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la râul și la  curgerile care izvorăsc sus, în cer, și de acolo 
plouă, iar pe cei ce beau cu credință îi trimite în Împărăția 
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, știu că prorocii și 
patriarhii prin ape s-au mântuit (în chip simbolic) și 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 și să înfăptuiască minunea cea mare și străină. 
Dumnezeu Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Cel ce 
este din început la Dumnezeu, Dumnezeu, Cuvântul și Fiul 
lui Dumnezeu, Cel închinat de îngeri și slăvit de arhangheli, pe 
Care-L laudă Heruvimii și-L slăvesc Serafimii, întinzând 
mare curățire și bună-vestire lumii, învață neamul oamenilor să 
nu disprețuiască harul acesta ceresc. Și Se botează Cel fără 
de păcat și apele lumii le sfințește. Căci Domnul este peste ape 
multe, însă îi plinește pe cei de față Cel ce Se botează; căci și 
Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip de porumbel.  

Când vezi apele, aleargă cu credință, căci 
aceste ape îți sting gheena, acestea te rourează 
pentru râul cel înfocat, acestea singure ruși-
nează cugetarea gheenei.  

Bogatul cel din Evanghelii care căuta și 
vedea pe Lazăr odihnind în sânurile lui Avraam 
a spus: „Miluiește-mă, părinte Avraame, și 
trimite pe Lazăr ca să-și moaie degetul său în 
apă și să răcorească limba mea, că mă chinuiesc 
rău în văpaia aceasta!” (Luca 16:24). 

De aceea, când vezi apele, aleargă cu sârgu-
ință! Căci aceste ape îți deschid cerul, aceste 
ape te strămută de la robie la libertate; aceste 
ape îți deschid raiul și-ți dăruiesc ochi duhov-
nicești; aceste ape te înalță la tainele cele 
cerești, la care îngerii doresc să privească.  

Te-ai întraripat de acum cu gândirea la ceruri; 
ai văzut pe Dumnezeu sfințind firea apelor, ai 
văzut nedespărțita potrivire a Sfintei Treimi 
deasupra  apelor, ai luat de la Dumnezeu făgăduin-
țele prorocești, care binevestesc mântuirea ta; 
cununa sufletului e vădită, iertarea păcatelor celor 
de multă vreme e aproape.  

Rânduiește-le pe toate în chip curat și întărit 

spre gătire: credință curată, gând nerănit, frică 

dumnezeiască, închinare adevărată, veșmânt 

îngeresc, adu-le pe toate desăvârșite Celui 

desăvârșit, căci va să fii slujit de leviți, să fii 

dus de mână de preoți, de îngeri să fii înarmat, 

de ape să fii curățit, la Dumnezeu și Tatăl să fii 

încununat, că Lui se cuvine slava împreună și 

Fiului și Duhului Sfânt în vecii vecilor. Amin. 

(Sf. Vasile cel Mare, Omilii inedite. Două 

cuvinte despre botez, Editura Doxologia, 2012) 

Și Tatăl de sus, din ceruri, a strigat: „Acesta  
este  Fiul  Meu  cel  iubit  întru   Care  am  
binevoit”  (Matei 3:17). 

Adevărată e prorocia care spune:„Domnul 
peste ape multe. Dumnezeul slavei a tunat” 
(Psalmul. 28:3). 

Oare cine nu crede după o astfel de slavă? 
Cine se mai îndoieste de harul acesta ceresc? 
Nu se poate ca cineva să vadă Împărăția 
cerurilor fără a se învrednici de botez, nici 
nu poate să se afle desăvârșit, chiar de va 
petrece ca îngerii, fără a lua cununa darului 
acesta. Însuși Mântuitorul și Domnul nostru 
Iisus Hristos a arătat-o, spunându-ne: 

„De nu se naște cineva din apă și din 
Duh, nu poate intra în Împărăția cerurilor” 
(Ioan. 3:5). 

Ba și de-și va duce viața îngerește și după 
apostoli se va dărui pe sine lui Dumnezeu, 
dar va disprețui harul botezului, nu poate să 
se afle desăvârșit. Așa a spus fericitului Corne-
liu: „Corneliu, rugăciunile tale și miloste-
niile tale s-au suit spre pomenire înaintea lui 
Dumnezeu” (Faptele  Apostolilor 10:4).  

Însă peste acestea este cununa cea desă-
vârșită, darul cel din credință prin ape. De 
aceea a trimis pe întâi-stătătorul apostolilor, 
pe Petru, și a plinit restul. A venit, a îndru-
mat, a botezat, a încununat. S-a pus de acum 
pe credință neclintită rămâne întemeiat pe 
harul apelor. 

 Nu te uita la ape și să te îndoiești iarăși! 
Vezi cum îți dăruiește Dumnezeu prin ape 
iertarea păcatelor! Nu te uita la ape și să iei 
spre defăimare ușurința darului! 
 
 

 

Botezul  Domnului, frescă 


