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Rezumat:
Acest studiu porneşte de la importanţa semnificaţiei apei în textele Noului Testament, pentru
ca apoi să expună simbolismul utilizării sale în ritualul Tainei Botezului şi a Euharistiei. Baza e
constituită de comentariile liturgice ale sfinţilor Simeon al Tesalonicului, Nicolae Cabasila şi Gherman
al Constantinopolului. În final sunt extrase implicaţiile ecumenice şi mai ales ecologice pe care le are
viziunea liturgică a Bisericii Ortodoxe asupra creaţiei. În Sfintele Taine materia răspunde vocaţiei sale
originare de a fi „trup” al comuniunii între om şi Dumnezeu, şi deci între toţi oamenii. Epiclezele
acestor acte sacramentale continuă Cincizecimea, se roagă Tatălui pentru a trimite Duhul Sfânt asupra
materiei darurilor tocmai cu scopul de a transfigura creaţia.
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Introducere
Un proverb spune: „Unde este apă, acolo este viaţă” (Where there is water, there is life).
Cunoscutul istoric al religiilor Mircea Eliade sublinia, nu întâmplător, importanţa apei în gândirea
filosofico-religioasă a umanităţii: apele simbolizează totalitatea virtualităţilor, fiind matricea tuturor
posibilităţilor de existenţă. Apele presupun regenerarea, „noua naştere”, şi astfel ea devine simbol de
viaţă („apa vie”). Altfel spus, prototipul apei este „apa vieţii”, substanţa în care rezidă viaţa, vigoarea
şi eternitatea1.
Această importanţă soteriologică a apei se relevă şi în Sfânta Scriptură: Iisus Hristos a primit
botezul în Iordan cu acelaşi scop cu care va primi şi moartea pe Golgota: pentru a împlini toată
dreptatea (Mt. 3, 14-15), adică pentru a realiza îndreptarea omenirii decăzute (Is. 53,11). În acest sens
„Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor” (Is. 53, 6). Prezentarea lui Iisus ca
„Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii” (In. 1,29), atestă calitatea Sa de Mântuitor al
neamului omenesc, iar cuvintele rostite de Acesta după Înviere, „cel ce va crede şi se va boteza, se va
mântui” (Mc. 16,16), subliniază importanţa deosebită a sfinţirii prin apa baptismală. Nu întâmplător
deci Sf. Ap. Petru afirmă necesitatea botezului ca mijloc de primire al Duhului Sfânt (F. Ap. 2,38:
„Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre
şi veţi primi darul Duhului Sfânt”) – împlinind de altfel chiar îndemnul Mântuitorului: „Mergând,
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mt. 28,19).
În scopul împlinirii lucrării de mântuire pentru oameni, „Pescarul rânduieşte pescari de
oameni în slujba sa (Mc. 1, 17)”2. Prin aceşti ucenici ai Săi, Mântuitorul aduce oamenilor Împărăţia lui
Dumnezeu, starea vieţii desăvârşite. El a stârnit mânia conducătorilor religioşi tocmai pentru că a
declarat război comunităţii fariseice şi a adunat în jurul Său pe cei ce erau blestemaţi pentru că „nu
cunoaşteau Legea” (In. 7,49). Replica lui Iisus – Care a subliniat în mai multe rânduri insuficienţa
Legii – este dată prin intermediul mai multor parabole, dintre care una este legată tot de simbolismul
apei: parabola năvodului (Mt. 13, 47 ş.u.)3.
În orice caz, urmarea lui Hristos nu era o lucrare lipsită de riscuri, îndoieli şi primejdii chiar şi
pentru Apostolii Săi. Suindu-Se la Ierusalim (Mc. 10, 32-45), Mântuitorul Iisus Hristos le povesteşte
ucenicilor Săi despre patimile pe care le va suferi nu după multă vreme, dar le şi profeţeşte că va învia
după trei zile. La cererea lui Ioan şi Iacov, fiii lui Zevedeu, de a-I sta de-a dreapta şi de-a stânga, Iisus
replică: „Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu
care Mă botez Eu?”. Cei doi ucenici răspund afirmativ, iar atunci El adaugă: „Paharul pe care Eu îl
beau îl veţi bea, şi cu botezul cu care Eu mă botez vă veţi boteza”. Această afirmaţie devine prilej de
ispită pentru ceilalţi Apostoli, dar prilejul de mândrie este imediat retezat de la rădăcină de Iisus
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Hristos, Care precizează mai amănunţit sensul slujirii Sale, una jertfelnică: „şi care va vrea să fie întâi
între voi, să fie tuturor slugă. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi
să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi”4.
Şi textul de la Mt. 14, 22-34 ne arată sugestiv efectele necredinţei tot prin intermediul
simbolisticii acvatice. La chemarea lui Iisus, Petru începe să meargă pe mare – aflându-se pe o corabie
„în mijlocul mării” (Mc. 6, 47) Galileii – dar, o clipă, el şi-a desprins privirea de la Mântuitorul, a luat
seama la vântul cel puternic şi la valurile înfricoşătoare, şi încrederea i s-a clătinat. Începând să se
scufunde în apă, el este salvat de Iisus Hristos, Care răspunde la strigătul deznădăjduit al Apostolului,
nu însă fără a-l mustra pe acesta pentru îndoiala lui: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”. Se
petrece atunci o a doua minune – vântul se potoleşte dintr-o dată (vezi şi Mc. 6, 51), iar cei aflaţi în
corabie recunosc, închinându-se: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu”5.
Pentru a se evita o soartă nefericită – pe care o descrie, de exemplu, şi parabola neghinei –
devine absolut necesară urmarea lui Iisus Hristos6; iar accesul la comunitatea discipolilor Lui era dată
prin Botez. Textul de la Rom. 6,3: „Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea
Lui ne-am botezat?”, sugerează universalitatea practicii botezării ca mijloc de încreştinare: era de
neconceput ca cineva să facă parte din Biserica lui Hristos fără a fi primit botezul7. Nu este însă vorba
de o măsură arbitrară, ci chiar de respectarea voinţei lui Iisus Hristos, Care a acordat o importanţă
deosebită „renaşterii din apă şi din Duh”. În convorbirea cu Nicodim, Mântuitorul atestă necesitatea
absolută a Botezului pentru mântuire: „De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia
lui Dumnezeu ... De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh nu va putea să intre în împărăţia lui
Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, şi ce este născut din Duh, duh este. Nu te mira că ţi-am
zis: Trebuie să vă naşteţi de sus” (In. 3, 3, 5-7). Această precizare este necesară datorită faptului că
Nicodim nu putea înţelege în ce fel s-ar putea „naşte din nou” un om în vârstă ca el. Atunci Iisus
Hristos subliniază că este vorba de o naştere „de sus”, făcută prin coborârea Duhului Sfânt8.
Mesajul evanghelic se adresează tuturor celor ce însetează, aşa după spune Mântuitorul Însuşi
cu ocazia vizitei pe care o face la Ierusalim pentru sărbătoarea Rusaliilor (In. 7, 37-53): „Dacă
însetează cineva, să vină la Mine şi să bea”, sunt cuvintele Sale, care unesc profetic deopotrivă
credinţa omului şi harul Duhului Sfânt: „Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie
vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred
în El”.
Puternicul mesaj mântuitor al lui Iisus Hristos nu se adresează doar evreilor, ci întregii
umanităţi. Episodul ioaneic cu femeia samarineancă atestă acest fapt: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui
Dumnezeu ... tu singură i-ai fi cerut să bei şi El ţi-ar fi dat apă vie (΄υδωρ ζων). Ea îi spuse: Doamne,
n-ai nimic cu ce să scoţi apa şi fântâna este adâncă; de unde ai putea să ai, dar, apă vie (΄υδωρ ζων)?
Iisus îi răspunse: Oricui va bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar acela care va bea din apa pe care
i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor
de apă vie (΄υδωρ ζων) pentru viaţa veşnică” (In. 4, 10-14).
Care ar putea fi însă, mai exact, sensul expresiei „apa vie” (΄υδωρ ζων)9? Pe de o parte,
înţelegerea sensului ritual – simbolistic al „apei vii” nu poate face abstracţie de contextul greco-roman,
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dar cu precădere iudaic, în care a trăit Mântuitorul Iisus Hristos. Trebuie să fie amintite aici diversele
rituri purificatoare, în special legate de secta esenienilor – dar nu numai: elkaisaiţii recomandă
împotriva turbării o baie „într-un fluviu sau într-un izvor îmbelşugat” (Elench. IX, 15,4), mandeenii
fac din „apa vie” ritul esenţial (Ginza II, 1,180), iar botezarea prozeliţilor evrei are loc în „apa vie”,
element recomandat şi pentru purificări (vezi Lev. 15,5). Pe de altă parte, mai multe texte din Vechiul
Testament atestă prin „apa vie” un simbol al lui Dumnezeu ca izvor al vieţii. Astfel, în Ieremia 2,13 se
spune: „Εi m-au părăsit pe Mine, izvorul apei vii (΄υδατος ζωης); Cântarea Cântărilor vorbeşte de
„fântâna cu apă vie” (΄υδωρ ζων) iar în Cărţile Iezechil şi Zaharia apa vie desemnează efuziunea
eshatologică a vieţii lui Dumnezeu (vezi de ex. Zaharia 14,8: „O apă vie (΄υδωρ ζων) va izvorî din
Ierusalim”). Sub acest ultim aspect, mai ales, apa vie este pusă în legătură cu Duhul Sfânt; de aceea J.
Daniélou nu ezită să lege textul neo-testamentar de la Mt. 3,11 (Botezul în Iordan) cu cel veterotestamentar din Iezechil 36,25-2710.
Dialogului dintre Hristos şi femeia samarineancă, care relevă cu claritate obligativitatea
accesului la viaţa veşnică prin intermediul „apei vieţii”, mai posedă un sens: posibilă opoziţie între
apa vie dăruită de Hristos şi apa pe care o oferă fântâna lui Iacov ca simbol al opoziţiei între
Evanghelie şi Legea cea Veche, ce-şi vădeşte caracterul tranzitoriu de acum înainte. Într-un alt pasaj
ioaneic apa vie se constituie ca un simbol al Duhului Sfânt. Acesta este mesajul cuvintelor rostite de
Mântuitorul: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor
curge râuri de apă vie (΄υδωρ ζων), cum zice Scriptura spunea cuvintele acestea despre duhul pe care
avea să-L primească cei ce vor crede în El” (In. 7,37-39). Interesant este că acest simbolism reapare şi
în finalul Apocalipsei (22,1): „Apoi mi-a arătat un râu cu apa vieţii (΄υδωρ ζωης) care ieşea din
scaunul de domnie a lui Dumnezeu si al Mielului”. După cum am mai menţionat anterior, acest pasaj
trimite la texte vechi – testamentare precum cel din Isaia 54,1 sau Ps. 32,2. Ca şi alte texte din
Apocalipsă (21,6: „Celui ce îi e sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii (του ΄υδατος της
ζωης)”, sau 7,17: „Mielul va fi Păstorul lor şi-i va duce la izvoarele apelor vieţii (΄υδατων ζωης)”), se
exprimă aici cu tărie caracterul hristologic al Botezului: prin Iisus Hristos sunt adoptaţi filial de către
Tatăl şi, cu ajutorul harului Duhului Sfânt, putem accede la comuniunea cu Dumnezeul – Treimic.
Simbolismul apei a continuat să fie prezent şi în gândirea patristică. Îl regăsim nu doar la
Sfinţii Părinţi din primul mileniu creştin, ci chiar la autori de ma târziu. Astfel, în continuare ne vom
referi la trei dintre autorii bizantini care au acordat o deosebită atenţie prezenţei apei în slujba
Botezului, dar şi a Euharistiei: sfinţii Simeon al Tesalonicului, Nicolae Cabasila şi Gherman al
Constantinopolului11.
Apa la Botez
Sub numele Sfântului Gherman al Constantinopolului s-a păstrat comentariul liturgic intitulat
„Istoria bisericească şi teoria mistică”, în care găsim şi o scurtă interpretare a Botezului şi a
Mirungerii12. Autorul citează mai întâi două texte din Vechiul Testament, care exprimă ideea curăţirii
prin spălare, anticipând efectul purificator al băii baptismale: „A zis Domnul către Moise:
<<Coborându-te, mărturiseşte poporului acestuia şi curăţeşte-l şi să-şi spele veşmintele lor şi să stea
gata să urce în munte, la Mine>> (Ieş. 19, 10-11). Iar profetul Isaia zice: <<spălaţi-vă, curăţiţi-vă
răutăţile din sufletele voastre>> (Is. 1, 16-17)”. Apoi citează două texte de bază din Noul Testament
referitoare la botez şi la instituirea lui (In. 3, 5 şi Mt. 28, 19).
În privinţa teologiei Botezului, autorul comentariului afirmă: „Noi ne-am botezat după chipul
morţii lui Hristos şi al învierii Sale. Căci prin scufundare şi scoaterea din apă, prin întreita afundare,
noi simbolizăm şi mărturisim îngroparea cea de trei zile şi învierea lui Hristos Însuşi”13.
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Ungerea cu untdelemn la botez este asemenea ungerii împăraţilor, preoţilor şi proorocilor
Vechiului Testament, „după cum şi Hristos a fost uns, ca împărat şi preot, cu ungerea întrupării”.
Această ungere este în acelaşi timp pavăză împotriva puterii diavolului.
Comentariul continuă apoi cu efectele botezului : apa botezului ne arată în mod tainic „baia
cea mistică a apei şi a focului Sfântului Duh, care se face spre curăţirea păcatului nostru, spre căutarea
renaşterii şi spre redobândirea vieţii celei veşnice”14. Prin botez creştinii dobândesc înfierea divină,
devenind fii ai lui Dumnezeu după har, fiind eliberaţi din robia vrăjmaşului, devenind liberi prin harul
lui Dumnezeu, fiind sfinţiţi şi curăţiţi „prin apă şi prin Duh”, îmbrăcându-se cu Dumnezeu, după
Cuvântul Mântuitorului, adresat lui Dumnezeu-Tatăl: „Părinte Drepte, Cuvântul Mântuitorului, iată Eu
şi pruncii pe care Mi i-ai dat: sfinţeşte-i în numele Tău pe aceştia pe care Mi i-ai dat Mie, pentru ca să
fie ei înşişi sfinţiţi, să te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe Acela pe care L-ai trimis,
pe Iisus Hristos” (In. 17, 1-3 şi 17). Făgăduinţele făcute omenirii de Dumnezeu-Tatăl, când zice: „Eu
voi locui şi voi umbla întru ei; Eu le voi fi Dumnezeu şi ei îmi vor fi popor cinstit, preoţie
împărătească” (Lev. 26, 12), sunt întărite de Duhul Sfânt, Care garantează pentru acestea „ca un
martor credincios şi statornic”15.
Prin pecetea Mirungerii, Sfântul Duh înfăţişează Sfânta Treime ca o carte, ca limbă a lui
Dumnezeu-Tatăl şi ca o pană a unui scriitor iscusit (Ps. 64, 2), descriind-o deci cu însemnarea lui
Hristos, nu cu ajutorul cernelii şi hârtiei, ci cu al mirului ungerii şi gravând Crucea lui Hristos pe
tăbliţele inimilor credincioşilor, ca într-o carte nouă, după cum zice profetul: „Am scris legea Mea zice Dumnezeu - în inimile lor şi o voi întipări pe fruntea lor, ca să se însemneze asupra lor lumina
feţei Mele şi să fie vestiţi în tot pământul” (Ieremia 3, 33). Dacă vom păstra haina botezului curată şi
„sfânta pecete neatinsă”, vom deveni moştenitori ai împărăţiei lui Dumnezeu 16.
În teologia bizantină a secolului al XIV-lea un rol important în ocupă Nicolae Cabasila. Spre
deosebire de primii cateheţi, preocupaţi de interpretarea simbolică a riturilor baptismale şi de aplicaţii
morale care decurg din ele, acesta tratează mai mult efectele sacramentale ale tainelor iniţierii creştine
în viaţa religioasă a credincioşilor. În lucrarea sa „Despre viaţa în Hristos”17, autorul prezintă viaţa
harică care se împărtăşeşte omului prin Botez, Mirungere şi Euharistie, adică prin Tainele iniţierii
creştine, prin care acesta se uneşte cu Hristos.
Această lucrare este împărţită în şapte cărţi (capitole): în cartea întâia, autorul exprimă ideea
fundamentală a operei sale, viaţa în Hristos, adică viaţa sacramentală, trăirea în har, sădită, crescută şi
desăvârşită în noi prin Sfintele Taine, îndeosebi prin cele trei Taine ale iniţierii creştine. Cărţile II-IV
studiază rolul şi efectele fiecăreia din cele trei taine: Botezul, Mirungerea şi Euharistia, în viaţa
duhovnicească. Cartea a V-a cuprinde explicarea sfinţirii Sfintei Mese a bisericii, subliniind locul
central al Mântuitorului în sfinţirea vieţii creştinilor. Cartea a VI-a prezintă modul cum pot colabora
cei credincioşi cu harul divin, împărtăşit cu Sfintele Taine, păstrând şi făcând să rodească în ei viaţa
divină dobândită prin Botez. Autorul leagă adevărata asceză creştină de dogma hristologică. Cartea a
VII-a descrie starea sufletului care colaborează, prin strădania proprie, cu harul Sfintelor Taine18.
După Nicolae Cabasila, viaţa în Hristos începe şi se dezvoltă prin viaţa pământească, însă
desăvârşirea ei se atinge abia în cea viitoare. Viaţa în Hristos este mai mult decât o simplă imitare a lui
Hristos, este trăirea în Hristos, viaţa supranaturală dăruită de Dumnezeu prin harul Sfintelor Taine, pus
la dispoziţia Bisericii (dar ea cere şi o colaborare sau o strădanie din partea omului).
Procesul încreştinării şi al desăvârşirii în viaţa duhovnicească cuprinde trei faze, prin care se
trăieşte în chip tainic şi simbolic momentele principale ale vieţii pământeşti a Mântuitorului: întruparea,
moartea şi învierea19.
Prin botez omul se naşte pentru viaţa în Hristos, punând început şi temelie acestei vieţi. „A
primi botezul - spune Cabasila - înseamnă să te naşti întru Hristos, să începi o viaţă nouă...”. Acest
lucru îl dovedeşte mai întâi însuşi faptul că botezul este prima taină care se primeşte, ca „una care ne
14
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sădeşte în suflet viaţa cea nouă”. În al doilea rând, numirile atribuite acestei taine: naştere, renaştere,
creare din nou, pecete, baie, haină, ungere, darea lui Dumnezeu etc., exprimă toate acelaşi adevăr,
adică naşterea printr-o nouă viaţă, după cuvântul Sfântului Ap. Pavel: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în
Hristos v-aţi şi îmbrăcat” (Gal. 3, 27).
Actele săvârşite în cadrul rânduielii botezului întăresc acest adevăr. Preotul se roagă lui
Dumnezeu mai întâi pentru catehumeni, spre a-l slobozi din legăturile celui viclean. Apoi, alungă de la
el, prin exorcisme, pe stăpânitorul răului, sub a cărui robie a stat până acum, fiind ca un mort pentru
Dumnezeu. De aceea, suflă peste faţa lui, chemându-l la viaţa cea nouă, căci „suflarea în toate
vremurile a însemnat viaţă”. Deci, prin aceste acte, catehumenul leapădă moştenirea trecutului,
întorcându-şi privirile spre o lume cu totul nouă, al cărui început îl dobândeşte prin botez20.
Hainele de care se dezbracă şi încălţămintea pe care şi-o scoate candidatul după intrarea în
biserică, fiind folositoare trupului pe pământ, închipuiesc viaţa trecută de care acesta se leapădă, spre a
se întoarce la haina împărătească, pe care a avut-o omul înaintea căderii lui Adam. Se întoarce spre
Apus, suflă lung prin buzele sale „suflare care parcă vine din străfundurile întunericului său lăuntric”,
îşi întinde mâinile în faţă ca şi când ar vrea să alunge duhul cel rău şi-l scuipă în faţă „pe acest părinte
al fărădelegii şi al necurăţiei”, în semn de ură şi dispreţ. Cel care se botează, fugind de întuneric,
întoarce spatele celui rău şi priveşte spre răsărit, spre stăpânul lumii, căruia îi făgăduieşte supunere,
slujire şi credinţă21.
Ungerea cu untdelemn duce cu gândul la stâlpul de piatră din Betel, închinat lui Dumnezeu de
către patriarhul Iacob, după ce l-a uns cu untdelemn (Fac. 28, 18-22). Această ungere aminteşte de
ungerea împăraţilor şi a preoţilor din Vechiul Legământ, în urma căreia cel uns nu mai trăia pentru
sine, ci pentru Dumnezeu şi pentru cei încredinţaţi lui. „Prin botez ne lepădăm de noi înşine”, „ca să
devenim numai ai lui Dumnezeu”. „Pe lângă aceasta, ungerea e şi o icoană potrivită cu numele de
creştin, nume care vine tocmai de la cuvântul grecesc a unge”. Când suntem unşi „ne facem şi noi
asemenea Unsului Domnului”, care a uns cu dumnezeirea sa întreaga omenire. Cuvintele rostite de
preot când săvârşeşte această ungere sunt următoarele: „Unge-se robul lui Dumnezeu (N) cu
untdelemnul bucuriei...” (Ps. 44, 9)22.
Toate aceste acte descrise până acum sunt numai „icoane, chipuri şi pregătiri pentru adevărata
viaţă”. Îndată ce catehumenul „se îmbracă în glasul cântării Treimii celei Sfinte” şi este afundat de trei
ori în apa botezului „se naşte pentru viaţa cea nouă”, „vine la lumina şi la zidirea cea adevărată”,
devenind fiu al lui Dumnezeu. Afundându-te în apă - spune Cabasila - te lipseşti de viaţa dintâi, adică
mori pentru această viaţă, iar ieşind din apă la lumină, doreşti o altă viaţă. La crearea noastră din nou
participă cele trei persoane ale Sfintei Treimi, de aceea acestea sunt pomenite la botez. Actul mântuirii
noastre l-a împlinit însă Fiul lui Dumnezeu, prin întruparea, moartea şi învierea Sa. De aceea, întreita
afundare închipuie „moartea cea de trei zile şi scularea din morţi a Mântuitorului, care şi una şi alta
sunt tocmai împlinirea iconomiei dumnezeieşti”23. „Se vede aşadar, în urma celor spuse mai înainte conchide autorul - că oricum l-am privi, ca rânduială, ca numire sau ca slujbă şi cântări bisericeşti,
Botezul formează începutul vieţii celei întru Hristos”24.
Pentru a arăta în ce constă vieţuirea în Hristos, Cabasila descrie mai întâi „starea omului vechi”,
care se schimbă prin botez în „viaţa cea nouă”. În omul vechi se află „sămânţa răutăţii părinţilor noştri
dintâi (păcatul strămoşesc), sădită în noi din clipa zămislirii noastre”. Pe acest temei al răutăţii s-a zidit
comoara fărădelegilor, încât răutatea de-a doua o întrece pe cea dintâi, pentru că nu i s-a pus nici o
piedică. De aceea, neamului omenesc i-a fost cu neputinţă să-şi dobândească singur mântuirea. Prin
moartea Sa, Mântuitorul Hristos ne-a dat putere să nimicim păcatul, iar prin înviere ne-a făcut părtaşi
vieţii celei noi. Murind noi prin botez, murim păcatului, împărtăşindu-ne de binefacerile morţii lui
Hristos. Botezul, deci ne scapă de tot păcatul şi de toată vinovăţia lui, nelăsând în noi nici o urmă de
fărădelege25.
Prin botez se sădesc în om germenii noii vieţi, ai unei puteri care va deveni lucrătoare în viaţa
cea nouă. Această viaţă se potriveşte firii umane, pentru că ea a fost trăită de Fiul lui Dumnezeu
20
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întrupat. De aceea, după botez „mijeşte în mădularele noastre viaţa lui Hristos”. De acum se revarsă
asupra noastră nesfârşite bunătăţi, atât de mult încât, dacă s-ar întâmpla să murim îndată după botez,
„neducând cu noi decât pecetea darului primit prin el, chiar şi atunci ne-ar încununa Mântuitorul cu
laurii biruinţei, întocmai ca şi când ne-am fi luptat pentru împărăţia cerească”26.
„Prin botez, noi devenim mădulare ale lui Hristos, spune Cabasila, făcând parte din Trupul său
spiritual - Sfânta Biserică – al cărui Cap este nevăzut în această lume, dar va fi cunoscut deplin în lumea
viitoare. Facultăţile şi posibilităţile noi, create în fiinţa noastră prin botez, lucrează în mod tainic, încât
uneori nu le percepem, pentru că Însuşi Capul Bisericii este nevăzut. Acestea se pot urmări cu prisosinţă
în viaţa sfinţilor şi martirilor, pe care suferinţele şi chinurile i-au apropiat mai mult de Hristos, unii
primind chiar botezul sângelui27.
Botezul sădeşte în sufletul nostru o anumită cunoaştere şi simţire a lui Dumnezeu, pe care o
realizăm în noi înşine şi care trezeşte în noi iubirea nemărginită faţă de Mântuitorul lumii, temelia
vieţii creştine. „O astfel de cunoaştere rodeşte Sfântul Botez în sufletele celor ce l-au primit: pe
Făcătorul îl face cunoscut făpturii, pe Cel ce e însuşi Adevărul îl arată minţii, iar inimii îi dă pe Cel ce
singur e vrednic să fie dorit. De aceea mare e dorinţa, nespus farmecul şi nesfârşită dragostea pe care
le trezeşte această taină în noi...”. O dragoste profundă generează o nesfârşită bucurie fără margini, aşa
încât în sufletul creştinului ia fiinţă o nesfârşită putere de a iubi şi de a se bucura28. Această luminare şi
această bucurie sunt închipuite de toate actele botezului, „căci toată slujba Botezului e o sărbătoare a
luminilor: făclii, cântări... nimic ce n-ar fi bucurie”. Hainele celui care se botează strălucesc prin
curăţia lor, iar vălul care i se pune pe cap închipuie pe Duhul Sfânt29.
Îndată după botez cel născut pentru viaţa în Hristos, în sufletul căruia s-au sădit germenii unei
activităţi şi ai unor energii, care trebuie puse în lucrare, primeşte taina Mirungerii, care-i împărtăşeşte
aceste energii, punându-le în lucrare, pe una sau pe alta sau pe mai multe laolaltă, după caz. Efectul
ungerii cu sfântul Mir este acelaşi pe care îl avea odinioară punerea mâinilor Sfinţilor Apostoli peste
neofiţi, şi anume, împărtăşirea darului Sfântului Duh (F. Ap. 8, 17).
Mântuitorul a înlăturat întreita barieră care despărţea pe om de Dumnezeu: natura (firea),
păcatul şi moartea, dând omului puterea să-l aibă deplin şi să se unească cu El în chip nemijlocit.
Luând trup omenesc prin întrupare şi îndumnezeindu-l, Mântuitorul a pus o punte de legătură şi de
unire între cele două firi, dumnezeiască şi omenească, dând posibilitatea conlucrării noastre cu harul.
Prin patima Sa pe cruce ne-a mântuit de păcat, dispărând şi a doua barieră dintre om şi Dumnezeu. Iată
de ce, subliniază Nicolae Cabasila, după botez, care are puterea Crucii şi a morţii lui Hristos, primim
ungerea cu Sfântul Mir, prin care ni se împărtăşeşte Sfântul Duh, fiindcă cele două piedici sunt
înlăturate şi nimic nu mai opreşte „revărsarea Duhului celui Sfânt peste tot trupul” (cf. Ioil 2, 28; F.
Ap. 2, 17). Pentru a intra însă în comuniune directă cu Dumnezeu mai avem o ultimă barieră, moartea,
a cărei tiranie a zdrobit-o Hristos prin învierea Sa, dându-se posibilitatea vederii nemijlocite faţă către
faţă a lui Dumnezeu30.
Taina Mirungerii împărtăşea odinioară celor botezaţi harismele vindecării, profeţiei,
glosolaliei, daruri extraordinare, care dovedeau puterea supranaturală a lui Hristos, necesare pe vremea
întemeierii Bisericii. Mirungerea împărtăşeşte primitorului darurile folositoare sufletului, ca: darul
evlaviei, al rugăciunii, al dragostei, al curăţiei şi alte daruri. Ea produce roadele sale în toţi cei care au
primit-o, numai că nu toţi au conştiinţa prezenţei în ei a acestor daruri şi nu-şi manifestă nici o
preocupare de a conlucra cu el. În acest sens Sfântul Ap. Pavel scria ucenicului său Timotei: „Nu fii
nepăsător cu darul care este în tine” (I Tim. 4, 14)31.
Cel născut în Hristos prin botez şi întărit în viaţa cea nouă prin darurile Duhului Sfânt, primite
prin ungerea cu Sfântul Mir, se uneşte cu Hristos, ţinta vieţii noastre, prin taina Sfintei Euharistii. În
această taină nu este vorba de o participare la moartea şi învierea Sa, „ci de împărtăşirea cu Însuşi Cel
înviat. Nu primim doar darurile Sfântului Duh, cât de multe ar fi ele, ci pe Binefăcătorul în persoană.
El devine oaspetele nostru dar şi gazda noastră, după cuvântul Său: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea
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sângele Meu rămâne întru Mine şi eu întru el” (In. 6, 56). Hristos euharistic rămâne cu noi, însoţindune până la mormânt”32.
Prin Sfânta Împărtăşanie, „Iisus Hristos ne umple sufletul, străbătându-ne adâncurile şi toate
ieşirile, învăluindu-ne din toate părţile”, aşa încât putem spune cu Sfântul Ap. Pavel: „Nu eu mai
trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine” (Gal. 2, 20). Viaţa în Hristos este o filiaţie divină. Prin Sfânta
Euharistie noi devenim fiii Aceluia care ne-a devenit Părinte prin întruparea Sa. Participarea la masa
euharistică este garanţia că trupul nostru, reînviat şi luminat, va străluci la judecata de obşte. De aceea,
pentru a putea menţine legătura continuă şi vie cu Hristos, Capul şi Inima trupului tainic, ale cărui
mădulare suntem, trebuie să ne împărtăşim des cu Trupul şi Sângele Lui33.
Interpretările pe care ni le oferă marele teolog răsăritean Nicolae Cabasila ridică vălul ce s-a
aşezat în cursul vremii peste rânduiala botezului, descoperind din nou semnificaţiile spirituale proprii
acestei sfinte taine, aşa cum de fapt au fost transmise de către Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi.
Alt tâlcuitor al cultului bizantin din epoca imediat următoare lui Nicolae Cabasila a fost
Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului (m. 1429). În lucrarea sa intitulată: „Despre Sfintele
Taine”34, Sfântul Simeon prezintă, spre deosebire de Cabasila, partea văzută a Sfintelor Taine, adică
rânduiala acestora, explicând înţelesul simbolic al fiecărui act din aceste rânduieli. Înaintea prezentării
şi explicării botezului, autorul motivează şi explică rostul ierurgiilor legate de botez. Apoi, atrage
atenţia obligaţiei fiecărui preot de a săvârşi taina botezului în orice vreme, în caz de necesitate. În
cazurile obişnuite, recomandă a se administra această taină după Sfânta Liturghie, împărtăşind îndată
pe neofit cu Sfânta Euharistie.
În ce priveşte rânduiala catehumenatului, ni se transmit următoarele informaţii: cel care se
botează vine la biserică, sau este adus, însoţit de naşi, arătând că de bună voie a venit şi are cu sine
chezaş. Săvârşitorul tainei, arhiereul (sau preotul), desface faşa pruncului sau, în cazul catehumenului
matur, cingătoarea, dezbrăcându-l de hainele exterioare şi scoţându-i încălţămintea, ceea ce
simbolizează lepădarea acestuia de patimi, de necredinţă, de veşmântul păcatului, spre a deveni supus
lui Dumnezeu. Dezbrăcarea simbolizează, de asemenea, starea de păcătoşenie dinainte de botez, în
care omul se găseşte gol, lipsit de „îmbrăcămintea ţesută de Dumnezeu”35.
Preotul, închipuind pe Dumnezeu, Cel ce zideşte din nou, suflă de trei ori în chipul crucii
asupra catehumenului, ca asupra lui Adam cel căzut, care vine la Hristos, spre a i se înnoi suflarea cea
dintâi, şi-l însemnează apoi pe frunte - spre sfinţirea minţii, la gură - spre a mărturisi numai adevărul şi
la piept - pentru curăţirea inimii, spre a-L putea vedea pe Dumnezeu. Suflă de trei ori, în cinstea
Sfintei Treimi, în semnul crucii, pentru că aceasta înseamnă jertfirea, smerenia şi biruinţa lui Hristos.
Aceste acte sunt însoţite de cuvintele de preamărire a lui Dumnezeu Creatorul: „Mâinile Tale m-au
făcut şi m-au zidit” (Ps. 68,73). Apoi pune mâna peste candidat şi rosteşte o rugăciune de mijlocire
pentru acesta, adresată Sfintei Treimi.
Urmează cele patru exorcisme, primele două adresate direct diavolului, acesta fiind blestemat
şi izgonit în numele lui Dumnezeu, iar următoarele două adresate lui Dumnezeu, spre a desăvârşi prin
puterea Sa această curăţire. Ultimul exorcism cuprinde în plus o formulă specială de exorcizare,
însoţită de actul suflării şi al însemnării în chipul crucii la frunte, la gură şi la piept, la fel ca în
rânduiala actuală a botezului din ritul ortodox. Suflând peste el preotul zice: „Izgoneşte de la el pe tot
vicleanul şi necuratul duh care se ascunde şi se încuibează în inima lui”. În inimile celor ce nu-L au pe
Dumnezeu se poate sălăşlui diavolul, îndemnându-i spre cele neplăcute lui Dumnezeu36.
Cel care se botează se întoarce spre apus, simbolul întunericului întru care sălăşluieşte
diavolul, şi rosteşte de trei ori formula lepădării de satana, având mâinile ridicate ca semn că nu
ascunde în sine nimic ce aparţine vrăjmaşului. Apoi, iarăşi de trei ori confirmă lepădarea sa de cel rău,
suflând şi scuipând spre el, în semn de total dispreţ.
Catehumenul se întoarce apoi spre răsărit, adică de la întuneric spre lumină, pentru a se uni cu
Hristos şi a se închina Lui prin semnul crucii şi a-şi mărturisi credinţa, prin rostirea întreită a
Simbolului de credinţă. Luându-l de mână pe candidat, ca pe unul care s-a întors din rătăcire, preotul îl
introduce în biserică, ca şi cum l-ar introduce în cer sau în rai, spre a-l aduce stăpânului care l-a
32
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pierdut. Se cântă acum un imn de bucurie, închinat Maicii Domnului, închipuind şi bucuria îngerilor
din ceruri la întoarcerea unui păcătos (cf. Lc. 15, 10).
Intrat în biserică cel care se botează este adus de preot în faţa sfântului altar, unde face trei
închinăciuni, „căci s-a împăcat cu Dumnezeu prin întoarcere” şi va deveni fiu al lui Dumnezeu prin
Sfântul Botez. Pentru ca întoarcerea să fie întărită este chemat chezaşul său, naşul, care se închină şi el
de trei ori în faţa altarului, făgăduind prin aceasta că se va îngriji de creşterea în credinţă a celui care se
botează. Apoi naşul îl ia de mână pe candidat, ca din mâna lui Hristos sau, dacă este prunc, îl ia în
braţe în faţa sfintelor uşi şi îl duce spre baia botezului, devenind pentru el chezaş şi părinte spiritual.
Ca martori, că de bunăvoie vine la botez, candidatul îl are alături de săvârşitorul tainei, de naş şi de
credincioşii prezenţi şi pe Dumnezeu Însuşi, împreună cu sfinţii îngeri, care înscriu numele în ceruri.
Cu acest prilej el va primi pe îngerul său păzitor, care-l va apăra de uneltirile vrăjmaşului, dacă-şi va
păstra curăţia botezului37.
Despre botezul propriu-zis, Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că este naştere de a doua,
zidire din nou, curăţire şi luminare, naştere de fii duhovniceşti, sfinţire şi multe altele. Botezul
închipuie mai ales moartea şi învierea cea de a treia zi a lui Hristos, prin care noi am câştigat
nestricăciunea.
Rânduiala prevede următoarele: îndată ce candidatul a fost dus la baia botezului, se umple
colimvitra cu apă, închipuind apele Iordanului, se tămâiază împrejurul cristelniţei, simbolizând
„mireasma şi sfinţenia Duhului, care spală înşelăciunea păcatelor”.
Toate fiind pregătite, arhiereul sau preotul rosteşte formula binecuvântării mari, continuând cu
o rugăciune în taină pentru sine, pentru a putea îndeplini cu vrednicie taina Sfântul Botez. În acest
timp diaconul rosteşte ectenia mare. Urmează apoi rugăciunea sfinţirii apei, adresată Fiului lui
Dumnezeu, având următoarele părţi componente: o formulă doxologică, rostită de trei ori; o
anamneză, amintindu-se actele mântuitoare săvârşite de Hristos pentru noi; formula întreită de
invocare a Duhului Sfânt peste apă (epicleza), însoţită de însemnarea apei cu mâna în chipul crucii;
enumerarea darurilor invocate asupra apei; formula de exorcizare însoţită cu suflarea peste apă în
chipul crucii; încheierea rugăciunii în care sunt amintite toate efectele pe care le va dobândi apa
botezului38.
Se duce apoi vasul cu untdelemn, iar preotul îl binecuvântează şi suflă peste el de trei ori, în
chipul crucii, rostind rugăciunea pentru sfinţirea acesteia. Untdelemnul simbolizează chipul
milostivirii, „mila cea dumnezeiască şi blândeţele bunătăţilor lui Dumnezeu, care se dau celor răniţi de
vrăjmaşul cel de obşte, fiind preînchipuit în ramura de măslin adusă de porumbel după terminarea
potopului. După sfinţirea untdelemnului, preotul toarnă din aceasta de trei ori, în chipul crucii, în apa
botezului, cântând „Aliluia”, aşa cum cântau şi proorocii odinioară, ceea ce înseamnă: „Vine
Dumnezeu, pe Acela lăudaţi-L”.
Săvârşitorul botezului unge fruntea candidatului cu untdelemnul bucuriei, zicând: „Unge-se (N)
cu untdelemnul bucuriei, în numele Treimii”. Apoi diaconul sau alt slujitor bisericesc continuă ungerea
peste tot trupul39. Cel care a venit să urmeze lui Hristos, întru care se îmbracă prin botez, este pregătit
prin această ungere, asemenea luptătorilor din arenele de altădată, pentru dumnezeieştile lupte pe care
le va da cu vrăjmaşul cel viclean.
Candidatul este afundat apoi de trei ori în apa botezului rostindu-se formula: „Botează-se
robul lui Dumnezeu (N), în numele Tatălui (prima afundare) şi al Fiului (a doua afundare) şi al
Sfântului Duh (a treia afundare). Amin”. El se botează gol, precum s-a născut şi a fost zidit întâi, căci
atunci gol fiind nu se ruşina. Prin afundarea în apa botezului, el leapădă ruşinea păcatului şi îmbracă
veşmântul nestricăciunii, fiind zidit a doua oară prin Sfânta Treime. Întreita afundare se face în cinstea
Sfintei Treimi, simbolizând îngroparea cea de trei zile şi învierea Mântuitorului. Cel născut a doua
oară, prin Botez, devine fiu al lui Dumnezeu după har, căci baia botezului devine maica noastră
duhovnicească, care înlocuieşte pântecele Maicii Domnului40.
Comentatorul insistă asupra a ceea ce exprimă formula baptismală. Ea este una pasivă:
„Botează-se”, spre deosebire de cea activă: „Eu te botez”, şi exprimă faptul că de bună voie se botează
catehumenul, iar preotul nu săvârşeşte nimic de la sine, fiindcă „el lucrează lucrul lui Dumnezeu”.
37
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Preotul mulţumeşte apoi lui Dumnezeu pentru mântuirea celui nou-născut din apă şi din Duh,
rugându-se ca acesta să se învrednicească de darurile Sfântului Duh, prin taina mirungerii şi de
împărtăşirea cu Sfintele Taine, „spre a nu mai fi el fiu al trupului, ci fiu al împărăţiei lui Dumnezeu”.
Precum s-a pogorât Sfântul Duh la Botezul Domnului – spune arhiepiscopul Tesalonicului –
spre a arăta „plinirea dumnezeirii întru Cel întrupat, aşa se cuvine să primim şi îndată după botez
harurile Sfântului Duh, prin ungerea cu Sfântul Mir. Astfel, preotul unge cu Sfântul Mir, în chipul
crucii, pe noul botezat, zicând: „Pecetea darului Sfântului Duh. Amin”. Aceasta se dă ca o pecete a lui
Hristos, Unsul a devenit creştin, adică „uns al Domnului”. Mulţimea mirodeniilor din care este
preparat Sfântul Mir simbolizează mulţimea darurilor Sfântul Duh şi bogăţia lucrărilor acestor daruri,
cât şi buna mireasmă a sfinţeniei care se împărtăşeşte prin taina mirungerii41.
Se mai aduc importante precizări şi despre riturile postbaptismale: preotul tunde în chipul
crucii pe neofit, mai întâi pentru că acesta are mai întâi cap pe Hristos şi este dator a se ruga cu capul
descoperit (bărbatul), iar apoi, pentru că se face în chipul crucii, aceasta este „o oarecare pecete pentru
lepădarea oricărui cuget rău”. Neofitul îşi aduce părul capului său ca o pârgă şi ca jertfă a trupului său
omenesc lui Hristos, de aceea preotul pune acest păr într-un loc sfânt.
După tundere neofitului i se aşează pe cap o scufie, numită coif, care simbolizează nerăutatea,
copilăria şi curăţia acestuia, acoperământul primit de la Dumnezeu şi paza simţurilor. Apoi este
îmbrăcat cu haină albă, numită anavol, simbol al „dumnezeieştii lumini şi al îngereştii curăţiri”,
primite prin Botez şi i se dă o făclie aprinsă, „întru arătarea şi slava dumnezeieştii lumini”42.
Preotul, după ce s-a rugat lui Dumnezeu pentru neofit, spre a-l învrednici să-şi păzească
„botezul neîntinat şi pecetea nestricată”, îl ia pe acesta de mână şi înconjoară împreună cu naşul baia
botezului, de trei ori, „ca şi cum ar dănţui împreună cu îngerii”. În acest timp se cântă trisanghionul
baptismal: „Câţi în Hristos v-aţi botezat...”.
Cântăreţii rostesc apoi Ps. 31: „Fericiţi cărora li se vor ierta fărădelegile...”. Neofitul era dus
îndată la sfântul altar, unde primea Sfânta Împărtăşanie şi era îmbrăcat în cămaşa cea albă, numită
emfotion, fiind condus apoi spre casă de către credincioşi cu făclii şi cu cântarea: „Câţi în Hristos...”.
La şapte zile după botez, neofitul era adus din nou la biserică, unde preotul spăla cu apă şi
ştergea cu buretele locurile unde a fost uns cu Sfântul Mir, spre a se evita orice păgânărie a acestei
materii sfinţite. Aceeaşi grijă deosebită se manifestă şi faţă de apa botezului, care se turna într-un loc
ferit (sfânt), precum şi faţă de untdelemnul sfinţit, care se ardea în candela sfântului altar43.
Apa la Euharistie
Robert Taft44 este de opinie că schimbările liturgice apărute de-a lungul vremii, chiar dacă
aparent fără importanţă majoră, sunt oricum strâns legate de o puternică semnificaţie simbolică şi
spirituală. Este şi cazul ritualului „zeon”, de amestecare a vinului cu apă caldă, care, semnalat cel mai
devreme prin sec. VI d. Hr., îşi primeşte explicarea cea mai bogată în semnificaţii simbolice în
comentariile liturgice bizantine (începând cu sec. XI d. Hr)45. Paradoxul face ca, deşi în creştinismul
răsăritean se pune foarte mult accent pe faptul că împărtăşirea are loc cu Iisus Hristos întrupat,
răstignit, înviat şi înălţat („Hristosul total, totus Christus), totuşi practica turnării apei calde peste vin
să ateste importanţa realităţii jertfei Mântuitorului pentru întemeierea Bisericii şi a ritului central prin
care noi accedem la comuniunea deplină cu Dumnezeu, Sfânta Euharistie. Împărtăşirea are loc cu
trupul şi sângele lui Hristos cel Viu, de unde necesitatea ca apa să fie turnată caldă în Potir46.
Ritualul proscomidiei, care pe lângă cele două elemente materiale amintite anterior, pâine şi
vin, cuprinde şi apă, poate fi înţeles doar din perspectiva acestui schimb între Dumnezeu, Creatorul şi
Mântuitorul oamenilor, şi aceştia din urmă. Reflectând o mentalitate a Bisericii vechi, conform căreia
41
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ritualul proscomidiei se referea numai la patima şi moartea lui Iisus Hristos, Nicolae Cabasila scria:
„Patimile pe care Domnul le-a îndurat în Sfântul Său trup, pentru mântuirea noastră, crucea şi moartea,
au fost mai întâi preînchipuite în vechime...”; actele ritualice ale preotului „sunt o istorisire prin acte
simbolice a patimilor şi morţii lui Hristos”. „E vechi acest obicei – precizează autorul bizantin – de a
istorisi, a da sfaturi şi a proroci prin acte simbolice”; printre aceste acte tipologice se înscrie şi
despărţirea Mării Roşii cu toiagul (alături de rugul care ardea în flacără sau ducerea la junghiere a lui
Isaac de către Avraam, „tatăl credinţei”), iar „tot aşa închipuie şi preotul lucrurile pe care le ştie despre
jertfa Mântuitorului, istorisind prin cuvinte şi înfăţişând şi prin acte simbolice ... ca şi cum ar vrea să
spună: aşa venit-a Domnul spre patimă, aşa a murit, aşa a fost împuns în coastă, aşa a curs atunci din
coasta cea împunsă sânge şi apă (s.n.) etc.”47.
Despre aceeaşi practică liturgică scrie Nicolae Cabasila în „Despre riturile celebrate în
dumnezeiasca Liturghie”48. Este un text destul de amplu, dar care, datorită semnificaţiei sale deosebite,
se cuvine a fi citat aici în întregime: „Apa fierbinte, care e apă dar participă şi la foc, se ia drept simbol
al Duhului Sfânt, Care S-a văzut ca foc (F. Ap. 2, 3–4) şi e numit şi apă (In. 7, 38–39; Is. 44, 3). E
introdusă însă după săvârşirea şi sfinţirea cinstitelor Daruri însemnând pogorârea în Biserică a Duhului
Sfânt, care s-a făcut la început după ce Hristos a fost junghiat, a înviat şi a împlinit toată economia şi
după aceea se face întotdeauna după săvârşirea jertfei, fiindcă Mântuitorul vine peste cei care se
împărtăşesc din ea cu vrednicie. Căci, întrucât e aceeaşi jertfă cea făcută atunci şi cea săvârşită acum,
şi e Acelaşi Mijlocitor Hristos, de aceea se crede că vine în chip asemănător şi Acelaşi Duh Sfânt.
Această apă caldă se toarnă-n cele Sfinte nu ca şi cum atunci vine Duhul Sfânt peste cinstitele Daruri,
fiindcă ele au primit harul dumnezeiesc în momentul când au fost sfinţite, ci ca să însemneze modul în
care Biserica s-a împărtăşit şi se împărtăşeşte pururea de Duhul Sfânt; fiindcă se împărtăşeşte prin
Mijlocitorul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea mai întâi e turnată apa fierbinte în cele Sfinte,
după care preoţii se împărtăşesc din ea împreună cu ele şi o dau şi celorlalţi, pentru că şi Duhul Sfânt
mai întâi a umplut trupul purtător de Dumnezeu al Domnului, după care din acela şi împreună cu acela
ca dintr-un izvor a fost revărsat şi este revărsat pururea în Biserică; însemnând aceasta inspiratul Ioan
a zis: „şi din plinătatea Lui am luat noi toţi” (In. 1, 16).
Şi pentru că trup al lui Hristos este şi însuşi preasfântul Lui trup egal cu Dumnezeu, dar şi
Biserica potrivit Apostolului care zice: „Voi sunteţi trupul lui Hristos” (I Cor. 12, 27), de aceea cele
făcute în preasfântul Lui Trup sunt ca nişte exemple ale celor ce se fac sau se vor face în Biserică. Căci
aşa cum Acela S-a născut din Duhul Sfânt cu naşterea aceasta de jos, tot aşa şi biserica „s-a născut nu
din sânge, nici dintr-o voinţă a cărnii, ci din Dumnezeu” (In. 1, 13). Şi aşa cum Acela „a murit şi a
înviat” (cf. I Tes. 4, 14) în slavă, tot aşa şi Biserica va învia în aceeaşi slavă în ziua din urmă. Acela a
fost înălţat şi Biserica va fi înălţată şi ea „pe nori în întâmpinarea” Lui (I Tes. 4, 17). Şi în general vom
găsi o mare comuniune când le vom cerceta fiecare în parte. Unul din purtătorii de Dumnezeu Părinţi
spunea că faptul că în timpul pătimirii sudoarea lui Hristos s-a făcut la rugăciune ca nişte picături de
sânge însemna dinainte sângele martirilor49 şi că Biserica se va constitui prin sânge50. De aceea după
sfinţire, când pe Masă zace cu adevărat Trupul şi Sângele lui Hristos preotul toarnă în pâinea şi vinul
sfinţite apă fierbinte şi aşa se împărtăşeşte cu ele şi le dă şi celorlalţi, un lucru care însemnează
pogorârea în Biserică a Duhului Sfânt, care s-a făcut când s-a desăvârşit economia lui Hristos şi se
face pururea când se aduce jertfa (euharistică). Căci e aceeaşi mijlocire şi Acelaşi Mijlocitor, şi aceeaşi
jertfă adusă pe timpul lui Ponţiu Pilat se aduce pururea; de aceea Hristos este preot în veac (Evr. 5, 6;
7, 17, 21). Şi Duhul Sfânt nu încetează să coboare. Iar simbol al Duhului Sfânt e apa fierbinte, pentru
că s-a arătat şi ca foc când a coborât peste Apostoli (F. Ap. 2, 3–4), dar e numit şi apă (In. 7, 38–39; Is.
44, 3). În acest simbol e însemnat şi modul împărtăşirii de Duhul Sfânt, căci prin carnea Mântuitorului
ne împărtăşim de Duhul Sfânt. Şi aşa cum n-am putea primi pe Duhul Sfânt dacă n-ar fi fost mijlocitor
Hristos, tot aşa n-am putea bea această apă fierbinte turnată dacă nu ne împărtăşim de dumnezeiasca
Euharistie”.
Tot pe larg se referă la simbolismul utilizării apei la proscomidie un alt autor bizantin, Sf.
Simeon al Tesalonicului. Dacă Nicolae Cabasila, în tratatul său Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, nu
47
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se ocupă de chestiunile „mai mărunte şi secundare” în legătură cu materia jertfei liturgice51,
arhiepisopul Tesalonicului nu ezită să scrie despre uzul pâinii dospite, forma în patru cornuri a
presucrilor sau, mai important pentru noi, amestecul apei în vinul de la proscomidie (spre deosebire de
uzul armean)52.
Amintind de ceea ce spunea Sf. Ioan Hrisostom, Sf. Simeon al Tesalonicului consideră că
turnarea apei în vin aminteşte de jertfa Mântuitorului atunci când, pe Cruce, străpuns de suliţa unui
soldat roman, din coasta Lui a curs nu doar sânge ci şi apă. De aici importanţa ambelor elemente în
ritualul euharistic, căci „trebuie a se arăta acele două izvoare prin care ne naştem de-a doua oară şi
vieţuim în Duhul ... Pentru aceea, pururi trebuie a se pune în înfricoşătorul potir vin şi apă”53.
Astfel sunt combătute atât practicile rituale, cât şi simbolistica celor care recurg la o singură
materie: cei care pun doar apă – sub pretextul că vinul nu ar merita cinstea să exprime cea divin,
putând da prilej de beţie (sic!) – cât şi cei care pun exclusiv vin. În ultimul caz este vorba despre
armeni care, dorind să-i combată pe ereticii nestorieni (care despărţeau firile divină şi umană) au căzut
într-o erezie contrară, propovăduind o singură fire în Iisus Hristos (şi de aici utilizarea unei singure
materii, vinul).
Rânduiala Liturghiei Sf. Ioan Hristostom şi mai ales a Sf. Vasile cel Mare precizează clar însă
utilizarea pâinii dospite, a vinului şi a apei la proscomidie. Este convingerea Sf. Simeon, care în plus
aminteşte că şi alţi Sfinţi Părinţi au susţinut amestecarea în Sf. Potir a vinului cu apă. Dorinţa
episcopului Tesalonicului e de a chema în sprijinul afirmaţiei sale Tradiţia Bisericii celei nedespărţite,
aşa cum s-a manifestat ea, în unitate, în cadrul Sinoadelor ecumenice, începând chiar cu primul Sinod
Ecumenic, cel de la Niceea, convocat de împăratul Constantin. Tocmai Sfânta Tradiţie („obiceiurile
cele vechi”) constituie temeiul absolut de evaluare a rânduielilor bisericeşti, căci ea are în centru
„dumnezeieştile dogme” şi „alte sfinte rânduieli”. Amintind şi că aceste învăţături şi regului nu erau
luate exclusiv de patriarhul din Constantinopol, ci de el împreună cu alţi întâi-stătători ai altor biserici
– cum ar fi cei de la Alexandria, Antiohia, Ierusalim şi chiar Roma (sunt citaţi ca exemplu papii
Agapiton şi Martin) – este trasă concluzia definitivă că în ritualul proscomidiei elementele esenţiale ce
trebuie să fie prezente sunt pâine, vinul şi apa: „Iar Sfântul Disc poartă Preasfânta Pâine, şi
dumnezeiescul potir are vin şi apă pus înaintea lui Dumnezeu”54.
În fine, într-un alt comentariu bizantin al Sfintei Liturghii, cel al patr. Gherman al
Constantinopolului, se precizează în acelaşi sens simbolistica elementelor utilizate în rânduiala
proscomidiei. Despre apă se spun următoarele: „Apa închipuie pe cea care a curs din coasta lui Hristos
însuşi şi, prin încălzire, arată căldura Sfântului Duh, iar prin culoarea ei albă, credinţa curată”.
Făcându-se trimitere la textul vetero-testamentar de la Isaia 30, 16 („pâine i se va da să mănânce şi apă
cu băutură curată”), se mai arată că vinul amestecat cu apă simbolizează sângele şi apa ce au curs din
coasta Mântuitorului pe când era răstignit pe Cruce55.
În fapt, referinţa pentru apa calda turnată în potir înainte de Împărtăşire la Comentariul liturgic
al patriarhului Gherman56 e făcută la versiunea lui interpolată în secolele XII-XIII prin preluarea de
ample fragmente din Comentariul episcopului Teodor – de fapt, Nicolae al Andidei – dintre anii 10501070. Acesta din urmă are următorul text : „Ajungând însă la acest loc al cuvântului, după ecfonisul
rugăciunii plecării capului am socotit să inserez cele ce se fac potrivit predaniei bisericeşti. La
începutul punerii-înainte (proscomidiei) s-a spus că împreună cu dumnezeiescul trup este pregătit şi
sângele Domnului de către diacon, care pune în el şi o mică parte de apă. Şi ele rămân aşa sfinţite şi
prefăcute de Duhul Sfânt până la vremea înălţării cinstitului Trup al lui Hristos şi Dumnezeul nostru;
atunci se aduce apă foarte caldă într-un vas mic şi din el amestecă cele puse înainte pe sfânta Masă, fie
ele vase largi, fie potire. Ca aşa cum ambele (sângele şi apa) au ieşit pline de căldură din coasta
dumnezeiască (cf. In 19, 34), tot aşa şi apa foarte caldă pusă în ele la vremea împărtăşirii împlineşte
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desăvârşit figura lor, cei care se împărtăşesc atingându-se de buza potirului ca de însăşi coasta
dătătoare de viaţă”57.
Comentatorii ortodocşi moderni ai Sfintei Liturghii preiau în general aceste interpretări ale
utilizării apei în ritualul proscomidiei. Totuşi, un liturgist român, Petre Vintilescu58, citează pe Sf.
Ciprian de Cartagina (Ep. LXII către Caelicilius, 13) şi consideră că, turnându-se vin şi apă
deopotrivă, „cât se cuvine”59, se trimite în chip simbolic la cele spuse la In. 19, 34-35: „Şi îndată a ieşit
sânge şi apă şi cel ce a văzut a mărturisit şi adevărată este mărturia lui”, dar şi la Cina cea de Taină,
când Iisus Hristos ar fi întrebuinţat vin amestecat cu apă. Apa ar reprezenta unirea Domnului cu
credincioşii, iar în continuare este expusă opinia Sf. Simeon al Tesalonicului despre îmbinarea apei –
firea umană – cu vinul – firea dumnezeiască – ca o consecinţă a unirii ipostatice.
Concluzii
În unele din studiile sale, Juan Mateos60 a evidenţiat importanţa Botezului ca rit creştin
definitor în Biserica primară şi până la sfârşitul persecuţiilor. În opinia sa, răspândirea mai târziu a
botezului copiilor a contribuit la declinul catehumenatului, apariţia botezului „privat” şi, mai
important, la pierderea poziţiei centrale a Botezului în viaţa vechilor comunităţi creştine, Euharistia
rămânând singura sinaxă-nucleu a acestora61. Totuşi, în Biserica Ortodoxă conştiinţa relaţiei
indisolubile între Botez şi Euharistie a rămas vie, aşa după cum de exemplu scria teologul român D.
Stăniloae: „Euharistia este urmare firească a Botezului. Dacă Botezul e o renaştere din Hristos,
Dumnezeu-omul, Euharistia este o hrănire a omului din El. Amândouă urmează din Întrupare, care
este semnul iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni”62.
Din comentariile liturgice ale celor trei autori bizantini la care ne-am referit în studiul nostru
se deprinde cu claritate convingerea că această legătură strânsă dintre Botez şi Euharistie – ca de altfel
şi cu Mirungerea – a rămas o constantă în concepţia teologico-sacramentală a Bisericii Ortodoxe. Dacă
Botezul este începutul vieţii creştine, Euharistia este desăvârşirea ei, punctul culminant – fără însă ca
între cele două acte sacramentale să existe ruptură, ci continuitate, în sensul în care credinciosul nu
poate să se împărtăşească fără a fi fost iniţial primit în Biserică prin Botez şi fără a actualiza neîncetat,
prin efort propriu, roadele acestuia, ca pregătire neîncetată spre unirea cu Hristos.
Această unitate ontologică este relevată şi de utilizarea apei nu doar la Botez, ci şi în cadrul
ritualului Euharistiei. Implicaţiile sunt majore, deopotrivă pe plan teologico-mistic, dar şi ecumenic şi
ecologic. Astfel, pe plan ecumenic trebuie amintită poziţia Botezului ca „sacrament al unităţii”
creştine63. Dar răspunsul Bisericilor Ortodoxe la documentul BEM a arătat că accentul nu trebuie pus
exclusiv pe Botez, ca singulară „Taină a unităţii”, ci pe toate cele Trei Taine de iniţiere: Botez,
Mirungere, Euharistie64. Apoi, în ceea ce priveşte contribuţia Ortodoxiei la problemele lumii
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PG 140, col. 463 BC. La aceasta (Pseudo-)Gherman, PG 98, col. 449 B, adaugă şi glosa: „Acestea sunt şi o uşă spre
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Ed. Symbol, 1992.
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Paris, 1971.
64
Churches respond to BEM ... vol. 3, p. 4-6. Pentru detalii vezi Nicolae Moşoiu (ed.), Elemente de istorie, doctrină şi
practică misionară: o perspectivă ecumenică, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2006, p. 353-378.
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contemporane, trebuie amintită contribuţia activitatea celui care a fost numit „patriarhul verde”65,
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Din iniţiativa predecesorului acestuia, patr.
Dimitrios, la 6 iunie 1989, Sfântul Sinod a declarat ca data de 1 septembrie, ziua în care începe anul
liturgic, să fie de acum înainte „praznicul creaţiei” – iar Patr. Bartolomeu a preluat ştafeta66.
Bartolomeu I a determinat toate Bisericile Ortodoxe să adopte această sărbătoare, a organizat
o serie de seminarii pe teme ecologice şi a găsit sprijinul unor teologi, moralişti, savanţi şi personalităţi
ale lumii în lupta sa pentru „transfigurarea pământului”. Această acţiune de transfigurare îşi doreşte
depăşirea spiritului consumerist al societăţii contemporane. Economismul dominant consideră
producţia, şi deci consumul, ca fiind mai importante decât dreptatea, calitatea morală şi spirituală a
omului, decât respectul faţă de limitele şi ritmurile naturii. În fapt, stăpânirea lumii de către om, aşa
cum a fost ea enunţată în Cartea Facerii, a fost acum instrumentalizată şi interpretată ca o tiranie
iresponsabilă, ca o utilizare iraţională a resurselor creaţiei lui Dumnezeu67. Mesajul Bisericii Ortodoxe,
rostit cu responsabilitate şi de către Patriarhul Bartolomeu I, are în centru sensul originar al
cosmosului: creat prin voia divină, acesta reflectă înţelepciunea, frumuseţea şi adevărul divin. Trebuie
aşadar să privim şi să tratăm natura cu respect, asemenea unei creaţii artistice în care se imprimă
geniul unei persoane. De asemenea, a avea grijă de lume înseamnă şi a avea grijă de noi înşine68.
Căderea lui Adam a provocat daune şi în sânul lumii înconjurătoare. Ruperea relaţiei dintre
om şi Dumnezeu, dintre fiecare om şi ceilalţi oameni, a însemnat şi degradarea naturii. De acum
înainte lăcomia, trufia şi ignoranţa omului desfigurează şi distrug pământul (vezi Rom. 8,20).
Întruparea şi Învierea lui Hristos întrerup acest ciclu al distrugerii, provocând recrearea, transfigurarea
tainică şi potenţială a universului. Pe de altă parte, „deşi luminată de Hristos, străbătută de dinamismul
Învierii, lumea rămâne în aparenţă desfigurată de orbirea oamenilor. Spiritualizarea pământului cere
nu numai ca Dumnezeu să se facă om, ci şi ca omul să se facă dumnezeu. Hristos i-a făcut pe oameni
în stare de a primi Duhul şi deci nu numai de a salva creaţia, ci şi de a o transfigura puţin câte puţin ca
anticipare a Împărăţiei”69. Pentru aceasta însă este absolut necesar ca omul să vadă „Crucea pusă pe
darul lumii”. „Fără îndoială – scria păr. Dumitru Stăniloae – este adevărat şi corect că persoanele îşi
relevă iubirea una faţă de cealaltă prin daruri, şi acest fapt este valabil şi în relaţia lui Dumnezeu cu
oamenii. În acest sens nu putem să ne gândim la cruce fără lume ca dar al lui Dumnezeu. Pe de altă
parte însă, nu putem să ne gândim la lume fără cruce. Crucea face această lume transparentă către
Dumnezeu. Crucea arată că lumea este darul lui Dumnezeu, şi prin aceasta este o realitate nedeplină în
comparaţie cu Dumnezeu Însuşi. ... Fără cruce omul ar fi în pericol să considere lumea ca realitatea
ultimă. ... Crucea revelează destinul lumii aşa cum a fost el împlinit prin transfigurarea ei în Iisus
Hristos. ... În acest fel crucea trimite la punctul eshatologic, final al lumii. Din acest motiv noi asociem
semnul crucii cu Sfânta Treime, cu Împărăţia lui Dumnezeu. ... Crucea este semnul şi mijlocul
mântuirii lumii. Toată lumea este dar al lui Dumnezeu şi prin cruce toată lumea trebuie să fie
transfigurată în Dumnezeu”70.
După Întrupare şi Cincizecime, Biserica este cea care are misiunea de a transforma, de a
regenera cosmosul. În Sfintele Taine materia răspunde vocaţiei sale originare de a fi „trup” al
comuniunii între om şi Dumnezeu, şi deci între toţi oamenii. Epiclezele acestor acte sacramentale
continuă Cincizecimea, se roagă Tatălui pentru a trimite Duhul Sfânt asupra materiei darurilor tocmai
65

John Chryssvagis (ed.), Cosmic Grace, Humble Prayer: The Ecological Vision of the Green Patriarch Bartolomew,
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cu scopul de a înnoii, a transfigura creaţia. De aici decurge rolul creştinilor de a releva ethos-ul
euharistic al creaţiei71, ethos ascetic şi euharistic care este absolut necesar pentru ca omul să poată
supravieţui mai departe. Doar aşa el poate proteja natura – văzând în ea un dar al lui DumnezeuCreatorul. Teologia sacramentală a Bisericii s-a fundamentat pe aceste două aspecte inter-relaţionate:
1) omul este, prin însăşi constituţia sa de „inel al creaţiei”, strâns legat de natură, iar atitudinea sa faţă
de Dumnezeu determină „mersul” pozitiv sau negativ al acesteia, şi 2) în totală opoziţie cu viziunea
secularizată a lumii de astăzi, creştinii, începând chiar din primele veacuri, au conştientizat Euharistia
ca „anafora” a lumii72. Natura, prin roadele ei, reprezintă o realitate unitară cu omul, „oferită” lui
Dumnezeu pentru a fi sfinţită, având astfel loc transfigurarea lumii – adică tocmai „manifestarea tainei
lui Hristos în timp şi spaţiu”73.
Reamintind că „Biserica Ortodoxă propune o viziune liturgică asupra lumii”74 s-a afirmat şi
grija faţă de sursa absolut necesară vieţii: apa. Conferinţele şi simpozioanele interdisciplinare
convocate de patr. Bartolomeu nu au avut loc întâmplător în preajma apelor75. Conştient de
responsabilitatea ce trebuie arătată faţă de această resursă vitală pentru om, el scria: „Ca şi aerul pe
care-l respirăm, apa este o sursă esenţială a vieţii; dacă ea este poluată, un element indispensabil vieţii
noastre este ameninţat. Altfel spus: distrugerea şi degradarea mediului înconjurător sunt sinonime cu
sinuciderea. Unul dintre imnele Bisericii Ortodoxe – cântat la sărbătoarea Botezului lui Hristos în
Iordan, o sărbătoare a renaşterii şi regenerării lumii întregi – surprinde această tragedie: că am devenit
... duşmani ai aerului, al pământului şi al apei”76.
În concluzie, atunci când apa „îşi pierde taina” se ajunge la abuzuri, aşa cum s-a întâmplat de
exemplu în fostele colonii europene din Africa sau America latină, unde vechi cutume legate de
folosirea apei au fost privite ca primitive şi „înapoiate” (vezi „dansul ploii”). În orice caz, în societăţile
de azi întâlnim adesea o renaştere a vechilor tradiţii şi o folosire din ce în ce mai raţională a apei. Nu
trebuie uitat că în majoritatea culturilor apa a fost de-a lungul secolelor o sursă de inspiraţie: oamenii
au utilizat apa în practici religioase şi i-au atribuit acestui element material profunde semnificaţii
spirituale şi religioase. Rămâne aşadar o îndatorire a liderilor religioşi şi spirituali să-şi regândească
valorile şi rolul lor în salvarea creaţiei şi a resurselor Pământului (printre care apa ocupă un loc
primordial)77.
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