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Editorial. Botezul Domnului Isus (Boboteaza, 6 Ianuarie 2017)

 

„Să trăieşti în pace, şi pacea să 
fie cu casa ta şi cu tot ce este al  
tău” !                   I Samuel 25 : 6

haine.  4 În orice casă veţi intra, să rămâneţi  
acolo,  până veţi  pleca  din  locul  acela.  5 Şi,  
dacă  nu  vă  vor  primi  oamenii,  să  ieşiţi  din  
cetatea  aceea  şi  să  scuturaţi  praful  de  pe  
picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor.” 
6 Ei  au  plecat  şi  au  mers  din  sat  în  sat,  
propovăduind  Evanghelia  şi  săvârşind 
pretutindeni tămăduiri.

Irod nu ştie ce să creadă despre Isus
7 Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre  
toate  lucrurile  săvârşite  de  Isus  şi  stătea  în 
cumpănă,  neştiind  ce  să  creadă.  Căci  unii  
ziceau că a înviat Ioan din morţi ; 8 alţii ziceau 
că s-a arătat Ilie ;  şi  alţii  ziceau că a înviat  
vreun proroc din cei din vechime.  9 Dar Irod 
zicea : „Lui Ioan i-am tăiat capul ; cine este  
oare  Acesta  despre  care  aud  astfel  de 
lucruri ?” Şi căuta să-L vadă.

Înmulţirea pâinilor
10  Apostolii,  când s-au întors, au istorisit  lui  
Isus tot ce făcuseră. El i-a luat cu Sine şi S-a 
dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida.  
11 Noroadele au priceput lucrul acesta şi au 
mers după El. Isus le-a primit bine, le vorbea  
despre Împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe  
cei ce aveau trebuinţă de vindecare. 12 Fiindcă 
ziua se pleca spre seară, cei doisprezece s-au  
apropiat şi I-au zis : „Dă drumul noroadelor,  
ca să se ducă în satele şi cătunele dimprejur să  
găzduiască  şi  să-şi  caute  de  ale  mâncării  ;  
pentru că aici  suntem într-un loc pustiu.”  13 
Isus le-a zis : „Daţi-le voi să mănânce !” Dar  
ei au răspuns : ...              Continuarea în numărul viitor
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12 Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa 
cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în 
grânar ; dar pleava o va arde într-un foc care 
nu se stinge.” 

Botezul lui Isus Hristos
13 Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan,  
la Ioan, ca să fie botezat de el.  14 Dar Ioan 
căuta  să-L  oprească.  „Eu”,  zicea  el,  „am 
trebuinţă să fiu  botezat  de  Tine,  şi  Tu vii  la  
mine  ?”  15 Drept  răspuns,  Isus  i-a  zis  :  
„Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim 
tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.  
16 De  îndată  ce  a  fost  botezat,  Isus  a  ieşit  
afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au 
deschis,  şi  a  văzut  pe  Duhul  lui  Dumnezeu 
coborându-Se în chip de porumbel  şi  venind  
peste El. 17 Şi din ceruri s-a auzit un glas care  
zicea : „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care  
Îmi găsesc plăcerea.”

EVANGHELIA DUPĂ LUCA
CAPITOLUL 9

Trimiterea celor doisprezece
1 Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai 
Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii 
şi  să  vindece  bolile.  2  Apoi  i-a  trimis  să 
propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să 
tămăduiască  pe  cei  bolnavi.  3  „Să  nu  luaţi 
nimic cu voi pe drum”, le-a zis El, „nici toiag, 
nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două

„Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în  
prorocul Isaia : „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea … glasul celui  
ce strigă în pustiu : 

„Pregătiţi  calea Domnului, neteziţi-I  cărările”, a venit Ioan care boteza în pustiu,  
propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 

Tot  ţinutul  Iudeii  şi  toţi  locuitorii  Ierusalimului  au  început  să  iasă  la  el  ;  şi,  
mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de 
păr de cămilă, şi împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste  
şi miere sălbatică. Ioan propovăduia şi zicea : 

„După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă  
plec să-I dezleg curelele încălţămintei. Eu, da, v-am botezat cu apă ; dar El vă va boteza cu  
Duhul Sfânt.” În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în  
Iordan. 

Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-Se  
peste  El  ca  un  porumbel.  Şi  din  ceruri  s-a  auzit  un  glas  care  zicea  :  „Tu eşti  Fiul  Meu  
preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” 

Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustiu, unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de  
Satana.  Acolo stătea  împreună cu  fiarele  sălbatice,  şi-I  slujeau  îngerii”.  (Evanghelia  după 
Marcu 1 : 1 – 13)

I. Ce sărbătorim la Bobotează ? Ne amintim de botezul Domnului Isus.  Ce vârstă 
avea când a fost botezat de către Ioan ? În Evanghelia după Luca scrie că : „După ce a fost  
botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus ; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt  
S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea :  
„Tu eşti Fiul Meu preaiubit : în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea !” Isus avea aproape 
treizeci de ani ... ”. (Luca 3 : 21 – 23) 

II.  La  ce  vârstă  se  face  botezul  în  apă  ? Trebuie  să  vedem ce  scrie  în  Biblie. 
Evanghelistul Luca notează că pe Ioan Botezătorul : „Noroadele îl întrebau şi ziceau: „Atunci  
ce trebuie să facem ?” Drept răspuns, el le zicea : 

„Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna ; şi cine are de mâncare să
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                   Anunţuri :                      Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre 

Un copil primi în dar un joc cu cuburi. Încercă 
să facă o casă : când îi rămâneau cuburi, când 
îi erau prea puţine. Tatăl îl primi la el şi-l ajută 
la făcutul casei. Copilul se bucură nespus.
La  rugăciunea  de  seară,  în  cămăruţa  sa, 
copilul se rugă astfel : 
„Doamne Isuse, ajută-mă să fiu şi eu aşa de 
priceput ca tatăl meu".
Tatăl auzi rugăciunea fiului său. Apoi se rugă şi 
el :  „Doamne Isuse, ajută-mă să am şi eu o 
încredere  aşa de  mare  în  Tine  ca  şi  copilul  
meu". Domnul Isus a spus clar : „Adevărat vă 
spun  că  oricine  nu  va  primi  Împărăţia  lui  
Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va  
intra în ea !” (Marcu 10 : 15) În Apocalipsa 21 
: 27 scrie că : „Nimic întinat nu va intra ...”.

Şapte galbeni
Un țăran lucra într-o zi de Duminică la câmp, în 
timp ce consăteanul lui credincios se ducea la 
sfânta biserică. Primul începu a-și bate joc de 
vecinul  lui,  considerându-l  habotnic.  Însă 
credinciosul îi spuse :
– Prietene, ce ai spune dacă eu aș avea şapte 
galbeni și aș da şase galbeni unui cerșetor, pe 
care l-aș întâlni în drumul meu ?
–  Aș  spune  că  ești  foarte  darnic,  răspunse 
țăranul necredincios, puțin ironic.
–  Dar ce-ai spune dacă acest cerșetor, în loc  
să-mi  mulțumească,  mi-ar  cere  și  pe  al  
șaptelea ? – Aș spune că e un om de nimic, un 
netrebnic ... Acum, cel ce mergea spre biserică, 
îi zise zâmbind:
– Ei bine, ți-ai rostit propria ta osândă, 
căci  din  șapte  zile  câte  sunt  într-o 
săptămână,  Dumnezeu  ți-a  dat  șase 
pentru  lucru  și  a  șaptea  o  vrea  să  o 
sfințești pentru EL. Dar tu o vrei și pe a 
șaptea  pentru  tine.  Faci  întocmai  ca 
acel cerșetor. În  Psalmul 90 : 10 este scrisă 
vârsta omului : „Anii vieţii noastre se ridică la  
şaptezeci  de  ani,  iar,  pentru cei  mai  tari,  la  
optzeci de ani ; şi lucrul cu care se mândreşte  
omul  în  timpul  lor  nu  este  decât  trudă  şi  
durere, căci trece iute, şi noi zburăm”. Calculul 
anilor care mi-au mai rămas de trăit, îl pot face 
socotind cât mai am până la 70-80 de ani. Cei 

Cum pot fi mântuit ?
1. Nu există  om fără  păcat  :  „Căci  toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. 
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat, 
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata 
păcatului este moartea ...”.  3. Mântuirea este 
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără  
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în  
Isus Hristos,  Domnul  nostru”.  (Romani  6:23) 
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

facă la fel.” Au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi şi i-au zis : „Învăţătorule, noi ce trebuie să  
facem ?” El le-a răspuns : „Să nu cereţi nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi.”  
Nişte ostaşi îl întrebau şi ei şi ziceau : 

„Dar noi ce trebuie să facem ?” El le-a răspuns : „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni  
prin  ameninţări,  nici  să  nu  învinuiţi  pe  nimeni  pe  nedrept,  ci  să  vă  mulţumiţi  cu  lefurile  
voastre”. (Evanghelia după Luca 3 : 10 - 14) 

Concluzia este că erau botezaţi numai oameni maturi, (ostaşi, vameşi) care luau o 
decizie conştientă de schimbare a vieţii. Botezul în apă nu era pentru copiii mici.
             III. Ce condiţie trebuie îndeplinită, pentru ca un om să fie botezat în apă ? Pentru 
început  trebuie  să  observăm  că  botezul  lui  Ioan  era  :  „botezul  pocăinţei  spre iertarea 
păcatelor”.  Dacă  vreau  să merg din Reşiţa  la  Caransebeş,  trebuie  întâi  să  ajung pe  Calea 
Caransebeşului. Acolo sunt pe o cale spre ţinta dorită, dar mai am de mers până să ajung. 

Aşa era şi botezul lui Ioan. Era doar „spre iertarea păcatelor”. Iertarea păcatelor este 
posibilă doar prin credinţa în Jertfa Domnului Isus. În Faptele Apostolilor 5 : 31 scrie : 
            „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca  
să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor”. Dacă ÎL chem pe Domnul Isus în viaţa mea ca 
Domn şi Mântuitor, numai El este Cel care mă iartă şi îmi înnoieşte viaţa, abia atunci pot cere 
botezul în apă care se face : „în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. (Matei 28 : 19) 

Cartea veche  169. Luxul
Marele ban Dimitrie Ghica, sub Alexandru Ipsilant Vod ,ă  
precum spune un înv at preot i profesor Polizo-Conto,ăț ș  
în  anul  1806  a  propus  în  ob teasca  adunare  o  legeș  
împotriva  luxului.  Iat  cum  istorise te  Poilzo-Contoă ș  
despre  propunerea  iubitorului  de  patrie  i  iubitor  deș  
Hristos boer Ban D. Ghica : „Banul Dimitrie, boer b trân,ă  
stâlp al rei,  era mare du man luxului,  i  în unire cuŢă ș ș  
Vod  Ipsilant f cu o lege contra luxului.  Banul Dimitrieă ă  
Ghica era cinstit de to i Domnii i boerii i ara îl iubeauț ș ș Ț  
i îl cinsteau. Banul D. Ghica ajuta pe to i cu vorba i cuș ț ș  

fapta, ajuta pe cei asupri i, sc pa pe s raci, mângâia peț ă ă  
cei întrista i i era mare ap r tor al rii i mare patriot.ț ș ă ă ță ș  
Boerul  Dimitrie  Ghica  avea  mare  grij ,  ca  s  d râmeă ă ă  
luxul din ar , care ruina familiile, c ci pe atunci mari iț ă ă ș  
mici se desf tau în butci (carete),  în blane de samur iă ș  
aluri,  ca  niciodat .  Veniturile  nu  mai  ajungeau  iş ă ș  

oamenii  se  ruinau.  Numai  venitul  mo iilor,  pentruș  
gâtelele  boerilor,  pentru  mobilele  i  pentru  gâteleleș  
b rba ilor i ale femeilor nu ajungea i din pricina astaă ț ș ș  
veniau nevoi, scandaluri în familii, se stricau case, i spre aș  
îndestula nevoile, to i împresurau pe Domn s  dea slujbiț ă  
i  ap sau  bietul  popor,  care  suspina  i  suferia  toate.ș ă ș  

Banul D. Ghica, în întelegere cu Vod  Ipsilant adun  deciă ă  
boerii rei în Ob teasca Adunare i le inu urm toareaţă ș ș ț ă  
cuvântare : „Iubi i boeri !  S  facem o lege, dup  pildaț ă ă  
moral  a str bunilor no tri, pentru fericirea patriei. Noiă ă ș  
boerii cei mari s  lep d m de ast zi samurul ă ă ă ă (o blan  deă  
dihor), ca s  fie ru ine celor mici i tineri d-al mai purtaă ș ș  
i  d-a- i  mânca averile.  Las  s  poarte hainele de luxș ș ă ă  

Rigealii (curtenii Sultanului) i beii cei sl vi i i mari ... ș ă ț ș
Noi  îns  s  fugim  de  blestematul  i  asupritorul  lux,ă ă ș  
pentru binele ob tesc al rei ...  bumbacul poate s  neș ță ă  
îmbrace tot a a de bine. S  facem o lege ca nici un boerș ă  
s  nu mai poarte cuma uri ă ș (stofe) aurite asiatice. 
Prin alte ri, oameni foarte mari se îmbrac  to i în haineță ă ț  
modeste  i  sunt  vesti i  numai  prin  renumele  lor.  Noiș ț  
boerii, cari suntem în capul rei, trebue s  ne îngrijim deţă ă  
interesul ob tesc. E destul un caftan modest de boerie iș ș  
c p tat cu cinste, ca i p mânteanul i str inul s  fie deă ă ș ă ș ă ă  
neam mare  i  nobil.  Numai  oamenii  de  nimic  adunș ă  
bog ii i tr esc cu str lucire ca s  sperie pe cei orbi caăț ș ă ă ă  
ni te netrbnici i parveni iș ș ț ”. (Cuget ri morale de Polizo-ă
Conto, Bucure ti 1820). ș Patriotica propunere a banului D. 
Ghica se vota de Ob teasca  Adunare, se înt ri ca lege deș ă  
Domni, dar din nefericire împrejur rile politice de atunciă  
i alte nenorociri oprir  bunele rezultate ale acelei legi.ș ă

Versetele de memorat   
Pentru  luna  ianuarie  2017  (joi  05.01.2017, 
12.01.2017, 19.01.2017 şi 26.01.2017) : „1. Ferice 
de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se  
opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe  
scaunul  celor  batjocoritori  !  2.  Ci  îşi  găseşte  
plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă  
la Legea Lui ! 3. El este ca un pom sădit lângă un  
izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale  
cărui frunze nu se veştejesc : tot ce începe, duce la 
bun sfârşit. 4. Nu tot aşa este cu cei răi : ci ei sunt  
ca pleava pe care o spulberă vântul”. PSALMUL 1 : 1 - 
4.

• Cu ajutorul Lui Dumnezeu slujbe vom avea astfel : 
• Mâine (luni, 2 Ianuarie 2017) între orele 9 – 12 şi 
18 – 20. •  Joi, 5 Ianuarie 2017, între orele 18 – 20. 
•  Vineri  (6  Ianuarie  2017)  vom sărbători  Botezul  
Domnului  Isus (Boboteaza).  Slujbele  de  vor  ţine 
între orele 9 – 12 şi  18 – 20. 
•  Seara de rugăciune va fi vineri  20 Ianuarie 2017 
începând cu orele 18,00 . Invitatul nostru va rămâne 
şi  la  Seara  Tinerilor  (sâmbătă  21  Ianuarie  2017) 
precum şi la slujbele de duminică (22.01.2017). 

Briller  par  son  absence  (fr.  „A  străluci  prin 
absenţă”). Tacit  povesteşte  în  Anale (III,  76) că 
Iunia, soţia lui Cassius şi sora lui Brutus, a primit 
toate  onorurile  la  moartea  ei  (sub  cârmuirea  lui 
Tiberiu). După obiceiul roman, în cortegiul funerar 
erau  purtate  portretele  rudelor  defunctei.  Numai 
figurile  lui  Cassius şi  Brutus lipseau,  întrucât era 
interzis ca la asemenea procesiuni să fie înfăţişate 
chipurile ucigaşilor lui Cezar. Totuşi cei „doi mari 
absenţi” erau prezenţi în mintea tuturora. (Casius şi  
Brutus  străluceau  tocmai  pentru  că  lipseau  
chipurile lor) ... Astăzi expresia se întrebuinţează, 
de  obicei  în  ironie,  la  adresa  unei  persoane  care 
lipseşte, dar a cărei absenţă nu trece neobservată.

Proverbe latine despre răbdare
•  Cel sătul nu vrea să ştie cât rabdă flămândul. • 
Cine nu ştie să rabde, nu ştie să fie stăpân. • Dacă 
vrei să învingi, învaţă să rabzi. • Răbdarea este un 
leac împotriva oricărei dureri. • Răbdarea iritată se 
transformă uşor în furie. • Rabdă şi înfrânează-te. • 
Răbdarea face mai uşoară situaţia ce nu se poate 
schimba. • Ţăranul rabdă până se retrage râul (până 
trece nenorocirea). • Suportă neplăcerile şi rabdă. • 
E mai bine să rabzi ceea ce nu se poate îndrepta. 
Din  Proverbe şi cugetări latine,  Editura,  Albatros, 
Bucureşti, 1976).

Povestiri  cu  tâlc                 Într-o 
mânăstire, un ucenic a făcut o greşeală foarte 
mare şi toţi fraţii se aşteptau ca stareţul să îl 
certe  sau  să-l  pedepsească,  dându-i  canon. 
Însă stareţul s-a comportat ca şi cum nimic nu 
s-ar  fi  petrecut.  Supărat  de  această  situaţie, 
după o vreme, a venit un alt ucenic la părintele 
stareţ şi i-a zis foarte indignat : „Părinte, nu pot 
să cred că nu i-ai zis nimic când ai văzut că a  
greşit şi ce sminteală a făcut. Trebuia să-l cerţi,  
ce mare lucru ! Măcar atât ! Doar de asta ne-a 
dat  Dumnezeu  gură”.  Stareţul  i-a  răspuns  : 
„Da,  ne-a  dat  gură,  dar  ne-a  dat  şi  
pleoape”. [Patrascu Damian,  www.sfintisisfinte.blogspot.com] 
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