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Abstract: Addressing mostly priests and Religion teachers, but also any 
believer, the entire publicistic series that we commence at this point desires, 
in a straightforward, plain and clear manner (without proposing thematic bibli-
cal theology 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, whoever they might be or – why not? – lead the readers 
before The Truth, That „is the same for yesterday, today and forever” (Jews 
13, 8): The Lord and Our Saviour, Jesus Christ, present, alive and active in all 
undertakings of His Church
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PARTEA a IV-a

MIRUNGEREA  ÎN  EPISTOLELE  PAULINE, ÎN  CELE  SOBORNICEȘTI  
ȘI  ÎN APOCALIPSĂ

CAP.  I

MIRUNGEREA ÎN EPISTOLA CĂTRE ROMANI A SFÂNTULUI 
APOSTOL PAVEL 

a). Romani 3, 22: „Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credinţa în 
Iisus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred, căci nu este deosebire.”

Aici, „dreptatea lui Dumnezeu” înseamnă mântuirea în Hristos (cf. Matei 
3, 15; 6, 33; I Timotei 4, 8). Dar nu o mântuire deja gata înfăptuită, sau de-a 



6 Altarul Banatului

gata să fie oferită în chip magic şi primită pe gratis, sau prin „autoservire”, pe 
criterii pur declarative, externe, ci prin implicare efectivă şi activă, fie perso-
nală, fie colectivă, însă numai în baza numitorului comun al „credinţei în 
Hristos”. Dar nici aici nu e vorba de o credinţă pur teoretică, ci mărturisită 
faptic prin asumarea Sfintelor Taine, ca acte de moarte şi înviere (Botezul), 
precum şi de o perpetuă înnoire sufletească şi trupească (Mirungerea), la modul 
cel mai concret și mai serios cu putinţă (cf. Matei 5, 44-48). Dar pentru cine 
ar fi necesară această implicare cu acte atât de decisive în viaţa  duhovnicească 
? „Pentru toţi şi peste toţi cei ce cred” cu adevărat; adică numai în condiţiile 
de mai sus, neexistând nicio favoare şi nicio deosebire, de niciun fel între 
oamenii credincioşi (Galateni 3, 26-28; Coloseni 3, 11).

b). Romani 6, 3, 6, 14, 22-23: „Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus 
ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat ?... Cunoscând aceasta, 
că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească 
trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului... Căci păcatul nu 
va avea stăpânire asupra voastră, fiindcă nu sunteţi sub lege, ci sub har... 
Dar acum, izbăviţi fiind de păcat şi robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveţi 
roada voastră spre sfinţire, iar sfârşitul, viaţă veşnică, în Hristos Iisus, 
Domnul nostru.”

Unul dintre textele clasice noutestamentare, despre Botezul creştin, este 
capitolul 6 din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Am reprodus 
mai sus doar câteva versete din acest capitol, selecţionându-le doar pe acelea 
care pun într-o lumină directă mai evidentă, legătura dintre Sfintele Taine ale 
Botezului şi Mirungerii, legătură pe care Sfântul Apostol Pavel nu consideră 
că este necesar a o menţiona, cu titlu special, de fiecare dată când aminteşte 
de Botez, dar nici nu concepe că Botezul ar putea fi despărţit de Mirungere 
(cf. Fapte 19, 1-7). Aşadar, el determină şi aici, foarte precis, că subiectul 
Botezului este „omul nostru cel vechi”, pe care îl numeşte „trupul păcatu-
lui”75 şi prin care defineşte starea religios-morală a omului de dinainte de 
încreștinare. Viaţa lui din această perioadă este detestabilă din toate punctele 
de vedere, fapt pentru care şi trebuie ca el „să moară”. De aceea a şi fost 
„răstignit împreună cu Hristos” – ca să fie nimicit!76 Dar nici Botezul şi nici 
Mirungerea nu-l nimicesc, ci doar îl „răstignesc” în vederea nimicirii. Prin 
contrast, dispariţia „omului vechi” cere în schimb un „om nou”, al cărui act 
de naştere este chiar Botezul. Deşi, ca perfecţiune morală, acest „om nou”, 
pare că ar putea corespunde omului adamic, paradisiac, cel de dinainte de 
cădere, totuşi, din punct de vedere istoric, el nu poate fi identic cu acela, pentru 
că „omul cel nou” n-a fost pe lume înainte de Hristos.77 Numai prin Botez 
devine el un om hristologic, o creaţie a lui Hristos, iar prin Mirungere, el este 
deja un posibil creştin al Parusiei, o „făptură nouă” (II Corinteni 5, 17; 
Galateni 6, 15). Însă temeiul acestui proces de reînnoire, îl constituie Întruparea 
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Fiului lui Dumnezeu78, Care „Dumnezeu fiind, S-a făcut şi om deplin, ca să 
ne arate că se poate vieţui în trup şi fără a fi robi păcatului.”79

Dar „omul nostru cel vechi”, despre care spuneam că n-a fost „nimicit” 
prin Botez şi Mirungere, ci numai „răstignit” în vederea nimicirii, va continua 
să coexiste, din păcate, cu „omul nostru cel nou”, disputându-şi cu acesta, în 
mod perfid şi dur întâietatea pe tot parcursul vieţii noastre trupeşti. Această 
dramatică înfruntare constituie o temă dominantă a antropologiei pauline, 
tratată în repetate rânduri și cu deosebită fermitate, de către Sfântul Apostol 
Pavel (Romani 7, 22-25; 8, 1-16; Efeseni 4, 22-24 u.; Coloseni 3, 9-10). Relaţia 
harică a omului încreştinat cu Dumnezeu, copleşeşte însă moştenirea ereditară 
a păcatului „a cărui plată este moartea” (v. 22-23), fertilizând prin harul 
Mirungerii, rodirea Botezului, spre „viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul 
nostru” (v. 23).

c). Romani 7, 6: „Dar acum ne-am desfăcut de Lege..., ca să slujim întru 
înnoirea duhului, iar nu întru vechimea slovei.”

„Slujirea întru înnoirea duhului” reprezintă cultul divin public creştin, 
deschis prin Botez şi Mirungere şi amplificat prin celelalte Sfinte Taine, „nou-
tatea” constând în perpetua manifestare plenară a Duhului Sfânt în Biserică 
şi în lume.

d). Romani 8, 2, 4, 5-6, 9-11, 13, 14-16: „Căci legea Duhului vieţii în 
Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii..., pentru ca drept-
atea Legii să se împlinească în noi, care nu umblăm după trup, ci după 
duh. Căci cei ce sunt după trup cugetă cele ale trupului, iar cei ce sunt 
după Duh, cele ale Duhului. Căci dorinţa cărnii este moarte, iar dorinţa 
Duhului este viaţă şi pace...Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Duh, dacă 
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui 
Hristos, acela nu este al Lui. Iar dacă Hristos este în voi, trupul este mort 
pentru păcat; iar Duhul este viaţă pentru îndreptare. Iar dacă Duhul Celui 
ce a înviat pe Iisus din morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos 
Iisus din morţi va face vii şi trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul 
Său care locuieşte în voi... Căci dacă vieţuiţi după trup, veţi muri, iar dacă 
ucideţi, cu Duhul, faptele trupului, veţi fi vii. Căci câţi sunt mânaţi de 
Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Pentru că n-aţi primit iarăşi 
un duh al robiei, spre temere, ci aţi primit Duhul înfierii, prin care stri-
găm: Avva! Părinte! Duhul însuşi mărturiseşte împreună cu duhul nostru, 
că suntem fii ai lui Dumnezeu.”

Amplul grupaj de versete reproduse mai sus (11 la număr), constituie atât 
o paralelă, cât şi o dezvoltare tematică a ideilor antropologice din Romani 6, 
3-23, unde accentul se pune pe efectele juridice ale Botezului, care creează 
omul hristologic, sau „făptura cea nouă” (II Corinteni 5, 17), după „modelul” 
Hristos.
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În sinteza 8, 2-16, accentul se pune pe efectele juridice ale Mirungerii, 
care-l transformă pe omul nostru hristologic, într-un locaş al Duhului Sfânt, 
îmtr-un templu al vieţii, într-o autentică biserică a păcii şi învierii; un astfel 
de creştin „mânat de Duhul lui Dumnezeu”, adică total consacrat unei vieţi 
duhovniceşti, devine şi fiu al Tatălui ceresc şi, în acelaşi timp şi frate al lui 
Hristos.

e). Romani 8, 23, 26-27: „Şi nu numai atât, ci şi noi, care avem pârga 
Duhului, şi noi înşine suspinăm în noi aşteptând înfierea, răscumpărarea 
trupului nostru... De asemenea şi Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, 
căci nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru 
noi cu suspine negrăite. Iar Cel ce cercetează inimile, ştie care este dorinţa 
Duhului, căci după Dumnezeu El Se roagă pentru sfinţi.”

Calitatea de „fii ai lui Dumnezeu” (v. 16) nu este, sau mai exact, n-ar trebui 
să fie o noutate absolută pentru oamenii credincioşi. Încă din momentul creaţiei, 
Adam şi apoi omenirea de după el, aveau acest dar şi, chiar şi după cădere, 
raportul de filiaţie dintre om şi Dumnezeu n-a fost total întrerupt, ci doar 
estompat, transformat, omul decăzând din statutul de fiu, în cel de rob al lui 
Dumnezeu. Deodată cu decăderea omului, s-a produs implicit şi o decădere 
direct proporţională a întregii creaţii. Evident că dacă asocierea, prin Botez, 
a creştinului, cu Patimile, moartea şi  Învierea lui Hristos, îl repun, nu numai 
în ipostaza de fiu, ci aşa cum am mai constatat, şi de frate şi împreună-moş-
tenitor cu Fiul lui Dumnezeu (cf. v. 17), această reabilitare oferă totodată 
justificate speranţe şi „făpturii”, adică creaţiei, ca „să se bucure de libertatea 
măririi fiilor lui Dumnezeu” (v. 20-22), din cauza cărora a fost şi ea supusă 
deşertăciunii.

Dar în textul nostru, reabilitarea nu implică o simplă emancipare a omenirii 
de sub tutela trecutului, ci o complexitate de noi relaţii între Dumnezeu şi om: 
pe lângă redobândirea identităţii de „fiu al lui Dumnezeu”, prin Botez, proce-
dura juridică a „înfierii” mai include în mod necesar şi practic şi consacrarea 
întregii naturi umane (trup şi suflet) şi situarea omului pe o poziţie de intimitate 
familială cu Dumnezeu, net superioară celei de dinainte de cădere; vine de 
acum, în ajutorul omului şi Duhul Sfânt (prin Mirungere), mijlocind El Însuşi 
înfierea, prin rugăciunea Lui cea pentru noi „cu suspine negrăite” (v. 26). De 
ce ? Tot de la Dumnezeu ştim că agentul cunoaşterii pentru om, este duhul 
omului”, aşa cum pentru Dumnezeu este „Duhul Domnului” (v. 27). Prin 
urmare, Duhul Sfânt, sau Mângâietorul, sau Duhul Adevărului, primit în dar, 
ca pecete a mântuirii prin Taina Mirungerii, deschide omului cele mai largi 
orizonturi în cunoaşterea lui Dumnezeu, ca echivalent al vieţii veşnice (cf. 
Ioan 17, 3), Duhul neezitând să Se roage El Însuşi pentru cei deveniţi „sfinţi” 
(adică încreştinaţi). Este vorba aici despre misiunea Duhului Sfânt în lume, 
de la Cincizecime şi până la Parusie; Duhul Sfânt nu „Se mai odihneşte”, ca 
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şi odinioară, peste aleşii lui Dumnezeu, ci „locuieşte” în toţi cei botezaţi şi 
miruiţi (v. 9-10), dându-le mereu „viață pentru îndreptare” (v. 10) și 
„mânându-i”, adică îndrumându-i mereu şi călăuzindu-i spre desăvârşirea 
stării de „fii ai lui Dumnezeu”, până ce ea va deveni definitivă. „Înfierea” 
exclude categoric falsa idee de „imponderabilitate” duhovnicească, înlocuind-o 
cu dinamica sfinţeniei (Galateni 4, 4-7).

f). Romani 9, 11-12: „Că nefiind încă născuţi (pruncii, n.n.), nefăcând ei 
ceva bun sau rău, ca să rămână voia lui Dumnezeu cea după alegere, nu 
din fapte, ci de la Cel Care cheamă...”

Pe de o parte ne reîntâlnim aici cu acea chemare specială de la Dumnezeu, 
a copiilor încă nenăscuţi şi cu legătura lor afectiv-voliţională cu Părintele 
ceresc (ca argument imposibil de contrazis în privinţa Botezului pruncilor)80, 
iar pe de altă parte, fiind nedespărţită de Botez, este ferm inclusă aici şi acţi-
unea specifică şi concomitentă de miruire a lor de către Duhul Sfânt, Care 
„suflă unde voieşte” (Ioan 3, 8), şi Care îi alege şi îi „unge” (miruieşte) şi îi 
„sfinţeşte” încă înainte de a se zămisli în pântecele matern pe toţi aceia pe 
care numai El îi „cunoaşte” şi cărora El le şi rânduieşte un rost cu totul special 
în această viaţă, potrivit însă cu „voia” şi „alegerea” lui Dumnezeu Tatăl , 
„Cel care îi şi cheamă la existenţă” (v. 12).81

g). Romani 12, 1-2: „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui 
Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine 
plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească, şi să nu 
vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să 
deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi 
desăvârşit”.

Spre deosebire de perfectibilitatea jertfelor levitice, substitutive, din Vechiul 
Testament82, „jertfa vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu” a Noului 
Testament, este însăşi fiinţa umană, a cărei superioritate valorică asupra celor 
dintâi, este indiscutabilă. Îndemnul paulin în legătură cu realizarea unicei 
„jertfe vii”, printr-o conştientă comuniune eclezială în Duhul Sfânt, se adre-
sează naturii umane, ca una care primeşte de drept şi de fapt, Sfintele Taine 
ale Botezului şi Mirungerii, aceasta fiind constituită din „trupurile voastre”. 
Trupul omenesc este „vasul de lut”    ( II Corinteni 4, 7) în care „străluceşte” 
totuşi comoara măririi dumnezeieşti, de pe Faţa lui Hristos, pe faţa celor bote-
zaţi şi pecetluiţi cu Sfântul şi Marele Mir. Tot aşa, valoarea trupului omenesc 
rezidă şi în faptul că el este sediul sufletului , iar vieţuirea în Hristos le include 
deopotrivă pe amândouă (şi trupul şi sufletul), atât în „înnoirea zilnică a 
minţii”, ca şi facultate a sufletului, cât şi în perpetua progresie a moralităţii 
fizice, din pură devoţiune faţă de Dumnezeu.83 Deci, din punct de vedere 
biologic, credinciosul creştin trăieşte şi întru „înnoirea minţii” (v. 2) şi „întru 
înnoirea vieţii” (Romani 6, 6-4), fiind conştient că   nu-şi mai aparţine lui 
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însuşi, ci „este al lui Dumnezeu” (I Corinteni 6, 19-20), ca o jertfă somatică, 
în raport cu Jertfa sfinţitoare a lui Hristos 84, o replică umană de iubire faţă de 
iubirea jertfelnică a Naturii divino-umane a lui Hristos.85  

Însă nici această replică de jertfelnicie umană, nu este individuală, ci, așa 
cum justificat îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, ea trebuie să includă toate tru-
purile celor botezați și miruiți (jertfiți spiritual), într-o perfectă comuniune litur-
gică86, asemenea Pâinii euharistice: „Căci o pâine, un trup suntem noi cei 
mulți; căci toți ne împărtășim din unica Pâine” (I Corinteni 10, 7; 12, 27).87 
Fiecare om credincios se transfigurează astfel printr-un dialog de slujire duhov-
nicească88, devenind o jertfă cuvântătoare, care gândește și se gândește, se cugetă 
și se exprimă devoțional în raport cu Dumnezeu „Care este Duh, iar cei ce I 
se închină trebuie să I se închine în duh și în adevăr.” (Ioan 4, 23-24)

În ceea ce privește expresia paulină de o rară frumusețe și profunzime, 
„închinarea cea duhovnicească”, ea ilustrează „cel mai adânc devotament 
față de Dumnezeu, un adevărat cult rațional divin, adus din tot sufletul 
nostru”.89 Un astfel de cult desăvârșit, numai Biserica Ortodoxă I-l poate oferi 
lui Dumnezeu, prin Sfintele ei Liturghii, Taine, ierurgii și laude bisericești, 
prin sărbătorile creștine, prin cinstirea adusă Maicii Domnului, Sfinților, Sfintei 
Cruci și Sfintelor Icoane, adică, aşa cum bine a grăit Apostolul, prin toată 
„închinarea ei cea duhovnicească”.90

h). Romani 15, 15-16: „Și v-am scris, fraților, mai cu îndrăzneală, în 
parte , ca să vă amintesc despre harul ce mi-a fost dat de Dumnezeu, ca 
să fiu slujitor al lui Iisus Hristos la neamuri, slujind Evanghelia lui 
Dumnezeu, pentru ca prinosul neamurilor, fiind sfințit în Duhul Sfânt, să 
fie bine primit”.

După cum bine știm, Sfântul Apostol Pavel n-a fost de față în prima zi de 
Duminică a Bisericii, în seara Învierii Domnului (pe atunci, el încă se numea 
Saul din Tars și era dușmanul Bisericii), când Iisus Mântuitorul a instituit, 
după cum iarăși știm, două Sfinte Taine: Apostolia (care prin succesiune va 
deveni Hirotonie-Preoție) și Spovedania (dezlegarea de păcate) și i-a investit 
cu ele pe Ucenicii Săi. Însă, așa cum le-a împărtășit lor, atunci, harul întreitei 
Sale slujiri (de Arhiereu, Profet și Împărat), prin „suflarea” Duhului Sfânt 
asupra lor (Ioan 20, 21-23), tot așa i-a dăruit și lui harul de a „sluji” la neamuri 
„Evanghelia lui Dumnezeu” (adică nu numai misiunea de a predica, ci și de 
a le boteza și mirui; cf. Fapte 19, 1-7), ca să le „sfințească în Duhul Sfânt”, 
precum Însuși Domnul l-a rânduit, săvârşind, prin Anania din Damasc, o micro-
cincizecime specială asupra lui: „Și a zis Domnul către el (către Anania, 
n.n.): mergi, fiindcă acesta Îmi este vas ales, ca să poarte Numele Meu 
înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel; căci Eu îi voi arăta 
câte trebuie să pătimească el pentru Numele Meu. Și a mers Anania și a 
intrat în casă și, punându-și mâinile peste el a zis: Frate Saul, Domnul 
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Iisus... m-a trimis ca să vezi iarăși și să te umpli de Duh Sfânt. Și îndată 
au căzut de pe ochii lui ca niște solzi; și a văzut iarăși și, sculându-se, a 
fost botezat.” (Fapte 9, 15-18)

Am redat din nou textul de mai sus, numind „microcincizecime” această 
lucrare dumnezeiască (Mirungere specială), săvârșită de Duhul Sfânt, prin 
Anania, asupra lui Saul (prin punerea mâinilor), însoțită de vindecarea orbirii 
și de „umplerea de Duh Sfânt” şi urmată apoi de Taina Sfântului Botez, ca 
și în cazul sutașului Corneliu (Fapte 10, 44-48), nu pentru că harul ce i s-a dat 
lui Saul ar fi fost cumva diminuat, față de cel primit de ceilalți Apostoli la 
Marea Cincizecime, ci pentru că totul s-a săvârșit asupra unei singure persoane, 
căci știm doar că „Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură” (Ioan 3, 34), iar 
„Acesta suflă unde vrea”, cât vrea cum și asupra cui vrea El (cf. Ioan 3, 8).

i). Romani 15, 18-19: „Căci nu voi cuteza să spun ceva din cele ce n-a 
săvârșit Hristos prin mine, spre ascultarea neamurilor, prin cuvânt și prin 
faptă, prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Duhului Sfânt...”

Conștient că în tot ceea ce gândește, vorbește și face, nu lucrează el și nici 
puterea lui, ci Duhul Sfânt, Care l-a curățit de „omul cel vechi” și l-a uns 
(miruit) ca Apostol al lui Hristos şi, că Acelaşi Duh Sfânt, cu al Său har şi prin 
Sfânta Lui Mirungere, îl împuternicește și-l ocrotește (cf. Marcu 16, 16-18), 
îl binecuvântează și-l sfințește ca „Însuși Hristos să trăiască în el” (Galateni 
2, 20), Sfântul Apostol Pavel va mărturisi mereu – ca mai sus – că așa cum, 
pe drumul Damascului, și-a pus la dispoziția lui Hristos, până în cele mai mici 
detalii, toată viața sa, întrebând: „Doamne, ce voiești să fac ? (Fapte 9, 6) 
şi de acum înainte va urma, cât va trăi, un ideal care este mai presus de lume: 
„Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând la cele dinainte, 
alerg la țintă, la răsplata dumnezeieștii chemări de sus, întru Hristos Iisus” 
(Filipeni 3, 14).

CAP. II

MIRUNGEREA ÎN EPISTOLA I CĂTRE CORINTENI

a). I Corinteni 1, 14-16: „Mulţumesc lui Dumnezeu că pe niciunul din 
voi n-am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaius, ca să nu zică cineva că aţi 
fost botezaţi în numele meu. Am botezat şi casa lui Ştefana(s); afară de 
aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.”

Textul de faţă a fost selectat şi comentat şi în „Vol. I – Botezul”, dar numai 
din punct de vedere al botezării propriu-zise a credincioşilor din Corint. Sfântul 
Apostol Pavel se felicită că, personal, n-a făcut botezări în masă, spre a nu da 
cumva şi el curs dezbinărilor preferenţiale apărute în comunitatea corintiană: 
„Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apollo, iar eu sunt al lui Chefa, iar 
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eu sunt al lui Hristos” (v. 12). Deşi n-a încreştinat decât trei familii sau „case” 
(a lui Crispus, Gaius, şi Ştefana (s)), din istoricul misiunilor sale, precum şi 
din stilul său personal, de a săvârşi ireproşabil orice lucrare misionară pe care 
şi-o asuma, rezultă că Apostolul neamurilor, chiar dacă îi menţionează cu 
numele doar pe capii acestor familii, ne lasă să înţelegem de fapt, că a procedat 
la fel ca şi în cazul încreştinării Lidiei şi temnicerului din Filipi (Fapte 16, 
14-15, 30-34), care au fost botezaţi „cu toată casa lor”, sau şi mai clar, cum a 
încreştinat Sfântul Apostol Petru „casa” sutaşului Corneliu (Fapte 10). Este 
imposibil să ne imaginăm că un om atât de grijuliu, un Apostol atât de atent 
şi exigent în împlinirea misiunii sale (a se vedea cazul încreştinării celor doi-
sprezece ucenici din Efes, care aveau doar botezul lui Ioan, cf. Fapte 19, 1-7), 
ar fi putut uita cumva, ca odată cu Botezul, să-şi „pună mâinile” peste toţi 
cei din „casele” celor menţuionaţi de el, ca şi aceştia să primească Duhul Sfânt 
(Mirungerea). Aşa ceva nu se uită! După cum am tot repetat, chiar dacă nu se 
menţionează de fiecare dată şi Mirungerea, e foarte clar că şi ea se aplică 
deodată cu Botezul, altfel încreştinarea nu era completă (cf. Fapte 8, 14-17). 
Ori aşa ceva, nicicând nu s-a întâmplat!

b). I Corinteni 2, 10-15: „Iar nouă ni le-a dezvăluit Dumnezeu prin 
Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui 
Dumnezeu. Căci cine dintre oameni ştie cele ale omului, decât duhul omu-
lui, care este în el ? Aşa şi cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, 
decât Duhul lui Dumnezeu. Iar noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul cel 
de la Dumnezeu, ca să cunoaştem cele dăruite nouă de Dumnnezeu; pe 
care le şi grăim... în cuvintele învăţate ale Duhului Sfânt, lămurind lucruri 
duhovniceşti oamenilor duhovniceşti. Omul firesc nu primeşte cele ale 
Duhului lui Dumnezeu... dar omul duhovnicesc toate le judecă, însă pe el 
nu-l judecă nimeni.”

Despre „legea Duhului vieţii în Hristos”, despre „locuirea Duhului lui 
Dumnezeu” în cei botezaţi şi unşi cu Sfântul Mir, despre rugăciunea Duhului 
Sfânt cea cu noi şi pentru noi „cu suspine negrăite”, despre „Duhul înfierii” 
noastre prin Botez şi Mirungere, precum şi despre Duhul Sfânt, ca agent dumn-
zeiesc al cunoştinţei omeneşti spre viaţă veşnică, tocmai s-a vorbit în textele 
din Romani 8; 9 şi 12, 1-2, iar pentru actualul text ( I Corinteni 2, 10-16), care 
este o paralelă perfectă la cele dintâi, sunt valabile, desigur, aceleaşi 
comentarii.

c). I Corinteni 4, 15b: „Căci de aţi avea zece mii de învăţători în Hristos, 
totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus 
Hristos.”

„A naşte prin Evanghelie” în seamnă „încreştinare” prin propovăduire, 
convertire şi, evident, prin botezare şi miruire (cf. Romani 2, 16; I Corinteni 
2, 1-2; Galateni 1, 6-12).
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d). I Corinteni 6, 11: „ ...Dar v-aţi spălat, dar v-aţi sfinţit, dar v-aţi 
îndreptat în numele Domnului nostru Iisus Hristos şi în Duhul Dumnezeului 
nostru.”

Textul acesta ne este familiar şi foarte uşor de recunoscut, fiind preluat 
aproape identic în rânduiala slujbei Mirungerii, fiind rostit de către preot, în 
timp ce-l şterge cu buretele pe pruncul botezat şi de curând „pecetluit” cu 
Sfântul şi Marele Mir.

e). I Corinteni 6, 19-20: „S-au nu ştiţi că trupul vostru este templu al 
Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi 
nu sunteţi ai voştri ? Căci aţi fost cumpăraţi cu (mare) preţ! Slăviţi, dar, 
pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu!”

Ni se înfăţişează aici o minunată complementaritate între cele două Sfinte 
Taine, a Botezului şi a Mirungerii, în sensul că trupul omenesc devine „templu 
al Duhului Sfânt”, atât prin harul Botezului (ca taină a integrării în Trupul 
lui Hristos – Biserica), precum şi prin „Pecetea darului Sfântului Duh” din 
Taina Mirungerii, care confirmă starea de „făptură nouă” a celui încreştinat. 
Evident că niciun creştin nu-şi mai aparţine lui însuşi, de vreme ce Însuşi 
Hristos a plătit marele preţ al acestei deveniri. Drept pentru care, Dumnezeu 
trebuie cinstit în trupul nostru ca şi într-o biserică vie, pentru că El chiar acest 
lucru Îşi doreşte, venind la noi şi făcându-Şi „casă” în noi (Ioan 14, 23).

f). I Corinteni 7, 14b: „ ...Altminteri, copiii voştri ar fi necuraţi, dar 
acum ei sunt sfinţi.”

Din context (v. 12-14a) rezultă că în cazul familiilor mixte (un soţ păgân 
şi altul creştin), nici bărbatul şi nici femeia nu trebuie să se despartă din această 
cauză, pentru că cel care este creştin între ei, precum şi copiii lor, fiind botezaţi 
din pruncie (şi denumiţi aici „sfinţi”, adică sfinţiţi prin Botez şi Mirungere), 
îl sfinţesc şi pe soţul neîncreştinat, în sensul că ei constituie deja pentru acesta 
o comunitate liturgică familială, în care şi el (fie bărbatul, fie femeia) se poate 
mântui (v. 16), întrucât chiar în casa lor i s-au creat condiţiile harice 
necesare.

g). I Corinteni 10, 1-2: „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.”

Textul de mai sus constituie prima parte a unei secţiuni mai extinse (10, 
1-4), în care sunt prefigurate tipologic Sfintele Taine de iniţiere: Botezul, 
Mirungerea şi Euharistia. Din această minunată ananlogie biblică paulină, am 
selecţionat mai sus (v. 1-2) doar partea în care sunt reprezentate Sfintele Taine 
ale Botezului şi Mirungerii. Despre Botezul pruncilor, prefigurat aici, am tratat 
în primul volum al serialului nostru91, iar în ceea ce priveşte Mirungerea, aşa 
cum am arătat şi în capitolele anterioare (din Partea a II-a)92 a prezentului 
volum, ea este anticipată prin specificul „întrupării” Duhului Sfânt în Vechiul 
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Testament: „norul des” de pe Sinai şi „stâlpul de nor” – ziua şi „de foc” – 
noaptea, în timpul peregrinărilor prin pustie, dar mai ales la trecerea prin marea 
Roşie (cf. Ieşirea, 13, 21-22; 14, 19-20; 19, 16; 24, 15-8).

h). I Corinteni 12, 13: „Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toţi, 
ca să fim un singur trup, fie Iudei, fie Elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un 
Duh ne-am adăpat.”

Acest text, dimpreună cu mulţimea lui de locuri paralele93, exprimă carac-
terul comunitar şi universal al Botezului şi al Mirungerii, precum, şi necesitatea 
absolută a primirii acestor Sfinte Taine, pentru oricine vrea să intre în Biserică 
şi să se mântuiască.94

CAP. III

MIRUNGEREA ÎN EPISTOLA A II-A CĂTRE CORINTENI   

a). II Corinteni 1, 21-22b: „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.”

Avem aici textul clasic al Mirungerii, inspirând formula sacramentală a 
acestei Sfinte Taine: „Pecetea Darului Duhului Sfânt. Amin!” Despre vechi-
mea întrebuinţării respectivei formule, ca şi a ritualului în sine al Mirungerii, 
păstrat neschimbat până astăzi, ne dă mărturie Canonul VII al Sinodului II 
Ecumenic, ceea ce înseamnă că la data respectivă (anul 381), ea era deja 
generalizată de mai mult timp în practica liturgică a Bisericii.95 Conotativ însă, 
sensul „întăririi” şi al „ungerii” de care se face pomenire aici, - pe de o parte, 
reprezintă investitura (hirotonia) Sfântului Apostol Pavel în treapta Apostoliei; 
este lucrarea Duhului Sfânt prin care se conferă „Dumnezeiescul Har” (fie 
prin „suflare”, cf. Ioan 20, 22-23, fie prin „punerea mâinilor”, cf. Fapte 6, 
6; 9, 12, 17, fie prin „cădere”, cf. Fapte 2, 1-4; 10, 44; 15, 8) a Cărui acţiune 
a fost şi este înţeleasă și definită întotdeauna ca „ungere”, aşa cum Şi-o reven-
dică cu deplină legitimitate Însuşi Hristos Domnul, încă de la începutul pro-
povăduirii Sale (Luca 4, 18; Fapte 10, 38; cf. Isaia 61, 2); - pe de altă parte, 
respectiva „ungere”, „pecetluire”, sau „arvună a Duhului”, reprezintă Taina 
Mirungerii, care, iniţial se administra în Biserică tot prin „punerea mâinilor” 
(Fapte 8, 17-19; 19, 6), imediat după Botez, dar uneori, așa cum știm, după 
bunăvoinţa Duhului Sfânt, o lua chiar şi înaintea Botezului (cf. Fapte 10, 
44-48).

b). II Corinteni 3, 3, 6: „Arătându-vă că sunteţi scrisoare a lui Hristos, 
slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu... 
pentru că litera ucide, iar duhul face viu.” 
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Inspirându-se din acest text, ca dealtfel din toate scrierile Sfântului Pavel, 
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, ca şi un veritabil ucenic paulin, dezvoltă 
antiteza „literă” – „duh” chiar în cel mai bogat text noutestamentar despre 
Sfânta Euharistie, arătând că şi în concepţia sa, ca şi în cea a „maestrului” său, 
Sfântul Apostol Pavel „Duhul este Cel ce dă viaţă...” iar „cuvintele” (învă-
ţătura) despre Hristos şi Duhul Sfânt, sunt şi ele, ca și Taina Mirungerii, „duh 
şi sunt viaţă” (cf. Ioan 6, 63, 68).

c). II Corinteni 5, 5: „Iar Cel ce ne-a făcut spre aceasta este Dumnezeu, 
Care ne-a dat nouă arvuna Duhului”.

Această „arvună a Duhului”, ca şi în textul din 1, 22b, reprezintă garanţia, 
sau girul, sau contribuţia majoră şi gratuită a Duhului Sfânt, oferită prin 
Mirungere fiecăruia dintre noi, pentru mântuirea noastră.

d). II Corinteni 5, 17: „Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură 
nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi.”

Această „făptură nouă”, la care ne-am referit tot timpul şi încă ne vom 
mai referi multă vreme şi de acum înainte, este credinciosul creştin botezat şi 
pecetluit cu Sfântul şi Marele Mir (a se vedea, mai sus, comentariul de la 
Romani 6, 3, 6, 14, 22-23). Textul de mai sus, dimpreună cu contextul (v. 16), 
va face, mai încolo, obiectul şi altor comentarii, în argumentarea Sfintelor 
Taine ale Spovedaniei şi Euharistiei.

e). II Corinteni 13, 13: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea 
lui Dumnezeu (Tatăl) şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi!”

Inserat chiar în centrul Sfintei Liturghii, cu superba lui formulă treimică 
(scrisă şi rostită pentru prima dată în istorie şi în Biblie prin anii 56-57, exact 
aşa cum o rostim şi astăzi) acest text are o dublă semnificaţie:

- mai întâi, se exprimă aici, foarte precis, gradul de intimitate absolută, de 
comuniune perihoretică între Persoanele Sfintei Treimi, ca şi sursă supremă a 
tuturor darurilor primite de Biserică prin Mirungere. „Harul Domnului nostru 
Iisus Hristos” Se uneşte cu „dragostea lui Dumnezeu Tatăl” sub îmbrăţi-
şarea (= împărtăşirea = umbrirea =  miruirea) Sfântului Duh, întocmai 
ca şi pe Sinai şi pe Tabor, nu numai pentru a-L mărturisi pe Dumnezeu Fiul şi 
misiunea Lui mântuitoare, ci şi pentru a extinde şi peste „noi toţi” această 
negrăită comuniune harică. Cum ? Bineînţeles că exact aşa cum a rânduit 
Mântuitorul Hristos, când a poruncit să fie învăţate, botezate şi miruite,      
„toate neamurile: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh!” (Matei 
28, 19).

- în al doilea rând, textul nostru constitute nu numai o paralelă perfectă, ci 
şi un incontestabil argument, privind autenticitatea formulei clasice a Botezului 
din textul mateean amintit mai sus: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate 
neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh!” 
(Matei 28, 19) şi contestat (fără şanse) de unii teologi.97
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CAP. IV

MIRUNGEREA ÎN EPISTOLA CĂTRE GALATENI

a). Galateni 3, 27: „Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbră-
cat.” Acest imn al Botezului de provenienţă paulină, se cântă întotdeuna după 
administrarea Mirungerii, în timpul unei întreite „procesiuni” pe care o fac naşii 
cu pruncul împrejurul cristelniţei şi mesei de botez, anticipând astfel în mod tipo-
logic, cele trei etape ale „călătoriei” (vieţii) pământeşti a acestuia: copilăria, floarea 
vieţii şi amurgul bătrâneţii. Prin Botez şi Mirungere, proaspătul botezat este bene-
ficiarul a două înfieri: cea pământească, din partea naşilor, care îi devin de acum 
înainte părinţi duhovniceşti – factori împreună responsabili cu părinţii trupeşti, 
pentru orientarea lui pe cărările vieţii, binecuvântate prin pecetluirea cu Sfântul şi 
Marele Mir; iar a doua, este şi moarte şi înviere şi înfrăţire şi înfiere dimpreună 
cu Hristos, devenind astfel şi el fiu al lui Dumnezeu, situaţie amplificată de „îmbră-
carea”, sau unirea lui ontologică cu Fiul Cel din veci al lui Dumnezeu.98

Deşi omul nu e nicidecum în situaţia de a alege între credinţă şi Botez, sau 
între credinţă şi celelalte Sfinte Taine, credinţa este totuşi incompletă şi insufi-
cientă pentru mântuire fără Botez, iar Botezul este el însuşi un act concret (şi 
mărturisit) de credinţă.99 Formula „în Hristos” (cf. şi Romani 6, 3), sau „în 
numele” lui Hristos (Fapte 19, 5), Îl prezintă pe Hristos drept elementul divin 
în Care, spre Care şi cu Care se contopeşte (se scufundă) şi se transformă fun-
damental credinciosul prin Botez100, dar mai ales după Botez, prin Mirungere101. 
Însă imaginea „îmbrăcării” nu exprimă de pe acum, întregul dinamism al vieţii 
„în Hristos”, pentru că veşmântul rămâne ceea ce este, în timp ce omul cel nou 
(II Corinteni 5, 17) este înnoit necontenit prim acţiunea Duhului Sfânt.102

b). Galateni 4, 4-7: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis 
pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-I 
răscumpere, ca să dobândim înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, a trimis 
Dumnezeu pe duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă: Avva, 
Părinte! Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu, iar de eşti fiu, eşti şi moştenitor 
al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.”

În textul capitolului anterior (Galateni 3, 25), fusese deja evocată ideea unui 
timp nou, al credinței, care urmează timpului Legii (Galateni 3, 23), iar în textul 
de care ne ocupăm, timpul cel nou (denumit „plinirea vremii”) începe cu momentul 
întrupării Fiului lui Dumnezeu, care devine centrul temporal al istoriei103. Trecutul 
și viitorul primesc sens numai în lumina acestui eveniment unic și irepetabil care 
este începutul mântuirii lumii. Ce înseamnă de fapt acest lucru ? „Blestemul și 
osânda Legii” îi include pe toți oamenii (iudei și păgâni); de aceea și răscumpă-
rarea în Hristos îi cuprinde pe toți104, iar cel ce se unește cu Hristos prin Taina 
Sfântului Botez, primește în dar și „înfierea”, prin Taina Mirungerii. Astfel, din 
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moment ce a avut inițiativa „trimiterii”, atât a Fiului Său în lume, cât și a „Duhului 
Fiului Său în inimile noastre”, e clar că Însuși Dumnezeu Tatăl a consimțit și la 
„îmbrăcarea” noastră în Hristos (Galateni 3, 27) și la înfrățirea Lui cu noi și a 
noastră cu El. Și, de aceea ne-a și îngăduit să-I zicem: „Avva” (=„Tată”=Părinte; 
cf. v. 6 și, mai ales, Matei 6, 9-13). Însă – așa cum de fiecare dată tot repetăm – 
aceste daruri primite prin Botez și Mirungere, vor rodi deplin în viața noastră, doar 
prin răbdare și stăruință și, mai ales prin conlucrare, precum și prin învrednicirea 
de a ne împărtăși și de celelalte Sfinte Taine.105 De fapt, după toate câte    le-am 
arătat până acum, se pare că întreaga Epistolă către Galateni ar putea fi rezumată, 
în memorabila rostire paulină: „Astfel, dar, nu mai ești rob, ci fiu…” (v. 7)106

c). Galateni 5, 22-23: „Iar roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, 
îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, credință, blândețe, înfrânare, 
curăție; împotriva unora ca acestea nu este lege.”

Aici, Sfântul Apostol Pavel încearcă să enumere exemplificativ câteva din 
infinitele daruri (roade) ale Duhului Sfânt, care încep să se activeze în noi din 
momentul Mirungerii, continuându-se până în veșnicie și constituindu-se chiar ca 
„ingrediente” specifice ale Împărăției lui Dumnezeu, care „nu stă în cuvânt, ci 
în putere” (I Corinteni 4, 20), „Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare 
și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17).

CAP. V

MIRUNGEREA  ÎN  EPISTOLA  CĂTRE  EFESENI

a). Efeseni 1, 5: „ …mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, să ne 
înfieze, prin Iisus Hristos, după bunăvoința voii Sale…”

Tema „înfierii prin Iisus Hristos”, se continuă și aici, cu aceleași conotații 
ca și în Galateni 4, 4-7.

b). Efeseni 1, 13-14: „Întru Care și voi, auzind cuvântul adevărului, 
Evanghelia mântuirii voastre, crezând în El, ați fost pecetluiți cu Sfântul 
Duh al făgăduinței, Care este arvuna moștenirii noastre, spre răscumpă-
rarea celor dobândiți de El și spre lauda slavei Sale.”

Trei sunt Tainele mântuirii, la care se face referire aici: 
- actul (fapta) de credință în „Evanghelia mântuirii”, adică Botezul și 

cateheza baptismală;
- „pecetluirea cu Sfântul Duh al făgăduinței”, adică Mirungerea, ca 

„arvună” a integrării noastre în următoaea și cea mai mare dintre Sfintele 
Taine:

 - Taina Răscumpărării, sau a mântuirii recapitulative, Sfânta Euharistie, 
prin care Hristos, ne-a „dobândit” cu propriul Său Sânge (cf. I Corinteni 5, 
7; 6, 19-20).
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c). Efeseni 4, 5, 22-24, 30: „Este un Domn, o credință, un Botez… Să vă 
dezbrăcați, față cu viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, 
care se strică prin poftele amăgitoare și să vă înnoiți în duhul cugetului 
vostru, îmbrăcându-vă în omul cel nou, care este făcut după chipul lui 
Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia adevărului… Să nu întristați Duhul 
cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care ați fost pecetluiți pentru ziua 
răscumpărării!”

Referitor la constatarea Sfântului Pavel din v. 5, că în lume, „Este un Domn, 
o credință și un Botez”, să ne amintim că motivul principal, în baza căruia 
am și anticipat redactarea prezentului serial publicistic, era tocmai această 
constatare, despre cel mai înalt și mai frumos ideal al unității de credință, trăit 
și exprimat vreodată. Exact așa au și stat lucrurile în Biserică, la început! Dar 
nu după multă vreme, s-au ivit tot felul de mentalități, interpretări, interdicții 
și deosebiri doctrinare, care au generat tot atâtea sciziuni în unitatea eclezială, 
încât avem astăzi un creştinism pluriconfesional, în care credinciosul de rând 
greu se mai poate orienta107. Drept pentru care ne şi străduim să punem această 
osteneală a noastră la dispoziţia tuturor celor ce doresc să regăsească adevărul, 
aşa cum ni-l oferă textele biblice noutestamentare.

Revenind la textul aflat în lucru, în privinţa cunoscutei teme a „omului 
vechi” şi „omului nou”, o temă comună şi Botezului şi Mirungerii, rămâne 
valabil comentariul textului din Romani 6, 3-6, la care ne-am referit de atâtea 
ori, atât în vol. I – Botezul108, cât şi în mai toate capitolele prezentului volum.

Cât despre v. 30: „Să nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru 
care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”, distingem aici sensul 
plenar al Mirungerii şi anume că, „pecetluirea” cu Sfântul şi Marele Mir prin 
care se confirmă şi se întăreşte „înnoirea”, „înfierea” şi „îmbrăcarea” noastră 
în Hristos, este doar o „arvună a Duhului” (II Corinteni 5, 5), primită în dar 
spre a rodi în noi până la ziua definitivei „răscumpărări”, cea de la Parusie, 
zi în care se vor recunoaşte şi vor intra în comuniunea răsplătirii toţi „pecet-
luiţii pe frunte (miruiţii), robi ai lui Dumnezeu”, în număr (simbolic) de „o 
sută patruzeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel” din 
Vechiul Testament, dimpreună cu mulţimea cea fără număr „din tot neamul 
şi seminţiile şi popoarele şi limbile”, adică „neofiţii” Noului Testament, cei 
împărtăşiţi de Botez, de Mirungere şi de toate Tainele lui Hristos. Aceştia sunt 
sfinţii, mucenicii şi mărturisitorii creştini, adică „făpturile noi” ale lui Hristos 
(Iezechiel 9, 4; Apocalipsa 4, 3-9, 14; cf. Facerea 49, 11).

d). Efeseni 5, 8-9: „Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină 
întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii! Pentru că roada luminii e în orice 
bunătate, dreptate şi adevăr.”

Antiteza dintre „întunericul” de altădată şi „lumina întru Domnul”, îi 
defineşte de fapt pe unii şi aceiaşi oameni, în funcţie de starea lor morală de 
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dinainte de Botez şi Mirungere şi respectiv de cea de după Botez şi Mirungere, 
când au devenit „lumina lumii” (Matei 5, 14-16) şi „sarea pământului” 
(Matei 5, 13). Prin urmare, viaţa creştinului „autentificat” prin Sfânta Taină a 
Mirungerii, este cea de „fiu al luminii”, iar faptele acestei vieţi sunt „roade 
ale luminii”, identice cu „roada Duhului” din Galateni 5, 22-23: „dreptate, 
pace, bucurie, blândeţe, înfrânare, îndelungă răbdare”, adică suma tuturor 
virtuţilor morale creştine.

e). Efeseni 5, 26-27: „Ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin 
Cuvânt şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică mărită, neavând pată sau zbâr-
citură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană.”

„Sfinţirea” şi „curăţirea” Bisericii de către Hristos Domnul, „cu baia apei” 
Sfântului Botez109 şi „prin Cuvântul” Evangheliei Sale, nu înseamnă că ea ar 
fi întinată, sau, că în timp, s-ar putea întina cumva, ci înseamnă că Biserica este 
menţinută într-o perpetuă stare de prospeţime, de tinereţe şi puritate sacramentală, 
extinsă la nivel universal, prin lucrarea sfinţitoare a Duhului Sfânt din Sfânta 
Taină a Mirungerii, care întotdeauna secondează Botezul.110

CAP.  VI

MIRUNGEREA  ÎN  EPISTOLELE  I  TESALONICENI  ȘI  TIT 

a). I Tesaloniceni 4, 7-8: „Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, 
ci la sfințire. De aceea, cel ce defăimează cuvântul meu (adică al Sfântului 
Apostol Pavel, n.n.) nu defăimează un om, ci pe Dumnezeu, Care v-a dat 
pe Duhul Său Cel Sfânt.”

Dumnezeu „a dat pe Duhul Său Cel Sfânt” în mai multe rânduri și cu 
diverse scopuri Bisericii Sale: respectiv ierarhiei, prin Taina Hirotoniei (Ioan 
20, 22-23; Fapte 6, 6) iar credincioșilor prin Botez, Mirungere și celelalte 
Sfinte Taine (Matei 3, 11 și loc. par.; Ioan 3, 5-8; Fapte 8, 15-17; 10, 44-48; 
19, 5-7 ș.a.), dar și în mod plenar, universal și revelațional, la Cincizecime 
(Fapte 2, 1-4).

Duhul Sfânt este însăși viața, bogăția și sfințenia Bisericii111, căci El „toate 
le cercetează, chiar și adâncurile lui Dumnezeu” (I Corinteni 2, 10), iar Hristos 
Domnul, Cel Care a făgăduit că-L va trimite pe Duhul Sfânt Bisericii Sale, s-o 
mângâie și s-o călăuzească spre scopul ei final (Luca 24, 49; Ioan 14, 16-17, 
26; 15, 26; 16, 13-14; Fapte 1, 5, 8; 2, 1-4), nu numai că S-a ținut de cuvânt, 
dar îi avertizează foarte serios pe toți oamenii că: „Cel ce vă ascultă pe voi (pe 
Apostoli, episcopi, preoți, n.n.), pe Mine Mă ascultă și cel ce se leapădă de 
Mine, se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine (adică de  Dumnezeu Tatăl, 
n.n.), iar „celui care va aduce hulă împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta 
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lui, nici în veacul acesta, nici în cel ca va să fie” (Luca 10, 16 și loc. par.; 
Matei 12, 31-32 și loc. par.). Orice alt comentariu este de prisos!

b). Tit 3, 5: „El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru îndreptare, săvârșite 
de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia nașterii celei de a doua și prin înnoirea 
Duhului Sfânt.”

Aici avem o paralelă teologică112 la textul din Efeseni 5, 26, în sensul că 
între expresiile „baia apei prin cuvânt” din Efeseni și „baia nașterii celei 
de a doua” din textul de mai sus, este un foarte clar raport de identitate. Iar 
„înnoirea Duhului Sfânt” indică și aici lucrarea consacratoare a Tainei 
Sfântului Mir.

CAP. VII

MIRUNGEREA  ÎN  EPISTOLA  CĂTRE  FILIMON

a). Filimon 8, 10, 19: „De aceea, deşi având întru Hristos tot dreptul 
să-ţi poruncesc cum se cuvine... te rog pe tine pentru copilul meu, pe care 
l-am născut fiind în lanţuri, te rog pentru Onisim... Eu, Pavel, îţi scriu cu 
mâna mea; eu îţi voi plăti, ca să nu-ţi spun că tu cu tine însuţi, eşti dator-
nicul meu.”

Din cele trei versete de mai sus, reiese că atât Filimon, cât şi fostul său 
sclav Onisim, sunt încreştinaţi de către Sfântul Apostol Pavel personal. Desigur 
că în ce-l priveşte pe Filimon, odată cu el s-a botezat şi miruit şi „totodată casa 
lui” (Adică şi soţia sa Apfia şi fiul Arhip, care fusese hirotonit preot pentru 
Biserica din casa lor, cf. Coloseni 4, 17 şi Filimon 2). Dacă n-ar fi fost aşa, 
Apostolul nu i-ar fi putut porunci „cu tot dreptul” (v. 8), iar Filimon nu i-ar 
fi fost „dator cu el însuşi” (v. 9) Sfântului Apostol Pavel şi nici n-ar fi avut 
obligaţia morală să-l asculte în a-l ierta şi reprimi pe sclavul dezertor Onisim. 
Pe acesta, Sfântul Apostol Pavel l-a „născut în lanţuri”, adică l-a botezat şi 
indiscutabil că l-a şi „pecetluit cu darul Duhului Sfânt”, prin „punerea 
mâinilor”, în timpul primei sale captivităţi la Roma (v. 10).

CAP. VIII

MIRUNGEREA  ÎN  EPISTOLA  CĂTRE  EVREI

a). Evrei 1, 9: „Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea; pentru aceea 
Te-a uns pe Tine, Dumnezeu, Dumnezeul Tău cu untul de lemn al bucuriei, 
mai mult decât pe părtaşii Tăi.”

În baza celor afirmate aici de Sfântul Apostol Pavel, putem oare conchide 
că Mirungerea este o Sfântă Taină preexistentă din veci, ca „ungere”, sau 
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confirmare a dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu ?  Da ! Dovezi ? Destule !113 
Aici, redăm doar câteva:

- Ioan 6, 27: „Lucraţi... pentru mâncarea ce rămâne spre viaţă veşnică 
şi pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El L-a pecetluit 
Dumnezeu-Tatăl.”

- Fapte 4, 27: „Căci asupra Sfântului Tău Fiu Iisus, pe care Tu L-ai uns, 
s-au adunat laolaltă, cu adevărat, în cetatea aceasta şi Irod şi Ponţiu Pilat 
cu păgânii şi cu popoarele lui Israel...”

- Fapte 10, 37-38: „Voi ştiţi  cuvântul care a fost în toată Iudeea... adică 
despre Iisus din Nazaret: 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.” Deci, veșnicia Sfintelor Taine, ca 
și lucrări dumnezeiești, este la fel de reală ca și a lui Dumnezeu!

b). Evrei 6, 1-2: „De aceea, lăsând începuturile cuvântului despre 
Hristos, să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârşit, fără să mai punem din 
nou temelia învăţăturii despre pocăinţa de faptele noastre, despre credinţa 
în Dumnezeu, a învăţăturii despre botez, a punerii mâinilor, a învierii 
morţilor şi a judecăţii veşnice...”

Încă din a doua parte a capitolului precedent (5, 11-14), Sfântul Apostol 
Pavel le aminteşte destinatarilor săi că stadiul lor de pregătire în credinţă este 
(sau ar trebui să fie) mult mai elevat decât nivelul la care se află ei de fapt. În 
textul de mai sus, se continuă această idee, Apostolul opinând că acum ar fi 
momentul să treacă de la învățătura despre Tainele de inițiere (Botezul, 
Mirungerea, Pocăința) și de la alte noțiuni introductive în creștinism, la ches-
tiuni mai profunde (Arhieria şi Jertfa lui Hristos, preoţia Noului Testament, 
cultul divin, soteriologia ş.a.)114

c). Evrei 10, 29: „Gândiţi-vă: cu cât mai aspră fi-va pedeapsa cuvenită 
celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, şi Sângele Testamentului 
cu care s-a sfinţit, l-a necinstit, şi Duhul harului l-a făcut de ocară!”

Din nou (acum pentru a treia oară)114, Sfântul Apostol Pavel îi avertizează 
foarte serios pe cei ce încalcă jurisprudenţa referitoare la Sfânta Euharistie, 
insistând asupra gravităţii pedepsei divine, infinit mai aspră comparativ cu cea 
a încălcării Legii mozaice, care era „uciderea fără milă, pe cuvântul a doi 
sau trei martori” (v. 28)

Asprimea pedepsei divine se amplifică însă, pentru că aici se face referire 
şi la cei ce fac de ocară încă şi Taina Mirungerii, sau „Duhul harului”, adică 
aduc hulă împotriva Duhului Sfânt, păcat care, așa cum se știe, nu se iartă 
„nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie!” (Matei 12, 32 şi loc. par.).

d). Evrei 10, 32: „Aduceţi-vă, dar, aminte de zilele mai de demult, în 
care, după ce aţi fost luminaţi, aţi răbdat grea luptă de suferinţe...”
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Este amintită aici perioada de înfiripare a comunităţii ecleziale (Biserica) 
din Ierusalim (prima din istorie), mai exact persecuţia declanşată împotriva 
creştinilor după uciderea Sfântului Arhidiacon Ştefan, la care (şi) Saul din Tars 
a avut un aport nefast.     Referindu-se la Botezul în masă de la Cincizecime, 
Apostolul nu zice: „după ce aţi fost botezaţi”, ci „după ce aţi fost luminaţi”. 
Ceea ce înseamnă că încă din veacul apostolic, atât Botezul, cât şi Mirungerea, 
erau incluse în sensul generic al termenului de „Luminare”, iar cei miruiţi 
imediat după botezare, se numeau „noefiţi” = „luminaţi”.

CAPITOLUL  IX

MIRUNGEREA  ÎN  EPISTOLELE I ŞI II PETRU  

a). I Petru 1, 3: „Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru 
Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin Învierea lui Iisus Hristos din 
morţi, ne-a născut din nou, spre nădejde vie...”

b). I Petru 2, 1-2: „Deci, lepădând toată răutatea..., ca nişte prunci de 
curând născuţi...”

c). I Petru 2, 24: „ ...când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aştepta, 
în zilele lui Noe şi se pregătea corabia în care puţine suflete, anume opt, 
s-au mântuit prin apă. Iar această mântuire prin apă închipuia Botezul...”

Fără niciun dubiu, textele de mai sus preiau, confirmă şi contiună ideile 
teologice fundamentale în legătură cu temele celor două Sfinte Taine (indiso-
lubil unite), ale Botezului şi Mirungerii, teme abordate şi pe deplin lămurite 
în majoritatea cărţilor sfinte ale Noului Testament. Este suficient să amintim, 
în acest sens, doar câteva texte paralele, ca de pildă: Romani 6, 4: „întru 
înnoirea vieţii”; Efeseni 1, 5: „să ne înfieze, prin Iisus Hristos”; Galateni 
4, 7: „Astfel, dar, nu mai eşti rob, ci fiu”; Tit 3, 5: „El ne-a mântuit... prin 
baia naşterii celei de a doua...”; Matei 18, 3: „De nu vă veţi întoarce şi nu 
veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor!”. Şi multe altele.

Iar în privinţa textului din I Petru 2, 24, cu paralela în Vechiul Testament, 
în cartea Facerea 6, 8-22; 7, 7 (cf. şi 1, 2), autorul extinde retrospectiv sem-
nificaţiile Botezului şi Mirungerii, până la caracterul prefigurativ al apelor 
creaţiei şi ale potopului, în sensul că, după cum apele potopului au înecat pe 
toţi oamenii păcătoşi ai lumii postadamice, aşa şi apa Botezului, sfinţită cu 
harul Duhului Sfânt, îneacă toate păcatele, iar precum apele creaţiei, însufleţite 
de „Duhul lui Dumnezeu” (Facerea 1, 2), au odrăslit viaţa pe pământ, la fel 
şi apa Botezului, dimpreună cu „Pecetea Darului Sfântului Duh” a Mirungerii, 
dă viaţă nouă celor botezaţi, care se mântuiesc, asemenea lui Noe şi familiei 
sale, prin „corabia” Bisericii.
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d). II Petru 1, 9: „Iar cel ce nu are acestea (vezi v. 5-7) este cu vederea 
micşorată şi stinsă şi a uitat de curăţirea păcatelor lui de demult.”

După cum am avut prilejul să remarcăm de atâtea ori, în creştinism (şi mai 
ales în epoca primară), nu există starea de imponderabilitate sufletească. Este 
perfect adevărat „că darurile şi chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua îna-
poi” (Romani 11, 29), dar tot atât de adevărat este şi avertismentul că „ ...cel 
căruia i se pare că stă, să ia seama să nu cadă!” (I Corinteni 10, 12). Aşadar, 
acel creştin, în care, după Botez şi Mirungere, din cauza lenevirii lui sufleteşti, 
nu se întegistrează niciun progres duhovnicesc115, decade din starea de „făptură 
nouă”, de om hristologic botezat şi miruit, redevenind „omul cel vechi” şi 
pierzând astfel chiar şi unicul „talant” cu care l-a miluit Hristos şi Duhul Sfânt 
prin încreştinare: „curăţirea păcatelor lui de demult” (v. 9)

CAPITOLUL  X

MIRUNGEREA  ÎN  EPISTOLELE  I  ŞI  III  IOAN

a). I Ioan 2, 12: „Vă scriu vouă, copiilor, fiindcă iertate v-au fost păcatele 
pentru numele Lui (Hristos, n.n.). Vă scriu vouă părinţilor, pentru că aţi 
cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu vouă tinerilor, fiindcă aţi 
biruit pe cel viclean.”

Deşi, la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, formula de adresare „copiilor” 
are un caracter generic, în textul de mai sus, termenii: „copiilor”, „părinţilor”, şi 
„tinerilor” au o semnificaţie profund sacramentală: respectivii copii şi tineri sunt 
creştini autentici, având păcatele iertate (prin Botez) şi întărirea în credinţă prin 
Taina Mirungerii. Ei sunt, astfel, cu succes, „biruitorii celui viclean” (v. 12).

b). I Ioan 2, 20, 27: „Iar voi, ungere aveţi de la Cel Sfânt şi toţi ştiţi 
(adevărul n.n.)... Cât despre voi, ungerea pe care aţi luat-o de la El rămâne 
întru voi şi n-aveţi trebuinţă ca să vă înveţe cineva, ci precum ungerea 
Lui vă învaţă despre toate... rămâneţi întru El, aşa cum v-a învăţat.”116

Cele două versete de aici fac parte de fapt, dintr-o secţiune mai extinsă (2, 
18-27), în care autorul îi avertizează pe cititorii săi, atât asupra pericolului pe care 
îl prezintă falşii învăţători (ereticii gnostici, numiţi de el „antihrişti”), care pervertesc 
adevărul Evangheliei, cu privire la realitatea Întrupării şi a existenţei istorice a lui 
Hristos, ca Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, cât şi asupra relaţiei strânse dintre 
rămânerea în darul Sfintei Taine a Mirungerii şi păstrarea dreptei credinţe.

În contrast cu aceşti amăgitori, care se pretindeau dascăli ai celorlalţi, 
Sfântul Apostol Ioan le înfăţişează credincioşilor Taina Mirungerii atât ca izvor 
de cunoaştere, prin Duhul Sfânt, a adevărului evanghelic, cât şi ca ritual liturgic 
propriu-zis: ungere cu Sfânt Mir, procedeu cunoscut şi aplicat deja în Biserică 
încă din acea epocă (anii 96-100). Deci, de acum nu se mai practica Mirungerea 
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prin „punerea mâinilor”, ci prin „ungere” (în greceşte „hrisma”), cuvânt care 
în tot Noul testament nu apare decât numai în textul de mai sus: o dată în v. 
20 şi de două ori, în v. 27.

În schimb, în Noul Testament găsim cel puţin 11 texte care vorbesc despre 
ungere, sau despre noţiunea de a fi uns, sau pecetluit dintre care 5 se referă la 
Iisus Hristos (Luca 4, 18; Ioan 6, 27; Fapte 4, 27; 10, 38; Evrei 1, 9), iar 6, la 
credincioşii care primesc Taina Mirungerii imediat după Botez (II Corinteni 
1, 21, 22; I Ioan 2, 20, 27; 3, 24 şi 4, 13).

Aşadar, „ungerea” de care vorbeşte Sfântul Apostol Ioan, este darul Sfântului 
Duh, care trezeşte la viaţă şi pune în aplicare darurile deja date credinciosului 
prin Sfântul Botez. Prin Mirungere începe epifania, sau arătarea luminii 
Duhului lui Hristos în fiinţa celui botezat. Adică suntem creştini (=unşi) în 
sensul literal al cuvântului, numai după ce am primit învăţătura de credinţă, 
apoi Botezul şi apoi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, aşa cum ne învaţă şi 
Sfântul Chiril al Ierusalimului: „După ce aţi fost învredniciţi de ungerea cu 
Sfântul Mir vă numiţi creştini; acum renaşterea voastră este întărită şi de 
numele ce-l purtaţi.”117

Tocmai pentru că destinatarii Epistolelor Sfântului Ioan primiseră „ungerea” 
după ce mai întâi şi-au însuşit temeinic învăţătura creştină, le poate el scrie: 
„N-aveţi trebuinţă să vă înveţe oricine!” (v. 27).118 Deci darul primit prin 
Sfânta Taină a Mirungerii, constituie un ajutor nepreţuit al Duhului Sfânt, fiind 
dovada rămânerii credinciosului în dreapta credinţă. Cei căzuţi din dreapta 
credinţă au pierdut Mirungerea şi, cum zice Sfântul Ioan, „nu mai sunt în 
Dumnezeu”, adică nu mai aparţin Bisericii, chiar dacă au fost cândva botezaţi 
şi, aparent, erau şi ei odată creştini. De aceea, Apostolul îi îndeamnă stăruitor 
pe cititorii săi să rămână în Biserică, unde primesc în mod deplin şi corect 
harul Duhului Sfânt şi adevărul Evangheliei, neavând nevoie să-şi plece ure-
chea la orice fel de învăţături şi la orice fel de „dascăli” (a se vedea în acest 
sens şi textele: I Ioan 3, 9-10; 3, 24; 4, 4, 6; 4, 13; 5, 1, 4 ş.a.).

c). I Ioan 5, 6-8: „Acesta este Cel Care a venit prin apă şi prin sânge: Iisus 
Hristos; nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge... Şi trei sunt care mărturisesc 
pe pământ: Duhul şi apa şi sângele şi aceşti trei mărturisesc la fel.”

„Duhul şi apa şi sângele”, sunt noţiuni care, în textul de mai sus, constituie 
elementele definitorii ale Botezului şi Mirungerii („Duhul şi apa”), precum 
şi al Sfintei Euharistii („sângele”). De fapt, e tot ce contează!

d). III Ioan 11: „Cel ce face binele, din Dumnezeu este...”, pentru că a 
dobândit filiaţia divină aşa cum ştim: prin Botezul şi Mirungerea în Hristos şi 
în Duhul Sfânt. Să nu uităm nici noi îndemnul Sfântului Apostol Ioan. „Deci 
ceea ce aţi auzit de la început, în voi să rămână; de va rămâne în voi ceea 
ce aţi auzit de la început, veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl. Şi aceasta 
este făgăduinţa pe care El ne-a făgăduit-o: viaţa veşnică” (I Ioan 2, 24-25).
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CAPITOLUL  XI

MIRUNGEREA ÎN APOCALIPSĂ

a). Apocalipsa 3, 4-5: „Dar ai câţiva oameni în Sardes, care nu şi-au 
mânjit hainele lor, ci ei vor umbla cu Mine îmbrăcaţi în veşminte albe, 
căci vrednici sunt. Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe 
şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii...”

b). Apocalipsa 6, 9, 11: „Şi... am văzut sub jertfelnic, sufletele celor 
înjunghiaţi pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia pe care au 
dat-o... Şi fiecăruia dintre ei i s-a dat câte un veşmânt alb şi li s-a spus ca 
să stea în tihnă, încă puţină vreme, până când vor împlini numărul şi cei 
împreună slujitori cu ei şi fraţii lor, cei ce aveau să fie omorâţi ca şi ei.”

c). Apocalipsa 7, 3-4: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, 
până ce nu vom pecetlui, pe frunte, pe robii Dumnezeului nostru. Şi am 
auzit numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii de pecet-
luiţi, din toate seminţiile lui Israel...” (cf. şi 9, 4b).

d). Apocalipsa 7, 9, 14: „După acestea, m-am uitat şi iată mulţime multă, 
pe care nimeni nu putea s-o numere, din tot neamul şi seminţiile şi popoa-
rele şi limbile..., îmbrăcată în veşminte albe şi având în mână remuri de 
finic...Aceştia sunt cei ce vin din trâmtoarea cea mare şi şi-au spălat veş-
mintele lor şi le-au făcut albe în Sângele Mielului...”

e). Apocalipsa 14, 3b şi 4b: „ ...şi nimeni nu putea să înveţe cântarea 
decât numai cei o sută patruzeci şi patru de mii... Aceştia au fost răscum-
păraţi dintre oameni, pârgă lui Dumnezeu şi Mielului...”

f). Apocalipsa 19, 8, 14: „Şi i s-a dat ei să se înveşmânteze cu vison curat, 
luminos, căci visonul sunt faptele cele drepte ale sfinţilor... Şi oştile din 
cer veneau după El, călare pe cai albi, purtând veşminte de vison alb, 
curat.”

În toate textele prezentate aici, se vorbeşte despre „veşmintele albe”, sau 
de „visonul alb, curat”, expresii care definesc ţinuta sufletească festivă, post-
baptismală, o autentică ţinută pascală a celor încreştinaţi (botezaţi) şi miruiţi, 
care de acum se mai numesc şi „iluminaţi” (neofiţi), sau „răscumpăraţi.”

Haina albă a neofiţilor119 reprezintă nu numai starea de imediată curăţire 
de păcate a celui botezat şi proaspăt devenit „făptură nouă”, care este însă o 
stare incipientă şi – după cum ştim – destul de nesigură, ci mai reprezintă 
„pecetluirea”, sau garanţia (arvuna) stabilizării lui pe drumul cel drept al 
virtuţilor, într-un continuu progres, sau îmtr-o dinamică rodire sub conul de 
lumină al darurilor Duhului Sfânt, primite prin Taina Mirungerii. Până în zilele 
noastre, haina, sau cămăşuţa albă cu care sunt înveliţi pruncii când sunt miruiţi 
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după botezare, este numită „hrisma” = „ungere” ( de la verbul grecesc 
„hrizo”= „a unge”), iar ei devin nişte veritabili „hristoşi” (unşi).

Dar, în Apocalipsa Sfântului Ioan, cei înveşmântaţi în haine albe sunt şi 
neofiţii jertfiţi pentru credinţă şi răscumpăraţi de Dumnezeu prin Botezul 
martiric al sângelui, profeţit în Facerea 49, 11; ei chiar şi-au curăţit, la propriu, 
sufletul şi viaţa „în sângele Mielului” (Apocalipsa 7, 14), în focul luptelor 
eshatologice de dinaintea Parusiei Domnului, iar „visonul curat şi luminos”, 
constituie într-adevăr „faptele cele drepte” ale vredniciei lor.

Ţinând cont nu numai de amplitudinea persecuţiilor sângeroase la adresa 
creştinismului, la data scrierii Apocalipsei (sfârşitul secolului I d. Hr.), ci şi 
de caracterul profetic al acestei cărţi unice, care încheie canonul Noului 
Testament, respectiv al Bibliei, este evident că numărul însângerat al „neofi-
ţilor” „din tot neamul şi seminţiile şi popoarele şi limbile” (Apocalipsă 7, 
9), este imposibil de socotit, el fiind într-o perpetuă creştere şi în veacurile 
viitoare120. Ei sunt însă „biruitorii” ale căror nume vor fi scrise de Duhul Sfânt 
în „Cartea vieţii”, ei vor fi cei adăpaţi „din izvorul apei vieţii” (Apocalipsa 
20, 12; 21, 6) şi miruiţi „ca să aibă stăpânire peste Pomul vieţii şi prin porţi 
să intre în Cetate” (Apocalipsa 22, 14).  

ÎN LOC DE EPILOG

„Împărate ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești 
și toate le plinești; Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te 
sălăsluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, 
Bunule, sufletele noastre!”

„Praznicul cel de după praznice și cel mai de pe urmă, credincioșii să-l 
prăznuim în chip luminat; acesta este Cincizecimea, plinirea făgăduinței și a 
sorocului. Că întru aceasta, Focul Mângâietorului S-a pogorât de-a dreptul pe 
pământ, în chip de limbi și a luminat pe Ucenici, făcându-i cunoscători ai 
tainelor cerești. Lumina Mângâietorului a venit și lumea a luminat!”

„Izvorul Duhului venind la cei de pe pământ, împărțit în chip minunat în 
râuri purtătoare de foc, a rourat pe Apostoli, luminându-i; și focul le-a fost lor 
nor de rouă, care i-a luminat și flacără purtătoare de ploaie, prin care am primit 
harul, prin foc și prin apă. Lumina Mângâietorului a venit și lumea a 
luminat!”

„Duhul Sfânt era din veac și este și va fi, nici început având și nici sfârșit; 
ci pururea cu Tatăl și cu Fiul este unit și împreună socotit. Viață și de viață 
făcător; Lumină și de lumină dătător; Binele Însuși și Izvor de bunătate; prin 
Care Tatăl Se cunoaște și Fiul Se preamărește și de toți Se știe; o putere, o 
unire și o închinare a Sfintei Treimi!”
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„Duhul Sfânt este Lumină și Viață și Izvor viu, înțeles cu mintea. Duhul 
înțelepciunii, Duhul înțelegerii, bun, drept, înțelegător, stăpânitor, curățitor de 
păcate; Dumnezeu și îndumnezeitor, foc din Foc purcezător; grăitor, lucrător, 
împărțitor de daruri; prin Care toți Proorocii și dumnezeieștii Apostoli, împre-
ună cu mucenicii s-au încununat. Uimitoare auzire, neobișnuită priveliște, Foc 
Care Se împarte spre dăruirea de haruri!”

(Pr. Traian Micoroi, Antologhion, vol. I, Editura Episcopiei Aradului, Arad, 
2007, p. 229-234).
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