad cele dumnezeiesti. Cei intunecati de pacat vazand 
nu vad si auzind nu aud.  

Oamenii au vazut cerul in timpul Botezului Domnului, dar numai Ioan Botezatorul a vazut ca cerul era 
deschis. Multi L-au vazut pe Domnul Iisus Hristos cand a venit la Iordan, dar Ioan a fost singurul care a 
simtit ca El era Fiul lui Dumnezeu intrupat, iar ceilalti il vedeau ca pe un om obisnuit, un dulgher si un fiu de 
dulgher. Se poate ca nu doar Ioan sa-L fi vazut pe Duhul Sfant pogorat deasupra Lui in chip de porumbel, 
dar numai el a priceput ca Acela este Duhul Sfant, in timp ce ceilalti l-au luat drept un simplu porumbel in 
zbor. Poate ca multi au auzit la Iordan glasul lui Dumnezeu-Tatal, dar numai Ioan a deslusit pe deplin 
marturia lui Dumnezeu despre Fiul Sau, in timp ce celorlalti li s-a parut ca aud un tunet deasupra apelor, la 
fel ca si mai tarziu, cand oamenii au luat drept tunet raspunsul din cer al lui Dumnezeu-Tatal la rugaciunea 
Fiului Sau (In. 12, 28-29). La fel si astazi, vedem norii acoperind cerul, dar nu vedem ca cerul este 
deschis, inspiram aerul, dar nu simtim Duhul Sfant pogorat asupra noastra si a apelor, auzim 
cuvintele cantarilor bisericesti, dar nu le pricepem puterea dumnezeiasca. 

Dar cu adevarat Se afla intre noi Cel ce a spus: „Unde sunt doi sau trei adunati in numele Meu, acolo sunt si 
Eu in mijlocul lor” (Matei 18, 20). Cu adevarat cerurile sunt acum deschise si Ziditorul lor il marturiseste 
acum pe Cuvantul Cel impreuna-vesnic cu El, si acum Se va pogori Duhul Sfant peste ape si le va sfinti. Prin 
harul lui Dumnezeu, apa va deveni izvor de sanatate sufleteasca si trupeasca, izvor de sfintire, a noastra, a 
caselor noastre si a intregii naturi si se va pastra nestricata vreme de multi ani, facandu-se un fel de glas al lui 
Dumnezeu, care vesteste ca Mantuitorul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu pogorat pe pamant ca sa 
ne renasca spre nestricaciune si sa ne aduca in Biserica cereasca. Sa ne deschidem inimile prin credinta si, 
deschizandu-ne gurile spre slavoslovire, sa strigam din adancul inimii: „Mare esti, Doamne, si minunate 
sunt lucrurile Tale si nici un cuvant nu este de ajuns pentru a lauda minunile Tale!”. 

 

Sf. Ioan Maximovici - Predici şi Îndrumări Duhovniceşti, Ed. Sophia, Bucureşti, 2006 
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Pr. Sofian - Predică la Ajunul Bobotezei 

Rostit duminica 5 ianuarie 1986, la Liturghie 

Frati crestini, 

Au trecut numai cateva zile de la Nasterea lui Iisus in staulul de la Betleem. Iisus Hristos, in marea Lui 
smerenie, primeste a Se naste acolo ca un rob, intr-un staul. Iata insa ca astazi, in ajunul marii sarbatori a 
Botezului Domnului, Iisus Hristos, la treizeci de ani impliniti, vine pe malul Iordanului, in mijlocul unei 
mari multimi. Pe sesurile intinse ale Iordanului, multimi din toata Tara sfanta erau cutremurate de 
glasul marelui botezator, sfantul Ioan. Ce putere a avut acest mare proroc care nu a facut minuni, n-a 
vindecat bolnavi, n-a inmultit paini, insa a cutremurat multimile, incat intrebau cu frica ce sa faca pentru 
ca sa se poata mantui! Si ii indruma sa faca milostenie cat mai multa si dreptate si [sa pazeasca] sfintenia 
vietii. Si iata, in acest freamat urias si rar intalnit in tara sfanta, in jurul marelui proroc Ioan Botezatorul, 
apare si Iisus din Galileea. 

In varsta de treizeci de ani, Iisus mergea incet, Se apropia de Ioan, printre multimi. Multimile nu-L cunosteau 
inca, dar Ioan spunea despre El, aratandu-L cu degetul: „Iata Mielul lui Dumnezeu care ridica pacatul 
lumii”. Iisus Se apropie de el si cere sa fie botezat. Un dialog impresionant are loc acolo, pe malul 
Iordanului, intre Iisus si Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan ii spune: „Doamne, eu am nevoie sa fiu botezat de 
Tine si Tu vii la mine”? si Iisus Ii spune: „Lasa acum, Ioane, boteaza-Ma ca sa implinim toata 
dreptatea”.[2] Si Ioan, cel cu chipul aspru, ca un mare profet din pustiurile Tarii sfinte, insa de o mare 
blandete si de o mare smerenie, accepta si Il boteaza pe Iisus Hristos. 

Cand boteza sfantul Ioan Botezatorul, marea multime intra in apele Iordanului si ramanea acolo pana 
isi spunea toate pacatele in public, dupa aceea iesea din apa. Iisus Hristos insa a intrat in apa, a fost 
botezat si indata a iesit din apa — spune evanghelistul Matei care era acolo, era martor. Iisus a iesit din apa, 
frati crestini, repede, pentru ca nu a avut pacat. O spune El singur in fata dusmanilor Sai: „Cine Ma poate 
invinui pe Mine de pacat?” 

Insa in clipa aceasta s-a deschis cerul — acel cer din Orient, albastru si luminos — si din cer apare Duhul 
Sfant in chip de porumbel peste Iisus Hristos, si sfantul Ioan il vede, iar un glas din cer se aude 
strigand: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe El sa-L ascultati”. In clipa aceasta, frati crestini, se arata in 
lume, in vazul lumii intregi, Sfanta Treime: Tatal rosteste cuvintele: „Acesta este Fiul Meu cel iubit”, Duhul 
Sfant in chip de porumbel si Mantuitorul Iisus in apele Iordanului. Se mai arata inca o data Duhul Sfant, 
Treimea intreaga, pe Tabor, cand Duhul Sfant apare in chip de lumina, o lumina neobisnuita, Dumnezeu 
Tatal, din nori, aceleasi cuvinte spunand: „Acesta este Fiul Meu cel iubit” si Fiul stralucind in marea lumina 
taborica, dumnezeiasca lumina. 

Aceasta este marea sarbatoare de la Iordan; ca maine, acum aproape doua mii de ani, a avut loc acest 
eveniment unic in istoria lumii, Botezul Fiului lui Dumnezeu. Intruparea a avut loc la Betleem, iar aici 
Botezul Domnului. De acum incolo se deschid cerurile, Duhul Sfant se pogoara si oamenii se apropie 
cu toata increderea de Dumnezeul cel Treimic, Tatal, Fiul si Duhul Sfant. 

Frati crestini, sfintii Parinti, si in mod deosebit Sfantul Ioan Damaschinul concentreaza aceste lucruri si ne 
invata ca de-a lungul istoriei lumii sunt opt botezuri — si am sa le citesc din Dogmatica su Izvorul de 
invatatura al sfantului Ioan Damaschinul, acest mare teolog, acest mare Parinte bisericesc al sfintei noastre 
Ortodoxii. Primul botez, spune sfantul Ioan, a fost botezul potopului. Se stie, cuvantul „botez” vine de la 
un cuvant grecesc, baptizo, care insemneaza „a scufunda”. Deci aici a fost scufundarea lumii intregi 
pentru pacatele lor si ale noastre. Al doilea botez, “prin mare si nor” in pustiul Sinaiului, cand poporul 
ales venea din Egipt in Tara sfanta (…). Al treilea, botezul legii vechi, caci “tot cei necurat se spala cu apa, 
ba inca isi spala si hainele, si astfel intra in tabara”, tot prin pustiul Sinaiului. „Al patrulea botez e botezul 
lui Ioan”, pe care-l intalnim, iata, maine, care a fost introductiv si conducea la pocainta pe cei botezati, 
ca sa creada in Hristos. «Eu», spune sfantul Ioan Botezatorul, «va botez pe voi cu apa, dar Cel care vine 
dupa mine va va boteza pe voi cu Duhul Sfant si cu foc». Asadar, Ioan curateste mai dinainte prin apa, 
in vederea Duhului. Al cincilea botez este Botezul Domnului, Mantuitorul Hristos, cu care S-a botezat 
El insusi. Se boteaza, nu pentru ca El a avut nevoie de curatire, ci pentru ca Si-a impropriat curatirea 
mea”, [...], a noastra a tuturora, „ca sa «zdrobeasca capetele balaurilor din apa», ca sa inece pacatul, ca sa 
inmormanteze pe tot Adamul cel vechi in apa, ca sa sfinteasca pe Botezator”, pe sfantul Ioan, „ca sa 
implineasca Legea, ca sa descopere taina Treimii, ca sa ne dea noua pilda si exemplu de a ne boteza si 



15 

noi. Noi ne botezam cu Botezul desavarsit al Domnului, cel prin apa si prin Duh. Se zice ca Hristos 
boteaza cu foc, pentru ca a revarsat harul Sfantului Duh peste sfintii apostoli in chipul limbilor de foc, 
dupa cum spune insusi Domnul: «Ioan v-a botezat pe voi cu apa, dar voi veti fi botezati cu Sfantul Duh si 
cu foc, nu mult dupa aceste zile»”— le spunea Mantuitorul in ziua intai a invierii, apostolilor Sai. 

„Al saselea botez este botezul prin care se dau pocainta si lacrimi, care este cu adevarat greu. Al 
saptelea botez este botezul prin sange si mucenicie, cu care insusi Hristos S-a botezat in locul nostru. El 
este foarte cinstit si fericit, pentru ca nu se pangareste a doua oara cu intinaciunea. Al optulea botez si ultimul 
nu este mantuitor, ci pe de o parte distruge rautatea — caci nu mai guverneaza rautatea si pacatul — iar pe 
de alta parte pedepseste necontenit. Acesta e botezul focului celui vesnic, dupa Judecata obsteasca”. 

„Marturisim un botez spre iertarea pacatelor, spre viata de veci. Botezul arata moartea Domnului. Ne 
ingropam, deci, prin botez impreuna cu Domnul, dupa cum spune dumnezeiescul Apostol. Dupa cum o 
data s-a savarsit moartea Domnului, tot astfel o data trebuie sa ne si botezam”. 

Sunt oameni, anumite secte, in care daca intra cineva, il boteaza a doua oara. Savarsesc un foarte 
mare pacat. 

„Ne botezam dupa cuvantul Domnului in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, iar prin 
aceste cuvinte suntem invatati marturisirea in Tatal, in Fiul si in Duhul Sfant. Asadar toti cei care au 
fost botezati in Tatal, in Fiul si in Duhul Sfant si au fost invatati prin aceasta o singura fire a Dumnezeirii 
in trei ipostasuri, si se boteaza din nou, acestia rastignesc inca o data pe Hristos, dupa cum spune 
dumnezeiescul Apostol: «Caci este cu neputinta ca cei odata luminati prin botez (…), sa se innoiasca 
iarasi prin pocainta, pentru ca ei rastignesc pentru a doua oara pe Hristos, Il batjocoresc»”. 

Asta fac cei ce se boteaza a doua oara, cu obraznicia si cu trufia lor. 

„Dar toti cei care nu au fost botezati in Sfanta Treime, trebuie rebotezati  (…). Dumnezeu ne-a facut pe 
noi pentru nestricaciune”, pentru cer, pentru Rai, pentru lumina, „dar pentru ca noi am calcat porunca 
Lui mantuitoare, ne-a condamnat la stricaciunea mortii. Totusi, ca sa nu fie raul vesnic, S-a pogorat, 
in virtutea milostivirii Sale, spre robi, si facandu-Se asemenea noua, ne-a rascumparat prin patima Sa. 
Ne-a izvorat noua, din sfanta Lui coasta, izvorul iertarii. Asa, apa izvorata din coasta Sa este spre 
renastere si inundarea pacatului si a stricaciunii, iar sangele este bautura pricinuitoare vietii vesnice”, 
adica Sfanta Impartasanie. „Ne-a dat porunca sa renastem prin apa si prin Duh Sfant, deoarece prin 
rugaciune si invocare”, prin chemarea aceasta a Duhului Sfant, „Sfantul Duh se pogoara asupra apei. Dar, 
pentru ca omul este suflet si trup, ne-a dat dubla si curatirea, prin apa si prin Duh Sfant. Duhul pe de-o 
parte reinnoieste in noi starea dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu, iar apa, pe de alta parte, curateste, 
prin harul Duhului Sfant, corpul de pacat si il elibereaza de stricaciune. Apa implineste icoana mortii, iar 
Duhul da arvuna vietii”. 

Frati crestini, aceste lucruri vi le-am spus acum, ca sa ne dam seama cu totii ce inseamna marea taina a 
sfantului botez. Prin Nasterea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu S-a smerit pana la intruparea Lui in chip 
de rob. Prin Botezul Domnului, omul s-a indumnezeit. Fara sa ne dam seama destul de bine, botezul, 
frati crestini, insemneaza renastere, nasterea din nou a fapturii omenesti. Se creeaza o noua faptura 
sufleteasca, omeneasca, duhovniceasca. Pruncul care se scufunda in apa botezului e luminos ca un inger, 
fara prihana, fara pacat si fara patimi. Pacatul stramosesc s-a distrus si pacatul pana in clipa aceasta, a 
botezului, de asemenea a fost desfiintat, incat pruncul apare in lumina dumnezeirii. 

De aceea, frati crestini, trecand prin taina botezului, Botezul Domnului, amintim de botezul nostru 
crestin, de pruncia noastra, de sfintenia vietii noastre; sa ne straduim, frati crestini, sa o inviem, sa ne 
rebotezam prin pocainta si lacrimi, cum spune la al cincilea botez despre care vorbeste sfantul Ioan 
Damaschinul. Sa ne pastram in curatia si in sfintenia vietii noastre, stiind foarte bine, cum spune sfantul 
apostol Pavel, ca in Imparatia lui Dumnezeu nimic necurat nu intra, numai sfintenia, numai curatia, 
numai lacrimi de pocainta — numai atit intra acolo. Cand intram cu tot bagajul de spurcaciuni ale vietii, 
suntem aruncati de la intrare. Ingerii pazitori cu sabii de foc ne arunca de la fata lui Dumnezeu. De aceea sa 
fim cu grija pentru viata noastra, pentru ca vom da seama de orice pacat nemarturisit si neiertat. Sa fim mai 
atenti la viata noastra, ca s-o savarsim in frica de Dumnezeu, in implinirea poruncilor si in sfintenia pe care 
Dumnezeu o vrea de la noi. Amin. 

 (in: Parintele SOFIAN, Editura Bizantina, 2007, Bucuresti) 
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Sf. Ioan Gura de Aur - Botezul Domnului 

Cu robii vine Stapanul, cu vinovatii Judecatorul, ca sa Se boteze. Dar nu te tulbura, ca intre acestia smeriti 
straluceste mai ales inaltimea Lui! 

"Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan catre Ioan ca sa fie botezat de el." 

Pentru ce te minunezi ca a primit sa fie botezat, ca a venit impreuna cu alti robi la un alt rob, cand a primit sa 
fie purtat in pantece fecioresc atata vreme, cand a primit sa Se nasca cu firea noastra, cand a primit sa fie 
palmuit, sa fie rastignit si sa patimeasca tot ce-a patimit? Lucru de mirare este ca, Dumnezeu fiind, a voit sa 
se faca om; toate celelalte urmeaza in chip logic. 

De aceea si Ioan, luandu-o inainte, spunea ceea ce a spus, ca nu-i vrednic sa-I dezlege cureaua incaltamintei 
Lui si toate celelalte, ca este Judecator, ca va rasplati fiecaruia dupa vrednicie, ca va da tuturora cu 
imbelsugare Duhul. 

Si pentru ca atunci cand il vezi ca vine la botez sa nu gandesti ceva rau, Ioan il opreste zicand: 

Botezul Domnului - "Eu am trebuinta sa fiu botezat de Tine, si Tu vii la mine?". 

Pentru ca botezul lui Ioan era un botez de pocainta, care-i facea pe oameni sa-si osandeasca pacatele lor si, 
deci, ca sa nu socotesti ca si Hristos a venit cu un astfel de gand la Iordan, Ioan iti indreapta mai dinainte 
socotinta asta, numindu-L Miel si Rascumparatorul tuturor pacatelor din lume. 

Se intelege de la sine ca este fara de pacat Cel Care poate ridica pacatele intregului neam omenesc. De aceea 
Ioan n-a spus: "Iata pe Cel fara de pacat!", ci ceva mai mult: "Iata pe Cel ce ridica pacatul lumii!", ca sa 
primesti cu deplina incredere si una si alta - si ca este fara de pacat si ca ridica pacatul lumii - iar odata ce-ai 
primit aceasta, sa intelegi ca a venit la botez pentru a randui altele. Pentru asta cand a venit la botez, Ioan I-a 
zis: "Eu am trebuinta sa fiu botezat de Tine, si Tu vii la mine?" Nu i-a spus: "Sa fii Tu botezat de mine?" S-a 
temut sa graiasca asa. 

Dar ce i-a spus? "Si Tu vii la mine?" Si ce-a facut Hristos? 

Ce-a facut mai tarziu cu Petru, aceea a facut si cu Ioan atunci. Petru L-a oprit sa-i spele picioarele; dar cand a 
auzit pe Domnul spunandu-i: "Ceea ce fac, tu nu stii acum; vei sti mai tarziu", si: "N-ai parte cu Mine", Petru 
nu s-a mai impotrivit si L-a lasat sa-i spele picioarele. Tot asa si Ioan Botezatorul, cand L-a auzit pe Domnul 
spunandu-i: 

"Lasa acum, ca asa se cuvine sa plinim toata dreptatea", indata I s-a supus. Nici lui Petru, nici lui Ioan, nu le 
placea sa vorbeasca fara masura, ci si-au aratat dragostea si supunerea, gandindu-se ca in toate sa se plece 
Stapanului. 

Uita-te ca Hristos il convinge pe Ioan sa-L boteze, tocmai pe temeiul banuielii ce-o avea ca nu-i vrednic. 
Hristos nu i-a spus: "Ca asa este drept", ci: "ca asa se cuvine". Pentru ca Ioan socotea ca este un lucru 
nevrednic ca Stapanul sa fie botezat de rob, Hristos a intrebuintat niste cuvinte care i-au rasturnat cu totul 
impotrivirea sa, ca si cum i-ar fi spus: "Nu fugi si nici nu impiedica botezul acesta, pentru ca socotesti ca nu 
se cuvine sa fiu botezat de tine. Tocmai de aceea: "Lasa - boteaza-Ma - pentru ca asa se cuvine". N-a spus 
numai "lasa", ci a adaugat si "acum". "Nu va fi totdeauna asa, ii spune Hristos, ci Ma vei vedea si asa cum 
doresti; acum, insa, fa ce-ti spun!" Apoi ii arata si pentru ce "se cuvine asa". 

Pentru ce, dar, "se cuvine asa"? 

"Pentru ca sa plinim toata legea", a raspuns Hristos. Ca aceasta a vrut sa arate prin cuvintele: "ca sa plinim 
toata dreptatea". Dreptatea este implinirea poruncilor. "Pentru ca am implinit toate celelalte porunci, spune 
Hristos, si a ramas numai aceasta, trebuie s-o adaug si pe aceasta. Am venit sa dezleg blestemul, care statea 
peste omenire prin calcarea legii. Trebuie, dar, ca Eu mai intai sa implinesc toate si, scotandu-va de sub 
osanda, sa pun capat legii. Se cuvine, dar, ca Eu sa implinesc toata legea, pentru ca se cuvine sa dezleg 
blestemul scris in lege impotriva voastra. De aceea am si luat trup si am venit". Atunci L-a lasat. 

Botezul Domnului - "Si dupa ce s-a botezat Iisus, indata a iesit din apa; si iata I s-au deschis cerurile si 
a vazut Duhul lui Dumnezeu pogorandu-Se ca un porumbel si venind peste El". 

Multi socoteau ca Ioan este mai mare decat Iisus, pe de o parte pentru ca Ioan traise tot timpul in pustie, 
pentru ca era fiu de arhiereu, pentru ca purta o imbracaminte ca aceea, pentru ca-i chema pe toti la botez si 
pentru ca s-a nascut dintr-o femeie stearpa, iar pe de alta parte, pentru ca Iisus era nascut de o fata sarmana - 



17 

ca nu era cunoscuta inca de toti nasterea din Fecioara - pentru ca locuise in casa, pentru ca traise la un loc cu 
toti oamenii, pentru ca purta haine la fel cu toti ceilalti, il socoteau mai mic decat Ioan si pentru ca nu stiau 
inca nimic de tainele mari ale lui Hristos. 

S-a mai intamplat apoi sa mai fie si botezat de Ioan, fapt care le intarea si mai mult banuiala, chiar daca n-ar 
fi fost nici una din pricinile de mai sus. Gandeau, deci, ca si Hristos este unul din cei multi. Ca isi spuneau: 
"N-ar fi venit la botez odata cu toti oamenii, daca n-ar fi fost ca unul din ei; Ioan este, deci, mai mare decat 
El si cu mult mai minunat". 

Prin urmare ca sa nu mai stapaneasca aceasta parere in mintea multora, cerurile s-au deschis cand S-a botezat 
Iisus, Duhul S-a pogorat si glas odata cu Duhul, propovaduind vrednicia Celui Unuia-Nascut. 

Dar pentru ca glasul care a spus: "Acesta este Fiul Meu cel iubit." parea multora mai potrivit lui Ioan decat 
lui Iisus - ca glasul din cer n-a spus: "Acesta, care Se boteaza", ci numai: "Acesta", asa ca fiecare din cei ce 
au auzit au banuit ca glasul a fost mai degraba despre cel ce boteaza decat despre cel botezat si din pricina 
vredniciei Botezatorului, dar si din pricina tuturor celor spuse - a venit Duhul in chip de porumbel, atragand 
glasul catre Iisus si facand tuturora cunoscut ca "Acesta" a fost spus nu despre Ioan care boteza, ci despre 
Iisus care Se boteza. 

Dar cum se face, m-ar putea intreba cineva, ca n-au crezut in Hristos odata ce s-au intamplat acestea?  

Si pe timpul lui Moise s-au facut multe minuni, desi nu asa de mari; si dupa toate acele minuni: vocile, 
trambitile si fulgerele, iudeii si-au turnat vitel de aur si s-au inchinat idolului Beelfegor. Aceiasi iudei, care 
au fost de fata si au vazut invierea lui Lazar, atat de putin au crezut in Cel ce facuse minunea incat adeseori 
au incercat sa-L omoare. 

Deci daca, vazand inaintea ochilor invierea mortilor, au fost atat de rai, pentru ce te mai minunezi ca n-au 
primit glasul pogorat de sus? Cand sufletul e lipsit de judecata si stricat si mai este stapanit si de invidie, nu 
crede in minune; cand, insa, e cu judecata, primeste cu credinta totul si n-are nevoie de minuni. 

Nu spune, deci, ca n-au crezut, ci cauta altceva: daca s-a facut tot ce trebuia pentru a-i face sa creada. Acest 
fel de aparare l-a intrebuintat Dumnezeu prin profet, pentru a arata ca a facut totul pentru a-i intoarce pe 
iudei. Astfel cand iudeii erau pe cale de a pieri si aveau sa fie dati celei mai grele pedepse, Dumnezeu spune 
prin profetul Isaia: "Ce trebuia sa fac viei acesteia si n-am facut?", pentru ca nu cumva iudeii, din pricina 
rautatii lor, sa invinuiasca purtarea de grija a lui Dumnezeu. 

Acelasi lucru cauta-l si aici: Ce trebuia sa se faca si nu s-a facut? Si ori de cate ori e vorba de purtarea de 
grija a lui Dumnezeu, foloseste-te de acest fel de aparare fata de cei care, incercand sa o atace, fac vinovat pe 
Dumnezeu de rautatile multora. 

Iata cate lucruri minunate s-au facut la botez! Si acestea sunt numai inceputul celor viitoare! Nu s-a deschis 
inca raiul, ci cerul se deschide! Sa aman, insa, pentru altadata cuvantul meu catre iudei! Acum, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, sa revin la talmacirea Evangheliei. 

Botezul Domnului - "Si dupa ce a fost botezat Iisus, indata a iesit din apa si iata I s-au deschis 
cerurile". Pentru ce s-au deschis cerurile? 

Ca sa afli ca si la botezul tau s-au deschis cerurile, ca Dumnezeu sa te cheme spre patria cea de sus si sa te 
induplece sa n-ai nimic comun cu pamantul. Iar daca n-ai vazut, nu fi necredincios! La inceputurile 
crestinismului s-au aratat totdeauna infatisari vazute ale lucrurilor mai presus de fire si duhovnicesti precum 
si semne ca acestea, din pricina celor care erau mai putin priceputi, care aveau nevoie de infatisari vazute si 
care nu puteau avea nici o intelegere pentru cele nemateriale, ci ii uimeau numai cele vazute. 

S-au facut acestea, odata si la inceput, pentru ca sa crezi, chiar daca mai tarziu nu s-au mai facut minuni. Pe 
timpul apostolilor s-a facut sunet de suflare de vant ce vine repede si s-au aratat infatisari de limbi de foc; dar 
nu pentru apostoli, ci pentru iudeii care erau atunci de fata. Chiar daca acum nu se mai fac semne vazute, 
totusi credem in cele ce s-au aratat odata. 

Atunci la botez s-a aratat si porumbelul ca sa arate, ca si cum ar fi aratat cu degetul, celor de fata si lui Ioan pe 
Fiul lui Dumnezeu. Dar nu numai pentru aceasta, ci ca sa afli si tu ca vine Duhul si peste tine cand te botezi. 

Noi, deci, n-avem nevoie de infatisare vazuta, deoarece credinta noastra tine loc de minuni. Ca n-au nevoie 
de minuni credinciosii, ci necredinciosii. 

Dar pentru ce S-a pogorat Duhul in chip de porumbel?  
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Porumbelul este o pasare blanda si curata. Si s-a aratat in chip de porumbel, pentru ca Duhul Sfant este duh 
de blandete. De altfel porumbelul ne mai aduce aminte si de o istorie veche. De demult, cand potopul a 
cuprins toata fata pamantului si tot neamul omenesc era amenintat cu pieirea, s-a aratat aceasta pasare; a 
aratat ca a incetat potopul si prin ramura de maslin, pe care a adus-o, a binevestit linistea obsteasca a lumii. 
Toate acestea au fost o preinchipuire a celor viitoare. 

Pe vremea aceea faptele oamenilor erau cu mult mai rele si oamenii erau vrednici de mult mai mare 
pedeapsa. Iti aduc aminte de istoria aceasta, ca sa nu deznadajduiesti. Ca si atunci, desi faptele erau de 
deznadajduit, totusi Dumnezeu a adus dezlegare si indreptare; atunci prin pedeapsa; acum, insa, prin har si 
dar nespus. 

De aceea se arata si la botez porumbelul, nu aducand o ramura de maslin, ci aratand pe Cel ce ne elibereaza 
din toate relele si dandu-ne bune nadejdi. Porumbelul nu , mai scoate din corabie un singur om, ci, aratandu-
se, ridica la cer intreaga lume, iar in loc de stalpare de maslin aduce intregii lumi infierea. 

Gandeste-te, dar, la maretia darului, sa nu socotesti ca vrednicia Duhului este mai mica pentru ca s-a aratat in 
o infatisare ca aceasta. Ca aud chiar pe multi spunand, ca pe cat e de mare deosebirea intre om si porumbel, 
pe atat de mare e deosebirea intre Hristos si Duhul, pentru ca Hristos S-a aratat in fire omeneasca, iar Duhul 
in chip de porumbel. 

Ce putem spune fata de acestea? Ca Fiul lui Dumnezeu a luat fire de om, dar Duhul Sfant n-a luat fire de 
porumbel. De aceea si evanghelistul n-a spus: "In fire de porumbel" ci: "In chip de porumbel". Mai tarziu nu 
s-a mai aratat sub aceasta infatisare, ci numai atunci la botez. Iar daca spui ca din pricina aceasta vrednicia 
Duhului e mai mica, se va gasi, intemeiat pe acest fel de judecata, ca heruvimii sunt cu mult superiori 
Duhului Sfant, pe cat de superior este vulturul fata de porumbel, ca heruvimii sunt infatisati in chip de 
vulturi. Ingerii chiar ar trebui sa fie superiori Duhului, ca adeseori s-au aratat in chip de oameni. Dar nu-i asa, 
nu-i asa! Altceva este adevarul intruparii Fiului lui Dumnezeu si altceva pogoramantul unei infatisari 
trecatoare. Nu fi nerecunoscator, dar, fata de Binefacator, nici nu rasplati cu fapte si ganduri rele pe Cel ce ti-
a daruit izvorul fericirii. 

Unde-i vrednicia infierii, acolo-i si stergerea pacatelor si darea tuturor bunatatilor. De aceea a incetat botezul 
iudaic si a inceput botezul nostru. Ceea ce s-a intamplat cu pastele iudaic, se intampla si cu botezul. 

La Cina cea de Taina s-au intalnit amandoua pastele: si pastele iudaic si pastele nostru; Hristos a pus unuia 
capat, iar celuilalt i-a dat inceput. Si acum la Iordan a implinit botezul iudaic, dar in acelasi timp a deschis 
usile botezului Bisericii; precum atunci la o singura masa, tot asa acum la un singur rau, a savarsit si umbra, 
dar a adaugat si adevarul. 

Numai botezul nostru are harul Duhului; al lui Ioan era lipsit de acest har. De aceea cu nimeni altul din cei 
botezati de Ioan nu s-a intamplat minunea aceasta, ci numai cu Acela Care a dat botezul nostru, ca sa afli pe 
langa cele spuse si aceea ca nu curatia celui ce boteza, ci puterea Celui botezat a facut aceasta. 

Atunci si cerurile s-au deschis si Duhul S-a pogorat. Deschizandu-se portile cele de sus, trimitand de acolo 
Duhul si chemandu-ne in patria cea din ceruri, Hristos ne duce de la vechea vietuire la noua vietuire. Nu 
numai ca ne cheama, ci ne da si cea mai mare vrednicie. Nu ne-a facut ingeri si arhangheli, ci fii ai lui 
Dumnezeu, fii iubiti; si astfel ne da sa mostenim cerul. 
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Predică a Mitropolitului Augustin de Florina la Botezul Domnului 

Astăzi, evlavioasa Biserică încheie Dodekaimeron-ul. Dodekaimeron-ul este ciclul sărbătorilor de bucurie, 
care încep cu Naşterea lui Hristos şi se încheie cu Botezul Lui. Zilele sunt douăsprezece, dacă se lasă la o 
parte Ajunul Bobotezei care este zi de post. 

În ziua Naşterii Domnului l-am văzut pe Hristos prunc în peşteră. Pe 1 ianuarie l-am văzut prunc de 
opt zile tăindu-se împrejur şi primind numele de Iisus. Şi astăzi îl vedem „bărbat desăvârşit“ (Efeseni 4, 
13), la vârsta de 30 de ani, venind la repejunile Iordanului să fie botezat. 

În jurul botezului se nasc anumite întrebări, care cer explicaŃii. 

*** 

- O nedumerire este următoarea: Din Evanghelii cunoaştem viaŃa lui Hristos. InformaŃiile însă ajung până 
acolo când Hristos de doisprezece ani a mers la Ierusalim, s-a închinat în Templul lui Solomon, a rămas 
acolo trei zile şi i-a uimit pe înŃelepŃii lui Israel cu întrebările şi cu răspunsurile Lui. Apoi, Evangheliile 
tac. Există un gol. Unde a fost şi ce a făcut Hristos de la 12 până la 30 de ani? Duşmanii credinŃei 
exploatează acest gol. Şi ce zic?! Că în această perioadă (de 18 ani) a călătorit şi s-a dus departe, în Ńări 
diferite, şi în special în spaŃiul misticismului empatic, în Indii, şi acolo a învăŃat înŃelepciunea pe care apoi 
a propovăduit-o. 

Minciună! Hristos nu s-a dus nicăieri. Cum se demonstrează asta? O spune Evanghelia. Vă explic lucrul 
acesta şi printr-un exemplu. Eu, prin harul lui Dumnezeu, provin dintr-un mic sat din Ciclade. Dacă mergeŃi 
acolo, în satul meu, vă vor spune lucruri despre viaŃa mea: că eram mic, că am mers la şcoala primară, că am 
mers la gimnaziu, că am mers la universitate, şi că…, şi că… Toate le ştiu. Pentru că lucrurile acestea se 
discută. Cunosc detaliile vieŃii fiecărui consătean. Într-un sat mic a locuit şi Hristos, în Nazaret; de aceea s-
a numit Nazarinean. Aşadar când s-a făcut mare, de 30 de ani, şi a propovăduit în Nazaret, ce spuneau? 

- Curios lucru! Ăsta la şcoală nu s-a dus: „Cum de ştie acesta carte fără să fi învăŃat?” (Ioan 7, 15), că ştie 
atâtea lucruri?!… 

CompatrioŃii lui, adică, mărturisesc că nu a plecat din cercul Nazaretului, ci – ce a făcut? – în această 
perioadă de 18 ani era acolo primul muncitor. 

Să audă aceasta toŃi acei părinŃi ai muncii şi falşi ocrotitori care profită de muncitori. Domnul nostru 
Iisus Hristos a fost muncitor, cu bătături în mâini. Sărac, slujea în atelierul Sfântului Iosif ca să se 
întreŃină pe El şi pe Sfânta Lui Maică. Există şi o icoană, care-L prezintă în atelierul tâmplăresc al părutului 
Său tată, Ńinând în mâini un ferăstrău şi o teslă şi muncind. 

Iată aşadar unde a fost Hristos de la 12 până la 30 de ani. Dacă ar fi fost în alte Ńări, ar fi cunoscut-o 
compatrioŃii Săi, dar ei mărturisesc, că nu S-a dus. De aceea sunt uimiŃi, nu se pricep cum cunoaşte 
„carte, fără să fi învăŃat”. 

- O altă nedumerire este următoarea: Cunoaştem că fiecare om este păcătos. Unul singur a fost fără de 
păcat – Hristos. Însă atunci se naşte întrebarea: Dacă este fără de păcat, de ce s-a botezat? 

Răspundem: 

Iisus s-a botezat pentru a Se face cunoscut oficial. Până în clipa aceea era un anonim. Nu-L cunoştea 
nimeni. Cine ar fi presupus că sub acel muncitor cu fierăstraie şi ciocane se ascundea Creatorul universului, 
Mesia cel aşteptat? Şi chiar Înainte-Mergătorului era necunoscut. Acum devine cunoscut tuturor. 

Iisus s-a botezat şi pentru a se arăta Taina Sfintei Treimi. În clipa Botezului s-a arătat adevăratul 
Dumnezeu, care era necunoscut în toată perioada antică. Strămoşii noştri atenieni în „vestita cetate” 
ridicaseră un altar „Dumnezeului necunoscut” (Fapte 17, 23). Aşadar, la repejunile Iordanului S-a arătat 
adevăratul Dumnezeu. Cum s-a arătat? Drept Sfânta Treime. Un singur Dumnezeu – Trei Persoane: 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. O taină de necuprins! Ce exemplu să aduc? Iată ceva ce n-am ştiut: când are 
loc diviziunea atomului, se spune că are loc emiterea a trei particule; unul este atomul şi emite trei particule. 
Cele trei devin nouă şi aşa mai departe; cresc potrivit progresului geometric. Este şi aceasta o imagine 
asemănătoare, dar orice am spune nu putem să explicăm taina cea mare. De altfel, putem oare să explicăm 
măcar tainele cele mai mici ale naturii? Matematicianul Einstein zice: „Înotăm în oceanul tainei”. De aceea, 
aici, dincolo de logică şi de cele cinci simŃuri, este nevoie de „al şaselea simŃ”, adică de credinŃă. Prin 
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credinŃă ne apropiem de marea taină, iar viermii de noi, fiinŃe mici şi lipsite de importanŃă, ne plecăm 
grumazul şi zicem: Sfântă Treime, Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte,miluieşte lumea. 

Arătarea Sfintei Treimi astăzi – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. S-au deschis cerurile. S-au tulburat apele. 
„Iordanul s-a întors înapoi” (Psalmul 113, 3).  S-a arătat un porumbel, simbol al purităŃii şi al curăŃiei. Şi s-a 
auzit un glas: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Matei 3, 17). 

Hristos s-a botezat şi pentru a se face pildă creştinilor. El însuşi nu avea nevoie de botez; noi avem 
nevoie de curăŃia pe care o dăruieşte taina. Apa cristelniŃei nu este o apă comună – dacă crezi, desigur – 
dacă nu crezi, e dreptul tău. Din clipa în care preotul îşi pune epitrahilul şi binecuvintează, din ceasul acela 
apa primeşte deja o putere făcătoare de minuni, văzută prin credinŃă; în cristelniŃă se îngroapă Adam 
cel vechi cu toate păcatele lui, iar omul iese mai alb chiar decât zăpada. Aceasta este credinŃa noastră. 
Aşadar botezul lui Hristos s-a făcut pildă pentru noi. 

- În sfârşit, încă o întrebare. Se botează omul matur, pentru că este păcătos; dar pruncii nevinovaŃi de ce 
să se boteze?  

Răspuns: 

- Pentru că poartă păcatul strămoşesc. Unii vor râde, auzind acestea; dar azi vine ştiinŃa, psihologia, să 
confirme că acest lucru este adevărat. Doar că o spune cu alte cuvinte. Nu am vreme să vă vorbesc despre 
păcatul strămoşesc. Pe scurt, zic doar că omul, chiar născut, poartă în el sămânŃa stricăciunii, sămânŃa 
păcatului. Lucrul acesta în limbaj ştiinŃific se numeşte „ereditate”, şi este acceptat de toŃi. Dacă însă îi zici 
„păcat strămoşesc” sunt deranjaŃi. Aşadar, copilul are şi el o oarecare vină; şi, de aceea, are loc Botezul, ca să 
se şteargă vina, care provine din păcatul strămoşesc. 

*** 

IubiŃii mei, am dezlegat câteva nedumeriri. Ce a făcut Hristos de la 12 până la 30 de ani. De ce Hristos, dacă 
este fără de păcat, s-a botezat la Iordan. De ce se botează şi copiii mici. Acum îmi veŃi spune: 

- Noi ne-am botezat, şi trebuia ca în continuare să păstrăm neîntinată haina, să nu săvârşim vreun păcat 
după Botez. Dar, din nefericire, şi după Sfânta Taină am căzut iarăşi şi suntem cufundaŃi în păcate. 
Trebuie deci să deznădăjduim? 

Nu, nu! De mii de ori dacă păcătuieşti şi cazi, să nu deznădăjduieşti. Ridică-te din nou, deoarece există 
şi un alt botez, cum spun PărinŃii Bisericii: este lacrima de pocăinŃă şi de mărturisire. Lacrimile lui Petru, 
ale femeii păcătoase, lacrimile miilor care s-au pocăit. 

Multe sunt lacrimile în lume. Există vreun om care să nu fi plâns? „Valea plângerii” se numeşte pământul 
(Psalmul 83, 6). Dar de obicei acestea sunt lacrimi deşarte, nefolositoare. Pentru că oricât ai plânge, de pildă, 
pentru  un mort, nu poŃi să-l înviezi. Există însă şi alte lacrimi preŃioase, lacrimi rare. Sunt lacrimile de 
pocăinŃă. DaŃi-mi, daŃi-mi, păcătoşilor, o astfel de lacrimă! Această lacrimă, pe care o verşi aici pentru 
păcatele tale, are aceeaşi putere ca Iordanul. Această lacrimă se preface în râul Iordan, devine ocean, în 
care se spală păcatele lumii, ale tuturor generaŃiilor. Şi atunci Hristos este lăudat şi slăvit înru toŃi vecii. 
Amin. 

+ Episcopul Augustin 

(Omilia Mitropolitului de Florina, părintele Augustin Kantiotis 

în Sfânta Biserică a Sfântului Pantelimon, Florina, 06.01.1985) 

(traducere din elină: monahul Leontie) 
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Sf. Ignatie Briancianinov - Cuvant de invatatura la Dumnezeiasca Aratare 

Acesta este Fiul Meu Cel iubit, intru Carele am binevoit, pe Acesta sa-L ascultati (Mt.3,17; 17,5). “Asa a 
glasuit catre oameni Dumnezeu Tatal Cel mai inainte de veci despre Dumnezeu Fiul Cel mai inainte de veci, 
atunci cand Fiul, dupa voia Tatalui si prin lucrarea Duhului, S-a inomenit din Fecioara si a savarsit mantuirea 
omenirii pierite. Fratilor, sa dovedim ascultare fata de Fiul lui Dumnezeu, asa cum o doreste de la noi 
Dumnezeu, ca sa odihneasca asupra noastra harul dumnezeiesc! Poate va spune cineva: “As fi vrut si eu 
sa Il ascult pe Fiul lui Dumnezeu – dar cum as putea asta, cand au trecut deja aproape doua mii de ani de 
cand Domnul nostru Iisus Hristos a petrecut pe pamant cu trupul si a propovaduit invatatura Sa cea 
atotsfanta?“ 

Sa fim mereu cu Hristos, sa ascultam neincetat preadulcele Lui glas, sa ne hranim cu invatatura Lui cea de 
viata facatoare este foarte lesne: Domnul Iisus Hristos petrece cu noi pana acum. El petrece cu noi in 
Sfanta Sa Evanghelie, petrece cu noi prin mijlocirea Sfintelor Taine ale Bisericii, petrece prin pretutindeni-
fiintarea si prin atotputernicia Sa, petrece in chip atotimbelsugat, precum se cade sa petreaca Dumnezeu, Cel 
Nemarginit si Atotdesavarsit. Domnul vadeste petrecerea Sa impreuna cu noi prin slobozirea sufletelor din 
robia pacatului, prin impartirea darurilor Sfantului Duh, prin semne si minuni multe. 

Cei ce doresc a se apropia de Domnul si a se insoti cu El pe veci prin insotirea cea atotfericita trebuie 
sa inceapa aceasta lucrare sfanta prin cercetarea cu toata osardia a cuvantului lui Dumnezeu: prin 
cercetarea Evangheliei, in care e ascuns Hristos, din care vorbeste si lucreaza Hristos. Cuvintele 
Evangheliei duh sunt, si viata sunt (Ioan 6, 63). Ele prefac omul trupesc in om duhovnicesc, dand viata 
sufletului omorat de pacat si de desertaciunea vietii. Ele duh sunt si viata sunt: fereste-te ca nu cumva sa 
talcuiesti marele cuvant al Duhului cu ratiunea ta cea taratoare pe pamant; fereste-te ca nu cumva sa 
talcuiesti cuvantul cel preaplin de infricosata putere a lui Dumnezeu asa cum lesne se poate infatisa 
sufletului tau mort, inimii tale moarte, mintii tale moarte. Cuvantul rostit de Sfantul Duh e talcuit doar 
de Sfantul Duh. 

Cei ce doriti a va apropia de Domnul ca sa ascultati invatatura Lui cea dumnezeiasca, ca sa fiti inviati si 
mantuiti de El, apropiati-va, stati inaintea Domnului cu cea mai mare evlavie si cu cea mai sfanta frica, asa 
cum stau inaintea Lui sfintii ingeri, heruvimii si serafimii Lui! Prin smerenia voastra faceti cer din pamantul 
pe care stati – si Domnul va va grai din Sfanta Sa Evanghelie ca ucenicilor Sai iubiti! Iar Sfintii Parinti, 
care au talcuit Sfanta Evanghelie cu darul Sfantului Duh, sa va fie indrumatori spre intelegerea cea 
intocmai si fara gres a Sfintei Evanghelii. Nenorocit lucru este a te apropia de Evanghelie, de Domnul 
Iisus Hristos, Care traieste in Evanghelie, fara evlavia cuvenita, cu obraznicie si cu nadajduire in sine. 
Domnul primeste numai pe cei smeriti, preaplini de constiinta propriei pacatosenii si nimicnicii, 
preaplini de pocainta, iar de la cei mandri Se intoarce. Intoarcerea fetei Domnului de la obraznicul 
ispititor – asa-l numesc pe ascultatorul neevlavios, usuratic si rece – il loveste pe acesta cu moartea vesnica. 
De Dumnezeu insuflatul batran Simeon a vestit despre Dumnezeu-Cuvantul intrupat: Iata, Acesta este pus 
spre caderea si scularea multora intru Israil, si spre semnul caruia i se va zice impotriva (Lc.2, 34). 
Cuvantul lui Dumnezeu e piatra, piatra de o marime si greutate nemasurata, si cel ce va cadea peste piatra 
aceasta va fi sfaramat cu sfaramare de nevindecat (Mt.21, 44). 

Fratilor, sa fim ascultatori evlaviosi si lucratori ai Cuvantului lui Dumnezeu! Sa aratam supunere 
Tatalui Ceresc, Care din Sfanta Evanghelie a glasuit catre noi despre iubitul Sau Cuvant: Acesta este Fiul 
Meu Cel iubit, intru Carele am binevoit, pe Acesta sa-L ascultati. Pe Acesta sa-L ascultam! Pe Acesta sa-L 
ascultam si bunavoirea Tatalui Ceresc va odhni asupra noastra in vecii vecilor. Amin”. 

 

Predica Sf. Ignatie Briancianinov la Duminica dupa Botezul Domnului: 
POCAITI-VA! 

“Pocaiti-va si credeti in Evanghelie! Pocaiti-va ca s-a apropiat Imparatia Cerurilor (Mc. I, 15).  Acestea au 
fost cele dintai cuvinte ale propovaduirii Dumnezeului – Om. Aceleasi cuvinte ni le graieste si acum prin 
mijlocirea Evangheliei. Atunci cand pacatul a prins in lume cea mai mare putere, s-a pogorat in ea 
Doctorul Cel Atotputernic. S-a pogorat pe taramul surghiunului, pe taramul tanjirilor si patimirilor noastre 
– dupa care urmau muncile cele vesnice in iad -, binevestind izbavirea, bucuria, tamaduirea tuturor 
oamenilor pana la unul. Pocaiti-va! 
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Puterea pocaintei este intemeiata pe puterea lui Dumnezeu: Doctorul este Atotputernic si doctoria data 
de El este atotputernica. Atunci, in vremea propovaduirii Sale pe pamant, Domnul i-a chemat la tamaduire pe 
toti cei bolnavi de pacat si n-a recunoscut niciun pacat ca fiind de netamaduit. Si acum continua sa-I cheme 
pe toti; fagaduieste si daruieste iertarea oricarui pacat, tamaduirea oricarei boli a pacatului. Voi, care 
pribegiti pe acest pamant, voi toti, care nazuiti sau sunteti trasi spre calea cea larga in zarva care nu 
mai amuteste a grijilor, distractiilor si veseliilor lumesti, prin flori amestecate cu spini, care grabiti pe 
acest drum catre un sfarsit pe care toti il cunosc si pe care toti il uita, catre mormantul intunecos, catre 
o vesnicie si mai intunecoasa si cumplita, opriti-va! Dezmeticiti-va din vraja lumii, care va tine fara 
contenire in robie! Plecati-va urechea la ceea ce graieste Mantuitorul, luati aminte cum se cuvine la 
cuvintele Lui! 

Pocaiti-va si credeti in Evanghelie, va spune El, pocaiti-va ca s-a apropiat Imparatia Cerurilor. Foarte mare 
nevoie aveti voi, care pribegiti pe pamant, sa luati deplin aminte la acest indemn cu adevarat folositor, 
mantuitor; altminteri, veti ajunge la mormant, veti ajunge la pragul si la portile vesniciei fara a fi 
dobandit nicio farama de intelegere adevarata nici despre vesnicie, nici despre indatoririle celui ce 
intra in ea, pregatindu-va in ea doar indreptatitele pedepse pentru pacatele voastre. 

Cel mai greu pacat e nepasarea fata de cuvintele Mantuitorului, dispretuirea Mantuitorului. Pocaiti-va! 

Amagitoare, inselatoare calea vietii pamantesti: pentru cei care o incep, ea pare o arena fara sfarsit, 
plina de adevaruri, iar celui ce o termina ii pare calea cea mai scurta cu putinta, plina de vise desarte. 
Pocaiti-va! 

Pacatosul orbit, care isi intrebuinteaza intreaga viata pamanteasca, toate puterile sufletului si ale trupului 
pentru a dobandi slava, bogatie si toate celelalte agoniseli si intaietati supuse stricaciunii va trebui sa 
paraseasca toate acestea in clipele cand de pe suflet cu sila se va dezbraca haina sa – trupul – atunci cand 
sufletul va fi dus de ingeri neinduplecati la judetul Dreptului Dumnezeu, judet pe care el nu-l stie, judet pe 
care il dispretuieste. Pocaiti-va!  

Se ostenesc, se grabesc oamenii sa se imbogateasca in cunostinte – insa numai cu cele de putin pret, 
potrivite numai pentru vremelnicie, care sunt bune doar pentru a plini nevoile, inlesnirile si poftele 
vietii pamantesti. Cunoasterea si lucrarea cu adevarat trebuincioase, singurele pentru care ne-a fost daruita 
viata pamanteasca – cunoastrerea lui Dumnezeu si impacarea cu El prin mijlocirea Rascumparatorului – le 
dispretuim cu desavarsire. Pocaiti-va! 

Fratilor! Sa aruncam fara patima, in lumina Evangheliei, o privire in viata noastra. Desarta e ea! Toate 
bunatatile ii sunt luate prin moarte – si adeseori, prin felurite intamplari neasteptate, chiar inainte de moarte. 
Nevrednice sunt aceste bunatati stricacioase, asa degraba pieritoare, a fi numite “bunatati”! Ele sunt, mai 
degraba, amagiri si curse. Cei ce se poticnesc in aceste curse si se incurca in ele se lipsesc de 
adevaratele, vesnicile, cerestile, duhovnicestile bunatati, care se dobandesc prin credinta in Hristos si 
urmarea Lui pe calea cea de taina a trairii evanghelice. Pocaiti-va! 

In ce orbire cumplita ne aflam! Cat de limpede dovedeste aceasta orbire caderea noastra! Vedem moartea 
fratilor nostri; stim ca nu vom scapa de ea nici noi, ba poate ca foarte degraba ni se va infatisa, fiindca 
niciunul dintre oameni n-a ramas pentru totdeauna pe pamant, vedem ca multora si inainte de moarte 
li se destrama pamanteasca bunastare, ca adeseori ea se preschimba intr-o restriste asemenea unei 
gustari a mortii in fiecare zi. In ciuda acestei marturii atat de vadite a faptelor, alergam numai dupa 
bunatatile cele vremelnice ca si cum ele ar fi statornice si vesnice. Doar asupra acestora se indreapta toata 
luarea noastra aminte! Dumnezeu e uitat! Uitata este vesnicia cea mareata si totodata infricosatoare! 
Pocaiti-va! 

Ne vor trada, fratilor, negresit ne vor trada toate bunatatile stricacioase: pe bogati ii va trada bogatia 
lor, pe cei slaviti, slava lor, pe cei tineri, tineretea lor, pe cei intelepti, intelepciunea lor. Numai un 
singur bun vesnic si nemincinos poate omul sa dobandeasca pe pamant: adevarata cunostinta a lui 
Dumnezeu, impacarea si unirea cu Dumnezeu care ne sunt daruite de Hristos; insa pentru primirea acestor 
bunatati neintrecute trebuie sa lasam viata pacatoasa, trebuie s-o uram. Pocaiti-va! Pocaiti-va! 

Ce inseamna a te pocai? Inseamna a-ti da seama de pacatele tale, a te mahni pentru ele, a le parasi – iata 
raspunsul dat de un mare sfant parinte la aceasta intrebare – si a nu te mai intoarce la ele. In acest chip multi 
pacatosi s-au prefacut in sfinti, multi nelegiuiti au devenit drepti. Pocaiti-va! 
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Lepadati de la voi nu doar pacatele invederate – omorul, furtul, desfranarea, clevetirea, minciuna -, ci 
si distractiile cele pierzatoare, ci si inchipuirile nelegiuite, ci si gandurile cele fara de lege – tot, tot ce este 
oprit de Evanghelie. 

Viata pacatoasa dinainte spalati-o cu lacrimile pocaintei nefatarnice. Nu-ti spune intru deznadejdea si 
imputinarea ta sufleteasca: “Am cazut in pacate grele; am dobandit deprinderi pacatoase de multa vreme prin 
viata mea pacatoasa: cu timpul, ele s-au prefacut intr-o a doua fire, imi fac pocainta cu neputinta“. Aceste 
cugete intunecate ti le insufle vrajmasul tau, pe care tu inca nu l-ai priceput: el stie puterea pocaintei, se 
teme ca pocainta te va scoate de sub puterea lui si se straduieste sa te rupa de pocainta, punand o neputinta 
nascocita de el pe seama doctoriei atotputernice a lui Dumnezeu. Cel Ce a randuit pocainta e Facatorul tau, 
Cel Ce te-a zidit din nimic. Cu atat mai usor Ii va fi sa te rezideasca, sa prefaca inima ta: sa faca o inima 
iubitoare de Dumnezeu dintr-o inima iubitoare de pacat, sa zideasca o inima noua, duhovniceasca, sfanta, 
dintr-o inima inrobita simturilor, trupeasca, plina de ganduri rele si iubitoare de placeri. 

Fratilor! Sa cunoastem negraita iubire a lui Dumnezeu fata de firea omeneasca ce a cazut. Domnul s-a 
inomenit ca prin inomenirea Sa sa poate lua asupra Sa pedepsele meritate de oameni si prin patimirea Celui 
Atotsfant sa-I rascumpere de pedeapsa pe cei vinovati. Ce L-a atras la noi, aici pe pamant, in tara 
surghiunului nostru? Dreptatile noastre, oare? Nu! L-a atras la noi starea jalnica in care ne aruncase 
pacatosenia noastra. Pacatosilor! Sa prindem curaj. Pentru noi, anume pentru noi a savarsit Domnul 
marea Sa lucrare a inomenirii Sale; la suferintele noastre a cautat El cu nepatrunsa mila. Sa incetam a 
sovai! Sa incetam a ne indoi cu putinatate de suflet! Umplandu-ne de credinta, de ravna si 
recunostinta, sa ne apropiem de pocainta: prin mijlocirea ei sa ne impacam cu Dumnezeu. Cel fara de 
lege, daca se va intoarce de la toate faradelegile sale, pe care le-a facut si va pazi toate poruncile Mele, si 
va face judecata, dreptate si mila, cu viata va trai si nu va muri: toate nedreptatile lui, cate le-a facut, nu se 
vor pomeni, ci intru dreptatea sa, pe care a facut-o, va fi viu (Iez.XVIII, 21-22). Aceasta e fagaduinta pe care 
Dumnezeu i-o face pacatosului prin gura marelui Sau proroc. Sa raspundem, dupa masura slabelor 
noastre puteri, marii iubiri pe care o are Domnul fata de noi, asa cum pot raspunde iubirii Ziditorului 
zidirile lui, si inca niste zidiri cazute: sa ne pocaim! 

Sa ne pocaim nu numai cu gura; sa dovedim pocainta noastra nu doar prin cateva lacrimi vremelnice, 
nu doar luand parte de ochii oamenilor la slujbele Bisericii, implinind randuielile bisericesti din afara – 
lucru cu care se multumeau fariseii. Sa aducem impreuna cu lacrimile, cu evlavia cea din afara, si 
roada vrednica de pocainta: sa ne schimbam viata pacatoasa cu o viata evanghelica. De ce muriti, casa 
lui Israel? (Iez. XVIII, 31). De ce pieriti, crestinilor, cu moarte vesnica, din pricina pacatelor voastre? 
De ce se umple de voi iadul, ca si cum n-ar fi fost randuita in Biserica lui Hristos atotputernica 
pocainta? Acest dar este un dar nesfarsit de bun pentru casa lui Israel – crestinii -, si in orice vreme a vietii, 
asupra oricaror pacate, el lucreaza cu aceeasi putere: curata orice pacat, mantuieste pe oricine alearga la 
Dumnezeu, chiar daca asta s-ar intampla in ultimele clipe dinainte de moarte. De ce muriti, casa lui Israel? 
Crestinii mor pentru totdeauna cu moarte vesnica fiindca in toata vremea vietii pamantesti nu se 
indeletnicesc cu altceva decat cu incalcarea fagaduintelor de la botez, cu slujirea pacatului; pier 
fiindca nu iau aminte catusi de putin la Cuvantul lui Dumnezeu, ce le vesteste despre pocainta. Nici in 
clipele dinaintea mortii nu sunt in stare sa se foloseasca de ea fiindca nu si-au facut nici cea mai mica idee 
despre crestinism sau si-au facut cea mai neindestulatoare si gresita parere despre el, care poate fi numita 
deplina nestiinta, mai degraba decat cunostinta de vreun fel oarecare. Viu sunt Eu, zice Domnul – ca si cum 
ar fi silit sa-I incredinteze mai cu tarie pe cei necredinciosi – viu sunt Eu, zice Domnul: nu voiesc moartea 
pacatosului, ci ca sa se intoarca pacatosul de la calea sa si sa fie viu…(XXXIII, 11). De ce muriti, casa lui 
Israel? 

Cunostea Dumnezeu neputinta oamenilor, stia ca ei si dupa botez vor cadea in pacat: din aceasta pricina a 
randuit in Biserica taina pocaintei, prin care se curata pacatele savarsite dupa botez. Pocainta trebuie sa 
insoteasca credinta in Hristos, sa premearga botezului in Hristos; iar dupa botez, ea indreapta 
incalcarea de catre cel ce a crezut in Hristos si s-a botezat in Hristos a indatoririlor sale. Atunci cand din 
Ierusalim si din toata Iudeea oamenii veneau in numar mare la Ioan, propovaduitorul pocaintei, ca sa se boteze 
in Iordan, isi marturiseau pacatele – le marturiseau, spune unul dintre sfintii scriitori, nu fiindca Sfantul 
Botezator ar fi avut nevoie sa afle pacatele celor ce veneau la el, ci fiindca era nevoie ca ei, pentru a face 
o pocainta temeinica, sa uneasca parerea de rau pentru caderea in pacat cu marturisirea pacatelor. 

Pacatele nemarturisite, savarsite ca in intuneric, cu inlesnire se intampla iarasi. 
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Prin marturisirea pacatelor se strica prietenia cu pacatele. Ura fata de pacate este semn al adevaratei 
pocainte, al hotararii de a trai intru virtute. Daca ai dobandit deprindere cu pacatul, marturiseste-te 
des si degraba vei fi slobozit din robia pacatului, cu usurinta si cu bucurie vei urma Domnului Iisus Hristos. 
Cel care isi tradeaza iar si iar prietenii va fi vrajmasit de ei; acestia se vor indeparta de el ca de un tradator, 
care cauta desavarsita lor pierzanie; de la cel ce-si marturiseste pacatele, acestea se departeaza, fiindca 
pacatele se intemeiaza si se intaresc pe trufia firii cazute, nesuferind sa fie date in vileag si rusinate. Cel care 
isi ingaduie sa pacatuiasca de bunavoie si intr-adins in nadejdea ca se va pocai, acela vicleneste fata de 
Dumnezeu. Pe cel care pacatuieste de bunavoie si intr-adins, in nadejdea ca se va pocai, il va lovi fara de 
veste moartea, fara sa-i lase vremea pe care socotea el ca o va inchina faptei bune. Prin taina marturisirii se 
curata cu desavarsire toate pacatele facute prin cuvant, prin fapta si prin gand. Pentru a sterge din 
inima deprinderile pacatoase care s-au inradacinat in el prin indelunga adastare e nevoie de timp, e 
nevoie de pocainta staruitoare. Pocainta staruitoare inseamna a avea mereu duhul infrant, a lupta 
necontenit cu patimile si simtirile cu care te impresoara patima pacatoasa ascunsa in inima, a-ti infrana 
simturile trupesti si pantecele, a te ruga cu smerenie, a te marturisi des. 

Fratilor! Pacatuind de bunavoie, am pierdut sfanta neprihanire – neprihanirea care nu numai ca este neatinsa 
de fapta pacatoasa, dar nu are nici macar cunostinta raului; neprihanirea intru a carei stralucire 
duhovniceasca am venit la fiinta din mainile Ziditorului. Am pierdut si acea neprihanire pe care am dobandit-
o reziditi fiind prin botez; in calea vietii noastre, ne-am intinat prin feluritele pacate vesmintele albite de 
Rascumparatorul. Ne-a mai ramas o apa pentru a ne spala: apa pocaintei. Ce se va intampla cu noi daca 
vom fi nepasatori si fata de aceasta spalare? Va trebui sa ne infatisam lui Dumnezeu cu sufletele slutite de 
pacat – si cumplit va privi El la sufletul spurcat, la focul gheenei il va osandi. Spalati-va, curatiti-va, stergeti 
rautatile din sufletele voastre dinaintea ochilor Mei, parasiti-va rautatile voastre… si veniti sa ne judecam. 
Cu ce se va sfarsi insa aceasta judecata a lui Dumnezeu – judecata pocaintei, la care Dumnezeu il cheama 
neincetat pe pacatos in timpul vietii sale pamantesti? Cand omul isi recunoaste pacatele sale, cand se 
hotaraste sa se pocaiasca si sa se indrepte cu adevarat, Dumnezeu incheie judecata Sa cu omul prin 
urmatoarea hotarare: De vor fi pacatele voastre precum purpura, ca zapada le voi albi; si de vor fi 
precum carmazul, ca lana le voi albi (Is. I, 16-18). Iar de va fi nepasator crestinul fata de aceasta ultima 
chemare a multmilostivului Dumnezeu, i se vesteste din partea Lui pierzania vesnica. 

Bunatatea lui Dumnezeu, graieste Apostolul, te indeamna la pocainta (Rom .II, 4). Dumnezeu vede pacatele 
tale: cu indelunga-rabdare priveste pacatele pe care le faci inaintea Lui, la sirul de pacate care 
alcatuieste viata ta; El asteapta pocainta ta si totodata lasa la libera ta voie sa alegi mantuirea sau 
pierzania. Si tu folosesti in chip rau bunatatea si indelunga-rabdarea lui Dumnezeu! Nu e in tine 
indreptare! Trandavirea ta este din ce in ce mai mare! Creste in tine nepasarea atat fata de 
Dumnezeu, cat si fata de soarta ta vesnica! Singura ta grija este sa-ti inmultesti pacatele, adaugi la 
pacatele tale de mai inainte pacate noi si indoite! Dupa invartosarea ta si dupa inima ta nepocaita iti 
aduni manie in ziua maniei si aratarii dreptei judecati a lui Dumnezeu, care va rasplati fiecaruia dupa 
faptele lui: celor ce prin rabdarea in fapta buna cauta slava, cinste si nestricaciune – viata vesnica; iar celor 
ce din indarjire se impotrivesc adevarului si se supun nedreptatii – manie si urgie, necaz si stramtorare 
vesnica peste tot sufletul omului facator de rau (Rom.II, 5-9)”. 

(Sfantul Ignatie Braincianinov, Experiente ascetice, Editura Sophia, Bucuresti, 2008) 
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Pr. Iosif Ciolan - Bucură-te cu mine, râu al Iordanului!  

Mă întreb uneori dacă noi, oamenii, ştim să ne comportăm firesc în relaŃia noastră cu Dumnezeu. Mă întreb 
dacă mai ştim ce înseamnă bucuria sau teama de a fi în apropierea prezenŃei lui Dumnezeu… Îmi veŃi 
răspunde probabil că cei credincioşi ştiu să se bucure şi ştiu să se şi teamă. Eu însă vă întreb: voi cum vă 
manifestaŃi bucuria şi teama faŃă de prezenŃa lui Dumnezeu? Şi spun aceasta tocmai datorită faptului că iată ne 
apropiem de marea sărbătoare a Botezului Domnului, când natura însăşi, creaŃia lui Dumnezeu, deşi 
neînsufleŃită fiind, se manifestă mai vie decât noi, oamenii, la sesizarea prezenŃei lui Dumnezeu în mijlocul ei. 

Noi, deşi am fost creaŃi de Dumnezeu cu posibilitatea de a ne exprima comuniunea noastră cu El, cu semenii 
şi cu natura înconjurătoare creată pentru noi, suntem mai neînsufleŃiŃi decât natura însăşi. Să luăm aminte ce 
lecŃie frumoasă de viaŃă ne dă natura în ziua Bobotezei atunci când Dumnezeu coboară în mijlocul ei. Ea nu 
rămâne indiferentă ca noi la prezenŃa Lui, ci îşi manifestă bucuria şi teama în acelaşi timp. 

SfinŃii PărinŃi zugrăvesc cât se poate de viu natura care simte în sânul ei prezenŃa lui Hristos şi prezenŃa 
Duhului Sfânt. "Apele Te-au cunoscut Dumnezeule, zice Sfântul Sofronie, episcopul Ierusalimului, Te-au 
cunoscut şi s-au temut. Iordanul s-a întors văzând focul Dumnezeirii coborând trupeşte şi intrând în el. 
Iordanul s-a întors văzând Duhul Sfânt, pogorându-se în chip de porumbel. Iordanul s-a întors văzând pe Cel 
nevăzut făcându-se văzut, pe Creatorul întrupat, pe Stăpânul în chip de rob. Şi munŃii au săltat privind pe 
Dumnezeu în trup". 

Întrebând marea şi Iordanul : "Ce-Ńi este Ńie, mare, că ai fugit şi tu, Iordane, că te-ai întors înapoi?" (Ps. 113, 
5), ele răspunzând zic: "Am văzut pe Creatorul tuturor în chip de rob". De aceea Iordanul nu în¬drăzneşte să 
se apropie de Stăpânul său. El desparte şi opreşte curgerea apelor sale, văzând pe Stăpânul botezându-se. 
Apele îi fac loc lui Hristos să se aşeze în mijlocul lor ca să le sfinŃească. Este ceea ce s-a întâmplat cu prilejul 
trecerii poporului evreu prin Marea Roşie, când apele s-au despărŃit în două, iar copiii lui Israel au trecut prin 
mijlocul mării ca pe uscat. Apele Iordanului se despică în două ca pe vremea lui Iosua, când preoŃii au trecut 
cu chivotul legii prin mijlocul Iordanului, ca pe uscat, primind în sânul lor pe Hristos care Se botează pentru 
mântuirea neamului omenesc şi pentru sfinŃirea firii apelor. 

Natura tresăltă de bucurie când Creatorul îşi face apariŃia în mijlocul ei. "Râu al Iordanului, însoŃeşte-te cu 
mine – zice Sf. Ioan Botezătorul – şi saltă, dănŃuieşte şi tresaltă cu mine, cu bucurie, căci Creatorul tău cu 
trup omenesc stă în faŃa ta". Şi Iordanul are motive să se bucure, căci în apele sale se cufundă Însuşi Ziditorul 
său. "Ai văzut pe Israel trecând prin tine şi despărŃind apele tale şi ai stat privind trecerea poporului. Acum 
însă ele se varsă şi curg mai puternic şi înconjoară picioarele şi mâinile Lui imaculate". 

De aceea, "munŃii au tresăltat văzând pe Dumnezeu întrupat şi norii au dat glas mirându-se de Cel ce a venit 
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat". Întreaga natură este invitată să-L întâmpine 
pe Cel ce se îndreaptă spre Iordan: "MunŃi şi coline, văi şi izvoare, mări şi fluvii, binecuvântaŃi pe Domnul 
care se îndreaptă spre fluviul Iordan, căci El însuşi trimite, prin aceste ape, sfinŃire tuturor apelor". Prin 
faptul că vine în sânul lor, Dumnezeu nu tulbură cu nimic legile de dezvoltare a creaturilor. Nici o dezordine 
şi nici o revoltă din partea naturii nu se observă cu prilejul Botezului. Ci dimpotrivă, o armonie desăvârşită 
cuprinde întreaga fire. Ea se regăseşte în atmosfera de armonie de altădată cu Dumnezeu. 

Şi acum vreau să te întreb pe tine, iubite cititor: nu cumva lecŃia de teamă şi bucurie pe care ne-o dă natura la 
Botezul Domnului ar trebui să o aplici şi tu în viaŃa ta? E atât de prezent Dumnezeu lângă tine în fiecare 
clipă... Chiar şi acum, când citeşti aceste rânduri, e lângă tine şi te priveşte, aşteptând să-Ńi manifeşti bucuria 
faŃă de El, cuprins de o teamă sfântă. 

Întoarce-Ńi şi tu acum, cititorule, privirea înapoi către Dumnezeu, aşa cum Iordanul s-a întors înapoi şi 
primeşte bucuria binecuvântării Lui. ÎnvaŃă de la natură, căci şi tu, ca şi ea, eşti creaŃia mâinilor Lui şi dă-i şi 
tu cinstea cuvenită cu teamă sfântă şi cu bucurie fără de margini. Şi nu uita… cheamă-i şi pe cei dragi ai tăi 
să se bucure! 
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Marturiile Icoanei: Botezul Domnului 

 

Botezul Domnului – Icoană rusească, sec. XXI, colecŃie particulară 

Introducere 

Domnul Iisus Hristos Şi-a asumat firea umană în deplinătatea ei, dar şi cu toate neajunsurile ei, 
pentru a o curăŃi şi a o pune iarăşi în legatură directă cu Izvorul vieŃii şi al iubirii veşnice. Pentru a fi 
om adevărat, firea umană a lui Hristos cunoaşte creşterea firească şi treptată („Şi Iisus sporea cu 
înŃelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni.” Luca 2, 52). VieŃuind smerit şi ascultător în 
Nazaret până la treizeci de ani (vârsta maturităŃii, la evrei), Mântuitorul Hristos îşi începe misiunea Sa 
pământească, lucrarea de mântuire a omenirii robită păcatului, nu printr-un act extraordinar, miraculos, ci 
prin supunerea faŃă de legile condiŃiei umane, prin chenoza Sa. Astfel, vine la Ioan ca să fie botezat cu 
botezul pocăinŃei, El care era fără de păcat şi Însuşi Dumnezeu- izvorul a toată curăŃia şi sfinŃenia. S-a smerit 
însă, ca prin ascultarea Sa deplină faŃă de Dumnezeu-Tatăl, să plinească „toată dreptatea” Legii vechi, 
desăvârşindu-o prin Noul Său Legământ. Căci „Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăŃia 
lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea.” (Luca 16, 16). Astfel, evenimentul Botezului 
Domnului marchează punctul culminant al maturităŃii lui Hristos,  deplinătatea umanităŃii Sale. 

Înaintemergător, botezător dar şi ucenic, Sfântul Ioan împlineşte cu supunere botezul asupra lui Hristos. 
Totodată, prin atingerea Fiului lui Dumnezeu, prin vederea Duhului Sfânt în chip de porumbel şi prin 
auzirea glasului lin al Tatălui, el devine martor nemincinos, descoperind lumii dumnezeirea lui Hristos, 
precum au vestit oarecând magii şi păstorii, la Naşterea Sa, ori dreptul Simeon şi proorociŃa Ana, la 
Întâmpinarea Sa în templul din Ierusalim, şi alŃi oameni, care, asemenea lor, L-au recunoscut călăuziŃi şi 
insuflaŃi fiind de Duhul Sfânt. Această arătare a Sfintei Treimi (epifanie, în limba greacă)  mărturiseşte, 
totodată, realitatea metaistorică a lui Dumnezeu: Tatăl iubitor naşte din veci pe Fiul Său şi purcede pe 
Duhul cel Sfânt care Se odihneşte în Fiul.  

Fiul cel veşnic şi iubit al lui Dumnezeu, intrând în apele Iordanului, vine în interiorul zidirii  Sale, supusă şi 
ea stricăciunii prin căderea omului, pentru a o exorciza de toate puterile demonilor şi pentru a o sfinŃi. 
Întreaga creaŃie tresaltă, cutremurându-se  de taina de a-L avea în mijlocul ei pe Cel Necuprins, dar 
bucurându-se de prezenŃa şi binecuvântarea Sa. 
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SfinŃirea lumii începe, aşadar, prin sfinŃirea apei pe care o săvârşeşte Hristos la Botezul Său şi prin 
Botezul „cu Duh Sfânt şi cu foc” (Matei 3, 11), pregătindu-ne nouă, tuturor celor ce credem şi ne unim 
cu El în Biserica Sa, intrarea în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. 

BOTEZUL DOMNULUI 
Epifania – Dumnezeiasca arătare 

Sunt mărturii că până în veacul al IV-lea, Naşterea şi Botezul Domnului erau sărbătorite în aceeaşi zi – 6 
ianuarie. MenŃionată în ConstituŃiile Apostolice (5, 13), sărbătoarea Botezului Domnului – Epifania era 
iniŃial prăznuită de creştinii din Ńara sfântă. Este amintită de SfinŃii Ipolit al Romei şi Clement al Alexandriei 
în secolele II-III. SfinŃii Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur, Ambrozie de Milan au predicat cu ocazia 
sărbătorii Epifaniei, adeverindu-se astfel generalizarea ei în întreaga Biserică Ortodoxă. 

Reprezentarea iconografică a Botezului Domnului 
Temeiuri scripturistice 

„În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să Se boteze de către el. Ioan însă Îl 
oprea, zicând: „Eu am trebuinŃă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” Şi răspunzând, Iisus a zis către 
el: „Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea.”. Atunci L-a lăsat. 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, 13-17) 

„Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi S-a botezat în Iordan, de către Ioan. Şi îndată, 
ieşind din apă a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din 
ceruri: „Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru tine am binevoit.”.” (Marcu 1, 9-11) 

„Şi după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, s-a deschis cerul, Şi S-a coborât 
Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din cer: „Tu eşti Fiul Meu cel iubit, 
întru Tine am binevoit.”.” (Luca 3, 21-22) 

„A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis:”Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul 
lumii. Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, fiindcă mai 
înainte de mine era, şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă.”. 
 Şi a mărturisit Ioan zicând: „Am văzut Duhul coborându-Se, din cer ca un porumbel şi a rămas peste El. Şi 
eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul 
coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit 
că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.”.”(Ioan, 29-34) 

CompoziŃia icoanei 
Icoana Botezului Domnului, ca şi slujbele praznicului şi cea consacrată sfinŃirii mari a apei, nu urmăreşte atât 
fixarea unui moment istoric, cât postulează o lectură duhovnicească, scoŃând în relief trei aspecte esenŃiale 
ale spiritualităŃii creştine: 
- Divino-umanitatea lui Hristos 
- Teofania sau arătarea Sfintei Treimi 
- CreaŃia restaurată. 

 Stânga Centru Dreapta 

Partea superioară - versant 
- bolta cerească 
- raza 
- porumbelul 

- versant 

Partea 
centrală 

Sfântul Ioan 
Botezătorul 

Mântuitorul Hristos 
în mijlocul 
râului Iordan 

Îngerii slujitori 

Partea inferioară 
- pomul cu toporişca 
- mal - făpturile marine - mal 
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Persoane, sensuri şi simboluri ziditoare 
în icoana Botezului Domnului 

Bolta cerească, Raza, Porumbelul 

În partea superioară a compoziŃiei apare o emisferă formată în general din trei zone 
de culoare gri-albăstrui în degradé. Aceasta este reprezentarea iconografică a bolŃii 
cereşti, echivalentă, la nivel simbolic, cu cerurile deschise. 

Această emisferă semnifică totodată prezenŃa lui Dumnezeu, a Sfintei Treimi, 
prezenŃă evidenŃiată uneori şi printr-o mână care binecuvântează. În ceea ce priveşte 
icoana Botezul Domnului, aceasta mână reprezintă iconografic glasul Tatălui care s-a 
auzit spunând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit.”.  

Din cadrul acestei emisfere porneşte o rază de lumină îndreptată spre Hristos. 

Aproape de extremitatea razei, deasupra creştetului Mântuitorului, este reprezentat 
într-un contur sferic un porumbel alb – chip al Duhului Sfânt care se arată în 
momentul Botezului Domnului „sub pogorământul unei înfăŃişări trecătoare”. 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Arătarea Duhului Sfânt la Botezul Domnului în chip de porumbel este explicată de 
SfinŃii PărinŃi prin analogie cu potopul: 

„Aşa cum atunci lumea a fost curăŃită de păcat prin apele potopului, iar porumbelul 
a adus o ramură de măslin în Arca lui Noe, vestind sfârşitul potopului, şi pacea a 
revenit pe pământ, tot aşa, Sfântul Duh coboară în chip de porumbel ca să vestească iertarea păcatelor şi 
milostivirea lui Dumnezeu asupra lumii. Atunci o ramură de măslin, acum, milostivirea Dumnezeului 
nostru.” (Sfântul Ioan Damaschin) 

În ceea ce priveşte reprezentarea Sfântului Duh ca porumbel în alte icoane decât cea a Botezului, cum ar fi 
icoana Pogorârii Duhului Sfânt asupra Apostolilor şi, în special, icoana Bunei Vestiri, care a dobândit 
popularitate în sec. al XVII-lea, Marele Sinod de la Moscova (1666 -1667) dă următoarea explicaŃie: 

„Sfântul Duh a apărut în chip de porumbel doar la Sfântul Botez al Domnului în Iordan, şi de aceea numai 
în acest context trebuie înfăŃişat Sfântul Duh ca porumbel. Pentru că pe Muntele Tabor a apărut ca nor, şi 
alteori altfel.” (Documentele sinoadelor de la Moscova 1666 – 1667) 

Mântuitorul Hristos este reprezentat stând în picioare, în mijlocul râului 
Iordan, ca într-un mormânt curgător care Îi cuprinde trupul din toate părŃile, 
înŃelegând prin aceasta că nu doar o parte, ci tot trupul Lui s-a scufundat ca 
semn al îngropării Lui, pentru că Botezul semnifică moartea Domnului. 
(conform Coloseni 2, 12) 

Însă afundarea nu poate fi despărŃită de ieşire care simbolizează Învierea Sa din 
morŃi. „Cufundarea şi ieşirea sunt chipul Coborârii la iad şi al Învierii.” 
(Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Chipul  Domnului are o expresie blândă şi smerită, arătând, în acelaşi timp 
sobrietate şi concentrare. 

Mântuitorul Hristos este reprezentat fie cu totul dezbrăcat, fie doar cu o pânză 
albă în dreptul şoldurilor. Icoanele vechi îl înfăŃişează pe Hristos gol, conform 
textelor liturgice, subliniind prin aceasta chenoza dumnezeirii Sale: „Se 
dezbracă Cel care a îmbrăcat cerul cu nori.” (Canonul praznicului, cântarea a 
8-a, Utrenia din ajunul praznicului Botezului). 

Se arată în acelaşi timp şi scopul acestei chenoze pentru că, dezbrăcându-şi 
trupul, îmbracă astfel goliciunea lui Adam, şi împreună cu ea pe cea a întregii 
omeniri, în veşmântul slavei şi al nestricăciunii. 

Cu toate că iconografia iniŃială îl înfăŃişează pe Hristos gol, astăzi este mai 
potrivit să fie înfăŃişat cu o învelitoare în jurul coapselor (variantă adoptată dealtfel şi în icoana răstignirii 
Domnului) pentru a sublinia curăŃia Celui Care este „singur fără de păcat”. 
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Mântuitorul Hristos este înfăŃişat făcând un pas înainte către Sfântul Ioan Botezătorul şi plecându-Şi capul 
sub mâna acestuia. Se arată prin acest gest suprema iniŃiativă a Domnului Care vine de bunăvoie şi cu 
smerenie, pentru a împlini o rânduială de care El nu avea nevoie, fiind întru totul fără de păcat, dar arătând 
prin aceasta că a venit nu pentru a fi slujit, ci pentru a sluji. El binecuvântează apele Iordanului, fie cu 
ambele mâini, fie doar cu mâna dreaptă, sfinŃindu-le în acelaşi timp prin cufundarea Lui. 

Iordanul (din limba ebraică Jarden – care coboară) 

Între cei doi versanŃi înalŃi, semn al prezenŃei Duhului Sfânt, curge râul Iordan cu revărsare mare. 

În unele icoane, apa în care a intrat Hristos Îi acoperă tot trupul până la umeri, în altele, apa curgătoare a 
râului apare de o parte şi de alta a înălŃimii trupului Său şi sub picioare, fără a-L acoperi. Acest din urmă mod 
de reprezentare pare să fie utilizat pentru a nu strica linia clară a trupului, claritatea fiind unul din principiile 
folosite de iconarii bizantini. 

Însă, primul mod, mai vechi de reprezentare a apei, în faŃă şi pe ambele laturi ale trupului, este mai potrivit 
pentru că are în vedere o claritate superioară a formei trupului. Arată că Botezul s-a făcut prin scufundare 
totală în apele Iordanului după cum spun şi Evangheliile. (Matei 3, 16; Marcu 1, 10) 

Râul Iordan este reprezentat aici sub forma unei peşteri  întunecoase (imagine iconografică a iadului), sau a 
unui mormânt lichid, curgător, care cuprinde trupul Domnului (chip al înmormântării reprodus în Taina 
Botezului prin cufundarea totală). 

Regăsim aici motivul peşterii care apare în icoana Naşterii Domnului, ca loc ce adăposteşte ieslea în care se 
află Pruncul Hristos, în icoana Răstignirii, sub Crucea în care se află în chip simbolic Ńeasta primului Adam, 
apoi în icoana Cincizecimii, sub forma unei închisori întunecate din care se zăreşte silueta unui bătrân împărat, 
şi nu în ultimul rând, în icoana Pogorârii la iad, unde peştera întunecată reprezintă în mod propriu-zis, iadul. 

Astfel, prin acest element de legătură – peştera, se crează contrastul permanent între întunericul în care se afla 
omenirea până la venirea Mântuitorului şi lumina dumnezeiască ce pătrunde în lume odată cu Întruparea Sa. 

Tema apei ocupă un loc privilegiat în Sfintele Evanghelii. Odinioară imagine a morŃii (potopul), ea este 
acum „izvor de apă vie” (Apocalipsă 21, 6; Ioan 4, 14). Odată cu intrarea lui Hristos în râul Iordan, firea 
umană împreună cu întreaga creaŃie îşi schimbă starea căzută şi se sfinŃesc prin harul Duhului Sfânt. 

Făpturile marine 

În partea inferioară a icoanei, la picioarele Mântuitorului, sunt înfăŃişate adesea, în dimensiuni discrete, 
siluetele a două personaje – un bărbat şi o femeie. Amândoi stau cu spatele la Hristos, iar chipurile lor au o 
expresie de mare uimire. Cele două siluete ilustrează texte ale vechiului testament care sunt prefigurări ale 
Botezului: „Marea a văzut şi a fugit: Iordanul s-a întors înapoi.” (Psalmul 113, 3). 

Figura bărbătească - un personaj întins în albia râului, 
Ńinând în mâini un vas din care se varsă apă – este 
reprezentarea alegorică a râului Iordan. Personajul este 
întors cu faŃa de la Hristos, cuprins fiind de o mare 
uimire, spaimă chiar, motivul desprins din textele 
liturgice fiind acela de „a-L fi văzut fără veşmânt pe cel 
Nevăzut”. 

Troparul explică această prezenŃă: 

„Întorsu-s-a oarecând râul Iordanului prin cojocul lui Elisei, înâlŃându-se Ilie. Şi s-au despărŃit apele într-o 
parte şi într-alta şi i s-au făcut lui calea uscată ceea ce era udă, spre chipul Botezului cu adevărat. Prin 
carele noi curgerea vieŃii cea trecătoare o trecem.” (Troparul duminicii dinaintea praznicului) 

Figura feminină – o femeie pe jumătate goală, purtând coroană pe cap şi sceptru în mână, luându-o la fugă 
călare pe unul sau doi peşti – este o alegorie a mării şi face trimitere la una din prefigurările Botezului – 
trecerea poporului iudeu prin Marea Roşie. 

În unele reprezentări Hristos este înfăŃişat stând în picioare pe două dale de piatră formând o cruce 
(asemănătoare cu porŃile iadului din icoana Pogorârii la iad) sub care se află şerpi cu capetele ridicate, 
alteori, apare chiar un balaur sub picioarele Lui. Icoana ilustrează în acest fel, biruinŃa lui Hristos asupra 
puterilor întunericului (a diavolului şi a îngerilor lui) simbolizate prin aceşti monştri marini – balauri, şerpi -, 
puşi pe fugă sau zdrobiŃi, detaliu inspirat din Psalmul 13, 14: „Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă.”. 
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„Plecatu-łi-ai creştetul Înaintemergătorului, sfărâmat-ai capetele balaurilor, venit-ai la repejuni, luminat-
ai toate, spre a Te slăvi pe Tine, Mântuitorule, Luminătorul sufletelor noastre.” (Stihiră la Doamne strigat-
am … şi acum, Vecernia Mare, glas 2)  

„Pe Adam cel stricat iarăşi îl zideşte în repejunile Iordanului şi capetele balaurilor celor ascunşi le sfarmă 
Împăratul veacurilor.” (Utrenia praznicului, cântarea 1, glas 2) 

Uneori, în jurul lui Hristos înoată peşti mici şi chiar copii, însă este de evitat introducerea în scenă a 
amănuntelor irelevante. 

Toate aceste elemente acvatice trebuie reprezentate cu discreŃie, în proporŃii echilibrate, astfel încât să 
rămână în plan secund, pentru a nu produce o distragere inutilă a atenŃiei de la componentele principale ale 
icoanei care conduc la adevărata înŃelegere a însemnătăŃii praznicului. 

Sfântul Ioan Botezătorul este înfăŃişat în icoană purtând tunică şi himation 
sau o haină de păr care îi acoperă trupul, stând în picioare, pe malul râului, la 
dreapta lui Hristos şi păşind ferm spre Acesta. El se află în acelaşi timp 
aplecat în semn de supunere şi sfială faŃă de Cel căruia nu este vrednic să-I 
dezlege curelele încălŃămintei. 

Această ezitare a Boteză-torului în momentul întâlnirii cu Hristos, este 
sugestiv redată în slujba Praznicului: 

„La repejunile Iordanului venind astăzi Domnul a strigat către Ioan: nu te 
teme a mă boteza, că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi zidit.” (Utrenia, 
condacul Înainteprăznuirii, glas 4)  

Ioan îl identifică pe Hristos de îndată ce Îl vede: „Iată Mielul lui Dumnezeu, 
Cel ce ridică păcatele lumii.” (Ioan 1, 29)  

Cu mâna dreaptă deasupra capului Mântuitorului, face gestul sacramental 
specific ritualului Botezului, exprimând în acelaşi timp şi cutremurul ce l-a cuprins: 

„Nu îndrăznesc să ating preacuratul Tău cap, sfinŃeşte-mă Tu, Doamne, cu arătarea Ta dumnezeiască.” 
(Stihiră la Litie) 

În mâna stângă Ńine uneori un sul, simbolul propovăduirii sale, sau face un gest de rugăciune. Privirea sa se 
îndreaptă în acelaşi timp spre înălŃime, dovadă a faptului că el însuşi L-a atins pe Hristos, a văzut pe Duhul 
Sfânt pogorându-se asupra Lui în chip de porumbel (Ioan 1, 29-34), a auzit glasul Părintelui Ceresc „Acesta 
este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Matei 3, 17), şi a mărturisit apoi despre acestea lumii. 

Securea 

În partea inferioară a icoanei, la picioarele Sfântului Ioan Botezătorul este reprezentat 
un arbust la baza căruia stă o secure, rezumat cutremurător al învăŃă-turii date de 
acesta fiecărui nou botezat: 

„Iată securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună se taie şi 
se aruncă în foc. Eu unul vă botez cu apă spre pocăinŃă, dar Cel ce vine după mine, 
vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.” (Matei 3, 10-11) 

Îngerii 

În faŃa Sfântului Ioan Botezătorul, de cealaltă parte a râului, se află doi, trei sau chiar 
mai mulŃi îngeri, aplecaŃi, cu aripile lăsate într-o atitudine de slăvire, de rugăciune şi de slujire. 

Ideea includerii îngerilor în icoana Botezului apare cel puŃin din sec. al VI-lea, cu toate că prezenŃa lor nu 
este indicată nici în Evanghelii şi nici în troparul care rezumă principalele momente ale evenimentului. 
Textele slujbelor, pomenindu-le prezenŃa, vorbesc despre starea lor („Cetele îngereşti s-au umplut de mirare, 
de frică şi de bucurie.” – Tropar, glas 7, Ceasul al 9-lea), însă nu precizează rolul pe care aceştia l-au avut, 
astfel încât acest rol este adesea diferit înŃeles şi reprezentat. 

Îngerii sunt înfăŃişaŃi, fie având mâinile acoperite de propriile mantii, în semn de evlavie şi supunere în faŃa 
Celui ce se botează, fie purtând ştergare. Obiceiul acoperirii mâinilor este de origine răsăriteană şi a fost 
adoptat la curtea din BizanŃ, unde obiectele înmânate împăratului sau primite de la acesta erau Ńinute cu 
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mâinile  acoperite ca semn al unui deosebit respect. Acoperirea mâinilor în iconografie 
exprimă evlavia şi supunerea faŃă de o persoană sfântă. 

În unele icoane, ei au rol de slujitori şi Ńin în mâini ştergare, gata să înveşmânteze Trupul 
Domnului când iese din apă, indicându-se prin aceasta, încă o dată, faptul că botezul s-a 
făcut prin scufundare, ceea ce necesită ştergerea trupului celui botezat la ieşirea din apă. 

Deşi rolul de slujitori ai Domnului nu este clar definit în ceea ce priveşte momentul 
Botezului, acest rol se dezvăluie într-un fragment următor relatării Botezului, în care 
aflăm  că „Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol”, iar atunci când 
diavolul L-a lăsat, „iată îngerii, venind la El Îi slujeau”. (Matei 4, 1; 4, 11) 

În orice caz, prezenŃa îngerilor în icoana Botezului, cât şi în alte icoane precum Naşterea 
Domnului, Bunavestire, Învierea sau ÎnălŃarea, atestă faptul că cetele îngereşti au fost 
martore nevăzute ale petrecerii în trup a Domnului  încercând şi ele să pătrundă treptat 
înŃelesurile tainei celei din veac ascunse a Lui Dumnezeu. 

InovaŃii apusene ale reprezentării Botezului Domnului 

- Scena este populată de numeroase personaje, îngeri şi oameni, care nu mai stau în registre separate ca in 
iconografia răsăriteană, exprimând cele două trepte existenŃiale – lumea angelică şi umanitatea (reprezentată 
doar prin persoana Sfântului Ioan Botezătorul) -, ci se află deopotrivă într-o convieŃuire paşnică, prilejuită de 
evenimentul Botezului. 

- În unele compoziŃii, personajele sunt antrenate în diverse activităŃi colaterale, străine de evenimentul 
central, unele chiar independente de el, fapt care face ca importanŃa Botezului Domnului să fie mult 
diminuată, ba chiar anulată prin banalizare. 

- În acelaşi timp, toate personajele par a fi martore ale Teofaniei, în timp ce Sfânta Scriptură vorbeşte doar de 
Sfântul Ioan Botezătorul ca fiind cel ce s-a facut vrednic de această descoperire, el dând mărturie apoi şi 
celorlalŃi. 

- Teofania în sine, este interpretată într-
o manieră extrem de naturalistă prin 
atmosfera teatrală a cerurilor deschise, 
din mijlocul cărora putem zări alături 
de mulŃimile de îngeri – prunci figura 
unui bătrân ce se vrea a fi expresia 
văzută a celui cu neputinŃă de 
reprezentat – Dumnezeu – Tatăl . 

- Raza şi porumbelul au, şi ele, o 
consistenŃa materială având ca scop 
impresionarea simŃurilor şi rămânând 
prin aceasta doar la nivelul unei 
experienŃe sensibile, straină totuşi de 
RevelaŃia Dumnezeiască. 

- Hristos este reprezentat stând cu 
capul plecat, într-o atitudine de umilinŃă mult prea umană, străină de smerenia dumnezeiască a Celui care S-a 
făcut om „chip de rob luând”, dar a rămas în acelaşi timp Dumnezeu, Stăpânul cerului şi al pământului. 

- El nu mai binecuvântează apele, ci stă cu mâinile adunate spre piept, închis în sine, într-o rugăciune care nu 
mai cuprinde întreaga lume ci doar propria persoană. În unele cazuri, însuşi gestul rugăcinii se transformă 
într-o contemplare ruptă de comuniunea cu Dumnezeu, privirea nemaifiind îndreptată către cer ci către 
pământ, devenind expresie, fie a adorării de sine, fie a deznădejdii. Din acest motiv,  în icoana ortodoxă, 
Hristos – Dumnezeu şi SfinŃii Săi nu vor avea niciodată privirile plecate, nici chiar în clipele pătimirilor sau 
ale martiriului. 

- Râul Iordan are mai degrabă înfăŃişarea unui pârâiaş ce îl acoperă pe Iisus doar până la glezne, cel mult 
până la genunchi. 
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- Ioan Botezătorul este reprezentat pe jumătate dezbrăcat, având o statură atletică (la fel ca toate personajele 
ce populează compoziŃia), trupul său nemaiavând  nimic din expresia unei vieŃuiri ascetice. 

- El îl stropeşte pe Hristos cu apă dintr-o scoică sau dintr-un vas, ceea ce contravine adevărului istoric 
potrivit căruia botezul s-a făcut prin scufundare totală, nu doar prin stropire. Odată cu deformarea adevărului 
istoric, se diluează şi mesajul simbolic al botezului, acesta fiind o prefigurare a morŃii, a Îngropării de trei 
zile şi a Învierii Domnului. 

- Întreaga compoziŃie se desfăşoară într-un registru orizontal, accentul căzând pe elementul terestru, semn al 
unei abordări (înŃelegeri) de factură sensibilă, supusă simŃurilor şi, prin aceasta, marcată de subiectivism şi 
coruptibilitate, spre deosebire de reprezentarea ortodoxă în care domină axa verticală, expresie a înălŃării 
spirituale şi a cunoaşterii inteligibile, care dă mărturie, totodată, de măreŃia şi importanŃa universală a 
Botezului Domnului. 

* 

Prin Botezul Său, Domnul Hristos a surpat puterea diavolului care l-a otrăvit pe om sugerându-i să nu-L 
asculte pe Dumnezeu. Dacă prin păcatul neascultării şi fuga protopărinŃilor de Dumnezeu a intrat în lume 
blestemul îndepărtării întregii firi de Dumnezeu, adică suferinŃa şi moartea, prin ascultarea lui Hristos, „Care 
S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăŃişare aflându-Se ca un 
om, [şi] S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce” (Filipeni 2, 7-8), 
a venit în lume binecuvântarea şi viaŃa veşnică. Hristos a venit la botezul pocăinŃei, săvârşit de Sfântul 
Ioan, în numele nostru, spre a ne împăca pe noi şi cu Dumnezeu, dar şi cu întreaga fire, pe care noi o 
separasem de Izvorul vieŃii şi o ridicasem împotriva noastră prin păcat. 

După învăŃătura Bisericii Ortodoxe, aşadar, Botezul Domnului nu este numai o teofanie, o arătare desăvârşită 
a lui Dumnezeu – Sfânta Treime şi o descoperire desăvârşită în faŃa întregii creaŃii a Mântuitorului Iisus 
Hristos ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat, ci este şi o epifanie a firii întregi, a omului şi a lumii 
înconjurătoare, într-o nouă stare de existenŃă. Botezul Domnului inaugurează o viaŃă nouă, luminoasă şi 
plină de sens pentru cosmosul întreg, unde are să vieŃuiască de acum înainte omul înnoit şi 
îndumnezeit de Hristos. 

Dacă la început „Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” (Facerea 1, 2) activând energiile Lui 
necreate în convergenŃă cu energiile create continuu şi progresiv, la Botezul Domnului Duhul Sfânt Se 
uneşte iarăşi cu apa şi cu toată creaŃia, pregătind sânul Bisericii în care se vor naşte din nou, „din apă şi din 
Duh” (Ioan 3, 5), toŃi oamenii care cred în Hristos. Apa sfinŃită de Duhul Sfânt este în chip tainic materia 
veacului viitor, purtând în ea pe Hristos şi pe Duhul cu puterile Lui dătătoare de viaŃă şi îndumnezeitoare. 
Prin Taina Sfântului Botez, şi noi, creştinii ortodocşi, murim tainic cu Hristos faŃă de păcat, dar şi înviem 
împreună cu El întru ÎmpărăŃia Sa veşnică şi binecuvântată. Cu alte cuvinte, prin Botezul nostru, 
Dumnezeu ne iartă păcatele, ne înfiază în Biserica Sa şi ne dă puterea de a ne asemăna tot mai mult cu 
Fiul Său cel iubit pe măsura însuşirii de către noi prin iubire a Jertfei şi a Învierii Lui. 

 
Arhim. Mihail Stanciu 
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Sf. Teofan Zavoratul: Predici la Botezul Domnului 

(din: Sfantul Teofan Zavoratul, “Predici”, Editura Sophia, Bucuresti, 2009) 

“Praznuind Dumnezeiasca Aratare, sa ne mutam cu gandul la locul intamplarii si sa luam aminte cu 
intelegere la cele ce au loc acolo! (…) Il vedeti la mal pe Sfantul Ioan, in strai din par de camila, incins 
peste coapse cu curea din piele. Il inconjoara multime fara numar de popor din Ierusalim, din Iudeea si din 
tot tinutul Iordanului. Botezul Manturului numai ce s-a sfarsit, si ochii tuturor sunt atintiti la Fiul 
Omului, Care Se ridica din apa. Ei nu mai vad nimic altceva. Voi faceti insa ager prin credinta ochiul 
mintii voastre si in urma lui Ioan, trecand de acestea pe care le vad toti, opriti-va privirea plina de luare-
aminte asupra celor pe care nu le vede toata lumea: cerul deschis, porumbelul care se pogora si glasul ce 
s-a auzit: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, intru Care bine am voit! (Mt. 3, 17). Sa va opriti privirile si sa nu 
va desprindeti luarea-aminte de aceasta priveliste minunata! O! Cine va da cuvantului nostru putere ca sa 
cantam dupa vrednicie slava lui Dumnezeu Care S-a aratat la Iordan in Trei Ipostasuri! 

Impreuna cu raiul pierdut, si cerurile au fost inchise de dreptatea lui Dumnezeu -  dar dupa cum nici 
macar un stavilar trainic nu poate opri un mare potop de apa, si taria dreptatii s-a topit in cele din 
urma de la focul iubirii lui Dumnezeu, si iata ca s-au deschis cerurile. Asa ne deschidem si noi, fratilor, 
toate puterile firii noastre, sa-L primim cu nesat pe Dumnezeu, Care S-a descoperit noua, si sa ne 
desfatam de Dansul. Sa ne hranim cu El toate simturile, toate gandurile si poftele. 

Suntem cufundati in bezna, dar iata aici lumina imbelsugata. Suntem loviti de o trista dezbinare atat fata de 
cer, cat si fata de noi insine, dar iata aici impacare atotinvioratoare. Suntem istoviti de neputinta, dar iata aici 
izvor nesecat al puterilor de tot felul! 

Asadar, precum dupa indelunga intunecime a noptii toata faptura inseteaza de lumina si nazuieste cu dorire 
sa primeasca cele dintai raze ale soarelui ce rasare, asa si noi, atintind la Dumnezeiasca Aratare ochiul 
luminat de credinta al mintii, sa primim cu pofta razele aducatoare de veselie ale dumnezeiestii randuieli a 
mantuirii noastre, pe care le trimite cuvantul cel milostiv al lui Dumnezeu-Tatal, si sa ne indulcim de ele. 
Precum faptura zgribulita de frigul iernii intampina cu lacomie primavara, ce rupe legaturile gerului, 
si primeste din nou o inviorare plina de armonie, asa si noi sa primim cu inima inviorata de nadejdea 
mantuirii impacarea care rasare in Domnul Cel botezat, si sa ne indulcim de ea! 

Precum in vremea arsitei verii pamantul insetat soarbe cu toate gurile sale ploaia care se pogoara la el 
din cer, asa si noi sa primim cu toata dorirea sufletului puterile de tot felul, care sunt gata sa se reverse 
asupra noastra de la Duhul, Ce Se pogoara in chip de porumbel, si sa ne indulcim de aceasta! 

Dar de ce sa ne poftim pe noi insine la aceasta? Caci doar n-am fost adusi deja cu toti in toata iconomia 
mantuirii, si ca atare n-ar trebui sa fie toti si luminati, si impacati, si inviorati? Ce bine ar fi fost insa sa fìe 
asa! Candva, pomenind de Ioan BotezatoruI, Domnul le-a zis iudeilor cu dojana: „El era faclie, care arde si 
lumineaza, iar voua vi s-a facut de cautarea altor placeri in ceasul cand a luminat el”. 

Iata ca an de an in Sfanta Sa Biserica Domnul trimite si asupra noastra lumina Dumnezeiestii Sale 
Aratari de la Iordan, din vremea lui Ioan. Oare nu El ne spune prin aceasta: „Iata, unde este lumina care 
arde si lumineaza!”? Aveti grija, deci, sa nu vi se faca pofta de altceva decat de a va bucura in ceasul 
cand lumineaza El. Luati seama, dar, fratilor, caci cu primejdie umblati! Oare chemarile amagitoare 
ale vrajmasilor mantuirii noastre nu ne inseala uneori auzul? 

Intelepciunea cea desarta si mincinoasa imbie: „Vaniti la mine, la mine este lumina” — insa la ea nu este 
lumina, ci numai o naluca a luminii, si cei care o asculta numesc lumina intuneric si intunericul – lumina. 

Lumea cheama: „veniti la mine, eu va voi da pace!” — insa la ea nu este pace, ci o naluca a pacii si cei 
care se lasa momiti de ea, descoperind-o tarziu, o osandesc mustrator, zicand: „Pace! Pace! Si unde 
este pacea?” 

Stapanitorul acestei lumi fagaduieste largime, si viata, si putere, si indestulare – insa la el nu e nici 
putere, nici libertate, nici indestulare, ci numai o naluca a acestora, si cei amagiti de el au doar nume 
ca sunt vii, liberi si indestulati, insa de fapt sunt robi caldicei, chinuiti de lipsuri. 

Grabiti-va, fratilor, sa capatati deprinderea de a deosebi toate acestea in lumina Dumnezeiestii 
Aratari, si nu va lasati atrasi de ceea ce doar se numeste lumina, si pace, si putere, insa de fapt nu este, 
ci mai vartos nazuiti spre Cel care este calea, adevarul si viata, dreptatea si sfintirea si izbavirea! 
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Aproape ca am ajuns, iata, la judecarea si osandirea de sine. Asta si vrea Domnul. Bisericii i-a 
poruncit sa praznuiasca luminat Dumnezeiasca Sa Aratare, iar pe fiecare dintre noi binevoieste sa il 
aduca in bucuria praznuirii numai dupa ce l-a trecut prin judecata constiintei. Cine a gustat din darurile 
datorita carora praznuieste Biserica, acela se bucura, iar cine nu a gustat, sa guste mai inainte, si se va 
bucura. Amin!” 

 

*** 

ALTA PREDICA A SFANTULUI TEOFAN LA BOTEZUL DOMNULUI 

 “Ar trebui acum doar sa cantam slava lui Dumnezeu, Care S-a aratat la Iordan in chip treimic, slava 
a carei mare cuviinta rapeste pana si mintile ingeresti, iar limbile ingeresti le misca spre cantari 
duhovnicesti. Dar suntem oare buni sa ne apucam de aceasta lucrare sfanta si preacereasca? Ne-am 
pregatit, oare, ne-am agonisit merinde de vederi cu mintea intru cugetare la cele dumnezeiesti si de 
graiuri bineglasuitoare, ne-am instrunat, oare, sufletul, ca pe o psaltire davidica, incat sa cantam cu el, 
asemenea imparatului-proroc, psalm Fiului, Celui ce Se boteaza, Sfantului Duh, Care Il adumbreste, si 
Tatalui, Care da despre El marturie? Cine este gata, sa cante, indulcindu-se de mangaietoarele miscari ale 
inimii si de multcuprinzatoarele vederi ale mintii. Eu sunt nevoit sa-mi intorc insa cuvantul spre altceva. 

De praznicul Dumnezeiescului Botez este vremea potrivita pentru a-i intreba pe cei botezati: „Voi, cei 
botezati, va tineti oare in felul cuvenit celor botezati? Slujiti, oare, Acelui Dumnezeu Caruia ati fagaduit 
la botez ca ii veti sluji? Privind la voi, va spune, oare, oricine: «Acestia sunt botezati, sunt cei care s-au 
lepadat de satana, fi de toate lucrurile lui, si de toata slujirea lui, si de toata trufìa lui»?” 

Dinainte va rog: nu va maniati. Vreau sa va dojenesc. Vreau sa va dojenesc pentru faptul ca v-ati intors 
la obiceiurile pagane, si in loc sa alergati la Dumnezeu ati inceput sa alergati la draci. Acestea nu sunt 
doar vorbe mari, ci adevarul adevarat! Aduceti-va aminte cum ati intampinat multi dintre voi anul cel 
nou, si acum judecati singuri, cu sange rece, daca seamana asta cu ceva cat de cat crestinesc! Sa jucati 
carti pana la miezul noptii ori sa palavragiti despre toate fleacurile, iar la miezul noptii, la hotarul 
dintre anul vechi si anul cel nou, sa luati paharele si sa va invartiti – ce inseamna asta? Ce noima e 
aici? Dumnezeu, Stapanul vremii si al vietii noastre, ne-a dat sa incheiem un an si sa intram in altul. In 
aceasta clipa de trecere ce se cuvine oare? Sa ne inaltam mainile catre cer si sa dam multumita 
Domnului pentru milele Sale cele trecute si sa-L rugam sa prelungeasca bunavoirea Sa si pe viitor. Fie 
ca faceti asa fìecare familie in parte, fie ca va adunati mai multe familii, asa este binecuvantat sa 
intampinati noul an. Dar ce noima are sa te invarti si paharele? Oare viata noastra este o gluma, iar 
vremea este un lucru bun de nimic? Daca asa stau lucrurile, bineinteles ca anul cel nou nu poate fi 
intampinat intr-un fel mai bun decat prin graire in desert si prin dansuri. Acestea ar da, nu-i asa, tonul pentru 
anul ce vine. Dar nici voi nu ganditi asa despre vreme si despre viata! Si atunci, de ce ati facut asa? Vi s-a 
facut de distractie?!, dar pentru distractie n-ati putut gasi, oare, un alt moment, cu totul neinsemnat? Veti 
spune: „Asa s-a incetatenit obiceiul”. Iar eu voi intari: ,,S-a incetatenit obiceiul”, si voi adauga: „obicei 
intru totul necrestinesc, paganesc, necredincios, potrivnic lui Dumnezeu”. Pentru ca asteptati clipa aceasta 
ca pe o clipa sfintita, si luati paharele cu intru totul alte ganduri decat in alte clipe, si va invartiti nu in acelasi 
duh ca de obicei. Faceti toate acestea ca pe un fel de ritual. Acum va voi intreba: „Pentru care Dumnezeu 
savarsiti voi ritualul acesta?! Pentru Hristos Mantuitorul, Ce ne-a rascumparat, Care a gustat fiere si 
otet, ale Carui maini si picioare au fost pironite pe cruce pentru a noastra mantuire?!” Bineinteles ca nu. 
Ce impartasire, ce impartasire este intre Hristos si Veliar?! Nu catre Dansul merg toate acestea, ci fie catre 
Bacchus, zeul pagan al veseliei celei betive, fie catre Venera, zeita necuratelor desfatari trupesti. Si iata 
dumnezeii vostri, noule Israil! De la ei sa si asteptati ceea ce va urati unul altuia, iar de la Dumnezeu 
Cel adevarat n-aveti ce astepta, pentru ca atunci cand Sfanta Biserica se ruga Lui pentru 
binecuvantarea anului celui nou, voi nu erati in biserica. Nu mai aveati putere. Puterile voastre fusesera 
jertfite dumnezeilor paganesti sau visarii desarte si amagirii vrajmasului. 

Si acum, unde duc urarile voastre de bine? Parca ati fi luat in mainile voastre toate bunatatile si le-ati 
fi impartit cu mana plina de darnicie – unuia una, altuia alta – fara sa va intoarceti catre Dumnezeu 
Cel adevarat! Altfel nici nu se poate intelege una ca asta, decat ca ati jefuit vistieria lui Dumnezeu si 
faceti cu ea ce vreti, in pofida lui Dumnezeu, Atottiitorul Carmuitor al lumii – sau toate vorbele voastre 
dulci sunt o bufonerie copilareasca. Chiar asa: din orice parte ai privi la obiceiul acesta, trebuie spus ca nu 
este buna lauda voastra. Si sa nu va indreptatiti zicand ca nu aveti ganduri apostate atunci cand faceti 
una ca asta, pentru ca lucrul tocmai de apostati este, iar la Dumnezeu nici nu va ganditi cand il 
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savarsiti. Si atunci, cum se poate numi asa ceva, fara numai apostazie? Sa nu va indreptatiti nici prin 
aceea ca nu stiti cum s-a incetatenit acest obicei. Cum s-ar fi incetatenit, daca voi nu l-ati fi primit? Nu l-
ar fi primit unul, al doilea, al treilea – si gata, nu s-ar mai fi incetatenit deloc. 

In fine, asta este deja de domeniul trecutului. Mortul de la groapa nu se mai intoarce. Il veti bucura insa pe 
Domnul si pe Sfintii Lui daca, dandu-va seama de nerozia lucrului pe care l-ati facut, va veti cai si veti 
lua hotararea de a nu va mai supune unor asemenea obiceiuri desarte. 

Trist a fost sa auziti unele ca aceasta, dar inca n-a trecut intristarea aceasta, ca vine alta. Acum cateva zile 
am auzit ca a venit nu stiu care clarvazatoare si toti dau fuga asteptand sa afle de la ea toate tainele si 
toata soarta vietii lor: ce a fost, ce este si mai ales ce va fi. Oare nu aveti nici macar un pic de intelegere 
crestina, ca sa pricepeti cat de neintemeiate va sunt nadejdile si cat de subrede sunt fagaduintele 
acestei amagitoare? Intrucat ea promite ca va raspunde la oricare intrebari. Asadar ea afirma ca stie toate. 
Iar voi nu v-ati adus aminte ca asa ceva nu se poate spune despre nici un om, oricare ar fi el. Toate le stie 
doar Dumnezeu, precum si cei carora Dumnezeu le descopera. Iar ei Dumnezeu i-a descoperit? De 
unde si pana unde! Cel caruia Dumnezeu ii descopera nu se apuca sa faca negot cu descoperirile. Cum 
puteti sa va bazati fara nici un fel de rezerva pe ceea ce spune ea? Poate ca sunt lucruri pe care chiar le 
ghiceste, dar mai mult incurca si ascunde sub cuvinte lipsite de limpezime. 

Aici se intampla ceea ce se intampla cu oracolele in vremurile pagane. Preotii pagani, pithiile, insisi 
idolii proroceau. Cu ce putere se facea asta, puteti judeca dupa faptul ca atunci cand se arata undeva un rob 
adevarat al lui Hristos prezicatorii amuteau si dracii se plangeau in gura mare ca sunt prigoniti si stramtorati 
de crestini. Cand s-a raspandit crestinismul, oracolele au tacut. Si iata ca acum cand crestinismul a 
slabit, ele au inceput iarasi sa se iveasca sub felurite chipuri, momindu-i pe cei lesne increzatori si 
rusinand in ei numele lui Hristos. La inceput, ele s-au deschis in Apus, iar de acolo au trecut si la noi, 
si iata ca iau tribut de la cei superstitiosi si lesne increzatori. Si bine ar fi sa fie vorba doar de 
credulitate. Nu, aici este vorba de ceva mai rau, si anume de tradarea nadejdii crestinesti. Intreaba-te 
singur la cine te duci si de la cine astepti ajutor? Vei spune ca acolo e o anumita putere. Dar nu stii, oare, 
ca singura putere adevarata este puterea lui Dumnezeu, singura de la care poti astepta toate? Iar intorcandu-
te catre aceasta putere necunoscuta, oare nu apostaziezi de la singura putere adevarata? Iar de vreme 
ce asa stau lucrurile, unde duce asta? Bineinteles, la puterea cea mincinoasa, potrivnica puterii 
adevarate, potrivnica lui Dumnezeu. Nu ma voi apuca sa va lamuresc starile acestor prezicatori. Dupa 
parerea mea, este vorba fìe de o stare neobisnuita, bolnavicioasa, de o tulburare in urma careia cei 
cuprinsi de ea parte vad mai multe decat vedem noi, iar parte – si cel mai des – sunt unelte ale 
duhurilor viclene. Dracii se folosesc de tulburarea lor si ii atrag prin ei pe cei slabi – pentru ca ei sunt foarte 
batrani si cunosc o multime de lucruri din trecut, zboara peste tot si stiu ce se face acum intr-un loc sau altul, 
si povestesc prin aceste unelte ale lor. Despre viitor ei nu au o cunoastere sigura, ci doar ghicesc – dar 
intrucat celor ce ii intreaba ei le povestesc fara gres multe dintre cele ce au fost si sunt, acestia cred si 
ceea ce li se spune despre viitor, cu toate ca de obicei nu se implineste. Aici se afla, cred eu, adevaratul 
izvor al „clarviziunii”. Judecati acum singuri: ce faceti voi mergand la clarvazatori? Va dati in vileag 
credinta in draci. Eu nu va spun acum nascociri de-ale mele. Aduceti-va aminte ce s-a intamplat in Filippi 
cand propovaduia Sfantul Apostol Pavel. Acolo se afla o slujnica ce avea duh pitonicesc si care aducea mult 
castig stapanilor ei ghicind si prezicand (Fapte 16, 16). Apostolul Pavel a izgonit duhul acela, zicand: In 
numele lui Iisus Hristos, iti poruncesc sa iesi din ea! Si stapanii, vazand ca s-a dus nadejdea castigului lor, 
au pornit prigoana impotriva Sfantului Apostol Pavel si a lui Sila, care era cu el. De acelasi fel este si 
aceasta clarvazatoare, care acum va momeste la sine. In ea este un duh iscoditor, iar scopul ei este de a 
scoate mult castig pentru sine sau pentru cei care o duc incoace si incolo. Iar voi n-aveti nici un folos 
de tras de la ea, afara de cheltuiala si de spurcarea sufletului prin apropierea de puterea draceasca si 
prin increderea in ea. 

Iata ca si la aceasta privind, sunt silit sa spun: „Nu este buna lauda voastra!” Pe de o parte, gasesc la voi 
obiceiuri paganesti, care miros a inchinare la idoli, iar pe de alta – impartasire nemijlocita cu dracii. 
Ce inseamna asta? Oare v-ati lepadat de numele lui Hristos? Ori s-a imparatit din nou stapanitorul 
intunericului, care a fost alungat de Hristos, Dumnezeul nostru? Caci daca ar fi sa inviem vreun pagan si 
sa ii aratam de la inceput cum este intampinat la noi noul an, iar dupa aceea cum trag toti la pithia-
prezicatoare, n-ar fi gasit la noi nici o deosebire fata de cum era la ei. „Aici totul este al nostru”, ar spune el. 
„Si noi slujeam la fel dumnezeilor nostri, cu distractii si cu betie, si la fel mergeam la prezicatoarele 
noastre. Unde-i aici Hristos si unde sunt crestinii, care s-au botezat in Hristos, care atunci erau mai 
presus ca noi?!” Oare n-ar fi indreptatite spusele lui? Bineinteles ca da. Dupa haina se cunosc, de pilda, 
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civilul, functionarul si militarul, dupa obiceiuri, dupa fapte si dupa nadejdi se cunoaste care ce 
credinta are. Daca veti ingadui multe asemenea lucruri, care nu sunt potrivite pentru cei care cred in 
Domnul si sunt botezati in numele Lui, cine va fi de vina daca unii vor avea indoieli in privinta botezului 
vostru? 

Iertati-ma, pentru Domnul, ca de luminat praznic al Botezului va graiesc asemenea cuvinte 
dojenitoare. Sunt dator sa vorbesc astfel, si o fac in cinstea Domnului, Care astazi S-a botezat si ne-a 
sfintit pe noi cu botezul, neavand alt scop decat ca voi sa luati seama si sa inlaturati din purtarea 
voastra tot ce poate fi ca o pata neagra pe luminatul strai in care v-ati invesmantat la botez. Amin!” 

 

Cuvant al Sf. Teofan Zavoratul in duminica de dupa Botezul Domnului 

Data trecuta v-am vorbit despre cat de rau au intampinat unii la noi Anul nou. Dupa aceea aud ca 
multora nu li s-a parut ca asa ar sta lucrurile, iar unii comenteaza: “Ce sa mai vorbesti impotriva a ceea 
ce este in obicei? Nu mai faci nimic, oricat ai mustra sau felicita”. Despre primul fapt, adica faptul ca unora 
nu li s-a parut, fiecare face cum vrea, insa adevarul trebuie spus si ceea ce este nedrept trebuie 
indreptat. Iar cel de-al doilea il propun judecatii voastre: oare este adevarat ca daca a patruns un obicei 
rau nu avem temeiuri pentru a ne inarma impotriva lui? Ca nu mai putem face nimic? Ca nu putem 
birui, de vreme ce duhul societatii este acesta sau cerinta societatii este aceasta? 

Mi s-a parut ca aceasta este o idee foarte ciudata. Reiese ca daca a patruns un obicei rau, nu trebuie sa ne 
mai atingem de el: n-are decat sa se intareasca si sa atraga un numar tot mai mare de crestini, pana ce 
va pune stapanire pe toti. Va patrunde un alt obicei rau, nici de acela sa nu ne atingem; vine un al treilea, 
nici de el sa nu ne atingem. Ce inseamna asta?! Societatea crestina este, oare, un fel de groapa pe care o 
putem umple cu orice?! Si in felul acesta ne napadesc toate aiurelile, asa incat in cele din urma nici nu mai 
poti sa iti dai seama daca societatea este crestina sau te miri ce… 

Nu, nu este asa. Ca orice societate, si societatea crestina are duhul sau propriu, principiile sale proprii, 
propriile sale reguli, care trebuie sa slujeasca drept masura a relatiilor reciproce dintre membrii ei si a 
relatiilor tuturor acestora cu cei din afara. Ea nu poate si nu trebuie sa primeasca nimic potrivnic 
duhului sau si regulilor sale fara sa se injoseasca singura si sa se faca singura de rusine. Asemenea 
reguli si obiceiuri proaste nu se pot vari in ea atata timp cat ea se cunoaste bine pe sine insasi si intelege bine 
ce ii este propriu si ce nu-i este. Ma rog, sa zicem ca din nebagare de seama se poate strecura ceva de 
felul acesta, insa indata ce arati ca lucrul cutare si cutare nu se potriveste crestinilor, toti crestinii 
sinceri, care au ingaduit anumite lucruri fara sa le cerceteze cu de-amanuntul, le vor parasi cu dispret, 
fara intarziere, ca pe ceva care Il jigneste pe Hristos Domnul, pe care ei il iubesc si este injositor pentru 
numele de crestin, care pentru ei e pretios. In aceasta nadejde m-am si adresat voua cu un cuvant de 
mustrare, fiind incredintat ca toti crestinii de buna credinta si cu coloana vertebrala nu vor pune la 
spate cuvintele adevarului. Atunci cand vorbim nu va poruncim, doar, nu va silim la nimic, ci descoperim 
constiintelor voastre voia lui Dumnezeu cea buna, placuta si sfanta. Si oricine este de la Dumnezeu ne 
asculta. Cel care este de partea lui Dumnezeu iubeste tot ce este dumnezeiesc, care isi pleaca auzul 
catre indemnurile potrivite cuvantului lui Dumnezeu, acela, bineinteles, isi va misca voia si pofta spre 
implinirea povetelor bune. 

Asadar, totul sta in vointa. Nu vrei, sigur ca nu faci nimic. Dumnezeu Insusi nu sileste libera alegere 
omeneasca, ci propune totul vointei ei. Insa cum spune? Daca veti intra si Ma veti asculta, bunatatile 
pamantului veti manca; iar daca nu veti vrea si nu Ma vei asculta, sabia va va manca (Is. 1, 19-20). Traiesti 
cum doresti, cine te tine legat? Insa ia seama si la urmari, si la roadele vietii pe care o vei alege si fii 
gata sa le intampini.  

Din acest punct de vedere, adica in privinta dispozitiilor sufletesti, daca te vei uita la toate vointele, vor iesi 
la iveala, bineinteles, o seama de suflete invartosate in obiceiuri lumesti. Acestora ce sa le mai spui? I-a zis 
Dumnezeu lui Moisi: Loveste cu toiagul in piatra. Moisi a lovit si a curs apa. Iar in aceste suflete daca 
Dumnezeu Insusi va lovi cu cuvantul Sau si sabia acestui cuvant va sari din ele intr-o parte, cu un 
zanganit dureros. Acestea trebuie lasate sortii lor. Sunt, insa, si suflete neputincioase, sovaitoare, care si 
de fagaduintele crestinesti se tem sa se lipseasca, si sa se lase de obiceiurile trupesti nu gasesc putere. 
Catre unii ca acestia este nevoie de cuvant si cuvantul nu va ramane neroditor in ei. 

Ei zic de obicei: “Am vrea, dar sunt multe piedici; asa s-au impletit imprejurarile, ca ne e greu sa ne lasam”. 
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Greu… Mie mi-e insa greu sa inteleg de ce e asa de greu. Greu e sa faci ceva, iar sa nu faci – unde-i greutatea? 
Greu e sa implinesti obiceiurile lumesti si acestea chiar ca sunt grele, iar a te lepada de ele nu este nicio 
greutate. Doar un cuvant sa zici si sezi linistit. De pilda, in noaptea despre care era vorba, cata osteneala si 
cate batai de cap au fost in casele unde s-a adunat lume si la persoanele la care s-a adunat – si asta 
vreme de doua sau de trei zile! Iar cei care s-au lepadat de obiceiul cu pricina s-au desfatat de odihna 
trupeasca si de pace sufleteasca. La fel si cu ceea ce a fost in unele case in noaptea noului An, dinspre 1 spre 
2 – cat deranj si cate griji! Am in vedere ca unii s-au impopotonat ca la carnaval si toata noaptea au 
alergat pe la casele oamenilor, iar altii au facut pregatiri pentru aceasta si le-au deschis casele. Aceasta 
este culmea nechibzuintei si a necuviintei! Si ce greutate era sa preintampinati una ca aceasta? Tu nu te 
impopotona ca la carnaval, iar tu nu fa pregatiri ca sa primesti. Doar nu te sileste nimeni. 

Veti spune: “Noi nu vorbim despre osteneala aceasta, pe care o cer obiceiurile lumesti, ci despre faptul ca 
ne este greu sa renuntam, ne este greu sa incalcam obiceiul. Daca renuntam, ce-o sa zica lumea?” 

Dar trebuie, fratilor, sa dovediti si putina barbatie. Fara taria aceasta a duhului, fara a fi gata sa va 
luati la lupta cu orice piedica intalniti in calea implinirii hotararilor celor bune, nu veti putea avea 
nicio reusita. Asta ar insemna sa va dati robi imprejurarilor si sa alergati incotro va trag ele. Nu! Ci 
trebuie sa va insufletiti si, odata ce v-ati dat seama care sunt cerintele crestinismului, sa renuntati cu 
barbatie la tot ce nu se potriveste cu el. In primele timpuri ale crestinismului, cand el era inca in curs de 
raspandire, crestinii trebuiau sa renunte nu la te miri ce obiceiuri, cum este cazul la noi, ci sa se lepede 
cu hotarare de tot, pentru ca toate obiceiurile paganesti erau patrunse de duhul paganismului, care este 
potrivnic Duhului lui Hristos. Totusi, in pofida acestui fapt, ei nu stateau pe ganduri si nu sovaiau, ci 
indata ce gustau cat de bun este Domnul, rupeau dintr-o lovitura toate legaturile cu cele dinainte si 
intrau intr-o noua oranduiala de viata. Si hotarand aceasta la inceput, nu isi mai calcau nicicand 
hotararea. Erau defaimati, prigoniti, chinuiti, dar stateau necliniti intr-ale lor. Nu voiau nicidecum sa 
se incline iarasi spre cele ce sunt potrivnice Domnului Iisus, pe Care ei Il iubeau. Iata model pentru voi, ca 
sa-l urmati totdeauna! 

Ca odata ce v-ati dat seama ce nu se potriveste cu Duhul lui Hristos, sa renuntati scurt la ele. Lumea n-
are decat sa zica ce vrea. O sa va tiranizeze gurile rele. N-au decat: indurand asta cu rabdare si 
neclintire, va veti face partasi nevointei mucenicesti ale celor dintai crestini. Atunci, tirani ai 
crestinilor erau imparatii sa capeteniile, pe cand acum postul acesta e ocupat de opinia publica… Si 
cine nu stie oare cat de bine isi face aceasta datoria? Opinia publica de acum prigoneste cu hotarare 
tot ce e crestinesc. Si indata ce incepe cineva sa aiba ravna pentru lucrurile dumnezeiesti, ea se ridica 
impotriva lui si cu limba si cu fapta. Lucrul acesta nu e ascuns de noi, si voi il cunoasteti. Trebuie sa 
pricepeti, insa, ce reprezinta aceasta opinie si sa va insufletiti cu barbatie impotriva ei, stiind ca ea nu 
este corecta, nu e statornica, nu-i de nadejde, ca e vremelnica si ca exista si o alta opinie, formata in 
cercul smeritilor robi ai lui Dumnezeu, care circula lin si fara zarva printre ei, care se ridica la cer, si 
acolo este primita de toti cei care au placut lui Dumnezeu si este pecetluita de Insusi Domnul nostru. 
Amandoua aceste opinii vor sta candva – una impotriva celeilalte – inaintea intregii fapturi. Si noi stim 
dinainte ca opinia lumii pacatoase nu va sta in picioare la judecata, pe cand opinia robilor lui 
Dumnezeu se va indreptati si se va arata biruitoare. 

Aceasta tinand in cuget, fratilor, sa va imbarbatati si sa se intareasca inima voastra. Nu va lasati prada fricii 
si sovaielii, gandindu-va la ce va spune lumea cand veti lua hotararea cea buna de a renunta la 
obiceiurile lumesti, ce sunt patrunse de duhul paganesc si potrivnice Duhului lui Hristos. Spun asta 
avand in vedere nu doar ce s-a facut la noi de Anul nou, ci toate obiceiurile proaste, indeobste, atat in straturile 
de sus, cat si din cele de jos ale societatii.Nu le mai amintesc acum, insa cand va fi nevoie nu voi tacea. Unora 
doar sa le zici, si vor inceta; altii poate ca nu inceteaza deodata, ci se mai lupta, dar tot vor inceta. Tocmai din 
aceasta pricina nu trebuie sa las nemustrate obiceiurile voastre rele, pentru ca altfel cine stie unde 
puteti ajunge? Asa ca rabdati-ne, daca din dragoste de voi rostim cateodata si cuvant de mustrare. 

AMIN 
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Pr. Cleopa - Predică la Botezul Domnului  

IubiŃi credincioşi, cu mila şi cu îndurarea lui Dumnezeu, iată am ajuns şi în anul acesta la prealuminatul 
praznic al Botezului Domnului. Acest sfînt şi mare praznic împărătesc se mai numeşte şi "Arătarea 
Domnului" sau "Epifania". 

Dar pentru care pricină nu se zice Naşterii Domnului, Arătarea Lui, ci Botezului Domnului? 

Acest lucru îl arată, desluşit şi luminat, dumnezeiescul părinte Ioan Gură de Aur, zicînd că Hristos n-a ajuns 
cunoscut tuturor cînd S-a născut, ci cînd S-a botezat. Iar cum că mulŃi nu-L cunoşteau şi nu ştiau cine era, să 
ascultăm pe Botezătorul Ioan care spune: Se află în mijlocul vostru Acela pe Care nu-L ştiŃi (Ioan 1, 26). Dar 
pentru ce să ne mirăm că ceilalŃi nu-L cunoşteau, cînd însuşi Botezătorul nu-L cunoştea pînă în ziua aceea? 
Căci zice: Şi eu nu-L ştiam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: peste Care vei vedea 
Duhul coborîndu-Se şi rămînînd peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfînt (Ioan 1, 33). 

Pentru că am arătat că Botezul Domnului se mai numeşte şi Arătarea Domnului, este bine să ştim că două 
sînt arătările Domnului. Iată ce spune Sfîntul Ioan Gură de Aur în această privinŃă: "Este necesar să arătăm 
dragostei voastre că nu este o singură Arătare a Domnului, ci sînt două arătări. Una este aceasta de acum care 
s-a împlinit la Botez, iar a doua este aceea care va să vină şi care se va face cu slavă mare la sfîrşitul lumii". 
Astăzi am auzit pe marele Apostol Pavel vorbind despre amîndouă arătările Domnului, în Epistola către Tit. 

Despre arătarea cea de acum, spune: Harul cel mîntuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, 
învăŃîndu-ne pe noi să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu înŃelepciune, 
cu dreptate şi cu cucernicie (Tit 2, 11-12). Iar despre cea viitoare, spune: Aşteptînd fericita nădejde şi 
arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos (Tit 2, 13). Despre aceasta şi 
proorocul Ioil spune că soarele se va preface în întuneric şi luna în sînge, mai înainte de a veni ziua 
Domnului cea mare şi înfricoşată (Ioil 3, 4). 

Astăzi, cînd prăznuim Botezul Domnului, se cuvine să arătăm cîte sînt botezurile care au închipuit Botezul 
creştin de la începutul lumii şi care vor mai fi. După mărturia Sfîntului Ioan Damaschin, opt sînt botezurile. 
Primul botez a fost potopul, pentru curmarea păcatului (Facere 7, 17-24). Al doilea botez a fost trecerea 
evreilor prin mare şi prin nor, căci norul este simbolul duhului, iar marea al apei (Ieşire 13, 22; I Corinteni 
10, 2). Al treilea botez a fost botezul Legii Vechi, numit "tăierea împrejur". (Facere 17, 10-14). 

Al patrulea este botezul lui Ioan, numit botezul pocăinŃei (Matei 3, 1-11). Acest botez a fost introductiv şi 
conducea pe cei botezaŃi la pocăinŃă şi la credinŃă în Hristos. Iată ce spune Sfîntul Ioan Botezătorul: Eu vă 
botez pe voi cu apă, dar Cel ce vine după mine vă va boteza cu Duh Sfînt şi cu foc (Matei 3, 11; Luca 3, 16). 
Aşadar, Ioan pregătea şi curăŃa mai dinainte cu apă, în vederea venirii Duhului Sfînt. Cu acest botez Însuşi 
Mîntuitorul nostru Iisus Hristos S-a botezat de către Ioan (Matei 3, 13-17; Marcu 1, 9-11). Hristos S-a 
botezat în Iordan nu că avea nevoie de curăŃire, ci pentru că Şi-a luat asupra Sa curăŃirea mea şi ca să 
zdrobească capetele balaurilor din apă, cum spune psalmistul (Psalm 73, 14). Apoi, ca să se înece păcatul, ca 
să înmormînteze pe Adam cel vechi în apă şi să-l sfinŃească pe botezător. Ca să împlinească Legea, ca să 
descopere taina Treimii şi ca să ne dea nouă pildă şi exemplu cum să ne botezăm. 

Al cincilea botez este botezul creştin prin apă şi prin Duhul Sfînt, instituit de Domnul nostru Iisus Hristos, 
prin cuvintele adresate ucenicilor Săi: Mergînd, învăŃaŃi toate neamurile, botezîndu-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfîntului Duh (Matei 28, 19). Acesta este cel mai mare botez din cele amintite pînă acum. El se 
face prin afundare în apă în numele Preasfintei Treimi şi este mîntuitor pentru că iartă toate păcatele şi aduce 
în inimile noastre harul Sfîntului Duh. Noi toŃi ne botezăm cu acest botez desăvîrşit prin apă şi prin Duh, fără 
de care nimeni nu se poate mîntui. Se zice că Hristos botează "cu foc", pentru că a revărsat Duhul Sfînt peste 
Apostoli, în chipul limbilor de foc (Fapte 2, 1-4), după cum spune Însuşi Domnul: Ioan a botezat cu apă, dar 
voi veŃi fi botezaŃi cu Duhul Sfînt, nu mult după aceste zile (Fapte 1, 5). 

Al şaselea botez, care este de o măsură cu Botezul creştin, prin apă şi prin Duh, este botezul prin pocăinŃă şi 
prin lacrimi, adică Sfînta Spovedanie, prin care ni se dezleagă toate păcatele. Al şaptelea şi cel mai desăvîrşit 
este botezul prin sînge şi mucenicie pentru dreapta credinŃă, cu care Însuşi Hristos S-a botezat pe Cruce în 
locul nostru. El este foarte cinstit şi fericit, pentru că nu se mai pîngăreşte a doua oară cu întinăciunea 
păcatului şi singur le poate înlocui pe toate celelalte. 
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Al optulea şi ultimul botez este focul cel veşnic de după judecata obştească. Acest botez nu este mîntuitor, ci 
pe de o parte distruge răutatea şi păcatul, iar pe de altă parte pedepseşte necontenit (Dogmatica, cap.IV, 
p.247-252). 

IubiŃi credincioşi, 

După ce am arătat cele opt feluri de botezuri, este bine să vorbim mai pe larg despre importanŃa botezului 
creştin ortodox. 

Cel mai desăvîrşit botez care curăŃă păcatele noastre, este Botezul creştin, adică botezul prin apă şi Duh, pe 
care îl primim îndată după naştere. După învăŃătura Domnului nostru Iisus Hristos, cine nu are acest botez nu 
poate să intre în ÎmpărăŃia cerurilor (Ioan 3, 5). Să dăm cîteva explicaŃii despre Taina Sfîntului Botez pe 
înŃelesul tuturor. 

Cine poate boteza? Dreptul de a boteza îl au numai episcopii şi preoŃii (Canonul 46-50 Apostolic). La mare 
nevoie, ca pruncul să nu moară nebotezat, poate boteza şi un diacon, un călugăr simplu, un mirean - bărbat 
sau femeie - şi chiar părinŃii copilului. Cum se săvîrşeşte botezul de către mireni cînd copilul este în 
primejdie de moarte? Afundînd pruncul de trei ori în apă curată şi rostind formula sfîntă a Botezului: "Se 
botează robul (roaba) lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului, Amin; şi al Sfîntului 
Duh, Amin. (Canonul 44-45 al Sfîntului Nichifor). Dacă cel botezat rămîne în viaŃă, preotul va completa 
slujba Botezului după rînduiala obişnuită, dar numai de la cufundare înainte; adică îl unge cu Sfîntul Mir, 
citind rînduiala pînă la capăt (Liturgica, Bucureşti, 1877, p.183). 

Botezul se săvîrşeşte în pridvorul sau în pronaosul bisericii. Canoanele opresc săvîrşirea Botezului atît în 
case, cît şi în paraclisele din casele particulare (Can. 31 şi 59 Sinod.VI ec.). Numai în cazuri foarte rare şi de 
mare nevoie, cum ar fi frig puternic, boală, pericol de moarte pentru prunc etc. se îngăduie săvîrşirea 
Botezului în case. Cît despre timpul cînd se săvîrşeşte Botezul, pentru prunci nu există zile sau ceasuri 
hotărîte ca nu cumva să moară nebotezaŃi. Dacă pruncul moare nebotezat, părinŃii lui sau preotul, din cauza 
căruia a murit neunit cu Hristos, săvîrşeşte un păcat de moarte. Pentru cei morŃi nebotezaŃi, Biserica nu mai 
poate face nimic, rămînînd toate la mila lui Dumnezeu. Dacă pruncul este firav şi există temerea că nu va 
trăi, el poate fi botezat îndată după naştere. Dacă pruncul este sănătos, Botezul se face de obicei la opt zile de 
la naştere, în orice zi de sărbătoare, după săvîrşirea Sfintei Liturghii. 

Cei ce vin sau sînt aduşi la botez trebuie să aibă naşi. Nimeni nu poate fi botezat cu sila, dacă este matur, şi 
este dator să aibă naşi ortodocşi. Naşii sînt persoanele în vîrstă care însoŃesc pe prunc la botez, răspunzînd şi 
făcînd cuvenita mărturisire de credinŃă în locul şi în numele pruncului ce se botează. Ei sînt părinŃii sufleteşti 
ai pruncului, care îl nasc duhovniceşte pentru o viaŃă nouă în Duhul Sfînt, aşa cum părinŃii l-au născut pentru 
o viaŃă trupească. Naşii sînt totodată garanŃi în faŃa lui Dumnezeu şi a Bisericii pentru finul ce se botează, că 
va fi crescut în credinŃa creştină şi va fi un bun credincios. Naşul trebuie să fie creştin ortodox, să fie 
evlavios, iubitor de biserică, bun cunoscător al credinŃei, în vîrstă şi de acelaşi sex cu pruncul ce se botează. 
Nu pot fi naşi părinŃii copilului. Este bine ca pentru fiecare nou botezat să fie numai un naş. Naşul este dator 
să se îngrijească de viaŃa religioasă şi morală a finului şi la vremea cuvenită să-l înveŃe rugăciuni, Crezul şi 
principalele învăŃături de credinŃă creştină ortodoxă. Să fie îndrumător în cele sufleteşti şi un exemplu viu, 
sîrguindu-se să facă din el un vrednic mădular al Bisericii în care a intrat prin Botez. La rîndul său, finul este 
dator să asculte pe naş şi să-l respecte la fel ca pe părinŃii săi după trup. 

Cei care iau parte cu atenŃie la săvîrşirea Botezului, trebuie să ştie că înainte de Botez se împlineşte rînduiala 
facerii catehumenului, adică se face pregătirea celui ce are să fie botezat. Această rînduială se face în pridvor, 
în faŃa uşilor bisericii, deoarece cel nebotezat, nefiind încă spălat de păcatul strămoşesc, nu este mădular al 
Bisericii şi nici cetăŃean al cerului, ale cărui uşi ni le deschide numai Taina Botezului. De aceea Botezul se 
numeşte uşa Tainelor. Slujba catehumenului are trei părŃi: exorcismele, lepădările şi unirea cu Hristos. 

Exorcismele sînt trei rugăciuni prin care preotul roagă pe Dumnezeu să izgonească de la catehumen toată 
puterea cea rea a diavolului. Lepădările şi unirea cu Hristos sînt formate din întreita lepădare a 
catehumenului sau a naşului - în numele catehumenului - "de satana şi de toate lucrurile lui", urmată de 
întreita lui asigurare că s-a unit cu Hristos. În timpul lepădărilor, catehumenul stă întors cu faŃa spre apus, 
suflînd şi scuipînd într-acolo de trei ori, deoarece apusul închipuieşte locul de unde vine întunericul şi locul 
celui rău, a Satanei, care este numit şi "stăpînitorul întunericului" (Efeseni 6, 12), urmînd astfel cuvintele 
Sfîntului Apostol Pavel, care ne îndeamnă să lepădăm lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm în armele 
luminii (Romani 13, 12). Catehumenul scuipă pe diavolul în semn că s-a lepădat cu totul de el şi de toate 
lucrurile lui, adică de păcat. Iar cînd catehumenul împreună cu naşul mărturiseşte unirea sa cu Hristos, o face 



40 

cu faŃa spre răsărit, căci într-acolo era sădit raiul (Facere 2, 8), din care au fost izgoniŃi primii oameni în urma 
păcatului. Unirea cu Hristos se face prin credinŃă. Iar dovada este mărturisirea credinŃei creştine prin rostirea 
de trei ori a Crezului de către catehumen, dacă este mare, sau de naş, în numele pruncului, şi nu de altcineva. 

Prin exorcismele şi lepădările ce se fac la Botez, nu înseamnă că Biserica socoteşte pe cel venit să se boteze 
ca stăpînit cu adevărat de diavol, cum sînt cei îndrăciŃi sau cei munciŃi de duhuri rele. Ele vor să spună numai 
că cel ce nu are încă pe Hristos, se află în robia păcatului şi deci în puterea diavolului care stăpîneşte pe cei 
robiŃi de păcat sau pe cei din afara harului (Efeseni 2, 1-3). Din această robie îl eliberează Biserica pe 
catehumen prin exorcisme şi lepădări, trecîndu-l sub puterea lui Hristos, Stăpînul nostru cel adevărat şi bun. 

Iată şi părŃile cele mai de seamă ale Botezului. Prima parte este sfinŃirea apei pentru botez. A doua parte este 
ungerea cu untdelemnul bucuriei (Psalm 44, 9), pe frunte, pe piept, pe spate, la urechi, la mîini şi la picioare. 
Acest untdelemn este binecuvîntat înainte de preot prin rugăciuni deosebite şi din el se pune şi în cristelniŃă, 
de trei ori, cruciş. Ungerea aceasta însemnează mai multe lucruri în sens duhovnicesc. Astfel, untdelemnul 
fiind rodul măslinului, ungerea cu el este semn al milei şi al bunătăŃilor dumnezeieşti, prin care catehumenul 
a fost izbăvit de noianul păcatelor. Acest untdelemn sfinŃit ne aduce aminte de ungerea cu care erau unşi în 
Legea Veche arhiereii, împăraŃii şi proorocii şi cu care a fost uns Însuşi Mîntuitorul numit "Unsul Domnului" 
(I Regi 10, 1-6); Isaia 61, 1; Luca 4, 18). La această ungere ne-a făcut şi pe noi părtaşi, căci însuşi numele de 
creştin vine de la cuvîntul grecesc "Hristos", care înseamnă "Uns". Ungerea de la Botez mai închipuieşte şi 
aromatele cu care a fost uns trupul Domnului înainte de îngropare, deoarece catehumenul va închipui, prin 
afundarea în apă, îngroparea împreună cu Hristos şi învierea împreună cu El. 

A treia parte a Botezului este însăşi săvîrşirea Tainei, adică întreita afundare a pruncului în apă sfinŃită, în 
numele Preasfintei Treimi. Acum preotul ia pruncul în mîini şi, Ńinîndu-l drept, caută spre răsărit şi îl afundă 
de trei ori, zicînd la prima afundare: "Botează-se robul lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, Amin"; la 
a doua afundare: "şi al Fiului, Amin", iar la a treia afundare: "şi al Sfîntului Duh, Amin". 

Această întreită afundare arată, pe de o parte, că temeiul credinŃei noastre este Sfînta Treime, iar pe de altă 
parte, închipuieşte cele trei zile petrecute de Domnul în mormînt (Matei 12, 40). Prin afundarea în apă se 
închipuieşte totodată moartea noastră pentru viaŃa în păcate de pînă aici şi îngroparea noastră cu Hristos. Iar 
ieşirea din apă închipuieşte învierea noastră împreună cu Hristos, pentru viaŃa cea nouă întru El. 

Prin Botez, spălîndu-ne păcatele, ne facem astfel părtaşi morŃii şi învierii lui Hristos, devenim membrii ai 
Bisericii şi intrăm într-o viaŃă nouă. Îndată după Botez cel botezat mai primeşte încă două Sfinte Taine. 
Adică ungerea cu Sfîntul Mir, prin care pruncul se miruieşte pe toate părŃile trupului, cînd preotul rosteşte 
cuvintele: "Pecetea harului Duhului Sfînt", şi apoi Sfînta Împărtăşanie. Prin ungere noul botezat primeşte 
pecetea şi darul Duhului Sfînt, devenind membru al Bisericii, iar prin Sfînta Împărtăşanie se uneşte cu 
Trupul şi Sîngele lui Hristos. 

Astfel, sîntem morŃi pentru păcat şi viem pentru Dumnezeu (Romani 6, 3-11). CristelniŃa şi apa botezului sînt 
pentru noi mormînt şi maică duhovnicească, născîndu-ne pentru Hristos şi Ńinînd astfel locul pîntecelui 
preacurat al Fecioarei, din care S-a născut Domnul (Sf. Simion Tesalonicul, Despre Sfintele Taine, cap. 
62,63,64, pp. 77-80; şi ÎnvăŃătura de CredinŃă Ortodoxă, Bucureşti, 1952, p. 326-331). 

IubiŃi credincioşi, 

Am vorbit cîteva cuvinte despre Botezul lui Hristos şi despre Taina Sfîntului Botez, prin care devenim fii ai 
Bisericii şi fii ai lui Dumnezeu după har. 

Cu adevărat, mare este sărbătoarea de astăzi. Căci astăzi pentru prima dată ni se arată la Iordan cele trei 
persoane ale Preasfintei Treimi. Astfel, Fiul, smerindu-se, se botează în Iordan de la Ioan; Tatăl grăieşte din 
ceruri, zicînd: Acesta este Fiul meu cel iubit întru Care am binevoit, iar Duhul Sfînt se pogoară ca un 
porumbel peste Iisus Hristos (Matei 3, 16-17). Deci, astăzi ni s-a descoperit mai luminat taina Preasfintei 
Treimi. Astăzi cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu S-a odihnit la Iordan peste Fiul. Astăzi Stăpînul 
Se smereşte şi cere să fie botezat de slugă. Astăzi Cel fără de păcat primeşte botezul pocăinŃei de la Ioan, ca 
să ne înveŃe pe noi taina pocăinŃei, a mărturisirii şi a spălării păcatelor prin căinŃă şi lacrimi. 

Astăzi se sfinŃeşte apa Iordanului şi toate apele şi izvoarele pămîntului. Astăzi se sfinŃeşte aghiasma mare prin 
semnul Crucii şi prin pogorîrea darului Sfîntului Duh. Deci să mulŃumim lui Dumnezeu că am ajuns cu 
bucurie la praznicul acesta mare al Bobotezei şi să ducem cu evlavie sfînta aghiasmă în casele noastre. Prin ea 
ne sfinŃim cu toŃii, se sfinŃesc casele şi fîntînile noastre şi se izgonesc duhurile rele cu puterea Duhului Sfînt. 
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Astăzi Hristos, Mîntuitorul nostru iese în public la vîrsta de 30 de ani. Se arată lumii, se pregăteşte să 
vestească pe pămînt Evanghelia mîntuirii şi vine să caute şi să mîntuiască sufletele noastre. Să coborîm şi noi 
astăzi la Iordan, adică să venim la biserică. Biserica este casa lui Dumnezeu. Aici este Iordanul şi apa cea vie 
care spală, adapă, dă viaŃă şi înnoieşte lumea. Aici este Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfînt împreună cu toŃi sfinŃii. 

Să ieşim întru întîmpinarea lui Hristos. Dar pentru aceasta se cere să ne căim de păcatele făcute, să ne spălăm 
în apele Iordanului, adică să spălăm păcatele prin spovedanie şi lacrimi de pocăinŃă. Apoi să ne împăcăm unii 
cu alŃii, că dragostea acoperă mulŃime de păcate. Să ascultăm glasul Tatălui, Care ne grăieşte din cer; să ne 
înfricoşăm de smerenia Fiului, Care Se botează de către Ioan în Iordan şi să odihnim în inimile şi casele 
noastre porumbelul Duhului Sfînt. 

Deci, închinîndu-ne cu credinŃă şi evlavie Preasfintei Treimi, să cîntăm împreună cu Biserica această sfîntă 
cîntare: În Iordan botezîndu-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii S-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit 
łie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te. Şi Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea cuvîntului. Cel ce Te-ai 
arătat, Hristoase Dumnezeule şi lumea ai luminat, mărire łie! Amin. 
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Pr. Constantin Galeriu - Predica la Botezul Domnului 

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin. 

Binecuvantati si dreptmaritori crestini in cea sfanta Biserica a Domnului nostru Iisus Hristos! Pentru aceasta 
sfanta zi - a Botezului - primeasca dragostea dumneavoastra un mic cuvant, pentru ca urmeaza si slujba cea 
mare a sfintirii celei mari a apelor. Dar un cuvant smerit, de inteles al praznicului de astazi, asa cum ni-l 
lumineaza dumnezeiasca Evanghelie pe care am ascultat-o si o impartasim din nou: 

"In vremea aceea - zice dumnezeiescul Evanghelist Marcu, ucenic al Sfantului Apostol Petru care era de fata cand 
s-a petrecut acest fapt dumnezeiesc - a venit Iisus din Nazaretul Galileii si s-a botezat in Iordan, de la Ioan. Si 
indata (in aceeasi clipa) iesind din apa, a vazut Ioan cerurile deschise si Duhul Sfant ca un porumbel pogorandu-
Se peste Dansul. Si glas s-a auzit din ceruri: Tu esti Fiul Meu cel iubit, intru Tine bine am voit"(Marc. 1, 9-11).  

Sa luam aminte cum a zis Parintele ceresc lui Iisus, vorbind cu El: "Tu esti Fiul Meu cel iubit, intru Tine bine 
am voit". Doamne, ce vrea sa ne spuna noua acest cuvant unic (asemenea tuturor cuvintelor Sfintei 
Evanghelii si Scripturii)! Cand din taina tainelor cerului Parintele ceresc Ii spune Lui Iisus: "Tu esti Fiul Meu 
cel iubit”" Simtim oarecum o mustrare noi, oamenii, pentru ca nu am fost vrednici sa ne spuna noua, 
fiecaruia dintre noi: Tu sau voi sunteti fiii mei cei iubiti. Desi psalmistul rostise tot din graiul Parintelui 
ceresc: "Eu am zis: Voi dumnezei sunteti, si toti fii ai Celui Preainalt".  

Dar in acelasi timp tot psalmistul, inspirat, incredinteaza mai inainte, in Psalmul 2 chiar, un cuvant care se 
ingemaneaza tainic cu acesta din ziua botezului: "Zis-a Domnul (adica Parintele ceresc) Domnului meu (Fiului 
lui Dumnezeu, Care e Domnul nostru): Tu esti Fiul Meu, Eu astazi Te-am nascut". Acest cuvant e din vesnicie, 
mai inainte de veac. Celui care acum a venit la Iordan, Caruia Ii rosteste Tatal: "Tu esti Fiul Meu cel iubit, 
intru Tine am binevoit", Ii rostise din vesnicie. "Tu esti Fiul Meu. Eu astazi Te-am nascut". Deci nasterea din 
veci. O legatura revelatoare, iubitilor, descoperitoare de inteles. Acelasi, Tatal, Caruia noi Ii spunem Tatal 
nostru (pentru ca Fiul Lui ne-a invatat) da cele doua marturii: una in vesnicie: “Tu esti Fiul Meu, Eu astazi Te-
am nascut" (adica in vesnicie, vesnicule Fiu al Meu. Caci Eu Tata fiind, din veci sunt Tata si din veci am Fiu, 
pe Tine, Vesnicul Meu Fiu)(Ps. 2); si a doua marturie: acum, la botez, cand Iisus a venit la Ioan. 

Ioan boteza multimile, care isi recunosteau pacatele... Pacatul a insemnat despartirea de Dumnezeu, care, la 
randul ei, a insemnat despartirea de insasi menirea noastra. De aceea a zis un profet - un cuvant de la 
Dumnezeu: "Nu pe Mine M-ati parasit, ci pe voi insiva". Te cutremuri, si ar trebui fiecare sa se gandeasca la 
acest fapt: Cand Il parasesti pe Dumnezeu te parasesti pe tine insuti; adica menirea ta, taina ta, rostul tau in fata 
lui Dumnezeu si in fata creatiei intregi. Si atunci, in aceasta constiinta a parasirii, veneau oameni credinciosi (in 
felul lor: ai Vechiului Testament, ai Legii, ai Profetilor) din vremea aceea si prozeliti ai caintei, din alte neamuri.  

Mergeau la Ioan, care ii boteza cu botezul pocaintei, asa cum am aratat duminica trecuta. Iisus a venit si El la 
botezul lui Ioan. De ce a venit? Ioan, care primise - de la Dumnezeu Tatal in Duhul Sfant, tot prin Iisus - 
taina venirii Fiului lui Dumnezeu, taina lui Hristos, cand Il vede, tremura in fata Lui: "Eu trebuie sa fiu 
botezat de Tine. Tu vii la mine?". Si Iisus ii raspunde: "Lasa acum. Asa se cuvine, sa plinim toata dreptatea". 
Adica toata randuiala Vechiului Testament, care pregatise lumea pentru Hristos: Legea si poruncile; iar la 
porunci intra si spalarea aceasta, a botezului cu apa, botez ritual. In vremea aceea era si o comunitate 
monahala - a esenienilor - care, de asemeni, avea in randuiala acest botez al curatirii. Si la celelalte popoare 
erau spalari rituale: taina apei care spala, si simbolul ei, cand traiesti mai adanc, stiind ca adancul din tine (si 
la orice faptura in proiectul ei) e spiritual. Radacina oricarei existente e spirituala. Sta la temelia ei un 
proiect, un plan, o idee de la Creator. Deci erau aceste spalari rituale tot sub numele de botez. 

Atunci, Iisus si El implineste aceasta randuiala a Vechiului Testament si a intregii lumi vechi; pentru ca El nu 
a venit sa strice Legea ci s-o plineasca (adica sa o duca la plinatate); sa plineasca Vechiul Testament, care se 
incheie aici; cum va spune Mantuitorul mai pe urma (dupa Sfantul Luca): "Legea si proorocii au fost pana la 
Ioan", iar de acum inainte se vesteste Evanghelia. Atunci Ioan a primit, cu smerenie, in fata Stapanului. Iisus 
n-a avut pacat de marturisit, dar a primit actul simbolic, anume Si-a plecat capul in apa Iordanului (asa cum Isi 
va pleca faptura lui umana pe cruce si de pe cruce in mormant, si va iesi la inviere), dezvaluind inca de aici, 
simbolic, taina inecarii pacatului si invierii. Atunci, spune Scriptura "indata iesind (care arata ca nu a urmat 
marturia pacatelor pentru ca era Cel fara de pacat), cerul s-a deschis (El a deschis cerul) si Duhul Sfant a 
coborat peste El in chip de porumbel si glasul Parintelui ceresc s-a auzit: "Acesta este Fiul Meu cel iubit...". 
Sfantul Marcu (ucenic al Sfantului Petru) spune: "Tu esti Fiul Meu cel iubit. Intru Tine am binevoit” (asa cum 
rostise din vesnicie: "Tu esti Fiul Meu. Eu astazi Te-am nascut”" asa si acum, intr-o a doua nastere). Si intru 
Tine sa fie toti chemati, toti pentru care am spus prin gura psalmistului: Voi dumnezei sunteti, fii ai Celui 
preainalt. De aceea Te-am trimis in lume, Fiul Meu: Mergi si-Ti mantuieste fratii! Intru Tine am binevoit (e 
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toata bunavoirea Mea). Faptura intreaga este opera a vointei lui Dumnezeu; a bunei voiri a Parintelui ceresc, 
prin lucrarea Fiului si in unitatea, in comuniunea, in sanul Duhului Sfant Care ne strange pe toti. El este arzand 
in noi dorul dupa Fiul; asa cum a coborat in chipul porumbelului peste Fiul, acum, la botez. 

Si... cum talcuiam, cu darul lui Dumnezeu, Iisus S-a botezat, dar nu pentru pacat; caci nu avea pacate. Iar a 
doua zi dupa botez, cand Iisus a venit la Iordan, Ioan a aratat catre Iisus si le-a spus ucenicilor: "Iata Mielul 
lui Dumnezeu, Cel ce ridica pacatul lumii". Si zic Parintii (Sf. Ioan Gura de Aur): Ce a vrut sa insemne acest 
cuvant? Pe de o parte: L-a descoperit pe Iisus - Mielul; iar mielul e simbol al jertfei, care, la randul ei, e 
puterea care infrange pacatul. Si, mai adanc, jertfa nu e legata numai de pacat; e legata de taina creatiei. 
Orice creatie poarta in ea taina jertfei. Si o spun cu gand curat - de la Dumnezeu, nu de la mine - ca asa 
trebuie sa traiasca omul, in orice act al lui, ca o stare de jertfa. Si daca ar trai aceasta constiinta de jertfa in 
actul cel mai intim, din care se odrasleste un copil in lume, daca ai trai constiinta jertfei, ca daruiesti ce ai 
curat in tine si sfant, in constiinta unui act creator, dumnezeiesc, nu s-ar mai naste handicapati si bolnavi 
mintal, violenti si criminali, ci s-ar naste - cum avem atatea cazuri - oameni drepti, curati, cuminti, savanti, 
intelepti si sfinti. Jertfa e taina tainelor actului creator. De aceea a zis Ioan: "Iata Mielul Cel ce ridica pacatul 
lumii", ca sa le arate celor de fata: Iisus, Care a venit la botez, nu e asemenea voua, care veniti sa va strigati 
pacatele; El a venit pentru pacatul vostru; pentru ca El e Mielul, Cel ce ridica pacatul vostru. Prin insasi 
intruparea si nasterea Lui de la Duhul Sfant si din Fecioara a inceput ridicarea pacatului.  

Si auziti ce a spus Tatal despre Iisus, Care S-a botezat acum: "Tu esti Fiul Meu cel iubit intru Care am binevoit". 
Tu esti Icoana, modelul tuturor celorlalti; care daca vor veni la Tine cand Tu ii vei chema si le vei zice: "Veniti 
la Mine toti cei impovarati si osteniti, si Eu va voi odihni pe voi", si vor raspunde la sfintenia Ta, la jertfa Ta, 
atunci voi spune si despre ei : Prin Tine si ei sunt fiii Mei. Voi intari cuvantul psalmistului: Eu am zis (am grait 
din veci si in timp): Voi dumnezei sunteti, fii ai Celui Preainalt, chemati sa descoperiti in voi chipul Fiului Meu.  

Si atunci, Iisus a intrat in apele Iordanului ca un miel, prefigurand jertfa de pe cruce, moartea si invierea, 
intrand in apele Iordanului si sfintindu-le... Cum ne vom ruga acum noi la aceasta mare sfintire: "Sa se 
sfinteasca apa aceasta cu puterea, cu lucrarea, cu pogorarea Duhului Sfant, sa se pogoare spre apa aceasta 
lucrarea curatitoare a Treimii, sa i se daruiasca harul izbavirii si binecuvantarea Iordanului!". Si noi auzim 
acum ca atunci la Iordan si vedem in duh Treimea Sfanta: Fiul Care era in apele Iordanului, Duhul Sfant 
coborand, in chipul porumbelului (vazandu-L deci), "ca un porumbel", si glasul Parintelui ceresc auzindu-l; 
deci auzind si vazand (asa cum la Horeb Moisi a si auzit cuvant, dar a si vazut - rugul care ardea dar nu se 
mistuia, ramanea verde, viu in Dumnezeul Cel viu) - cele doua simturi, care induhovnicite se inalta, se 
transfigureaza. De aceea rugaciunea cea mare, adresata Sfintei Treimi, incepe: “Treime mai presus de fire, 
Preabuna, Preadumnezeiasca...". Si adresandu-se Mantuitorului: "Te-am vazut prunc in iesle intru nastere, iar 
acum desavarsit barbat Te vedem , Dumnezeul nostru din Cel desavarsit (Parintele ceresc). Astazi Proorocul, 
Inaintemergatorul, se apropie de Stapanul; cu frica sta inaintea Lui.  

Apele Iordanului se prefac in vindecari; toata faptura se adapa cu curgeri tainice. (De aceea se numeste 
aghiasma mare). Toate apele se sfintesc astazi din taina coborarii in apele Iordanului a Fiului lui Dumnezeu 
(Care, am vazut, nu sa-Si spele pacatele a venit, ci sa ridice pacatul lumii, sfintind apa; si sfintind casele, pe 
care le-am vazut zilele astea cand am mers, stropind si sfintind, atat de luminoase, atat de curate, parca le 
simteam innoite... si simteam taina aceasta pe care numai Dumnezeu o poate face: a innoirii inimilor si a 
fetelor tuturor care au primit cu atata bucurie si nadejde sfintirea). Azi pacatele oamenilor se curatesc in 
apele Iordanului. Astazi raiul s-a deschis oamenilor, Soarele dreptatii ne lumineaza, azi ne-am usurat de 
plansul celui vechi, al lui Adam. Ne-am izbavit de intuneric si adunarea cea sfanta si mult vestita a 
ortodocsilor se bucura. Stapanul la botez merge sa ridice firea omeneasca la inaltime. Cel neplecat Se pleaca 
robului ca sa ne slobozeasca pe noi din robie. Imparatia cerurilor am dobandit, impartia Domnului nu va avea 
sfarsit, pamantul si marea si-au impartit bucuria lumii si lumea de veselie s-a umplut". 

Iubitilor, sa traim spiritual aceasta taina, aceasta bucurie, peste toate necazurile. De atatea ori ne aflam in fata 
unui om indurerat de un chin greu - in familie, in persoana lui - dar un singur cuvant si o singura scanteiere 
de har deodata ii schimba durerea si traieste in clipa aceea o deschidere a cerului in inima lui. Si poti sa uiti 
atunci durerea si poti sa arunci, sa ineci toata durerea de pana atunci si macar pentru o clipa sa traiesti arvuna 
aceasta a bucuriei ceresti; cu care poti sa birui pe urma necazurile si durerile; din acea clipa in care te-ai 
impartasit de un strop de apa sfintita, de un cuvant dumnezeiesc al Evangheliei, de Trupul si Sangele 
dumnezeiesc. Si simti ca ai primit o arvuna a invierii; a invierii pentru viata de aici si pentru viata cealalta. 
Dar biruind si incepand de aici, cu aceasta credinta si nadejde si putere harica pui noi si mereu noi inceputuri 
vietii si noi biruiri. Prin Tatal, Fiul si Duhul Sfant, Treimea cea deofiinta si nedespartita (Care S-a aratat la 
Iordan); pentru care ne rugam si noi sa ne tina nedespartiti in credinta, in adevar, in iubire, in lumina si in 
bucurie divina si inima senina. Cu Maica Domnului si cu toti sfintii. Amin. 
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Sf. Nicolae Velimirovici - Predica la Botezul Domnului 

Evanghelia despre Botezul Domnului 

Matei 3:13-17 

In acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, catre Ioan, ca sa Se boteze de catre el. Ioan insa Il oprea, 
zicand: Eu am trebuinta sa fiu botezat de Tine, si Tu vii la mine? Si raspunzand, Iisus a zis catre el: Lasa 
acum, ca asa se cuvine noua sa implinim toata dreptatea. Atunci L-a lasat. Iar botezandu-Se Iisus, cand 
iesea din apa, indata cerurile s-au deschis si Duhul lui Dumnezeu S-a vazut pogorandu-Se ca un porumbel si 
venind peste El. Si iata glas din ceruri zicand: “Acesta este Fiul Meu cel iubit intru Care am binevoit.” 

“Si se va arata slava Domnului si tot trupul o va vedea caci gura Domnului a grait.” (Isaia 40:5). 

In vremurile de odinioara, Domnul a fagaduit sa vina si sa Se arate intru slava mare. Oamenii au auzit 
aceasta dar au uitat ce se spusese. Dar Dumnezeu nu Si-a uitat cuvantul Sau, pentru ca cuvintele Domnului 
sunt ca stalpii de piatra care nu se pot narui. Domnul a fagaduit ca vine; si iata, El nu a venit la vremea cand 
noi aveam cel mai putin nevoie de El, ci cand nevoia noastra era cea mai mare. Dumnezeu a trimis un 
prooroc sau un inger in locul Sau, la vremea potrivita. Dar cand raul s-a inmultit in lume atat de mult, ca nici 
macar un inger nu mai era in stare sa-l arda cu lumina sa, nici un prooroc nu mai avea putinta sa-l 
stramtoreze prin cuvintele sale, atunci Dumnezeu Si-a implinit vechea fagaduinta si S-a aratat pe pamant. 
Dar cum a venit Dumnezeu in plina slava? In smerenie si ascultare de negrait. Intr-un asemenea chip in care 
ingerii Sai aratau mai stralucitori si proorocii Sai mai mareti decat El. Cand s-au aratat la Iordan proorocul si 
Stapanul, proorocul a atras atentia mai mult decat Stapanul. Ioan Inaintemergatorul parea mai tainic si mai 
mare decat Domnul Hristos. Domnul Hristos Isi ascundea slava Sa si maretia sub doua invelisuri groase: 
unul era trupul omenesc si celalalt era smerenia. Asa incat oamenii nici nu L-au bagat in seama, nici nu L-au 
recunoscut, in timp ce ochii tuturor puterilor ceresti erau asezati pe El mai mult decat pe intreaga lume zidita. 
Invesmantat in trup adevarat si in smerenie curata, Domnul Hristos a venit din Galileea, la Iordan, catre Ioan, 
ca sa se boteze de catre el. (Matei 3:13). 

Minunat este Dumnezeu intru lucrarile Lui! Prin toate lucrarile Sale, El ne invata smerenia si ascultarea. El 
Se ascunde in spatele lucrarilor Sale, tot asa cum soarele se ascunde noaptea in spatele stralucirii stelelor, tot 
asa cum o privighetoare se ascunde in tufe in spatele cantecului sau. 

El da lumina soarelui si soarele straluceste de parca ar avea lumina de la sine, pe cand faptul este ca lumina 
lui Dumnezeu se trece cu vederea. 

El da glas tunetului Sau si vanturilor Sale si acestea se aud; dar El nu se aude. 

El da frumusete muntilor Sai si pajistilor Sale si ele stralucesc de frumusete, ca si cum ar fi de la ele, pe cand 
frumusetea lui Dumnezeu ramane ascunsa ca o taina. 

El da frumusete si mireasma florilor campului si acestea o raspandesc in jurul lor ca si cum ar fi de la ele; 
nebagandu-se in seama ca aceasta mireasma este a lui Dumnezeu. 

El da putere fiecarei fapturi si fiecare faptura se impodobeste in fata celorlalte, falindu-se cu puterea, ca si 
cum ar fi a sa; pe cand puterea nemasurata a lui Dumnezeu nici nu se impodobeste, nici nu cauta a fi bagata 
in seama. 

El da minte din mintea Sa oamenilor si oamenii cugeta si gandesc ca si cum ar fi cu mintile lor; pe cand 
mintea lui Dumnezeu ramane in pace desavarsita, intorcand spatele laudei lumii. 

Astfel ne invata Dumnezeu smerenia. Tot ceea ce face El, face atat potrivit firii Sale, cat si pentru oameni, ca 
omul sa se rusineze si sa se faca constient de mandria sa prosteasca; ca omul sa nu se dea mare, neavand nici 
o lucrare buna a sa; ci sa lase faptele sa vorbeasca pentru sine si el sa se ascunda in spatele lor, asa cum 
Dumnezeu sta tainuit in spatele lucrarilor Sale, fara sa fie vazut ori auzit, asa cum merge un pastor in spatele 
turmei sale mari. 

Minunat este Dumnezeu, Care ne invata astfel smerenia! El este minunat si atunci cand ne invata ascultarea. 
Omul niciodata nu poate sa fie ascultator ca Dumnezeu. Omul seamana samanta in pamant si apoi o lasa in 
grija lui Dumnezeu. Omul seamana intr-o zi, dar Dumnezeu Se ingrijeste de samanta vreme de o suta de zile, 
pazind-o, incalzind-o, dandu-i viata si ridicand-o incetisor din pamant ca un firicel, impodobind firicelul cu 
mugurasi si apoi o coace, pana cand omul merge din nou la camp, petrecand o zi sau doua ca sa stranga 
granele si sa le transporte cu caruta la hambarul sau. 
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Corbul isi cloceste puii si apoi ii paraseste, nemaiingrijindu-se de ei. Dar Dumnezeu ia asupra Lui pe acesti 
pui nestiutori, slujindu-le si purtandu-le de grija cu ascultare, ziua si noaptea. Pestele isi depune icrele si 
pleaca, dar Dumnezeu ramane, ca sa scoata pestisori din icre si ca sa le supravegheze hranirea si cresterea 
lor. Orfani fara de numar, atat de la oameni, cat si de la animale, nu ar ramane in viata daca Dumnezeu nu ar 
avea grija de acestia. Dumnezeu Isi supravegheaza intreaga Sa zidire zi si noapte, ascultandu-le cererile si 
dandu-le ceea ce le este de folos. 

Dumnezeu asculta doririle si rugaciunile oamenilor si le implineste; El le implineste intotdeauna cu ascultare, 
atata vreme cat nu exista nici un pacat in cererile si rugaciunile lor. Totusi, rugaciunile care cauta sa-L traga 
pe Dumnezeu in pacat si sa-L faca partas la pacatul omului - Dumnezeu nu asculta aceste rugaciuni; 
Dumnezeu nu primeste aceste rugaciuni. Dintre toate rugaciunile, Dumnezeu asculta cel mai grabnic 
rugaciunile celui smerit, care se pocaieste, care se roaga pentru iertarea pacatelor sale si pentru dezlegarea de 
ele. In felul acesta, omul se face zidire noua, punand inceput bun - pentru viata de fiu in locul celei de rob. 
De aceea, toti proorocii, din vremuri stravechi, au cautat pocainta oamenilor. De aceea Sfantul Ioan 
Inaintemergatorul nu numai ca propovaduieste pocainta, dar savarseste botezul pocaintei, pentru ca oamenii 
sa puna pecete vazuta pe pocainta lor. Cu cat este mai mare pocainta unui om, cu atat mai deplin se 
slobozeste de cele ale lumii si se intareste cu ravna pentru Dumnezeu; Dumnezeu degraba ia aminte si in 
ascultare raspunde rugaciunilor oamenilor. 

Asadar, omul nu poate sa fie niciodata la fel de smerit ca Dumnezeu, nici ascultator ca El. In intreaga Sa 
zidire, in cer si pe pamant, Dumnezeu ii invata pe oameni smerenia si ascultarea. Dumnezeu trimite aceasta 
veste lumii din marea Sa dragoste pentru oameni si din dorinta Sa arzatoare ca toti oamenii sa se mantuiasca 
si nici unul sa nu se piarda. 

Dar Dumnezeu a dat oamenilor aceasta invatatura despre smerenie si ascultare in chip mijlocit, fie prin firea 
zidita de El, fie prin proorocii Sai, oameni alesi si ingeri. Numai prin Persoana Domnului Iisus, Dumnezeu 
da aceasta invatatura in chip nemijlocit, prin Sine Insusi imbracat in trup. In fiecare clipa a vietii Sale 
pamantesti, de la nasterea Sa in pestera pana la moartea Sa pe Cruce, Domnul Iisus traia invatand oamenii 
despre smerenie si ascultare. El a dat aceasta invatatura vie si prin botezul Sau in apa Iordanului. 

Ioan era cel mai insemnat om al zilei. Hristos nu era cunoscut nimanui si, chiar atunci cand L-au cunoscut, 
oamenii pacatosi Il socoteau pe Ioan mai mare decat El. Oamenii se adunau in jurul lui Ioan din toate 
categoriile, simpli si invatati, saraci si bogati. Ioan atragea atentia atat prin infatisarea sa din afara, cat si prin 
viata sa pustniceasca din pustie si prin cuvintele sale cu inteles tainic. Nu se strangeau multi in jurul lui Ioan 
din pricina pacatoseniei lor ori din dorinta de pocainta, cat din iscodire, ca sa vada si sa auda un om care nu 
era obisnuit. Desarta iscodire! Cat timp de mare pret ne fura aceasta, dandu-ne in schimb nimic altceva decat 
o dulceata bolnavicioasa trecatoare, care se schimba indata in ceva amar! Cum ne prinde in capcana si cum 
ne scapa pocainta si impreuna cu aceasta mantuirea noastra! 

Hristos nu a starnit iscodire. In mijlocul multimii, El mergea fara graba catre Iordan. El nu avea nimic care sa 
atraga privirea oamenilor si nimeni nu-I dadea nici o atentie. Infatisarea Sa nu avea ceva aparte, ca aceea a 
lui Ioan, nici vietuirea Sa nu era atat de bogata in osteneli pustnicesti. 

El era deopotriva cu multimea si cu totii mergeau impreuna din Galileea la Iordan, mancand si band cu El si 
vorbind cu El ca si cu oricare alt om din multime. Marele Isaia a vazut si a proorocit aceasta dinainte, zicand: 
“si cand L-am vazut, nu avea frumusete ca sa ne fie drag” (Isaia 53:2). 

Dar, in multimea aceea intreaga de oameni de langa Iordan, se afla un om, si numai unul singur, care Il 
cunostea cu adevarat. Acesta era chiar Ioan Botezatorul. Ochii sihastrului desavarsit straluceau si tunetul 
glasului sau a amutit pentru o clipa. Ioan a uitat cu totul de restul multimii stranse in jurul apei si in apa si, 
aratand catre Iisus, a spus linistit: “Iata Mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1:29). 

“Mielul lui Dumnezeu!” Cu aceste cateva cuvinte a vadit Inaintemergatorul smerenia si ascultarea Domnului 
Hristos. El este smerit ca un miel, si ascultator ca un miel - atat smerenia cat si ascultarea fiind indreptate 
spre Dumnezeu. De aceea spune el: “Mielul lui Dumnezeu”. El merge cu sfiala si smerenie ca un miel si, tot 
ca un miel, merge la pascut si moarte cu aceeasi incredere in pastorul sau, asa incat Hristos merge oriunde Il 
indruma Tatal Sau din cer: catre nasterea intr-o pestera, catre botezul din Iordan, catre moartea pe Cruce - 
toate cu aceeasi consimtire si incredere. 

Dar, la cuvintele “Mielul lui Dumnezeu”, Ioan le adauga pe acestea: “Cel ce ridica pacatul lumii”. Cum 
ridica Hristos pacatul lumii asupra Lui? Prin dragostea Sa si jertfa Sa, una fiind nedespartita de cealalta; caci 
nu exista dragoste adevarata fara jertfa, si nici o jertfa adevarata fara dragoste. In dragostea Sa, Hristos a 
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coborat in aceasta lume materialnica si S-a imbracat in trup de carne supus ispitei. Aceasta lume nu este 
curata si frumoasa si minunata asa cum era inainte de pacatul lui Adam. Ca urmare a pacatului, aceasta lume 
a luat chip materialnic intunecos, ascuns si il poarta asa pana in zilele noastre. Lumea aceea luminoasa s-a 
schimbat intr-o lume a prostiei si intunecimii; lumea curata s-a facut necurata; lumea frumoasa s-a facut 
strambacioasa si urata; lumea linistita s-a facut razboinica. In aceasta lume a venit Prealuminatul, 
Preacuratul, Preaminunatul si Preadulcele. Prin aceasta lucrare, El a luat deja asupra Lui pacatul lumii - de 
indata ce El S-a aratat in lume in trup stricacios, care se hraneste cu hrana stricacioasa. 

El a facut aceasta, mai intai, luandu-si trup asa cum se facuse acesta dupa primul pacat al omului; in al doilea 
rand, prin venirea Sa pe pamant din dragoste, ca sa implineasca toate legile care fusesera date omului dupa 
pacat. Cu toate ca El nu trebuia sa dea ascultare acestor legi, El a venit pe pamant pentru a le implini pe 
toate: atat legile date firii, cat si legile date omului. Si astfel, El a suferit foame si sete, istovire si dureri de tot 
felul, asa cum li se intampla si altor muritori; si El a crescut incet, asa cum li se intampla tuturor celor care se 
nasc, de-a lungul a treizeci de ani, pana cand Si-a inceput lucrarea Lui in lume. Din aceasta pricina, El a fost 
taiat imprejur si botezat, El a mers la sinagoga ca sa Se roage si a platit darile lui Cezar. El a primit toate 
legile facute pana la pacatul cel dintai si le-a implinit. De aceea se spune ca El a preluat pacatele lumii asupra 
Sa. Cu alte cuvinte: El a preluat asupra Lui implinirea tuturor legilor si a facut aceasta cu ascultare si 
lesniciune, in aceeasi masura in care oamenii implineau aceste legi in neascultare si cu greutate. In cele din 
urma, in al treilea rand, El a facut aceasta, dandu-Se pe Sine ca jertfa pentru pacatele lumii; prin rastignirea 
Sa de bunavoie pe Cruce, moartea Sa ca un miel si varsarea sangelul Sau nevinovat pentru pacatele multora. 
Cu adevarat, intreaga Sa viata pamanteasca a fost o jertfa, tot asa cum intreaga Sa viata a fost dragoste. A 
fost o jertfa pentru El ca sa Se imbrace in trup omenesc; a fost o jertfa pentru El ca sa dea ascultare legii. 
Dar, pe Cruce, El, cu sangele Sau a pus pecetea jertfei Sale si a sters toate socotelile pacatelor noastre. Pe 
Cruce, El ne-a aratat toata apasarea pacatului omenesc si plinatatea dragostei lui Dumnezeu, o dragoste care 
nu inceteaza din pricina jertfei de sine. 

Si astfel, Hristos ia pacatele lumii asupra Sa in trei chipuri: 

• mai intai, prin luarea de trup; 

• in al doilea rand, supunandu-Se legii; 

• in al treilea rand, dandu-se jertfa pe Sine. 

Cand Domnul a venit in lume, intrupat, implinind legea, aceasta intamplare a fost insotita de fenomene 
minunate firesti: steaua de la rasarit, ingerii coborand pe pamant si veselirea pastorilor din Betleem, slavirea 
Lui, a Pruncului sfant, de catre pastorii cei simpli si de catre crai. Dar aceasta intamplare a fost urmata de 
uciderea pruncilor de catre Irod si de fuga Mantuitorului in intunecimea Egiptului, dintr-o intunecime si mai 
mare: aceea a Ierusalimului. 

Apoi, cand Domnul a implinit in chip lamurit, in fata lumii, legea oamenilor, primind botezul in apele 
Iordanului, si aceasta intamplare a fost insotita de un fenomen firesc minunat - potrivit Predaniei - se spune 
ca apele Iordanului si-au oprit curgerea cea fireasca intorcandu-se inapoi. “Marea a vazut si a fugit, Iordanul 
s-a intors inapoi.” (Psalm 113:3). Atunci s-au deschis cerurile, s-a auzit glasul Tatalui din ceruri si s-a vazut 
Duhul Sfant in chip de porumbel. Lumea a simtit aceasta si a vazut totul prin Sfantul Ioan Botezatorul. Dar 
aceasta intamplare a fost urmata de postirea cea de patruzeci de zile a lui Hristos in intunecimea si groaza 
ispitei satanice. Si dupa aceea, s-au aratat ingerii si I-au purtat Lui de grija. 

Cand Domnul a pus pecetea pe toata suferinta Sa din trupul Sau pamantesc, prin chinurile Sale si prin 
varsarea sangelui Sau pe Cruce, natura a insotit aceasta intamplare de lucrari infricosatoare: soarele s-a 
intunecat, pamantul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat si mormintele s-au deschis. Viii si mortii au simtit 
isemnatatea infricosatoare a sfintei jertfe de pe Golgota; talharii si paganii au venit sa creada in Fiul lui 
Dumnezeu si mortii s-au aratat pe strazile Ierusalimului. Si aceasta intamplare a fost urmat de intuneric: 
intuneric in afara si inlauntrul mormantului, dupa care au venit zorile, biruinta cea de la urma - si Invierea 
cea de la urma. Si, iarasi, ingerii au fost de fata! 

Asadar, aceste trei intamplari din viata lui Hristos, ne dau invatatura cea mai luminata si mai nemijlocita 
despre smerenia si ascultarea Dumnezeiasca. Veselia cereasca si firea minunata a fiecareia dintre acestea se 
imbina cu infricosarea uciderii omului si cu stricaciunea satanica. Dar, in toate cele trei intamplari, Hristos a 
iesit Biruitor slavit: asupra omului Irod dupa nasterea Sa, asupra lui Satan dupa botezul Sau si asupra 
intelegerii dintre oameni si Satan dupa moartea Sa. 
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Sfantul Matei descrie Botezul in apele Iordanului in acest chip: In acest timp a venit Iisus din Galileea, la 
Iordan, catre Ioan, ca sa Se boteze de catre el. Ioan insa Il oprea, zicand: “Eu am trebuinta sa fiu botezat de 
Tine si Tu vii la mine?” Ioan Il recunoaste pe Hristos, dar nu cunoaste planul Sau de mantuire. Acum se 
desfasoara o intamplare fara de asemanare din istoria omenirii: Dumnezeu se intrece cu omul in smerenie! 
Ioan boteza pacatosi spre pocainta. Totusi, Cel fara de pacat, Care nu avea pentru ce sa Se pocaiasca, a venit 
la el si i-a cerut ca el sa-L boteze. Ioan, care era mai intarit duhovniceste decat toti pacatosii din jurul sau, 
indata a recunoscut in Hristos pe Unul mai puternic decat el. Inainte de a-L vedea, Ioan stia deja ca El venise 
pe pamant si vietuia printre oameni: “In mijlocul vostru se afla Acela pe Care voi nu-L stiti” (Ioan 1:26). 
Numai atunci cand s-a aflat fata catre fata cu El, L-a cunoscut pe El si, aratand catre El, a spus: “Iata Mielul 
lui Dumnezeu!”. De indata ce Ioan L-a vazut, se poate ca el sa fi crezut ca menirea lui ca Inaintemergator a 
luat sfarsit si sa fi spus ca dreptul Simeon mai inainte: “Acum slobozeste pe robul Tau, Stapane, dupa 
cuvantul Tau, in pace” (Luca 2:29), sau asa cum a spus Ioan mai tarziu intr-o imprejurare: “Acela trebuie sa 
creasca, iar eu sa ma micsorez” (Ioan 3:30). Dar nu; in loc sa se intample precum a gandit si s-a asteptat 
Ioan, Hristos i-a dat porunca neasteptata. Aflat in mijlocul oamenilor pacatosi, Hristos Cel fara de pacat a 
cautat la Ioan ca acesta sa faca pentru El ceea ce el facuse pentru altii: sa Il boteze in rau asa precum botezase 
pe altii. Impotrivirea lui Ioan la aceasta este cu totul de inteles pentru oamenii muritori. Ah, fratii mei, este 
un lucru infricosator sa aduci in apa pe Cel mai curat decat apa! Este cel mai infricosator pentru zidire ca sa-
si puna mana pe capul Ziditorului! Cum poate omul, care este facut din tarana si cenusa, sa cuteze sa-si puna 
mana pe El, Care sade pe heruvimi? 

Dar Hristos termina indata vorba cu Ioan cu o zicere scurta, dar hotarata: “Lasa acum, ca asa se cuvine noua 
sa implinim toata dreptatea.” (Matei 3:15). Atunci L-a lasat. Este ca si cum Domnul ar spune aici: Lasa 
acum orice cuvinte despre vrednicia Mea si despre care este mai mare sau mai puternic. Ziua aceasta nu are 
aceasta menire, ci alta. Va veni vremea cand ceea ce spui acum se va face lamurit. Nu putem invata pe 
oameni ceea ce nu am facut noi insine. Daca nu vom face asa, cine ne va crede? Cum ne vom deosebi, altfel, 
de fariseii si carturarii Ierusalimului care invata si ei nu fac? Noi trebuie sa implinim toata legea pentru a da 
legii intregi un inteles mai inalt, duhovnicesc. Eu trebuie sa fiu mai intai botezat cu apa, ca dupa aceea sa 
botez cu Duh Sfant si cu foc. Planul mantuirii este dat la iveala prin implinirea sa. Ceea ce acum nu este 
lamurit se va lamuri in curand. Cerurile se vor deschide si vor lamuri ceea ce va cer Eu voua. 

In masura in care Ioan s-a temut in prima clipa sa-L boteze pe Hristos, in aceeasi masura el asculta acum 
porunca lui Mesia. Si cerul cu adevarat s-a grabit sa adevereasca si sa binecuvanteze lucrarea mainii 
Inaintemergatorului. 

(Ieronim spune: Exista o pricina intreita pentru a primi botezul de catre Ioan. Mai intai, fiind nascut om, 
pentru a implini toata dreptatea si smerenia pe care o cerea legea. In al doilea rand, prin botezare, sa 
incuviinteze sensul botezului lui Ioan. In al treilea rand, sfintind apele Iordanului, sa arate, prin pogorarea 
porumbelului, ca Duhul Sfant era de fata la botezul credinciosilor.) 

Hristos a intrat in apa nu ca sa Se curateasca pe Sine, ci ca sa inece simbolic pe omul cel vechi. Prin 
supunerea Sa, El a reintregit in chip simbolic Potopul care a inecat lumea de pe vremea lui Noe si, de 
asemenea, inecarea lui Faraon si a armatei sale egiptene, in Marea Rosie. In Potopul care a cuprins intreaga 
lume, omenirea pacatoasa a fost inecata. In Marea Rosie, Faraon, vrajmasul Dumnezeului Celui viu, a fost 
inecat. Hristos a luat asupra Lui pacatele lumii. El a primit de bunavoie sa Se inece in locul omenirii 
pacatoase; El de bunavoie a luat asupra Lui soarta lui Faraon cel inecat, vrajmasul Dumnezeului Celui viu. El 
a ingaduit apei sa-I inghita trupul ca si cum ar fi fost ingropat in mormant. El a lasat apa sa curga o clipa 
peste El si apoi S-a ridicat si a iesit din apa. Prin aceasta, El a repetat acea lectie inspaimantatoare pe care a 
dat-o Dumnezeu oamenilor prin inecarea pacatosilor in vremea lui Noe si aceea a lui Faraon in Marea Rosie. 
Prin aceasta El, in chip vazut, dar tainuit, a spus ceea ce zice El mai tarziu in cuvinte catre fariseul Nicodim: 
“De nu se va naste cineva din nou, nu va putea sa vada Imparatia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3). Dar numai acela 
se poate naste din nou in aceasta viata care a murit pentru omul cel vechi; sau, cu alte cuvinte, cel in care 
omul cel vechi, pacatos, a murit. Cel care se cufunda cu pacatele sale in apa iese afara curatit de pacat. Cel 
care isi osandeste trupul, om trupesc fiind, se ridica prin Duhul ca om duhovnicesc. Cel care se ingroapa cu 
Hristos prin botez, ca in mormant, se ridica cu Hristos in Invierea Sa (cf. Coloseni 2:12). Cel care isi ineaca 
mandria, neascultarea, zavistia si toata necuratia omului celui vechi, pacatos, va iesi din apa cu smerenie, 
umilinta, ascultare si dragoste. Cel care moare pentru sine va vietui impreuna cu Dumnezeu (cf. Romani 6:3-
8). Pe scurt, cel care a murit ca pacatos si se naste din nou ca om drept, isi va repeta si el exemplul dat de 
Hristos prin botezul Sau in Iordan. “Inainte de a se pune inceput nou vietii, trebuie sa se puna capat celei 
vechi.”, spune Sfantul Vasile cel Mare. O, ce insemnatate adanca si plina de invataminte are botezul lui 
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Hristos, prin scufundarea in apa a sfantului Sau trup! Numai intelepciunea nemarginita a lui Dumnezeu era in 
stare sa dezlege oamenii in chip atat de povatuitor, si cu folos, prin botezarea in Iordan. Numai aceasta 
intelepciune nemarginita, care vede trecutul si viitorul intocmai ca si prezentul, a fost in stare sa lege 
inceputul istoriei omenesti de sfarsitul acesteia, si sa puna la un loc potopul care a inecat omenirea cea 
pacatoasa, cu scufundarea lui Hristos in apa. Numai aceasta intelepciune de negrait prin cuvant poate, cu o 
singura priveliste, un singur semn, sa spuna mai mult decat toate limbile omenesti de pe pamant. Pentru ca 
intreaga cale a mantuirii noastre a fost aratata in lucrarea botezului lui Hristos in Iordan. 

Iar botezandu-Se Iisus, cand iesea din apa, indata cerurile s-au deschis si Duhul lui Dumnezeu S-a vazut 
pogorandu-Se ca un porumbel si venind peste El. Si iata glas din ceruri zicand: “Acesta este Fiul meu cel 
iubit intru Care am binevoit.” Duhul nu a pogorat asupra lui Hristos pe cand Se afla in apa, ci atunci cand El 
a iesit din apa. Prin aceasta, intelepciunea lui Dumnezeu cauta sa ne arate ca Duhul lui Dumnezeu nu 
pogoara peste omul cel vechi, care este viu pacatului si mort pentru Dumnezeu, ci numai asupra omului 
nascut din nou duhovniceste, care a murit pacatului si a inviat intru Dumnezeu. 

Duhul a pogorat asupra lui Hristos in chip de porumbel, nu intrupat ca porumbel, asa cum este Hristos 
intrupat ca om, ci numai in chip de porumbel, ca porumbel. (Ieronim spune: “Porumbelul a pogorat asupra 
capului lui Iisus asa incat nimeni sa nu creada ca glasul Tatalui a fost indreptat catre Ioan, si nu catre 
Domnul.”) Aceasta aratare in chip de porumbel inseamna ca Duhul poate sa Se infatiseze in oricare alt chip 
si, cu adevarat s-a aratat mai tarziu Apostolilor in chip de limbi de foc si ca o suflare de vant ce vine repede 
(Fapte 2:2). In Cartea Facerea, se spune despre Duhul: Si Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor 
(1:2). Atunci, Duhul lui Dumnezeu Se infatiseaza in chipuri diferite, potrivit intamplaeilor pe care le sfinteste 
sau le pune in lucrare. Dar fiecare chip pe care il ia, Il arata in lucrare, indreptatit si curat, aducand odata cu 
Sine caldura, lucrare si curatie. La botezul in apele Iordanului, Duhul S-a aratat in chip de porumbel bland; 
botezul Apostolilor a fost cu Duhul Sfant si cu foc, de Rusalii, Duhul S-a infatisat in chip de vant puternic si 
de foc. Prin aceasta, se face lamurita deosebirea dintre botezul lui Ioan si cel al lui Hristos. Botezul lui Ioan, 
sau botezul cu apa, ii face pe oameni blanzi si curati ca porumbeii, dar botezul lui Hristos, sau botezul prin 
Duh, ii face pe oameni puternici si inflacarati. (Sfantul Chiril al Ierusalimului spune, in Invatatura lumii, 
Cartea III: “Asa cum omul este alcatuit din doua parti: suflet si trup, exista si o curatire indoita: netrupeasca 
pentru ceea ce nu este a trupului si trupeasca pentru trup. Apa curateste trupul, si Duhul curateste si intareste 
sufletul.”) Pogorarea Duhului in chip de porumbel - asa cum deslusesc aceasta Sfintii Parinti - ne aminteste 
de porumbelul pe care l-a trimis Noe de trei ori de pe arca sa, ca sa vada daca pamantul se uscase. Si 
porumbelul s-a intors cu o ramura de maslin in cioc. Ramura de maslin este simbolul pacii: pacea dintre 
Dumnezeu si om. Si acum, dupa iesirea lui Hristos din apa, dupa inecarea simbolica in apa a omului celui 
vechi, S-a aratat Duhul deasupra capului lui Hristos in chip de porumbel, ca sa arate ca potopul s-a sfarsit si 
ca domnea pacea intre Dumnezeu si omul cel nou. De ce nu tinea acest porumbel o ramura de maslin in cioc, 
ca semn al pacii? Pentru ca aici, in locul ramurii de maslin se afla chiar Domnul Hristos, cel mai desavarsit 
simbol al pacii intre Dumnezeu si om, intre cer si pamant. El este ramura de maslin a Noii Zidiri. Si astfel 
porumbelul, poposind deasupra lui Hristos, nu avea nevoie sa tina o alta ramura de maslin ca semn al pacii. 
Hristos este sfarsitul potopului si inceputul pacii. 

Si iata glas in ceruri! Cerurile deschise, Duhul in chip de porumbel si, mai mult, glas din ceruri! Astfel botezul 
lui Hristos este bogat in inteles, caci nu au venit doar ingeri, ci Sfanta Treime Insasi: Tatal, Fiul si Duhul 
Sfant: Tatal prin glasul din cer, Duhul in chip de porumbel si Fiul ca om nou si desavarsit, Dumnezeu-Om. 

“Acesta este Fiul Meu cel iubit, intru Care am binevoit.” Cu aceste cuvinte, Dumnezeu Tatal Il vadeste pe 
Iisus Fiul Sau, ca si in cuvintele Marelui Arhanghel Gavriil catre Preasfanta Fecioara Maria: “si Fiul Celui 
Preainalt Se va chema” (Luca 1:32) si iarasi: “(si El) Fiul lui Dumnezeu Se va chema” (Luca 1:35). Acum 
Dumnezeu Tatal Il numeste cu adevarat Fiul Sau, Fiul Sau cel iubit. Caci Hristos este singurul Fiu al lui 
Dumnezeu prin existenta Sa din vesnicie si singurul Fiu al lui Dumnezeu prin nasterea sa in timp. Dumnezeu 
Tatal nu ii numeste pe toti oamenii fiii Sai, ci numai pe Hristos. Fiindca alti oameni pot fi numiti fii ai lui 
Dumnezeu prin adoptie, numai prin Hristos si in numele Sau. Cand Hristos a spus mai tarziu oamenilor: 
“Unul este Tatal vostru in cer”, El nu vrea sa spuna prin aceasta altceva decat faptul ca oamenii sunt fiii lui 
Dumnezeu prin adoptie. Dumnezeu poate numi zidirile sale fii, in marea lui iubire. Dar Hristos este singurul, 
adevaratul Fiu al lui Dumnezeu atat in iubire, cat si in fiinta. 

Si de aceea: “Fiul Meu iubit intru Care am binevoit” se spune. In aceste doua grairi, se dau la iveala aratarea 
iubirii Tatalui si bunavoirea Tatalui fata de Fiul Sau. Legatura pe care o are Tatal cu Fiul nu a slabit, nici 
dragostea lor, a Unuia fata de Celalalt, nu s-a racit prin pogorarea Fiului in lumea aceasta pacatoasa, El fiind 
imbracat in trup omenesc supus ispitei. 
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Si astfel, botezul lui Hristos in Iordan se leaga de descoperirea Sfintei Treimi oamenilor. Nu exista nici o 
descoperire mai mare ca aceasta, fiindca prin aceasta ni se arata fiinta trinitara a lui Dumnezeu. La Iordan, 
Mantuitorul a pus pecetea pe aceasta taina preaminunata atat in cer, cat si pe pamant. Spunem dinadins “cat 
si pe pamant”, pentru ca firea trinitara a fiintei lui Dumnezeu desluseste si tainele cele mai adanci ale omului, 
firea intreita a omului, caci se spune chiar la inceputul Sfintei Scripturi ca Dumnezeu a facut omul dupa 
chipul Sau (Facerea 1:26). Si astfel sarbatoarea botezului lui Hristos se numeste Boboteaza - Descoperirea 
lui Dumnezeu - caci Dumnezeu S-a descoperit in Iordan, asa cum este El, atat cat aceasta descoperire poate 
fi inteleasa de omul cel trupesc. Aceasta sarbatoare se mai numeste Iluminare, caci prin aceasta duhul omului 
este iluminat cu cunoasterea celor mai adanci taine Dumnezeiesti. Se mai numeste Iluminare pentru ca 
botezul lui Hristos prin scufundarea Sa in apa, ne lumineaza mintile, ne curateste inimile si ne inalta sufletele 
cu cunoasterea caii mantuirii noastre, care sta in ingroparea omului celui vechi si nasterea celui nou; sau, 
altfel spus, aceasta se afla in moartea pacatului nostru, fiind muritor, si aducerea la viata a omului fara de 
pacat si fara de moarte. 

Tot ceea ce s-a intamplat la botezul lui Hristos, se intampla la botezul fiecaruia dintre noi. (Scriind despre 
botez, Sfantul Vasile cel Mare spune: “Domnul, care indruma vietile noastre, a intemeiat pentru noi 
legamantul botezului, care are chipul mortii si al vietii … apa este chipul mortii, a ducerii trupului la 
ingropaciune, si Duhul insufleteste cu putere datatoare de viata, care innoieste viata sufletelor noastre, 
ducand-o de la moartea pacatului la viata cea dintai.”) Prin scufundarea in apa, noi murim cu Hristos, si prin 
iesirea din apa, noi suntem uniti cu Hristos Cel viu. Dulcele Duh al lui Dumnezeu poposeste deasupra 
noastra ca un porumbel, insufletindu-ne cu harul Sau atotputernic. Si Tatal, prin iubirea lui Iisus Hristos, ne 
adopta ca fii si anunta aceasta adoptie cu glasul Sau. Cine poate sti, in clipa botezului, ce se intampla in 
inima fiecarui prunc? Intunecati si descurajati de pacatele de mai tarziu, noi uitam cea mai mare dintre 
tainele ceresti care ni se descopera la botez. Fiindca prin botez noi suntem curatiti de tot pacatul, desi, dupa 
ce ne botezam, dam peste ispite dracesti, carora Hristos nu le-a cazut prada, asa cum facem noi. Dar aceia 
dintre noi care cugeta la mantuirea noastra zi si noapte, cu smerenie si ascultare necurmata fata de 
Dumnezeu, se pot invrednici de descoperirea de taine mari, sfinte, asa cum au fost descoperirile de la Iordan, 
tot asa cum s-au invrednicit multi sfinti si mucenici pentru Hristos de aceasta viziune. Mucenicia pentru 
Hristos se socoteste ca fiind al treilea botez: primul fiind botezul lui Ioan cu apa; al doilea, botezul lui 
Hristos cu Duhul Sfant si cu foc. Cel de-al treilea botez, botezul muceniciei, se numeste “botezul cu sange”. 
Mucenicii lui Hristos care au fost botezati prin varsarea sangelui lor pentru Hristos, au vazut foarte adesea 
multe dintre tainele Iordanului, care s-au descoperit la botezul lui Hristos. Cel mai cunoscut exemplu al 
acestui botez minunat, prin sange, este moartea intaiului mucenic al lui Hristos, Arhidiaconul Stefan, care 
este descris in felul acesta: Iar Stefan, fiind plin de Duh Sfant si privind la cer, a vazut slava lui Dumnezeu si 
pe Iisus stand de-a dreapta lui Dumnezeu. Acum se arata Tatal, Fiul si Duhul Sfant. Iar Stefan a strigat: “Iata 
vad cerurile deschise si pe Fiul Omului stand de-a dreapta lui Dumnezeu.” Si iudeii il bateau cu pietre 
(Fapte 7:55-59). 

Sa ne mai ostenim, cu credinta neschimbata, cu fapte bune si cu impartasirea frateasca a bucuriei si a 
suferintei celor care ne sunt apropiati, intregi in smerenie si ascultare fata de Dumnezeul Cel viu, sa ne 
intoarcem la curatia fara de pacat in care ne-am imbracat la botez. Asa ne vom invrednici de slava, bucuria si 
frumusetea vesnica a sfintilor si mucenicilor lui Dumnezeu. Asa ne vom lumina din nou, cerul se va deschide 
pentru noi si Dumnezeu Se va descoperi pentru noi - Tatal, Fiul si Sfantul Duh, Treimea cea deofiinta si 
nedespartita, Careia Ii aducem slava acum si pururea si-n vecii vecilor. Amin. 
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Cel ce v’a văzut pre voi goli, S’a arătat, ca să vă îmbrace în haina cea dintâiu 

“Găteşte-te Zavuloane, şi bine te împodobeşte Neftalime;  
Iordane rîule stăi, priimeşte săltând pre Stăpânul Cel ce vine să Se boteze.  
Bucură-te Adame, împreună cu strămoaşa. Nu vă ascundeŃi ca mai’nainte în Raiu.  
Că Cel ce v’a văzut pre voi goli, S’a arătat, ca să vă îmbrace în haina cea dintâiu.  
Hristos S’a arătat, toată făptura vrând să o înnoiască”[1] 

~~~+~~~ 

Galileea neamurilor 

Hotarele fiilor lui Zabulon şi ai lui Nefatli se întindeau în Nordul Canaanului, din jurul Mării Ghenizaret 
până la Marea Mediterană. Erau cele mai fertile pământuri, împreună având deschidere la două mări şi 
cuprinzând la Sud şi mănoasa Vale Izreel. Aceasta regiune era numită de către evrei simplu: Galileea. 

Arătând că Mântuitorul trebuie să propovăduiască evanghelia Sa şi în părŃile Capernaumului de lângă Lacul 
Ghenizaret, Sf. Evanghelist Matei (Mt. 4, 13-16) face referire la profeŃia Proorocului Isaia (Is. 8, 23 – 9, 1), 
în care se menŃionează şi aceste două Ńinuturi: “Căci nu va mai fi întuneric pentru Ńara care era în nevoie. 
În vremurile de dedemult el a supus pământul Zabulonului şi Ńinutul lui Neftali; în vremurile cele de 
pe urmă el va acoperi de slavă calea mării, celălalt Ńărm al Iordanului, Galileea neamurilor. Poporul 
care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaŃi în latura umbrei morŃii lumină 
va străluci peste voi”. 

După cum se observă, proorocia aceasta poate fi folosită oricând ca paremie la slujba Ceasurilor sau a 
Vecerniei Botezului Domnului nostru Iisus Hristos. Din pricina depărtării de Ierusalim şi a amestecului de 
populaŃii aceste Ńinuturi prefigurează tainic în profeŃia lui Isaia popoarele păgâne. Împreună ele formează “Ńara 
care era în nevoie”, în “întuneric” şi în “latura umbrei morŃii”: “Galileea neamurilor”. Peste aceşti păgâni 
Hristos avea să lumineze cu “lumină mare” şi să-i acopere “în vremurile cele de pe urmă” de Slava Sa. 

“V-aŃi ascunselea” prin Raiu  

Revenind însă la textul stihirei vedem cât de sublim se sugerează pregătirea duhovnicească pentru 
“luminare”:  prin gătire (cu post) şi bună împodobire (prin împărtăşire). 

“Săltarea” Iordanului este numaidecât întoarcerea lui minunată din aval spre amonte, dinspre Ierusalim şi 
Ierihon spre mărturie lui Zabulon şi Neftali, Galileea neamurilor, iar porunca de a “sta” arată cutremurul 
stihiei apelor înaintea feŃei Ziditorului. La văzul Stăpânului, Iordanul s-ar fi despicat în două, precum 
oarecând Marea Roşie înaintea Nourului prealuminos, de aceea este îndemnat cu aceeaşi bărbăŃie precum a 
fost îndemnat şi Sf. Ioan Botezătorul să-L primească la Botez pe Domnul. În Hristos chipul – Adam şi coasta 
– Eva dănŃuiesc, bucurându-se că li s-a şters păcatul de odinoară de către Cel fără de păcat. 

FrumuseŃea acestei stihiri însă acum se descoperă, căci aduce aminte de jocul “v-aŃi ascunselea” prin Raiu al 
strămoşilor noştri cu Dumnezeu. De ce zice să nu se ascundă în continuare? Numaidecât din pricina 
păcatului cel de dedemult[2]!… căci nu aveau cu ce să se mai gătească şi să se împodobească, căci câtă 
pocăinŃă ei în viaŃă să fi avut, uşile Raiului tot nu s-ar fi desfăcut!  

Înainte să se fi văzut cei doi în Rai goli pre ei înşişi, Însuşi Hristos Dumnezeu i-a văzut lipsiŃi de har, când li 
S-a arătat dorind să-i îmbarce din nou cu haina Slavei Sale – haina cea dintâiu. Ascunşi de întuneric prin Iad, 
Hristos îi caută degrab, arătat strălucind ca un sfeşnic în “laturile umbrei morŃii”. 

Verbul “s-a arătat”, pus de două ori la timpul trecut, mărturiseşte ştergerea definitiv a păcatului strămoşesc şi 
irepetabilitatea botezului. Chemarea la înnoire întru Hristos prin botez este, aşadar, către toŃi adresată. 

dan.camen 

[1] Stihira lui Ioan Monahul, glasul al III-lea, de La Stihoavna Vecerniei Înainte-Prăznuirii Botezului Domnului nostru 
Iisus Hristos şi pomenirea celui dintru sfinŃi părintelui nostru Silvestru, Episcopul Romei (2 ianuarie), în Mineiul lunei 
lui Ianuarie, EdiŃia a II-a, Tipografia CărŃilor Bisericeşti, Bucureşti, 1909, p. 34 

[2] Vezi spre comparatie intelesul termenului “dedemult” la proorocia Sf. Isaia “În vremurile de dedemult el a supus 
pământul Zabulonului şi Ńinutul lui Neftali” 
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Ieroschimonahul Ioan Şişmanian  - Predica la Botezul Domnului -  

Mănăstirea Sf. Gheorghe Hozevitul, łara Sfântă 

Se pune uneori întrebarea de ce a fost nevoie ca Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, să fie botezat. O, Doamne! 
Când Dumnezeu vrea să facă ceva ştie El de ce. Desigur, teologic vorbind, pot fi multe răspunsuri. Dar vă 
răspund mai simplu: drept exemplu pentru noi. 

Noi ştim că Botezul are multe faŃete. Una ca numire a acestei sărbători este o teofanie, o descoperire. S-a 
descoperit nouă Hristos şi primul cuvânt al Domnului împlinit la Botez spunea aşa: „Acesta este Fiul Meu 
cel iubit întru care am binevoit“. Iar pe Tabor a adăugat: „pe El să-L ascultaŃi“. Mântuitorul pe Sine se face 
văzut, se descoperă lumii întregi. Spune Domnul „pentru voi a fost cuvântul acesta“, tunetul.  Ca să vă 
zguduiŃi, ca să înŃelegeŃi, iată pe Fiul lui Dumnezeu, iată Sfânta Treime, vocea Tatălui, chipul Fiului, 
adumbrirea Duhului Sfânt. ViaŃa noastră trebuie să fie sub acestă adumbrire a Duhului Sfânt, să fie mereu 
într-o supuşenie faŃă de Tatăl, într-o vieŃuire asemenea Fiului. De aceea tradiŃia a aşezat la orice făptuire 
minunată, şi mai ales la biserici, o pisanie care spune aşa: „cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului, întru săvârşirea 
Duhului Sfânt s-a zidit acest sfânt locaş...“. Ar trebui să gândim să facem la fel cu orice faptă a noastră, cu 
orice casă, cu orice lucrare. Dacă nu e în voia Tatălui, dacă nu e cu ajutorul Fiului şi dacă nu e întru 
săvârşirea Duhului Sfânt, atunci fiŃi siguri că din păcate o va scrie diavolul în catastiful lui. Deci noi trebuie 
să învăŃăm din această lucrare, să ne supunem Domnului în toate, să-i urmăm întru asemănare vieŃuirea prin 
adumbrirea harului Duhului Sfânt fără de care nu putem face nimic.  

La marele Botez la care cântăm „câŃi în Hristos v-aŃi botezat, în Hristos v-aŃi şi îmbrăcat“, când preotul ne 
scufundă în apă, în apa iordanică, de trei ori, în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, se pecetluieşte 
în noi această Treime, în sfânta TroiŃă a fiinŃării noastre, prin lucrarea aceasta minunată a mirungerii. Atunci, 
vedeŃi, ce ne rămâne nouă? Mereu şi mereu să restaurăm în noi această aşezare a noastră, acest raport de 
ascultare, de lepădare de noi înşine, zicând mereu: Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, curăŃeşte-
mă din nou, pentru că sunt fiinŃă căzătoare. Şi tot căzând şi ridicându-mă, aşa cum o femeie spală rufele, aşa 
cum un om urcă un munte şi tot cade şi se ridică, dar nu se lasă, aşa este şi această lucrare continuă de curăŃire 
şi limpezire. Pe care dacă nu o trăim aşa, nu avem cum să ieşim din această încrâncenată moarte în care mereu 
ne zbatem, pentru că nu facem voia lui Dumnezeu. Este evident că ne vom hărăzi morŃii. Dumnezeu a venit să 
ne ridice din moarte. Prin ce? Prin lepădarea de păcatele noastre, prin lepădarea de neascultarea noastră, 
lucrarea dumne-zeiască a veşniciei pe care Duhul Sfânt şi-o pecetluieşte în noi. 

Calea aceasta a restaurarii noastre una este: a caintei, a conştientizarii ca am greşit, a întelegerii ca fara sa zic 
„Doamne, vie Împaratia Ta, faca-se voia Ta“, nu pot sa încep sa ma restaurez. 

A zis Domnul minunat: „nu vă bucuraŃi de vi se pleacă diavolii, ci bucuraŃi-vă mai mult că s-au scris numele 
voastre în ceruri“. Şi ce înseamnă numele de fapt? O, Ortodoxia noastră este nemărginită! Abia putem 
întrevede câte puŃin din ea. Dar trebuie să vrem să întrevedem. Pentru că dacă nu ne silim, este ca şi cum am 
avea lângă noi o maşină minunată, care poate să facă lucruri extraordinare, şi pe care nu ştim cum să o 
folosim. Şi în final să ruginim lângă ea şi să murim neştiind ce avem lângă noi. Jale este că vom da seama. 
Vom da seama pentru talanŃii daŃi şi nefolosiŃi. VedeŃi calea aceasta a restaurării noastre una este: a căinŃei, a 
conştientizării că am greşit, a înŃelegerii că fără o hotărâre adâncă de lepădare, fără să zic „Doamne, vie 
ÎmpărăŃia Ta, facă-se voia Ta“, nu pot să încep să mă restaurez. Lumea astăzi din ce în ce mai mult zice, parcă 
a devenit un slogan esenŃial - existenŃial: „vie împărăŃia mea, facă-se voia mea“. Fiecare, acolo, în micul lui 
univers, vrea să devină stăpân, vrea să devină zeu, poate chiar dumnezeu. Adică stăpânul tuturor celorlalŃi zei. 
De fapt, asta e boala fiecăruia, să devină dumnezeu. Adică să fie ascultat de toŃi, şi când îl întrebi „bine, dar ce 
oferi tu ca să fii ascultat, ce autoritate ai, ce dăruieşti tu ca să fii ascultat?“ El îŃi spune doar aşa: „dar nici nu 
vreau să dau ceva, vreau numai să iau.“ De aceea, în adâncul cunoaşterii, psaltirea descoperă un cuvânt 
minunat. Spune aşa: „Dumnezeul meu eşti Tu, pentru că lucrurile mele nu îŃi trebuie“. Ce pot să îŃi ofer eu łie, 
Doamne? Şi atunci înseamnă că din tot ceea ce există toate mi le dai Tu. Ale tale dintru ale Tale. 

Naşia nu se masoara în curcani, ci se masoara în lacrimile pe care omul le va varsa pentru mântuirea sa. 

Domnul spune clar: „câŃi în Hristos v-aŃi botezat, în Hristos v-aŃi şi îmbrăcat“. Domnul, deci, înghite întreaga 
noastră fiinŃă şi o transfigurează, o transformă, şi o face vrednică de a primi pecetluirea, lucrarea Duhului 
Sfânt. Omul căzut, omul rupt de Dumnezeu, omul care s-a umplut de diavoli, de voinŃe şi trăiri şi simŃiri cade 
din lucrarea dragostei în nebunia plăcerii.  Această balansare între durere şi plăcere îi va fi viaŃa până la 
moarte. Sfântul Botez, minunea acestui mare dar pe care Dumnezeu îl face nouă, face posibilă luminarea 
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sufletelor noastre, curăŃirea de diavoli. De aceea sunt foarte importante lepădările de la botez pe care preotul 
le citeşte. Şi nu atât lepădările pe care omul le face, cât rugăciunile pe care preotul le citeşte. Dar este nevoie, 
în aceeeaşi măsură de o conlucrare ca omul să spună cu adevărat „mă lepăd de satana, de toate lucrurile lui, 
de toată trufia lui“. Dacă nu o fac aşa, înseamnă că undeva eu însumi îl voi păstra pe diavolul încuibat în 
sufletul meu.  

Câtă pierdere a sufletelor noastre este din cauză că naşul nu îşi asumă, nu înŃelege ce face la botez, nu înŃelege 
că practic el se uneşte cu sufletul finului lui şi răspunde pentru mântuirea lui. IubiŃilor, nu vă înşelaŃi, năşia nu se 
măsoară în curcani, ci se măsoară în lacrimi pe care omul le va vărsa pentru mântuirea sa. Cu cât el va şti să 
sădească un pom care va lăcrima... Şi vedeŃi ce taină cu lacrimile acestea. Ele vor fi ca o ploaie binefăcătoare ce 
va hrăni însuşi pomul. Pomul va lăcrima şi va plânge. Şi va spune: „Doamne, uite braŃele mele se ridică către 
Tine, rădăcina aceasta mă leagă de pământ. Şi totuşi Tu m-ai făcut fiinŃă aşa: jumătate om, jumătate dumnezeu, 
între cer şi pământ. Dar eu trebuie să învăŃ ca din pământul acesta să-mi trag seva veşniciei. De ce? Pentru că în 
pământul acesta stă Însăşi voia Ta, raŃiunile tale. Eu de aici învăŃ ştiinŃa, prin practică, prin descoperirea aceasta 
a lucrurilor naturale. Voia Ta este ca eu să devin Tu, ca eu să devin cu adevărat ce am fost creat să fiu - un 
macrocosmos. Prin rădăcinile mele să fac o lucrare inversă: nu să îmi trag seva din pământ, ci să infuzez 
pământul trăgându-mi seva din cer.“ Aceasta este lucrarea pe care omul o începe la Botez! 

Slujbele acestea de sfintire, o data pe an, au aceasta putere de restaurare a întregii creatii, de  reaşezare a ei în 
nevazutul pe care omul nu mai poate sa-l vada. 

Mai trebuie să ne oprim asupra unui lucru: aghiazma mare. Slujba aghiazmei mari reprezintă pogorârea 
sfinŃirii peste întreg pământul. Sf. Ioan Gură de Aur în cuvântul lui despre botez spune foarte frumos: „orice 
izvor de apă neîncepută în noaptea de 5 spre 6 ianuarie izvoreşte apă iordanică“, aghiazmă mare. ÎncercaŃi şi 
verificaŃi acest lucru. De ce? Pentru că în ajun se face prima sfinŃire. Se pogoară harul, se sfinŃeşte întreg 
universul. Iar apoi se reface această sfinŃire, nu că nu ar fi fost de ajuns, ci pentru că Dumnezeu descoperă 
lucrul acesta mai minunat după împlinirea Tainei Sfintei Liturghii.  

Această sfinŃire a apelor este o încununare a lucrării dumnezeieşti în creaŃie, şi ea e mărturisită la Iordan. 
Spune frumos „au văzut apele şi s-au întors înapoi.“ Au mărturisit şi ele, s-au înfricoşat, s-au înfiorat şi ele, 
mărturisindu-Te. Dar noi nu Te mărturisim. Vedem fiecare din noi, avem acasă luată aghiazmă de un an, doi, 
trei, şi o bem şi o simŃim binefăcătoare. Şi ne dăm seama, Doamne, ce minunat eşti Tu, ce daruri ne dai 
pentru noi cei ca Toma, iar nouă nu ne e de ajuns pentru că avem inima, care împietrindu-se, nu vrea să se 
înmoaie. Apele acestea ale Botezului au puterea de a înmuia inimile. Dacă omul vrea să se lase înmuiat... 
Slujbele acestea de sfinŃire, o dată pe an, au această putere de restaurare a întregii creaŃii, de  reaşezare a ei în 
nevăzutul pe care omul nu mai poate să-l vadă. Dacă am avea ochi să vedem nevăzutul, am înŃelege, am fi 
pătrunşi de cumplită înfioarare văzând cutremurarea cosmosului la fiecare reînnoire a lui. Aghiazma mare se 
ia în cele 8 zile de praznic ale Sfântului Botez al Domnului  pe nemâncate pentru ca să arătăm că fiinŃa 
noastră se dăruieşte cu totul harului lui Dumnezeu. Dacă am mânca am nesocoti venirea harului. Fac o 
comparaŃie, să mă iertaŃi, aştepŃi un musafir, oare mănânci din tort înainte de a veni el? Aşteptăm cu 
înfrigurare... este un chip al postirii această nemâncare. Postirea e de fapt o stare. Nu e doar o schimbare a 
alimentelor, aceasta este o mare eroare. Postirea este o aşezare a fiinŃării noastre în aşteptarea venirii harului, 
a venirii Mielului. Nu mai vreau nimic decât cuvântul care se va striga. Aşa cum aştept să iasă doctorul de la 
operaŃie. Să aud că cel viclean a fost alungat afară. De aceea nici nu pot mânca prea mult cînd mă aşez cu 
durere cumplită în această rânduială a spovedaniei. Ne cufundăm în apa căinŃei până la gât. Ne cufundăm, şi 
acolo mărturisind toate răutăŃile noastre, vom vedea că Iordanul, asemenea apelor sale, va da timpul înapoi, 
va curăŃi fiinŃa noastră adânc, fiinŃial, să poată să restaureze viaŃa mea ca să pot să o iau iarăşi de la început. 
Fără acest botez al lacrimilor pocăinŃei pe care noi îl vom proba la fiecare spovedanie pe care o facem, la 
fiecare act de căinŃă în faŃa icoanelor, nu se va putea înnoi fiinŃa noastră. Nu e neapărat să plâng cu lacrimile 
trupeşti. Nu despre asta este vorba, să fiu un smiorcăit. Ci să plângă sufletul în mine de durerea păcatelor. Să 
văd că păcatul e o înlănŃuire a celui viclean, că păcatul este o rupere de Dumnezeu. Nu există o stare între. E 
ori cu diavolul, ori cu Dumnezeu. Ori facă-se voia Ta Doamne, ori facă-se voia mea, adică diferită de a Ta, 
adică a diavolului. ViaŃa noastră trebuie să fie mereu Bucură-te! Să fie mereu o conştientizare că fără 
Dumnezeu nu există  Bucurie. De aceea atât de frumos spunem sfântului Nicolae în acatist „Bucură-te că nu 
ştiu să mai trăiesc în afară de Bucură-te“. A te bucura e de fapt Ńelul fiinŃei noastre. El descoperă adâncul 
sfinŃeniei. Bucuria nu însemnă a Ńopăi, nu înseamnă a te împărtăşi de plăcerile acestea ale unei beŃii de 
vieŃuire. Orice plăcere devine o beŃie, numai plăcerea de Dumnezeu, lepădarea fiinŃei noastre în braŃele lui 
Dumnezeu e ceea ce mă va duce către mântuire. Amin. 
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Acum îmi recunosc turma, astăzi văd chipul cel obişnuit al Bisericii când, urând îndeletnicirea cu griji 
trupeşti, veniŃi împreună, întreaga turmă, către slujirea lui Dumnezeu. Poporul, pe de o parte, strâmtorează 
lăcaşul, pătrunzând până înlăuntrul sfintelor altare, iar cât nu încape înăuntru umple şi locul de afară, de 
dinaintea bisericii, potrivit cu chipul albinelor: căci unele lucrează înăuntru, iar altele zboară împrejurul 
stupului. Deci aşa să faceŃi, o, copii, şi să nu părăsiŃi nicicând strădania aceasta! Pentru că mă mărturisesc a 
pătimi-de patima cea păstorească şi că voiesc ca, şezând pe un loc înalt, să văd la poalele şi dimprejurul acelui 
vârf turma adunată la un loc. Iar de mi se întâmplă astfel, mă umplu de o râvnă minunată şi cuvântul mi-l 
rostesc cu bucurie, ca şi păstorii ce-şi cântă Cântările cele păstoreşti. Când se întâmplă însă altfel şi sunteŃi 
înşelaŃi de înşelăciunea cea din afară, cum aŃi făcut de curând, în duminica trecută, mă amărăsc mult şi 
îmbrăŃişez tăcerea, voind să fug de aici şi să caut Carmilul prorocului Ilie sau o oarecare stâncă nelocuită, căci 
prietenul celor descurajaŃi e singurătatea şi iubirea de pustie. Acum însă, văzându-vă dimpreună cu întreagă 
familia prăznuind adunaŃi la un loc, îmi amintesc de cuvântul cel prorocesc pe care l-a rostit dinainte Isaia, 
prevestind Biserica lui Hristos cea cu buni şi numeroşi fii: „Cine sunt aceştia? Carii ca norii zboară şi ca 
porumbii cu puii” (Is. 60, 8). Şi împreună cu acestea şi altele: „Strâmt îmi este locul, fă mie loc ca să locuiesc” 
(Is. 49, 20). Căci acestea le-a rânduit puterea Duhului ca să fie spuse în Biserica lui Dumnezeu plină de 
oameni, care avea să umple după ani şi ani lumea toată „de la margini până la margini“ (cf. Deut. 28, 64). 

Sosit-a, aşadar, vremea, aducând şi răspândind amintirea tainelor care-l curăŃă pe om, care îndepărtează 
păcatul cel greu sufletesc şi trupesc, şi-l aduc iarăşi pe om la frumuseŃea cea dintâi, pe care preaiscusitul 
Meşter, Dumnezeu, a plăsmuit-o în noi. De aceea, voi, poporul cel iniŃiat în taine, care aŃi trăit bunătăŃile 
zilei, v-aŃi adunat la un loc, dar aŃi adus cu voi şi pe cel ce încă nu a gustat din ele4, ca nişte părinŃi buni ce-i 
povăŃuiesc pe cei neiniŃiaŃi către dobândirea desăvârşitei evlavii cu grijă şi atenŃie. Eu unul însă mă bucur 
împreună şi cu unii, şi cu alŃii, cu cei ce v-aŃi săvârşit Botezul, pentru că v-aŃi îmbogăŃit cu mare dar, cu cei 
încă neiniŃiaŃi, pentru că bună aşteptare nădăjduiŃi: lăsarea vinovăŃiilor, dezlegarea legăturilor, înrudirea cu 
Dumnezeu, îndrăzneala liberă şi demnă şi, în locul smereniei robiei, cinste deopotrivă cu îngerii. Căci toate 
acestea şi cele ce urmează ni le făgăduieşte şi ni le dăruieşte harul spălării. Pentru astă pricină, lăsând 
deoparte pentru alte prilejuri celelalte învăŃături ale Scripturii, să rămânem urmărindu-ne scopul şi să 
înfăŃişăm cele cuvenite praznicului, pe cât ne va sta în putere. Pentru că fiecare praznic le are pe ale sale. 
Astfel, nunta o prăznuim cu cântări nupŃiale, iar cu plânsuri de îngropăciune însoŃim pe cei răposaŃi, tratăm 
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cu seriozitate îndeletnicirile, la petreceri dezlegăm strânsoarea şi amărăciunea sufletului şi ferim fiecare 
împrejurare de ceea ce îi este nepotrivit. 

Născutu-S-a, aşadar, Hristos cu câteva zile mai înainte, El, Cel născut mai înainte de toată firea simŃită şi 
gândită. Se botează astăzi de către Ioan, ca să-l cureŃe pe cel întinat, ca pre Duhul să-L aducă de Sus, iar pe 
om la ceruri să-l înalŃe, ca cel căzut să se ridice şi cel ce l-a îmbrâncit să fie ruşinat, şi să nu te minunezi dacă 
Dumnezeu a arătat faŃă de noi o astfel de sârguinŃă, încât să înfăptuiască El Însuşi mântuirea omului. Căci 
prin multa strădanie a făcătorului de rău am fost înşelaŃi, dar prin grija Ziditorului suntem mântuiŃi. Iar 
răuvoitorul şi pizmăreŃul neamului nostru a găsit pe şarpe ca acoperământ vrednic al cugetului său, 
deschizând astfel cale păcatului, necuratul intrând în cel asemenea lui, cel pământesc şi subpământean cu 
alegerea sălăşluindu-se în târâtoare. Hristos însă, Care a îndreptat răutatea săvârşită de acela, ia asupră-Şi 
omul întreg şi-l mântuieşte, făcându-ni-Se nouă tuturor chip şi pecete, ca să sfinŃească începutul fiecărei 
fapte şi să dea moştenire robilor Săi râvna lipsită de îndoială. 

Botezul, aşadar, este curăŃirea păcatelor, lăsarea scăpătărilor, pricina înnoirii şi a naşterii din nou. Dar 
naşterea din nou înŃelege-o pe cea contemplată cu mintea, dar nevăzută ochilor. Pentru că pe cel bătrân nu-l 
vom preface în copil, nici pe cel zbârcit într-un tânăr frumos, nici pe om nu-l vom readuce în pântecele 
maicii sale, cum cugeta iudeul Nicodim cu cugetarea lui groasă, ci pe cel încâlcit în păcate şi învechit în rele 
Dumnezeu îl readuce, prin harul împărătesc, la nevinovăŃia pruncilor. Căci după cum copilul nou-născut este 
slobod de vinovăŃii şi pedepse, tot astfel pruncul naşterii din nou nu mai are pentru ce să dea seamă, fiindu-i 
lăsate răspunderile prin darul împărătesc. Dar această binefacere nu o dăruieşte apa (chiar dacă ea este cea 
mai înaltă din toată zidirea), ci porunca lui Dumnezeu şi sălăşluirea Duhului Sfânt, săvârşită tainic pentru a 
noastră slobozenie, apa doar slujind spre arătarea curăŃirii. Dar pentru că noi obişnuim să curăŃim trupul de 
murdărie şi de tină spălându-l cu apă şi aşa să-l arătăm curat, luăm şi în această tainică lucrare [Botezul] apa 
ca element simŃit, prin care arătăm strălucirea cea netrupească. În plus, dacă vreŃi, vom stărui şi mai 
amănunŃit în cuvântul despre baia [Botezului] , pornind de la o poruncă a Scripturii, ca dintr-un izvor. 

„Dacă nu se va naşte cineva zice din apă şi din Duh, nu poate intra în împărăŃia lui Dumnezeu” (In. 3, 5), De 
ce oare le-a socotit trebuincioase pe amândouă spre împlinirea Botezului şi nu doar pe singur Duhul? Omul, 
după cum bine ştim, este compus, iar nu simplu, şi de aceea i s-a rânduit ca leacurile de tămăduire să fie şi 
ele asemănătoare şi înrudite cu acest compus îndoit, înjugat (din suflet şi trup), trupului văzut rânduindu-i-se 
apa cea simŃită, iar sufletului invizibil, Duhul cel nevăzut, chemat cu credinŃă şi împărtăşit în chip negrăit. 
„Căci Duhul unde voieşte suflă şi tu glasul Lui auzi, dar nu ştii de unde vine şi încotro merge” (In. 3, 8). 
[Duhul] binecuvântează şi trupul care se botează, şi apa care botează. De aceea, să nu dispreŃuieşti 
dumnezeiasca baie, nici să o defaimi ca pe un lucru obişnuit din pricina folosirii apei. Căci Cel ce lucrează 
mare este şi de la El se fac minunate şi cele săvârşite. Încă şi altarul acesta, înaintea căruia stăm, este sfânt, 
deşi piatra lui nu diferă după natură de alte pietre, cum sunt cele din ziduri sau care înfrumuseŃează pavajul, 
dar pentru că a fost afierosită slujbei lui Dumnezeu şi a primit binecuvântarea, de aceea este sfânta Masă, 
jertfelnic neîntinat, pe care nu oricine are voie să-l atingă, fără numai preoŃii, şi aceştia cu evlavie”. Pâinea, 
iarăşi, este o pâine obişnuită, dar când Taina este ierurghisită, se numeşte şi devine Trup al lui Hristos. Tot 
astfel şi untdelemnul cel tainic, aşa şi vinul, având vrednicie puŃină înainte de binecuvântare, dar, după 
SfinŃirea lor de către Duhul, lucrează diferit. 

Aceeaşi putere a Cuvântului l-a făcut pe preot Cuvios şi cinstit prin noutatea binecuvântării primite şi l-a 
despărŃit de tovărăşia celor mulŃi. Pentru că până mai ieri-alaltăieri era unul dintre cei mulŃi, iar acum se arată 
conducător, înainte-stătător, dascăl al cucerniciei, îndrumător în tainele neştiute de alŃii. Şi aceasta se petrece 
fără o schimbare trupească sau a chipului, ci, rămânând la înfăŃişare acela care era şi înainte, o putere 
nevăzută şi un har i-a preschimbat sufletul cel nevăzut înspre mai bine. Când vom cugeta aşa la multe din 
întâmplările alese din istoria Vechiului Legământ şi înrudite cu problema discutată, vom vedea partea din 
afară, dar cele săvârşite acolo sunt fapte mari. Toiagul lui Moisi era un toiag de nuc, şi ce altceva este mai 
comun decât lemnul pe care orice mână îl poate tăia şi duce, îl ciopleşte potrivit cu trebuinŃa sa şi, dacă 
voieşte, poate să-l dea şi focului? Dar când Dumnezeu a vrut să săvârşească prin el minunile cele înalte şi 
mai presus de cuvânt, a prefăcut lemnul în şarpe. Şi iarăşi altundeva, lovind apele, a prefăcut apa în sânge 
(Ieş. 4, 3-7, 17), iar altădată au ieşit broaşte (Ieş. 8, 7); şi iarăşi a tăiat marea până în adâncuri, despărŃindu-o, 
astfel încât apele nu mai erau defel unite (Ieş. 14, 21). La fel cojocul unui proroc, deşi era o simplă piele de 
capră, l-a făcut pe Elisei propovăduitor al lumii întregi (4 Împ. 2, 14-15). Iar lemnul Crucii este mântuitor 
tuturor oamenilor, deşi, după câte aud, este o bucată de sicomor, plantă dispreŃuită şi mai lipsită de valoare 
decât multe alte feluri de copaci. Rugul i-a arătat lui Moisi vedenia lui Dumnezeu (Ieş. 3, 2), iar oasele lui 
Elisei au înviat pe cel mort (4 Împ. 13, 21) şi tina a luminat pe cel orb din pântecele maicii sale (In. 9, 1-7). 
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Toate acestea fiind materii neînsufleŃite şi fără simŃite, au mijlocit mari minuni primind puterea lui 
Dumnezeu. Prin aceeaşi înlănŃuire a ideilor“, apa nimic nu e decât apă, dar îl înnoieşte pe om prin renaşterea 
cea înŃelegătoare, după ce aceasta a fost binecuvântată de harul cel de Sus. 

Dacă mi se îndoieşte cineva şi neîncetat aduce argumente întrebând şi iscodind: „Cum renaşte apa şi cum se 
săvârşeşte prin ea Taina?“, îi voi spune în chip foarte drept: „Arată-mi felul naşterii celei trupeşti, şi eu îŃi voi 
istorisi puterea renaşterii celei sufleteşti”! Vei aduce, poate, vreun argument din cele obişnuite: „SămânŃa 
bărbătească este pricina omului”. Dar ascultă şi de la noi chipul în care apa binecuvântată curăŃeşte şi 
luminează pe om! Dacă iarăşi îmi vei răspunde întrebând în ce fel este aceasta, îŃi voi striga şi eu înapoi, mai 
cu tărie: „În ce fel acea substanŃă lichidă şi fără formă devine om?“ Şi acest cuvânt poate fi aplicat, prin 
extindere, asupra fiecărui lucru din întreaga zidire. În ce fel cerul? În ce fel pământul? În ce fel marea? În ce 
fel fiecare lucru deosebi? Căci neputinŃa oamenilor, nefiind în stare să afle răspuns, se refugiază în această 
întrebare precum cei care, neputând umbla, se aşază într-un jilŃ. Şi, ca să spun în mod cuprinzător, puterea lui 
Dumnezeu este pretutindeni şi lucrarea Lui necuprinsă şi cu neputinŃă de spus în cuvinte, fie ele şi iscusite, 
susŃinând cu uşurinŃă oricâte le vrea, dar ascunzând de noi cunoaşterea amănunŃită a lucrării ei. De aceea şi 
fericitul David, oprindu-şi oarecând mintea asupra măreŃiei zidirii şi cu sufletul plin de o minunate” de 
neînfrânt, a grăit: „Cât de minunate-s lucrurile Tale, Doamne, toate întru înŃelepciune le-ai zidit!“ (Ps. 103, 
24). Căci de prezenŃa înŃelepciunii şi-a dat seama, dar arta” [lucrării] înŃelepciunii nu a aflat-o. 

Părăsind, aşadar, această îndeletnicire cu multe, care întrece puterea omenească, să cercetăm mai degrabă 
ceea ce, măcar şi în parte, oferă o oarecare înŃelegere. Pentru care motiv s-a rânduit curăŃirea prin apă şi spre 
ce trebuinŃă am primit cele trei afundări? Deci, ceea ce PărinŃii au învăŃat şi mintea noastră fiind în acord cu 
ei a primit, aceasta este: Ştim că din patru elemente cosmosul îşi are alcătuirea, elemente cunoscute de toŃi, 
chiar dacă vom tăcea şi nu le vom aminti numele; iar dacă totuşi pentru cei mai simpli le voi spune, acestea 
sunt: focul şi aerul, pământul şi apa. Aşadar, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, plinind iconomia cea pentru 
noi“, ia luat al patrulea element din acestea, adică pământul, ca de aici să facă să răsară viaŃa. Noi însă 
primind Botezul întru imitarea Domnului şi ÎnvăŃătorului şi Conducătorului nostru, nu ne îngropăm în 
pământ (căci pământul se face acoperământ deplin al trupului mort, învelind slăbiciunea şi stricăciunea firii 
noastre), ci venind la stihia înrudită pământului, adică la apă, ne ascundem într-însa, ca Mântuitorul în 
pământ, şi, făcând aceasta de trei ori, închipuim în noi înşine harul Învierii celei de a treia zi. Şi acestea le 
săvârşim nu primind Taina în tăcere, ci chemând Cele trei sfinte Ipostasuri în Care am crezut, în Care şi 
nădăjduim, din Care nouă ni se dăruieşte şi ce este prezent şi ceea ce va fi. 

Probabil că te răzvrăteşti tu, cel ce lupŃi cu îndrăzneală împotriva slavei Duhului şi pizmuieşti pe 
Mângâietorul din pricina cinstirii cu care Se cinsteşte de către cei bine-cinstitori. Dar încetând de a mi te mai 
întreŃese cu împotrivă-grăiri, împotriveşte-te, de poŃi, cuvintelor Domnului, pe care le-a aşezat oamenilor ca 
lege a săvârşirii Botezului! Ce zice deci porunca Stăpânului? „Botezându-i întru numele Tatălui şi al Fiului şi 
al Sfântului Duh“ (Mt. 28, 19). De ce „în numele Tatălui“? Pentru că este Plinitorul tuturor. Ne plecăm, 
aşadar, capul Tatălui, ca să fim sfinŃiŃi. Plecăm capul şi Fiului, pentru ca acelaşi lucru să se săvârşească. Ne 
plecăm capul şi Sfântului Duh, ca să ne facem aşa precum Acela este şi se numeşte. Nu este nici o deosebire 
a sfinŃeniei, cum că Tatăl ar sfinŃi mai mult, Fiul mai puŃin, iar Duhul şi mai puŃin decât amândoi. De ce 
atunci împarŃi cele trei Ipostasuri în trei esenŃe diferite şi faci trei dumnezei care lucrează în mod 
neasemănător între ei, deşi unul şi acelaşi har este primit de către toŃi? 

Dar pentru că pildele fac întotdeauna cuvântul mai însufleŃit în auzul ascultătorilor, voiesc ca printr-o 
imagine să mustru” părerea hulitorilor, lămurind pe cele pământeşti şi smerite prin cele mari şi nevăzute în 
mod simŃit. Dacă Ńi se întâmplă să cazi în năpasta robiei şi să trăieşti lângă vrăjmaşii tăi, robind şi necăjindu-
te şi fiindu-Ńi restrânsă vechea libertate pe care o aveai, şi dacă pe neaşteptate nişte cunoscuŃi, cetăŃeni din 
Ńara stăpânilor şi tiranilor tăi, te eliberează din nevoia în care eşti plătind părŃi egale din întregul sumei de 
bani [pentru răscumpărare], atunci oare nu-i vei primi la fel pe toŃi cei trei ca binefăcători, iar înapoierea 
sumei oare n-o vei împărŃi în părŃi egale de vreme ce strădania şi cheltuiala lor pentru tine a fost comună, 
dacă, bineînŃeles, eşti un judecător drept? 

Şi acestea sunt atât cât se poate spune într-o pildă. Căci nu e scopul nostru acum să vă adresez un cuvânt despre 
credinŃă, ci să ne întoarcem la cele de faŃă şi la subiectul ce ne stă înainte. Deoarece aflu că harul Botezului nu a 
fost predicat doar de Evangheliile [scrise] după Răstignire, ci încă şi înainte de întruparea Domnului, întreg 
Vechiul Legământ a preînchipuit icoana naşterii noastre din nou, fără să arate în mod limpede felul, ci arătând 
în ghicitură” iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Şi după cum Mielul a fost propovăduit mai dinainte şi Crucea 
prorocită, tot aşa şi Botezul a fost vestit şi cu lucrul şi cu cuvântul. Să amintim deci iubitorilor de frumos” acele 
închipuiri, căci prilejul praznicului cere această pomenire ca trebuincioasă”. 
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Agar, slujnica lui Avraam, pe care şi Pavel o aminteşte atunci când scrie în chip alegoric galatenilor (Gal. 4, 
22), fiind alungată din casa Domnului ei din pricina mâniei Sarrei (Fac. 21, 9), (căci este neplăcut soŃiilor 
legitime să suporte legăturile slujnicei cu stăpânul casei), mergea deşartă către pământul deşert, având în 
braŃe ca prunc pe Ismail. Dar, fiindcă era lipsită de cele de trebuinŃă, se apropia grabnic de moarte, iar 
înaintea ei urma să moară pruncul (pentru că apa din burduf se cheltuise, apă care închipuia Sinagoga, ce nu 
putea să aibă viaŃă de sine, de vreme ce era doar o preînchipuire a izvorului pururea curgător). Un înger se ivi 
atunci în chip minunat şi îi arătă un izvor cu apă vie“, de unde luând apă, îl scăpă pe Ismail. Vezi deci tainica 
închipuire”, că încă dintru început mântuirea celui pierdut s-a făcut prin apa cea vie, care nu era acolo mai 
dinainte, ci i-a fost dată de înger în dar (Fac. 26, 19)! 

Ani mai târziu, trebuia să-i facă nuntă lui Isaac, din pricina căruia Ismail şi mama sa au fost alungaŃi din casa 
părintească. Şi fiind trimis slujitorul de casă al lui Avraam ca să afle mireasă stăpânului său, a găsit-o pe 
Reveca la izvor, iar nunta care urma să dea neamul lui Hristos şi-a luat începutul şi prima înŃelegere la izvor. 
Nu doar atât, ci şi însuşi Isaac, pe când păştea turmele, a săpat peste tot în pustie fântâni, pe care însă le-au 
astupat şi le-au umplut cu pământ cei de alt neam (Fac. 26, 15), ca o închipuire a neevlavioşilor de mai 
târziu, care au împiedicat harul Botezului şi s-au ridicat la luptă contra adevărului”. Dar martirii şi preoŃii au 
biruit deschizând fântâni, şi darul Botezului a inundat întreaga lume (Fac. 29, 9). 

Potrivit acestei puteri [intelegeri] a cuvântului”, şi Iacov, pe când mergea la logodnă, a întâlnit-o pe Rahila 
tot la un izvor. O piatră mare zăcea pe gura izvorului şi doar mai mulŃi păstori la un loc puteau să o dea la o 
parte, şi aşa scoteau apă pentru ei şi pentru oi. Dar Iacov dădu singur piatra la o parte şi adăpă oile 
logodnicei”. Lucrul acesta este, pare-mi-se, o ghicitură şi o umbră” a viitorului. Căci cine altcineva este 
piatra aceea decât Hristos, despre Care zice Isaia: „Şi voi pune la temeliile Sionului piatră scumpă, de preŃ, 
aleasă” (Is. 28, 16); şi Daniil, de asemenea, zice: „O piatră a fost desprinsă din munte, nu de mână, şi a 
zdrobit fierul, arama, lutul şi aurul“ (Dan. 2, 45). Adică Hristos S-a născut din mamă fără de bărbat? Căci 
după cum e un lucru nou şi neobişnuit ca o piatră să fie tăiată fără tăietorul de piatră şi fără vreun instrument, 
tot aşa de neobişnuită e naşterea Lui săvârşită dintr-o Fecioară nenuntită. Aşadar, zăcea peste fântână piatra 
cea duhovnicească, Hristos, ascunzând în adancul cel tainic baia naşterii din nou, care, pentru a fi 
descoperită, mai era trebuinŃă de timp îndelungat, ca de o funie lungă. Şi nimeni n-a ridicat piatra decât 
Israil, care este mintea văzătoare de Dumnezeu. Dar şi scoate apă şi adapă oile Rahilei, adică a descoperit o 
taină ascunsă dând apa cea vie turmei Bisericii. Mai trebuie să adaugi şi întâmplarea cu cele trei nuiele ale lui 
Iacov (Fac. 30, 37 ş.u.), pentru că, de când cele trei nuiele au fost aşezate le fântână, Lavan cel închinător la 
mulŃi zei a sărăcit, dar s-a făcut bogat şi cu mulŃi miei Iacov. Să fie înŃeleşi în mod alegoric cei doi: Lavan, ca 
diavolul, iar Iacov, ca Hristos, pentru că după Botez Hristos a luat toată turma lui Satan şi S-a îmbogăŃit. 

Dar şi marele Moisi, încă pe când era un prunc drăgălaş şi de sân, căzând sub sorŃul de obşte şi trist (Ieş. l, 
22) pe care asprul Faraon l-a hotărât asupra pruncilor de parte bărbătească, a fost aşezat la malul râului, dar 
nu gol, ci învelit şi pus într-un coş, (pentru că se cădea după rânduială ca Legea să fie în chivot), aşezat 
aproape de apă. Căci Legea se învecinează cu harul şi stropirile trecătoare ale iudeilor urmau să fie înlocuite 
după puŃin cu Botezul cel desăvârşit şi minunat (l Cor. 10, 1-2). Şi după cum i se pare lui Pavel cel de 
Dumnezeu insuflat, poporul însuşi, pe când trecea Marea Roşie, binevestea mântuirea prin apă. A trecut 
norodul, iar împăratul egiptean s-a scufundat dimpreună cu oştirea, iar taina s-a prorocit prin fapte (Ieş, 14, 
21). Pentru că şi acum, când poporul se naşte prin Baia naşterii din nou, fugind de păcatul egiptenesc cel rău, 
el [poporul] se eliberează şi se mântuieşte, iar diavolul dimpreună cu slujitorii săi (zic, adică, de duhurile 
răutăŃii) se încarcă de întristare şi se strică, socotind ca propria sa năpastă mântuirea oamenilor. 

Destule sunt, dar, şi acestea spre adeverirea celor cu care ne îndeletnicim, însă iubitorul de frumos nu trebuie să 
treacă cu vederea nici cele ce urmează. Căci poporul iudeilor pătimind multe, precum am fost învăŃaŃi, nu a 
dobândit pământul făgăduinŃei până ce nu şi-a terminat răstimpul dureros petrecut în pustie şi până ce nu l-a 
povăŃuit Iisus şi i-a chivernisit viaŃa şi l-a îndreptat spre Iordan (Is. Nv. 3, 1). Aşezând cele douăsprezece pietre 
în râu, este limpede că Iisus a preînchipuit pe cei doisprezece ucenici şi slujitori ai Botezului (Is. Nv. 4, 3). Iar 
minunata slujire sfântă şi toate cele ce depăşesc mintea oamenilor săvârşite de Tezviteanul cel bătrân, ce 
altceva vestesc cu fapta mai dinainte decât credinŃa în Tatăl şi în Fiul şi în Sfântul Duh, şi slobozirea (3 Împ. 
18, 22)? Deoarece întreg norodul iudeilor a călcat peste cucernicia părintească şi a căzut în rătăcirea mulŃimii 
zeilor, iar împăratul Ahav îşi petrecea vremea cu idolatria, având-o ca tovarăşă de viaŃă şi dascăl al necuratei 
lipse de evlavie pe Izabela, cea cu nume rău, Prorocul, umplându-se de duhovnicescul har, a venit la întâlnirea 
cu Ahav. Atunci, având ca martori pe împărat şi pe întregul norod, s-a împotrivit preoŃilor lui Vaal, pe care i-a 
chemat la o luptă minunată şi inegală, şi îndemnându-i să aducă jertfă boul fără de foc, i-a arătat vrednici de râs 
şi de dispreŃ pentru rugăciunile şi strigătele lor către dumnezeii cei inexistenŃi. La sfârşit, a chemat el pe Însuşi 
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adevăratul Dumnezeu şi, adăugând încă şi mai multe fapte, a plinit lupta. Căci nu doar s-a rugat în chip simplu, 
aducând focul din cer asupra lemnelor uscate, ci poruncind slujitorilor să aducă apă multă, a golit de trei ori 
amforele şi, prin rugăciune, focul s-a înălŃat din apă, pentru ca astfel, din opoziŃia naturală a elementelor care s-
au unit în chip neobişnuit spre prietenie şi împreună-lucrare, să fie arătată cu multă prisosinŃă puterea lui 
Dumnezeu Însuşi. Prin acea minunată jertfă, Ilie ne-a vestit mai dinainte în chip limpede ceea ce mai apoi avea 
să fie Taina Botezului. Apa a aprins focul după ce a fost vărsată a treia oară, ca să arate că unde este apa cea 
tainică, acolo este şi Duhul cel în chip de foc, Cel ce aprinde căldura, Care pe cei necucernici îi arde, iar pe 
credincioşi îi luminează. Dar şi ucenicul său Elisei, când a venit la el ca să-l roage Neeman Sirianul, care bolea 
de lepră, spălându-l pe bolnav în Iordan, l-a curăŃit prin folosinŃa de obşte a apei şi, mai ales, prin afundarea 
(botezul) în care a arătat mai dinainte cu limpezime viitorul. Căci, dintre râuri, singur Iordanul a primit în sine 
SfinŃirea şi binecuvântarea de la început, ca dintr-un oarecare izvor, şi a revărsat harul Botezului întregii lumi. 
Acestea sunt vestirile lucrătoare şi practice despre renaşterea prin baia spălării”. 

Să vedem însă prorociile făcute prin cuvinte şi graiuri! Isaia a strigat zicând: „SpălaŃi-vă, curăŃiŃi-vă, ştergeŃi 
răutăŃile din sufletele voastre!” (Is. 1, 16), iar David: „ApropiaŃi-vă de El şi vă veŃi lumina şi feŃele voastre 
nu se vor ruşina!” (Ps. 33, 6). Dar Iezechiel, scriind mai limpede şi mai clar decât cei doi, făgăduieşte vestea 
cea bună: „Şi voi stropi peste voi apă curată şi vă veŃi curăŃă de toate necurăŃiile voastre, şi de toŃi idolii 
voştri vă voi curăŃa pre voi, şi voi da vouă inimă nouă, şi duh nou voi da întru i voi, şi voi lua inima cea de 
piatră din trupul vostru şi voi da vouă inimă de carne. Şi Duhul Meu voi da întru voi, şi voi face să umblaŃi 
întru îndreptările Mele, şi judecăŃile Mele să le păziŃi şi să le faceŃi“ (Iez. 36, 25-27). Şi Zaharia Îl profeŃeşte 
într-o imagine foarte vie pe Iisus, îmbrăcat în haină întinată, care este trupul nostru de robi. Dar, 
dezbrăcându-l de haina cea stricată, îl înfrumuseŃează cu un veşmânt curat şi strălucit (Zah. 3, 3), învăŃându-
ne prin pilda aceasta vădită că în Botezul lui Iisus noi toŃi dezbrăcăm păcatele ca pe o haină săracă şi 
zdrenŃuroasă şi ne îmbrăcăm în cea sfântă şi preabună a naşterii din nou. 

Dar unde vom aşeza şi acel cuvânt al lui Isaia grăit în pustie: „Veseleşte-te, pustie însetată, şi să se bucure 
pustia şi să înflorească ca crinul, şi vor înflori şi se vor bucura pustiile Iordanuluii“ (Is. 35, 1-2)? Căci este 
limpede că nu locurilor neînsufleŃite şi lipsite de simŃire li se binevesteşte veselia, ci prin „pustie“ grăieşte 
metaforic, arătând sufletul uscat şi lipsit de frumuseŃe, precum arată şi David când spune: „Sufletul meu ca 
un pământ fără de apă łic” (Ps. 142, 6), şi iarăşi: „Însetat-a sufletul meu după Dumnezeul cel tare, cel viu” 
(Ps. 41, 2). Din nou, în Evanghelii, Domnul zice: „De însetează cineva, să vină la Mine şi să bea“ (In. 4, 13). 
Iar către samariteană zice: „Oricine va bea din apa aceasta va înseta iarăşi, dar cine va bea din apa pe care Eu 
o voi da lui nu va înseta în veac“ (In. 4, 13). Şi cinstea Carmilului se va da sufletului ce se aseamănă pustiei, 
adică harul Duhului Sfânt (Is. 35, 2). Pentru că Ilie a locuit pe Carmil (vestit şi vrednic de laudă făcându-se 
muntele din pricina virtuŃii celui ce l-a locuit), iar Ioan Botezătorul, strălucind în duhul lui Ilie (Lc. l, 17), a 
sfinŃit Iordanul, şi din aceste pricini prorocul a spus că cinstea Carmilului va fi dată râului. 

Şi slava Livanului a arătat-o din pilda copacilor înalŃi de pe malul râului. Căci precum acel Livan are ca mare 
pricină de slavă aceşti copaci pe care îi creşte şi-i hrăneşte, tot aşa Iordanul se slăveşte născându-i din nou pe 
oameni şi ridicându-i în raiul lui Dumnezeu. Ei, apoi, potrivit cu glasul Psalmistului, pururea înfloresc şi rodesc 
virtuŃi, şi frunza lor nu va cădea (Ps. 1, 3), iar rodul lor primindu-l Dumnezeu la vremea potrivită, Se va veseli 
ca un bun grădinar care îşi află desfătarea în lucrurile sale. Iar de Dumnezeu insuflatul David scriind în acea 
carte: „Glasul Domnului peste ape, glasul Domnului întru mare cuviinŃă“ (Ps. 28, 3-4), D a prorocit glasul pe 
care Tatăl l-a grăit din cer atunci când Se boteza Fiul, ca să-i povăŃuiască spre vrednicia firească a Dumnezeirii 
pe cei ce auzeau şi priveau doar spre simplitatea omenească lipsită de strălucire şi percepută cu simŃurile. Dar 
mărturiile aduse din dumnezeieştile Scripturi trebuie să se oprească aici, deoarece cuvântul ar putea să înainteze 
la nesfârşit, iar dacă cineva vrea să aleagă fiecare din aceste prorocii, poate să le cuprindă într-o carte. 

Dar voi toŃi câŃi v-aŃi înfrumuseŃat cu darul naşterii din nou şi purtaŃi lauda cea mântuitoare a înnoirii, arătaŃi-
mi împreună cu harul tainic şi primenirea obiceiurilor voastre şi că aŃi cunoscut trecerea de la stricăciune spre 
mai bine prin înălŃimea vieŃuirii. Pentru că cele ce cad sub priviri nu se schimbă întru nimic, trăsăturile 
trupului rămânând aceleaşi, iar alcătuirea firii văzute nu se modifică, este de trebuinŃă o oarecare dovadă 
clară prin care să recunoaştem pe omul nou-născut, deosebindu-l prin oarece semne limpezi pe cel nou de cel 
vechi. Acestea mi se par a fi mişcările de bunăvoie provenite din dispoziŃia sufletului, prin care sufletul, 
despărŃindu-se pe sine de vechea obişnuinŃă, îşi taie o cale nouă de vieŃuire şi îi învaŃă limpede pe cei 
cunoscuŃi că a devenit altul, total diferit de celălalt, fără a mai purta vreo trăsătură a vechii răutăŃi. Aşa este 
felul preschimbării dacă, crezându-mă, îmi veŃi păzi cuvântul ca pe o lege: omul de dinainte de Botez era 
destrăbălat, lacom, răpitor de cele străine, defăimător, clevetitor şi toate cele asemănătoare şi următoare, iar 
acum se face frumos, înŃelept, feciorelnic, îndestulat cu ale sale şi dintr-acestea dând şi celor aflaŃi în sărăcie, 
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iubitor de adevăr, cinstitor, binevoitor, lucrând cu simplitate toată fapta vrednică de laudă. Căci după cum 
întunericul este risipit de lumină şi negrul este făcut nevăzut prin culoarea albă, tot astfel şi omul cel vechi, 
înfrumuseŃându-se cu faptele virtuŃii, se face nevăzut. Vezi că şi schimbarea vieŃii lui Zaheu vameşul s-a 
săvârşit când a dat împătrit înapoi celor pe care i-a nedreptăŃit (Lc. 19, 18), iar apoi a împărŃit săracilor restul 
pe care mai înainte îl adunase rău de la săracii necăjiŃi. Matei Evanghelistul, alt vameş, de o îndeletnicire cu 
Zaheu, îndată după chemare, şi-a schimbat viaŃa ca pe o mască (Mt. 9, 9). Pavel prigonitorul (F. A. 9, l), 
devenit apostol după primirea harului, aduce lanŃurile grele purta te pentru Hristos ca apărare şi ca pocăinŃă 
pentru legăturile cele nedrepte, pe care, odinioară, în mod fără de lege, le-a purtat împotriva Evangheliei. 

În acest fel trebuie să fie naşterea cea din nou, aşa să se taie obişnuinŃa cu păcatul, aşa să vieŃuiască fiii lui 
Dumnezeu, căci fii ai Aceluia ne numim, după har! De aceea, trebuie să cercetăm cu scumpătate însuşirile 
Părintelui nostru, pentru ca după asemănarea Tatălui să ne preschimbăm pe noi înşine, arătându-ne prunci 
adevăraŃi ai Celui ce ne-a chemat la prefacerea cea după har. Căci ceata copiilor din flori e lipsită de 
vrednicie şi măsluitoare a bunului neam părintesc şi, cu faptele, mincinoasă. De aceea, mi se pare că Însuşi 
Domnul, poruncindu-ne în Evanghelie rânduielile de viaŃă, foloseşte aceste cuvinte adresate celor pe care îi 
învaŃă: „FaceŃi bine celor ce vă urăsc, rugaŃi-vă pentru cei ce vă prigonesc, ca să fiŃi fii ai Tatălui vostru cel 
din ceruri, că El face soarele Său să răsară peste cei răi şi peste cei buni, şi plouă şi peste cei drepŃi şi peste 
cei nedrepŃi“ (Mt. 5, 44-45). Căci, zice, vor deveni fii atunci când îşi vor întipări gândurile lor de asemănarea 
bunătăŃii părinteşti prin iubirea faŃă de toŃi oamenii. 

De aceea şi după primirea vredniciei înfierii şi diavolul ne pândeşte mai îndârjit cu ochi pizmaş, pentru Ca 
vede frumuseŃea omului nou-născut care se avânta spre vieŃuirea cea cerească din care el a căzut şi ridică 
asupră-ne ispite arzătoare, urmărind să despoaie şi a doua înfrumuseŃare precum a făcut cu prima. Dar când 
simŃim momelile aceluia, trebuie să ne rostim nouă înşine cuvântul apostolic: „CâŃi în Hristos ne-am botezat 
întru moartea Lui ne-am botezat“ (Rom. 6, 3). Şi dacă ne-am făcut întru asemănarea morŃii [lui Hristos], 
atunci şi păcatul din noi este mort cu totul, fiind tăiat cu cuŃitul Botezului, ca şi curvarul acela de către 
râvnitorul Finees (Num. 25, 8). Pleacă, aşadar, de la noi, tu, cel cu nume rău, căci vrei ca şi mort să-1 tulburi 
pe cel ce odinioară Ńi se însoŃea, pe cel odinioară pierdut cu simŃurile în plăceri! Mortul nu iubeşte trupurile, 
mortul nu se lipeşte de bogăŃie, mortul nu defaimă, mortul nu minte, nu răpeşte cele ce nu-i aparŃin, nu 
batjocoreşte pe cei întâlniŃi. ViaŃa de aici mi-a fost rânduită pentru cealaltă vieŃuire. Am fost învăŃat să 
dispreŃuiesc cele din lume, să trec cu vederea cele pământeşti şi să tind spre cele cereşti, precum şi Pavel 
mărturiseşte cu tărie: „Lumea e răstignită pentru mine şi eu pentru lume“ (Gal. 6, 14). Acestea sunt cuvintele 
sufletului născut cu adevărat din nou, acestea sunt graiurile omului renăscut, care-şi aminteşte de 
mărturisirea sa pe care a făcut-o înaintea lui Dumnezeu la primirea Tainei, Făgăduind să dispreŃuiască toată 
osânda şi plăcerea pentru iubirea Lui. 

Acestea, cu siguranŃă, sunt destule pentru subiectul sfânt al zilei, pe care ne-a 
adus-o înşiruirea anuală a răstimpurilor rânduite spre prăznuire, iar 
Dăruitorului, celui de oameni iubitor, al unui asemenea dar bine este a-I 
închina un cuvânt scurt, întorcând ca plată pentru lucruri mari un cuvânt mic. 

Căci Tu cu adevărat eşti, Stăpâne, Izvorul curat şi veşnic al bunătăŃii, Care cu 
dreptate Te-ai scârbit de noi, dar ne-ai miluit cu iubire de oameni, ne-ai urât şi 
Te-ai împăcat, ai blestemat şi ai binecuvântat, ne-ai izgonit din rai şi iarăşi ne-ai 
chemat, ne-ai dezbrăcat de frunzele smochinului, acoperământul cel fără de chip, 
şi ne-ai îmbrăcat cu haină scumpă, ai deschis temniŃa şi ai slobozit pe cei 
zăvorâŃi, ne-ai stropit cu apă curată şi pe cei întinaŃi i-ai curăŃit! Adam nu se mai 
ruşinează când e chemat de Tine (Fac. 3, 8-24), nici nu se mai ascunde în desişul 
cel din rai, împuns de conştiinŃă, nici sabia cea de foc nu se mai roteşte în jurul 
raiului făcând intrarea de netrecut celor ce se apropie, ci pentru noi, moştenitorii 

păcatului, toate le-a schimbat spre bucurie. Raiul şi însuşi cerul a ajuns umblat de om, iar zidirea cea 
pământească s-a împrietenit şi unit cu cea mai presus de lume, de care odinioară s-a despărŃit, şi noi, oamenii, 
ne-am făcut împreună-glăsuitori cu îngerii, rostind cu cucernicie aceeaşi cuvântare de Dumnezeu cu aceia. 

Pentru acestea toate să cântăm lui Dumnezeu cântarea de bucurie, pe care gura povăŃuită de Duhul a strigat-o 
proroceşte: „Să se bucure sufletul meu întru Domnul, că m-a îmbrăcat pre mine în haina mântuirii şi cu 
veşmântul veseliei m-a acoperit, ca unui mire mi-a pus mie cunună şi ca pre o mireasă m-a împodobit cu 
podoabă“ (Is. 61, 10). Căci înfrumuseŃătorul miresei este Hristos, Cel ce este şi a fost şi va fi binecuvântat, 
acum şi în vecii vecilor. Amin. 
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Părintele Stăniloae: „Dumnezeu ne va ajuta şi pe noi, care sărbătorim 
Boboteaza” 

  

„Boboteaza e un anunŃ al iubirii lui Dumnezeu faŃă de oameni.” 

 

„Boboteaza este pentru noi o mare sărbătoare: ni-L arată pe Hristos intrând deplin în activitatea Lui 
mântuitoare, publică, primind în acest scop mărturia Treimii. Hristos s-a botezat ca să arate că-Și însuşeşte 
toate ale noastre, că este aproape de noi şi că, primind Botezul în apa Iordanului, El este unul din Sfânta 
Treime. 

Sărbătoarea Bobotezei este o sărbătoare a lui Iisus Hristos, dar este şi un anunŃ al sărbătorii noastre, al 
sărbătoririi botezului nostru, un anunŃ al iubirii lui Dumnezeu faŃă de oameni prin Fiul Său. Treimea S-a 
arătat atunci şi Treimea este dovada iubirii care există din veci şi până în veci. La fundamentul existenŃei nu 
este o esenŃă inconştientă, ci este un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu în trei Persoane, un Tată, un Fiu – şi 
cine iubeşte mai mult decât un tată, şi cine răspunde mai mult iubirii acesteia decât un fiu? Iubirea aceasta 
este din veci, şi ca iubirea aceasta să fie desăvârşită, Tatăl vrea să mai aibă şi pe un al treilea, care Să se 
bucure împreună cu El de Fiul Său, şi Fiul să Îl aibă pe acest al treilea ca să se bucure împreună cu El de 
Tatăl Său. Atunci este iubirea perfectă: iubirea în trei; din semnul şi din puterea acestei iubiri ne botezăm 
noi. Primim puterea să ne iubim şi noi pe noi, aşa cum Se iubesc Persoanele Sfintei Treimi. Primim puterea 
să ne iubim nu numai unul câte unul, ci să-i iubim pe toŃi oamenii, pentru că fiecare poate deveni un «tu» al 
nostru. Asta e creştinismul: religia iubirii. 

De aceea Boboteaza este o sărbătoare mare, foarte populară, o sărbătoare în care se sfinŃesc apele, şi prin ape 
se stropesc oamenii, aducând sfinŃirea iubitoare a lui Dumnezeu prin această apă, pe care a sfinŃit-o Fiul lui 
Dumnezeu ca om, botezându-se în apele Iordanului. 

Să fim conştienŃi că Dumnezeu ne va ajuta şi pe noi, care sărbătorim Boboteaza, sfinŃindu-ne prin puterea 
Lui, prin apele Lui, prin natura Lui.” 

(Extras din„Duhovnici români în dialog cu tinerii”,(ediŃia a II-a), Editura Bizantină, Bucureşti, 2006) 

Botezul ca refacere a chipului lui Hristos în om 

Părintele Dumitru Stăniloae 

Duhul Se uneşte cu omul în apa Botezului nu numai pentru că apa e principiul fundamental al vieŃii în planul 
creaŃiei, ci şi pentru că ea este mijlocul universal de spălare, adică de scoatere la iveală a chipului adevărat al 
existenŃelor definite, din care fiecare îşi are frumuseŃea sa proprie. 

Păcatul slăbeşte caracterul nostru de persoană, în ceea ce ea are distinct, apropiindu-ne de animalitatea 
inexpresivă inumană şi impersonală, sau neliberă, supusă mişcărilor automate ale aceloraşi pasiuni. Păcatul 
slăbeşte unitatea dintre puterile constitutive ale omului şi chiar puterea fiinŃei lui. FiinŃa lui devine neunitară 
şi neputincioasă pentru eforturile spre ceea ce e bun. Ea e mai mult târâtă spre cele rele, când de o pasiune, 
când de alta, apropiindu-l de nimic. Trupul acestui om împlineşte toate funcŃiile biologice, dar omul însuşi 
este aproape absent din sine, "trăieşte fără recunoaşterea sa şi fără conştiinŃă". Omul decade într-un "individ 
biologic". Neavând rază de la Dumnezeu, rază spre Dumnezeu, omul devine "întuneric", ca unul ce "nu e 
nimic". El trăieşte o existenŃă nesubstanŃială, inconsistentă, aproape ca o părere de existenŃă, o "viaŃă 
moartă".  

Cabasila vorbeşte de "morŃi fără moarte". Întrucât slăbirea chipului dumnezeiesc în om sau a relaŃiei omului 
cu Dumnezeu coincide cu slăbirea fiinŃei lui, nu e o deosebire între efectul de viaŃă dătător al apei Botezului 
şi funcŃia ei de spălare sau de restituire a chipului. Prin însăşi restabilirea chipului dumnezeiesc în om, acesta 
recapătă viaŃa dumnezeiască cea fără de moarte. 

Deci consistenŃa omului stă în chipul dumnezeiesc ce se mentine în el prin iradierea modelului divin şi prin 
efortul omului de a se menŃine în comuniune cu Dumnezeu. Pierzând prin păcat chipul dumnezeiesc, sau 
slăbindu-l, omul se coboară spre inconsistenŃă şi spre o stare fără chip. Devenind un haos neunitar şi 
impersonal, nu mai răspunde cu toată seriozitatea şi fiinŃa sa la chemarea prin care e agrăit pe nume. Pentru 
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el numele nu mai are un sens de adâncime, nu înseamnă obligaŃia de a răspunde, obligaŃia răspunderii în faŃa 
supremului for al lui Dumnezeu, îl distinge numai la suprafaŃă.  

Numele nu mai e pentru el conştiinŃa distinctă de sine şi de răspunderea proprie ce-i incumbă ca atare. Numai 
când aude prin chemarea lui pe nume glasul lui Dumnezeu, omul răspunde cu adevărat, numai atunci îşi ia 
numele în serios. Numai atunci numele îi este un principiu distinctiv formator, numai atunci el este în 
adâncime o forŃă de personalizare. 

În această relaŃie cu Dumnezeu, de chemare şi răspuns, intră omul deplin prin Botez. De aceea prin Botez i 
se dă omului şi numele, care exprimă relaŃia în care el e pus cu Dumnezeu şi pe care trebuie să şi-o 
cinstească şi să şi-o împlinească. El e botezat pe nume, nu ca o fiinŃă generală: "Botează-se robul lui 
Dumnezeu (Numele)". Propriu-zis, întrucât Hristos îl ridică pe om prin Botez la o viaŃă nouă, El însuşi îl 
aduce la această viaŃă superioară, responsabilă, chemându-l pe nume cu puterea Lui absolut obligatorie, 
întemeind cu cel botezat o relaŃie personală, o viaŃă de răspundere eternă la chemarea Sa.  

Prin aceasta omul e scos din masa indistinctă umană, din anonimatul general, ca o persoană cu răspunderi 
proprii, întemeiate pe răspunderea eternă în faŃa lui Dumnezeu. El e născut la această viaŃă nouă cu voia lui 
Hristos, dar şi cu voia lui proprie, prin răspunsul său la chemarea pe nume, cum nu se întâmplă la naşterea lui 
după trup. Omul îşi primeşte la Botez numele său, care îl face conştient de responsabilitatea sa personală. 
Acest nume îi da forma lui personală adâncă, care e chipul lui Hristos în el.  

Animalul nu e persoană, pentru că nu e chipul lui Dumnezeu. Prin calitatea aceasta de persoană sau de chip 
al lui Dumnezeu răspunde el lui Dumnezeu şi se dezvoltă şi se menŃine în relaŃia responsabilă cu Dumnezeu. 
De aceea forma aceasta personală unică a fiecărui om se imprimă tot mai mult în el, şi în ea se imprimă 
însăşi forma lui Hristos. Iar aceasta se face prin exercitiul responsabilităŃii lui la chemarea lui Hristos, 
răspunzând tot mai mult în mod afirmativ la ceea ce îi cere Hristos. 

Dar încă la Botez omul a primit, în forma lui de persoană, forma lui Hristos, pentru că a intrat în relaŃie cu 
El. Cel botezat îşi va aduce mereu aminte de această legatură între sine şi Hristos, între chipul lui personal şi 
chipul lui Hristos imprimat în el. În sensul acesta el s-a şi îmbrăcat în Hristos înca de la Botez. Hristos i-a dat 
înfăŃişarea Sa şi omul trebuie s-o facă pe aceasta tot mai clară, silindu-se să vieŃuiască tot mai mult după 
modelul lui Hristos. 

Nicolae Cabasila spune: "Cât despre cuvintele "naştere din nou" şi "creare din nou", ele arată că cei care prin 
mijlocirea Botezului au fost născuŃi şi aduşi la o viaŃă nouă, au avut această viaŃă nouă înainte, întocmai ca şi 
marmura unei statui stricate pe care meşterul o ciopleşte din nou, ca să-i dea frumuseŃea de la început. Dar şi 
în ce priveşte roada spălării prin Botez, ea dă omului o forma şi o înfăŃişare nouă, şi anume pune pe sufletul 
acestuia o pecete, un chip în care e străvezie moartea şi învierea lui Hristos... Aurul, argintul şi arama, câtă 
vreme se înmoaie sub puterea focului, ne lasă să vedem materia simplă. De aceea i se şi dă fiecăreia în 
general numele de aur, de argint sau de aramă. Dar de îndată ce aceste materii îşi primesc o formă sub bătăile 
ciocanului, nu mai sunt o materie simplă, ci au luat o formă - aşa cum se aşază haina pe trup - din clipă aceea 
se iveşte un nume nou, special: acum avem o statuie sau un inel, iar aceste nume nu mai arată şi materia, ci 
numai chipul sau forma. Poate chiar din această cauză, fericita zi a Botezului este socotită de creştini ca "zi a 
numelui", deoarece tocmai în această zi suntem născuŃi din nou şi pecetluiŃi pentru o vietuire nouă, iar 
sufletul nostru, care până atunci n-avea nici o formă şi nici o rânduială, îşi ia forma şi conŃinutul său. În ziua 
aceea noi suntem cunoscuŃi ai Lui. Căci în ziua aceea auzim pentru prima oară că ni se spune pe nume, ca şi 
când în ziua aceea într-adevăr am fi fost cunoscuŃi pentru prima oară." 

Chipul lui Hristos e o adevarată haină luminoasă, este Hristos însuşi. "CâŃi în Hristos v-aŃi botezat, în Hristos 
v-aŃi şi îmbrăcat" (Gal. 3, 26). Haina aceasta nu rămâne numai la suprafaŃă ca hainele obişnuite, ci se 
imprimă în fiinŃa noastră întreagă. Ea e Hristos însuşi, dar în acelaşi timp e o relaŃie specială, personală, 
unică, a fiecăruia, cu Hristos. De aceea omul primeşte un nume propriu şi stie că atunci când e chemat pe 
acest nume, e vizat el însuşi în întregime şi trebuie să răspundă cu toată fiinŃa lui. Haina aceasta nu trebuie 
întinată. Caci prin aceasta întinăm chipul lui Hristos şi chipul nostru personal, care se acoperă prin aceasta 
din nou. Haina Botezului îl reprezintă pe Hristos, dar şi pe noi înşine deveniŃi după chipul lui Hristos într-un 
mod personal, pentru că în toate manifestările noastre Se arată nu numai Hristos cel imprimat în noi, ci şi noi 
înşine deveniŃi după chipul Lui într-un mod personal. 

Am menŃionat că chipul lui Hristos şi chipul nostru imprimat de chipul lui Hristos devine tot mai clar prin 
răspunsul nostru la apelul lui Hristos de a-L imita în faptele Lui. Dar apelul acesta îl face Hristos prin 
propovăduirea apostolilor şi a slujitorilor Bisericii, care înfăŃişează modelul lui Hristos în faŃa noastră (Gal. 
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3, 1). De aceea spune Sfântul Apostol Pavel: "Fiii mei, pentru care din nou încerc durerile facerii, până când 
Hristos va prinde chip în sufletele voastre!" (Gal. 4, 19). Iar Hristos va prinde chip în ei, dându-le în acelaşi 
timp şi chipul personal al vieŃii lor de răspundere proprie, întrucât "nu mai slujesc firii" ca unii "ce nu cunosc 
pe Dumnezeu", căci îl cunosc pe Dumnezeu, "mai bine zis sunt cunoscuŃi de Dumnezeu" (Gal. 4, 8-9), adică 
sunt chemaŃi de El pe nume, începând de la Botez, în tot cursul vieŃii lor. 

Desigur, apelul lui Hristos adresat creştinului începând de la Botez ajunge prin propovăduirea apostolilor şi a 
slujitorilor Bisericii până în conştiinŃa lui, îndemnân-du-l să răspundă în fiecare împrejurare cererii lui 
Hristos, Acest apel i se adresează şi prin semenii săi care au nevoie de ajutorul Lui spiritual şi material în 
fiecare clipă. Prin toate împrejurările ni Se adresează Hristos şi prin toate aceste adresări şi răspunsuri 
pozitive chipul lui Hristos, şi chipul nostru personal imprimat de chipul lui Hristos, devine tot mai clar. 

Chipul personal al omului e atât de dependent şi de imprimat de chipul lui Hristos, sau răspunsul la apelul lui 
Hristos creşte atât de mult din puterea apelului lui Hristos, încât cel botezat, dacă rămâne în această stare şi o 
dezvoltă, poate spune cu Sfântul Pavel: "M-am răstignit împreună cu Hristos şi acum nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăieşte în mine" (Gal. 3, 20). Omul a renunŃat de a mai trăi pentru sine, cum şi Hristos a renunŃat de 
a mai trăi o viaŃă care să nu fie închinată lui Dumnezeu şi fiecărui om care crede in El. 

Despre imprimarea tot mai clara a chipului lui Hristos în cei botezaŃi, despre ieşirea la iveală prin aceasta a 
feŃei lor personale adevărate din generalitatea nedeplin definită, sau din dezordinea pornirilor inferioare ale 
ei, tot Sfântul Apostol Pavel spune: "Iar noi toŃi cu faŃa descoperită, oglindind acelaşi chip, ne preschimbăm 
forma din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului" (2 Cor. 3, 18). Oglindind tot mai mult chipul lui Hristos 
şi prin aceasta făcând tot mai distinct chipul nostru personal, devenim tot mai luminoşi, pentru că chipul 
personal este chipul libertăŃii, al conştiinŃei şi al răspunderii şi în acestea se răsfrânge slava chipului personal 
al lui Hristos, sau în acestea se văd trăsăturile accentuate ale trăirii pentru Dumnezeu şi pentru tot binele voit 
de Dumnezeu, ca să fie realizat de noi pe seama altora. 

Botezul a însemnat astfel "înnoirea" noastră, ieşirea din repetiŃia monotonă. Dar această înnoire nu este 
numai un dat fix, ci e viaŃă într-o noutate continuă şi într-o bucurie neîncetată de noutatea ei într-o altă şi altă 
formă de manifestare a bunătăŃii şi a iubirii noastre. Căci persoana e mereu nouă prin libertatea ei 
responsabilă, prin iubirea interminabilă a ei, mereu inventivă în a face ceva nou pentru Dumnezeu şi pentru 
semeni, spre deosebire de omul vechi care rămâne mereu în această stare de vechime, aservit monotoniei 
aceloraşi pasiuni, aceluiaşi egoism, care nu are de spus şi arătat nimic nou celorlalŃi. "V-aŃi dezbrăcat de 
omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aŃi îmbrăcat în cel nou, care se înnoieşte spre deplina 
cunoştinŃă, după chipul Celui ce l-a zidit" (Col. 3, 9-10). Omul nou înaintează spre plenitudinea cunoştintei 
lui Dumnezeu, a semenilor săi şi a sa proprie, prin iubirea faŃă de Dumnezeu şi faŃă de semeni, spre 
plenitudinea la care Se află Hristos. 

Dând feŃei umane un caracter accentuat personal şi responsabil şi conştiinŃa din ce în ce mai adâncă a 
sensului etern al vieŃii personale şi al persistenŃei ei, ca şi al sensului etern al întregii realităŃi în Dumnezeu, 
care lipseşte celui ce socoteşte că totul se încheie prin moarte, că toată semnificaŃia vieŃii umane se reduce la 
satisfacerea unor trebuinte trupeşti, în fond mereu aceleaşi, -Botezul e numit de PărinŃi "luminare". Omul se 
luminează prin Botez, pătrunzând în el lumina Cuvântului lui Dumnezeu, Care fiind etern, a dat, prin 
întrupare, eternitate naturii umane asumate şi înviate de El şi tuturor celor ce-L primesc pe El prin Botez. 

Cei ce se nasc din Botez primesc chipul lui Hristos, putând dezvolta caracterul personal al vieŃii lor prin 
răspundere, prin privirea la Hristos şi prin imitarea Lui. Dar omul nu este primit de Hristos la Botez în 
această relaŃie personală, fără ca să-şi arate şi el, după o anumită pregătire, dorinŃa de ea, fără să-şi ia prin 
aceasta obligaŃia cuprinzătoare de răspunderi în toată viaŃa faŃă de apelul lui Hristos, de a folosi puterea ce i 
se dă prin Botez, sau unirea cu El, pentru a vieŃui conform cu voia şi cu pilda Lui. ViaŃa la nivelul de 
răspundere personală începe chiar din momentul Botezului. Dumnezeu îl ia pe om de la început în serios. Îi 
vrea persoana responsabilă.  

Omul trebuie să arate că vrea să ducă o asemenea viaŃă, înainte de a primi puterea pentru ea prin Botez. 
Astfel se încheie o "învoire" între Dumnezeu şi om, spune Sfântul Grigorie de Nazianz. "Dacă trebuie să 
spunem pe scurt, puterea Botezului trebuie înŃeleasă ca o învoire cu Dumnezeu pentru o a doua viaŃă şi 
pentru o vieŃuire mai curată". E o obligaŃie care nu trebuie calcată. "Să nu ne dovedim ca am minŃit, luându-
ne obligaŃia aceasta. Căci dacă învoielile între oameni sunt întărite de Dumnezeu, Care e luat ca garant, cât 
de mare nu va fi pericolul de vom călca obligaŃiile pe care le-am luat faŃă de Dumnezeu însuşi!"  
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"Dacă după Botez te va ispiti duşmanul luminii şi ispititorul (căci te ispiteşte; chiar şi pe Cuvântul şi pe 
Dumnezeu L-a ispitit pentru acoperământul aşezat la arătare ca umanitate pe lumina ascunsă), ai prin ce să-1 
învingi: nu te teme de luptă! Opune-i apa, opune-i Duhul, în care se vor stinge toate săgeŃile aprinse ale celui 
rău". 

ObligaŃia aceasta cuprinzătoare asumată de om la Botez este exprimată prin declaraŃia lepădării de satana şi 
de toate lucrurile lui, ca şi prin declaraŃia de a fi împreună cu Hristos, apoi prin mărturisirea mai specificată a 
credinŃei în Hristos, prin rostirea Crezului. Prin aceasta, cel ce se botează îşi ia obligaŃia să nu mai slujească 
scopurilor satanei în lume, prin săvârşirea faptelor rele, ci să susŃină credinŃa în Hristos şi să trăiască conform 
ei, după pilda Lui. 

El acceptă prin aceasta să nu mai fie "robul" satanei şi al nici unei puteri a rălui, ci "robul" total dăruit lui 
Hristos cel iubitor; prin aceasta, libertatea lui nu mai e înlănŃuită de pasiuni, ci liberă spre o adevărată 
creştere şi continuă noutate a omului. De aceea, în declaraŃia rostită de preot la Botez, acesta spune: 
"Botează-se robul lui Dumnezeu (Numele)" etc. Atât calitatea de "rob" al lui Dumnezeu, cât şi numele 
propriu sunt menŃionate în toate Tainele. 

În faŃa lui Dumnezeu, omul e persoană şi ca atare e liber. Dumnezeu îl cunoaşte ca persoană; dar îl cunoaşte 
pentru că a devenit partener al Lui într-o relaŃie de neclintită fidelitate în iubire, pentru că s-a angajat să 
trăiască o viaŃă de răspundere iubitoare în faŃa Lui. "RămâneŃi neclintiŃi în libertate" (Gal. 5, 1). "Voi aŃi fost 
chemaŃi la libertate" (Gal. 5, 13). Sau: "Iisus Hristos m-a eliberat de legea păcatului şi a morŃii" (Rom. 8, 2), 
spune Sfântul Apostol Pavel, care se numeşte în acelaşi timp pe sine totdeauna "rob" al lui Hristos, şi pe 
creştini - "ai lui Hristos" (Rom. 8, 1).  

Cei botezati sunt "robi vieŃii întru dreptate" (Rom. 6, 18-19), care e bunătate, e iubire şi care nu se poate exercita 
fără un mare efort spre libertatea de pasiuni, adevăratele lanŃuri ale omului. Robia aceasta e robia liberă, robia 
unei voinŃe intense de a rămâne liber, de a lucra după legea libertăŃii şi a iubirii netrădate (Iac. 1, 25). 
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BOTEZUL DOMNULUI (TEOFANIA). Omilie a Sfantului Vasile 

Despre ape şi despre Sfântul Botez[1] 

După ce m-am ocupat ieri de cuvântul despre prooroci şi patriarhi, au rămas puŃine din creaŃiile lui 
Dumnezeu. Căci toate se spală prin ape şi se adapă şi se curăŃă. Şi, într-adevăr, firea apelor e una, dar se 
împarte în multe părŃi prin zidiri: în viŃă se face acritură, în untdelemn unduioasă; în crin albă, roşie în 
trandafir; în roade hrănitoare, în lemne crescătoare; patrupedele le adapă şi pe peşti îi hrăneşte; trupurile 
oamenilor le curăŃă. Oricând trăim, prin ape trăim; oricând ne îmbogăŃim, prin ape ne îmbogăŃim; 
oricând ne odihnim, prin ape ne odihnim. Prin urmare să nu Ńi se pară mică puterea apelor! Ci acestea 
toate le trec pentru lungimea cuvântului. De fapt, oricât vom tălmăci, pe cele mai multe le sărim; căci nu 
ajunge cuvântul omenesc să tâlcuiască cu de-amănuntul darul cel îndestulat al apelor, precum nu se poate 
măsura marea cu cuvântul, nici câte bunătăŃi ale apelor mărilor se distribuie oamenilor prin înŃelepciunea lui 
Dumnezeu. 

Şi iarăşi mă grăbesc spre Legământul cel Nou, căci, vorbind multe despre ape, nu ştiu de unde am însetat şi, 
înotând în apele celui de faŃă, iarăşi însetez. Dar îmi voi aduce aminte de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, 
Care propovăduieşte în Evanghelii şi spune: 

„De însetează cineva, să vină la Mine şi să bea; căci cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura, râuri de 
apă vie vor curge din pântecele lui” (In. 7:37-38). 

Aşadar să alergăm la El şi să ne tămăduim setea noastră, adăpându-ne cu curgeri duhovniceşti şi 
irigându-ne cu ape cereşti! Nu cumva voi afla că port în mine chiar un râu şi, căutând numai un râu, 
mă voi afla câştigând tot izvorul? Căci Iisus Hristos este avuŃia fără de moarte a sufletelor noastre şi 
izvor ceresc. Însă unde voi alerga? Cine e Cel ce mă conduce de mână? Cine e Cel Care să-mi arate paharul 
acesta al vieŃii? ConduceŃi-mă de mână pe mine, străinul, la ape, călăuziŃi-mă la izvorul, la râul şi la 
curgerile care izvorăsc sus, în cer, şi de acolo plouă, iar pe cei ce beau cu credinŃă îi trimite în 
împărăŃia cerurilor! Căci poftim foarte de aceste ape ca să aflăm mântuirea. 

Vino, fericite între apostoli Ioane, cheamă-ne pe noi la Iordan! Căci, multe ape cutreierând, de la tine 
vom primi cununa cea dumnezeiască. De fapt, ştiu că proorocii şi patriarhii prin ape s-au mântuit [în chip 
simbolic] şi că zidirea întreagă s-a spălat prin ape, iar Dumnezeu cel fără de păcat S-a botezat cu apă. Acesta 
vine la Iordan să Se boteze şi să înfăptuiască minunea cea mare şi străină. Dumnezeu Unul-Născut[2], 
Care este în sânul Tatălui, Cel ce este din început la Dumnezeu, Dumnezeu, Cuvântul şi Fiul lui Dumnezeu, 
Cel închinat de îngeri şi slăvit de arhangheli, pe Care-L laudă heruvimii şi-L slăvesc serafimii, întinzând 
mare curăŃire şi bună-vestire lumii, învaŃă neamul oamenilor să nu dispreŃuiască harul acesta ceresc. Şi Se 
botează Cel fără de păcat şi apele lumii le sfinŃeşte. Căci Domnul este peste ape multe, însă îi plineşte pe 
cei de faŃă Cel ce Se botează; căci şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip de porumbel. Şi Tatăl de sus, 
din ceruri, a strigat: 

„Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Mt. 3:17). 

Adevărată e proorocia care spune: 

„Domnul peste ape multe. Dumnezeul slavei a tunat” (Ps. 28:3). 

Oare cine nu crede după o astfel de slavă[3]? Cine se mai îndoieşte de harul acesta ceresc? Nu se poate ca 
cineva să vadă împărăŃia cerurilor fără a se învrednici de botez, nici nu poate să se afle desăvârşit, 
chiar de va petrece ca îngerii, fără a lua cununa darului acesta. Însuşi Mântuitorul şi Domnul nostru 
Iisus Hristos a arătat-o, spunându-ne: 

„De nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate intra în împărăŃia cerurilor” (In. 3:5). 

Ba şi de-şi va duce viaŃa îngereşte şi după apostoli se va dărui pe sine lui Dumnezeu, dar va dispreŃui harul 
botezului, nu poate să se afle desăvârşit. Aşa a spus fericitului Corneliu: 

„Corneliu, rugăciunile tale şi milosteniile tale s-au suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu” (FA 10:4). 

Însă peste acestea este cununa cea desăvârşită, darul cel din credinŃă prin ape. De aceea a trimis pe 
întâi-stătătorul apostolilor, pe Petru, şi a plinit restul. A venit, a îndrumat, a botezat, a încununat. S-a 

pus de acum pe credinŃă neclintitʾʾʾʾ rămâne întemeiat pe harul apelor. 
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Nu te uita la ape şi să te îndoieşti iarăşi! Vezi cum îŃi dăruieşte Dumnezeu prin ape iertarea păcatelor! 
Nu te uita la ape şi să iei spre defăimare uşurinŃa darului! Când vezi apele, aleargă cu credinŃă, căci 
aceste ape îŃi sting gheena, acestea te rourează pentru râul cel înfocat, acestea singure ruşinează 
cugetarea gheenei. Aşa a spus bogatul cel din Evanghelii care căuta şi vedea pe Lazăr odihnind în sânurile 
lui Avraam: 

„Miluieşte-mă, părinte Avraame, şi trimite pe Lazăr ca să-şi moaie degetul său în apă şi să răcorească 
limba mea, că mă chinuiesc rău în văpaia aceasta!” (Lc. 16:24). 

De aceea, când vezi apele, aleargă cu sârguinŃă! Căci aceste ape îŃi deschid cerul, aceste ape te 
strămută de la robie la libertate; aceste ape îŃi deschid raiul şi-Ńi dăruiesc ochi duhovniceşti; aceste ape 
te înalŃă la tainele cele cereşti, la care îngerii doresc să privească. Te-ai întraripat de acum cu gândirea la 
ceruri; ai văzut pe Dumnezeu sfinŃind firea apelor, ai văzut nedespărŃita potrivire a Sfintei Treimi deasupra 
apelor, ai luat de la Dumnezeu făgăduinŃele prooroceşti, care binevestesc mântuirea ta; cununa sufletului e 
vădită, iertarea păcatelor celor de multă vreme e aproape. Rânduieşte-le pe toate în chip curat şi întărit 
spre gătire: credinŃă curată, gând nerănit, frică dumnezeiască, închinare adevărată, veşmânt îngeresc, 
adu-le pe toate desăvârşite Celui desăvârşit, căci va să fii slujit de leviŃi, să fii dus de mână de preoŃi, de 
îngeri să fii înarmat, de ape să fii curăŃit, la Dumnezeu şi Tatăl să fii încununat, că Lui se cuvine slava 
împreună şi Fiului şi Duhului Sfânt în vecii vecilor. Amin. 

 

[1] Text tradus după Sf. Vasile cel Mare, Homilia in aquas în Ps. Basilii, Εἰς τὰ ὕδατα καὶ εἰς τὸ ἅγιον 
βάπτισµα, S. Constanza (ed.), Peloritane Editrice, Messina, 1967, pp. 39- 44. 

[2] Cf. In. 1: 18. În versiunile manuscrise ale Noului Testament se găseşte şi varianta „Dumnezeu Unul-
Născut”, spre care înclină Sfântul Vasile şi face uz de ea de patru ori în Tratatul despre Sfântul Duh, VI, 
15; VIII, 17, 19; XVIII, 45. Această variantă mai este menŃionată şi de alŃi PărinŃi bisericeşti precum: 
Clement Alexandrinul, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Epifanie al Salaminei, Eusebiu al Cezareei, 
Teodoret al Cyrului, Sfântul Chiril al Alexandriei. 

[3] Deşi nu este explicit din text la care slavă se referă pentru că nu o descrie, se subînŃelege că e vorba 
de slava Noului Testament. Având în vedere că la Bobotează Hristos a fost adumbrit de Duhul Sfânt în 
chip de porumbel şi a fost mărturisit de Tatăl şi cerurile s-au deschis, lucruri care arată tainele ce sunt 
primite prin Botezul creştin, nimeni n-ar trebui să refuze să devină creştin prin Botez. 

(din: Sfantul Vasile cel Mare, Omilii inedite. Două cuvinte despre botez, Editura Doxologia, 2012) 

 


