
Taina
Sfântului
Botez

Citirea Apostolului şi a Sfintei Evanghelii:
textele vorbesc despre Botez. Ele sunt
precedate de înconjurarea de trei ori a
mesei cu Sfânta Evanghelie şi cristelniţei
de către preot dimpreunã cu cel nou
botezat şi naşii şi intonarea imnului:
“Câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-
aţi şi-mbrãcat. Aliluia.” Imnul aratã taina
primirii harului Botezului prin lucrarea
lui Hristos, iar dansul ritual indicã
introducerea noului botezat în taina vieţii
Sfintei Treimi.
Spãlarea şi tunderea: constau în ştergerea
Sfântului Mir şi tãierea pãrului (în semnul
crucii), aceasta din urmã semnificând
ascultarea desãvârşitã de Dumnezeu.
Împãrtãşirea: cel nou botezat este
împãrtãşit cu Trupul şi Sângele Domnului
nostru Iisus Hristos, semn al unirii
desãvârşite cu Hristos şi Biserica.

Aceastã parte a slujbei se sãvârşeşte în
naos, în partea de mijloc a Bisericii.

Naşii: sunt - bãrbatul sau femeia -
membrii activi ai Bisericii Ortodoxe şi
modele de viaţã creştinã. Dacă sunt
familie, trebuie să fie cununaţi în Biserica
Ortodoxă.

Rânduiala Sfântului Botez

Partea aceasta a Sfântului Botez are mai
multe etape (incluzând şi alte douã Sfinte
Taine – Mirungerea şi Împãrtãşirea):
Sfinţirea apei: sunt rugãciunile prin care
se invocã pogorârea Sfântului Duh peste
apa din cristelniţã (sau cea curgãtoare) în
vederea Botezului;
Ungerea prebaptismalã: este ungerea cu
ulei binecuvântat ca semn al bunãtãţii şi
milostivirii dumnezeieşti şi ca mijloc
vãzut, dupã exemplul Legii Vechi, de
consacrare a arhiereilor, împãraţilor şi
proorocilor;
Întreita afundare: este actul prin care
persoana care se boteazã este afundată de
trei ori în apã rostindu-se formula: “Se
boteazã robul (roaba) lui Dumnezeu
(numele) în numele Tatãlui. Amin; şi al
Fiului. Amin; şi al Sfântului Duh. Amin;
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”
Cel nou botezat este îmbrãcat într-o
cãmaşã albã semn al harului luminãrii
primit prin Botez. Lumânarea aprinsã pe
care o primeşte este candela faptelor bune
şi semnul privegherii neîncetate în vederea
primirii Mirelui.
Mirungerea: este ungerea la frunte, ochi,
nãri, gurã, urechi, piept, spate, mâini, picioare
cu Sfântul şi Marele Mir şi rostirea cuvintelor:
“Pecetea darului Duhului Sfãnt” semne
vãzute ale împãrtãşirii în chip nevãzut a celui
nou botezat din darurile Duhului Sfânt.
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Taina Sfântului Botez

Sfântul Botez este prima din cele
şapte Sfinte Taine ale Bisericii prin
care o persoană se naşte la viaţa cea
nouã întru Hristos devenind
membru al Trupului Lui care este
Biserica.

Instituirea Sfântului Botez

Sfânta Taină a Botezului a fost
instituită de Mântuitorul însuşi, după
Înviere, prin trimiterea apostolilor la
propovăduire: „Mergând, învăţaţi
toate neamurile, botezându-le în
numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh” (Matei 28, 19);
„Mergeţi în toată lumea şi
propovăduiţi Evanghelia la toată
făptura. Cel ce va crede şi se va
boteza se va mântui; iar cel ce nu va
crede, se va osândi.” (Marcu, 16, 15-
16). Aceste cuvinte ale Mântuitorului
scot în evidenţă necesitatea Botezului
pentru toţi oamenii, în toate
timpurile, pentru a dobândi
mântuirea.

Taina Sfântului Botez

Sãvârşitorul tainei şi efectele ei

Taina Sfântului Botez este sãvârşitã de
cãtre episcop sau preot şi numai în caz
de necesitate de cãtre diacon sau oricare
membru al Bisericii.
Botezul se sãvârşeşte prin întreita
afundare în apã a celui (celei) ce se
boteazã în numele Sfintei Treimi,
aceasta însemnând moartea omului
vechi şi naşterea celui nou întru Hristos.
Prin Botez o persoană primeşte harul
naşterii la viaţa cea nouă întru Hristos
iertându-i-se pãcatul strãmoşesc şi toate
pãcatele sãvârşite înainte (în cazul
persoanelor adulte). Prin aceasta
persoana devine mãdular al Bisericii –
trupul lui Hristos.
Sfântul Botez se sãvârşeşte o singurã
datã în viaţã.

Slujba Sfântului Botez

Rânduiala catehumenatului
Catehumenatul este perioada de pregãtire
(în tradiţia veche cu o lungime de pânã la
3 ani) a persoanei ce se va boteza care
constã în aprofundarea adevãrurilor
fundamentale ale credinţei şi vieţii
creştine şi pregãtirea în vederea primirii
tainei prin participare la viaţa Bisericii.

Slujba catehumenatului are mai multe
pãrţi:

Exorcismele: sunt rugãciunile de
îndepãrtare a lucrãrii celui rãu însoţite
de însemnarea cu semnul sfintei cruci;

Lepãdãrile: dialogul prin care cel care
se va boteza (sau naşul pe seama
copilului) renunţã de bunãvoie la a fi
pãrtaş la lucrarea celui rãu urmat de
mãrturisirea unirii cu Hristos;

Rostirea Crezului: este mãrturisirea
de credinţã care confirmã aderarea
candidatului la botez la învãţãtura
Bisericii şi la Sf. Tradiţie.

Pãrţile aceastea ale slujbei se sãvârşesc
în exonartex sau pronaos indicând
faptul cã cel care se va boteza nu este
încã membru deplin al Bisericii.
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