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Drept aceea, S-a tăiat împrejur, ca să fie 

arătat omenirii; pentru că de nu S-ar fi 

îmbrăcat cu trupul nostru, apoi cum ar fi fost 

cu putință să se taie împrejur nălucirea, iar 

nu trupul, fiindcă grăiește Sfântul Efrem 

Sirul: „Dacă n-a fost trup, pe cine a tăiat 

Iosif împrejur? Cel ce a fost cu trup adevărat 

S-a și tăiat împrejur ca un om, și cu sângele 

Său S-a roșit Pruncul, ca un fiu omenesc și, 

durându-L, plângea, precum se cădea firii 

omenești”. 

 

Tăierea împrejur  

cea după trup a Domnului 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Î 
mplinindu-se opt zile de la Naștere, 

Domnul nostru Iisus Hristos a binevoit a 

primi tăierea împrejur, pe de o parte ca să 

împlinească legea, cum spune în Evanghelie: 

„N-am venit să stric legea, ci s-o împlinesc”, 

pentru că El se supunea legii, ca pe cei 

vinovați și robiți de dânsa să-i facă liberi, 

precum zice apostolul: „A trimis Dumnezeu 

pe Fiul Său, Care S-a născut sub lege, ca pe 

cei de sub lege să-i răscumpere”; iar pe de 

alta ca să se arate că a luat trup adevărat și să 

astupe gurile eretice, care ziceau că Hristos n

-ar fi luat trup omenesc, ci cu nălucire S-ar fi 

născut. 

 

 Drept aceea, S-a tăiat împrejur, ca să 

fie arătat omenirii; pentru că de nu S-ar fi 

îmbrăcat cu trupul nostru, apoi cum ar fi fost 

cu putință să se taie împrejur nălucirea, iar nu 

trupul, fiindcă grăiește Sfântul Efrem Sirul: 

„Dacă n-a fost trup, pe cine a tăiat Iosif 

împrejur? Cel ce a fost cu trup adevărat S-a 

și tăiat împrejur ca un om, și cu sângele Său 

S-a roșit Pruncul, ca un fiu omenesc și, 

durându-L, plângea, precum se cădea firii 

omenești”. 

 

 Pentru aceea S-a tăiat împrejur la trup, 

ca să ne aducă nouă duhovnicească tăiere 

împrejur; pentru că, sfârșindu-se legea cea 

veche, care era după trup, a început cea nouă, 

duhovnicească. Precum omul cel vechi, 

trupesc, tăia împrejur pe omul cel simțit, așa 

și cel duhovnicesc este dator a-și tăia 

împrejur patimile cele sufletești: iuțimea, 

mânia, zavistia, mândria, necurăția și alte 

păcate. Iar a opta zi S-a tăiat împrejur, scriidu

-ne nouă cu sângele Său viața cea viitoare, 

care de învățători se socotește a fi a opta zi. 

Astfel, Ștefan, făcătorul canonului din 

această zi, în cântarea a patra, zice: 

„Închipuiește viața cea neîncetată a veacului 

al optulea ce va să fie, în care Stăpânul S-a 

tăiat împrejur”. Sfântul Grigorie de Nissa 

grăiește așa: „Cea de a opta zi s-a așezat prin 

lege, ca veacul al optulea, ce va să fie prin 

optime, să mi-l însemneze mie”. 

 

 Se cuvine a ști și aceasta: că tăierea 

împrejur în Așezământul cel vechi era 
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rânduita în chipul Botezului și al curățirii 

păcatului strămoșesc, măcar că acela nu se 

curăța cu totul prin tăierea împrejur, până la 

sângele lui Hristos cel de voie vărsat pentru 

noi, pentru că tăierea împrejur era numai 

închipuire a înainte curățirii celei adevărate, 

iar nu adevărată curățire, pe care a săvârșit-o 

Domnul nostru, scoțând păcatul din mijlocul 

lumii și pironindu-l pe Cruce. Iar în loc de 

tăierea împrejur din legea cea veche, a legiuit 

Botezul darului celui nou, care este din apă și 

duh. Tăierea împrejur a fost atunci ca o 

pedeapsă pentru păcatul cel întâi făcut și spre 

semnul acesta, cum că pruncul ce se taie 

împrejur este zămislit întru fărădelegi, după 

cuvântul lui David: ...în păcate m-a născut 

maica mea; pentru care rana rămâne pe trupul 

pruncului. 

 

 Dar Domnul nostru era fără de păcat, 

deși în toate S-a asemănat nouă, în afară de 

păcat; precum șarpele de aramă făcut de 

Moise în pustie era șarpe numai cu 

asemănarea, dar fără veninul șarpelui, așa și 

Hristos era om adevărat, dar nepărtaș 

păcatului omenesc și S-a născut din Maică 

fără de prihană și fără de bărbat, mai presus 

de fire. 

 

 Nu se cădea Lui să rabde acea rană a 

păcatului, adică a tăierii împrejur, după lege, 

ca unul Care era fără de păcat și dătător de 

lege, dar de vreme ce a venit să ia asupra Sa 

păcatele a toată lumea, după cum grăiește 

Apostolul: Neștiind de păcat, pentru noi s-a 

făcut păcat; deci că și cum ar fi fost păcătos, 

a suferit tăierea împrejur, fiind fără de păcat. 

Apoi mai mare smerenie a arătat Stăpânul 

nostru în tăierea împrejur decât în nașterea 

Sa. 

 

 Pentru că prin naștere a luat asupra Sa 

numai chipul omenesc, după cum grăiește 

Apostolul: Întru asemănarea omenească 

făcându-Se și cu chipul S-a aflat că omul, iar 

prin tăierea împrejur a luat asupra Sa chipul 

păcătosului, suferind ca și un păcătos rana 

cea rânduita pentru păcat. Pentru ceea ce nu 

era vinovat a pătimit ca un vinovat, cum 

grăiește David: Cele ce n-am jefuit, atunci am 

plătit; de care păcat nu sunt părtaș, pentru 

acela am suferit durerea tăierii împrejur. 

 

 Deci, a voit ca să primească tăiere 

împrejur, începând înainte de a pătimi pentru 

noi, și gustând acel pahar, pe care voia să-l 

bea până în sfârșit, grăind pe Cruce: Săvârșitu

-s-a. Vărsa picături de sânge dintr-o parte a 

trupului, până ce din tot trupul va curge 

sângele pâraie; în pruncie începe a răbda și la 

pătimire se deprindea; ca, atunci când va fi 

bărbat desăvârșit cu vârsta, să rabde cu 

înlesnire patimile cele mai cumplite: pentru 

că din tinerețe se cuvine omului a se deprinde 

la nevoințele cele bărbătești. Viața 

omenească este plină de osteneli, fiind că o 

zi, având nașterea dimineața, iar seara 

sfârșitul; că de dimineață, adică din scutece, 

Omul - Dumnezeu Hristos iese la lucrul Său 

prin osteneli, fiind în osteneli din tinerețe și 

spre lucrarea Sa până în seara aceea când 

soarele s-a întunecat și s-a făcut întuneric pe 

tot pământul până la al nouălea ceas; căci 

grăiește către iudei: Tatăl Meu până acum 

lucrează și Eu lucrez. 

 

 Dar ce lucrează Domnul nostru? 

Mântuirea noastră; căci mântuire a lucrat în 

mijlocul pământului. Iar ca s-o lucreze 

desăvârșit, se apucă de dimineață, adică din 

tinerețe de lucru, începând a răbda durere 

trupească și cu inima suferind pentru noi ca 

pentru fiii Săi, până ce se va închipui întru 

noi Hristos. De dimineață, cu sângele Său 

începe a semăna, ca spre seară să adune rodul 

cel frumos al răscumpărării noastre. 

 

 Apoi s-a pus numele fericitului prunc 
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„Iisus”, nume care s-a dat din cer de 

Arhanghelul Gavriil în vremea când a 

binevestit Preacuratei Fecioare zămislirea Lui 

și mai înainte până a nu se zămisli în pântece, 

adică mai înainte până a nu se învoi 

Preasfânta Fecioară cu cuvintele 

binevestitorului, sau mai înainte până a nu 

zice: Iată roaba Domnului, fie mie după 

cuvântul tău. Pentru că la acele cuvinte ale ei, 

îndată Cuvântul lui Dumnezeu trup s-a făcut, 

sălășluindu-Se în preacuratul și preasfântul Ei 

pântece. 

 

 Deci, acest preasfânt nume, Iisus, care 

s-a spus de înger mai înainte de zămislire, I s-

a dat la tăierea împrejur Domnului Hristos, ca 

o încredințare despre mântuirea noastră; 

pentru că „Iisus” înseamnă „Mântuitor”, 

precum mai înainte a tălmăcit același înger 

lui Iosif, în vis, arătându-se și zicându-i: Vei 

da numele Lui „Iisus”, pentru că Acela va 

mântui pe poporul Său din păcate. Încă și 

Sfântul Apostol Petru, mărturisind despre 

numele lui Iisus, zicea: Nu este întru nimeni 

altul mântuire, pentru că nu este nici un alt 

nume sub cer, dat între oameni, întru care se 

cade a ne mântui. 

 

 Acest mântuitor nume, Iisus, mai 

înainte de toți vecii era pregătit în sfatul 

Sfintei Treimi, și până acum păzit spre a 

noastră mântuire; iar acum ca un mărgăritar 

de mult preț s-a adus spre răscumpărarea 

neamului omenesc din vistieriile cele cerești 

și s-a dat prin Iosif, întru adeverirea tuturor; 

apoi cele neștiute și cele tăinuite ale 

înțelepciunii lui Dumnezeu, întru numele 

acesta s-au arătat. Acest nume ca un soare a 

strălucit lumii, după cum grăiește prorocul: 

Va răsări vouă, celor ce vă temeți de numele 

Meu, soarele dreptății. 

 

 Ca un mir bine mirositor a umplut 

lumea de bună mireasmă. Ca un mir este 

vărsat numele Său, nu ținut în vas, ci vărsat; 

căci până când mirul este în vas, până atunci 

mireasma lui este înăuntru; iar când se varsă, 

îndată bună lui mireasmă umple văzduhul. 

Puterea numelui lui Iisus era tăinuită în sfatul 

cel mai înainte de veci, acoperindu-se ca într-

un vas; iar după ce din cer s-a vărsat pe 

pământ acest nume, îndată că niște mir plin 

de aromate, prin bună mirosire a darului, de 

la vărsarea pruncescului sânge la tăierea 

împrejur, a umplut lumea. Și toată lumea 

acum mărturisește că Domnul Iisus Hristos 

este întru slava lui Dumnezeu Tatăl. 

 

 Arătată s-a făcut puterea numelui lui 

Iisus, căci acest minunat nume a mirat pe 

îngeri, a bucurat pe oameni și a înfricoșat pe 

diavoli, pentru că și diavolii cred în El și se 

cutremură. Apoi de numele acesta tremură 

iadul, tremură cele dedesubt, se scutură 

puterea întunericului, cad cei ciopliți, se 

gonește întunericul idoleștii îndrăciri; iar 

lumina dreptei credințe răsare și luminează pe 

tot omul ce vine în lume. 

 

 La acest nume preamare al lui Iisus tot 

genunchiul se pleacă, al celor cerești, al celor 

pământești și al celor de dedesubt. Acest 

nume al lui Iisus este armă tare asupra 

potrivnicilor, precum zice Sfântul Ioan 

Scărarul: „Totdeauna cu numele lui Iisus să 

bați pe cei potrivnici, pentru că armă mai tare 

decât aceasta nu vei afla nici în cer, nici pe 

pământ”. Acest nume preascump, Iisus, o! cât 

de dulce este inimilor celor ce iubesc pe Iisus 

Hristos! O! cât este de dorit celui ce-L are pe 

El! Căci Iisus este iubire și dulceață. Acest 

preasfânt nume Iisus, o! cât este de iubit 

robului și legatului pentru Iisus, celui robit 

pentru dragostea Lui! 

 

În minte să fie Iisus, pe limbă Iisus; Iisus se 

crede cu inima întru dreptate, Iisus se 

mărturisește cu gura spre mântuire. Ori 
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umblând, ori șezând, ori ceva lucrând, Iisus 

să fie pururea înaintea ochilor. N-am crezut – 

zice Apostolul –, a ști ceva între voi, fără 

numai pe Iisus; căci Iisus, celui ce se plânge 

către Dânsul, îi este luminare a minții, 

frumusețe a sufletului, sănătate a trupului, 

veselie a inimii, ajutor întru necazuri, bucurie 

întru mâhnire, iar iubitorului Său, plată și 

răsplătire. 

 

 S-a scris cândva numele cel nespus al 

lui Dumnezeu - după cum povestește Ieronim 

- pe o tăbliță de aur, ce se purta pe capul 

arhiereului celui mare. Se scrie acum 

dumnezeiescul nume al lui Iisus cu sângele 

cel vărsat la a Lui tăiere împrejur, și se scrie 

nu în aur, materialnic, ci duhovnicesc, adică 

în inimile și în gurile robilor lui Iisus, precum 

s-a scris întru a Apostolului Pavel, despre 

care s-a zis: Vas ales Îmi este acesta, ca să 

poarte numele Meu. Apoi ca o preadulce 

băutură, preadulcele Iisus dorește să fie purtat 

numele Său în vas; căci cu adevărat dulce 

este celor ce-l gustă cu dragoste, despre care 

se grăiește în psalmi: Gustați și vedeți că bun 

este Domnul. Pe acela gustându-l prorocul, 

strigă: Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea. 

 

 Pe Acesta gustându-l Apostolul Petru, 

zice: Iată, noi am lăsat toate și în urma Ta am 

mers, căci către cine altul să mergem? Tu ai 

cuvintele vieții veșnice. Prin această dulceață 

li s-au îndulcit sfinților pătimitori chinurile 

cele amare, încât și de cea mai amară moarte 

nu s-au temut, ci strigau, zicând: Cine ne va 

despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? 

Necazul, primejdia sau sabia? Nici moartea, 

nici viața, fiindcă dragostea este mai tare ca 

moartea. 

 

 Deci în care vas dorește să se poarte 

cu adevărat acea dulceață a numelui lui Iisus? 

În cel de aur, ca aurul lămurit în ulceaua 

primejdiilor și a necazurilor, care ca și cu 

niște pietre scumpe se împodobește cu rănile 

cele suferite pentru Iisus, strigând: Eu rănile 

Domnului Iisus pe corpul meu le port. Un vas 

ca acesta trebuie acelei dulceți. 

 

 În unul ca acesta numele lui Iisus 

dorește să fie purtat. Nu în zadar Iisus, la 

luarea numelui Său, varsă sânge în tăierea 

împrejur, voind aceasta, ca vasul, ce va purta 

numele Său, să se roșească cu sânge. Că după 

ce Domnul a câștigat vas ales numelui Său pe 

Apostolul Pavel, îndată a adăugat, zicând: Eu 

îi voi spune, câte i se cade lui să pătimească 

pentru numele Meu. Caută la vasul Meu, cel 

sângerat și rănit. Așa se scrie numele lui 

Iisus, cu roșeala sângelui, cu durerile și 

chinurile celor ce până la sânge suferă, 

nevoindu-se împotriva păcatului. 

 

 Deci, te sărutăm, cu dragoste, o, 

preadulce nume al lui Iisus, ne închinăm cu 

osârdie preasfântului Tău nume, o! preadulce 

și întru tot îndurate Iisuse, lăudăm numele 

Tău cel preamare, Mântuitorule Iisuse, 

umilindu-ne față de sângele cel vărsat în 

tăierea împrejur! Pruncule cel fără de răutate 

și Doamne cel desăvârșit! Și ne rugăm 

bunătății Tale celei mari, pentru preasfânt 

numele Tău, pentru preascump sângele Tău 

ce s-a vărsat, și pentru Maica Ta cea fără de 

prihană, care fără stricăciune Te-a născut, să 

reverși asupra noastră mila Ta cea bogată, să 

îndulcești inimile noastre prin Tine însuți 

Iisuse, să aperi și să ne îngrădești de 

pretutindeni cu numele Tău! 

 

 Însemnează-ne și ne pecetluiește pe 

noi robii Tăi cu acest nume, Iisuse, ca și în 

veacul ce are să fie, ai Tăi să fim și cu îngerii 

să slăvim preacinstitul și de mare cuviință 

numele Tău, Iisuse, și să-l cântăm în veci. 

Amin. 
 

Sursa: doxologia.ro 



8 

 

Pentru aceasta Hristos Domnul a așteptat 

botezul până la această vârstă, ca să 

împlinească legea cu toate vârstele, să 

sfințească firea noastră și să ne dea putere, 

ca să biruim patimile și să ne ferim de 

păcatele cele de moarte.  

 

Cuvânt la Botezul Domnului 
——  •  —— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
omnul nostru Iisus Hristos, după 

întoarcerea Sa din Egipt, viețuia în 

Galileea, în cetatea Sa, Nazaret, 

unde crescuse, tăinuindu-și înaintea 

oamenilor puterea și înțelepciunea 

dumnezeirii Sale, până la vârsta de treizeci 

de ani, pentru că nu era îngăduit cuiva dintre 

iudei, mai înainte de 30 de ani, să aibă 

rânduiala de dascăl sau de preot. Pentru 

aceasta nici Domnul Hristos, până la acești 

ani, nu a început propovăduirile Sale, nici nu 

Se arăta că este Fiul lui Dumnezeu și 

Arhiereul cel mare, Care a străbătut cerurile 

până ce s-a împlinit numărul anilor Lui. 

 

 El viețuia în Nazaret, cu Preacurata Sa 

Maică și cu Iosif, părutul Său tată, care era 

lucrător de lemn și cu care lucra împreună. 

După moartea lui Iosif, singur Domnul făcea 

acel lucru de mână, câștigând prin osteneală, 

hrana pentru El și pentru prea iubita Sa 

maică, ca să ne învețe pe noi a nu ne lenevi și 

nici a mânca pâinea în zadar. 

 

 Apoi, împlinindu-se cei 30 de ani și 

venind vremea dumnezeieștii Lui arătări – 

precum zice Evanghelia –, ca să se arate lui 

Israel: A fost cuvântul lui Dumnezeu către 

Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimițându-l 

pe el ca să boteze cu apă. Deci, i-a pus un 

semn încredințat după care putea să cunoască 

pe Mesia, Cel care a venit în lume, precum 

singur Botezătorul întru a sa bună vestire 

spune, zicând: Cel ce m-a trimis să botez cu 

apă, Acela mi-a zis: Deasupra Căruia vei 

vedea Duhul pogorându-se și rămânând 

peste El, Acela este cel ce botează cu Duh 

Sfânt. 

 

 Deci, ascultând Ioan cuvântul lui 

Dumnezeu, a venit în părțile Iordanului, 

propovăduind botezul pocăinței, întru 

iertarea păcatelor. Pentru că el era acela de 

care mai înainte a zis Isaia: Glasul celui 

ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, 

drepte faceți cărările Lui. Deci, veneau la 

dânsul toată latura Iudeei și a Ierusalimului, 

și se botezau toți de la dânsul, în râul 

Iordanului, mărturisindu-și păcatele. Atunci a 

venit și Iisus din Galileea la Iordan, ca să fie 

botezat de Ioan. El a venit într-acea vreme, 

după ce Ioan spusese mai înainte poporului 

despre El, zicând: Vine în urma mea Cel mai 

tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I 

dezleg curelele încălțămintelor Lui. Deci, eu 

v-am botezat pe voi cu apă, iar Acela vă va 

boteza cu Duhul Sfânt. 

 

 După aceste cuvinte, a venit Iisus ca 

să Se boteze, cu toate că nu-I trebuia aceasta, 

ca unul Care era preacurat, fiind născut din 

Preacurata și Preasfânta Fecioară, El însuși 

fiind izvorul a toată curăția și sfințenia. 

 

 Însă Cel ce a luat asupra Sa păcatele a 

toată lumea a venit la râu ca să le spele pe ele 
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cu Botezul. A venit la ape ca să sfințească 

firea lor; a venit să Se boteze ca să ne 

pregătească nouă baia sfântului Botez. A 

venit la Ioan, pentru ca acesta să fie pentru 

dânsul martor nemincinos, văzând pe Duhul 

Sfânt pogorându-Se peste Cel pe Care-L 

boteza și auzind glasul Tatălui de sus. 

 

 Iar Ioan se sfia de El, zicând: Eu am 

trebuință să mă botez de Tine și Tu vii la 

mine. Căci Ioan cu duhul L-a cunoscut pe El; 

pentru că mai înainte cu 30 de ani a săltat de 

bucurie în pântecele maicii sale; deci, avea 

trebuință de botezul Lui, ca cel ce era în 

păcatul neascultării, cel adus de Adam asupra 

a tot neamul omenesc. 

 

 Iar Domnul a zis: Lasă acum, că așa 

se cade a împlini toată dreptatea. Prin 

dreptate înțelege aici Sfântul Ioan Gură de 

Aur poruncile lui Dumnezeu; ca și cum ar fi 

zis: „De vreme ce toate câte le poruncește 

legea le-am săvârșit și singură aceasta a 

rămas, adică să Mă botez; deci, Mi Se cade să 

o săvârșesc și pe aceasta”. Iar botezul lui Ioan 

era porunca lui Dumnezeu, precum el 

zice: Cel ce m-a trimis ca să botez cu apă, 

Acela mi-a zis. 

 

 Deci, cine l-a trimis? Arătat este că a 

fost însuși Dumnezeu, cum zice însăși 

Scriptura: „A fost cuvântul lui Dumnezeu 

către Ioan”. Deci, Iisus, fiind în vârstă de 30 

de ani, S-a botezat pentru că omul de la 

această vârstă se pleacă cu înlesnire către tot 

păcatul. 

 

 Așa grăiau Ioan Gură de Aur și 

Teofilact, cum că cea dintâi vârstă a 

copilăriei are multă neștiință și zburdălnicie, 

a doua vârstă, a tinereților, se aprinde de 

poftă trupească, iar vârsta de 30 de ani, a 

bărbatului desăvârșit, este a iubirii de aur, a 

măririi deșarte, a iuțimii, a mâniei și a tuturor 

păcatelor. 

 

 Pentru aceasta Hristos Domnul a 

așteptat botezul până la această vârstă, ca să 

împlinească legea cu toate vârstele, să 

sfințească firea noastră și să ne dea putere, ca 

să biruim patimile și să ne ferim de păcatele 

cele de moarte. Iar după Botezul Său, 

Domnul a ieșit îndată din apă, adică n-a 

zăbovit; căci se povestește că Sfântul Ioan 

Botezătorul, pe fiecare om care se boteza de 

dânsul, îl afunda până la cap și-l ținea astfel 

până ce-și mărturisea toate păcatele sale și 

numai după aceea îi afunda și capul și îl lăsa 

să iasă din apă; pentru aceasta, zice 

Evanghelia, că a ieșit îndată din apă. Și ieșind 

Domnul din râu, I s-au deschis cerurile, 

strălucind de sus o lumină în chip de fulger, 

iar Duhul lui Dumnezeu S-a pogorât spre 

Domnul, Cel ce S-a botezat, arătându-Se în 

chip de porumbel. 

 

 Precum în zilele lui Noe, porumbița a 

vestit micșorarea apelor, tot asemenea și 

încetarea înecării păcatului a însemnat-o 

porumbelul. 

Iar Duhul Sfânt s-a arătat în chip de 

porumbel, pentru că acea pasăre este curată, 

blândă, iubitoare de oameni, fără de răutate și 

nu stă în locuri necurate. Tot asemenea și 

Duhul Sfânt este izvorul curăției, noianul 

iubirii de oameni, învățătorul blândeții, 

rânduitorul binelui și fuge de la cel care șe 

tăvălește în tina cea necurată a păcatului, fără 

de pocăință. 

 

 Și pogorându-Se Duhul Sfânt ca un 

porumbel spre Domnul nostru Iisus Hristos, s

-a auzit un glas din cer, zicând: Acesta este 

Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit. 

Aceluia deci, se cuvine mărirea și stăpânirea, 

în vecii vecilor. Amin. 

 

Sursa: doxologia.ro 
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Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel 

Mare, Grigorie Teologul și 

Ioan Gură de Aur 
——  •  —— 

 

Pricina praznicului acestuia a fost în acest 

chip: în zilele împărăţiei lui Alexios I 

Comnenul (1081-1118), care a luat împărăţia 

după Nichifor Botaniates (1078-1081), s-a 

făcut împărţire şi prigonire între bărbaţii cei 

pricopsiţi în învăţături şi îmbunătăţiţi. Căci 

unii cinsteau mai mult pe marele Vasile, 

zicând despre dânsul că este înalt la cuvinte, 

ca unul ce a cercetat şi a ispitit firea 

lucrurilor prin sine, şi cum că era atât de mult 

îmbunătăţit, încât puţin îi lipsea de a-l 

asemăna pe el cu îngerii. 

 

    Căci nu făcea pogorământ legii, nici ierta 

cu lesnire, ci era greu la obicei şi aspru, 

neavând la sine nici un lucru pământesc. Iar 

pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur îl 

micşorau, ca şi cum ar fi fost în oarecare chip 

potrivnic marelui Vasile, fiindcă era lesnicios 

şi atrăgător către pocăinţă. Erau însă alţii care 

înălţau pe dumnezeiescul Hrisostom, ca şi 

cum ar fi fost în învăţături mai cu 

pogorământ omenesc şi cum că mai cu 

înlesnire povăţuia pe toţi, şi îi chema către 

pocăinţă. Deci, îl cinsteau mai mult decât pe 

marele Vasile şi decât pe Grigorie atât pentru 

mulţimea cuvintelor celor de miere 

curgătoare, cât şi pentru iscusinţa cugetărilor. 

 

    Alţii iarăşi cinsteau mai mult pe 

dumnezeiescul Grigorie, ca cel ce a întrecut 

în înţelepciune şi în învăţătură elinească pe 

toţi dascălii cei vestiţi şi pe elini, cum şi 

pentru frumuseţea cuvintelor şi înflorirea lor. 

Deci, ziceau, cum că înţeleptul Grigorie 

biruia pe toţi şi cum că acestuia i se cădea 

întâietatea. Atunci, prin o pricină că aceasta a 

celor învăţaţi s-a întâmplat de s-a despărţit 

mulţimea poporului. Şi unii se ziceau 

Ioaniteni, alţii Vasiliteni, iar alţii Grigoriteni. 

Deci, astfel sfădindu-se cei înţelepţi şi zicând 

între dânşii multe feluri de cuvinte, de trei ori 

fericiţii aceştia dascăli au voit să-i împace, ca 

să nu se mai sfădească în deşert. 

 

    Pentru aceea, după câţiva ani, s-au arătat 

sfinţii ierarhi, mai întâi câte unul deosebit, 

apoi şi câte trei împreună, nu în vis, ci aievea 

la arătare, lui Ioan, mitropolitul cetăţii 

Evhaitenilor, care era om îmbunătăţit şi 

preaînţelept, după cum şi scrierile lui îl arată. 

Şi toţi trei au zis către dânsul cu un glas: 

 

    "Noi, precum vezi, una suntem la 

Dumnezeu şi nu este între noi nici o sfadă 

sau împotrivire, ci fiecare în vremea sa 

pornindu-se de dumnezeiescul Duh, am scris 

învăţăturile spre mântuirea cea de obşte şi 

folosul oamenilor; şi acelea pe care le-am 

învăţat noi înşine, le-am dat şi altora spre 

înmulţirea talantului nostru şi nu este între 

noi vreunul întâi sau al doilea, ci dacă veţi 

vorbi de unul, cei doi urmează. 

 

    Deci, sculându-te, porunceşte acelora care 

se separă, sfădindu-se, să nu se despartă, 

luptându-se pentru noi, căci pentru aceasta şi 

noi ne-am sârguit cât am fost vii, şi după 

mutarea noastră, ca să împăcăm lumea şi să o 

aducem într-o unire. Deci, împreunându-ne 

într-o zi, când ţi se va părea ţie că este de 

cuviinţă, fă nouă praznic cuviincios. Apoi, 

spune şi celorlalţi care vor fi mai pe urmă, 

cum că noi suntem una la Dumnezeu şi noi 

negreşit vom mijloci înaintea lui Dumnezeu 

cele pentru mântuire, pentru cei ce ne vor 

săvîrşi praznicul pomenirii noastre". Acestea 

zicând, i se părea că sfinţii se înălţau la cer, 

strălucind cu lumină nemărginită şi 

chemându-se unul pe altul pe nume. 
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    Deci, sculându-se acel minunat om, adică 

arhiereul evhai-tenilor, a făcut precum i-au 

poruncit lui sfinţii, potolind mulţimea şi pe 

toţi aceia care se sfădeau mai înainte. Aceştia 

au crezut cele spuse de el, că era om vestit, şi 

pentru învăţătura lui cea mare, şi pentru fapta 

cea bună, căci a lăsat predanie Bisericii spre 

a se face praznicul acesta. 

    Astfel, Sfântul episcop Ioan, găsind în luna 

ianuarie prăznuindu-se toţi cei trei sfinţi 

ierarhi, adică la întâia zi pe Vasile, la 25 pe 

dumnezeiescul Grigorie şi la 27 pe 

dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, i-a unit la 

30 pe toţi, împodobindu-se pomenirea lor cu 

canoane, cu tropare şi laude, precum li se 

cădea lor, şi fiind această cu voia sfinţilor, nu 

au nici o lipsire în laude. Căci nici mai 

înainte, nici mai pe urmă n-a alcătuit 

renumitul acesta Ioan mai multe tropare, 

decât acestea. 

 

    Sfinţii aceştia cu chipul trupului lor erau 

astfel: dumnezeiescul Ioan "Gură de 

Aur" (Hrisostom) era de statură scund, cu 

capul mare, cu trupul drept şi subţire, cu 

nasul plecat, alb la faţă şi cam palid, având 

pleoapele ochilor adâncite şi luminile lor 

mari. Apoi, i se arăta multă veselie în faţă, cu 

fruntea lată şi mare, cu urechile cam plecate, 

cu barba mică şi rară, cu părul galben, 

amestecat cu cărunt, iar fălcile lui erau 

adâncite înăuntru, de multă postire şi 

nevoinţă. 

 

    Apoi, este de nevoie a zice despre dânsul, 

că a întrecut pe toţi înţelepţii elinilor cu 

cuvintele şi mai ales cu iscusinţa, înlesnirea 

şi frumuseţea vorbirii; şi atât de bine a tâlcuit 

dumnezeiasca Scriptură şi a săvârşit 

evangheliceasca propovăduire, încât dacă n-

ar fi fost sfântul acesta, îndrăznesc a zice că 

ar fi fost de trebuinţă să mai vină încă o dată 

pe pământ Stăpânul Hristos. Iar spre fapte 

bune atât de mult s-a suit, încât pe toţi i-a 

întrecut, fiind izvor al milosteniei şi al 

dragostei, râvnitor de obşte cu iubirea de fraţi 

şi cu învăţătura lui; şi a trăit 63 de ani, 

păscând Biserica lui Hristos şase ani. Apoi s-

a săvârşit în Comane, surghiunit de Eudoxia, 

împărăteasa, şi de episcopii cei pizmăreţi. 

 

    Sfântul Vasile cel Mare era la statura 

corpului foarte înalt, uscăţiv şi slăbănog la 

faţă, negricios şi palid, cu sprâncenele lungi, 

încovoiate şi ridicate în sus, asemănându-se 

omului îngrijit, având nasul plecat, cu faţa 

cam zbârcită, adâncit la pleoapele ochilor, 

păros la trup, barba căruntă pe jumătate şi 

destul de lungă. Acesta a întrecut mult în 

cuvinte, nu numai pe cei din vremea lui, ci şi 

pe cei vechi; pentru că s-a ostenit la 

învăţătură foarte mult, şi deprinzând toate 

învăţăturile ştiinţei, din fiecare a câştigat 

biruinţă. Asemenea încă s-a iscusit şi în 

filosofia cea practică şi prin aceasta a sporit 

spre privirea celor înalte. S-a suit la scaunul 

arhiepiscopal al mitropoliei Cezareei 

Capadociei, când era de 37 de ani, ocârmuind 

Biserica opt ani; apoi, s-a dus către Domnul, 

fiind în scaunul arhiepiscopatului său. 

 

    Sfântul Grigorie Cuvântătorul de 

Dumnezeu sau Teologul, era la statura 

corpului său potrivit, puţin cam palid, nasul 

lătăreţ, sprâncenele potrivite, căutătura veselă 

şi blândă, la ochiul cel drept avea un semn de 

la o lovitură, barba nu-i era lungă, dar deasă 

şi potrivită şi pe margini se arăta cam 

afumată. Pleşuv de ajuns, cu părul alb. 

Marele Grigorie întrecând cu strălucirea 

vieţii pe cei ce au sporit în fapte, la atâta 

înălţime a cuvântării de Dumnezeu s-a suit, 

încât toţi se biruiau de înţelepciunea lui, atât 

în cuvinte cât şi în dogme; pentru aceasta a 

câştigat numirea de "Cuvântătorul de 

Dumnezeu". El a ocârmuit Biserica 

Constantinopolului 12 ani şi a trăit 80. Când 

s-a făcut patriarh, a aflat în cetate numai o 
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biserică a dreptcredincioşilor şi când a lăsat 

scaunul, a lăsat numai una eretică. Şi 

mergând la Arianz, moşia sa, unde, cugetând 

pururea la Dumnezeu şi făcându-se cu totul 

strălucită oglindă a Lui, s-a sfârşit cu pace. 

 

    Dar de vreme ce de trei ori fericiţii aceştia, 

atât de mult s-au ostenit pentru mântuirea 

noastră, se cuvine şi noi să prăznuim 

pomenirea lor şi să le mulţumim pe cât 

putem. Căci ei de nimic altceva n-au purtat 

grijă, nici altceva au cugetat, decât numai un 

scop au avut, ca să întărească bună credinţă; 

apoi o nevoinţă au avut spre a lucra fapta 

bună, îngrijind şi sîrguindu-se fără pregetare, 

cu lucrul şi cu gândul, pentru mântuirea 

sufletelor. Pentru care atât de rău au pătimit 

propovăduind credinţa cea adevărată în toată 

lumea, iar nouă tuturor de obşte ne-au făcut 

bine. De aceea şi noi suntem datori să 

cinstim pe făcătorii noştri de bine, şi să le 

mulţumim după putere, fiindcă după datorie 

nu putem. 

 

    Deci, să cinstim cu cuvinte pe cei trei 

cuvântători, deşi mă tem şi mă sfiesc, 

neaflând cuvinte cuviincioase şi potrivite 

sfinţilor; pentru că pricina este mare şi nu 

pot, nu numai pe câte trei, dar nici măcar pe 

unul să-l laud după cum se cuvine şi de care 

toată lumea nu era vrednică. Deci, cum va 

ajunge bună grăire cea lumească să laude pe 

cei mai presus de lume, care au împodobit 

toată lumea şi au izbăvit-o ca şi cei 12 

văzători ai Cuvântului şi de Dumnezeu 

propovăduitori? Care dacă nu s-ar fi ostenit 

atât de mult cu sfintele lor scrieri, nu s-ar fi 

scăpat întreaga lume de slujirea la idoli, cea 

de mai înainte înrădăcinată, nici de eresurile 

cele în multe chipuri; căci sfânta şi 

preaînţeleapta Treime, nedespărţităşi cea mai 

presus de fiinţă, a iconomisit ca ei să 

vieţuiască într-acele vremuri ale eresurilor. 

    Aceşti cereşti oameni şi pământeşti îngeri, 

trâmbitele adevărului, preaînţelepţii retori, 

tunetele Dumnezeirii celei nezidite, s-au 

sârguit să smulgă şi să risipească pe 

ocărâtorii dreptei credinţe şi cu praştia 

cuvintelor lor au gonit departe pe lupi de la 

Biserica dreptcredincioşilor. Aceştia cu 

înţelepciunea lor au surpat zidurile cele rele 

ale vrăjmaşilor şi au smerit toată 

înţelepciunea care se ridică împotriva 

cunoştinţei de Dumnezeu, schimbând şi 

prefăcând totul spre bine, netezind şi 

îndreptând pe cele strâmbe, cum şi toată 

asprimea şi nedreptatea. 

 

    Treimea aceasta pământească ne-a învăţat 

a ne închina Treimii cereşti, precum se cade, 

şi neamestecată a o mărturisi în acest chip, 

precum li s-a descoperit lor adeverirea 

credinţei, zicând: Dumnezeu nenăscut este 

Tatăl, Dumnezeu născut este Fiul, şi 

Dumnezeu purces este Duhul Sfânt. Sunt trei 

Persoane, dar un singur Dumnezeu, cu 

preaslăvire. Nu sînd trei dumnezei, doar un 

Dumnezeu, căci una şi aceeaşi este 

Dumnezeirea. Precum din soare ies raze, care 

n-au nici o deosebire, aşa sunt cele trei 

persoane, care fac aceeaşi fiinţă. 

 

    Astfel, ne-au învăţat să credem şi să 

mărturisim despre Sfânta Treime, cei trei 

preasfinţiţi arhiepiscopi; şi au întărit dogmele 

cele drepte cu învăţături preaînţelepte, în 

prigoane, primejdii şi războaie, până la 

moarte fiind prigoniţi, ba încă şi după 

moarte. Deci, adunaţi-vă toţi câţi v-aţi folosit 

de la dânşii, veniţi toată vârsta şi firea, 

bărbaţi şi femei, preoţi şi monahi, tineri şi 

bătrâni, să mulţumim făcătorilor noştri de 

bine, să lăudăm pe dascălii şi propovăduitorii 

bunei credinţe, să binecuvântăm cei săraci pe 

cei îmbogăţitori, cei din primejdii pe cei 

izbăvitori, cei cuvântători pe cuvântătorii de 

Dumnezeu, cei necăjiţi pe mângâietori, 

sărmanii pe părinţi, bolnavii pe doctori, 
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străinii şi lipsiţii pe iubitorii de străini. 

 

    Pe scurt, să zic, toţi deodată adunaţi-vă să 

mulţumim celor ce s-au făcut tuturor toate, ca 

pe cei mai mulţi să-i dobândească. Dar să 

lăsăm altora să le povestească înţelepciunea 

lor, ştiinţele, posturile, privegherile şi 

celelalte fapte bune şi numai această să o zic, 

care mă face şi mai mult să mă minunez, 

adică sârguinţa cea covârşitoare şi grija care 

o aveau ca să mântuiască sufletele oamenilor, 

robii lui Dumnezeu Celui iubitor de oameni 

şi următorii Lui cu toată virtutea. Căci de 

aceasta se îngrijeau mai mult, cunoscând că 

prin fapta aceasta păzeşte omul asemănarea 

cu Dumnezeu. 

 

    Căci nu este mai mare şi mai minunată 

ispravă decât a se păzi cineva într-aceasta 

amăgitoare lume pe sine fără de prihană; dar 

mai vrednic de laude, este acela care se 

sârguieşte a mântui şi pe aproapele. Căci cu 

acest milostiv chip se face următor 

Stăpânului care S-a dat pe Sine la moarte, ca 

să libereze pe om din robia vrăjmaşului. Iar 

în ce fel au mântuit pe mulţi oameni aceşti 

dascăli preaînţelepţi, ascultaţi: 

 

    Dumnezeu a făcut lumea aceasta pentru 

oameni, şi aceştia au tâlcuit firea celor ce 

sunt, adică a tuturor făpturilor pe care le-a 

făcut Atotputernicul Dumnezeu şi prin 

cunoştinţa lor s-au făcut înţelepţi, încât au 

cunoscut oamenii pe Ziditorul. Cerurile 

povestesc slava lui Dumnezeu prin 

frumuseţea şi mărimea lor, iar dascălii 

tâlcuiesc luminat cerurile şi pământul, adică 

lumea cea văzută şi cea nevăzută, cum este 

aşezarea şi rânduiala ei şi care este pricină de 

le-au făcut pe ele Dumnezeu şi altele 

asemenea. 

 

    Astfel, se potriveşte să zicem graiul 

psalmistului: În tot pământul a ieşit vestirea 

lor şi la toate marginile lumii au ajuns 

cuvintele lor. Ne-a dat preabunul Dumnezeu 

Testamentul cel Vechi şi cel Nou spre 

mântuirea noastră şi aceştia au primit cu 

mulţumire poruncile Lui, pe care cu iubire de 

osteneală le-au păzit ziua şi noaptea, 

cugetând întru dânsele, şi pe sineşi făcându-

se case curate ale Duhului Sfânt; apoi ne 

povăţuiesc şi pe noi să petrecem întru 

dânsele, precum Dumnezeu ne-a poruncit şi 

ne îndreptează, împodobindu-ne obiceiurile 

cu bună rânduială, şi aducându-ne de mână 

spre cele mai înalte. Dumnezeu S-a întrupat 

pentru noi, şi sfinţii aceştia ne tâlcuiesc şi ne 

fac cunoscută taina iconomiei Lui, şi ne fac 

să înţelegem prin oarecare chin 

preaînţeleapta taină a unirii acesteia. 

 

    A trimis pe Sfinţii Apostoli să 

propovăduiască în lume cunoştinţa lui 

Dumnezeu, să gonească întunericul 

închinăciunii de idoli, să lumineze pe 

neamuri şi către Dumnezeu să le întoarcă; s-

au trimis şi sfinţii aceştia să propovăduiască 

lumii adevărata credinţă, să izgonească dintr-

însa întunericul relei credinţe, să se lupte cu 

ereticii şi să-i biruiască, să izbăvească pe 

oameni de învăţăturile cele de suflet 

pierzătoare, să le vestească dogmele cele 

drepte şi Sfintele Scripturi să ni le tâlcuiască, 

apoi, către mântuire şi pocăinţă să ne 

povăţuiască; care lucru îndoit s-a făcut, 

precum cel ce a luat cei cinci talanţi şi a 

câştigat cu dânşii alţi cinci talanţi. 

 

    A preamărit pe apostoli cu minuni, de care 

şi aceşti sfinţi n-au fost neîmpărtăşiţi, precum 

poate fiecare să se înştiinţeze în istoria vieţii 

lor. Domnul a învăţat toate neamurile prin 

apostolii Săi; dar cine a rămas neîmpărtăşit 

de cuvintele acestor sfinţi? Pe cine n-au 

învăţat şi nu învaţă până acum preaînţelepţii 

aceştia? Nu atâta cu filozofeşti şi 

geometriceşti ştiinţe, pe cât cu fireşti şi bune 
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sfătuiri povăţuiesc minunaţii aceştia. Căci de 

vreme ce lumea nu a cunoscut pe Dumnezeu 

cu înţelepciunea, ei totuşi au voit să 

mântuiască cu propovăduirea pe cei ce 

credeau întru El. 

 

    Dar pe urmă, fiindcă lumea n-a cunoscut 

pe Dumnezeu prin propovăduire, precum se 

cădea, bine a voit să mântuiască, prin 

înţelepciunea acestora, pe cei ce vor crede 

învăţăturilor lor. Astfel cu adevărat şi mulţi s

-au mântuit prin dogmele lor şi prin 

cugetările lor cele preaînţelepte, iar cu 

frumuseţea cea firească a bunei făpturi şi cu 

dulceaţa cuvintelor lor au adus la pocăinţă pe 

mulţi. 

 

    Pe aceştia îi avem noi oamenii, după 

Dumnezeu, făcători de bine şi păzitori. 

Aceştia sunt stâlpii cei neclintiţi ai credinţei 

noastre, peste care înţelepciunea lui 

Dumnezeu şi-a întărit casa ei, pe care porţile 

iadului, adică ereticii cei rău credincioşi şi 

fără de minte, n-au putut nicidecum s-o 

clintească. Aceştia sunt, după Sfinţii 

Apostoli, dascăli ai lumii. Pe aceştia îi 

serbăm şi noi astăzi, săvârşind pomenirea lor 

cu bucurie şi cu credinţă. Nu precum o 

prăznuiesc robii pântecelui, cu băuturi şi 

beţii, nu cu multe feluri de bucate şi cu 

benchetuiri; ci precum poftesc aceia, şi 

precum scripturile lor poruncesc, adică, să ne 

îngrijim de mântuirea sufletelor noastre, 

păzind câte ne-au poruncit de-a pururea 

pomeniţii în scris, urmând vieţii lor, faptele 

bune şi nevoinţele lor. Şi făcând cele după 

puterea noastră, să păzim mântuitoarele 

porunci ale Domnului, precum le-au păzit ei; 

căci atunci când îi prăznuim cum se cuvine 

pe sfinţi, atunci şi pe Dumnezeu Îl slăvim şi 

pe sfinţi îi cinstim, atunci şi ei se bucură de 

noi, slăvindu-se şi cinstindu-se. 

 

    O! luminători preastrăluciţi în toată lumea 

şi decât tăria aceasta mai cinstiţi! O! fericită 

treime, închipuirea, asemănarea şi strălucirea 

Preasfintei Treimi, care v-aţi preamărit de 

Ea, ca cei ce pe Aceasta aţi propovăduit-o. 

Căci pentru dragostea lui Hristos, toate 

dumnezeieştile Lui porunci le-aţi păzit, 

trupurile voastre cu înfrânare le-aţi omorât, 

pe voi înşivă de toate patimile v-aţi curăţit, 

vase cinstite ale Sfântului Duh v-aţi făcut, 

oglinzi prea strălucite ale lui Dumnezeu v-aţi 

lucrat, cu Dumnezeu prin gândire v-aţi unit, 

la săvârşirea faptei bune v-aţi suit şi ca 

bărbaţi desăvârşiţi, la măsura vârstei lui 

Hristos aţi ajuns. 

 

    Oile cele cuvântătoare ale lui Hristos bine 

le-aţi păscut, sufletele voastre pentru ele le-

aţi pus şi de vreascurile eretice le-aţi curăţit, 

pe eretici departe de la ele i-aţi alungat, 

primejdii şi izgoniri pentru adevăr aţi suferit, 

pe diavolul şi pe slugile lui i-aţi biruit, şi la 

fugă i-aţi luat. Ne aducem aminte de 

primejdiile voastre, pe care, pentru bună 

credinţă le-aţi pătimit, cinstim izgonirile 

voastre cele nedrepte, care pentru dreptate le-

aţi suferit, slăvim mucenicia cea grea a 

pătimirii voastre celei fără de sânge; 

binecuvântam celelalte osteneli şi dureri, care 

aţi luat asupră-vă, cu Răsăritul şi cu Apusul 

luptându-vă, ca să învăţaţi pe toţi. 

    Încă avem şi scripturile voastre cele sfinte, 

tablele cele de Dumnezeu scrise, ca un al 

treilea testament, pe care Dumnezeu, prin 

inimile voastre l-a glăsuit; avem luminarea 

minţii, hrana sufletelor, desfătarea ochilor, 

dulceaţa cea de obşte şi îndulcirea tuturor 

sfinţilor, moştenirea cea bine norocită şi 

bogăţia cea fericită, care am luat-o de la voi 

şi o păzim ca pe o vistierie de mare preţ, ca 

să treacă cu diadohisire (urmare) şi să 

rămână din neam în neam pomenirea voastră 

veşnică şi slava voastră să se păzească în 

lumea nemuritoare. 
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    Ne rugăm şi cerem de la voi, sfinţilor, să 

vă aduceţi aminte de noi, netrebnicii robii 

voştri, că bine primite să fie rugăciunile 

noastre, să păziţi Biserica în pace, precum 

aţi lăsat-o, să ne învredniciţi a dobândi şi 

noi acea negrăită veselie şi prea dorita 

bucurie a întru tot lăudatei şi mai presus de 

fiinţă Treimi; ca împreună cu voi să slăvim 

pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul cel Sfânt, pe 

unul Dumnezeu, Căruia se cuvine toată 

slava, cinstea şi închinăciunea, totdeauna, 

acum şi pururea şi în vecii cei nesfârşiţi. 

Amin. 
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(†) B I B L I A  
——  •  —— 

 

Despre  BOTEZ în Biblie 
  

Sfânta Evanghelie după Matei 

Cap. 3 

1. În zilele acelea, a venit Ioan Botezătorul şi 

propovăduia în pustia Iudeii, 

6. Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, 

mărturisindu-şi păcatele. 

7. Dar văzând Ioan pe mulţi din farisei şi 

saduchei venind la botez, le-a zis: Pui de 

vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce 

va să fie? 

11. Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, 

dar Cel ce vine după mine este mai puternic 

decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc 

încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh 

Sfânt şi cu foc. 

13. În acest timp a venit Iisus din Galileea, la 

Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. 

14. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am 

trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la 

mine? 

16. 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. 

Cap. 11 

11. Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei 

născuţi din femei unul mai mare decât Ioan 

Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia 

cerurilor este mai mare decât el. 

12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum 

împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei 

ce se silesc pun mâna pe ea. 

Cap. 14 

2. Şi a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan 

Botezătorul; el s-a sculat din morţi şi de 

aceea se fac minuni prin el. 

8. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis: 

Dă-mi, aici pe tipsie, capul lui Ioan 

Botezătorul. 

Cap. 16 

14. Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, 

alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre 

prooroci. 

Cap. 17 

13. Atunci au înţeles ucenicii că Iisus le-a 

vorbit despre Ioan Botezătorul. 

Cap. 20 

22. Dar Iisus, răspunzând, a zis: Nu ştiţi ce 

cereţi. Puteţi, oare, să beţi paharul pe care-l 

voi bea Eu şi cu botezul cu care Eu Mă botez 

să vă botezaţi? Ei I-au zis: Putem. 

23. Şi El a zis lor: Paharul Meu veţi bea şi cu 

botezul cu care Eu Mă botez vă veţi boteza, 

dar a şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea 

nu este al Meu a da, ci se va da celor pentru 

care s-a pregătit de către Tatăl Meu. 

Cap. 21 

25. Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer 

sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, 

zicând: De vom zice: Din cer, ne va spune: 

De ce, dar, n-aţi crezut lui? 

Cap. 28 

19. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate 

neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi 

al Fiului şi al Sfântului Duh, 

 

Sfânta Evanghelie după Marcu 
Cap. 1 

4. Ioan boteza în pustie, propovăduind 

botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor. 

5. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei 

din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul 

Iordan, mărturisindu-şi păcatele. 

8. Eu v-am botezat pe voi cu apă, El însă vă 

va boteza cu Duh Sfânt. 

9. Şi în zilele acelea, Iisus a venit din 
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Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de 

către Ioan. 

Cap. 6 

14. Şi a auzit regele Irod, căci numele lui 

Iisus se făcuse cunoscut, şi zicea că Ioan 

Botezătorul s-a sculat din morţi şi de aceea se 

fac minuni prin el. 

24. Şi ea, ieşind, a zis mamei sale: Ce să cer? 

Iar Irodiada i-a zis: Capul lui Ioan 

Botezătorul. 

25. Şi intrând îndată, cu grabă, la rege, i-a 

cerut, zicând: Vreau să-mi dai îndată, pe 

tipsie, capul lui Ioan Botezătorul. 

Cap. 8 

28. Ei au răspuns Lui, zicând: Unii spun că 

eşti Ioan Botezătorul, alţii că eşti Ilie, iar alţii 

că eşti unul din prooroci. 

Cap. 10 

38. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! 

Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau 

să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez 

Eu? 

39. Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: 

Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea, şi cu 

botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza. 

Cap. 11 

30. Botezul lui Ioan din cer a fost, sau de la 

oameni? Răspundeţi-Mi! 

Cap. 16 

16. Cel ce va crede şi se va boteza se va 

mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. 

 

Sfânta Evanghelie după Luca 
Cap. 3 

3. Şi a venit el în toată împrejurimea 

Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, 

spre iertarea păcatelor. 

7. Deci zicea Ioan mulţimilor care veneau să 

se boteze de el: Pui de vipere, cine v-a arătat 

să fugiţi de mânia ce va să fie? 

12. Şi au venit şi vameşii să se boteze şi i-au 

spus: Învăţătorule, noi ce să facem? 

16. A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă 

botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare 

decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I 

dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va 

boteza cu Duh Sfânt şi cu foc, 

21. Şi după ce s-a botezat tot poporul, 

botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, s-a 

deschis cerul, 

Cap. 7 

20. Şi ajungând la El, bărbaţii au zis: Ioan 

Botezătorul ne-a trimis la Tine, zicând: Tu 

eşti Cel ce va să vină sau să aşteptăm pe 

altul? 

29. Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au 

încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, 

botezându-se cu botezul lui Ioan. 

30. Iar fariseii şi învăţătorii de lege au călcat 

voia lui Dumnezeu în ei înşişi, nebotezându-

se de el. 

33. Căci a venit Ioan Botezătorul, nemâncând 

pâine şi negustând vin, şi ziceţi: Are demon! 

Cap. 9 

19. Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan 

Botezătorul, iar alţii Ilie, iar alţii că a înviat 

un prooroc din cei vechi. 

Cap. 12 

50. Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă 

nerăbdare am până ce se va îndeplini! 

Cap. 20 

4. Botezul lui Ioan era din cer sau de la 

oameni? 

 

Sfânta Evanghelie după Ioan 

Cap. 1 

25. Şi l-au întrebat şi i-au zis: De ce botezi 

deci, dacă tu nu eşti Hristosul, nici Ilie, nici 

Proorocul? 

26. Ioan le-a răspuns, zicând: Eu botez cu 

apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe 

Care voi nu-L ştiţi, 

28. Acestea se petreceau în Betabara, dincolo 

de Iordan, unde boteza Ioan. 

31. Şi eu nu-L ştiam; dar ca să fie arătat lui 

Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă. 

33. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel ce m

-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: 
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Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi 

rămânând peste El, Acela este Cel ce botează 

cu Duh Sfânt. 

Cap. 3 

22. După acestea a venit Iisus şi ucenicii Lui 

în pământul Iudeii şi stătea acolo şi boteza. 

23. Şi boteza şi Ioan în Enom, aproape de 

Salim, că erau acolo ape multe şi veneau şi se 

botezau. 

Cap. 4 

2. Deşi Iisus nu boteza El, ci ucenicii Lui, 

Cap. 10 

40. Şi a plecat iarăşi dincolo de Iordan, în 

locul unde Ioan boteza la început, şi a rămas 

acolo. 

 

Faptele Sfinților Apostoli 

Cap. 1 

5. Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi 

botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste 

zile. 

22. Începând de la botezul lui Ioan, până în 

ziua în care S-a înălţat de la noi, să fie 

împreună cu noi martor al învierii Lui. 

Cap. 2 

38. Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se 

boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus 

Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi 

primi darul Duhului Sfânt. 

41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au 

botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei 

mii de suflete. 

Cap. 8 

12. Iar când au crezut lui Filip, care le 

propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu 

şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi 

femei se botezau. 

13. Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, 

era mereu cu Filip. Şi văzând semnele şi 

minunile mari ce se făceau, era uimit. 

16. Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul 

dintre ei, ci erau numai botezaţi în numele 

Domnului Iisus. 

36. Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o 

apă; iar famenul a zis: Iată apă. Ce mă 

împiedică să fiu botezat? 

38. Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât 

amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a 

botezat. 

Cap. 9 

18. Şi îndată au căzut de pe ochii lui ca nişte 

solzi; şi a văzut iarăşi şi, sculându-se, a fost 

botezat. 

Cap. 10 

37. Voi ştiţi cuvântul care a fost în toată 

Iudeea, începând din Galileea, după botezul 

pe care l-a propovăduit Ioan. 

47. Poate, oare, cineva să oprească apa, ca să 

nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul 

Sfânt ca şi noi? 

48. Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în 

numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe 

Petru să rămână la ei câteva zile. 

Cap. 11 

16. Şi mi-am adus aminte de cuvântul 

Domnului, când zicea: Ioan a botezat cu apă; 

voi însă vă veţi boteza cu Duh Sfânt. 

Cap. 13 

24. După ce Ioan a propovăduit, înaintea 

venirii Lui, botezul pocăinţei, la tot poporul 

lui Israel. 

Cap. 16 

15. Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-

a rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt 

credincioasă Domnului, intrând în casa mea, 

rămâneţi. Şi ne-a făcut să rămânem. 

33. Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al 

nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi 

toţi ai lui îndată. 

Cap. 18 

8. Dar Crispus, mai-marele sinagogii, a 

crezut în Domnul, împreună cu toată casa sa; 

şi mulţi dintre corinteni, auzind, credeau şi se 

botezau. 

25. Acesta era învăţat în calea Domnului şi, 

arzând cu duhul, grăia şi învăţa drept cele 

despre Iisus, cunoscând numai botezul lui 

Ioan. 
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Cap. 19 

3. Şi el a zis: Deci în ce v-aţi botezat? Ei au 

zis: În botezul lui Ioan. 

4. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul 

pocăinţei, spunând poporului să creadă în Cel 

ce avea să vină după el, adică în Iisus 

Hristos. 

5. Şi auzind ei, s-au botezat în numele 

Domnului Iisus. 

 

Epistola către Romani a Sfântului Apostol 

Pavel 

Cap. 6 

3. Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-

am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? 

4. Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin 

botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din 

morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi 

noi întru înnoirea vieţii; 

 

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului 

Apostol Pavel 

Cap. 1 

13. Oare s-a împărţit Hristos? Nu cumva s-a 

răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi 

botezaţi în numele lui Pavel? 

14. Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nici unul 

din voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe 

Gaius, 

15. Ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în 

numele meu. 

16. Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de 

aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva. 

17. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci 

să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea 

cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea 

lui Hristos. 

Cap. 10 

2. Şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor 

şi în mare. 

Cap. 12 

13. Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi 

toţi, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie 

elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-

am adăpat. 

 

Epistola către Galateni a Sfântului 

Apostol Pavel 

Cap. 3 

27. Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în 

Hristos v-aţi îmbrăcat. 

 

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol 

Pavel 

Cap. 4 

5. Este un Domn, o credinţă, un botez, 

 

Epistola către Coloseni a Sfântului 

Apostol Pavel 

Cap. 2 

12. Îngropaţi fiind împreună cu El prin botez, 

cu El aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui 

Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe El din morţi. 

 

Epistola întâia către Timotei a Sfântului 

Apostol Pavel 

Cap. 3 

6. Episcopul să nu fie de curând botezat, ca 

nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda 

diavolului. 

 

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol 

Pavel 
Cap. 6 

2. A învăţăturii despre botezuri, despre 

punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi 

despre judecata veşnică. 

 

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului 

Apostol Petru 

Cap. 3 

21. Iar această mântuire prin apă închipuia 

botezul, care vă mântuieşte astăzi şi pe voi, 

nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca 

deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, 

prin învierea lui Iisus Hristos. 

 

Sursa: bibliaortodoxa.ro 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=19
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=19#3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=19#4
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=26&cap=19#5
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=70&cap=6
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=70&cap=6#3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=70&cap=6#4
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=1
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=1#13
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=1#14
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=1#15
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=1#16
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=1#17
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=10
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=10#2
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=12
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=12#13
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=29&cap=3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=29&cap=3#27
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=19&cap=4
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=19&cap=4#5
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=10&cap=2
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=10&cap=2#12
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=78&cap=3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=78&cap=3#6
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=22&cap=6
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=22&cap=6#2
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=61&cap=3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=61&cap=3#21


Parohia Odăi cu Hramurile  

Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni 

Str. George Topârceanu nr. 30, Otopeni, Odăile - Ilfov 

Pr. Ion D. Iliuţă: mobil: 0721 550 210 

www.parohiaodai.ro, e-mail: ilici78@yahoo.com 

Această revistă este realizată de Parohia Odăi sub atenta îngrijire a  Pr. Ion D. Iliuță 

Concepție grafică și editare: Alexandru Costescu 

 

 

 

Sfinți din 

C A L E N D A R 

IANUARIE 
——  •  —— 

  

1 IANUARIE 

†) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare 

  

Cel între ierarhi preaales, între dascăli 

preaînţelept şi între toţi sfinţii preamult 

plăcut lui Dumnezeu, Sfântul părintele nostru 

Vasile cel Mare, a avut ca patrie Pontul, ce 

este în Capadocia, şi s-a născut din părinţi 

binecredincioşi şi de Dumnezeu cinstitori.  

  

10 IANUARIE 

†) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești 

  

Cea mai mare nevoinţă a Sfântului 

Cuvios Antipa era rugăciunea cea de foc a 

inimii, prin care neîncetat slăvea pe 

Dumnezeu, izgonea gândurile cele necurate 

şi gusta din bucuriile cele negrăite ale 

Duhului Sfânt. La aceasta adăuga post 

îndelungat, privegheri de toată noaptea, 

lacrimi, metanii şi alte neştiute osteneli 

duhovniceşti.  

  

13 IANUARIE 

†) Sfântul Mucenic Ermil 

  

Sfântul astfel rugându-se, îndată s-a auzit un 

glas de sus, zicându-i: "Amin, Amin, zic ţie, 

Ermile; după trei zile te vei izbăvi din aceste 

primejdii şi vei primi mare răsplătire pentru 

pătimirea ta".  

 

†) Sfântul  Mucenic Stratonic 

  

Sfântul Stratonic a răspuns: "Foarte mult 

doresc; pentru că se cuvine ca prietenii cei 

adevăraţi să îndure primejdia împreună şi de 

bunătăţi iarăşi împreună să se îndulcească. Şi 

ce va fi mai dulce pentru noi, decât a pătimi 

şi a muri pentru Hristos?".  

  

25 IANUARIE 

 

†) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare 

  

Pe lângă altele câştigate de marele Eftimie, i 

s-a dăruit lui şi aceasta: a cunoaşte mai 

înainte ziua adormirii sale şi ce se va 

întâmpla locului său.  

  

25 IANUARIE 

 

†) Sfântul Ierarh 

 Bretanion, Episcopul Tomisului 

  

Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului, se 

pare că a fost ucenic al Sfântului Vasile cel 

Mare.  

  

26 IANUARIE 

†) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, 

Mitropolitul Moldovei 

  

Cele mai alese virtuți ale mitropolitului Iosif 

erau acestea două: sfințenia vieții și 

milostenia. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iosif cel 

milostiv, părintele nostru!  


