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Despre Sfintele Taine

Care este articolul X din Simbolul Credin]ei?

Acest articol este:

„M\rturisesc un Botez întru iertarea p\catelor”.

De ce se vorbe[te despre Botez
în Simbolul Credin]ei?

Pentru c\ Botezul este u[a prin care omul intr\ în Biseric\,

el este cea dintâi dintre cele [apte Sfinte Taine.

Ce sunt Sfintele Taine?

Sfintele Taine sunt acele lucr\ri sau acte sfinte v\zute, înte-

meiate de Hristos [i s\vâr[ite de Biseric\ prin episcopul [i preo]ii

s\i, prin care se împ\rt\[e[te primitorului harul dumnezeiesc,

nev\zut [i mântuitor. Sunt lucr\ri v\zute, pentru c\ omul e tru-

pesc, cum zice Sfântul Ioan Gur\ de Aur: „Dac\ ar fi netrupesc,

]i-ar da aceste daruri a[a cum sunt, netrupe[ti. Dar fiindc\ su-

fletul e împreunat cu trupul, cele duhovnice[ti ]i le d\ în semne

supuse sim]urilor”1.

Cine este s\vâr[itorul Sfintelor Taine?

Ca izvor al Sfintelor Taine, Mântuitorul Hristos este [i s\-

vâr[itorul lor, prin mijlocirea arhiereului [i a preotului. Ca unul

Care este prezent f\r\ întrerupere în Trupul S\u tainic, adic\ în

1 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilia 82 la Matei 4, Migne, PG, LVIII,

col. 743.
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Biseric\, Hristos [i numai El este s\vâr[itorul Sfintelor Taine.

Episcopul [i preotul nu sunt decât organele v\zute, sfin]ite ale

Arhiereului [i Preotului nev\zut Hristos, sunt iconomii Tainelor

lui Dumnezeu, cum zice Sf. Apostol Pavel: „A[a s\ ne soco-

teasc\ pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos [i iconomi ai

Tainelor lui Dumnezeu” (I Cor. 4,1). Lucrul este atât de ade-

v\rat, încât Sfintele Taine î[i p\streaz\ puterea, oricare ar fi via-

]a preotului. Sfântul Ioan Gur\ de Aur zice: „Dac\ harul ar c\uta

pretutindeni vrednicia, n-ar fi nici Botez, nici Trup al lui Hristos,

nici aducere înainte prin ace[tia. Dar cum Dumnezeu obi[nu-

ie[te s\ lucreze [i prin cei nedemni, harul Botezului nu este v\-

t\mat întru nimic de via]a preotului”2. 

Care este num\rul Sfintelor Taine?

Sfintele Taine sunt în num\r de [apte: Botezul, Mirunge-
rea, Poc\in]a, Împ\rt\[ania, Preo]ia, Nunta [i Maslul. Acest
num\r e acela al darurilor Sfântului Duh (Isaia 11,2-3) [i r\s-
punde trebuin]elor duhovnice[ti ale omului. „Na[terea duhovni-
ceasc\” este dat\ prin Botez; „cre[terea”, prin Mirungere; „hrana”,
prin Sfânta Împ\rt\[anie; „puterea de a înv\]a, sfin]i [i conduce”
(Matei 28,19), prin Hirotonie sau Preo]ie; „înnoirea moral\”,
prin poc\in]\; „sfin]irea [i t\ria leg\turii c\s\toriei”, prin Taina
Nun]ii; „t\m\duirea de bolile trupe[ti [i suflete[ti, precum [i ier-
tarea p\catelor care le-au cauzat”, prin Maslu.

Ce este Botezul?

Botezul este acea Sfânta Tain\ care, prin lucrarea v\zut\ a
întreitei cufund\ri în ap\ [i chemarea Sfintei Treimi, împ\rt\-
[e[te harul care [terge p\catul str\mo[esc [i celelalte p\cate [i
face pe cel ce o prime[te membru al Bisericii, n\scut la o via]\
nou\ în Hristos, dup\ cum zice Sfântul Apostol Pavel: „Au nu

2 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilia 8,1, la „Scrisoarea c\tre Corinteni”,

Migne, PG, LXI, col. 69.
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[ti]i c\ to]i câ]i în Hristos Iisus ne-am botezat întru moartea
Lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El în moarte, prin
botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din mor]i, prin slava
Tat\lui, a[a s\ umbl\m [i noi întru înnoirea vie]ii” (Rom. 6,3-4).
Botezul deschide Împ\r\]ia cerurilor celor ce-l primesc, dup\ cu-
vântul Mântuitorului: „De nu se va na[te cineva din ap\ [i din
Duh, nu va putea s\ intre în Împ\r\]ia lui Dumnezeu” (Ioan 3,5).
Sfântul Grigorie Teologul zice c\ Scriptura cunoa[te trei feluri
de na[teri: cea trupeasc\, cea din botez [i cea din înviere. F\r\

na[terea prin Botez, nu este cu putin]\ na[terea prin Înviere3.

De unde [tim c\ Botezul este o Tain\
[i nu un simbol?

{tim din cuvintele Mântuitorului c\tre Nicodim: „De nu se

va na[te cineva din ap\ [i din Duh, nu va putea s\ intre în Îm-

p\r\]ia lui Dumnezeu” (Ioan 3,5). De aici rezult\ c\, în lucrarea

v\zut\ a cufund\rii în ap\, la Botez, mai este [i o lucrare nev\-

zut\ a Sfântului Duh, prin care are loc o na[tere din nou sau, cum

spune Sfântul Apostol Pavel, o „înnoire a vie]ii” (Rom. 6,4;

Tit 3,5). Sfântul Apostol Petru arat\ tot atât de l\murit c\ Botezul

se face „spre iertarea p\catelor” (Fapte 2,38), iertare care se d\

prin cur\]irea [i sfin]irea nev\zut\ a Sfântului Duh.

De unde rezult\ necesitatea de a se boteza
to]i oamenii pentru ca s\ se mântuiasc\?

Rezult\ din urm\toarele:

1. To]i oamenii sunt întina]i de p\catul str\mo[esc (Iov 14,4;

Ps. 50,6; Rom. 5,12; Efes. 2,3).

2. Cei întina]i de acest p\cat nu pot intra în Împ\r\]ia lui

Dumnezeu (I Cor. 15,50; Apoc. 21,27).

3 Sfântul Grigorie Teologul, Cuvânt la Sfântul Botez 2, Migne, PG,

XXXVI, coll. 360, 361.
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3. Numai Botezul cre[tin, cu ap\ [i Duh, poate [terge acest

p\cat, f\când din omul vechi f\ptur\ nou\, potrivit cuvântului

Mântuitorului c\tre Nicodim (Ioan 3,3-7).

Deci orice om are neap\rat\ trebuin]\ de Botezul cu ap\ [i

Duh, spre a se putea mântui. A[a fiind, [i copiii trebuie bote-

za]i, pentru a nu-i l\sa lipsi]i de împreunarea cu Hristos [i pentru

a nu se întâmpla s\ moar\ necur\]i]i [i nemântui]i.

Când a fost instituit\ Sfânta Tain\ a Botezului?

Sfânta Tain\ a Botezului a fost instituit\ de Mântuitorul dup\

sl\vita Sa Înviere, prin porunca dat\ Apostolilor [i, prin ei, Bi-

sericii: „Mergând, înv\]a]i toate neamurile, botezându-le în nu-

mele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh” (Matei 28,19; Marcu

16,15-16). Plin\tatea harului a fost dat\ numai dup\ pogorârea

Duhului Sfânt, la Cincizecime (Fapte 2,1-5; 19,6). Deci de atunci

s-a pus [i Botezul în lucrare.

Ce condi]ii se cer pentru primirea Sfântului Botez?

Cel ce se boteaz\ trebuie s\ se poc\iasc\ de toate p\catele

s\vâr[ite [i s\ cread\ în Iisus Hristos ca în Dumnezeu [i ca în

Mântuitorul lumii, cum îndeamn\ Sfântul Petru pe viitorii primi

cre[tini: „Poc\i]i-v\ [i s\ se boteze fiecare dintre voi în numele

lui Iisus Hristos, spre iertarea p\catelor voastre, [i ve]i primi da-

rul Sfântului Duh” (Fapte 2,38).

Copiii, neîndeplinind cele dou\ condi]ii, de ce sunt
boteza]i?

Copiii sunt boteza]i pentru a li se [terge p\catul str\mo[esc.

Botezul lor se face prin credin]a altora. Unele dintre minunile

Mântuitorului au fost s\vâr[ite asupra anumitor persoane nu pen-

tru credin]a lor, ci pentru credin]a altora. Se cunoa[te cazul sl\b\-

nogului care a fost adus înaintea Mântuitorului, prin deschiderea

acoperi[ului casei în care Se afla Domnul, [i vindecat pentru

credin]a celor care îl purtau: „Iar Iisus, v\zând credin]a lor, a


