
@ Editura Lumea Credin,tei - 207g
Pentru prezentaeditie

Editor: Lumea Credintei SRL
Str. Oborul Nou nr. .58, secor 2,

cod pogtal 021447, Bucuregti
Tel.031 422842s

e-mail: razvan.bucuroiu@lumeacredintei.com

Director: Rizvan Bucuroiu
Consilier editorial: Rizvan Codrescu

Coperta si tehnoredactarea: Valerian Susan
Corectura: Claudia Nistasl

Distributie:
S.C. Supergraph S.R.L.
Str. Ion Minulescu nr. 36

037276, sector 3, Bucuresti
Tel.: 021./320.61,.19 ; 02I/379.10.83

Fax: 021/379.10.84

Softan Boghiu r Ion Buga o Constantin Galeriu r
Vasile Gordon r Cleopa IIie r Ioan Iovan r Seraftm

Man n ConstantinNecula " 
Teoftl Pareian r

Antonie Plnrnndeali r Stefan Slevoaci

Botezul Domnului
Cele mai frumoase predici

Volum ingrijit
de Marius Vasileanu

ffiredintei
l!I::-nFEd,

Bucurestit



In sfhrgit, sd. prdznuim Boboteaza in boglgia gi

legltura iubirii frngegti. ,,Scoatefi api cu veselie din
izvoareLe mintuirii" (Isaia 12, 3).

imi aduc aminte din anii copiliriei ci pe preotul

satului, care sfinEea casele, il insoteau cu lumdniri
aprinse credinciosii. Ei mergeau inainte strig6.nd: I{yrie

eleison (Doamne, mituiegtel). Si intrau in casele vecinilor

chiar la cei cu care se certaseri peste an. Intrau ca niste

soli ai picii lui Hristos, igi zimbeau gi se imp5.cau. IatL

cum se adevereqte cuvdntui biblic ci,,sub binecuvdn-

tarea harului dumnezeiesc gdngavii vorbesc limpede,

pustia insetatl de argigl infloregte tocmai ca o livadI
de crini, iar in locul urziclt, cregte mirtul". Aga si fie!

Boboteaza, cu harurile ei, cu obiceiurile stribu-
ne, cu procesiunile poporului credincios la riuri, cu

sfintirea apelor yd.rii, face parte din marea tradigie vie

a evlaviei rominegti. Este un inel de aur in puternica

legituri de unitate si credingi ce a tinut 9i gine la un

loc neamul nostru 9i ii asiguri, intre altele, trd.inicia gi

puierea, credinta si neatirnarea.

Datoria noastri a tuturor, preofi si mireni, este si
riminem credinciogi minunatelor noastre rldi.cini ;i
s[ facem ca din aceste rddicini s5. odri.sleasci o viatl
frumoasi, cu roade phcute lui Dumnezeu qi oamenilor.

Amin!
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Cuvint la Botezul Domnului.

Fra;i cregtini,

u ajutorullui Dumnezeu, am str[bitut sfinte-

!e gi marile sirbltori cregtine ale Na;terii lui

Hristos. Zi de zi, aceastl mare taini a intru-

pdrii Domnului parci se deplrteazi calendaristic de noi.

Dar, de fapt, aceasti sirbitoare noi o avem permanent

in viala noastri, ea e mereu prezentd.. Crlciunul doar

ne amintegte ci trebuie si-L intruPim pe Mintuitorul
Hristos in noi ingine, acesta este rostul Criciunului.

Am avut de Criciun un rAnd de zipadl', pe care

l-am minjit cu picioarele noastre murdare. S-a dus

acela gi iatd. cd., de Boboteazd., ne-a dat Dumnezelrun

alt strat dezdpadd, alb 9i neintinat, aga cum ar trebui si

6e 9i viafa noastri in acest nou an. Domnul fie liudat!

Frati cregtini,

Cu Nasterea gi Botezul Domnului se petrec cu

noi doui mari evenimente. La Nasterea Domnului

- Duminici 5 ianuarie 1986, seara, la Utrenia sirbitorii.
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se intimpli un eveniment cu adevd.rat unic in toatl
istoria omenirii: Dumnezeu cel pretutindeni de

fz,td,, dar nevdzut 9i nepipiit, ia trup, Se intrupeazi
in istorie, pentru mintuirea noastrl. De-a lungui
istoriei Wchiului Tbstament, Dumnezeu ne-a spus

foarte multe lucruri prin profeEi, dar oamenii n-au
luat aminte la cuvAntul Lui. $i a venit chiar El, luind
trup omenesc, si ne spunl ce vrea de la noi, care

este rostul vietii noastre pe pimint, ce s[ facem ca

s;. putem zbura in impiritia Lui. Pentru cd, viata
noi o incepem aici, dar nu o terminim aici. Viata se

continui. in vegnicie, se continui in eternitate. Iisus a
venit si. ne vorbeasci El, fagilin fagi, si ne spuni El
insusi ce si facem si cum si agonisim atita vrednicie,
ca si mogtenim impS.rigia Lui. Nu e glumi! Aceste

cuvinte nu sunt vorbe goale, frati crestini. Iisus a

venit sd ne arate sensul vietii noastre, sL stea de

vorbi. cu noi fagi in fati, pentru ca noi si intelegem
limpede gi clar ce vrea El'de la noi.

Prin Botezul Domnului, Iisus ne invat5. cum
putem deveni dumnezei prin har, prieteni ai Lui,
asemenea cu El prin har, prin dragostea Lui, prin
bunitatea Lui. Iisus vine gi Se boteazd. cu botezul
lui Ioan, cu botezul pociingei. Cei care veneau acolo

i;i spuneau toate pd.catele stdnd in api., sub mina lui
Ioan. Era nevoie de aceasti congtiinte a picatului,
pentru ca apoi, cu inima deschisl pentru bunitate,
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s[-l intrebe, cutremurafi, pe SfAntul Ioan: ,,Ce si
facem?" (Luca 3, 70-1.4)- Era un botez al pociingei

care insi nu ierta picatele 1or, doar ii pregitea pentru

calea lui Dumnezeu. $i iatn cI Iisus vine 9i El sn

Se boteze cu acel botez al pocdinlei. Ioan se apiri:

,,St[pAne, eu sunt sluga Ta, iar Tu egti Stipanul in-
tregii existente, eu am nevoie de botezul Tiu". Iisus

ii spune: ,,La.sd.,Ioane, fd. aga cum iti spun Eu" - gi

intri in api, lisdndu-Se botezat de Ioan. $i este ln

Evangbelie acest aminunt: Iisus iese din apI inda-

tI, pentru cd El nu avea nici un pd.cat. Este foarte

important acest aminunt din Eaanghelia Sfantului

Matei (Matei 3, 16). in aceea;i clipi se coboari peste

Iisus Duhul Sfint in chip vd.zut gi glasul Tatilui
mirturise;te pentru El: ,,Acesta este Fiul Meu cel

iubit, pe Acesta si-L ascultafi" (Matei 3, 17 77, 5).

Deasupra Iordanului se descoperi intreaga Sfdnti

Treime. Apoi Sfdntul Ioan, fiind bine cunoscut de

popor, iI r..o*ut da pe Iisus multimilor, spunin-

du-le: ,,El vi vaboteza cu Duh SfAnt 9i cu fbc" (Matei

3, LL Luca 3,16). Sfintul Ioan face referire la ziua

Rusaliiior, c6"nd toati. lumea s-a sfintit cu acest har

al Duhului Sfint, coborit in chip de limbi ca de foc

asupra celor doisp rezece apostoli.

Iisus nu se boteazd. Pentru El, ci pentru ca sl
ne indemne gi pe noi la botez, fragi cregtini. Daci
El, Iisus, care gi ca om era Preacurat, fiind lnsugi



Dumnezeul intrupat, daci El vine si Se boteazd, cu
atat rn i mult ne este necesa r botezul, noui, tuturor.
Noi nu ne botezim cu botezul lui Ioan, ci cu botezul
nostru crestin, in numele Sfintei Treimi - un botez
care ne iarti toate plcatele. Ne botezim ca si ne
curitim de picatele noastre si sI devenim gi noi fii
ai lui Dumnezeu prin har, asa cum El, Iisus, este

Fiul lui Dumnezeu dupn fiinti., prin natura Lui
dumnezeiasci. De aceea este atdt de important acest

moment al Botezului iui lisus.
Frati crestini, dupi Rusalii, apostolii primesc

de la Iisus porunca: ,,Merg6.nd, invitali toate nea-
murile, botezdndu-le in numele Tatilui 9i al Fiului
gi al SfAntului Duh" (Matei 28, 79). Prin botezul
crestin, noi, cei botezati, primim in noi darul
Duhului Sfdnt, primim infierea, devenim fii ai lui
Dumnezeu prin har. DacI am trii viata crestini in
curltia, in lumina, in sfintenia pe care le primim la
botez, am zbura ca ingerii la cer. Dar cu cit crestem,
aceastd haini albd 9i luminoasl se pdteazd. tot mai
mult - si numai prin lacrimi se poate din nou curiti
acest vesm6.nt luminos al botezului. Acest lucru sd.-l

retinem, plecdnd de aici, in seara asta: si nu uitim
ce mare dar am primit in clipa botezului si si. facem
tot ce putem pentru a curiti aceasti haind pe care
am intinat-o prin picatele noastre. Mai ales prin
lacrimi gi pociintd. Sunt multe feluri de lacrimi care
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curg din ochi, dar nu toate sunt lacrimi de pociingi.
Este nevoie de lacrima inimii, lacrima cinstei, a

pi.rerii de riu. Aceasti lacrimd curatl si o cerem

de la Dumnezev, aga cum se roagl Biserica la taina
botezului: ,,DI-mi mie haini luminoasi, Tu Cel ce

Te imbraci cu lumina ca si cu o haini.".

Amin.



pAnrrurELE PRoFESoR loN BUGA

ton Buga s-a niscutin localitatea Mocearu - Plaiul

Nucului (Buziu) ?n anul 1g4g.Dupi ciclul gimnazial,

urmeazi cursurile Seminarului Teologic Ortodox din

Buziu. Face apoi Tn paratel studii ta Facultatea de

Teologie Ortodoxi din Bucure$i (g7t-t973) ;i la cea

din Atena, Grecia (969't97t). Este hirotonit diacon

@16);i preot (g1il. A predat Teologia Dogmatici

;i NoulTestament la SeminarulTeologic Ortodox din

Bucure;ti ;i la Universitatea Ovidius din Constanfa.

A debutat titerar?n anul1977 ?n revista ,,Luceafirul".
Este membru al Uniunii Scriitorilor din RomAnia. A

publicat numeroase volume: prozd literarS, studii;i

medita!ii cre;tine, predici, traduceri.



Botezul Domnului

stizi este cel mai mare prlznic. Iati de ce:

ca s[ inlelegem, trebuie si plecim de la

cuvintul grecesc teofania. Sfinpii Peringi

care au gindit gi au scris in limba greacd" au numit

aceasti sdrbitoare teofania, sirbdtoarea luminilor. De

ce-i spune teofanie, adicl. ardtarea lui Dumnezeu, gi de

ce-i spune ;i slrbitoarea luminilor?

O si ne intrebim daci Dumnezeu nu S-a mai

ariltat gi alti dati sau in alt chip; ;i nu se aratd' El

mereu? Aga este. Dumnezeu pururea Se arati ;i-L
putem vedea pe Dumnezeu ;i la intrupare (unde iard;i

avem teofanie).

Dumnezeu S-a aritat gi in Wchiul Tbstament, bti
Avraam, lui Iacob, lui Moise. Acesta il roagi gi ii
spune: ,,Doamne, aratd-mi fagaTa". Cererea, rugd-

ciunea omului indreptati citre divinitate, citre cer

s[ se arate, sd o cunoascd, a fost mereu in tensiune.

De jos in sus, omul a ciutat intotdeauna cu mare sete

spre Dumnezeu. $i Dumnezeu i S-a ardtat in fel 9i

C e le mai frano as e fredici t9



chip. Drept care gi Apostolul Pavel, la capitolul I, in
Epistola cdtre Earei, face o cronici. a acestor intdlniri cu
divinitatea. Niciodati insi nu s-a spus acelui moment
c astdtt,,Teofanie" si,,si.rbitoarea luminilor',.

Dumnezeu Se arati intotdeaun a, dar numai astilzi
se spune acestei slrbltori - sdrbdtoarea ardtdrii lui
Durnnezeu. Dumnezeu se arati intotdeauna ca LuminI
pentru ci nu poate altfel; El este numai Lumini. O
spune Sfdntul Evangheiist Ioan in epistola lui, spune
ci Dumnezeu este Lumini. si, tot acolo, c[ Dumnezeu
este Iubire. Totugi nu se spune dec|rt astdzici este sdr-
bltoarea luminilor. Ca si. intelegem acest lucru trebuie
s5. apeli.m neapdrat la teoiogie. Vreau sI vX. subliniez
acest lucru.

Nici o sirbitoare nu se implineste rotundi, nu e in-
treagd, daci nu e inteleasi teologic, pe mIsurI. Aceasta
este cumpS,nirea sirbltorilor noastre. Aritarea lui
Dumnezeu in intelegerea omului. Daci nu se inth.lnesc
acestea doui, avem de-a face cu esecul teologic mai
mare sau mai mic. De aceea eu intotdeauna v-am rugat
ca intdi si intelegeti, eventual prin ruglciune la bunul
Dumnezeu. Abia dupi bucuria intelegerii, Dumnezeu
poate fi cuprins plenar. De aceea i se spune sirbitorii
de azi,,teofanie", pentru ci numai astdzi - inceputul
fpetrecdndu-se] acum doui mii de ani la Iordan - a
fost inteles la nivelul cel mai inalt. A fost inteles ca
Dumnezeul Theime 9i ca DUMNEZEUL IUBIRII.
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Spunem Dumnezeul Tieime pentru cd aga a fost vdzut

gi mereu s-a ardtat lumii a9a cum este El.

Nu se poate ardta partial. Ceea ce s-a intimplat
astdzi, acum doui mii de ani gi de atunci in fiecare

an, a fost inleles la nivelul cel mai inait gi anume a

fost inleles ca Dumnezeul Tieime gi ca Dumnezeul

Iubirii. De ce spunem cd astdzi a fost inteles ca

Dumnezeul Treime? Pentru ci a9a a fost vizut. El
mereu a fost Treime, dar n-a fost vilzrtt aga decdt

astdzi. Ne consemneazd. ffinta Eaanghelie acest mo-

ment culminant al intelegerii umane a fenomenului

treimic dumnezeiesc. $i anume, spune Eoanghelia cd.

Tatdl era sus zicAnd: ,,Acesta este Fiul Meu iubit intru

Care am binevoit". Fiul era in apil, in lordan. De ce

se produce revelalia totali in api? Pentru ci noi mai

avem o ariltare a lui Dumnezettinpdine si in vin. Tot

teofanie este. Dar de ce este cea mai mare astdzi in

apn? Va voi explica.

$i Duhul Sfhnt sub chipul porumbelului se afli
undeva in zer. Totul este aici asimilat ;i integrat

sirbitorii, evenimentului. EVENIMENTUL DE

ASTAZI ESTE CEL MAI CUPRINZATOR
iN CBn $I PE pAUANr. De aceea este cea mai

cuprinzitoare sirbitoare. $i ;tili ce dimensiune are

sdrbltoarea de azi? Dimensiunea Luminii. De aceea

i se spune sirbltoarea Luminilor. Pentru ci a fost

vl,zut Dumnezeu in intregime, in toatd plinitatea



Lui treimici ;i a fost inteles in dimensiunea cea mai
apropiatd. Lui: a fost inteles si sesizat ca Lumini..

Lumina iubirii la Tatil, lumina sfinfirii apeior
de cltre Duhul Sff.nt si lumina ascultirii Fiului
Hristos. Fiecare tre^pte este asezatd la locul ei. Jos
este ascultarea c re e cel mai greu de infi.ptuit. Ca
sd. vindece neascultarea lui Adam, cel care se afli la
inceputul creatiei, cind avem tot o T?eime: Dumnezeu
Creatorul, apele nesfirsite si, spune Scriptura,,,Duhul
lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor". Este vorba
de Oceanul primordial al vietii. Cici apa inseamni
viatd.. Si de aceea dumnezeirea nu se a:ztd. fin ceea] ce

este ea mai adi.nc decdt in oceanul de viati., care este

apa. Deci iatd cdte laturi ale evenimentului. Nuante
care implinesc minune a toatd.. Dar de ce - trebuie sL ne

intrebim - in momentul coboririi lui Iisus din Nazaret
in apa Iordanului, acolo unde se duceau si se boteze
toti plcItosii, de ce in momentul cel mai de jos al
ascultirii si aI kenozei, a7 pogotd.mdntului lui Hristos?

Ia imaginati-vi! Dumneavoastri. il puteti accepta

pe Iisus Hristos inregrat unbi gloate de pd.citogi vi-
novati, cu constiinga lor intunecati (,gi se duceau ia
Ioan, la Iordan sd se spele de picate")? Ce legiturl
avea Hristos cu ei? N-avea decAt una singuri.: acceptase

si asculte pe Tbtel Care L-a rrimis la noi, la picltosi.
Si atunci trebuia si duci aceasti ascultare pdnd, la
capit gi si fie o ascultare reali., nu doar una teoreticl,
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declarativl. Or El, iati., Se a.geazd' real, normal, printre

picitogi. Se face si El asemenea noui. Ca gi cdnd ar

avea pdcate. Degi nu avea pdcate,,,S-a ficut pentru

noi picat", o spune Apostoiul Pavel. VI rog si nu vi
speriati, vI dau imediat versetul ca si nu sPuneti ci am

indrdznit eu si spun c[ Hristos S-a ficut picat. Pavel

spune asta, acest teolog uriag pe care nimeni nu-l va

putea pitrunde total in vecii veciior QI Corinteni 5,

21): ,,pe El care nu avea pd.cat,L-afd'cttt Tatil pentru

noi, ca si spele picatul nostru in trupul Lui". Iat[-L
prin urmare: in clipa in care Fiul, pe linia ascultirii,

realizeazd maximumui de coborire gi apare printre

picitosi sI Se spele de picate - pe care nu le avea -,
in clipa 

^ceea, 
la treapta cea mai * jot a ascultirii

s-a deschis cea mai inaltd fereastr[. In felul acesta s-a

rea.lizat intrezga dimensiune a realitdth- Aceasta este

dimensiunea totali: intre Dumnezeul Iubirii - Tatil,

p5.n5.Ia Fiul-Ascultlrii in Iordan, in adinc- Numai

dacd teologia cuprinde toati sfera aceasta, Iubire gi

picat, este o teologie reall, puternicl, eficientt. Altfel

rimdnem cu vorbe.

O sI spuneti: ce legitur^ 
^re 

cu noi? Cum putem

noi si ne integrlm sirbitorii? O sd spunegi ci, de,

Iisus S-a integrat pentru c5, eta Iisus, a fost gi Fiul

lui Dumnezeu. Dar noi, noi suntem, desigur, doar

oameni. Cum o si putem noi vreodat[ si gdndim

cd. am putea vedea cerurile deschise gi sI auzim pe


