
MIRUNGEREA CA TAINĂ

I· exp u n erii

mu obişnuit să definim M irungerea  ca cea de-a doua dintre cele  
iile ’l'aine şi să o tratăm  separat, vorbind despre m ateria, să- 
1, primitorul, formula şi efectele ei. Dar prea puţin ne-am  obiş- 
I' Întrebăm ce este de fapt „Taina“ sau, mai profund, în ce m ă- 
•iipmule această tratare  tradiţiei şi conştiinţei B iserici. Nu 
;l ide mai degrabă gândirii Occidentului care a dus la „dezinte- 
•ngreuivă a unităţii liturgice din m area epocă patristică“ ,1 îndeo- 
Ilăţii ritului de iniţiere creştină,2 din cauza „divizărilor raţionale 
1 etapelor vieţii omeneşti“3?
•Aiul de la datele liturgice, deopotrivă scripturistiee şi patristice, 
a de faţă se străduieşte să arate că tradiţia şi conştiinţa Bisericii 
din totdeauna Tainele în legătură cu ea însăşi (într-o unitate  

Inr nu prin separări de timp şi spaţiu) şi Sfinţirea Mirului, iar 
eu pnstbaptismală, drept Taina de aceeaşi valoare cu Euharistia; 
llolezul şi M irungerea nu au fost niciodată gândite sau lucrate  
întocmai precum  iconomia Fiului nu a fost niciodată teologhi- 
nt de iconomia Duhului Sfânt.

(II IU I?

•lipitoiul D espre S fintele  Taine,* P r. Dumitru Stăniloae vorbeşte  
ni rea lai D um nezeu  cu creatura  ca despre taina aiOicuprinză- 
iiitinge trei etape/faze în procesul realizării ei5: 
t'reiirea omului ca „chipul şi organul principal al tainei celei 
mimice a unirii Logosului cu întreaga creaţiune“ (p. 9);
„Taina lui Hristos“ sau devenirea Omului conform sfatului dum - 
ndică unirea m axim ă a Dumnezeirii cu om enitatea (p. 11-12); 
„Biserica -  Taina ultimă, form a unităţii supreme a Îmi Dumnezeu 
ele create“ (p. 13-14).
Imn Bisericii în sens propriu, ca  a treia Taină, presupune deci 
intră de Halleux, Confirmatio et Chrisma în rev. Irénikon, nr. 4/1984,

Γ. J .l )  C. Fischer, Christian Initiation: Baptism in the Medieval West, 
i Ilie Bisintegration of the Primitive Rite of Initiation (Alcuin Club Col- 
), I.onilbes 1965 apud ibid., p. 490, nota 3.
r l’rof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă (TDO). 
»II, Bucureşti, 1978, voi. 3, p. 72. 
bld., p. 7-14.
c n-cunoaşte aici cu uşurinţă teologia Sf. M axim M ărturisitorul (Ans- 
ynluuuglu).



pp prim», mllcfl Inlnn InlprmMntft prin crcnţle, dar cu nu n pulul lua 
fiinţA tlcvâl prin 'l’nlnn lui Ilrislos. E a  nu c decât extensiunea Tainei lui 
IlriHtus; tindă c plină de Taina lui Hristos (p. 13); toate actele Bisericii 
au caracter de taina, căci în toate e prezent şi lucrează Hristos prin D u
hul Sfânt“ (p. 14); de aceea, „într-un înţeles mai special, Tainele sunt 
lucrările invizibile ale lui Hristos săvâşite prin acte vizibile, prin  care  
se constituie Biserica şi care se săvârşesc în Biserică“ (p. 14).

Este firesc deci să înţelegem printre aceste lucrări pe cele referi
toare la intrarea  (ritul de iniţiere: Botezul, M ir-ungerea, Euharistia) şi rea
bilitarea (M ărturisirea) în Biserică, la ierarhizarea  (Hirotonia), com uniu
nea şi adunarea (sinaxa)6 (Euharistia liturgică) Bisericii; acesta este nu
cleul gândit primordial de conştiinţa Bisericii. Lui i se adaugă în mod 
necesar, în această ordine de idei, tainele referitoare la viaţa socială 
(Nunta şi Desăvârşirea monahală7), la viaţa biologică (Maslul şi înm or
m ântarea) şi la întreaga creaţie/ cosmosul (Sfinţirea Sfântului Mir, a bise
ricilor şi toate cele ce îndeobşte le numim astăzi Ierurgii) pe care „prin 
ea [prin Biserică] Dumnezeu o conduce spre unitatea ei desăvârşită, trei- 
m ică“ .8

C e este M irungerea?

a. Ungerea în Vechiul Testam ent
E îndeobşte cunoscut faptul că în Vechiul Testam ent se ungeau  

preoţii, îm păraţii/regii şi profeţii/proorocii. Pasajul din cartea Ieşirii 
30, 22-339 redă momentul instituirii de către Dumnezeu a poruncii referitoa
re la prepararea m irului (myron) care se va numi untdelem n sfânt (elaion 
chrism a hagion10) a tot ceea ce s-a dedieat/afierosit lui Dumnezeu: cortul

6 Sf. Dionisie Areopagitul, Opere complete, ed. Paideia, Bucureşti, 1395, 
Ierarhia bisericească III , 1, p 78.

7 Sf. Dionisie numeşte în  tratatul său Ierarhia Jjisericească, „şase taine“: 
Botezul/Iluminarea (cap. II), Euharistia/Sinaxa (cap. III), Sfinţirea Mirului/myste- 
rion teletès myrou (cap. IV), S finţirile preoţeşti (cap. V), Desăvârşirea monahală 
(cap. VI) şi Taina săvârşită pentru cei adormiţi (cap. VII).

8 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, In  Ioc de postfaţă în Sf. Maxim M ărtu
risitorul, Mystagogia, ed. IBM BO R, Bucureşti, 2000, p. 49 (separat în Mitropolia 
Banatului, n,r. 4-6/1981, p. 277-307).

9 Apoi a grăit Domnul cu Moise şi a zis: „Să iei cele mai bune mirodenii: 
cinci sute sicii dê  smirnă aleasă; jum ătate din aceasta, adică două sute cincizeci 
sicii de scorţişoară m irositoare; două sute cincizeci sicii trestie mirositoare; cinci 
sute sicii casie, după siclul sfânt, şi untdelemn de măsline un hin, şi să faci din 
acestea m ir pentru ungerea sfântă / (elaion chrisma hagion), m ir / (myron) alcă
tuit după meşteşugul făcătorilor de aromate; acesta va fi mirul pentru sfânta 
ungere. Să ungi cu el cortul adunării, chivotul legii şi toate lucrurile din cort, 
masa şi toate cele de pe ea, sfeşnicul şi toate lucrurile lui, jertfeln icul tăm âierii, 
jertfeln icu l arderii de tot şi toate lucrurile lui şi baia şi postamentul ei. Şi să le 
sfinţeşti pe acestea şi va fi sfinţenie m arte; tot ce se va atinge de ele se va sfinţi. 
Să ungi de asemenea şi pe Aaron şi pe fiii lui şi să-i sfinţeşti, ca să-M i fie preoţi. 
Iar fiilor lui Israel să le spui: Acesta va fi pentru voi mirul sfintei ungeri, în nu
mele Meu, în neamul vostru. Trupurile celorlalţi oameni să nu le ungi cu ei şi după 
chipul alcătuirii lui să nu vă faceţi pentru voi m ir la  fel. Acesta este lucru sfânt 
şi sfânt trebuie să fie şi pentru voi. Cine îşi va face ceva asemănător lui, sau cine se 
va unge cu el din cei ce nu trebuie să se ungă acela se va stârpi din poporul său“.

10 Elaion =  untdelemn, chrism a =  crem ă de uns, unguent, parfum, untde
lemn; ungere (I In 2, 20).
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tfrtiii ţii ubltvlolo (ΐΓ(Μ·ιιη|ρ, preoţii, Im* mul Ifliv.lu, prin c’xIciiiiIiiik·, regii 
(I II« Π). I; Kl. Kl; II II« 2, Ί ; îi, .'I; 12, 7; I lI 11« I, III), 4Π; IV 11« 11, 12; 
211, .21)) ι,ι 1 profeţii (III 11« li), 1(1)." „IIn«crea prin Duhni ί-îΓΑιιL1* (hi II, 2; 
Ί2, I; (il, I) v i i  Π somnul cnraclci'islio ul 1 *rc*(it1 1 11 1 i-Hc*jţt*-1’r»)l'<«t, Ale.ml 
ι,ιί llolml Ini Dumnezeu, al Mântuitorului aşteptat, caro îi da valoarea 
chiar titlului său do M esia/Unsul/lIriül;os“ .l\M

I». IIngorea M ântuitorului
In arest sens, Sf. Ioan Botezătorul m ărturiseşte: Cel ce  m-u h in  tir, 

să hule:: cu apă, A cela mi-a zis: peste C are vei veclea Duhul coborându-Ee 
ş i  rămânând peste El, A cela este Cel ce  botează cu D uh Sfânt. Şi eu mu 
văzut şi am. m ărturisit că Acesta este Fiul lui D um nezeu  (In. 1, 33-24); 
/io Aresta L-a uns D um nezeu cu D uhul Sfânt şi cu p u tere  (Fap. 1Ü, 3(1), 
I, a pecetluit/csphragisen  D um nezeu-Tatăl (In 6, 27). De aceea, a doua 
z i, Andrei îi declară fratelui său, Simon: am găsit pe Mesia (care se tăl- 
euieşlc: Hristos) (In 1, 41). Botezul lui Iiristos îmbină două evenimente 
inseparabile: afundarea în apă şi îndată (euthys) pogorârea D uhului ca im  
ynnuuhcl peste El (Mc 1, 10).

I’e de altă parte, D uhul încă nu era (dat), pentru  că lisus încă nu  
fusese preaslăvit (In 7, 39). Ori, preaslăvirea înseamnă tocmai Botezid, 
tuliră moartea şi învierea  (Mt. 20, 22-23 ; Mc. 10, 38-39). M ântuitorul 
învii.I nu se lasă atins de Maria Magdalena (In. 20, 17) pentru că încă 
im S a suit la Tatăl ca să-L  trim ită pe Duhul (In. 16, 7); ucenicii trebuie 
să iui sa depărteze de Ierusalim , ci să aştepte făgăduinţa Tatălui (F. Ap.
1. 4 ;  <T Lc 24, 49). Stă în iconomia Duhului a -L  face prezent şi actual pe 
Iiristos cel înviat; nim eni nu poate spune D om n este lisus decât în D u
hul Sfânt (I Cor 12, 3).

Pe scurt, botezul şi „ungerea  Sa netrupească şi dum nezeiască“15 
reprezintă tipul botezului (m oartea şi învierea D om nului) şi ungerii (tri
m iterea şi pogorârea D uhului Sfânt) Bisericii şi, prin  aceasta, botezul şi 
ungerea fiecărui nou m ădular al Bisericii (botezul şi m irungerea).16 Ori, 
d; v ă  primele două s-au făcut îndată (Mc 1, 10) şi fără depărtare  (Fap 1, 4), 
a d ică  fără separare de timp şi spaţiu, atunci tipologia aceasta se referă  
ι,ιi la cea de pe urm ă (iniţierea creştină prin Botez şi M irungere). O dove- 
1 leşie neîndoielnic Tradiţia liturgică a Bisericii.

11 Trebuie să sem nalăm aici im portanţa cu care e privită sfinţirea mirului, 
I > rl 11 care acesta primeşte puterea sim ţitoare. Aceeaşi importanţă o vom regăsi Ia 
ΜΓ Diouisic Areopagitul: „Dumnezeieştii noştri învăţători au socotit-o şi pe ea
I alinii rea mirului] de aceeaşi treaptă şi lucrare cu ceea ce se săvârşeşte în sfânta 
nluiixâ I L iturghie]“ (1er. bis. IV, 3,3).

13 înţeleasă ca „netrupească şi dumnezeiască“ constând „în aceea că dintre 
Ιι«1 ciî(i au trăit până acum singur El e numit, e recunoscut şi m ărturisit Hristos, 
. . .  singurul arhiereu al lumii, singurul împărat al făpturilor, singurul mare prooroc 
Ju lrc proorocii Tatălui“ Eusebiu de Cezareea Istoria bisericească I, I I I , 18 în Scrieri. 
I 'urica întâi, P SB  13, ed. IBM BO R, Bucureşti, 1987, p. 40.

13 Participiul perfect al verbului chrio =  a unge.
14 Père Cyrille Argenti, La Clirismation în rev. Contacts, nr. 2 (118)/1982,

p  m : i .

I !» Cf. supra, nota 12.
I(i Cf. Père Cyrille Argenti, op. cit., p. 105.
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C. U l l H t ’ r t ’ Il l i l  IN O ll l  Κ ί Β Ι Η Ι Ι Ι Π Η  9 1  1 1 1  c r n j i i m t u i i m  i u u u k

I ï i ’riprt» purul , ' lUui l i i  D u l m l u l  e n  u n r / t n ' r / r h r l n n u i  î n  n u l ,  1 
S f ,  Λ ρ .  111 ; 111. n e c c n l u f t m l  î n  I r o  0 Γ00Ι0Ι0 oi  u n i i  nloi i  c n n u i i y t o r o n  
2(1, 2 7 ) " . "  I ,;i p o r s i ! i ( o i i ( i i  D u h u l u i  on p o c e / o / u p h r a g i ! !  î n  n u i  :κ· ro  
A p .  I ’a v o l :  Col ce  ne întăreşte pe noi îm preună cu noi, în llrir.ln::, 
tins/cliristi:; pe noi este D um nezeu, Care ne-a şi pecellu il/ ho kn, 
gisamenor, pe noi şi a dat arvuna D u liu lu , în inim ile noastre (II
2 1 - 2 2 ) ,  înlru Care şi v o i . . .  crezând în El, aţi fost pecetluiţi ci 
Sfăul/csphragisthyte lo pneum ati ( E f  1, 1 3 ;  c f .  4 ,  3 0 ) .

Cc întrebuinţare rituală aveau ungerea  şi pecetea  în epoca 
lică'8? Se refereau oare Sf. Apostoli Ia ceea ce numim noi aal; 
ungere? Jean  Daniélou, în lucrarea sa fundamentală Théologie 
déo-Christianism e, arată că „ritualul afundării în apă curgă luci 
din epoca iudeo-creştină însoţit de ceremonii com plem entare“ '9: î 
rea veşm ântului/endym a alb, purtarea cununii/stephanos, unrjci 
baptismală20; „punctul interesant pentru noi este că regăsim  
baptismală cu untdelemn sfânt/elaion hagion.21 Faptul curios es- 
precede botezul22; . . .  textul copt al Didahiei dă, după Euharistii 
unei rugăciuni de sfinţire a untdelemnului (X , 7)23 . . .  asupra cărui; 
teşte o epicleză ca asupra pâinii şi vinului. Aceasta stă fără în: 
relaţie cu concepţia despre ungerea cu untdelemn sfânt în im 
Multe alte texte  fac aluzie la existenţa ungerii, fără însă a-i 
momentul; Teofil al Antiohiei îi explică raţiunea.25 în  acelaşi timţ

17 P r Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, TDO, voi. 3, p. 75.
18 „Studiile recente asupra istoriei originilor liturgice au stabilit, în 

că nu trebuie căutată originea Tainelor creştine în mediul elenistic, cum 
sine înţeles până acum cincizeci de ani, ci că ele se raportează direct la 
turgică a iudaismului. Trebuie deci să ne întrebăm ce semnificau semnele 
in viaţa liturgică a iudaismului pentru iudeii timpului lui H ristos. . . “ 
niélou. B ible et Liturgie, ed Le Cerf; Paris, 1950, p. 11.

19 Jean  Daniélou. Théologie du Judéo-Christianism e, ed. Dcselcr 
Tournai (Belgia), 1958 p. 379 sq.

20 Herma, Păstorul Pilda V III, 2, 1-4: îngerul Domnului dă unor 
iar altora pecete înainte de a-i trim ite în Turn, care este B iserica; toţi cc 
în Turn poartă veşmânt alb ca zăpada (trad. rom în Scrierile  Părinţilor i 
P SB  1, ed. ΙΒΜ ΒΟΠ Bucureşti 1979, p. 283 cu nota 107 a Pr. D. Fccioru: 
tinismul primitiv prin pecete se înţelegea botezul“).

21 Recognitiones Clem sntinac III  67, Testam entul lui Lovi V III, 5 (PG
22 M ărturie importantă pentru fidelitatea tradiţiei noastre liturgice 

cu untdelemn sfinţit precede astăzi botezul în Biserica ortodoxă, ca şi în o 
S -a  încercat fără ju stificare solidă, explicarea acestui fapt prin raporta 
zuîui la ritul de iniţiere al prozeliţilor iudei, în sensul că ungerea ar c 
tăierii-îm prejur (cf J .  Daniélou, Théologie . . .  p. 379).

23 E. Peterson, Ueber einige Probleme der Bidache-U eberliefcrun 
Arch. crist 27 (1952), p. 46-54.

24 Jean  Daniélou, Théologie . . . ,  p. 379-380.
25 „Nu ştii apoi ce spui când îţi baţi jo c de mine, numindu-mî 

ebristianos Mai întâi, pentru că cuvântul hristos / to christon este pir 
sitor şi lipsit de batjocură. Care corabie poate fi de folos, care corabie p: 
de la înec clacă n-a fost mai întâi unsă? Sau care turn sau casă este fr 
de folos, înainte de a fi unsă? Care om care intră în această viaţă sni 
stadion nu se unge cu ulei? Care lucru sau podoabă poate avea frumu 
nu-i unsă şi lustruită? Apoi văzduhul şi tot pământul de sub cer sun 
chip oarecare, unse cu lumină şi cu duh. Şi tu nu vrei să fii uns cu uleiul



iiif'ioit (itHumifUirnzn <-n ptTfitPtt no roTorft In ΠηΙοζ: „ruvAntuI npiinifţln ile- 
ηοιιιιη'ΜζΛ Moli’ziil htmişi i:mv oul o revflninri· tlo Ι)ιιΙιΛ. Aniinmblul lexto- 
lor vechi otiLi· dediti v Î1 1  uumimIA privinţă. CuvAnLul/Hphriigki npnre ou 
iwomI !Ioii!I In ST. l’nvol (Kf. 1, IU; II Coi’ 1, 22). II găsim la autorii iiuleii- 
rreşlini: în II (Urinent, H en n a  Păstorul („pocoLoa. dar, calo apn/iiplmipiil 
tum Iu lytlor tn;ti«“w) şa. AsLfel, sphragis cato unul dintru numele Mule·· 
/.ului în eumuniLalea iuduo-croştină“ .a

Mai departe, J .  Daniélou încearcă raportarea ungerii la p ere le  
nirtlăiul că; sphragis a servit ulterior pentru a desemna semnul crucii 
cu caro erau însemnaţi creştinii pe frunte. Iar această ceremonie făcea 
parle şi face totdeauna parte din ritualurile baptismale. Ori, întrebarea  
pe caro trebuie să ne-o punem este dacă acest obicei urcă până în pe
rioada indeo-crcştină“.29 Plecând de la expresia a purta N um ele,M întâl- 
nilă dos în scrierea H erm a, Păstorul31 şi nuanţată de C lem ent A lexandri
n u l .1, Daniélou e de părere că „Î7i toate aceste pasaje Numele stă în 
reln(ie cu un  aspect ritual. Aceasta ne va conduce la un rezultat im por
tuni prin care istoria liturgică va confirm a, poate, datele literare despre  
tlcscinnurca Cuvântului prin N um e. Dinkler33 a arătat într-adevăr că am  
tulului o problemă asem ănătoare în legătură cu expresia a purta crucea. 
Dacă sinopticii dau pentru a purta  -  lambanein sau airein, Luca dă bas
ic /rin  (14, 27; cf. nota 29). Expresia are o rezonanţă liturgică. Dinkler 
credo că poate fi vorba de în sem n a rea /signatio pe frunte cu semnul +  
sau ·<. în orice caz, folosirea acestui însemn este atestată la o dată foarte  
timpurie.34 Ori pare sigur că X -u l nu este decât reluarea semnului tau, 
sub forma sa arhaică, care reprezenta semnul lui Iahve, m arcat pe frun- 
loa aleşilor, după Iezechiel (9, 4 -6).35 La acest semn face aluzie A.poc. 7, 2,

tie/eu" Ten fii al Antiohiei, Aci Autolycum I, 12 (trad. rom. în Apologeţi de limbă 
«i'«'ii:n'ft ( (l II1MBOR Bucureşti, 1997, p. 384).

2(i C.W.H. Lampe The Seal of the Spirit, Londra, 1951, p. 97-149.
27 Pilda IX . 16, 4 în op. cit., p. 304.
211 Jean  Danielou, Théologie . . . ,  p. 384.
2!) Ibid., p. 385.
30 Mastazein sau phorein to honoma.
31 „Numele Fiului lui Dumnezeu este m are şi necuprins: el ţine toată lum ea. 

Aşadar, . . .  ce gândeşti de cei care poartă numele Fiului lui Dumnezeu?“ (Pilda 
IX , 1-1 5 în op. cit., p. 302). „Dacă primeşti numele, dar nu primeşti de la ele [du
hurile alinte] h a in a . . .  dacă porţi numele dar nu porţi puterea Lui, în zadar vei 
purta numele L u i . . .  cel care poartă numele Fiului lui Dumnezeu, trebuie să poarte 
şl manele acestora [ale duhurilor]“ (Pilda IX , 13 2-3 în ibid., p. 301).

32 „Credinciosul poartă prin Hristos ca inscripţie Numele lui Dumnezeu şi 
ea efigie pe Duhul“ Excerpte clin Teodot 86, 2 (SC 23). Paralelism ul între Numele 
Iul Dumnezeu şi Duhul ne conduce la concluzia că numele este I-Iristos.

33 E. Dinkler, Jesu  W orte vom Ivreuztragen în Neutestament. Stud. Für R.
II ti 11 in imn, Berlin , 1954 p. 117-123; Zur Geschichte des Kreuzsymbols în ZTK  (Zeit-
M ln lll für Theologie und Kirche), 48 (1951), p. 148-172.

34 .Jean Daniélou, B ib le  p 76-96.
35 Şi i-a  zis Domnul: Treci prin m ijlocul cetăţii, prin Ierusalim , şi însem -

ueiizft eu semnul crucii (litera „tau“ care în alfabetul vechi grec avea forma unei 
cruci) pe frunte, pe oamenii care gem şi care plâng din cauza multor ticăloşii 
cm c ne săvârşesc în m ijlocul lui“. Iar celorlalţi le-a  zis în auzul meu: „Mergeţi 
ilupă el prin cetate şi loviţi! Să nu aveţi nici o milă şi ochiul vostru să fie necru- 
iniui·! Ucicleţi şi nim iciţi pe bătrâni, tineri, fecioare, copii, femei, dar să ou vă 
nlluncţi de nici un om, care are pe frunte „ + “I
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dm* X-llI, I t P I l H l  Ml I N l i m r i u i  11111111  .........................................

Inlivo, cl pu 11 ... t> norhti decl <lr a iilgiwllo ru  Hcrnmil ce denumii
m elc pentru evrei, adică ru  lmi.w Dur ticunla Irhnitrn de arum huit 
llrhtltui. Când nuiiiniflcuţia uccrdu' sem n, ra re  nu puteu fl înţeleasă de  
semiţi, s ti pierdut in m ediul tjrec, s-u inicrprclut lau fie. ru desemnă  
X(rislos), nul) form a  X , fia eu simbolizând crucea, nul) fa n n u 'l" '.*  ,,h  
caz, faptul de a.-l însem na pe fru n te  pe cal botezat, fără Îndoielii (lupii 
ar fi un obicei iudeo-creştin , în relaţie cu concepţia despre botez ea t 
la comunitatea m esianică“ A r putea fi aceasta raţiunea liturgica : 
logică a M ir-ungerii în creştinism, de vrem e ce m ir vărsat este u 
Tău  /  m yron ekkenothen lionoma sou (Cântarea Cântărilor 1, 2)?

Pe de altă parte, ungerea mai era asociată punerii mâinilor /  c 
sis ton cheiron: Hristos a binecuvântat (Mt 19, 15) şi a vindecat 
23; 6, 5; 8, 23, 25; Lc 4, 40; 13, 13) punându-şi mâinile /  epithès tas r  
pe apostoli i-a trimis să vindece ungând cu untdelemn (Mc 6, 13); 1 
tare  le-a făgăduit că m âinile-şi vor pune /  cheiras epithèsousin  ; 
le va fi [oam enilor] (Lc 16, 18); totuşi, apostolii păstrează şi unge 
untdelemn (Iac 5, 14); prin punerea mâinilor lor, se fac minuni ( 
5, 12; 14, 3; 19, 11), se sfinţesc diaconii (F. Ap. 6, 6), preoţii (I Tirr 
F . Ap. 14, 23), misionarii (F. Ap. 13, 3). Punerea mâinilor e însă a 
prim ordial cu pogorârea D uhului Sfânt: apostolii din Ierusalim , 
că Samaria a prim it cuvântul lui D um nezeu, au trimis la ei pe P 
p e Ioan, Care, coborând, s-au rugat pentru  ei, ca să primească  
Sfânt. Căci nu S e  pogorâse încă peste nici unul dintre ei, ci erau  
botezaţi în num ele Dom nului Iisus. A tunci îşi puneau mâinile pe: 
epetithoun tas cheiras, şi ei luau D uhul Sfânt. Sim on văzând că p 
n erea  mâinilor apostolilor se dă D uhul Sfânt, le-a adus bani, 
Daţi-mi şi m ie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile 
m ească D uhul S fâ n t . . .  Şi punânclu-şi Pavel mâinile peste ei, 
Sfânt a venit asupra lor şi vorbeau în limbi şi prooroceau  (F. Ap 
19; 19, 6). Este relevant faptul că um plerea  de D uhul Sfânt coin 
Botezul: şi a m ers Anania şi a intrat în casă şi, punându-şi mâinii 
a zis: F ra te  Saul, Dom nul Iisus, Cel ce ţi S-a arătat pe calea pe 
veneai, m-a trimis ca să vezi iarăşi şi să te um pli de D uh Sfânt. Ş 
au căzut d e pe ochii lui ca nişte solzi; şi a văzut iarăşi şi, scule 
a fost botezat40 (F. Ap. 9, 17-18).

d. Ungerea în secolele-II-IV 41

36 J  L. Teicher, Christian Interpretation of the Sign X  in the Isai; 
în V. Test., 5 (1955), p. 196-193; Ii. Rahner, Das mystische Tau în ZKT (2  
für katholische Theologie), 75 (1955), p 238.

37 Trebuie să ne referim mai întâi la tau - semnul ebraic în variai 
canaanaică [X] (cf. Ioan Alexandru, Gram atica lim bii ebraice vechi, C 
multiplicare al U niversităţii din Bucureşti 1975, p. 10) şi numai apoi la tr 
nul grecesc [tau sau T ], aşa cum ne îndeamnă traducerea sinodală a E 
supra, nota 35).

38 Jean  Daniélou, Theologie . . . ,  p. 205-207.
39 Ibid., p. 386.
40 Punerea m âinilor pentru; 1. redobândirea vederii +  2. umplerea i 

S f. Pavel; 1. a văzut +  2 s-a botezat
— umplerea de Duhul =  Botez
41 Traducere adaptată a cap. IV din art. cit., al Pr. C. Argenti, p.



I , ........................ *. I  ' 1 ' !
„ r i t t t ,  J i l i i t l  U i m w c t t w ,  p r i m e ş t e  d e  h t T a t ă l ,  t u l i r ă  d e  Itt D i i m n e r e t i ,  

n u l l  v e ş n i c e i  î n i ] ) ă r ă ( l r l  (il t i n l i l e l e m n u l  d a  i m p a r a  m a i  m u l t  d a c i l t  p ă r -  
i i  f i 'd i  4 4 , !)). Untdelemnul  ile unxero este Duhul c u  c a r a  S a  u n g e ,

p ă r t a ş i i  S i l i  s u n t  p r o o r o c i i ,  d r e p ţ i i ,  a p o s t o l i i  ş i  t o ţ i  c e i  c c  p r i m e s c  p a r 
ia  la  i m p u r ă ţ i r c a  S a ,  a d i c ă  u c e n i c i i  S ă i " .

L a Cartagina,
Tertulian (+ 240), D e Baptismo:
N u vreau să spun că apele ni-L  dau p e D uhul Sfânt, ci 

apele, p e  care le stăpâneşte în geru l, curăţindu-ne de crim ele  
noastre, n e  pregătesc pentru  a-L prim i p e acest D uh Sfânt (6). 
La ieşirea din scăldătoare, ni se face o ungere sfântă, care este  
vechea cerem onie în care era obiceiul să se ia untdelem n închis 
într-un vas pentru  a u n ge pe cei ce  erau sfinţiţi preoţi. A stfel 
a fost sfinţit A aron de către Moise. N um ele nostru d e creştin  
vine de la această u n g ere  care îi dă num ele şi Dom nului, de  
v rem e ce  El a fost Uns duhovniceşte al D uhului înaintea Tată
lui, p recum  este scris în Fapte: s-au adunat laolaltă, cu ade
vărat, în cetatea aceasta asupra Sfântului Tău F iu  Iisus, pe 
care Tu L-ai uns (Fap. 4, 27). A stfel, u ngerea  p e  care o prim im  
se face cu adevărat asupra trupului, dar roadele ei se răs
frâ n g  asupra sufletului (7).

După aceasta, se pun mâinile asupra noastră, invocân- 
du-se şi atrăgăndu-se asupra noastră Duhul Sfânt, prin rugă
ciunea care însoţeşte această sfântă cerem onie . . .  deci atunci 
D uhul Sfânt pogoară de bunăvoie din sânul Tatălui asupra su
fletelor astfel curăţite şi binecuvântate. S e  odihneşte deasupra  
apelor botezului, ca şi când şi-ar recunoaşte vechiul tron. Căci 
S-a pogorât în acelaşi fel asupra Dom nului nostru sub form a  
unui porum bel" (8).

Sf. Ciprian (+ 258), Scrisoarea  77:
„Nou-botezaţii trebuie să se prezinte înaintea conducă

torilor Bisericii pentru  a prim i D uhul Sfânt prin  invocare şi 
punerea mâinilor şi pen tru  a fi desăvârşiţi p rin  signaculum  
D om nului".

La Roma, Ipolit (+ 236), Tradiţia apostolică (către 215), cap. X X I  
' 11 bis, pag. 87):

„Şi îndată, ieşind din apă (Mc. 1, 10), va fi  uns de către preot cu  unt- 
Imnn de m ulţum ire cu aceste cuvinte: T e u ng cu untdelem n sfinţit în  
m ele lui Iisus Hristos. Şi astfel fiecare, după ce s-a şters, se va îmbrăca  
apoi vor intra în biserică. Episcopul, punând mâna peste ei, va rosti 
•urarea: D oam ne D um nezeule, Care i-ai învrednicit să dobândească  
•lurca păcatelor prin  baia naşterii, învredniceşte-i să se um ple d e D u-

42 PO (Patrologia O rientalis) 12 659-731, lucrare adresată fratelui său M ar- 
,i, păstrată în tr-o  versiune armeană din sec. V II-V III.



Illll Sfălit fit rrnillto JH'IUV (U m u  ni m u  V .»  . . .  , ......... , , ....................
ΛμιιΙ, ΙιιΛικΙ untdelemnul de mulţumiri· din influa sa fil punfliulu i 
capul său na spune: T e  uni) cu untdelem n sjin(il în D um nezeu 'I 
Atotputernicul fii in Iiristos lisus şi în Duhul Sfânt. Şi, după ee-l tu 
însem nai pe frunte, i-l va da să-l sărute.

In Egipt, Evhologhionul lui Serapion  (rugăciune asupra un lele' 
nului de ungere după botez);

„D um nezeul Puterilor, . . .  cei ce au fost botezaţi primesc ungi 
sunt însemnaţi cu pecetea /  sphragis sem nului crucii mântuitoare a 
lui T ă u . . .  ca aceştia să fie  părtaşi în mod egal darurilor D uhului Sfi 

La Ierusalim, Sf. Chirii (+ 386), Cateheze, X X I (a IlI-a misiagoc 
„ieşind din colimvitră, aţi prim it u n gerea  /  chrisma, antetipu 

care S-a uns Hristos /  to ant'typon o echristhè Christas. Aceasta este 
hui Sfânt /  Touto d e esti to hagion P neum a“ (III, 1)

„Hristos nu a fost uns trupeşte d e om cu untdelem n sau cu n 
elaio gar kai m yro, ci T a tă l. . .  L-a uns cu  D uhul Sfânt /  Pneum ati e 
sen hagio, precu m  spune P etru  (F. Ap. 10, 38); p recum  Hristos cu  
vărat S-a răstignit, S-a îngropat şi a înviat, şi precu m  şi voi, prin bo 
vostru, v-aţi făcut părtaşi prin asem ănare crucii, gropii şi învierii 
iot astfel este şi cu u n gerea  /  chrism a: A cela S-a uns cu untdelem n  
ritual /  elaio noèto, adică cu D uhul S fâ n t . . . ,  iar voi aţi fost unşi cu j  

m yro, făcăndu-vă com uni şi părtaşi ai lui Hristos [prim ind comuniu  
părtăsie c i l  Hristos] j  koinonoi kai m etochoi tou Christou gencm  
(III, 2).

„Sf. Chirii consideră că  numai prin ungerea cerească a Du 
Sfânt, adică devenind unşi sau hristoşi /  christoi, credincioşii sui 
■adevărat creştini /  christianoi“ ,43

La Milano, Sf. Ambrozie (+ 397), D e sacram entis şi D e rnyster 
„Conţinutul celor două opere este aproape identic; Constată] 

că în vrem ea Sf. Ambrozie Botezul şi ungerea erau încă săvârşite I; 
lano aproape la fel ca la Roma pe timpul lui Ipolit, 2) că sensul dat ■ 
rii Ia sfârşitul secolului IV este identic cu cel pe care l-am  obsert 
Ierusalim, 3) că ungerea este încă adm inistrată în Occident ca şi în C 
îndată după ieşirea din apa botezului“ .44 Schema: botez, întâia u 
de către episcop, spălarea picioarelor de către episcop, a doua unge 
către episcop (ungerea propriu-zisă: signaculum - De saer., III,
Se observă şi o „înlănţuire trin itară“43: „D um nezeu este Cel ce te-c 
Dom nul te-a însem nat cu pecete: a pus D uhul Sfânt în inima t a . .  . 
n ezeu  este Cel ce te cheam ă, p e când la Botez Hristos este Cel cu 
te-ai răstignit intr-un chip special şi apoi este altceva când prim eşti 
tea duhovnicească. Vezi că este distincţie între persoane, dar că îm 
taină a Treim ii se înlănţuie“ (De sacr., VI, II, 6-8). 

e. Ungerea -  alte repere
Sf. Dionisie Areopagitul dedică un capitol Tainei sfinţirii Mii

43 P r Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, ed. IBM BO  
cureşti 1981, p. 254.

44 Père Cyrille Argenti, op. cit., p. 115.
45 Ibid., p. 117.
46 Cf. supra, nota 7.



nu II Mlnmr/t'rll4' !  o Tiilnft pontrii E l atât prin faptul c/l ne nfluţeşle
cu un mu pentru nul, cât şl prin Jtipful că des/tnâryeyte şl sfinţeşte eu Iu 
entre a Iul D um nezeu toute cele ce .ne desăvârşesc. prin e u . . .  [ lerur/iul/
fie foloseşte de el in preunjiniele lucrări de sfinţire a celor Încliiuute Ini 
I Uimiie/eu şi pentru  upruape. orice lucrare ierarhică sfinţi lou re" (IV, III, 
12 n\'!|> IV, II). InLre acestea şi ungerea botezaţilor; schema (t:F II, II, 7): 
I, iniţiere cu slantul unidclcm n de ungere /  to tes chriseos hagion elaion: 
Iul m ila  pecetluire / sphragisai iris de către  episcop/icnwh/hicnm.hiYi, 
apoi ungere pe tot trupul /  pansomos de către preoţi /  hieroi; 2. sfinţirea  
apei din cristelniţă prin trei invocări şi desăvârşirea ci printr-o întreită 
(liniare (însoţită tot de atâtea ori de cântarea Aliluia) a preasfântului 
mir /  toii panagestatou myrou în chipul crucii /  stauroeidesi de către  
episcop; ii. botezul de către episcop; 4. îm brăcarea in haină albă; 5. p ece
tluire eu m irul cel prea  dum nezeieşte sfinţit /  to theourgikotato m yro
i.pliinii'nuniienos de către episcop; 6. prea  desăvărşitoarea Euharistia  /
11 H‘roleles 1 ikotatc euharistia.

III'. Ioan Gură de A ur (+ 407):
„A ni fost pecetluiţi deci, dar [este ] o [singură] pecete a Sfintei 

Treim i, un hâtez /  esphragisthèm en m en, alla mia sphragis tes hagias 
Triiidos, en  baptisma“ (De sancta Trinitate PG 48, 1089).

„Dură oare ce va să zică ne-a uns /  chrisas pre noi şi ne-a pecetluit /  
iiplirngisamenos pre noi? Adică, ni-a dat D uhul, care le-a făcut pre am ân
d o u ă ,  făcândiL-ne deodată şi prooroci, şi preoţi. Şi împăraţi, fiindcă aceş- 
liu se ungeau în legea veche. Noi însă nu  num ai una din aceste demnităţi 
ueeiii, ei pe cătc-şi trele, şi încă cu prisosinţă, căci şi de împărăţie avem  
a ne bucura, şi preoţi devenim , proaducând jertfă  trupurile noastre, după  
cum  zice: puncţi-vă înainte trupurile voastre jertfă  vie, sfântă, bine 
plăculă lui Dumnezeu (Rom 12, 1), şi după acestea devenim  şi prooroci,
Iurniră sunt descoperite nouă toate cele  ce  ochiul nu  le-a văzut, urechea  
iui le-a nuzii, şi la inima om ului nu  s-au ridicat“ (Omilia III la II Cor.,.
I '( ; (51,411)*.

Canoanele Bisericii Ortodoxe:
„Se cuvine ca cei ce  se luminează, după botez să se ungă cu u n g ere  j  

chrisma cerească şi să fie  părtaşi îm părăţiei lui H ristos“ (48 Laodi- 
c c c a  iMiî).

 N e aducem  am inte că la sinoadele ţinute mai înainte s-a ho-
lărul eu Sfântul Mir, sau graţierea  penitenţilor, sau sfinţirea fecioarelor 
şi Incurilor şi bisericilor să nu se facă d e p re s b ite r i . . .  Zis-au toţi epis
copii: pregătirea Sfântului Mir să nu se facă de presbiter“ (6 Cartagina  

■110).
„Pe aceia dintre eretici care revin  la Ortodxoie, . . . î i  primim, după  

bliiiluiula mai jos arătată . . .  Pe arieni şi pe m acedonieni şi pe saba.tmi.erd 
.1 pe novuţieni, apoi pe quartodecim ani şi p e apolinarişti îi prim im  dacă 
Iu ii rupis (scrisori d e m ărturisire d e credinţă) şi dacă dau anatem ei toată 
■re.-iu şi îi pecetluim, adică îi ungem mai întâi cu  sfântul mir, adică fru n -

•VI CT supra, nota 11 şi infra, nota 60.
■111 Traci. rom. în Comentariile sau explicarea epistolei I I  către Corinteni a 

■piui in Im  sfin ţi părintelui nostru Ioan Clirisostom, trad. de A rhiereul Teodosic 
Mliniianiii l’lueşteanu, ed. Socec & Co, Bucureşti, 1910, p. 48.

>21)



I W l  Ç l  Ι Η Ί Ι Ι Ι ,  / I I f f  I I W  ÿ l  f / f t ' » »  *■* i n r ^ | V. . .  v .  r___________

(IihmiIiiI Duhului SfAnl /  Hplinigln tloren» l'iinmiuloN Ilnglou /  nlgni 
«Ioni Hplrltiifi Hiincll. lur pu citnomlunl, pu cul ru au botează ru  u a 
ufuniluru, şl pu mimtiuiiştl şi pu auhuliunl şl pu toute calului tu r r  
toţi ruri' dintru aceştia doresc să sa adauge ortodoxiei, ii primim  
elini (păgâni): in prim a zi ii cercetăm , a doua zi îi calehizăm, iar 
zi le facem  lepădările de Satana suflând asupra lor de trei ori 
şi în urechi şi astfel îi catehizăm şi facem  să petreacă timp hulei ui 
biserică şi să asculte Scripturile şi atunci îi botezăm“ (7 II lie. -  3 
luat 95 Trulan -  6 9 1 /692 ; cf. 7 Laod; 1 Vasile cel M are; 1 Ioa 
nă torul).

e. Ungerea şi provocarea Occidentului.
Am văzut că în Occident, Botezul era urm at de două unge  

de către  preot, a doua de către episcop (pe vrem ea lui Ipoiit, la 
sau, mai târziu, ambele de către  episcop (pe vrem ea Sf. Ambn 
Milano). Termenul de confirm are /  confirmatio  apare pe vrem ea 
delor de la Riez (439) şi Orange (441) şi este folosit pentru prima i 
papa Leon I cel Mare, la anul 458,49 pentru a exprim a rânduiala în 
peceţii baptismale de către episcop la un moment ulterior. „în cp 
pei Inocenţiu (402-417), a Fericitului Ieronim (+ 420) şi a Fericiţii 
gustin (+ 430), evanghelizarea a atins s a t e l e . . .  în aceste centre  
preoţii slujesc Euharistia. Unitatea eclezială a pierdut semnul pc 
constituia unica Euharistie duminicală prezidată de episcop îneonj 
prezbiteriul său . . .  A  devenit astfel imposibil de a rezerva epk 
Botezul, de vrem e ce pedobaptismul (Botezul copiilor) s-a genera 
Inovaţia occidentală a constat în autorizarea preoţilor de a să\ 
baptisterele lor parohiale ceea ce nu se săvârşea până atunci c 
baptistieriul episcopal -  adică preotul făcea el însuşi afundarea ir 
prim a u n gere , episcopul purcezănd ulterior la a doua u n g ere  şi l 
rea  mâinilor - Unitatea eclezială era astfel vădit semnificată, dai 
tea ritului s-a d estră m a t . . .  Ritului apărut i se dă un num e nou: 
spune de acum  confirm atio“51. Fericitul Ieronim contestă opinia 
căreia Duhul Sfânt se dă numai prin rugăciunea episcopului; „d< 
hui Sfânt coboară numai atunci, sunt de plâns cei care, în fe ri  
şi alte locuri retrase, au fost botezaţi d e preoţi sau de diaconi şi a 
înaintea venirii episcopului“52; dar papa Inocenţiu I se justifică 
şi scripturistic: „că puterea de a însem na şi d e a transm ite pe  IV 
torul să nu fie  atribuită decât episcopilor, nu  num ai obiceiul bisc 
arată, ci şi pasajul din  Faptele Apostolilor (8, 14sq), care afirmă 
tru şi Ioan au fost trimişi pen tru  a transm ite D uhul Sfânt celo: 
seseră botezaţi“55.

Prim a critică răsăriteană a practicii confirm ării apare la 
din Constantinopol (867), în urm a nemulţumirii iscate de episcop

49 Père Cyrille Argenti, op. cit.., p. 99.
50 bebaiosis / confirm atio =  în tărire de la o ho bebaiom / qui con 

cel ce [ne] întăreşte (II Cor I, 21).
51 Edmond Chavaz, rev. Foyers chrétiens, Lyon, 1981, nr. 50, p. 

Père Cyrille Argenti, op. cit., p. 119-120.
52 Ibid., p. 12.
53 Ibid., p. 12.



unşi in miiRnrm ne pupo Nicolae I, eure uugemi pe cm llnrluşll bnifţnrt. 
ίιγΛικΙ |ieiilru juMliNcnivn netele i'imilnilri /  tivumţirisimtu regulii imiln 
\ de pupii Iiioeenliu I la 41 fi şl repiinfl în vigoare de rogulameiilcli· ea 
In/·,lene, care rezerva însenmarea /  i-osiipuiLio episcopllor.’"1 „De anim  
Inie ne crinlalizcază printre conlroversialiştii greci legenda dublului 
·.·/. al Ini inilor, în timp ce latinii ajung, în sec. X III, să nege existenţa  
ilmuării printre greci. în timpul lui Inocenţiu al III-lea (1198-1216) 
11 i i  )<*< *i i (î 1 1  al IV-lea (1243-1254), Roma nu a impus grecilor recunoaş- 
ι'.ί euul'innării ca o taină distinctă de cea a Botezului.55 Acest lucru se 
Amplă miId papa Alexandru al IV -lea (1254-1261), în 1260,56 apoi in
i luriniiva de credinţă impusă împăratului bizantin Mihail al VIH-lea  
6 ΪΓ ' şi la conciliul de la Lyon (1274)58. . .  Polemiştii catolici au afirm at 
•Miai cii Biserica ortodoxă nu poseda o învăţătură sacram entală ferm ă
ii de de a o primi pe cea a m arii scolastici (sec. X III) şi a con tra-rc-  
m ei (sec. XVI). A ceastă judecată manifestă o viziune vădit superfi- 
IA. clici, dincolo de variaţii individuale ce au constituit un bun cu- 
II al itmânduror Bisericilor pentru mult timp, tradiţia ortodoxă se v a
le in η iod remarcabil ferm ă şi coerentă: . . .  pentru Sf. Simeon al Tesa- 
Icului (I 1429), taina este mai mult m ateria folosită în actul ungerii

Îi-I André de Halleux, op. cit., p. 495.
!i!> Innconţiu al III-le a  scrie arhiepiscopului V asilc de Târnovo, autorizând 

Mirarea mirului şi a celorlalte feluri de untdelemn pentru catehum eni şi bol- 
1. in catedralele episcopale din Bulgaria şi Valahia, după obiceiul B isericii
iiiic şi făcând o dizertaţic teologică asupra ungerii, menită să devină un loc 
Ic i i  I 1 1 1  n  j'.istcriului ; el ju stifica  rezervarea ungerii post-baptism alc pe frunte
ciipitlui prin faptul că ca desemnează punerea mâinilor ele către Apostoli rela- 

lii capitolul opt al Faptelor. Ambii papi rânduiesc încă, pentru orientali, un- 
•II pe irnntc / confirmarea între ungerile baptism ale, adică: de două ori ina-

ili· In do/, dar cu untdelemn binecuvântat mai întâi pe faţă, apoi între umeri,
r dună ori după botez, dar cu hrismă sfântă, mai întâi pe cap, apoi pe frunte 
■ci n(hi al IV-lea).

Mi „Bă fie învăţaţi între altele despre sacram entele bisericeşti, arătânclu-li-sc
i imul acestea adică: botezul, confirm area pe frunte cu hrismă de către epis- 

ciihnrislia, pocăinţa, hirotonia, extrem a-ungere de către preot cu untdelemn
il yl căsătoria. Să fie avertizaţi de asemenea că cel ce gândeşte în alt fel cu 
Ire Iii cele şapte sacram ente pe care B iserica romană Ie învaţă şi de care sc 
, Irrlnde considerat ca eretic“ (Alexandru al IV -lea Constituţia Eccc isti, 3).

MV Mărturisire propusă de papa Clement al IV -lea (1265-1268) drept con- 
' prealabilă pentru unire: „aceeaşi Biserică romană ţine şi învaţă de asemenea
ii n 11 şapte sacramente bisericeşti: botezul este unul dintre e l e . . . ;  sacramentul 
lin im ll, pc care episcopii îl conferă prin punerea mâinii ungând pe cei bote- 
enle nilul“.

lill Documentul de unire traduce sacramentum confirm ationis cu / mysterion 
iIiiscon. Dogma şeptimii sacram entelor va fi în cele din urmă canonizată in 
ol celei de-a şaptea sesiuni a conciliului de la Trident: „dacă cineva zice că 
i’li’ Noului Testament sunt mai multe ori mai puţine decât şapte . . . s a u  că una 
role şapte taine nu este taină propriu-zisă şi adevărată, să fie anatem a“ (Trid 
■■ nui 1 apuci Hr. Andrutsos, Sim bolica, ed. Centrului M itropolitan al O lte- 

('rniova, 1955, p 247, nota 1; cf. André de Halleux op. cit., p. 491, nota 7; 
( ’li Feliiiy, Dogmatica experienţei ecleziale. ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 234; 
Hli'ă severă a canonului la Preasfinţitu ! Photiös, Arhim andritul Philarète; P ă- 
•li* Pulrie( +  ), Noul Catehism catolic contra credinţei Sfin ţilor P ărin ţi - un răs- 
» iirlodox, cd. Deisis, Sibiu, 1994, p. 57-58).



«Ιπ ’ΛΙ ri 11 il cl.10 MI'. Nlcnlnc C'iiDMMIKi (mcc. Λ ί ν ι  t» n e  πι,πίιγ,ιι |hm< m·. . 
I'inilc iinlc Ircbnlc g/kiiU' ln »cricrik· Mf. IlitHilitlt* Areopiiglliir“ eure cIM 
tliiicn: ilum inare, sinaxă, umjurci a ;  ironlnizicc ordinea liUirgicâ π 
lioni creţiline. Acelaşi lucru se află şi la Mf. Tinxlor Slutii Lui ( I !12(i) 
ÎiKiaaf de Efcs61 (sec. X V ). Teologia ungerii corespunde în mod special 
logici sacram entale a Bisericii Siriace de Vest62: m ateria mântuiIoan.; 
cea considerată drept taina perm anentă. T recerea  ele la şase Iu 
Taine, în sec. X III-X V  a fost favorizată ele existenţa rânduielii sfai 
M irului, căreia S f. Dionisie i-a dat autoritate apostolică. Identific

59 Sf. Simeon (De sacram entis 1420, PG 155) afirm ă în principiu că sunt : 
Taine, ungerea / chrisma fiind cea de-a doua. între botez şi îm părtăşire; tc 
el o identifică cu untdelemnul şi Mirul dumnezeiesc, despre care asigură că a 
cedat punerii mâinilor Apostolilor, primind această putere prin rugăciunile şi ! 
cuvântările sfinte ale patriarhilor şi ale ierarhilor, şi intitulează capitolul; s 
sfinţire a sfântului mir / hagia teletè tou hagoiu myrou (urmând Sf. Dionisie' 
în loc să prezinte ungerea post-baptismală echivalentă sacramentului latin  al 
firm ării, descrie prepararea Mirului şi ceremonia binecuvântării sale solemne 
Jo ia  Mare (cf. în rom Pr. Prof. Ene Branişte, Sfin ţirea Sfântului şi Marelui 
în Biserica Ortodoxă Română, r.r. 3-4/1965, p. 220-225). Se va fi inspirat din 1 
rea Sf. Nicolae Cabaaila, V iaţa în Hristos - după 1354 PG 150 (cf. P. Nellas. G 
animal îndumnezeit, ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 136-210 în special 150-151) uni 
se propune aceeaşi ordine? Oricum. Sf. Simeon se arată mult mai tadiţioinal a 
când tratează despre ungere sau M ir în cadrul problemelor baptism ale pe câr 
Nicolae, fără a reduce Mirul la ritul ungerii (el vorbeşte şi de sfinţirea bisi 
a împăratului, a moaştelor) totuşi nu-1 aminteşte deloc în capitolul dedicat . 
zului. Ioasaf, m itropolit de Efes, contemporan cu Sf. Simeon, este şi mai fidei 
minologiei dionisiene numind botezul: mysterion tou photismatos şi uns
teletô tou hagoiu myrou (ed. A. Almazov, Odesa, 1903); la puţin timp, patri 
unionist Grigorie al I II-le a  al Constantino polului (1443-1451) afirm ă cu dc 
convingere că ungerea post-baptism ală diferită a latinilor nu este altceva 
teletè tou myrou (PG 160, 136 D);

60 Contrar unei interpretări răspândite a capitolelor II -IV  din _ lucrar 
Despre ierarhia bisericească Sf. Dionisie nu prezintă tainele de iniţiere 
triadă, aşa cum sunt ele astăzi înţelese pentru că nu distinge mai multe tai 
cadrul ritualului de iniţiere creştină; pentru el ungerea e parte integrantă a 
zului şi e tratată în cap. despre Botez, iar în traiada: Botez (cap II) -  Sinaxă 
III) -  Sfinţirea Mirului (cap. IV), aceasta din urmă ru  se referă la ungerea 
baptism ală. ci la sfinţirea Mirului / teletc myrou, Mir ce reprezenta în vis 
sa o realitate diferită de cea a ungerii post-baptismale şi mult mai_ l®rgă dei 
ceasta, de vreme ce era folosit „pentru aproape orice lucrare ierarhică sfinţit 
de valoare egală cu Euharistia (cf. supra, nota 11).

61 Numărând şase taine, Sf. Teodor Siuditul precizează că a doua r 
ială a Sf. Dionisie este despre sinaxă sau îm oartăşire / peri sîrsaxeos c it’oim 1 
nias, iar Ioasaf de Efes, numărând şapte taine o numeşte simplu / metalèp 
participare pe cea de-a doua, ceea ce constituie o asim ilare a euharistiei dior 
cu prima îm părtăşire a celui nou-botezat. Interpretarea acestor trei taine a 
Dionisie în funcţie de cele ale iniţierii creştine se afirm ă mai clar la Sf. N 
Cabasila şi Sf. Simcon, care le plasează pe toate trei urmând ordinea litt 
botez, ungere / mir, îm părtăşire / koinonia.

62 Rânduiala sfinţirii Mirului era aici, în jurul anului 500 de mult 
ţională şi ocupa un loc important (cf. S. Brock, Jacob  of Edessa’s Discourse t 
Myron în Oriens Christianus, t. G3 1979, p 20sq); noul Catehism romano-* 
(1992) redă epicleza siriacă de la Antiohia (cap. 1297) care merge până la ε 
nare cu fragm ente din rugăciunea întâi de la rânduiala M asluhii: „trimite 
Tău Cel Sfânt şi sfinţeşte untdelemnul acesta . . .  untdelemn de bucurie, unţe 
de sfinţenie, îm brăcăm inte (sir.: untdelemn) împărătească, pavăză puternică 
vitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, veselie veşnică“.



huşi iii mugurii! ne pupo Nicolae I, c i w  uuguim pu credincioşi! btiigiirl, 
'ucAiul |κίιΙru JuMlifleniv» uceiile vtmilntlri /  tivumţirisimtu regulii miilii 
\ de pupii Inocenţiu I la 41 fi şl repunfl In vigoare de rogulainciilcle ca 
Inglene, care rezerva înüeiimarea /  i-osiipuiÎio episcopLIor.’"1 „Do aenm 
Inie i;e eriiilalizează printre conlrovoruialiştii greci legenda dublului 

a! Iul inilor, în timp ce latinii ajung, în sec. X III, să nege existenţa  
iliriniirii printre greci. în timpul lui Inocenţiu al III-lea (1198-1216) 
lnneen(iu al IV-lea (1243-1254), Roma nu a impus grecilor recunoaş- 
ea eniilinuării ca o taină distinctă de cea a Botezului.55 Acest lucru se 
Amplă sul) papa Alexandru al IV -lea (1254-1261), în 1260,56 apoi in 
i hirisirea de credinţă impusă împăratului bizantin Mihail al VIH-lea  
6 ΪΓ ' şi la conciliul de la Lyon (1274)58. . .  Polemiştii catolici au afirm at 
•mi-ii ea Biserica ortodoxă nu poseda o învăţătură sacram entală ferm ă  
Ini*· de a o primi pe cea a m arii scolastici (sec. X III) şi a con tra-re-  
iiioi (set:. XVI). A ceastă judecată manifestă o viziune vădit supern- 
IA. rări, dincolo de variaţii individuale ce au constituit un bun cu- 
o al iimânduror Bisericilor pentru mult timp, tradiţia ortodoxă se v a
le in mod remarcabil ferm ă şi coerentă: . . .  pentru Sf. Simson al Tesa- 
Icului (I 1429), taina este mai mult m ateria folosită în actul ungerii

îi-t André de Halleux, op. cit., p. 495.
!>!> Innconţiu al III-le a  scrie arhiepiscopului V asilc de Târnovo, autorizând 

!>;i ru ren mirului şi a celorlalte feluri de untdelemn pentru catehum eni şi bol-
I. i m  catedralele episcopale din Bulgaria şi Valahia, după obiceiul B isericii
Miie şi făcând o dizertaţic teologică asupra ungerii, menită să devină un loc 
le iiI magisteriului; el ju stifica  rezervarea ungerii post-baptism alc pe frunte
ciipitlui prin faptul că ca desemnează punerea mâinilor ele către Apostoli rela

ie capitolul opt al Faptelor. Ambii papi rânduiesc încă, pentru orientali, un- 
•II pe Inm tc / confirmarea între ungerile baptism ale, adică: de două ori ina-

I le Im ile/, dar cu untdelemn binecuvântat mai întâi pe faţă, apoi între umeri,
e dună ori după botez, dar cu hrismă sfântă, mai întâi pe cap, apoi pe frunte 
ci 11 (111 al IV-lea).

Mi „Bă fie învăţaţi între altele despre sacram entele bisericeşti, arătându-li-so 
i imul acestea adică: botezul, confirm area pe frunte cu hrismă de către epis- 

m liarislia , pocăinţa, hirotonia, extrem a-ungere de către preot cu untdelemn 
il şl căsătoria. Să fie avertizaţi de asemenea că cel ce gândeşte în alt fel cu 
Ire Iii cele şapte sacram ente pe care B iserica romană le învaţă şi de care sc 
, trebuie considerat ca eretic“ (Alexandru al IV -lea Constituţia Eccc isti, 3).

MV Mărturisire propusă de papa Clement al IV -lea (1265-1268) drept con- 
I prealabilă pentru unire: „aceeaşi Biserică romană ţine şi învaţă de asemenea 
mul şaplo sacramente bisericeşti: botezul este unul dintre e l e . . . ;  sacramentul 
Iminrll, pc care episcopii îl conferă prin punerea mâinii ungând pe cei bote- 
cnle nilul“.

AH Documentul de unire traduce sacramentum confirm ationis cu / m ysteriös 
ilimciiN. Dogma şeptimii sacram entelor va fi în cele din urmă canonizată in 
ml relei de-a şaptea sesiuni a conciliului de la Trident: „dacă cineva zice că 
ele Noului Testament sunt mai multe ori mai puţine decât şapte . . . s a u  că una 
rele şapte taine nu este taină propriu-zisă şi adevărată, să fie anatem a“ (Trid 

'I. cu ii 1 apuci Hr. Andrutsos, Sim bolica, ed. Centrului M itropolitan al O lte- 
i'ruiova, 1955, p 247, nota 1; cf. André de Halleux op. cit., p. 491, nota 7; 

( ’li Feliny, Dogmatica experienţei ecleziale ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 234; 
lllră severă a canonului la Preasfinţitu ! Photiös, Arhim andritul Philarète; P ă- 
•le l ’ulric(-t-), Noul Catehism catolic contra credinţei Sfin ţilor P ărin ţi - un riss- 
» iirlodox, cd. Deisis, Sibiu, 1994, p. 57-58).



«Ιπ’ΛΙ ri 11 il cl.10 MI'. Nlcnlnc C'iiDMMIKi (mcc. Λ ί ν ι  t» ne πι,πίιγ,ιι |hm< m·. . 
I'inilc iinlc Ircbnlc g/kiiU' ln »cricrik· Mf. IlitHilitlt* Areopiiglliir“ eure cIM 
tliiicn: ilum inare, sinaxă, umjurci a ;  ironlnizicc ordinea liUirgicâ π 
lioni creţiline. Acelaşi lucru se află şi la Mf. Tinxlor Slutii Lui ( I !12(i) 
Ioasaf de Efos61 (sec. X V ). Teologia ungerii corespunde în mod special 
logici sacram entale a Bisericii Siriace de Vest62: m ateria mântuiIoan.; 
cea considerată drept taina perm anentă. T recerea  ele la şase Iu 
Taine, în sec. X III-X V  a fost favorizată ele existenţa rânduielii sfai 
M irului, căreia S f. Dionisie i-a dat autoritate apostolică. Identific

59 Sf. Simeon (De sacram entis 1420, PG 155) afirm ă în principiu că sunt : 
Taine, ungerea / chrisma fiind cea de-a doua. între botez şi îm părtăşire; tc 
el o identifică cu untdelemnul şi Mirul dumnezeiesc, despre care asigură că a 
cedat punerii mâinilor Apostolilor, primind această putere prin rugăciunile şi ! 
cuvântările sfinte ale patriarhilor şi ale ierarhilor, şi intitulează capitolul; s 
sfinţire a sfântului mir / hagia teletè tou hagoiu myrou (urmând Sf. Dionisie' 
în loc să prezinte ungerea post-baptismală echivalentă sacramentului latin  al 
firm ării, descrie prepararea Mirului şi ceremonia binecuvântării sale solemne 
Jo ia  Mare (cf. în rom Pr. Prof. Ene Branişte, Sfin ţirea Sfântului şi Marelui 
în Biserica Ortodoxă Română, r.r. 3-4/1965, p. 220-225). Se va fi inspirat din 1 
rea Sf. Nicolae Cabasila, V iaţa în Hristos - după 1354 PG 150 (cf. P. Nellas. G 
animal îndumnezeit, ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 136-210 în special 150-151) uni 
se propune aceeaşi ordine? Oricum. Sf. Simeon se arată mult mai tadiţioinal a 
când tratează despre ungere sau M ir în cadrul problemelor baptism ale pe câr 
Nicolae, fără a reduce Mirul la ritul ungerii (el vorbeşte şi de sfinţirea bisi 
a împăratului, a moaştelor) totuşi nu-1 aminteşte deloc în capitolul dedicat . 
zului. Ioasaf, m itropolit de Efes, contemporan cu Sf. Simeon, este şi mai fidel 
minologiei dionisiene numind botezul: mysterion tou photismatos şi uns
teletè tou hagoiu myrou (ed. A. Almazov, Odesa, 1903); la puţin timp, patri 
unionist Grigorie al I II-le a  al Constantino polului (1443-1451) afirm ă cu dc 
convingere că ungerea post-baptism ală diferită a latinilor nu este altceva 
teletè tou myrou (PG 160, 136 D);

60 Contrar unei interpretări răspândite a capitolelor II -IV  din _ lucrar 
Despre ierarhia bisericească Sf. Dionisie nu prezintă tainele de iniţiere 
triadă, aşa cum sunt ele astăzi înţelese pentru că nu distinge mai multe tai 
cadrul ritualului de iniţiere creştină; pentru el ungerea e parte integrantă a 
zului şi e tratată în cap. despre Botez, iar în traiada: Botez (cap II) -  Sinaxă 
III) -  Sfinţirea Mirului (cap. IV), aceasta din urmă ru  se referă la ungerea 
baptism ală. ci la sfinţirea Mirului / teletc myrou, Mir ce reprezenta în vis 
sa o realitate diferită de cea a ungerii post-baptismale şi mult mai_ l®rgă dei 
ceasta, de vreme ce era folosit „pentru aproape orice lucrare ierarhică sfinţit 
de valoare egală cu Euharistia (cf. supra, nota 11).

61 Numărând şase taine, Sf. Teodor Siuditul precizează că a doua r 
ială a Sf. Dionisie este despre sinaxă sau îm oartăşire / peri sîrsaxeos c it’oim 1 
nias, iar Ioasaf de Efes, numărând şapte taine o numeşte simplu / metalèp 
participare pe cea de-a doua, ceea ce constituie o asim ilare a euharistiei dior 
cu prima îm părtăşire a celui nou-botezat. Interpretarea acestor trei taine a 
Dionisie în funcţie de cele ale iniţierii creştine se afirm ă mai clar la Sf. N 
Cabasila şi Sf. Simcon, care le plasează pe toate trei urmând ordinea litt 
botez, ungere / mir, îm părtăşire / koinonia.

62 Rânduiala sfinţirii Mirului era aici, în jurul anului 500 de mult 
ţională şi ocupa un loc important (cf. S. Brock, Jacob  of Edessa’s Discourse t 
Myron în Oriens Christianus, t. G3 1979, p 20sq); noul Catehism romano-* 
(1992) redă epicleza siriacă de la Antiohia (cap. 1297) care merge până la ε 
nare cu fragm ente din rugăciunea întâi de la rânduiala M asluhii: „trimite 
Tău Cel Sfânt şi sfinţeşte untdelemnul acesta . . .  untdelemn de bucurie, unţe 
de sfinţenie, îm brăcăm inte (sir.: untdelemn) împărătească, pavăză puternică 
vitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, veselie veşnică“.



llunill“,7' <ή pxucpi’bnro ti «hnboll»rmilul/lnIiKîl (Icoiioelimmul: Dumiit'- 
zrii c irtfll tlt* Mlmbullc/Uiinlc !m:Al nu potilu Γ1 pivzonl, ci nuinnl ivpro- 
zt-iilnl'7) muh n iconologiei (scnhiitlicn, pe tinnclc idolatriei păgâne: Dum
nezeii e ntAt de iconic încflt prezenţa Sa devine „actus purus, un absolut 
de pinirâ lipsit de caracterele personale, obiect de speculaţie fadă“ ,71 îin- 
pflrţil .'ii di Teren ţiat7'1). Iconologiei ca prezenţă şi simbol ca reprezentare  
corespund iconomiei Fiului, respectiv a D uhului Sfânt, neseparate una 
d e cealaltă: cea dintâi manifestată prin  întrupare, cea de-a doua, în pro
ces progresiv de descoperire ,75

2. Iconomia D uhului cunoscându-se progresiv, şi simboalele re fe-  
rllonrc la ea s-au dezvoltat progresiv  spre o tot mai desăvârşită limpe
zime:

- - punerea mâinilor în epoca apostolică;
• cununa/pecetea/veşm ântul (S f. E frem ) /  ungerea în epoca iu- 

deo-creşlină [cf. nota 19, 2 0 ] ;
m irul/untdelem nul sfinţit în Vechiul Testam ent şi în epoca eleno-

ereşlină.
Ţinând cont de faptul că epoca apostolică este deopotrivă iu-deo- şi 

eleno-creştină, putem afirm a că simboalele lucrării Duhului nu s-au e x 
clus reciproc niciodată, ci au convers în funcţie de mediul şi m entalita- 
lea locale76; totuşi, B iserica a reţinut cu  preferinţă  m irul; se ridică două 
Iul rebări:

a. De ce? Pentru  că mirul are  vechim e şi autoritate incontestabile 
(leş :i(), 22-33), pentru că este numele lui Iahve/H ristos vărsat (Cânt. 1, 
2), Hristos însuşi,77 pentru că se utilizează prin ungere, semn universal al 
desăvârşirii (nota 25) şi distinctiv al lui Mesia=PIristOiS=Unsul de către  
Doliul Sfânt (nota 12) şi, prin aceasta, semn al tu turor celor unşi de Du-

71 Sebastian Brock op. cit., p. 11.
72 Diac. Ioan I Ică jr ., Iconologia... în op. cit., p. 18.
72 Pr. Prof. Dr. Dum itra Stăniloae, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie 

l’nliiuui ed. Scripta, Bucureşti 1993, p. 5.
74 K. Ch. Felmy, cp. cit., p. 15; deşi autorul caută să dezvinovăţească „marea 

epocă a scolasticii occidentale“ pe motiv că ar fi fost identificată „precipitat cu 
fm rliil târziu al unei gândiri raţionaliste dezvoltate pe baze iraţionale“, p. 65.

75 Cf. Sf. Grigorie de Nazianz, Or X X X I  5 PG 36. 161-164 apud Vladim ir 
Lotmky Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, ed. Anastasia, f.a. p. 191— 192.

76 Un studiu aparte (poate că există deja) ar putea evidenţia însem nătatea 
fiecăruia dintre aceste simboale în mediile sem itic, elen/grecesc şi latin, ca şi în 
alto medii (germanic, de pildă).

77 1. Mirul nu apare în Noul Testam ent decât în legătură cu moartea lui H ris- 
luii (excepţie Apoc. 18, 13); fem eia păcătoasă / Maria L -a  m iruit spre îngroparea 
Lui (Ml 26, 7, 12; Mc 14, 3-8; Lc 7 37-38, 46; In 11, 2; 12, 3-5); fem eile au pregătit 
înlremnc şi m iruri / myra (Lc 23, 56), dar au venit la mormânt numai cu m ires
mele (Lc 24, 1), pentru că „mirurile se cuvin morţilor, iar Hristos putreziciunii S -a
nrălat străin“ (Sedealna învierii, glasul 2, rândul 1)): Hristos nu are lipsă de miru
rile· putreziciunii, pentru că El este Mirul neputreziciunii. Mirul vechi-testamen
tul· miitcrial face loc în istorie Mirului ipostatic.

2. înainte de întrupare, Dumnezeu Cuvântul „era un M ir ce rămânea asupra- 
Lui însuşi“ ; prin întruparea Sa, Cuvântul a miruns umanitatea cu Dumnezeirea Lui: 
Ml nil s-a vărsat din Logos în ea şi astfel s-a  prefăcut în u n g e r e ...  „mirul vărsat 
|x*nte ea este şi se numeşte pe drept cuvânt ungere/chrisma“ Sf. Nicolae Caba
n-lin ο-p. cit., PG 150, 569C-572A apud P. Nellas, op. cit., p. 150; sf. canon Maslu,
crtn,larea 4: „Mântuitorule, Cel ce eşti mirul cel nestricădos şi vărsat prin har“.



Imi Hfftnt h pro (iflnţlro: preoţii Vechiului ToHlnmont, npol regi! 
feţii cu pi'e-în-ehlp-ulre n Iu ΙΙγΙηΙοη şl creştinii ( 'l'artulian; nir 
Nuni TMiLmment cu în-chip-uirc n Sn.

h. Cu s-a  întâmplat cu celelalte simboale? Biserica U'-ci n  
huile, dar le-ci rcdirccţionat înspre toate actele sale sfinţitortro pi 
nimiiui Sfinte Taine /  M ysteria sau Rânduieli /  Teletai, Astfel,

—  punerea mâinilor a dobândit caracter primordial In P 
MÎU'liurisire, şi secundar la Cununie (punerea cununii prin mâin 
1 ului şi ale naşului) şi Maslu (punerea Evangheliei pe cel bolnav);

—  cununa a dobândit caracter primordial la Cununie;
—  pecetea s-a asimilat ungerii cu semnul X  sau + (semnul 

tos sau al Crucii) atât pre- cât şi postbaptismale;
—  veşm ântul a dobândit caracter secundar la Botez şi 

dini la Tunderea în monahism.
Teologia şi liturgica m irului urm ează aceeaşi progresivita  

uclării D uhului: dacă în perioada prim ară mirul se referea prim  
Hristos şi numele Său (J . Daniélou), mai apoi prim ordialitatea : 
[eră asupra lucrării şi prezenţei Duhului Sfânt: m ir-ungerea d 
toz este pecetea darului D uhului Sfânt  (Canonul 7 II Ec), iar T 
rului, „de aceeaşi treaptă şi lucrare cu ceea ce se săvârşeşte î 
[Sf. L itu rgh ie]“ (Sf. Dionisie: nota 11).

3. Potrivit, deci, Sf. Dionisie, două sunt tainele fundam ei 
Bisericii7S: „Euharistia-Taina Tainelor“ (1er. bis. III, I) şi „Sfinţ 
rului-de o treaptă cu ea “ (1er. bis. IV, I). Ele corespund iconomic 
respectiv a Duhului Sfânt şi se lucrează în mod neam estecat şi : 
bat, neîm părţit şi nedespărţit. Duhul Sfânt ne pregăteşte Botezul 
l-a  pregătit lui Hristos,79 dă viaţă în apele Botezului (Sf. E frem ; 
precum L -a  înviat pe Hristos (Rom 8, 11) şi iradiază prin s 
(M ir-ungere) asupra semenilor noştri şi a lumii întregi, precui 
diat din Hristos progorându-Se la Cincizecime şi făcându-L pre 
tu al euharistie (I Cor. 12, 3). M oartea şi învierea în chipul lui Hi 
lăşluiese arvuna Duhului în noi,80 iar A cesta ne sensibilizează 
tră i/v esti veşnic m oartea şi învierea Domnului în Euharistie (I 
26). Ilum inarea, Botezul sau Ritualul de iniţiere cuprinde toai 
trei elem ente: m oartea şi învierea în chipul lui Hristos ca naţ

78 Reform a a avut această intuiţie, criticând şeptimea Tainelor dc 
de rom ano-catolici (nota 58) dar ruperea totală de tradiţia şi conştiinţe 
nu i-a  permis să meargă mai la adânc pentru a-i descoperi sensul. Oriei 
înţelegerea acestuia ar putea aduce mult rod în dialogul ecumenic.

79 Botezul lui Hristos la Iordan nu este Botezul cu care ne bot 
ci doar pregătirea acestuia (Crucea [Lui] este Botezul [nostru] / stauro 
to baptism a - Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Romani, PG  60, 480) prin an 
Duhului cu apa (nota 68; cf. rânduiala Botezului: untdelemnul prebap 
amestecă în apa Botezului).

80 „căci dacă n -ar fi şi acum arvuna Duhului, n -ar fi botezul, n -ar i 
păcatelor, n -ar fi dreptate şi sfinţire, n-am  primi înfierea, nu ne-am 1 
taine; căci trupul şi sângele mistic nu s -a r face niciodată fără harul Duhc 
avea preoţi, căci nici n -ar fi fost cu putinţă aceste hirotonii fără acea p 
Duhului. Şi ar putea fi munite şi alte multe simboale ale Duhului“ - S f Ic« 
tom, Cuvântări la praznice împărăteşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 
1942, col. Izvoarele Ortodoxiei, Omilie despre învierea morţilor, p. 193 (P
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nou clin Durnrwzou, eălflplulrea D uhului pl re-iictuaU ztnva/re-trâlm i/pn-  
tneiilrea uvpnlcfl a acestora In Euharistia. Prin apă II îmbrăcăm pu llris-
tns („trupul austru ura îm brăcăm intea Ta" - no La li») şl nu îmbrăcăm cit 
Duhul („D uhul Ttlu ura veşm ântul nostru") pentru  ca veşnic să-L li rit
ului pe Hristos şi să-L dobândim  p e  D uhul („A m  văzut Lum ina cea ade
v ă r a t ă a m  prim it D uhul Cal ceresc"). Euharistia va fi centrul întregii 
vieţi creştine, ca actualizare a ritualului de iniţiere, iar M irul o va face  
simţită, vărsăndu-se perm anent din  altarul d e jertfă  care este Iisus (lor. 
lila IV, III, 12).

4. Ritualul de iniţiere este, prin urm are:
indisolubil: am ânarea sălăşluirii Duhului înseamnă lipsa desă- 

vân,ii iii/plenitudinii,82 iar anularea ei, hibridizarea83 noilor-născuţi/neo- 
fiţ iilor;

unic/irepetabil: nimeni nu se naşte de două ori, dar 
- t ipologic spre re-actualizare: toate actele /  Tainele Bisericii se 

mpurlează la el: Euharistia îl retrăieşte zilnic, M ărturisirea şi Maslul ii 
η· abilitează,*4 Preoţia, Cununia, Tunderea în monahism şi înm orm ântă
ri 'ii îl ro-închipuie,85 Sfinţirea Mirului şi a Aghiasmei îi răs-frânge lucra
rea asupra întregii făpturi.

lată de ce  Biserica nu  îşi num ără Tainele, ci le raportează în m od  
η ui Iar la ritualul d e  iniţiere în funcţie de viaţa ierarhică, socială sau 
biologică a m ădularelor sale şi în funcţie d e accidentele ei. A stfel, toate 
aclclc Bisericii care în-chip-uie iconomia lui Hritsos prin sim boalele D u
hului sunt Taine. Ilum inarea e o Taină. Euharistia e o Taină. M irul e o 
Taină. Şi M ir-ungerea  e o Taină, dar alături de ea şi toate celelalte acte  
di· m ir-ungere (a Bisericii, a îm păraţilor . . . )  sunt Taine.

DANIEL POPA  
student teolog, anul IV

HI Hristos este Lumina: „lumină din lum ină; lumină lină“.
112 Nu este lipsit de sem nificaţii faptul că ea apare istoric în acelaşi spaţiu 

(Occidentul) şi în acelaşi timp (sec. V) cu învăţătura despre purcederea Duhului 
Ml/lat şi de la Fiul/Filioque.

Hi! Cum hibridizarea generează disjuncţii ale caracterelor părinteşti, nu e 
tir m irare că lipsa Mirului din teologia şi liturgica protestantă şi neoprotestantă 
n « Iun la nenumărate „disjuncţii“ confesionale.

H4 Păcatul nu omoară omul cel nou, ci îl alterează; de aceea, cel ce a păcă
li ill teologic/teoretic ( = erezia) sau moral/practic ( =  fapte rele) nu se botează din 
unu, dur se pecetluieşte ca semn al re-punerii în lucrare a tuturor posibilităţilor 
dobândite la Botez, adică se mir-unge, în cazul dintâi (vezi Ilânduiala prim irii ere- 
llrllor) sau i se pun m âinile în cazul de-al doilea (Spovedania); Maslul trim ite Ia 
M ărturisire (M olitvelnicul chiar prevede la începutul rânduielii ea Maslul să fie 
procedat de M ărturisire) potrivit concepţiei celor vechi, că boala e cauzată to i- 
tleiuiiui de greşeală / păcat (In 9, 2); pe bolnav se pun m âinile (Evanghelia) şi este 
(mlr)-uns cu untdelemn în Numele (cf. nota 66); există o legătură între m ir şi unt
delemnul de la Maslu (cf. nota 62„ 66, 77/2).

Il!î Hirotonia (Preoţia) are loc în ju ru l altarului, dar „atotdumnezeieseül nos
tru mltar este I is u s . . .  şi desăvârşirea dumnezeiescului altar se face prin turnă
rile proasfinte ale atotsfinţitului m ir“ (Sf. Dionisie, 1er. E is. IV, I II , 12 în op. cit., 
p. HH); Cununia trim ite la hirotonie prin aceleaşi cântări, dar în ondine inversată, 
şl Iu ritualul de iniţiere prin purtarea cununii; Tunderea în monahism este în mod 
limpede un Botez: tunderea, urm ată de îm brăcarea veşmântului şi cântarea Câţi 
In l lr ls to s . . . ,  ca şi înm orm ântarea: afundarea în groapă şi stropirea cu untdelemn.
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