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Selectăm din Didahiile, pag. 71-72 opinia Sfântului Antim Ivireanul referitor la numărul
botezurilor: < A patra întrebăciune iaste cum că am zis: Câte botezuri sunt ? Și zicem că sunt
opt, precum scrie și Sfântul Ioan Damaschin la a patra carte a Bogosloviei lui: botezul dintâi
iaste al Potopului, spre tăiarea păcatului. Al doilea botez iaste al lui Moise, când a trecut pre
jidovi prin Marea Roșie. Al treile botez iaste al Legii, că de se spurca cineva până nu-și spăla cu
apă trupul și hainele nu intra în tabără. Al patrulea botez iaste al lui Ioann, însă spre pocăință
numai. Al cincilea botez iaste al lui Hristos, cu care ni-am botezat și noi creștinii. Al șaselea
botez iaste al pocăinței și al lacrimilor, cu carele curățim botezul cel dintâi, ce am întinat. Al
șaptelea botez iaste al muceniciei, carele iaste și mai bun și mai cinstit, că nu se teme să se
mai spurce cu păcate botezul acesta, carele s-au arătat întâi Hristos, că ș-au vărsat prea cinstit
și scump sângele Său pre cruceși toți mucenicii cu acest botez s-au botezat și s-au învrednicit
Împărăției Ceriului. Al optulea botez, cel mai de pre urmă, este al focului celui nestins, ce vra să
muncească pre cei păcătoși, după cum zice la un tropar al canonului de astăzi la a șasea
peasnă: &quot;Cu focul cel de pre urmă botează Hristos pre cei potrivnici și neînțelegători de
Dumnezeirea lui&quot;.

A cincea întrebare iaste: botezul pentru ce iaste de apă și de Duh ? Și zicem că fiind omul
îndoit, adecă cu trup și suflet și fiind trupul simțitoriu trebuiaște, când îl întinăm, să-l spălăm cu
apă, că apa încă iaste simțitoare. Iară Sufletul fiind fără de materie, Duhul Sfânt îl curăță și-l
luminează și-l mântuiește de păcate&quot;>.

Transcris pro-bono astăzi, douăzecişinouă decembrie an curgătoriu douămiidouăzecişiunu, cu
pioşenie pentru sighet online, dar pro-bono.
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