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Abstract: Addressing mostly priests and Religion teachers, but also any beli-
ever, the entire publicistic series that we commence at this point desires, in a 
straightforward, plain and clear manner (without proposing thematic biblical the-
ology approaches, but by means of a rigurous selection of minimally commented 
texts), to bring forth again The Truth of the Holy Sacraments before the readers, 
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Saviour, Jesus Christ, present, alive and active in all undertakings of His Church
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II

M I R U N G E R E A

NOTĂ  PRELIMINARĂ
Dumnezeiasca făgăduință a Domnului nostru Iisus Hristos, făcută în ziua 

Înălțării Sale cu trupul la cer: „[...] iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârșitul veacului […]” (Matei 28, 20), s-a înfăptuit deja de mult și se va 
înfăptui mereu, până la a doua Sa venire. Cum ? Prin Sfintele Taine ale Bisericii, 
prin care Iisus Domnul este și va fi prezent în mod real și substanțial în Biserică 
și în istorie, revărsând în chip văzut și necontenit harul Său cel nevăzut peste 
toți oamenii și peste toată făptura, spre sfințirea și mântuirea întregii creații.

Cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Efeseni 4, 5: „Este un domn, o 
credință, un botez”, îi determină pe toți creștinii să susțină că într-adevăr au 
un singur Domn - Iisus Mântuitorul; o singură credință – cea întemeiată pe 
cuvântul Evangheliei și un singur Botez – prin care toți „se îmbracă în Hristos”. 
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Din păcate însă, lucrurile se prezintă cu totul altfel în realitate, pentru că sin-
gurul Domn este înțeles felurit, singura credință este interpretată încă și mai 
variat, iar singurul Botez este înțeles și practicat atât de diferit, încât mulți nici 
nu-l mai consideră unic.1 Dar de fapt, în aceeaşi manieră sunt înţelese şi prac-
ticate astăzi şi celelalte Sfinte Taine.

Această situație ne amintește de Pilat, care se întreba oarecând: „Ce este 
Adevărul? ” (Ioan 18, 38), fără a fi în stare să-L întrezărească măcar, deși Îl 
avea întreg şi absolut, chiar în fața ochilor.

Adresându-se cu precădere preoţilor şi profesorilor de Religie, dar şi oricui doreşte 
a se documenta, studiul de față, ca şi întregul serial publicistic pe care astfel îl des-
chidem, doreşte ca într-o manieră directă, simplă și clară, fără a-şi propune abordări 
tematice de înaltă teologie biblică, dar printr-o riguroasă selecție de texte minimal 
comentate, să aducă din nou Adevărul Sfintelor Taine în fața cititorilor, oricine ar fi 
ei, sau – de ce nu ? – să-i conducă pe cititori înaintea Adevărului, Care „și ieri și azi 
și în veac este același” (Evrei 13, 8): Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, prezent, viu și activ în toate lucrările sfinte ale Bisericii Sale.

Întrucât terenul pe care-l vom „explora” în căutarea Adevărului suprem, 
este canonul Noului Testament, se impune ca în privința acestuia să ținem cont 
de următoarele aspecte.

a). Mai întâi, să nu uităm că în majoritatea lor, cărţile Noului Testament 
sunt scrieri ocazionale. Unele sunt adresate unor comunități locale, altele unor 
Biserici regionale, altele unor persoane particulare, iar altele au un caracter 
enciclic. Scopul lor diferă în funcție de necesitățile destinatarilor, iar autorii 
lor sunt și ei diferiți; unii fac parte dintre Apostolii Domnului, iar alții sunt 
doar ucenici apostolici, nefiind martori direcți ai evenimentelor pe care, totuși, 
le descriu în mod unitar cu ceilalți. 

b). Este extrem de important să mai reținem că în canonul Noului Testament 
nu ni s-au păstrat decât 27 de cărți, față de câte se vor fi scris în realitate, adică 
mult prea puține pentru a ne oferi răspunsuri pe măsura așteptărilor noastre,  
la toate problemele pe care le avem de elucidat.

c). Așadar, ar fi o gravă lipsă de onestitate din partea cuiva, să pretindă că 
doar în aceste 27 de cărți se pot „stinge” inutilele și interminabilele polemici 
doctrinare dintre confesiunile creștine de astăzi.

d). Prin urmare, lecturând ca pentru scopuri de studiu și fără prejudecăți cărțile 
Noului Testament, vom găsi în ele mai toate indiciile pe care le căutăm în legătură 
cu Sfintele Taine și Ierurgii bisericești, iar dacă totuşi se întâmplă să nu aflăm chiar 
totul, aşa cum de regulă pretindem, înseamnă că spre deosebire de noi şi de vremea 
noastră, pe atunci nimeni n-a avut îndoieli sau orientări părelnice, n-a ridicat obiecții 
și nici n-a pus vreo interdicție, toate fiindu-le clare tuturor. 

e). Şi, ca o ultimă precizare, chiar dacă în opiniile moderniste, citările 
neabreviate (nume de sfinţi, de autori şi de cărţi biblice, sau denumiri de locuri, 
de cărţi şi de slujbe religioase), sunt considerate depăşite şi chiar neacademice, 
ne asumăm totuşi răspunderea de a exprima în întregime şi în scris, aceste 
nume şi denumiri sfinte, aşa cum de fapt, verbal, o facem tot timpul.
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Niciodată nu ne va fi prea mult, prea greu, sau „neacademic”, să arătăm 
celor pomeniţi în acest fel, respectul cuvenit.

Menţionăm că prezenta notă va precede, cu titlu preliminariu,  fiecare din 
celelalte Sfinte Taine, care urmează a fi prezentate.

AUTORUL
PARTEA I

CONSIDERENTE GENERALE
DESPRE MIR ÎN GENERAL ŞI DESPRE SFÂNTUL ŞI  
MARELE MIR  ŞI TAINA MIRUNGERII, ÎN SPECIAL 

În Ortodoxie, Mirungerea reprezintă acea Sfântă Taină prin care se conferă 
celui nou botezat darurile sau harismele Duhului Sfânt1, ea fiind inseparabilă de 
Sfânta Taină a Botezului şi confirmând imediat, sau „oficializând” pe loc statutul 
de „făptură nouă” (II Corinteni 5, 17) al proaspătului creştin,  prin ungerea lui, 
cu Sfântul şi Marele Mir, chiar la scoaterea din cristelniţă, pe principalele părţi 
ale trupului: la frunte, ochi, nări, gură şi urechi, pentru sfinţirea simţurilor, pe 
piept şi pe spate, spre sfinţirea inimii şi întărirea voinţei, la mâini şi picioare, 
pentru binecuvântarea tuturor faptelor şi cărărilor vieţii sale.2

Formula sacramentală a acestei ungeri speciale este „Pecetea Darului Duhului 
Sfânt. Amin!” şi este preluată din textul Epistolei II Corinteni 1, 21-22: „Iar Cel 
ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, în Hristos şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu, 
Care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului în inimile noastre”. Despre 
vechimea întrebuinţării respectivei formule, ca şi a ritualului în sine al Mirungerii, 
păstrat neschimbat până astăzi, ne dă mărturie Canonul al şaptelea al Sinodului 
II Ecumenic, care o şi citează ca atare, ceea ce înseamnă că la acea dată  (anul 
381), ea era deja de mai mult timp generalizată în practica liturgică a Bisericii.3

Denumirea de „Mir-ungere” este grecească („to mýron hrisma; lat. „únc-
tio”), definind materia Tainei: Sfântul şi Marele Mir.

Dar ce este mirul („to mýron”) în general ? Cel mai cunoscut este „mirul 
de nard”, un produs uleios, extrem de parfumat şi de preţios, cu care, în 
vechime, se ungeau regii, marii preoţi şi alte personalităţi marcante, atât în 
anumite momente solemne din viaţă, cât şi la moarte.

Ca mod de obţinere „mirul de nard se storcea din rădăcina şi cotorul unei 
anumite plante („nardostáchys iatamánsi”) foarte bine mirositoare şi foarte 
mult apreciată în antichitate, care creştea în părţile de sud şi cele de est ale 
Indiei. De aici era adusă cu caravanele în Palestina. Un centru renumit pentru 
fabricarea mirului de nard era (şi) Tarsul Ciliciei. Pentru a se putea păstra 
multă vreme nealterate, mirurile veritabile se puneau în vase de alabastru. 
Piatra de alabastru se găsea din abundenţă în Asia Mică, India, Egipt (în zona 
Tebei) şi în Siria, în apropierea Damascului... Forma cea mai obişnuită a vaselor 
de alabastru, în care se păstrau mirurile, era cea con, sau chiar şi cea de corn. 
După ce se umplea până sus, gâtul îngust se închidea ermetic şi se sigila. Pentru 
folosirea mirului de nard, se rupea gâtul vasului de alabastru” (cf. Vasile 
Gheorghiu, Evanghelia după Matei, p. 702).4
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Dar în exprimarea noastră cultică, prin „Mir” se înţelege Sfântul şi Marele 
Mir, cel folosit în Taina Mirungerii, la târnosirea bisericilor, a altarelor, la 
sfinţirea antimiselor, precum şi la reprimirea în Ortodoxie a celor căzuţi din 
dreapta credinţă.

Sfântul şi Marele Mir este net deosebit, calitativ, de mirul de nard, precum 
şi de  celelalte miruri, parfumuri şi esenţe aromate din industria cosmetică a 
tuturor timpurilor, atât din punct de vedere al compoziţiei şi al preparării, cât 
şi al utilizării lui.

El se obţine din untdelemn curat de măsline, în amestec cu vin de cea mai 
bună calitate şi cu multe şi felurite balsamuri, esenţe şi plante aromate indigene 
şi orientale, însumând aproximativ 38 de soiuri. Este cunoscut faptul că pentru 
obţinerea a 300 litri de Mir, e nevoie de mai mult de 1 tonă de astfel de ingre-
diente. Mai ştim de pildă, că pentru prepararea Sfântului şi Marelui Mir din 
anul 2010, s-au folosit 720  litri de vin, 360 litri de ulei de măsline, 100 litri 
de uleiuri esenţiale şi aproximativ 12 găleţi de diferite plante aromate.

O astfel de preparare a Sfântului şi Marelui Mir se face la intervale de câţiva 
ani 5, printr-o atentă selecţie a ingredientelor, apoi prin amestecarea şi fierberea 
lor progresivă, în primele trei zile din Săptămâna Patimilor. Pe urmă, în Joia Mare, 
în cadrul Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare (unită cu Vecernia), imediat după 
pregătirea Sfintei Împărtăşanii pentru bolnavi (pentru un an de zile), se oficiază 
slujba solemnă de sfinţire a Sfântului şi Marelui Mir, de către toţi membrii Sfânului 
Sinod, în frunte cu Patriarhul ţării. Astfel sfinţit, Sfântul şi Marele Mir urmează a 
fi distribuit – prin intermediul eparhiilor – la toate bisericile din Patriarhie.

Din acest moment, Sfântul şi Marele Mir devine un autentic vehicul purtător 
al infinitelor energii ale Duhului Sfânt, reprezentate prefigurativ prin mulţimea 
ingredientelor aromate din care a fost preparat. La rândul lor, chiar din momen-
tul administrării, aceste nenumărate daruri şi puteri ale Duhului Sfânt, vor 
începe a activa, progresiv, tot atâtea virtuţi morale în viaţa celui încreştinat, 
virtuţi pe care, în Galateni 5, 22-23, Sfântul Apostol Pavel le defineşte generic 
drept „roadă a Duhului”: „Iar roada Duhului este: dragoste, bucurie, pace, 
îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, credinţă, blândeţe, înfrânare, 
curăţire”, iar în concluzie, afirmă: „Împotriva unora ca acestea nu este lege!” 
(v.23), adică, pe lângă infinitatea lor numerică, nici din punct de vedere valoric, 
nu pot fi depăşite de nimic. De aceea, în înşiruirea de mai sus, denumirile lor 
nici nu sunt articulate, pentru că fie separat, fie împreună, ele întotdeuna sunt 
nelimitate. În Biserică, modul material concret şi văzut al realei împărtăşiri a 
noului botezat de toate aceste daruri, a fost mai întâi „punerea mîinilor”, iar 
mai apoi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir (Mirungerea).

Sfinţii Părinţi ne învaţă că Mirungerea trebuie aplicată imediat după momen-
tul Botezului şi nu amânată cu anii 6, căci se poate întâmpla ca unii dintre cei 
nemiruiţi să moară, rămânând astfel pentru totdeauna, lipsiţi de cele mai pre-
ţioase daruri de viaţă şi de mântuire.

Dacă efectele juridice ale Botezului, ca: iertarea de osânda păcatului stră-
moşesc, precum şi integrarea „făpturii celei noi” în comunitatea liturgică fami-
lială şi eclezială, îl unesc pe cel încreştinat cu Biserica lui Hristos sub aspect 



33Temeiuri biblice noutestamentare

comunitar, despre efectul juridic al Mirungerii, aflăm de la Sfântul Apostol 
Pavel că prin această Sfântă Taină, comuniunea relizată prin Botez se amplifică 
până la nivelul de „îmbrăcare” propriu-zisă a acestuia cu Hristos: „Căci câţi 
în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat” (Galateni 3, 27).

Iar această „îmbrăcare în Hristos” nu este un act extern şi pasiv, ci o experienţă 
din ce în ce mai conştientă şi mai activă, dar şi din ce în ce mai personală şi mai 
specifică vieţii fiecărui creştin, căci „numai morţii nu simt când sunt îmbrăcaţi”, 
spunea Sfântul Simeon Noul Teolog (în Cuvântarea morală, IV) 7. Ba mai mult, 
este dovedit biblic faptul, că numele celor „îmbrăcaţi în Hristos” au fost scrise deja 
şi „în cer” în Cartea Vieţii (cf. Luca 10, 20; Evrei 12, 23; Apocalipsa 3, 5 şi 13, 8).

În continuare, urmând derularea firească a rânduielii bisericeşti, după Botez, 
Mirungere şi prima tundere în chipul Crucii (ca semn de supunere înaintea lui 
Dumnezeu şi ca cea dintâi smerită jertfire a frumuseţii lui trupeşti), pruncul 
este adus în faţa altarului spre îmbisericire şi împărtăşire şi, cu aceasta, inte-
grarea sa în Biserică este înfăptuită 8, urmând ca în timp, odată cu vârsta, ea 
să devină şi completă, prin împărtăşirea lui şi de celelalte Sfinte Taine.

Aşadar, oricare ar fi fost denumirile Mirungerii în cărţile Noului Testament: 
fie „punerea mâinilor” (Fapte 8, 15-17; 19, 6; Evrei 6, 2), fie „întărire”, 
„ungere”,  sau „pecetluire” (II Corinteni 1, 21-22; I Ioan 2, 20, 27), cert este 
că toate se refereau la una şi aceeaşi Sfântă Taină a Mirungerii, contemporană 
cu cea a Botezului, inseparabilă de aceasta şi aflându-se în practica apostolică 
încă de la începuturile Bisericii. Mirungerea este „puterea de sus” cu care Iisus 
Domnul promite să-i „îmbrace” pe Sfinţii Săi Apostoli (Luca 24, 49; cf. şi 
Ioan 14, 16-17, 26; 15, 26; 16, 7-14; Fapte 1, 8). În fapt, această „făgăduinţă”, 
care este şi care vine şi din partea Tatălui (Luca 24, 49), s-a şi împlinit la 
Cincizecime (Fapte 2, 1-4) şi se va împlini mereu, până „în zilele din urmă” 
(Ioil, 3; Fapte 2, 16-21), ca o „turnare” din plinătatea Duhului Sfânt „peste tot 
trupul” celor ce au fost şi vor mai fi botezaţi.

Deci, Mirungerea – ca şi toate celelalte Sfinte taine – are drept sursă pe Duhul Sfânt, 
iar ca Săvârşitor real, dar nevăzut, pe Hristos Domnul; săvârşitorii văzuţi, pământeşti, 
sunt episcopii şi preoţii 9, iar primitorii sunt toţi creştinii de curând  botezaţi. 10 

PARTEA a II-a

SFINTELE  EVANGHELII SINOPTICE DESPRE 
TAINA MIRUNGERII

CAPITOLUL  I

MIRUNGEREA ÎN SFÂNTA  EVANGHELIE  DUPĂ  MATEI
a). Matei 3, 11: „Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine 

după mine este mai puternic decât mine... Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt 
şi cu foc”.

Nimeni, din momentul rostirii acestor cuvinte şi până astăzi, nu s-a îndoit 
nici măcar o clipă, că dacă în sintagma: „cu Duh Sfânt şi cu foc” nu e 
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menţionată şi apa, aceasta n-ar fi necesară în săvârşirea Tainei Sfântului Botez. 
Din contră, însăşi denumirea de „botez” (de la gr. „baptizo”= a afunda în apă), 
implică cu necesitate existenţa şi utilizarea apei (sfinţite), în care se afundă 
cel ce se botează.

Dar sensul plenar al textului de mai sus este că noul Botez - cel creştin - nu 
se face numai cu apă (fie ea şi sfinţită), ci este asociat întotdeauna cu focul 
purificator şi cu darurile speciale ale Duhului Sfânt (Galateni 5, 22-23), con-
ferite celui botezat, imediat după scoaterea lui din apă, prin Taina Ungerii cu 
Sfântul şi Marele Mir. Numai aşa poate fi el o „făptură nouă”, un om hristologic 
(II Corinteni 5, 17).

b). Matei 3, 16: „Iar botezându-Se Iisus, îndată ce a ieşit din apă, iată 
cerurile I S-au deschis şi El a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un 
porumbel şi venind peste El.”

Prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt cu prilejul botezării Domnului în Iordan, 
nu are nicio legătură cu ceea ce se petrece în mod obişnuit la fiecare botez. La 
Iordan, rolul Duhului Sfânt nu era de a-I oferi lui Iisus, asemenea oricărui om 
care se botează, darurile Sale speciale şi cereşti, daruri pe care Fiul lui Dumnezeu 
le deţine în mod firesc, din veci şi încă la modul absolut. Duhul Sfânt S-a 
pogorât însă în chip văzut, ca un porumbel, peste Iisus Domnul, spre „a ade-
veri” (dovedi, sau confirma) că Cel ce tocmai a primit botezul lui Ioan este şi 
Fiu al Omului pământesc, dar şi Fiu al Omului ceresc, este „Fiul iubit” şi 
mărturisit astfel de către Tatăl Său Cel ceresc, pentru că a venit să-Şi înceapă 
opera Sa mesianică, de mântuire a lumii. Deci Duhul Îl arată acum lumii pe 
Mântuitorul ei! Acum, Duhul Îl mărturiseşte ca atare, dimpreună cu Tatăl, pe 
Fiul „Cel uns” din veci ca Mesia (cf. Isaia 61, 1-2; Fapte 10, 38) şi Se arată 
şi pe Sine ca împreună lucrător cu Fiul Tatălui, la izbăvirea lumii. Toţi cei ce 
vor primi Botezul Fiului, vor primi şi „pecetea Duhului Sfânt” prin Taina 
Mirungerii, cu toţii devenind „hristoşi” (unşi), fiecare primindu-şi propria 
misiune în viaţă şi în Biserică, sub călăuzirea „Duhului     adevărului.” 11

c). Matei 10, 19-20: „Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi 
cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi, fiindcă 
nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru Care grăieşte întru voi.”

Aici se face referire la un alt gen de „mirungere”, la o acţiune specială, în 
circumstanţe dramatice, a Duhului Sfânt. Cum bine ştim, darurile Duhului 
Sfânt cu care sunt pecetluiţi creştinii prin Taina Mirungerii, sunt infinite, incon-
testabile şi imprescriptibile (cf. Galateni 5, 22-23) şi se manifestă plenar doar 
în circumstanţe de înaltă trăire duhovnicească, cum au fost marile acţiuni 
misionare, sau situaţiile dramatice şi extrem de dureroase, ale prigoanelor din 
viaţa Bisericii. De aceea şi Sfântul Apostol Pavel arăta că în veacul apostolic, 
Harul Duhului Sfânt împlinea în cele mai variate forme toate necesităţile 
Bisericii: „Darurile sunt felurite, dar (este) acelaşi Duh. Şi felurite slujiri sunt, 
dar (este) acelaşi Domn. Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi Dumnezeu 
Care lucrează toate în toţi. Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos” (I 
Corinteni 12, 4-7), „ ...pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură” (Ioan 3, 
34). În textul nostru (v.20) ni se spune despre Duhul Sfânt că este „Duhul 
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Tatălui”, iar în alte locuri este numit „Duhul lui Iisus” (Fapte 16, 7), sau doar 
„Duhul Adevărului” (Ioan 14, 17), ceea ce nu înseamnă că Duhul Sfânt ar 
depinde exclusiv de celelalte două Persoane ale Sfintei Treimi şi că n-ar putea 
acţiona liber, după propria voinţă. Dimpotrivă, El „suflă unde voieşte” (Ioan 
3, 8) şi Se asociază întotdeuna voluntar şi perihoretic atât Tatălui, cât şi Fiului 
în toate lucrările lor şi în orice împrejurare, fericită sau nu, din viaţa Bisericii.

Iisus Se referă aici la momentele însângerate din viitorul nu prea îndepărtat 
al Bisericii, când vor izbucni numeroase şi violente persecuţii la adresa creş-
tinilor, astfel încât „ ....vine ceasul când tot cel ce vă va ucide, va crede că 
aduce închinare lui Dumnezeu” (Ioan 16, 2). Iar acele cumplite încercări – mai 
adaugă Domnul – vor veni – „din cauza numelui Meu...” (Ioan 15, 21). Însă 
atunci când creştinii vor fi persecutaţi, judecaţi şi condamnaţi pentru credinţa 
în Hristos, ei nu vor fi părăsiţi şi însinguraţi, ci în focul anchetelor şi torturilor, 
Duhul Sfânt îi va inspira pe toţi martirii spre a-L putea mărturisi cu putere şi 
fără teamă de moarte, pe Domnul şi Dumnezeul lor, Care, nici El, la rândul 
Lui, nu S-a temut să moară pentru ei.

Dar această înrâurire a Duhului Sfânt asupra mucenicilor lui Hristos, nu 
va anula nici personalitatea şi nici meritul cuiva, ci El doar va capacita la 
maximum toate facultăţile lor sufleteşti şi trupeşti, ca ei să poată păşi cu onoare 
şi curaj la propria jertfă, spre a li se deschide cerurile (Fapte 7, 56) şi a li se 
dărui, fiecăruia, „cununa dreptăţii” (II Timotei 4, 8).

d). Matei 12, 18: „Iată Fiul Meu pe Care L-am ales, iubitul Meu întru Care a 
binevoit sufletul Meu; pune-voi Duhul Meu peste El şi judecată neamurilor va vesti.”

Atât versetul de mai sus, cât şi întreaga secţiune din care face el parte (Matei 
12, 18-21) , reprezintă o ingenioasă sinteză, alcătuită de Iisus Domnul, din mai 
multe texte mesianice luate din Cartea Profetului Isaia: 42, 1-3; 49, 3; 52, 13 
(cf. 9, 5-6 şi 61, 1-3), fapt care dă o înaltă confirmare mărturisirii din Crezul 
nostru 12: „Cred în Duhul Sfânt... Care a grăit prin prooroci...” Într-adevăr, Duhul 
Sfânt „a grăit” prin toţi proorocii, dar în mod deosebit prin Proorocul Isaia, 
considerat pe bună dreptate „Evanghelistul” Vechiului Testament.

Expresia „Fiul Meu” din acest v.18 are conotaţii identice cu denumirile 
mesianice ale lui Hristos Domnul din Isaia 9, 5-6: „Înger de mare sfat, Sfetnic 
minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va 
să fie. Va împărăţi pe tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi 
s-o întemeieze prin judecată şi dreptate, de acum şi până în veac.” Iar expresia 
„pune-voi Duhul Meu peste El şi judecată neamurilor va vesti”, are o paralelă 
perfectă în textul din Isaia 11, 2-5: „Şi Se va odihni peste El Duhul lui 
Dumnezeu, Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, Duhul sfatului şi al tăriei, 
Duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe. Şi-L va umple pe El Duhul temerii de 
Dumnezeu. Şi va judeca nu după înfăţişarea cea din afară... ci va judeca pe 
cei săraci întru dreptate... Dreptatea va fi ca o cingătoare pentru rărunchii 
Lui şi credincioşia ca un brâu pentru coapsele Lui.”

Cele şapte „Duhuri” de mai sus, sau mai exact cele şapte moduri de mani-
festare ale „Duhului lui Dumnezeu”, care Îl caracterizează la modul absolut 
şi pe Fiul Tatălui, reprezintă pleromatic bogăţia de daruri ale aceluiaşi Duh 
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Sfânt, cu care se pecetluiesc prin Taina   Mirungerii toţi cei care se vot boteza 
în numele lui Hristos.

e). Matei 12, 24: „Fariseii însă, auzind, ziceau: Acesta nu scoate pe demoni 
decât cu Beelzebul, căpetenia demonilor.”

Răspunsul lui Iisus la această perfidă insinuare, se extinde pe trei secţiuni: 
vv. 25-32; vv. 33-37 şi vv. 40-45. Pe noi, aici, ne interesează în mod direct doar 
răspunsul din prima secţiune (vv. 25-32), în care Domnul arată cât este de 
absurd şi de ridicol să pretindă cineva că Satana s-ar putea dezbina şi alunga 
pe sine însuşi; dacă Satana ar lupta astfel împotriva lui însuşi, ar înceta să mai 
existe, adică s-ar autodesfiinţa.

Dar percepţia lui Iisus despre iminenta şi definitiva înfrângere şi prăbuşire 
a diavolului este atât de clară, încât El Şi-o exprimă global, în termeni cosmici: 
„Am văzut pe Satana ca un fulger, căzând din cer” (Luca 10, 18).13

De aceea, la insinuarea că El Însuşi ar fi demonizat şi că s-ar putea să fi fost 
ajutat de Beelzebul „căpetenia demonilor”, în exorcizările pe care le săvârşea 
(cf. Marcu 3, 22 şi Luca 11, 15), Domnul răspunde sentenţios, definitiv şi ire-
vocabil, printr-o şocantă comparaţie: „Celui ce va zice cuvânt împotriva Fiului 
Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se 
va ierta lui nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie!” (Matei 12, 32). 
Evidenţiind astfel aleasa preţuire pe care o are pentru Duhul Sfânt, mai mult 
chiar decât faţă de Sine Însuşi, Hristos Domnul decide să fie veşnic neiertabile 
păcatele împotriva Acestuia, pentru că Duhul Sfânt este sursa supremă a cunoaş-
terii lui Dumnezeu, a adevărului şi a vieţii veşnice (Ioan 17, 3), e izvorul nemuririi 
dar totodată este şi forţa comuniunii ecleziale, realizată prin Botez şi confirmată 
prin Mirungere: „ Noi suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ascultă 
de Duhul adevărului; cine nu este din Dumnezeu nu scultă de noi. Din aceasta 
cunoaştem Duhul adevărului şi duhul rătăcirii” ( I Ioan 4, 6).

În concluzie, Iisus le adresează adversarilor Săi, contaminaţi în mod iremediabil 
de „duhul rătăcirii”, cele mai aspre cuvinte: „Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul 
şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început a fost ucigător de oameni 
şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, 
grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii... de aceea voi nu 
ascultaţi, pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu” ( Ioan 8, 44, 47b).

f). Matei 17, 5: „Vorbind El încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei şi 
iată glas din nor zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, în Care am binevoit; 
pe Acesta să-L ascultaţi!”

Am preluat versetul de mai sus dintr-o secţiune narativă mai extinsă (Matei 
17, 1-8), în care este relatată o nouă Teofanie şi anume minunea Schimbării la 
Faţă a Domnului, pe muntele Tabor, în Galileea. La acest eveniment au fost de 
faţă atât martori şi mărturisitori pământeşti cât şi martori (şi mărturisitori) cereşti. 
Din categoria celor pământeşti, doi aparţin Vechiului Testament: Moise şi Ilie 
(ca reprezentanţi ai Legii şi Proorocilor), iar trei Noului Testament: Apostolii 
Petru, Iacov şi Ioan ( ca reprezentanţi şi mesageri ai Evangheliei lui Hristos).

Martorii cereşti sunt aceiaşi Care S-au arătat şi la Botezul Domnului în 
Iordan: Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Duhul Sfânt şi, Care exact ca şi atunci, 
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la început de misiune, atestă şi acum, înainte de Sfintele Patimi, dumnezeirea 
Mântuitorului Iisus Hristos, manifestată prin strălucirea Feţei şi Persoanei Lui 
în lumina Sa cerească cea reală şi necreată. Acum însă, cerurile nu s-au mai 
deschis ca şi atunci, şi nici Duhul Sfânt nu S-a mai pogorât în chip de porumbel 
peste Iisus, iar mărturia de atunci a Tatălui ceresc, deşi se repetă întocmai, 
acum este completată printr-o poruncă specială: „ Pe Acesta să-L ascultaţi!” 
Actuala Teofanie de pe Tabor (singurul „munte înalt” din Galileea (17, 1)), se 
desfăşoară acum sub minunata „umbrire” a Duhului Sfânt, Care, „întrupându-
Se” de această dată în chipul unui „nor luminos”, îmbrăţişează întregul munte 
„găzduind” astfel acea negrăită comuniune dintre Biserica cea din cer şi cea 
de pe pământ, comuniune care, fie şi numai preţ de o clipă, a reflectat în toată 
splendoarea ei, imaginea eshatologică a noii Împărăţii ce va să fie (cf. 
Apocalipsa 21, 1-4). Astfel, copleşitoarea, tainica, înmiresmata şi fecunda 
prezenţă lucrătoare şi mărturisitoare a Duhului Sfânt, în desfăşurarea acestor 
două Teofanii noutestamentare, ne dezvăluie într-o secundă sublima privelişte 
a unirii finale a cerului cu pământul, sau limanul cel lin şi fericit, unde se 
încheie călătoria începută prin Botez şi Mirungere, a tuturor celor ce cred şi 
trăiesc în Hristos. Aşa şi Sfânta Picătură a Mirungerii, pecetluieşte, luminează 
şi reflectă pe chipul celui de curând botezat, întregul şi nesfârşitul Har al 
Duhului Sfânt, după cum şi picătura de rouă, în bobiţa ei, răsfrânge albastrul 
infinit al cerului senin de vară.

g). Matei 19, 13 şi 15: „Atunci I s-au adus copii, ca să-şi pună mâinile 
peste ei şi să se roage... Şi punându-şi mâinile peste ei, S-a dus de acolo”.

Faptul că Iisus Şi-a pus mâinile peste copii şi S-a rugat pentru ei, înainte 
de a pleca de acolo, constituie cea mai grăitoare dovadă că acei prunci au 
primit direct „de la Sursă”, Harul Mirungerii şi darurile Sfântului Duh, ale 
„îmbrăcării cu putere de sus” (Luca 24, 49), cu mult înainte de revărsarea 
acestora în Biserică, la Cincizecime. Aceasta cu atât mai mult, cu cât alţii le-au 
primit de la distanţă, chiar şi fără să Se atingă Domnul de ei (fiica femeii 
cananeence: Matei 15, 28), sau alţii care s-au atins pe ascuns „de poala hainei 
Lui” (femeia vindecată de perpetua hemoragie: Matei 9, 20-22).

h). Matei 26, 6-13: „Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a 
apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir de mare preţ şi l-a turnat pe 
capul Lui, pe când şedea la masă. Şi văzând ucenicii, s-au mâniat şi au zis: de ce 
s-a făcut risipa aceasta ? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se 
dea săracilor. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: Pentru ce faceţi supărare 
femeii ? Căci lucru bun a făcut ea faţă de Mine... Că ea, turnând mirul acesta pe 
trupul Meu, a făcut-o spre îngroparea Mea... Oriunde se va propvădui Evanghelia 
aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut ea, spre pomenirea ei”.

Ungerea relatată mai sus, se găseşte şi la Marcu 14, 3-9 şi la Ioan 12, 1-8, 
sub denumirea de „ungerea din Betania”, cu deosebirea că Sfântul Evanghelist 
Ioan o plasează în casa lui Lazăr, fiind săvârşită de Maria, sora acestuia, care 
toarnă „o litră cu mir de nard curat”, valorând „trei sute de dinari”, pe picioarele 
lui Iisus. La Matei şi Marcu, acţiunea se petrece pe când Iisus era la cina oferită 
Lui şi Sfinţilor Săi Apostoli, în casa lui Simon Leprosul, iar femeia care face 
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ungerea capului (nu picioarelor) lui Iisus, nu are nume şi nu sunt menţionate 
nici Marta nici Maria, surorile lui Lazăr, dar localitatea (Betania) este aceeaşi. 
Pe de altă parte, numele de Simon se regăseşte şi în episodul din Luca 7, 36-50, 
acesta fiind un fariseu din Galileea, care şi el I-a oferit o cină lui Iisus şi Apostolilor 
Săi. Şi aici, o femeie fără nume, dar prezentată ca o „păcătoasă”, unge cu mir 
scump picioarele lui Iisus, spre scandalizarea lui Simon şi a altor invitaţi. Ca şi 
în Betania, punctul culminant îl reprezintă iertarea păcatelor acelei femei şi 
garantarea pomenirii veşnice a faptei acesteia. Tradiţia evanghelică ar identifica-o 
cu Maria Magdalena (Luca 8, 2)14, care şi-ar fi exprimat astfel nu numai recu-
noştinţa că Iisus a scăpat-o şi de cei „şapte demoni” (Marcu 16, 9) pe care i-a 
alungat din ea, dar ar fi salvat-o şi de la uciderea cu pietre (Ioan 8, 3-11). Se 
pare, deci, că ar fi vorba despre două situaţii diferite, două ospeţe şi două locaţii 
diferite, precum şi două ungeri diferite. Distincte sunt şi femeile care-L ung pe 
Iisus: Maria Magdalena (în Galileea) şi Maria, sora lui Lazăr (în Betania). Aşa 
şi amfitrionii: unul este Simon Leprosul din Betania (în Iudeea), iar celălalt, tot 
Simon, dar fariseul din Galileea.

În fapt, cele două ungeri n-au nicio legătură cu Sfântul şi Marele Mir şi 
nici cu efectele sfinte ale Mirungerii. La fel şi mirul „de nard curat” folosit 
în aceste ungeri, chiar dacă a fost extrem de scump, nu se compară nici pe 
departe cu valoarea sacramentală a Sfântului şi Marelui Mir, ci era doar un 
ingredient al „mirului morţilor” cu care, din pioşenie, cele două femei „mai 
dinainte au uns trupul Domnului, spre înmormântarea Lui” (cf. Marcu 14, 8), 
una ungându-I capul, iar cealaltă picioarele.

CAPITOLUL II

MIRUNGEREA ÎN SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MARCU
a). Marcu 1, 9-12: „Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii 

şi S-a botezat în Iordan de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile 
deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din 
ceruri: Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit! Şi îndată Duhul L-a 
mânat în pustie”.

Încă din analiza textului paralel din Matei 3, 16, am reţinut că atât eveni-
mentul botezării Domnului în Iordan, cât şi prezenţa văzută a Duhului Sfânt 
(„ca un porumbel”), nu au o legătură directă cu Mirungerea ca Sfântă Taină, 
decât prin aceea că Duhul Sfânt, printr-o astfel de materializare confirmă 
Persoana şi misiunea Fiului lui Dumnezeu întrupat, Care aşa cum am mai spus, 
la Iordan, S-a arătat şi ca Om asemenea celorlaţi, dar şi ca Om diferit de ceilalţi, 
Trupul Lui fiind... şi Trup de jertfă, dar şi Trup de înviere şi îndumnezeire, un 
Potir al sintezelor”. 15 Mărturiile evanghelice, în acest sens, sunt unitare, dar 
prezintă și unele deosebiri.

De pildă, între Matei 3, 14-17 şi Marcu 1, 9-12, deosebirea constă în faptul 
că la Marcu nu este notificat dialogul premergător dintre Iisus şi Ioan Botezătorul, 
cu privire la necesitatea botezării Domnului; apoi, la Matei citim că „botezându-
Se Iisus, îndată cerurile I s-au deschis...” (v. 16), pe când la Marcu scrie că „ieşind 
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(Iisus) din apă, a văzut cerurile (deja) deschise...” (v. 10); tot aşa la Matei 3, 17, 
Tatăl vorbeşte despre Fiul Său Cel ceresc la persoana a III-a singular: „Acesta 
este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit!”, pe când la Marcu 1, 11 şi Luca 
3, 22, Tatăl este în dialog direct cu Fiul: „Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Care 
am binevoit!” Iar la Luca 3,21 – şi numai aici – citim că „botezându-Se şi Iisus 
şi rugându-Se, s-a deschis cerul” şi, tot numai la Luca 3, 22, avem singurul text 
evanghelic în care ni se vorbeşte despre „întruparea” Duhului Sfânt: „S-a coborât 
Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel”.

În Evangheliile sinoptice, Cel ce vede cerurile deschise şi pe Duhul Sfânt 
planând peste El ca un porumbel, concomitent cu auzirea glasului Părintelui 
ceresc, este Iisus Însuşi, imediat după momentul botezării Sale.

Însă în Evanghelia a IV-a, avem o relatare total diferită: „Şi-a mărturisit 
Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel şi a rămas 
peste El. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, dar Cel Care m-a trimis să botez cu apă, 
Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborânsu-Se şi rămânând peste 
El, Acesta este Cel Care botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit 
că Acesta este Fiul lui Dumnezeu”.

Cel care ne vorbeşte aici despre cele întâmplate atunci la Iordan, este Sfântul 
Ioan Botezătorul. El este cel căruia i s-au descoperit toate tainele acestei 
Teofanii: începutul misiunii şi semnificaţia jertfelnică a botezării Domnului 
în Iordan; vestirea de către Tatăl a „coborârii” şi „rămânerii” Duhului Sfânt 
peste Iisus (fără a preciza însă sub ce formă), acesta fiind pentru Ioan şi indiciul 
cel mai sigur, atât al faptului că Iisus este Mesia, întemeietorul noului Botez 
„cu Duh Sfânt şi cu foc”, cât şi că „Acesta este Fiul lui Dumnezeu”.

b). - Marcu 3, 22: „Iar cărturarii, care veneau din Ierusalim, ziceau că are 
pe Beelzebul şi că, cu domnul demonilor, alungă demonii...” 

- Marcu 3, 28-30: „Adevărat grăiesc vouă că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, 
păcatele şi hulele câte vor fi hulit; dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare 
în veac, ci este vinovat de osânda veşnică. Pentru că ziceau: Are duh necurat”.

Textele de mai sus sunt paralele la marea secţiune din Matei 12, 24-32, iar 
explicaţiile deja date acolo, sunt valabile şi pentru cele notificate aici.

c). Marcu 9, 2-3 şi 7: „Şi după şase zile a luat Iisus cu Sine pe Petru şi pe 
Iacov şi pe Ioan şi i-a dus într-un munte înalt, deosebi, pe ei singuri şi S-a 
schimbat la faţă înaintea lor, şi veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare, albe 
foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi aşa pe pământ înălbitorul... Şi s-a făcut 
un nor, umbrindu-i şi s-a făcut glas din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel 
iubit, pe Acesta să-L ascultaţi!”

Observăm că această a doua Teofanie a Noului Testament, de pe Muntele Tabor, 
este descrisă de Sfântul Evanghelist Marcu în termeni aproape identici cu cei în 
care s-a exprimat Evanghelistul Matei (17, 1-8) şi, în consecinţă, comentariul 
aplicat textului mateean, este valabil şi pentru textul paralel de aici. Cu toate acestea, 
aşa cum deja ne-am obişnuit să mai adăugăm câte ceva, ar mai fi de menţionat şi 
aici unele mici (şi inerente) deosebiri, dar, întrucât ne aşteaptă încă un text paralel 
în Evanghelia după Luca: 9, 28-34, le vom analiza atunci pe toate.
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d). Marcu 9, 49-50: „Căci fiecare om va fi sărat cu foc, după cum orice 
jertfă va fi sărată cu sare. Bună este sarea...Aveţi sare în voi şi trăiţi în pace 
unii cu alţii! ”

Expresia „fiecare om va fi sărat cu foc” ne trimite la porunca divină din 
Leviticul 2, 13, potrivit căreia jertfele de pârgă, precum şi cea de ispăşire (mielul 
de un an: Iezechiel 43, 24), erau condimentate cu sare, spre a corespunde din 
punct de vedere calitativ cerinţelor Legii. Aici, însă, atât jertfa, cât şi condimentul 
sunt de o cu totul altă natură. Jertfa este „pârga” umană, adică „o jertfă vie, 
sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu” (Romani 12, 1), iar  „sarea”, care dă gust şi 
valoare vieţii „jertfelor vii” (Coloseni 4, 6), este focul Duhului Sfânt, cu harul 
Căruia, cel botezat este pecetluit prin Mirungere şi „păstrat” astfel la un elevat 
nivel moral-duhovnicesc pentru totdeauna. În astfel de termeni i-a definit şi Iisus 
Domnul pe Apostolii Săi: „Voi sunteţi sarea pământului” (Matei 5, 13a), adică 
sarea de salină (NaCl), care este deopotrivă şi aliment şi conservant şi medica-
ment, fiind net superioară celei obţinută prin evaporarea apei de mare, care este 
alterabilă, putând fi utilizată doar la prelucrarea asfaltitului (un material bituminos 
necesar în construcţia şoselelor: Matei 5, 13b).

e). Marcu 10, 13, 16: „Şi aduceau la El copii, ca să Se atingă de ei... Şi,  
luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei”.

Din toate punctele de vedere, este foarte evident paralelismul dintre textul 
de mai sus şi cel din Matei 19, 13-15, cu singura deosebire că faţă de textul 
mateean, în Marcu 10, 16, avem o emoţionantă completare: dintr-un firesc 
impuls de tandreţe divină, Iisus îi ia pe prunci în braţe şi Îşi pune mâinile peste 
ei, binecuvântându-i.

Expresivitatea liturgică a binecuvântării pruncilor, are aici o conotaţie sacra-
mentală – aşa cum vom vedea mai încolo – identică cu cea a momentului când 
„darul Duhului Sfânt” a venit şi „a căzut peste toţi cei care ascultau cuvântul” 
catehetic al Sfântului Apostol Petru, rostit la botezarea casei sutaşului Corneliu 
(Fapte 10, 44), revărsându-Se peste cei de faţă printr-o generoasă Mirungere, 
chiar înainte ca aceştia să fie botezaţi (Fapte 10, 47-48), pentru că Duhul suflă 
unde, când şi cum voieşte (cf. Ioan 3, 8).

f). Marcu 13, 11: „Iar când vă vor duce să vă predea, nu vă îngrijiţi dinainte 
ce veţi vorbi, ci vorbiţi ceea ce se va da vouă în ceasul acela. Căci nu voi 
sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Sfânt”.

Pe lângă explicaţiile deja furnizate în analiza textului paralel din Matei 10, 
19-20, la comentariul textului de mai sus, mai adăugăm precizarea că în situaţii 
deosebit de grele, de maximă solicitare psihică şi fizică, precum vor fi cele din 
timpul sângeroaselor persecuţii, lucrarea Duhului Sfânt va fi spontană, determi-
nantă şi direct proporţională cu primejdia în care se vor afla mucenicii lui Hristos. 
În capitolul precedent, am denumit această acţiune spontană a Duhului Sfânt 
„un alt gen de Mirungere”, iar acum vom insista puţin asupra acestui gen de 
acţiune cu aspect straniu, substitutiv, care ar părea că mai curând ar respinge, 
decât şi-ar asocia noţiunea de „mirungere”. Propoziţia finală: „căci nu voi sunteţi 
cei care veţi vorbi, ci Duhul Sfânt”, se cere înţeleasă în mod direct consensual 
cu ultima frază din Matei 10, 19-20: „ ...fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci 
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Duhul Tatălui vostru Care grăieşte întru voi”. Adică cum ?! Exact aşa cum Acelaşi 
Duh Sfânt a inspirat redactarea tuturor cărţilor biblice; aşa cum a îndulcit odi-
nioară apa oazei Mara (Ieşirea 15, 23-25), sau şi mai clar, cum a preschimbat 
în binecuvântări, blestemele vrăjitorului „Valaam fiul lui Beor, din Petor” 
(Numerii 24). Acelaşi Duh Sfânt, Care a decis alegerea lui Matia în treapta 
Apostoliei din care căzuse Iuda (Fapte 1, 23-26) şi Care a insuflat Sinodul 
Apostolic din Ierusalim (Fapte 15, 28) ca să-i primească necondiţionat pe toţi 
păgânii la Hristos, El îi va întări şi lumina, îi va mângâia şi-i va „unge” pe Sfinţii 
Mucenici de mai târziu, să fie şi mărturisitori ai lui Hristos.

g). Marcu 14, 3-9: „Şi fiind El în Betania, în casa lui Simon Leprosul şi şezând 
la masă, a venit o femeie având un alabastru, cu mir de nard curat, de mare preţ, 
şi, spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul lui Iisus. Dar erau unii mâhniţi între ei, 
zicând: Petru ce s-a făcut această risipă de mir ? Căci putea să se vândă acest mir 
cu peste trei sute de dinari şi să se dea săracilor. Şi cârteau împotriva ei. Dar Iisus 
a zis: Lăsaţi-o. De ce îi faceţi supărare ? Lucru bun a făcut ea cu Mine. Că pe săraci 
totdeuna îi aveţi cu voi şi, oricând voiţi, puteţi să le faceţi bine, dar pe Mine nu 
Mă aveţi totdeauna. Ea a făcut ceea ce avea de făcut: mai dinainte a uns trupul 
Meu, spre înmormântare. Adevărat zic vouă: Oriunde se va propovădui Evanghelia, 
în toată lumea, se va spune şi ce a făcut aceasta, spre pomenirea ei”.

Aşa cum am arătat în capitolul precedent (Matei 26, 6-13), tema din textul 
de mai sus (cf. şi paralelele din Luca 7, 35-37 şi Ioan 11, 2; 12, 2-8), nu o 
constituie Sfânta Taină a Mirungerii, ci după cum rezultă chiar din cuvintele 
Domnului (v.8), aici este vorba despre „mirul morţilor”, pe care Iisus îl acceptă 
cu anticipaţie şi cu recunoştinţă faţă de gestul sincer al femeii. Ştim deja că 
Dumnezeu fiind, Lui nu-I poate aplica nimeni Taina Mirungerii, pentru El este 
Cel „plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 1, 17) şi „din plinătatea Lui, noi toţi 
am luat şi har peste har” (Ioan 1, 16). 

CAPITOLUL  III

MIRUNGEREA ÎN SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ LUCA
De la un capăt la altul, cele două scrieri lucanice – Evanghelia a III-a şi 

Faptele Sfinţilor Apostoli – sunt străbătute de o extrem de dinamică prezenţă 
a Duhului Sfânt, precum şi de efectul spontan al harului Său, manifestat fie 
prin crearea unei atmosfere de eruptivă bucurie sfântă 18, fie printr-o stare de 
„umplere”19, sau de maximă înduhovnicire personală a acelora asupra cărora 
El lucrează, fie prin „pogorârea” peste, sau prin „umbrirea” unor personalităţi 
de mare valoare în istoria mântuirii20 fie prin „îmbrăcarea cu putere de sus”21, 
sau pur şi simplu prin „căderea” Lui inopinată peste Sfinţii Apostoli sau peste 
vreun alt grup mai extins, sau mai restrâns de persoane.22

Toate acestea ne determină să reconsiderăm, în modul cel mai serios, rolul 
şi importanţa Sfintei Taine a Mirungerii şi să observăm că departe de a fi doar 
o oarecare lucrare harică, anexată, asociată, sau integrată în rânduiala oficierii 
Botezului, Mirungerea este de fapt acea Sfântă Taină, care prin natura şi lucra-
rea ei, asigură cel mai fecund şi mai intim cadru sacramental, în care se înfiripă 
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şi se dezvoltă nelimitat, atât viaţa duhovnicească personală a fiecărui credin-
cios, cât şi a întregii Biserici, pornind de la începuturile ei şi până în veac.

Este momentul acum, ca prin intermediul textelor lucanice selectate (mai 
întâi cele din Evanghelia a III-a), să reîntregim imagistic dimensiunile uni-
versale şi creaţionale ale acestei Sfinte, de viaţă făcătoare şi dătătoare Taine. 
Ar fi, deci, nu numai o mare greşeală, ci şi un păcat de neiertat, să mai consi-
derăm că Mirungerea e doar o simplă rânduială liturgică, ce ar putea rămâne 
circumscrisă în limitele a două rugăciuni şi a câtorva îndrumări tipiconale de 
prin Molitfelnic, devreme ce acea picătură de Sfânt Mir de după Botez, este 
chiar cheia care deschide poarta harului dinspre Dumnezeu spre om, dar şi 
răspunsul îndumnezeirii omului, dăruit lui Dumnezeu.

Dar să cercetăm textele !
a). Luca 1, 13-15: „ ... Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost 

ascultată şi, Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. Şi bucurie 
şi veselie vei avea şi de naşterea lui, mulţi se vor bucura... şi încă din pântecele 
mamei sale se va umple de Duhul Sfânt.”

E clar că aici avem un fragment din „Bunăvestirea” naşterii Sfântului Ioan 
Botezătorul, eveniment care, ca şi celelalte referiri din Evanghelia a III-a la per-
soana Sfântului Ioan, formează – după cum ştim23 – aşa-numita „Evanghelie a 
Înaintemergătorului”24, sau, într-o altă formulare: „Preistoria” Naşterii şi vieţii 
publice a Mântuitorului Iisus Hristos (Luca 1, 5-25, 39-45 şi 57-80)25. Atunci, ce 
legătură ar putea exista între toate acestea şi Sfânta Taină a Mirungerii ? Există, 
desigur, o legătură indirectă (în sensul că, după cum am tot spus, se depăşeşte cu 
mult cadrul strict ritualic al Molitfelnicului), dar foarte reală şi foarte profundă cu 
Mirungerea! Aici, Duhul Sfânt, Care „suflă unde voieşte” (Ioan 3, 8), acţionează 
într-un mod specific perioadei de dinainte de Cincizecime. Astfel, „bucuria celor 
mulţi” (v. 14) pentru naşterea Înaintemergătorului Domnului, ca şi „umplerea” 
acestuia de Duhul Sfânt „încă din pântecele mamei sale” (v. 15b), sunt doar „vari-
ante”, adică modalităţi liber-voite de Duhul Sfânt, prin care El îi alege, îi cheamă 
şi-i „unge” pe unii prooroci, chiar înainte de a se naşte ei, spre a-i rândui la misiune 
conform voinţei lui Dumnezeu. Astfel, în loc să-i urmeze, după tradiţie, tatălui său 
în preoţie, Sfântul Ioan Botezătorul este ales şi „miruit” în acest mod excepţional 
spre a fi „Prooroc al Celui Preaînalt” (Luca 1, 76). Tot aşa s-a întâmplat şi cu 
Proorocul Ieremia, căruia Dumnezeu i-a spus: „Înainte de a fi zămislit în pântece, 
te-am cunoscut şi înainte de a ieşi din pântece te-am sfinţit şi te-am rânduit prooroc 
pentru popoare” (Ieremia 1, 5).

Deci, ce altceva ar putea fi această „cunoaştere” şi „sfinţire” a lui de dinainte 
de începerea vieţii embrionare, dacă nu o minunată, profundă şi tainică mirungere 
? Acelaşi Duh Sfânt i-a „miruit” şi pe Moise, pe Iosua Navi, pe Ilie şi pe Elisei 
„odihnindu-Se” peste ei (Numerii 11, 17-25; 16, 13; IV Regi 2, 9, 15). Şi Sfântul 
Ioan avea, încă din pântecele mamei sale, o specială şi continuă vibraţie pentru 
comunicarea cu Dumnezeu, fapt care s-a manifestat într-un mod dublu vocaţional, 
în momentul întâlnirii Sfintei Fecioare Maria cu Elisabeta: din focul dumnezeirii 
ce iradia din fiinţa Sfintei Fecioare, care-L purta deja în pântece pe Domnul, mai 
întâi Elisabeta „s-a umplut de Duh Sfânt” proorocind (de la ea a primit pentru 
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întâia oară Sfânta Fecioară Maria denumirea de „Maica Domnului”: Luca 1, 43), 
iar mai apoi şi pruncul Ioan a săltat în pântecele ei, de bucuria de a-L simţi pe 
Dumnezeu aşa de aproape. „Mirul” acestei vibraţii atât de precoce, trăită de pruncul 
Ioan, constituie – după Sfântul Simeon Noul Teolog26 – echivalentul valoric al 
darului profetic de odinioară, de a-L „vedea” la propriu pe Dumnezeu. Momentul 
acesta, din Luca 1, 39-45, este unic în toată istoria mântuirii ! Cei mai sfinţi şi mai 
renumiţi prunci: pe de o parte, viitorul Prooroc, Înaintemergător şi Botezător Ioan, 
iar pe de alta, Însuşi Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, comunică acum 
pentru întâia oară prin Duhul Sfânt înainte de a se fi născut, trăind cu o nepămân-
tească bucurie acest prim contact din viaţa lor.27 Faptul acesta fusese profeţit deja 
de Psalmistul David, el însuşi bucurându-se la rândul lui, de o astfel de alegere şi 
chemare încă din pântecele maicii sale: „Că Tu eşti Cel ce m-ai scos din pântece, 
nădejdea mea, de la sânul maicii mele. Spre Tine m-am aruncat de la naştere, din 
pântecele maicii mele Dumnezeul meu eşti Tu!” (Psalmul 21, 9-10) 28

b). Luca 1, 28-38: „Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti 
plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei!... Nu te 
teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată, vei lua în pântece şi vei 
naşte Fiu şi vei chema numele lui Iisus... Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine 
şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte 
din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema... Că la Dumnezeu nimic nu este cu 
neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului! Fie mie după cuvântul tău...!”

Salutul regal şi atitudinea plină de reverenţă a îngerului, ne indică faptul că 
Sfânta Fecioară Maria era deja un „izvor de binecuvântare” ( ca şi Patriarhul 
Avraam: Facerea 12, 2). Îngerul constată şi îi comunică solemn că ea era deja 
plină de har, că Domnul este deja cu ea, că ea este deja mai binecuvântată decât 
toate femeile din toată istoria omenirii şi că ea beneficiază deja de o deplină 
relaţie harică cu Dumnezeu. Urmare acestor stări de maximă sfinţenie şi bine-
cuvântare, fiinţa ei curată va „rodi” cum n-a mai rodit vreodată şi nu va mai rodi 
nicicând vreun pântec de femeie pe pământ: „va naşte Fiu şi va chema numele 
lui Iisus.” Iar „Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul 
Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său, şi va împărăţi peste casa 
lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1, 32-33).

Fireasca şi smerita uimire a Sfintei Fecioare Maria,  faţă de cele vestite ei de 
înger, este curând risipită de pertinenta explicaţie a acestuia: „Duhul Sfânt Se va 
pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri...”, ceea ce înseamnă că 
asupra ei urmează a se săvârşi o dumnezeiască şi nemaiîntâlnită lucrare, mai mare 
şi mai copleşitoare decât darea Legii de pe Sinai şi decât trecerea prin Marea Roşie; 
o lucrare cel puţin echivalentă cu actul creaţional din cartea Facerea 1, 3-27.

De aceea şi replica Sfintei Fecioare sună tot creaţional: „Iată, roaba 
Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38).

Din acest moment, Sfânta Fecioară Maria devine în fapt „Maica Domnului” 
(Luca 1, 43) şi implicit Maica Bisericii, care este Trupul Fiului său (Efeseni 
5, 23). Pentru frumuseţea exprimării theotokiei Maicii Domnului, redăm aici 
şi comentariul unui reputat cercetător biblic apusean: „Nici Fecioara Maria, 
nicio altă fiinţă şi nici chiar toate creaturile la un loc, nu s-ar putea învrednici 
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de meritul de a-L naşte ca om pe Fiul lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu a 
ales pe o anumită femeie să devină mama pământească a Fiului Său, El a şi 
înzestrat-o cu asemenea daruri duhovniceşti, încât a făcut-o vrednică să poată 
primi liber acest dar suprem.”29 

Un alt mare teolog, aparţinând însă Răsăritului creştin, Paul Evdokimov, ne 
oferă – în limitele posibilului – un pertinent comentariu despre lucrarea selectivă 
a Duhului Sfânt, până când alegerea s-a oprit asupra Sfintei Fecioare Maria: „Duhul 
a lucrat în mod deosebit asupra unei linii genealogice a Vechiului Testament, 
pregătind tainic pe reprezentanţii acesteia în vederea împlinirii misiunii care le 
era dealtfel rânduită în planul lui Dumnezeu, aceea de restaurare a omului şi a 
lumii. La capătul purificărilor succesive a celor aleşi, Duhul alege pe Sfânta 
Fecioară Maria şi-i binevesteşte că va fi Maica lui Dumnezeu. În Fecioara Maria 
şirul purificator al Vechiului Testament şi-a regăsit împlinirea şi a fost încununat 
şirul naşterilor pregătitoare lui Mesia. Sfântul Duh a ales şi a pregătit pe Sfânta 
Fecioară, făcând-o pământul îmbunătăţit pentru încolţirea Cuvântului, singurul 
loc curat din lume unde a putut să calce Dumnezeu. Cu toate acestea, nu trebuie 
înţeles că Duhul lui Dumnezeu a lucrat irezistibil în pregătirea lumii şi a Fecioarei, 
pentru primirea Fiului lui Dumnezeu... Viaţa ei a fost atât rodul lucrării Duhului, 
cât şi al ostenelilor sale... la Bunavestire, Duhul curăţeşte sânul Fecioarei, fără 
să-i micşoreze libertatea şi demnitatea, ca Fiul lui Dumnezeu să Se zămislească 
într-însul. Odată cu zămislirea Lui, trupul Fecioarei a devenit templul Duhului 
Sfânt (dat fiind că Duhul Se odihneşte veşnic peste Fiul), calitate pe care ea o va 
păstra... Sfânta Fecioară va rămâne în veac plină de har, ca cea care nu va înceta 
vreodată să fie Maica Fiului lui Dumnezeu făcut Om. Maica Domnului devine, 
de la Bunavestire, cel dintâi vas al lumii, purtător de Duh. Era un fel de debut şi 
anticipare a Cincizecimii. Cu toate acestea, vasul rămâne pecetluit până atunci 
când Duhul lui Dumnezeu va fi „vărsat peste tot trupul” 30 Aceasta, Da, Mirungere! 
De acum, Sfânta Fecioară Îl poartă în pântecele său pe Dumnezeu Însuşi „Care 
este binecuvântat în veci” (Romani 1, 25; 9, 5).

c). Luca 1, 67: „Şi Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a 
proorocit...”

„Umplerea” preotului Zaharia (tatăl Sfântului Ioan Botezătorul) de Duhul 
Sfânt şi dobândirea concomitentă a harismei proorociei, sunt precedate de 
naşterea pruncului Ioan (Luca 1, 57) şi de tăierea lui împrejur, deodată cu 
punerea numelui lui (Luca 1, 60-63) şi cu dezlegarea muţeniei lui Zaharia 
(Luca 1, 64), toate acestea fiind „mirungeri”, ale Duhului Sfânt, specifice 
contextului „preisotriei” Naşterii Pruncului Iisus, denumit la rândul Lui, în 
profeţia lui Zaharia „Răsăritul cel de Sus” (Luca 1, 78).

d). Luca 1, 80: „Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul”, adică, în decursul 
creşterii sale, pruncul Ioan înregistra progrese suprafireşti, care de fapt erau consecinţe 
ale mirungerii sale de pe când era încă în pântecele mamei, care şi ea, pe atunci, se 
„umpluse de Duh Sfânt”, iar el „sălta” de bucuria de a-L simţi aproape pe Domnul 
şi Dumnezeul său. Acestea sunt daruri care nu se pierd, nu se sting şi nu se mai iau 
înapoi de către Dumnezeu (cf. Romani 11, 29), ci la sfântul Ioan sporesc mereu, 
într-o directă proporţionalitate cu dinamica „mirungerii” sale dintâi.
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e). Luca 2, 25-27a: „ Şi iată, era în Ierusalim un om cu nemele Simeon... 
şi Duhul Sfânt era asupra lui. Şi i se făgăduise de  către Duhul Sfânt să nu 
vadă moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Şi din îndemnul 
Duhului a venit la templu...”

După cum se ştie, bătrânul şi dreptul Simeon a fost unul din personajele 
principale, cu un rol semnificativ în desfăşurarea obligaţiilor parentale ale Sfintei 
Fecioare Maria şi ale dreptului Iosif, prevăzute de Legea mozaică cu privire la 
jertfa de curăţirea lehuziei, de la templu şi a „punerii înaintea Domnului” a 
Pruncului Iisus, la patruzeci de zile de la Naşterea Sa (Luca 2, 22-34).

Dar repetatele precizări ale evanghelistului, cum că „Duhul Sfânt era asupra 
lui” (v. 25), că „i se făgăduise de către Duhul Sfânt să nu vadă moartea până nu 
va vedea pe Hristosul Domnului.” (v.26) şi că „din îndemnul Duhului a venit el 
la templu” (v.27) tocmai în acest moment, ne transpun în timp, cu secole în urmă, 
în contextul legendar al realizării celei mai vechi traduceri a Torei, din limba ebraică 
în limba greacă (Septunginta, sau LXX), când tânărul rabin Simeon de atunci, a 
fost „miruit” special de către Duhul Sfânt, adică a fost ales şi ţinut până acum în 
putere şi în viaţă prin harul şi voia Duhului lui Dumnezeu, spre a confirma, măr-
turisind că s-a împlinit acum adevărul mesianic profeţit în Isaia 7, 14, că „Fecioara 
va lua în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele lui Emanuel.”

Iar Simon, ţinându-L acum în braţele sale pe profeţitul Prunc al Fecioarei 
şi „plin” fiind de Duhul Sfânt, rosteşte confirmarea: „Acum slobozeşte pe 
robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace; că văzură ochii mei mântuirea 
Ta, pe care ai găsit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea 
neamurilor şi mărire poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32). 31

Aşa a dobândit Biserica unul dintre cele mai frumoase imnuri liturgice, 
care-i împodobeşte cultul, fiind rostit sau cântat în slujba fiecărei Vecernii. 
Această „Cântare a Dreptului Simeon” (în lat. „Nunc dimittis...”) reactualizează 
un alt emoţionant moment din istoria Vechiului Testament, când Patriarhul 
Iacov, de bucuria revederii fiului său iubit Iosif, cu mulţumire şi împăcare în 
suflet 32, cere de la Domnul, ca şi Simeon, dezlegarea sau slobozenia din „zilele 
pribegiei lui pământeşti” (Facerea 46, 30) pentru că speranţa, răbdarea şi 
îndelungata aşteptare i-au fost pe deplin răsplătite.

- Luca 2, 40, 43, 52: „Iar Copilul (Iisus, n.n.) creştea şi Se întărea cu duhul, 
umplându-Se de înţelepciune şi Harul lui Dumnezeu era peste El... Şi sfârşindu-se 
zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii Lui nu 
ştiau... Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu Harul la Dumnezeu şi la oameni.”

Din versetele sintetizate mai sus, rezultă că deodată cu chenoza Fiului, sau 
a Cuvântului lui Dumnezeu, are loc şi o chenoză, o coborâre ipostatică a Duhului 
Sfânt, care însă se va manifesta plenar doar la Cincizecime. Acum, Duhul comu-
niunii, unit perohoretic din veci cu Fiul, Se „odihneşte” şi peste firea lui pămân-
tească, aşa cum Se va „odihni”, prin Mirungere şi peste toată Biserica dar şi 
peste fiecare creştin în parte. Aici, „creşterea”, „întărirea”, „umplerea” şi „spo-
rirea” sunt expresii care definesc un gen de „mirungere” specială şi perpetuă, 
săvârşită asupra lui Iisus, ilustrând participarea directă şi ocrotitoare a Duhului 
Sfânt la toate etapele creşterii, dezvoltării şi rapidei Sale maturizări. Sfântul 
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Evanghelist Luca marchează subtil această etapizare a maturizării lui Iisus, 
punând un accent special pe uimitoarea dezvoltare a precocităţii Lui.

Astfel, în v.40 Iisus este numit „Copilul” (care „creştea”); în v. 43, este numit 
din nou „Copilul Iisus”; în v. 51 „era supus” părinţilor Săi pământeşti, iar în v. 
52, evanghelistul Îl numeşte dintr-odată „Iisus”, ca pe un adult, deşi menţionează 
totuşi că El încă mai „sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu 
şi la oameni.” Ce anume o fi determinat această schimbare în exprimarea lucanică 
cu privire la maturizarea lui Iisus ? Fără nicio îndoială că doar episodul prezenţei 
lui Iisus în templu, la vârsta de doisprezece ani (Luca 2, 46-49). Şi iată de ce ! 
În secţiunea 2, 41-50, Sfântul Luca relatează că după ce petrecuseră Paştile – ca 
în fiecare an – la Ierusalim, pe când „Copilul Iisus” era de doisprezece ani, El 
a rămas, fără să spună cuiva, în Ierusalim, iar părinţii Lui pământeşti (Sfânta 
Fecioară Maria şi dreptul Iosif), abia după o cale de o zi, pe drumul de întoarcere 
spre casă, au constatat că Iisus nu este printre călători.

Întorcându-se şi căutându-L, după trei zile, L-au găsit în templu, „şezând în 
mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i. Şi toţi se mirau de priceperea 
şi răspunsurile Lui”. Nu mai puţin uimită a fost mama Sa când şi-a văzut copilul 
între cei mai învăţaţi dintre iudei, dar nu „la picioarele lor” ca un ucenic, ci 
„şezând”, adică în postură de învăţător, de rabin, care conversa de la egal la egal 
cu membrii sinedriului iudaic. A uimit-o şi mai mult răspunsul lui ferm că „în 
cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu !”, ceea ce dovedeşte că El avea conştiinţa 
perfectă a originii Sale cereşti. Aşa cum nu şi-au imaginat, când i-au răspuns 
Lui Irod că Mesia S-a născut în Betleemul Iudeii, potrivit proorociei lui Miheia 
5, 1 (cf. Matei 2, 5-6), că după doisprezece ani, vor ajunge să dialogheze chiar 
cu El, în templu, tot aşa nu-şi puteau imagina nici acum distinşii sinedrişti, că 
peste aproximativ 21 de ani ei înşişi Îl vor osândi la moartea pe cruce pe 
Adolescentul Acesta Care acum le-a stârnit tot respectul şi toată admiraţia.

Convingerea Sfântului Evanghelist Luca era că „examenul” de maturitate a fost 
susţinut şi trecut cu succes de către Adolescentul Iisus, chiar acum, în faţa celui mai 
exigent juriu. De aceea, după colocviul lui Iisus cu învăţaţii iudei, evanghelistul se 
referă la El ca şi la un adult numindu-L direct „Iisus”, deşi până la majoratul propriu-
zis (vârsta de 30 de ani), va mai trece, desigur, destul de mult timp.

h). Luca 3, 16: „A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu unul vă botez cu apă, dar 
vine Cel ce este mai tare decât mine... El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.”

i). Luca 3, 22: „Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porum-
bel şi s-a făcut glas din cer: Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit.”

Ambele texte reproduse mai sus, au fost comentate împreună cu paralelele 
lor sinoptice din Evangheliile după Matei şi Marcu, în capitolele I şi II ale 
prezentei lucări.

j). Luca 4, 1: „Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost 
dus de Duhul  în pustiu.”

k). Luca 4, 18-19: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns 
să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să 
propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei 
apăsaţi şi să vestesc anul plăcut Domnului.”
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În primul text avem acea modalitate specifică de lucrare a Duhului Sfânt 
în relaţia Sa cu Fiul lui Dumnezeu întrupat, concretizată permanent prin aso-
cierea lui voluntară la toate acţiuniele şi misiunile Acestuia. Precizăm din nou 
că legătura, sau comuniunea de iubire dintre Fiul şi Duhul Sfânt este o ralaţie 
de ordin absolut şi se manifestă perohoretic şi veşnic în Treime, însă din 
momentul întrupării lui Iisus şi până la Cincizecime, Duhul Îl asistă şi-L 
„umple” permanent pe Iisus Omul, nu pe Iisus Domnul şi nu-L va părăsi 
niciodată, decât numai în deplin consens trinitar, atunci când Fiul a trebuit să 
biruiască singur, pe Cruce, prin Jertfa lui de iubire, atât iadul cât şi moartea, 
îndumnezeind astfel prin Înviere şi ipostasul Său omenesc.

Pe de altă parte, în al doilea text, chiar Iisus Însuşi confirmă (citându-L pe 
Isaia 61, 1-2), acest tip de „ungere” – „mirungere” de mai sus, asumându-Şi-o 
ca pe un preţios „mandat” ontologic al Duhului.33

l). Luca 7, 36-50: „Unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi 
intrând în casa fariseului, a şezut la masă. Şi iată, era în cetate o femeie păcă-
toasă şi, aflând că şade la masă, în casa fariseului, a dus un alabastru cu mir. 
Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi 
picioarele Lui şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le 
ungea cu mir... Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: vezi pe femeia 
aceasta ? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu mi-ai dat; ea însă, cu lacrimi 
Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul ei. Sărutare nu mi-ai dat; ea însă de 
când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Cu untdelemn capul Meu 
nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. De aceea îţi zic: Iertate sunt 
păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar celui cui se iartă puţin, puţin iubeşte; 
Şi a zis ei: iertate îţi sunt păcatele... Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace.”

Ungerea cu „ mirul morţilor” I-a fost aplicată Domnului Iisus în două 
rânduri: prima dată în Galileea (despre care ni se ralatează în textul de mai 
sus), iar a doua oară în Betania (Iudeea), ambele cazuri fiind tratate în capitolele 
anterioare (I şi II), respectiv în analiza textelor din Matei 26, 6-13 şi Marcu 
14, 3-9, în paralel cu cel din Ioan 12, 1-8.

m). Luca 8, 46: „ ...S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit puterea care 
a ieşit din Mine.”

Aici este vorba despre o minune (o vindecare) săvârşită prin puterea divină 
a Domnului Iisus Hristos 34, asupra unei femei , care fusese bolnavă de o hemo-
ragie perpetuă, timp de doisprezece ani. La prima vedere, nu este ceva neobişnuit, 
pentru că El, pur și simplu deține în mod firesc această dumnezeiască putere 35. 
Pentru Iisus, minunea nu este altceva decât un bine făcut gratuit omului, un bine 
a cărui motivaţie stă atât în compasiunea Lui ca Dumnezeu şi Mântuitor al nostru, 
cât şi în atotputernicia Sa. Dealtfel, în tot ce făcea şi învăţa, Iisus Domnul Se 
manifesta „ca Unul Care are putere” (Matei 7, 29), şi deşi întotdeauna „toţi Îl 
încuvinţau şi se mirau de cuvintele Harului care ieşeau din gura Lui” (Luca 4, 
22), totuşi acest lucru îi intriga pe adversarii Lui până într-atât, încât nu s-au sfiit 
să-L întrebe: „Cu ce putere faci acestea ? Şi cine Ţi-a dat puterea aceasta ?” 
(Matei 21, 23b). Dar El a mărturisit încă de la începutul propovăduirii Sale, ceea 
ce de fapt au vestit despre El profeţii din vechime: „Duhul Domnului este peste 
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Mine, pentru care M-a uns să binevestesc… să vindec… să propovăduiesc… şi 
să vestesc…” (Luca 4, 18-19, cf. Isaia 61, 1). Iar când este propovăduit de Sfinţii 
Apostoli aceştia mărturisesc, la rândul lor, „cum a uns Dumnezeu cu Duh Sfânt 
şi cu putere pe Acesta, Care a umblat făcând bine şi vindecând pe toţi cei asupriţi 
de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu El” (Fapte 10, 38). Iată cum primeşte 
Domnul „mirungerea” iubirii de la Duhul Sfânt şi o împarte cu întreagă Biserica 
Sa, în care El este mereu prezent prin Sfintele Sale Taine, mereu atent, mereu 
activ, mereu iertând, mereu dezlegând, mereu tămăduind şi mai ales mereu iubind 
pe fiecare om în parte, dar şi pe toţi credincioşii întreolaltă. 36

n). Luca 9, 28-35: „ Iar după cuvintele acestea, ca la opt zile, luând cu Sine pe 
Petru şi pe Ioan şi pe Iacov, S-a suit pe munte, ca să Se roage. Şi pe când se ruga 
El, chipul Feţei Sale S-a făcut altul şi îmbrăcămintea Lui albă, strălucind. Şi iată, 
doi bărbaţi vorbeau cu El, care erau Moise şi Ilie. Şi care, arătându-se întru slavă, 
vorbeau despre sfârşitul Lui, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Iar Petru 
şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi (ca) de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava 
Lui şi pe cei doi bărbaţi stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis 
către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici şi să facem trei colibe: una 
Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe când vorbea el acestea, 
s-a făcut  un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi glas 
s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de El să ascultaţi!”

Referindu-se la cea de-a doua Teofanie a Noului Testament, minunea 
Schimbării la Faţă a Domnului, textul de mai sus nu pune „probleme”, compa-
rativ cu paralelele lui sinoptice (Matei 17, 1-8 şi Marcu 9, 2-9), ci doar câteva 
deosebiri, despre care am amintit deja, promiţând că le vom semnala aici. 

Prima deosebire constă în datarea evenimentului, adică, după Matei şi Marcu 
nu e nicio probabilitate, amândoi afirmând că au urcat pe munte „după şase 
zile” de la mărturisirea lui Petru şi de la întâia şi a doua vestire a Patimilor 
Domnului, pe când Luca este de părere că ar fi fost „ca la opt zile”, ceea ce ar 
putea însemna de fapt şapte zile (adică nici șase, nici opt), dar la urma urmei, 
prea puţin contează.

A doua deosebire o constituie ordinea în care sunt amintiţi cei trei Apostoli: 
la Matei şi Marcu sunt numiţi Petru, Iacov şi Ioan, iar la Luca, Petru, Ioan şi 
Iacov. Acest amănunt contează, însă, nu acum şi nu aici. 

A treia deosebire, mai evidentă, apare în legătură cu descrierea evenimentului. 
Sfinţii Matei şi Marcu spun simplu: „şi S-a schimbat la Faţă înaintea lor”, pe 
când Luca detaliază: „ ... pe când Se ruga Iisus, chipul Feţei Sale s-a făcut altul...” 
Apoi, primii doi Evanghelişti, la fel de lacunar, îi menţionează pe Moise şi Ilie 
vorbind cu Iisus, dar Luca precizează că cei doi, „arătându-se întru slavă, vorbeau 
despre sfârşitul Lui, pe care acea să-L împlinească în Ierusalim.”

În al patrulea rând, la Matei şi Marcu urmează replica plină de candoare a 
lui Petru, cu propunerea de a face cele trei colibe, pe când Luca pomeneşte 
mai întâi de crearea unei situaţii similare cu cea din noaptea din Ghetsimani, 
când aceiaşi Apostoli „erau îngreuiaţi ca de somn” şi abia după „deşteptarea” 
lor i-au văzut ei pe Moise şi pe Ilie, iar numai după despărţirea acestora de 
Iisus, venindu-şi Petru în fire, a propus construirea celor trei colibe. 



49Temeiuri biblice noutestamentare

În fine, după toate cele de mai sus, cei trei Evanghelişti încep să redevină 
sinoptici, dar nu întru totul.

Şi iată de ce! Deşi toţi trei Evangheliştii menţionează în acest moment apariţia 
unui nor, care „i-a umbrit” pe Iisus şi pe cei dimpreună cu El, se ivesc totuşi şi 
acum noi diferenţe în relatări. Doar Matei precizează că era „un nor luminos” 
(17, 5), pe când la Marcu (9, 7) şi la Luca (9, 34) norul apare şi „umbreşte”, dar 
nu e luminos. Apoi, la Matei şi Marcu norul vine pe când erau de faţă Moise şi 
Ilie, pe când la Luca aceştia plecaseră deja. Însă, în ceea ce priveşte pe noi cu 
privire la acest nor, fie că este luminos, fie că nu e luminos, contează doar faptul 
că el a venit şi  că nu era un nor obişnuit, apărut întâmplător, ci era Însuşi Duhul 
Sfânt, materializat acum, dar nu în chip de porumbel, ci în chip de nor, străvechea 
Lui „întrupare” din vremurile vechitestamentare. Din Ieşirea 13, 21-22 ştim că 
sub acest aspect de „stâlp” (coloană) „de nor” (ziua) şi „de foc” (noaptea), Duhul 
Sfânt îi călăuzea pe israeliţi prin pustiuri, iar din Ieşirea 14, 19, 24 ştim că sub 
aceeaşi materializare, le-a favorizat trecerea cu deplin succes prin Marea Roşie. 
Relativ la acest episod dramatic din istoria lui Israel, Sfântul Apostol Pavel ne-a 
lăsat o superbă analogie tipologică, prin care semnifica cele două inseparabile 
şi Sfinte Taine: Botezul şi Mirungerea: „Căci nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu 
ştiţi că părinţii noştri au fost toţi sub nor şi că toţi au trecut prin mare. Şi toţi prin 
Moise s-au botezat în nor şi în mare.” (I Corinteni 10, 1-2).

Iar când Moise şi Iosua s-au suit pe Muntele Sinai, să primească Legea, 
„un nor a acoperit muntele; Slava Domnului S-a pogorât pe Muntele Sinai şi 
l-a acoperit norul şase zile, iar în ziua a şaptea a strigat Domnul pe Moise din 
mijlocul norului... Și a stat Moise pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de 
nopţi” (Ieşirea 24, 15,16, 18).

Aşadar, actul dării Legii pe Sinai s-a făcut – de la un capăt la celălalt – 
numai sub „umbrirea” sau „pecetluirea” norului Duhului Sfânt, ceea ce repre-
zintă o „Mirungere” cu un maxim caracter revelaţional, însă insuportabil pentru 
acea vreme, chiar dacă „cele două table ale Legii, table de piatră, erau scrise 
cu degetul lui Dumnezeu” (Ieşirea 31, 18).

În cadrul Teofaniei de pe Tabor, norul luminos al Duhului Sfânt include în 
conul Său de lumină, alături de Taina încă nedeplin revelată a Jertfei şi Învierii 
Domnului, nu numai infinitele dimensiuni sacramentale ale unei mântuiri 
recapitulative, universale, ci şi profunzimea misterului perihoretic al Sfintei 
Treimi (II Corinteni 13, 13), din interiorul Căreia, vocea Tatălui răsună din 
nou, mărturisind: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit,  pe 
Acesta ascultaţi-L !” (Matei 17, 5; Marcu 9, 7). Însă în Luca 9, 34, apare şi 
aici o deosebire. De fapt este a şaptea dar şi ultima dintre cele anunţate: „Acesta 
este Fiul Meu Cel ales, de El să ascultaţi!”

Desigur că pentru noi cei de acum, între termenii „ales” şi „iubit” există 
un perfect raport sinonimic, însă pentru destinatarul Evangheliei a III-a (patri-
cianul Teofil), conta foarte mult faptul că dintre Persoanele Sfintei Treimi, 
doar Fiul a fost ales, sau desemnat prin planul cel din veci al lui Dumnezeu, 
ca El şi numai El să fie noul Adam, numai El să fie Mesia, biruitorul iadului 
şi al morţii şi Mântuitorul lumii (cf. I Corinteni 15, 23-28) şi, în consecinţă, 
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doar El şi numai El poate fi Întemeietorul şi Săvârşitorul tuturor Tainelor 
Bisericii, întemeiată prin Jertfa Sa. Iar Duhul Sfânt „pecetluieşte”, confirmând 
acum şi acest adevăr (pe lângă toate celelalte), mărturisit de către Însuşi 
Dumnezeu Tatăl.

o). Luca 10, 21: „În acel ceas (Iisus n.n.) S-a bucurat în Duhul Sfânt...” 
Aici este singurul loc din Noul Testament, în care se vorbeşte despre o ase-
menea bucurie în viaţa pământească a Domnului Iisus Hristos. Cauza acestei 
dumnezeieşti bucurii, o aflăm într-un verset anterior (17), unde citim că întorşi 
din misiunea „de probă”, cei şaptezeci (şi doi) de ucenici Îi raportează lui Iisus 
„cu bucurie, zicând: Doamne, şi demonii ni se supun în numele Tău!” Din 
Galateni 5, 22 ştim că bucuria este una din infinitele „roade” ale Duhului 
Sfânt, dar în Romani 14, 17, citim că „Împărăţia lui Dumnezeu este dreptate 
şi pace şi bucurie în „Duhul Sfânt”. Aşadar, faptul că Domnul „S-a bucurat în 
Duhul Sfânt”, înseamnă că Însuşi Duhul Sfânt trăieşte într-o comuniune abso-
lută cu Iisus, atât bucuria prezentă, cât şi toate stările Lui sufleteşti, fapt pe 
care l-am constatat deja, de mai multe ori şi până acum, dar o să-l mai întâlnim 
în mod frecvent, pe tot parcursul prezentei lucrări.

În această comuniune de bucurie divină intră şi bucuria ucenicilor, dar numai 
ca un sentiment pur uman, limitat, cauzat de o satisfacţie temporară, o consecinţă 
firească a unui prim succes misionar. Iisus le amplifică însă la nivel ceresc această 
bucurie, asigurându-i că pentru ei există un motiv infinit mai întemeiat de a se 
bucura: „ ...ci vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri!” (v. 20) 

În ceruri vor fi scrise, de acum înainte şi toate numele celor botezaţi şi 
miruiți în numele lui Hristos şi al Sfintei Treimi.

p). Luca 12, 10: „Oricui va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, 
i se va ierta; dar celui ce va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta.”

- Luca 12, 11-12: „Iar când vă vor duce în sinagogi şi la dregători şi la 
stăpâniri, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde, sau ce veţi zice. Că Duhul 
Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi.”

Temele textelor de mai sus, respectiv păcatul neiertabil, de hulă împotriva 
Duhului Sfânt (12, 10), precum şi asistarea exclusivă, de către Duhul Sfânt, a 
celor prigoniţi pentru Hristos (12, 11-12), au fost deja prezentate şi detaliat 
comentate în capitolele I şi II, la textele paralele din Matei 12, 31-32 şi Marcu 
3, 28-29, precum şi Matei 20, 22-23 şi Marcu 10, 38.

r). Luca 24, 49: „Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi 
însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus.”

Dumnezeieştile promisiuni de mai sus, pe care le face Iisus Domnul în 
finalul Evangheliei a III-a, vor fi reînnoite de către El în mai multe rânduri, 
atât în cadrul Evangheliei a IV-a (Ioan 14, 16, 17, 26; 15, 26; 16, 7-14), cât şi 
în Fapte 1, 4, 5 , 8 şi se vor împlini întocmai, cu prilejul celei dintâi Cincizecimi 
creştine (Fapte 2, 1-4).

Despre toate acestea şi încă despre multe altele, vom trata în capitolul 
următor. 
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