
1 
 

2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii  
Taina Botezului în teologia Sfinţilor Părin ţi răsăriteni 

Preot dr. CRISTIAN BOLO Ş 
 

“M ărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor”  
(Articolul al X-lea din Crezul Ortodox). 

 
Sfânta Scriptură constituie izvorul şi suportul întregii teologii. Sfinţii Părinţi ai Bisericii au 

aprofundat Sfânta Scriptură, interpretând-o într-o manieră teologică şi ştiinţifică, ţinând cont de 
toate progresele înregistrate în epocă. Părinţii şi scriitorii bisericeşti se vor dovedi apărători ai 
creştinismului şi promotori fervenţi ai dreptei credinţe în Iisus Hristos. Ei au impresionat atât prin 
profunzimea cugetării lor, cât şi printr-o trăire autentică, vie a credinţei în Dumnezeu, arătând că 
numai concordanţa dintre gândire, cuvânt şi faptă poate asigura cu succes impunerea creştinismului 
în societatea contemporană lor.  

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze modul în care Sfinţii Părinţi răsăriteni au tratat 
Taina Botezului, demonstrând cu argumente solide faptul că Botezul este începutul vieţii în Hristos 
şi temelia colaborării omului cu harul lui Dumnezeu în noua viaţă începută acum.  

 
I. Botezul – temelia colaborării omului cu harul dumnezeiesc 
 
Botezul reprezintă prima Taină a Bisericii lui Hristos, prin intermediul căreia se revarsă 

asupra primitorului harul lui Dumnezeu, aducând iertarea păcatelor. Este, totodată, o condiţie 
absolut necesară intrării în Împărăţia Cerurilor, aşa cum reiese fără echivoc din convorbirea 
Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim: “Adevărat, adevărat zic ţie: de nu se va naşte cineva din 
apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan III; 5). Sfântul Chiril al 
Ierusalimului numeşte această Taină baia Botezului1 şi baia renaşterii2. El exclamă: “Mare lucru 
este Botezul! Preţ de răscumpărare pentru cei robiţi, iertare păcatelor, renaştere sufletului, haină 
luminată, pecete sfântă care nu se poate strica, car către cer, desfătare a paradisului, pricinuitor al 
Împărăţiei, harismă a învierii”3.  

Botezul este prima dintre cele şapte Sfinte Taine, dând numele lui Hristos oricărui nou 
botezat (numele de creştin), introducându-l sau încorporându-l în Trupul Domnului, Biserica. 
Metodiu de Olimp spune că Biserica, asemenea unei mame, este cea care se află în dureri şi naşte pe 
cei care se botează; prin Botez, în fiecare om se naşte în chip spiritual Hristos. Cei care s-au botezat 
în Hristos, prin transformarea adusă de Duhul, au devenit hristoşi, Biserica fiind cea care îi 
transformă prin puterea cuvântului. Este necesar ca în sufletele celor renăscuţi să se imprime 
cuvântul adevărului4. O dată cu Botezul începe viaţa în har, sufletul dobândind puterea de a se 
avânta spre Dumnezeu. Harul divin se dă cu adevărat celor înnoiţi prin Taina Botezului şi „nu există 
nicio îndoială că Dumnezeu e de faţă în Taina aceasta”5, susţine vehement Sfântul Grigorie de 
Nyssa.  

Domnul a instituit Botezul ca Taină înainte de înălţarea Sa la cer, după Jertfa Sa de bunăvoie 
pe Cruce, dând Apostolilor următoarea poruncă: “...mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le 
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei XXVIII; 18-19), precizând că: “Cel ce va 
crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi” (Marcu XVI; 16). Creştinii 
se consacră lui Dumnezeu prin Taina Botezului, subliniază Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful6. 
Botezul a fost şi este poarta de intrare în Biserică şi condiția primirii celorlalte Taine. Creştinii 
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primelor veacuri ale creştinismului erau conştienţi de acest lucru şi vor acorda momentului 
încreştinării lor respectul şi solemnitatea cuvenite. Faptul că se botezau la o vârstă mai înaintată 
demonstrează că erau conştienţi de ceea ce se întâmplă cu ei şi trăiau la maximum intensitatea 
lepădării de păcat şi a începutului unei vieţi noi cu Hristos. De multe ori, Botezul cu apă era urmat 
de cel prin sânge, având în vedere persecuţiile care au cutremurat Biserica. În pofida acestora, 
Biserica a rezistat prin sacrificiul celor consacraţi prin Taina Botezului, adică al creştinilor, şi prin 
puterea dăruită de întemeietorul ei, Iisus Hristos.  

Botezul creştin se săvârşeşte prin afundarea de trei ori în apă, în numele Sfintei Treimi, 
însemnând moartea noastră pentru păcat, îngroparea împreună cu Hristos în moarte, prin Botez, şi 
învierea împreună cu El la o viaţă nouă, potrivit Sfântului Apostol Pavel: “Au nu ştiţi că toţi câţi în 
Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea lui ne-am botezat? Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, 
prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi 
întru înnoirea vieţii; căci dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi 
şi ai învierii Lui” (Romani VI; 3-11). Sfântul Ioan Damaschin arată că noi, conform cuvântului 
Domnului, ne botezăm în numele Sfintei Treimi şi astfel suntem învăţaţi mărturisirea în Tatăl şi în 
Fiul şi în Sfântul Duh, un Dumnezeu în trei ipostasuri sau persoane, iar cei care n-au fost botezaţi în 
Sfânta Treime trebuie rebotezați. Ne botezăm în Sfânta Treime pentru motivul că avem nevoie de 
Sfânta Treime spre menţinerea şi dăinuirea noastră; este cu neputinţă să nu fie împreună cele trei 
persoane treimice, fiindcă Sfânta Treime este nedespărţită7.  

Viaţa noastră a fost mântuită şi se va mântui prin apă8, întrucât noi suntem „filtraţi prin 
Botez”9, zice Clement Alexandrinul. Sfântul Chiril al Ierusalimului subliniază faptul că Botezul se 
săvârşeşte prin apă, care nu este însă una obişnuită; prin rugăciunile săvârşite este invocat harul 
Duhului Sfânt, ce îi conferă materiei respective (apei) o putere de sfinţire10. Dacă omul are o 
structură dihotomică, curăţirea primită prin Taina Botezului este şi ea îndoită: atât sufletească, prin 
puterea Duhului Sfânt, cât şi trupească, prin apa ca atare. Harul se dă prin apă, nu printr-un alt 
element pentru că “apa este mare lucru şi cel mai nobil dintre cele patru elemente care sunt în lume. 
Apa este începutul lumii, iar Iordanul, începutul Evangheliilor… Prin baia apei în cuvântul lui 
Dumnezeu se eliberează lumea de păcate”11. Este interesantă paralela pe care o face aici Sfântul 
Chiril al Ierusalimului. Într-adevăr, la începutul creaţiei, aflăm că pământul era netocmit şi gol, iar 
Duhul lui Dumnezeu Se purta deasupra apelor (Facere I; 2). Fără apă nu există viaţă. Dacă lumea 
începe cu apa, la fel, propovăduirea Evangheliei Împărăţiei Cerurilor are ca punct de plecare 
momentul Botezului Domnului în Iordan, prilej cu care lumea are posibilitatea să-L identifice pe 
Fiul lui Dumnezeu întrupat în persoana lui Iisus din apă şi să sesizeze existenţa unui Dumnezeu 
întreit în persoane. La fel, fiecare persoană trebuie să interpreteze Botezul ca fiind temelia vieţii în 
Hristos, a unei vieţi ce incumbă responsabilitate şi misiune evanghelică, un început al unei 
evanghelii proprii, ca fiind baza pe care trebuie să clădească, colaborând cu harul dobândit atunci. 

Botezul este în acelaşi timp o moarte şi o înviere: o moarte a omului vechi al păcatului şi o 
înviere a omului nou, la o viaţă nouă cu Mântuitorul, caracterizată prin sfinţenie, deoarece harul 
Duhului Sfânt se pogoară peste cel botezat, ştergând pata păcatului. Prin Botez, factor unificator, 
devenim fraţi întreolaltă, un singur trup, îmbrăcându-ne în Hristos: “Căci, câţi în Hristos v-aţi 
botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este rob, nici liber; nu mai 
este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus” (Galateni 
III; 27-28). Sfântul Grigorie Palama arată că noi “cu toţii suntem fraţi, născându-ne prin Botez şi 
prin harul cel dumnezeiesc. Aşa precum trupul este unul singur, dar mădulare are multe, iar toate 
mădularele unui trup, deşi sunt multe, un singur trup sunt, tot aşa este şi Hristos. Căci într-un Duh 
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noi toţi ca un singur trup am fost botezaţi. Aşadar, fraţilor, una este baia naşterii celei din nou şi 
dumnezeieşti, una credinţa, una nădejdea, unul Dumnezeu peste toţi şi pentru toţi şi în toţi, Care ne 
adună într-Însul prin dumnezeiască iubire, făcându-ne mădulare ale Sale şi mădulare unii altora”12.  

Sfântul Vasile cel Mare spune că pentru desăvârşirea vieţii spirituale este necesară imitarea 
lui Hristos nu numai prin blândeţe, smerenie şi mărinimie, ci şi prin moarte. Omul imită moartea Sa 
prin faptul că se îngroapă împreună cu El prin Botez13, acesta fiind momentul în care el rupe orice 
legătură cu trecutul păcătos şi începe o viaţă nouă, ca membru al Bisericii: “dacă nu treci prin apă, 
n-ai să scapi de amara tiranie a diavolului. Cum ai să te reîntorci în paradis fără să fii pecetluit prin 
Botez?”14 Lucrarea harului dumnezeiesc asupra omului începe la Botez, desfăşurându-se pe măsură 
ce omul înaintează în vârstă şi în împlinirea poruncilor divine. 

Botezul poate fi comparat, fără exagerare, cu o înviere, care precede înfierea. Prin harul 
învierii omul este introdus în harul înfierii. Necesitatea Tainei Botezului derivă din căderea omului 
în păcatul strămoşesc, scrie Sfântul Teofan Mărturisitorul15 în consonanţă cu toţi Sfinţii Părinţi. 
Taina Botezului este absolut necesară tuturor oamenilor pentru mântuire, fiindcă prin intermediul 
acesteia se iartă păcatele personale (dacă persoana botezată este mai în vârstă) şi păcatul 
strămoşesc. Pedeapsa păcatului comis în Eden este moartea, după cuvintele Sfântului Apostol 
Pavel: “De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea, aşa şi moartea 
a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el (în Adam)” (Romani V; 12). Sfântul Grigorie 
de Nyssa zice: “după cum începutul morţii s-a făcut la început printr-un singur om şi de aici s-a 
transmis apoi la întreagă firea omenească, tot aşa şi începutul învierii trece de la unul la toată 
omenirea”16. Ortodoxia respinge dogma scolastică despre păcatul originar transmis prin Adam la 
toate generaţiile, ca un fel de defect genetic. Originea păcătoşeniei cuiva se află în sine însuşi, în 
voinţa coruptă, căzută, care îl împiedică să facă binele. Ceea ce am moştenit de la Adam nu este 
vinovăţia, ca şi consecinţă a păcatului său în Eden; dacă se poate vorbi despre o moştenire, ea 
trebuie înţeleasă ca o moştenire a mortalităţii: moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi 
păcătuiesc17. 

Renaşterea omului în Domnul se face prin Botez. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că 
“Botezul face moartă aplecarea voinţei noastre spre plăcerile vieţii de dragul virtuţii şi ştergând 
petele de pe conştiinţă, omorâm de bunăvoie înclinarea voii noastre către cele ce se văd”18. Păcatul 
strămoşesc este desfiinţat, iar harul lui Hristos se sălăşluieşte în sufletul celui botezat, care începe o 
viaţă nouă, caracterizată prin încercarea de a evita păcatul şi prin străduinţa susţinută de a săvârşi 
virtutea, binele şi voia lui Dumnezeu. Omul simte acum dorinţa vie de a umbla “întru înnoirea 
vieţii” (Romani VI; 4), pentru că “baia Botezului este începutul şi temelia vieţii în Hristos”, spune 
Sfântul Nicolae Cabasila19. 

În ceea ce priveşte timpul potrivit pentru administrarea Tainei Sfântului Botez, Sfinţii 
Părinţi sunt de părere că aceasta se poate face la orice vârstă. În primele secole ale creştinismului, 
catehumenii erau pregătiţi într-un mod extrem de serios pentru primirea Tainei Botezului, motiv 
pentru care primitorii Botezului erau persoane mai în vârstă. Însă, au fost botezaţi şi copii, precum 
ne asigură Sfânta Scriptură (cf. Fapte X; 44, XVI; 15, 33, I Corinteni I; 16), fiindcă toţi oamenii se 
nasc cu păcatul strămoşesc. În ziua de azi, Botezul se administrează de regulă copiilor, pentru ei 
credinţa fiind mărturisită de către naşi, care devin părinţi spirituali. Vorbind despre Botezul copiilor, 
Sfântul Vasile cel Mare scrie că “acea scufundare întreită simbolizează cele trei zile cât a stat 
Mântuitorul în mormânt. Nici n-ai putea scufunda copilul de trei ori fără să-l şi scoţi afară din apă 
tot de atâtea ori”20. Tăierea-împrejur, la care face referire Vechiul Testament, preînchipuie Botezul 
oamenilor indiferent de vârstă (copii şi adulţi). Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, tăierea noastră 
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împrejur, adică harul Botezului, vindecă fără de durere, fiindu-ne pricinuitor a mii de bunătăţi şi 
umplându-ne pe toţi cu harul Duhului Sfânt. Nu este un timp anumit când îl putem primi; această 
tăiere împrejur, nefăcută de mână omenească, o putem primi şi când suntem mici de tot şi când am 
crescut mari şi când suntem bătrâni21. O hotărâre a Sinodului din Cartagina, din anul 418, spune: 
„Cel ce neagă necesitatea Botezului copiilor celor nou născuţi să fie anatema”22. 

A primi Botezul, consemnează Sfântul Nicolae Cabasila, înseamnă să te naşti întru Hristos, 
să începi o viaţă nouă sau să fii adus la viaţă din nimic. Botezul, începutul vieţuirii noastre în 
Hristos (a celei terestre şi a celei cereşti), este considerat: „zi a numelui” – pentru că în această zi 
omul este născut din nou şi pecetluit pentru o nouă vieţuire, iar sufletul său, care până atunci n-avea 
nicio formă şi nicio rânduială, îşi ia forma şi conţinutul; „luminare” – întrucât aduce viaţa cea 
adevărată şi-l face pe om să fie cunoscut de către Dumnezeu, îl apropie de lumină şi-l îndepărtează 
de răutăţile întunericului; „harismă” – fiindcă aduce naşterea cea după Duh, fiind un dar de la 
Dumnezeu; „ungere” – deoarece zugrăveşte pe sufletul noului botezat chipul lui Hristos, Care S-a 
uns pentru noi. Taina Botezului întipăreşte în om pecetea lui Hristos, fiindcă ungerea făcută cu 
îngrijire asupra tuturor părţilor trupului arată pe alesul Domnului, pe care-l face asemenea lui 
Hristos, îi dă o formă creştină şi-i rămâne ca o pecete adevărată23. 

 
II. Omul cade în păcat şi după Botez. Lupta cu păcatul 
 
După primirea Tainei Botezului omul se angajează pe un drum ascendent spre Dumnezeu, 

străduindu-se în săvârşirea binelui şi în evitarea răului. Însă, acest urcuş neîntrerupt spre Cer este 
presărat cu multe încercări, aşa că omul poate să cadă, cedând – prin libertatea de voinţă cu care 
este împodobit – tentaţiei provocată de păcat. Că omul cade în păcat şi după Botez, ne-o spune cu 
elocvenţă Sfântul Simeon Noul Teolog: „Botezul nu ia de la noi libertatea voinţei şi puterea de a ne 
hotărî prin noi înşine, ci abia el ne dăruieşte libertatea, ca să nu fim stăpâniţi silnic şi fără să vrem 
de diavolul. De aceea, după Botez, atârnă de noi fie să stăruim de bunăvoie în poruncile lui Hristos, 
Stăpânul nostru, în Care ne-am botezat, şi să umblăm pe calea celor poruncite de El, fie să ne 
abatem de la această cale dreaptă, întorcându-ne prin faptele rele la potrivnicul şi vrăjmaşul nostru, 
diavolul”24.  

Prin Botez, Duhul Sfânt aşezându-Se în noi, alungă păcatul. Însă, “baia sfinţeniei” nu 
anulează libertatea noastră de voinţă, posibilitatea noastră de a alege binele sau răul, de a colabora 
cu Dumnezeu sau nu în procesul mântuirii. Ca atare, credinciosului i se impune să poarte cu 
maximă atenţie o luptă acerbă împotriva alunecării sufletului în satisfacerea exagerată a unor pofte, 
generate de slăbiciunile fizice ale trupului25. Referitor la acest aspect, Sfântul Marcu Ascetul arată 
că după administrarea Botezului stă în libertatea de voinţă a omului persistenţa în păcat sau 
stăruinţa în bine, în faptele cele bune: “Sfântul Botez este desăvârşit, dar nu desăvârşeşte pe cel ce 
nu împlineşte poruncile, căci credinţa stă nu numai în a fi botezat în Hristos, ci în a împlini 
poruncile Lui. Că o dată ce ne-am îngropat cu El prin Botez, ne-a ridicat şi ne-a aşezat împreună cu 
Sine în cele cereşti… Chiar dacă suntem ţinuţi sub păcat şi după Botez, aceasta nu se întâmplă din 
pricină că el ar fi nedesăvârşit, ci pentru că nesocotim porunca şi ne alipim de plăceri de bunăvoie. 
Omul se întoarce cu voia sa liberă la păcat, ca un câine care vine la vărsătura sa, pentru că nici 
Botezul, nici Dumnezeu, nici Satana nu silesc voia omului… Poruncile lui Hristos, cele date după 
Botez, sunt o lege a libertăţii” 26.  

Chiar dacă la Botez firea omului se îmbracă cu haina Hristos (sau în om pătrunde Hristos cu 
puterea Lui de viaţă), după aceea creştinul va simţi atât influenţa binefăcătoare a lui Dumnezeu, cât 
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şi sugestia, procuratoare de plăceri imediate, a diavolului, precum am menţionat. Însă, atât puterea 
potrivnică, cât şi harul divin îndeamnă, dar nu constrâng. Aici, spune Sfântul Macarie Egipteanul27, 
intervine libertatea de discernământ a credinciosului, care are puterea de a rezista cu fermitate 
tentaţiilor, făcându-se următor al Domnului, nădăjduind să dobândească frumuseţea Raiului care îl 
aşteaptă. Sfântul Grigorie de Nyssa susţine că după ce omul a fost curăţit la Botez trebuie să se 
menţină ferm pe calea împărătească, neabătându-se la dreapta sau la stânga, ca nu cumva să-şi 
murdărească picioarele de noroi. Cel care şi-a dezlegat odată prin Botez încălţămintele şi şi-a spălat 
picioarele, a lepădat o dată cu încălţămintea toată întinăciunea pământească şi noroiul plăcerii28, 
ajungând chiar la mortificarea trupului, întrucât s-a înmormântat împreună cu Hristos prin Botez, 
făcându-se mort vieţii 29 materiale.                                                                                                                                                                                                               
  Fără Botez suntem în afara Bisericii şi în afara lui Hristos. Taina Botezului ne uneşte cu 
Domnul şi ne transformă în membre ale trupului Său, adică în membre ale Bisericii, al cărei cap 
este chiar El. Botezul este începutul unirii cu Iisus Hristos, prin el fiind scoşi din sfera existenţei 
adamice şi ridicaţi în sfera existenţei lui Hristos. Nu mai suntem robi ai păcatului, ci ai lui Hristos30.  
 

III. Caracteristicile vie ţii celei noi începută prin Botez 
  

Botezul înseamnă renaştere. Prin termenul renaştere, Sfântul Chiril al Ierusalimului nu 
înţelege renaşterea trupurilor, ci renaşterea duhovnicească a sufletului. Trupurile se nasc prin părinţi 
în această lume, pe când sufletele se renasc prin credinţă

31. Este mare harul botezului32, întrucât îl 
dezbracă pe omul cel vechi dimpreună cu faptele lui33, înnoindu-l de la cele vechi la cele noi34. 
Totodată, Botezul este Taina care ne ridică la rangul de fii ai lui Dumnezeu. Nu numai că are ca 
efect iertarea păcatelor, dar ne aduce şi înfierea, fiind o actualizare a vieţii Domnului în viaţa 
fiecărei persoane, o participare la jertfă. Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului poate fi privită ca un tip 
al Botezului sub un aspect dublu: apa şi sângele care s-au revărsat din coasta Sa la răstignire vestesc 
atât Botezul omului prin apă, cât şi Botezul sângelui, de care se vor împărtăşi toţi cei care îşi vor da 
cu bucurie viaţa pentru credinţa în El35. 

Harul pătrunde în om la Botez, “sfânta baie”36, dar se actualizează prin colaborarea noastră 
cu el în timpul vieţii. “Cel ce se botează, a dezbrăcat pe omul vechi şi se înnoieşte, născându-se de 
sus prin harul Duhului”37, spune Sfântul Atanasie. Această renaştere şterge păcatul, dar nu anulează 
putinţa omului de a păcătui. Botezul este desăvârşit, precum am afirmat anterior, dar acest fapt nu 
constituie neapărat o realizare ulterioară a unei vieţi desăvârşite de către cel botezat. Dacă viaţa este 
o luptă cu noi înşine, cu firea noastră înclinată spre plăcere, cu diavolul care ne ispiteşte, harul ne dă 
imboldul de a săvârşi faptele cele bune, de a învinge tot ceea ce încearcă să ne doboare, având 
mereu vie încrederea în ajutorul lui Dumnezeu. Harul, provenind de la Dumnezeu, ar putea cu 
uşurinţă să acapareze şi să conducă voinţa umană numai spre bine. Dacă s-ar întâmpla aşa, meritul 
omului ar fi practic inexistent, iar mântuirea ar reprezenta o răsplată nevrednică de activitatea lui, 
întrucât el nu s-ar putea decide în nicio privinţă. Conlocuirea și conlucrarea activă dintre har şi 
libertate, după Botez, în fiinţa omului, demonstrează caracterul desăvârşit al Tainei Botezului. 
Sfântul Grigorie Teologul consemnează: “Dumnezeu nu m-a zidit Dumnezeu, ci m-a zidit în aşa fel, 
încât să fiu cu gândul plecat şi într-o parte şi în alta (şi înspre cer, ca suflet, şi înspre pământ, ca 
trup); pentru aceasta m-a sprijinit cu tot mai multe întărituri, dintre care, pentru oameni este şi harul 
Botezului… care este pecete a lui Dumnezeu, alungătorul răutăţilor, pecete pentru copii, însă pentru 
vârstnici el este medicament şi cea mai bună pecete, ce curge din dumnezeiescul izvor, al 
dătătorului de lumină Hristos. Comună este la toţi baia cea curăţitoare a Botezului mântuitor al 
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muritorilor”38. Dacă Botezul este comun tuturor oamenilor, înseamnă că şi harul este universal, el 
pogorându-se asupra tuturor celor care vor să îl primească şi să îl valorifice prin fapte bune.  

Botezul este împletit cu Taina Sfântului Mir şi cu Taina Sfintei Împărtăşanii. Pecetea primită 
în acel moment va fi semnul distinctiv al creştinului în lume, o dovadă elocventă a faptului că el 
este un ostaş al Duhului Sfânt, înrolat în armata Domnului, angajat în lupta împotriva păcatului şi a 
răului din viaţă: “aţi ajuns unşi pentru că aţi primit antitipul Sfântului Duh; vi s-a dat ungerea, 
antitipul Aceluia prin Care a fost uns Hristos. Acesta este Sfântul Duh”, afirmă Sfântul Chiril al 
Ierusalimului39. Abia după ce am fost învredniciţi cu ungerea cu Sfântul Mir, ne numim creştini; 
acum renaşterea noastră este confirmată şi de numele pe care-l purtăm. Înainte de a fi învredniciţi 
de acest har, propriu vorbind, nu eram vrednici de acest nume, ci eram încă pe cale de a ajunge 
creştini40. În final, Domnul Iisus Hristos Se împarte, prin Sfânta Împărtășanie, ca o sămânţă, tuturor 
celor botezaţi, potrivit unui plan al harului, şi Se contopeşte cu trupul creştinilor, pentru ca această 
unire cu Trupul cel nemuritor să permită omului să participe şi el la nestricăciune41. 

***** 
Precum am remarcat, Părinţii Bisericii au arătat viaţa creştină se caracterizează prin strădanie, 

prin dinamism, printr-o mişcare continuă, printr-un urcuş neîntrerupt spre desăvârşire, spre 
îndumnezeire. Omul trebuie să parcurgă integral traseul de la păcat la sfinţenie, începând cu Taina 
Botezului. El trebuie să transforme chipul lui Dumnezeu, după care a fost creat, în asemănarea cu 
Dumnezeu, spre care a fost adus din neexistenţă la existenţă. Omul primeşte mesajul mântuirii prin 
intermediul Bisericii. Prin Taina Botezului, săvârşită în biserică şi de către Biserică, omul devine 
creştin, începând o nouă viaţă cu Hristos. Pe parcursul acestei vieţi, creştinul este deplin conştient 
de rolul mântuitor al Bisericii. El se îndreaptă cu dragoste, credinţă, nădejde şi râvnă spre biserica 
de zid, spre locaşul de rugăciune, în care ştie că are posibilitatea să se întâlnească – în mod deosebit 
– cu Dumnezeu, cu Maica Domnului şi cu Sfinţii; ştie că biserica este locul sfânt şi sfinţitor în care 
îşi poate mărturisi păcatele cu sinceritate şi se poate împărtăşi cu vrednicie cu Trupul şi Sângele 
Mântuitorului Iisus Hristos; ştie că, pătrunzând în biserică, intră de fapt în corabia mântuirii. 
Totodată, creştinul ştie că este un membru activ al Bisericii lui Hristos, al trupului Său. Biserica este 
trupul lui Hristos, El fiind capul acesteia (Efeseni V; 23). Biserica este adunarea tuturor celor care 
cred în Hristos, este familia celor botezaţi în numele Sfintei Treimi, a celor care trăiesc sub 
ocrotirea Maicii Domnului, a celor care îi au pe Sfinţi ca mijlocitori înaintea tronului dumnezeiesc. 
În Biserică omul îşi găseşte adevărata identitate, simţind că este o persoană (nu un individ) creată 
după chipul lui Dumnezeu, care tinde spre asemănarea cu El (prin colaborare cu El). De altfel, zice 
Sfântul Grigorie Taumaturgul, scopul tuturor oamenilor nu este altul decât acela de a ajunge la 
asemănarea cu Dumnezeu42. În Biserică omul simte că este fiu al lui Dumnezeu şi frate cu toţi cei 
care îl înconjoară, simte că aparţine unei familii, simte că nu este singur pe lume. În Biserică 
trăim/experimentăm o autentică, reală comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii; toţi alcătuim o 
familie bazată pe cele mai solide principii, o familie bazată pe iubire, iertare, respect, toleranţă, într-
ajutorare, bazată pe reciprocitate. În Biserică simţim că Iisus Hristos ne este atât conducător, cât şi 
frate, că este Lumina spre care ne îndreptăm în veşnicie, dar şi calea pe care trebuie să mergem spre 
a dobândi fericirea. Biserica este “laboratorul” în care se lucrează mântuirea sufletelor noastre. Doar 
prin Biserică/biserică mântuirea este un ţel care poate fi atins. În fine, doar făcând parte din 
împărăţia pământească a lui Dumnezeu (Biserica luptătoare) ne putem învrednici să devenim 
cetăţeni ai Împărăţiei cereşti (Biserica triumfătoare). Biserica este poarta spre viaţa veşnică şi 
fericită, este cea care ne arată şi ne învaţă că mântuirea este în realitate un proces divino-uman. 
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