Sfaturile parintelui duhovnic

Botezul
Domnului
Cristian s-a trezit astăzi mai
devreme. Doreşte să ajungă la
biserică şi să fie printre primii copii
care vin astăzi la Sfânta Liturghie,
mai ales că este o zi deosebită: ziua de
Bobotează. Părinţii i-au spus că dacă
va fi atent la slujbă, va afla multe
lucruri despre Botezul Domnului
nostru Iisus Hristos. El ştie de la ora
de religie că atunci când a fost botezat
s-a curăţit de păcatul strămoşesc.
Despre Botezul Domnului nu ştie
prea multe. Ştie că Sfântul Ioan
Botezătorul i-a fost naş Domnului şi
L-a botezat în râul Iordan.
La biserică a fost multă lume şi
mulţi copii. După Sfânta Liturghie
părintele a sfinţit apele şi a
binecuvântat credincioşii, care au
luat apoi aghiasma mare. Cristian a
rămas la urmă pentru că avea o
nelămurire. Nu a înţeles prea bine de
ce a fost nevoie să se boteze Domnul
Hristos în râul Iordan, dacă El este
Fiul Lui Dumnezeu. L-a întrebat pe
părinte:
- Părinte duhovnic, iertaţi-mi
îndrăzneala, dar de ce s-a botezat
Domnul Hristos? Nu este El Fiul Lui
Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate
avea păcate?!
- Aşa este, Cristian, Dumnezeu
nu face păcate, nu face rele, dar
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Domnul Hristos nu S-a botezat
pentru că ar fi avut păcate.
- Atunci?
- Botezul Domnului a fost o
descoperire a Sa înaintea oamenilor,
dar nu numai a Sa, ci şi a Tatălui Său
şi a Duhului Sfânt. Până la Botez,
Domnul Hristos nu era cunoscut ca
Fiu al Lui Dumnezeu, nu a fost arătat
lumii. Atunci, Cristian, după cum ai
auzit când s-a citit Sfânta Evanghelie,
la Botez cerurile s-au deschis şi Duhul
Sfânt, în chip de porumbel s-a
coborât peste Iisus Hristos şi glasul
Tatălui Ceresc s-a auzit: ”Tu eşti Fiul
Meu cel iubit, întru Tine am binevoit”
(Evanghelia după Marcu, cap. 1,
versetele 10-11).
- Deci când a fost botezat, Iisus a
fost descoperit oamenilor?
- Da! Tatăl şi Duhul Sfânt L-au
prezentat, iar Sfântul Ioan
Botezătorul care era şi ultimul
prooroc al Vechiului Testament şi
care, totodată, face legătura cu Noul
Testament, a dat mărturie despre

aceasta. Acum ai înţeles?
- Da, părinte!
- Botezul Domnului se mai
numeşte şi “epifanie”, care în limba
greacă înseamnă “descoperire”,
pentru că atunci s-a descoperit
oamenilor pentru prima dată Sfânta
Treime: Tatăl - care a vorbit, Duhul
Sfânt - care s-a coborât în chip de
porumbel şi Fiul (Iisus Hristos) care s-a botezat. Până atunci
oamenii nu ştiau că Dumnezeu este o
Treime de Persoane, ci credeau că
Dumnezeu este o singură Persoană.
- Acum am înţeles de ce a fost
botezat Domnul Hristos. Deci
botezul nostru nu este ca Botezul
Domnului.
- Aşa este! Noi primim prin botez
iertarea păcatelor şi înfierea, adică
devenim fii ai lui Dumnezeu. El ne
înfiază şi ne face moştenitori ai
Împărăţiei Cerurilor.

- Dar oamenii care au fost
botezaţi de către Sfântul Ioan
Botezătorul în râul Iordan au primit
iertarea păcatelor?
- Acei oameni au fost botezaţi
numai cu apă spre pocăinţă: “Eu
unul vă botez cu apă spre pocăinţă,
dar Cel ce vine după mine este mai
puternic decât mine... Acesta vă va
boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.” (Matei
3,11) Ei erau astfel pregătiţi pentru
primirea Duhului Sfânt şi a iertării
păcatelor pe care o va aduce Domnul
Hristos. Deci botezul Sfântului Ioan
era spre pocăinţă,
Botezul
Domnului a fost o epifanie, iar
botezul creştin, pe care l-ai primit şi
tu, a adus iertare şi înfierea prin
Duhul Sfânt.
- Părinte duhovnic, mulţumesc
pentru explicaţiile date.
- Oricând, Cristian. Să fii
binecuvântat!
Preot Mitu Pascal, Adâncata

Sfânta Scripturã despre ...
...botez
Să aflăm ce spun despre botez Sfântul Marcu şi Sfântul Pavel. Va
trebui să rezolvaţi corect perechile de exerciţii de mai jos şi să aflaţi
trimiterile pentru două versete din Sfânta Scriptură. În fiecare pereche
de exerciţii, rezultatul primului exerciţiu reprezintă capitolul, iar
rezultatul celui de-al doilea exerciţiu reprezintă versetul.
Copiii care vor transcrie din Sfânta Scriptură versetele
corecte şi le vor trimite pe adresa revistei până la data de
20 februarie 2013, vor primi câte o surpriză!
Evanghelia după Marcu

6x5-4x3-2=
(9 x 4 - 8 x 4) x 4 =

Epistola către Galateni

(8 x 18 - 4 x 24):16 =
(9 x 19 - 7 x 17):2 + 1 =
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