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Taina Botezului [i a Mirungerii ̀ n Biserica 

Copt\ [i în Biserica Ortodox\ Român\

Drd. Talaat Takla MOURKUS

Botezul este Sfânta Tain\ prin care, prin afundarea în ap\ de trei ori în
numele Sfintei Treimi: Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh, ne na[tem din nou pentru o
via]\ în Hristos. Aceast\ Tain\ este prima dintre cele [apte Sfinte Taine, deoarece
prin ea intr\ oricine în Sfânta Biseric\, având posibilitatea s\ se împ\rt\[easc\ de
celelalte Sfinte Taine.

Mântuitorul nostru a prefigurat aceast\ Tain\ când a fost botezat de Ioan în
râul Iordan, când Duhul Sfânt S-a pogorât în chip de porumbel. Dup\ Înviere,
Mântuitorul Iisus Hristos i-a îndemnat cu st\ruin]\ pe ucenicii S\i: „Drept aceea,
mergând înv\]a]i toate neamurile, botezându-le în numele Tat\lui [i al Fiului [i al
Sfântului Duh, înv\]ându-le s\ p\zeasc\ toate câte V-am poruncit vou\” (Matei
28, 19) [i „Cel ce va crede [i se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede se
va osândi” (Marcu 16, 16).

Taina Botezului este o Tain\ mântuitoare, absolut necesar\ intr\rii în via]a
ve[nic\, dup\ cum ne-a asigurat Mântuitorul Hristos: „Adev\rat, adev\rat zic ]ie:
De nu se va na[te cineva din ap\ [i din Duh, nu va putea intra în Împ\r\]ia lui
Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Botezul este una dintre cele patru Taine absolut necesare
pentru mântuire, al\turi de Mirungere, Spovedanie [i Euharistie.

Dac\ prima na[tere a omului este una natural\, Botezul este cea de-a doua
na[tere, dar de natur\ spiritual\.

Botezul este Taina ini]ierii cre[tine, poarta de intrare în cre[tinism sau Taina
fundamental\ [i indispensabil\ pentru mântuire, prin care omul se rena[te pentru
via]a spiritual\, adic\ devine membru al Bisericii lui Hristos, dobândind iertarea
p\catului str\mo[esc, precum [i de toate celelalte p\cate personale f\cute pân\ la
botez (la adul]i); iar ungerea cu Sfântul Mir este Taina prin care se împ\rt\[esc
noilor boteza]i puterea [i darurile Sfântului Duh, necesare pentru cre[terea,
sporirea [i înt\rirea credincio[ilor în via]a cea nou\ în Hristos1.

În Biserica Ortodox\ Român\, ca [i în Biserica Copt\, Sfânta Tain\ a Mirun-
gerii se administreaz\ îndat\ dup\ Botez; înc\ de la început, rânduiala ortodox\ a
Mirungerii nu constituie o slujb\ aparte, de sine st\t\toare, ci e împreunat\ cu
aceea a Botezului.

1 Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te, Liturgica Special\, Editura Institutului Biblic [i de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 1980, p. 355. 
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Ritualul Tainei Sfântului Botez în Biserica Copt\2

Acest ritual cuprinde patru p\r]i: slujba de cur\]ire a femeii lehuze, lep\darea
de satana, sfin]irea apei, afundarea propriu-zis\ [i slobozirea apei.

Slujba de cur\]ire a femeii lehuze

Dac\ s-a n\scut parte b\rb\teasc\, aceast\ slujb\ se face la 40 zile dup\
na[tere, iar dac\ s-a n\scut parte femeiasc\ slujba se s\vâr[e[te dup\ 80 de zile.

Mama copilului vine cu noul n\scut la Biseric\ în duminica cea dup\
perioada de lehuzie, cerând s\vâr[irea Botezului.

Preotul îmbrac\ toate ve[mintele sau cel pu]in epitrahilul, iar diaconul se
îmbrac\ pentru slujb\ [i vin împreun\ cu mama [i copilul la baptisteriu, care este
lâng\ biseric\ (în aceea[i cl\dire, amplasat în latura de nord-vest a bisericii).
Baptisteriul are toate cele necesare s\vâr[irii Tainei, printre care se num\r\ [i trei
sticlu]e care con]in: a) Sfântul [i Marele Mir; b) Untdelemnul bucuriei (Galilion3)
este folosit la sfin]irea apei Botezului [i la mirungerea celui botezat; c) Ulei
sfin]it în Noaptea-Luminat\ (la slujba special\ ce se s\vâr[e[te în S\pt\mâna
Mare, în noaptea dintre Joi spre Vineri), folosit pentru ungerea femeii; un
Molitfelnic; o cutie special\ în care se p\streaz\ panglic\ ro[ie cu care se leag\
copilul de pe um\rul drept pe [oldul stâng; coroane care se pun pe cre[tetul
copilului botezat (neofitului); dou\ sfe[nice.

În baptisteriu mai exist\ o mas\ care serve[te la preg\tirea copilului.
Cristelni]a nu este mobil\ ci fix\, fiind zidit\. Este de m\rime apreciabil\, putând
fi folosit\ la botezarea adul]ilor. Ea are lateral supor]i pentru sfe[nice [i loc
pentru Sfânta Evanghelie [i Sfânta Cruce, [i este orientat\ c\tre r\s\rit.

Rânduiala slujbei de cur\]ire a femeii

Preotul se închin\ de trei ori c\tre r\s\rit spunând: „Miluie[te-ne pe noi
Dumnezeule, Tat\l Atot]iitorul, Sfânt\ Treime miluie[te-ne pe noi, Doamne al
Puterilor fii cu noi, c\ci pe altul afar\ de Tine ajutor întru necazuri nu avem,
miluie[te-ne pe noi”. Urmeaz\: „Tat\l nostru…”, slujba de mul]umire, apoi se
t\mâiaz\ de 5 ori, urmeaz\ citirea Apostolului de la Evrei 1, 8-12. Urmeaz\
„Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare …” (de 3 ori). Apoi molitva pentru Evanghelie.
Un diacon roste[te din Psalmul 31, 1-2: „Ferici]i c\rora li s-au iertat f\r\delegile
[i c\rora li s-au acoperit p\catele. Fericit b\rbatul c\ruia nu-i va socoti Domnul
p\catul, nici nu este în gura lui vicle[ug”. Preotul sau diaconul cite[te Sfânta

2 Pr. Isizeros al Baramusi, Rug\ciunile ritualice în Biserica Copt\ Ortodox\, Ed.
Biblioteca Sfântul Gheorghe, 1993.

3 Galilionul este untdelemnul bucuriei f\cut din drojdia (resturile) r\mase din fabri-
carea Sfântului [i Marelui Mir peste care se toarn\ ulei [i se sfin]e[te. Acest mir are o
slujb\ special\ de sfin]ire asem\n\toare slujbei de sfin]ire a Marelui Mir [i se face
imediat dup\ aceasta. 
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Evanghelie de la Luca 2, 21-35. Acest text prezint\ evenimentul t\ierii împrejur,
prescrip]ie din Vechiul Testament, pe care Mântuitorul a împlinit-o, dar a
schimbat-o în Noul Testament, înlocuind-o cu Botezul care pune început mântuirii.

Sfântul Botez este o t\iere sufleteasc\, a[a cum ne înva]\ Sfântul Apostol
Pavel în Epistola c\tre Coloseni 2, 11-12: „În El a]i fost t\ia]i împrejur, cu t\iere
împrejur nef\cut\ de mân\, prin dezbr\carea de trupul c\rnii, întru t\ierea îm-
prejur a lui Hristos. Îngropa]i fiind împreun\ cu El prin botez, cu El a]i [i înviat
prin credin]a în lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe El din mor]i”.

Dac\ prin t\ierea împrejur îndep\rt\m o mic\ parte din trupul nostru, prin
Sfântul Botez îndep\rt\m firea noastr\ cea c\zut\, pe care am mo[tenit-o o dat\
cu p\catul str\mo[esc al lui Adam. În pericopa evanghelic\ se aminte[te [i de
ritualul cur\]irii femeii la 40 zile dup\ na[tere, potrivit Legii lui Moise. Acesta a
fost împlinit de Sfânta Fecioar\ [i de Mântuitorul. El nu avea nevoie de acest
ritual pentru c\ era „Sfântul Sfin]ilor” n\scut din Sfânta Fecioar\ Maria prin z\-
mislire de la Duhul Sfânt. Îl vedem pe El, Care a pus Legea, împlinind-o în
am\nunt. În continuarea rânduielii, urmeaz\ trei cereri mari: a) pentru pace; b) pentru
Prea Fericitul Patriarh, Prea Sfin]i]ii Arhierei ai ]\rii, iar cel al locului este
pomenit cu numele; c) cerere pentru comuniunea în Hristos.

Apoi se cite[te Crezul [i o rug\ciune ca Dumnezeu s\ cure]e femeia de tot
p\catul [i necur\]ia. În continuare se roste[te de to]i cei prezen]i rug\ciunea „Tat\l
nostru…”. Preotul, punând crucea pe capul femeii, roste[te rug\ciunea de dezle-
gare [i binecuvântare. Femeia este miruit\ cu untdelemn sfin]it spre a se vindeca
de toat\ boala [i neputin]a. Aceasta se face pentru a încheia perioada lehuziei, cu
scopul de a fi reintegrat\ în comunitate spre a se putea spovedi [i împ\rt\[i4. În
cazul na[terii unei feti]e, mama [i copilul vin dup\ 80 de zile la Biseric\, conform
rânduielii din Legea lui Moise (Levitic 12).

În cazul în care copilul are probleme de s\n\tate [i este în primejdie de
moarte, poate fi botezat cu botezul de necesitate, s\vâr[it în orice condi]ii, chiar
[i dup\ o zi de la na[tere. Preotul, chiar dac\ nu a ]inut post sau chiar folosind alte
materii decât apa, se gr\be[te la s\vâr[irea botezului ca s\ nu moar\ copilul
nebotezat. În acest caz, copilul, dac\ a r\mas în via]\, este luat de alt\ persoan\
decât mama [i adus la biseric\ pentru a se completa rânduiala botezului. Dac\ se
întâmpl\ ca un copil s\ moar\ botezat p\rin]ii pot fi lini[ti]i c\ acesta a intrat în
Împ\r\]ia lui Dumnezeu. Dac\ a murit nebotezat, din neglijen]a p\rin]ilor, ace[tia
vor primi canon cu oprire de la Sfânta Împ\rt\[anie cel pu]in un an.

Rânduiala slujbei este identic\ doar c\ Apostolul se cite[te din Epistola I
c\tre Corinteni 7, 12-14. De asemenea, în locul textului din Psalmul 31, 1-2 se
cite[te textul din Psalmul 44, 11: „{ezut-a Împ\r\teasa se-a dreapta Ta, îmbr\cat\
în hain\ aurit\ [i prea înfrumuse]at\”.

Evanghelia se cite[te de la Sfântul Evanghelist Luca 10, 38-42. Dup\ ce se
termin\ slujba de cur\]ire urmeaz\ ritualul lep\d\rii de satana. Dac\ o biseric\ nu
are baptisteriu, slujba de pân\ acum se poate s\vâr[i în tinda bisericii.

4 Aceea[i rânduial\ se s\vâr[e[te [i pentru femeia care a avut avort spontan (lep\darea
copilului f\r\ voie). Pentru avortul voit aceast\ rânduial\ se va s\vâr[i dup\ îndeplinirea
canonului stabilit de preotul duhovnic.      
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Exorcismele (lep\darea de satana)

Preotul atinge capul mamei, care este na[a copilului, [i se roag\ pentru ca
Dumnezeu s\-l ocroteasc\ pe copil, s\-l creasc\ în credin]a [i n\dejdea în El.
Apoi roste[te o ectenie prin care roag\ pe Dumnezeu s\-l fac\ pe catehumen
vrednic de primirea botezului, s\ r\mân\ statornic în credin]\, iar Legea lui Dum-
nezeu, frica, rânduielile [i poruncile Lui s\ se s\deasc\ în inima copilului. Se mai
roag\ lui Dumnezeu s\-l fac\ vrednic pentru na[terea din nou [i [tergerea p\catului
prin baia Botezului pentru a deveni loca[ al Duhului Sfânt. Se face rug\ciunea ca
untdelemnul s\ fie dezlegare pentru copil împotriva vr\jm\[iei diavolului, pav\z\
împotriva uneltirilor lui, iar inima [i mintea s\-i fie luminate pentru primirea
credin]ei lui Hristos. Se roste[te o cerere pentru ca s\ rodeasc\ în inima lui cu-
vântul lui Dumnezeu [i alta pentru oprirea oric\rui r\u care ar veni asupra lui din
partea vr\jma[ului.

Preotul cerceteaz\ dac\ cel ce urmeaz\ s\ fie botezat a fost dezbr\cat complet5

(inclusiv de bijuterii) [i-l pecetluie[te cu ulei în chipul crucii în dreptul frun]ii
spunând: „Se pecetluie[te robul lui Dumnezeu (N) spre luminare în numele
Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh. Amin”. În dreptul inimii, mâinile [i spatele
se pecetluiesc spunându-se cuvintele: „Acest ulei s\ opreasc\ toat\ puterea celui
potrivnic. Amin”. Diaconul zice: „Domnului s\ ne rug\m”. Preotul roste[te o rug\-
ciune în care-L preasl\ve[te pe Dumnezeu pentru marea Sa iubire de oameni, c\
ne-a chemat de la întuneric la lumin\ [i cere ca numele celui botezat s\ fie scris
în Cartea Vie]ii, s\-L socoteasc\ în poporul cel binecredincios, s\-L preg\teasc\ s\
devin\ „templu al Duhului Sfânt”, s\-i trimit\ harul Duhului Sfânt pentru ca s\
creasc\ în credin]\ [i har, s\-L izb\veasc\ din robia stric\ciunii, s\-L mute în
libertatea fiilor lui Dumnezeu. Preotul întreab\ care va fi numele copilului [i
roste[te o ectenie prin care cere preg\tirea copilului pentru primirea harului, s\-l
fereasc\ Dumnezeu de p\catele lumii, s\ fie liber de stric\ciunea vr\jma[ului.
Mama, stând cu fa]a c\tre r\s\rit, ]ine copilul în bra]e, se a[eaz\ în genunchi (în
cazul adul]ilor catehumeni, ace[tia în[i[i stau în genunchi). Preotul se roag\ cu
st\ruin]\ ca Dumnezeu s\ deschid\ ochii inimii lor, s\-i lumineze cu lumina
cuno[tin]ei prin chemarea numelui S\u Celui Sfânt, s\ fie dezlegat\ toat\ puterea [i
uneltirile potrivnicilor. Preotul pune mâna dreapt\ pe capul copilului spunând: „În
numele Singurului Fiu Iisus Hristos preg\te[te acest trup pentru cur\]ire. În numele
Singurului Fiu Iisus Hristos elibereaz\ acest copil de satana. În numele Singurului
Fiu Iisus Hristos acest copil s\ fie cur\]at (izb\vit) de vr\jm\[ia diavolului”.

Lep\d\rile de satana

Mama dezbrac\6 copilul, îl ia în bra]e pe mâna stâng\, stând cu fa]a c\tre
apus7, ridic\ mâna dreapt\, rostind dup\ preot formulele de lep\dare: „M\ lep\d

5 Copilul trebuie s\ fie dezbr\cat complet, a[a cum au fost protop\rin]ii în rai, Adam [i Eva.
6 Dezbr\carea ne aduce aminte de c\derea lui Adam (Facere 3, 7-10).
7 Întoarcerea na[ei c\tre apus simbolizeaz\ sfâr[itul vie]ii p\c\toase, mor]ii [i întune-

ricului provocate de satana. 
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de tine, satano, [i de toat\ lucrarea ta necurat\ [i de to]i slujitorii t\i, [i de to]i
diavolii t\i cei r\i, [i de toat\ puterea ta, [i de toat\ închinarea ta cea rea, de toat\
vr\jm\[ia ta cea rea, de toat\ ispitirea [i de toat\ armata [i st\pânirea ta, de toat\
lingu[irea ta. M\ lep\d de tine, m\ lep\d de tine”8. Dup\ aceea urmeaz\ m\rtu-
risirea lui Hristos [i se roste[te Crezul.

Mama se întoarce c\tre r\s\rit9, ]inând copilul pe mâna stâng\, mâna dreapt\
având-o ridicat\, [i spune dup\ preot cuvintele: „Te m\rturisesc pe Tine,
Hristoase Dumnezeul meu, cu toate legile Tale pentru mântuire, cu toat\ lucrarea
Ta prin care sunt viu, cu toate faptele Tale d\t\toare de via]\. Cred în Dumnezeu
Tat\l Atot]iitorul [i în Unicul Fiu Iisus Hristos [i în Sfântul Duh d\t\torul de
via]\. Cred în învierea trupului [i în Una, Sfânt\, Apostolic\ Biseric\. Amin”.

Preotul o întreab\ pe na[\ (mama) de trei ori: „Ai m\rturisit pentru acest
copil?”. Na[a r\spunde: „Am m\rturisit”.

Ridicarea mâinii [i m\rturisirea credin]ei în Hristos10

Când na[a împreun\ cu viitorul cre[tin se îndreapt\ c\tre r\s\rit, prin
ridicarea mâinii [i m\rturisirea credin]ei în Hristos are loc împlinirea Leg\mân-
tului, pecetluirea testamentului cu Dumnezeu11. Acest Leg\mânt f\cut cu
Dumnezeu este simbolizat de ridicarea mâinii, de promisiunea f\cut\ c\tre
Hristos pentru urmarea poruncilor Lui. Dup\ ce se termin\ lep\darea de satana
ne rug\m lui Dumnezeu, prin glasul diaconului, pentru împlinirea binecuvân-
t\rilor pe care copilul le-a primit prin botez. Ne rug\m ca toat\ via]a candidatului
la botez s\ fie p\zit\ de uneltirile diavolului, neacceptând ideologia demonic\ [i
propunerile care ne duc la pierzanie. Ne rug\m ca viitorul cre[tin s\ aib\ putere
în lupta cu diavolul [i toat\ via]a lui s\ fie slujitor credincios Mântuitorului
Hristos, s\ p\streze în inima lui poruncile lui Hristos [i s\ le împlineasc\, tr\ind
dup\ înv\]\turile Sfintei Evanghelii. De asemenea, ne mai rug\m lui Dumnezeu
pentru na[\ (na[), pentru candidatul la botez, pentru ca Dumnezeu s\ le ajute s\-[i
împlineasc\ toate datoriile pentru educarea copilului, spre p\zirea testamentului

8 Lep\darea de satana înseamn\ neacceptarea sclaviei demonice, precum [i a lucr\rii [i
murd\riei sale. Prin lep\darea de satana, trupul nostru devine „Templu al Duhului Sfânt”.
Na[ul trebuie s\ poarte de grij\ copilului dup\ Botez pentru a-l feri de uneltirile diavolului. 

9 Îndreptarea privirii c\tre r\s\rit simbolizeaz\ na[terea din nou. Exist\ o strâns\ leg\tur\
între via]\ [i lumin\ [i de aceea r\s\ritul simbolizeaz\ via]a [i na[terea din nou: „C\ci la tine
este izvorul vie]ii, întru lumina Ta vom vedea lumin\” (Ps. 35, 9).

10 Hristos este via]a [i lumina care ni S-a ar\tat din cer: „Prin milostivirea milei
Dumnezeului nostru, care ne-a cercetat pe noi R\s\ritul cel de Sus. Ca s\ lumineze pe cei
care [ed în întuneric [i în umbra mor]ii [i s\ îndrepte picioarele noastre pe calea p\cii”
(Luca 1, 78-79). 

11 Magii au v\zut steaua care vestea na[terea Mântuitorului ar\tându-se la r\s\rit (Matei
2, 2). Când na[ul spune „Amin” m\rturise[te credin]a sa în harul primit de cel botezat în
cadrul Tainei. El are datoria moral\ de a-l înv\]a pe copil toate tainele credin]ei, punând în
sufletul finului temelia credin]ei în Hristos, s\-l înve]e s\ se hr\neasc\ de la sânul Bisericii
cu toat\ înv\]\tura credin]ei. 
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f\cut cu Dumnezeu pentru întreaga via]\. În afar\ de aceste cereri, mai exist\ în
cadrul „lep\d\rilor” [i alte rug\ciuni. Preotul cere prin aceste rug\ciuni ca viitorul
cre[tin s\ fie statornic în ascultarea poruncilor divine, iar Dumnezeu s\-i dea
putere candidatului pentru a nu se întoarce la starea de dec\dere adus\ prin p\catul
str\mo[esc. De asemenea mai cere s\-l înt\reasc\ în credin]a fa]\ de Dumnezeu,
întrucât nimic s\ nu-l mai poat\ desp\r]i de temelia credin]ei apostolice. Preotul
se roag\ ca Dumnezeu s\-l fac\ vrednic de harul S\u. Pe lâng\ aceste cereri mai
exist\ [i rug\ciuni care dau slav\ lui Dumnezeu pentru toate binefacerile. Apoi
candidatul sau na[ul se închin\, f\când o metanie, iar când sunt apleca]i preotul
pune crucea pe capul lor spunând: „Lumineaz\ ochii în]elegerii lui cu lumina
cuno[tin]ei [i toat\ vr\jm\[ia, farmece [i lucrarea satanei dep\rteaz\-o. F\-l
vrednic de baia botezului, de baia na[terii celei noi [i de îmbr\c\minte f\r\ de
stric\ciune, [terge p\catele lui [i-l socote[te pe el templu al Sfântului Duh. Amin”.

Dup\ aceea preotul ia ulei sfin]it (Galilion) [i îl însemneaz\ pe candidat pe
piept, pe spate [i pe mâini în chipul crucii spunând: „Te miruiesc cu undelemnul
bucuriei împotriva lucr\rii diavole[ti, iar tu s\ fii rodul m\slinului celui bun în
Biserica lui Dumnezeu cea una sfânt\ [i soborniceasc\”. 

Dup\ aceea, preotul pune mâna sa pe candidat spunând: „Caut\ spre inimile
robilor t\i [i dac\ r\utatea satanic\ este ascuns\ în sinea lor, descoper-o [i
îndep\rteaz-o de la trupurile [i sufletele robilor T\i. Înnoie[te via]a lor [i îmbrac\-i
cu ve[mântul mântuirii, iar arma credin]ei lor s\ nu fie înfrânt\. F\-i oi a turmei
Tale celei cuvânt\toare [i mo[tenitori ai Împ\r\]iei Tale celei nestric\cioase [i
vrednice prin Hristos. P\ze[te-i de robia du[manului [i îi prime[te întru Împ\r\]ia
Ta. Deschide ochii inimii lor, lumineaz\ via]a lor cu lumina Evangheliei Împ\r\-
]iei Tale. Îngerii luminii s\ înso]easc\ via]a lor [i s\-i p\zeasc\ de primejdii, de
s\get\rile dimine]ii, de lucrarea zilnic\ a satanei [i de orice merge în întuneric [i
de n\lucirile nop]ii. Scoate necur\]ia din sufletele lor. F\-i pe ei oi ale turmei Tale
în numele T\u cel sfânt. F\-i pe ei m\dulare curate ale Bisericii Tale sobornice[ti,
vase curate, fiii luminii, mo[tenitori ai Împ\r\]iei lui Hristos”. 

Sfin]irea apei Botezului

Acest ritual se nume[te Liturghia Botezului, deoarece este asem\n\tor Litur-
ghiei Euharistice. Con]ine o slujb\ de mul]umire [i citirea unor pericope ale
Apostolului Pavel [i a altora din epistolele sobornice[ti (Iacob, Petru, Ioan, Iuda),
Psalmi [i Evanghelie, ectenii [i o slujb\ foarte adânc\, plin\ de poc\in]\, pe care
preotul o s\vâr[e[te, închinându-se c\tre cristelni]\, spunând: „Trimite puterea
din în\l]ime [i m\ înt\re[te ca s\ s\vâr[esc aceast\ mare Tain\ a cerului, s\ pri-
measc\ cei ce se boteaz\ chipul lui Dumnezeu, Botezul cel nou, prin mâinile mele
nevrednice. Înt\re[te pe robii T\i pe temelia credin]ei apostolilor [i nu îi d\râma
pe ei. S\de[te-i pe ei vl\stare adev\rate în Biserica Ta cea una, sfânt\, soborni-
ceasc\ [i apostoleasc\ pentru ca s\ înainteze în slujire”. 

Preotul toarn\ Sfântul [i Marele Mir în cristelni]\ de trei ori cruci[, spunând:
„În numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh. Amin”. Acesta este momentul
în care are loc sfin]irea apei [i pogorârea Sfântului Duh. În acest mod, ea devine
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vie, având în ea puterea Duhului Sfânt de a rena[te la o via]\ nou\ sufletul [i
trupul. Acest har lucreaz\ pentru mântuire [i d\ putere pentru înaintarea în
slujirea lui Dumnezeu [i vederea Împ\r\]iei Sale. El d\ candidatului dreptul de a
fi fiu al lui Dumnezeu [i al Bisericii, având posibilitatea împ\rt\[irii cu celelalte
Taine. Apoi se cânt\ Psalmul 150: „L\uda]i pe Domnul…”. În acest moment,
preotul afund\ copilul de trei ori. 

Sfântul Chiril cel Mare afirma: „Apa botezului este asemenea apei dintr-un
vas care este a[ezat pe foc [i prime[te c\ldura acestuia. În acela[i mod, apa
botezului prime[te puterea [i c\ldura Sfântului Duh ca s\ nasc\ fii duhovnice[ti ai
lui Dumnezeu [i ai Bisericii. La fel Sfântul Ioan Botez\torul vorbe[te despre
puterea apei botezului: «Eu unul v-am botezat cu ap\ spre poc\in]\ (…), iar
Acesta v\ va boteza cu Duh Sfânt [i cu foc» (Mt. 3, 11). 

Des\vâr[irea sfin]irii apei se realizeaz\ prin rug\ciunea Bisericii întregi adic\
a preotului, a diaconului [i a credincio[ilor, citirea cuvântului lui Dumnezeu,
însemnarea cu Sfânta Cruce [i în final prin turnarea Sfântului [i Marelui Mir în
apa Botezului, moment în care se pogoar\ Duhul Sfânt. Astfel, apa dobânde[te
putere de la Dumnezeu ca s\ dea celor boteza]i cu ea o fire nou\”. 

Ritualul sfin]irii apei botezului

Preotul toarn\ mirul Galilion în apa Botezului, însemnând cu el de trei ori
cruci[ [i zicând: „În numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh”, iar diaconul
r\spunde „Amin”. 

Imediat preotul spune în tain\ rug\ciunea: „Cheam\-i pe robii T\i, St\pâne
Dumnezeule, spre lumina Ta cea curat\ [i f\-i pe ei vrednici de acest mare har al
Sfântului Duh, împlinindu-i cu Duhul T\u cel Sfânt”.

Dup\ aceea, preotul roste[te o rug\ciune de mul]umire, pune de cinci ori
t\mâie în c\delni]\ [i t\mâiaz\ o singur\ dat\, spunând o rug\ciune cu glas tare
înainte de momentul citirii din Tit 2, 11 – 3, 8. Acest text ne arat\ nou\ diferen]a
între tr\irea omului înainte de Botez, în întuneric [i p\cate, [i tr\irea dup\
primirea Botezului, o tr\ire în evlavie [i cur\]enie, în iubire [i pace cu to]i
oamenii. Tot în acest text, Botezul este numit [i „baia na[terii celei de a doua”,
„înnoirea noastr\ în Duhul Sfânt”.

Preotul spune în tain\ o rug\ciune, preg\tind momentul citirii din epistolele
sobornice[ti. Diaconul spune: „Citire din prima epistol\ a Sfântului Ioan Evan-
ghelistul [i Teologul” [i roste[te pericopa de la I Ioan 5, 5-14. Acest text vorbe[te
despre învingerea lumii prin credin]a în Hristos [i despre m\rturisirea în Treime:
duh, ap\ [i sânge. Acestea trei sunt unice în Sfântul Botez întemeiat pe sângele
Mântuitorului [i jertfa crucii. Apa din cristelni]\ prin rug\ciune, prime[te
pogorârea Sfântului Duh [i astfel se realizeaz\ treimea: ap\, sânge [i Duh în
Sfântul Botez. Preotul spune o rug\ciune, preg\tind citirea din Faptele Apostolilor,
cerând ca Dumnezeu s\ primeasc\ t\mâierea adus\ în acest moment [i s\ trimit\
pentru sine [i turma Lui, mila dumnezeiasc\, cur\]indu-i de toat\ mizeria p\ca-
tului [i p\zindu-i în slujirea lui Dumnezeu pentru toat\ via]a lor. 

Imediat are loc citirea din Faptele Apostolilor 8, 26-39. Acest text ne
aminte[te c\ botezul famenului nu s-a s\vâr[it decât dup\ ce acesta a m\rturisit
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credin]a în Mântuitorul Hristos. Apoi se cânt\ „Sfinte Dumnezeule, Sfinte
Tare...”. Dup\ ectenia Evangheliei are loc citirea din psalmi: „Ferici]i cei c\rora
li s-au iertat f\r\delegile [i c\rora li s-au acoperit p\catele. Fericit b\rbatul c\ruia
nu-i va socoti Dumnezeu p\catul, nici nu este vicle[ug în gura lui” (Ps. 31, 1-2).

Preotul sau diaconul cite[te Sfânta Evanghelie de la Ioan 3, 1-21. Aceast\
pericop\ ne înva]\ despre importan]a pentru mântuire a Sfântului Botez [i despre
intrarea în Împ\r\]ia Cerurilor.

Preotul roste[te [apte ectenii pentru: bolnavi, c\l\tori, vreme [i timp prielnic,
îmbel[ugarea roadelor p\mântului, pre[edinte, pentru cei adormi]i [i pentru
Sfintele Daruri care se aduc în special pentru catehumeni. 

Preotul spune apoi o cerere scurt\ pentru candida]i [i pune mâna pe cre[tetul
candidatului spunând: „Doamne, fii în\untrul lor [i c\l\uze[te-i, ajut\-i, îndreapt\-i
spre orice fapt\ bun\”. 

Preotul, închinându-se cu mult\ evlavie înaintea Iordanului (cristelni]ei), se
roag\ zicând: „Doamne, spal\-m\ de toat\ întin\ciunea trupului [i sufletului meu
[i cur\]e[te-m\ pe mine deplin. Trimite puterea Ta, din Sfânt\ în\l]imea Ta [i m\
înt\re[te spre slujba acestei mari Taine a cerului. Hristos s\ fie în\untrul acestora,
care vor primi na[terea nou\ prin mâinile mele p\c\toase. Zide[te-i în credin]a
apostolic\ (Efes. 2, 20). Zidi]i fiind pe temelia Apostolilor [i a Proorocilor, piatra
cea din capul unghiului fiind însu[i Iisus Hristos”. 

Preotul spune trei ectenii mari rugându-se pentru pacea lumii, pentru pacea
Bisericii, pentru patriarh [i pentru comuniunea în Hristos. Imediat este rostit
Crezul de c\tre cei prezen]i, preotul ia mir Galilion [i toarn\ în cristelni]\ de trei
ori în cruci[ [i sufl\ de trei ori rugându-se: „Sfin]e[te aceast\ ap\ [i acest ulei ca
s\ fie pentru na[terea cea nou\, Amin. {i pentru via]\ ve[nic\, Amin. {i ve[mânt
nestric\cios, Amin”.

În acest moment preotul însemneaz\ cruci[ deasupra apei: „Umbl\ deasupra
acestei ape, ca prin Duhul T\u cel Sfânt s\ înnoie[ti na[terea fiilor T\i care au
venit la Tine”.

Liturghia Botezului

Preotul binecuvânteaz\ apa de trei ori rostind: „Iubirea (dragostea) Tat\lui [i
Harul singurului Fiu [i împ\rt\[irea Darului Sfântului Duh s\ fie cu voi cu to]i,
Amin. Ridica]i inima voastr\ la cele sfinte. Doamne, Tu ai poruncit pietrei s\ fie
izvor de ap\ poporului T\u”. Apoi preotul spune „Sfinte Dumnezeule…” [i se
roag\ cerând de la Dumnezeu s\ d\ruiasc\ acestei ape harul Iordanului [i puterea
cerului: „Prin pogorârea Duhului T\u celui Sfânt d\ruie[te apei acesteia bine-
cuvântarea Iordanului, d\ruindu-i putere ca s\ fie apa vie]ii”. 

Preotul însemneaz\ cu sfânta cruce peste ap\ de trei ori: „Prime[te pe robii
T\i ce au venit la Tine, la Sfânta Mas\, precum se înal]\ mirosul t\mâiei la
în\l]imea cerului T\u.  P\ze[te-i în credin]\ dreapt\ toat\ via]a lor, s\ r\mân\ în
iubire to]i anii lor”. 

Imediat credincio[ii rostesc „Tat\l nostru...” [i preotul ia Sfântul [i Marele
Mir [i toarn\ pu]in în ap\ de trei ori, în chipul crucii, spunând: „În numele Tat\lui
[i al Fiului [i al Sfântului Duh. Amin”.
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În acest moment are loc pogorârea Sfântului Duh, iar apa se sfin]e[te pentru a
d\rui noua na[tere candidatului, cur\]ind [i [tergând p\catele lui. Acum se rostesc
câteva versete din Psalmii 28, 65, 33, 50 [i 113, iar apa este tulburat\ cu Sfânta
Cruce. 

Psalmul 28, 3-4: „Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slavei a tunat,
Domnul peste ape multe”.

Psalmul 33, 5: „Apropia]i-v\ de El [i v\ lumina]i [i fe]ele voastre s\ nu se
ru[ineze”.

Psalmul 65, 11: „Ridicat-ai oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foc [i
prin ap\ [i ne-ai scos la odihn\”. 

Psalmul 50, 8-10: „Stropi-m\-vei cu isop [i m\ vei cur\]a, sp\la-m\-vei [i
mai vârtos decât z\pada m\ vei albi. Auzului meu vei da bucurie [i veselie,
bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fa]a Ta de p\catele mele [i toate
f\r\delegile mele [terge-le”. 

Psalmul 113, 13: „Gur\ au [i nu vor gr\i, ochi au [i nu vor vedea”. 

Botezul prin afundare

Na[ul ia candidatul la botez, care este dezbr\cat complet, [i îl aduce de la apus
c\tre r\s\rit, a[ezându-se în stânga preotului care se afl\ cu fa]a spre cristelni]\.
Preotul ia copilul [i îl afund\ încet, încet pentru a nu-l speria. Afundarea se face
complet, iar preotul spune: „Te botez … în numele Tat\lui ([i sufl\ asupra copi-
lului) [i al Fiului (sufl\ din nou) [i al Sfântului Duh (sufl\ pentru ultima dat\)”12. 

Dup\ aceea, preotul îi d\ na[ului copilul. Acum na[ul este situat în partea
dreapt\ a preotului, având în mâini un prosop [i prime[te copilul pe care îl [terge,
preg\tindu-l pentru mirungere. 

12 Afundarea de trei ori în numele Sfintei Treimi este conform\ poruncii Mântuitorului:
„Drept aceea, mergând înv\]a]i toate neamurile, botezându-le în numele Tat\lui [i al Fiului
[i al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). Întreita afundare în apa botezului simbolizeaz\ moartea
Mântuitorului, mai exact cele trei zile în care El a fost îngropat: „Îngropa]i fiind împreun\
cu El prin botez, cu El a]i [i înviat prin credin]\ în lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce L-a înviat
pe El din mor]i” (Col. 2, 12). Preotul trebuie s\ fie atent ca atunci când se s\vâr[e[te Botezul
s\ nu stropeasc\ în jurul cristelni]ei cu ap\ sfin]it\ pentru a fi c\lcat\. Apa în care se spal\
hainele celui botezat dup\ întâia purtare nu trebuie aruncat\ decât într-un râu ori îngropat\
în p\mânt. Dac\ sunt mai mul]i candida]i la botez întotdeauna sunt boteza]i mai întâi cei de
parte b\rb\teasc\. Pe lâng\ numele ales candidatului, preotul poate s\-i mai pun\ un nume
de sfânt. 

Ritualul cur\]irii cristelni]ei. Dup\ ce se termin\ slujba Botezului are loc cur\]irea
cristelni]ei de apa sfin]it\. Majoritatea cristelni]elor sunt fixe [i au în partea cea de jos un
orificiu care comunic\ într-un canal ce conduce apa în p\mânt, sub baptisteriu. Preotul î[i
spal\ mâinile cu ap\ curat\ în cristelni]\ zicând: „Dumnezeule cel Bun [i Iubitor de oameni
Te rug\m s\ întorci apa aceasta sfin]it\ la firea ei cea dintâi [i s\ mearg\ din nou în p\mânt”.
Acum este deschis orificiul cristelni]ei, iar apa se scurge din baptisteriu. 
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Botezul adul]ilor

Dup\ ritualul lep\d\rilor [i rostirea Crezului are loc sfin]irea apei. To]i cei
prezen]i la slujb\ vor ie[i afar\ din baptisteriu, iar candidatul se dezbrac\ [i
urcând pe treptele cristelni]ei coboar\, afundându-se pân\ la gât în apa Botezului.
Apoi venind preotul îi va afunda capul de trei ori, procedând ca în rânduiala
obi[nuit\. 

Apoi îl miruie[te pe cel botezat cu Sfântul [i Marele Mir de 36 de ori. Când
candidatul la botez este femeie, dup\ rostirea Crezului, cei prezen]i p\r\sesc
baptisteriul, iar femeia se dezbrac\ singur\. Ea poate fi ajutat\ s\ se preg\teasc\
de c\tre o diaconi]\, în cazul în care aceasta exist\ în parohia respectiv\, dar ea
nu va sluji, ci rolul ei se limiteaz\ la acest ajutor. Preotul o boteaz\ în mod
normal, iar apoi p\r\se[te din nou baptisteriul împreun\ cu credincio[ii prezen]i.
Femeia se îmbrac\, iar preotul s\vâr[e[te mirungerea ei tot cu Sfântul [i Marele
Mir, ungând-o la frunte, la încheieturile mâinilor, la gur\, la urechi [i la nas. Dac\
exist\ o diaconi]\, ea va continua mirungerea femeii botezate în locul preotului13. 

Botezul sângelui

Mucenicii, prin sângele v\rsat pentru credin]a în Hristos, sunt considera]i de
Sfânta Biseric\ c\ au primit un Botez al sângelui. 

Botezul muribunzilor

Dac\ un copil este muribund poate fi botezat în mod extraordinar chiar [i cu
orice alt\ materie în afar\ de ap\. El poate fi botezat de un diacon ori de oricare
credincios [i care va rosti formula: „Te botez în numele Tat\lui [i al Fiului [i al
Sfântului Duh”. 

Dac\ preotul este solicitat s\ boteze un muribund, el poate s\vâr[i botezul
chiar dac\ nu a ]inut post. 

Dac\ în urma botezului, copilul muribund se face s\n\tos, el este adus de un
na[ la Biseric\ [i se s\vâr[e[te rânduiala Botezului [i a Mirungerii, f\r\ a fi
cufundat în baia na[terii. 

Taina stabilirii (Mirungerea)

Este ungerea cu Sfântul [i Marele Mir prin care primim de la Dumnezeu
talan]ii Sfântului Duh. Ea este s\vâr[it\ imediat dup\ Sfântul Botez. Prin aceast\
Sfânt\ Tain\ devenim templu al Duhului Sfânt, prin Care putem cre[te treptat în
via]a duhovniceasc\. Chiar dac\ este s\vâr[it\ imediat dup\ Botez, Mirungerea
este o Tain\ separat\. Fiecare neofit prime[te aceast\ Sfânt\ Tain\ prin cele 36 de
ungeri cu Sfântul [i Marele Mir. 

13 În cazul botezului adul]ilor, ace[tia pot intra în apa Botezului îmbr\ca]i într-o c\ma[\
de culoare alb\ asem\n\toare stiharului diaconesc. 
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Ritualul mirungerii cu Sfântul [i Marele Mir

Dup\ s\vâr[irea Sfântului Botez, preotul d\ na[ului copilul, care este primit
pe un prosop mare [i curat, special preg\tit pentru [tergerea trupului celui botezat. 

Preotul începe imediat dup\ aceasta mirungerea copilului care este a[ezat pe
o mas\ lâng\ cristelni]\, ungând de 36 de ori toate încheieturile, organele de sim]
[i organele importante (inima, piept). 

Înainte de ungere, preotul zice: „Dumnezeule, Tu e[ti singur Atotputernic,
F\c\torul a toat\… la care toate sunt cu putin]\, iar a Ta voin]\ [i putere lucreaz\
în toate, d\ruie[te Sfântul Duh când ungem cu acest Sfânt [i Mare Mir pe robul
T\u pentru a fi pecete vie [i stabilire în credin]\, cu puterea Fiului Celui unic,
Domnul Iisus Hristos, cu care e[ti sl\vit [i cu Sfântul Duh, care este de o fiin]\ cu
Tine, acum [i pururea [i în vecii vecilor. Amin”14. 

Ungerile cu Sfântul [i Marele Mir

Preotul începe ungerea întâi la frunte, a doua [i a treia oar\ la nas, a patra
oar\ la gur\, a cincea [i a [asea oar\ la urechi, a [aptea [i a opta oar\ la ochi
zicând: „Ungerea harului Sfântului Duh. Amin”. A noua oar\ îl unge pe candidat
la piept, a zecea oar\ la ombilic, a unsprezecea oar\ la spate, a doisprezecea oar\
la [ale. A treisprezecea oar\ neofitul este uns la um\rul drept, iar a paisprezecea
oar\ la subsuoar\, a cincisprezecea oar\ este uns cotul mâinii drepte, iar a [apte-
sprezecea [i a optsprezecea oar\ încheietura de jos a mâinii drepte (deasupra [i
dedesubt) zicând: „Mirungerea împ\rt\[irii vie]ii ve[nice. Amin”.

În acela[i mod se procedeaz\ la mâna stâng\, zicând o alt\ rug\ciune:
„Mirungerea sfânt\ a Domnului Iisus Hristos [i pecetea nedezlegat\. Amin”. De
la a dou\zeci [i cincea pân\ la a treizecea ungere este miruit piciorul drept la
toate încheieturile ([old, genunchi [i laba piciorului), zicând: „Întreg harul
Duhului Sfânt. Amin”. La fel se procedeaz\ [i cu piciorul stâng, pân\ la ungerea
cu num\rul treizeci [i [asea oar\, când preotul zice: „Te miruiesc…. cu unt-
delemn sfin]it, în numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh. Amin”. 

Dup\ acesta, preotul pune mâna pe capul cre[tinului, zicând: „S\ fii binecu-
vântat cu toat\ binecuvântarea cere[tilor puteri [i a îngerilor [i s\ te binecuvânteze
Domnul nostru Iisus Hristos în numele Lui. Amin”. 

Dup\ aceasta, preotul sufl\ peste fa]a celui ce a fost „uns”, zicând: „Prime[te
Sfântul Duh [i fii vas curat prin Domnul nostru Iisus Hristos care este împreun\
sl\vit cu Tat\l [i cu Duhul Sfânt. Amin”. 

Toate cele 36 de ungeri cu Sfântul [i Marele Mir s\vâr[ite la toate organele
exterioare ale corpului p\zesc întreg trupul împotriva r\zboiului satanei. Efectele

14 Aceast\ rug\ciune rostit\ înainte de Mirungere nu este pentru invocarea Sfântului
Duh în vederea sfin]irii Marelui Mir, ci pentru pogorârea Sa asupra neofitului. În cadrul
mirungerii, de fiecare dat\ când preotul roste[te o rug\ciune, credincio[ii [i diaconul spun
împreun\ „Amin”. 
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ungerii cu Sfântul Mir sunt cre[terea plenitudinii Duhului Sfânt, imprimarea

caracterului de fiu al lui Dumnezeu. Taina este necesar\ pentru c\ spore[te via]a

spiritual\, dându-ne lumin\ [i putere de a tr\i ca adev\ra]i cre[tini15.

Apoi preotul binecuvânteaz\ îmbr\c\mintea nou\ [i alb\ de trei ori,

îmbr\cându-l pe copil [i zicând: „Îmbr\c\mintea vie]ii ve[nice [i f\r\ de moarte.

Amin”. Apoi recit\ versetul: „Deci dac\ este cineva în Hristos este f\ptur\ nou\;

cele vechi au trecut, iat\ toate cele noi s-au f\cut noi” (II Cor. 5, 17). Aceast\

îmbr\c\minte ne aminte[te de ve[mântul ve[niciei care este îmbr\cat de oamenii

cura]i, ce slujesc Împ\r\]ia lui Dumnezeu ziua [i noaptea. 

Ritualul încoron\rii

Preotul sluje[te deasupra coroanei care urmeaz\ s\ fie a[ezat\ peste capul

noului cre[tin, zicând: „Binecuvânteaz\, Doamne, aceast\ coroan\ care a fost

preg\tit\ pentru robul T\u ce s-a unit cu tine prin Sfântul Botez ca s\-i fie coroan\

sl\vit\ [i m\rit\. Amin”. Preotul pune coroana peste capul cre[tinului, cerând de

la Dumnezeu s\ a[eze deasupra robului S\u cununa cereasc\16. 

Dup\ ce preotul termin\ slujba, leag\ copilul cu un brâu (panglic\) ro[u în

diagonal\ peste um\rul drept [i [oldul stâng. Preotul a[az\ mâna sa peste capul

botezatului, zicând: „Doamne, f\-l vrednic de împ\rt\[irea cu Sfântul T\u Trup [i

Sânge. Amin”. 

P\rin]ii copilului [i na[ul au datoria moral\ de a-l educa pe tân\rul cre[tin în

tainele credin]ei în Hristos [i aceasta este amintit\ de preot imediat dup\

terminarea slujbei în Cuvântul de înv\]\tur\, care este tip\rit în Molitfelnic. 

Cuvânt de înv\]\tur\

„Ave]i grij\ de finul vostru [i-l înv\]a]i s\ citeasc\ din Scriptur\ [i s\ fie

prezent totdeauna în biseric\ diminea]a [i seara, s\ ]in\ posturile miercurea [i

vinerea [i posturile de peste an, toate regulile biserice[ti [i poruncile Apostolilor.

S\di]i în firea lui toate obi[nuin]ele [i faptele bune, cur\]enia, înv\]ându-l s\ fie

ascult\tor, iubitor [i sfin]it. Opri]i-l de la orice r\utate, da]i-i s\ sug\ toat\

înv\]\tura duhovniceasc\. Zidi]i-i temelie bun\, înv\]a]i-l frica de Dumnezeu [i

s\ nu fi]i lene[i cu înv\]\tura lui.” 

15 Pr. Asist. D. Nicolae Necula, Doctrina [i via]a religioas\ a Bisericii Copte
reflectate în textele ei liturgice (rug\ciuni [i imne), tez\ de doctorat, în „Ortodoxia”, nr.
3-4, 1976, p. 560.

16 De[i nu exist\ coroan\ în fiecare biseric\, ritualul este prezent în actuala edi]ie a
Moliftelnicului. Aceast\ coroan\ simbolizeaz\ victoria celui botezat, care devine fiul lui
Dumnezeu [i rege încununat. Fiind rege al trupului s\u poate st\pâni toat\ pofta [i poate
coordona voin]a sa, diavolul nemaiputând s\ se s\l\[luiasc\ în el. Aceast\ coroan\ poate fi
metalic\, din material textil ori împletit\ din flori. 
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Condi]iile alegerii na[ului

Condi]ia principal\ este ca na[ul s\ fie ortodox, care s\ aib\ în permanen]\
grij\ de educa]ia moral-religioas\ a finului. 

Slujba dezleg\rii brâului

Copilul este împ\rt\[it la sfâr[itul slujbei [i se obi[nuie[te ca imediat dup\
Sfânta Liturghie în biseric\ s\ se fac\ un dans ritualic, iar la sfâr[it se spune o
scurt\ rug\ciune [i se dezleag\ brâul copilului17.

Deosebiri

F\când compara]ie între slujba Sfântului Botez [i a Mirungerii, între rânduiala
Bisericii Ortodoxe Române [i cea a Bisericii Ortodoxe Copte exist\ urm\toarele
deosebiri:

În Biserica Ortodox\ Copt\, în majoritatea cazurilor, na[ul de botez al copi-
lului este mama lui. Slujba de cur\]ire a femeii se face la 40 de zile dup\ na[tere,
dac\ s-a n\scut parte b\rb\teasc\, [i la 80 de zile, dac\ s-a n\scut parte femeiasc\.
Femeia, fiind cur\]it\, poate intra în biseric\ pentru a fi na[a copilului.

În Biserica Ortodox\ Copt\, împ\rt\[irea pruncului este labial\, adic\ preotul
înmoaie degetul în Sfântul Sânge [i-l d\ copilului s\ sug\18.

17 Momentul cel mai prielnic s\vâr[irii slujbei Botezului este înainte de Sfânta
Liturghie pentru ca noul cre[tin s\ fie împ\rt\[it în cadrul acesteia. Va fi împ\rt\[it atât
neofitul, cât [i na[ul. 

Ritualul principal pentru dezlegarea brâului trebuie f\cut în mod normal în a opta zi de
la Botez. Copilul trebuie s\ r\mân\ în hainele de la Botez pân\ în a opta zi, când preotul
merge la casa celui botezat. Aici, preotul s\vâr[e[te slujba de mul]umire, t\mâind [i rostind
o rug\ciune, dup\ care se zice „Tat\l nostru...” de c\tre to]i cei prezen]i. Urmeaz\ Psalmul 50,
iar preotul cite[te pericopa de la I Cor. 10, 1-5. În acest text, se vorbe[te de evenimentul
trecerii poporului evreu prin Marea Ro[ie sub conducerea lui Moise. Apoi se spune ectenia
dinainte de Evanghelie [i se cite[te textul din Psalmul 31, 1-2 (prochimen): „Ferici]i c\rora
li s-au iertat f\r\delegile….”, Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei 3, 1-7 ne
vorbe[te despre botezul Sfântului Ioan Botez\torul. Se roste[te ectenia cu trei cereri: pentru
pace, pentru patriarhi [i arhierei [i pentru sobornicitatea Bisericii. To]i cei prezen]i rostesc
Crezul. Imediat dup\ aceasta, preotul roste[te rug\ciunea: „Lumineaz\-l cu lumina
binecuvânt\rii, înnoie[te-l prin botezul de care s-a învrednicit cu puterea Duhului T\u Celui
Sfânt, care este izvor de via]\, ca s\ r\mân\ toat\ via]a lui [i pân\ la sfâr[itul veacurilor în
credin]a ortodox\. Condu-l la liman duhovnicesc, înconjoar\-l cu sfin]ii T\i îngeri,
împline[te-l cu toat\ înv\]\tura [i în]elegerea, dep\rteaz\ de la el nelini[tea sufletului,
f\cându-l vrednic de împ\r\]ia cerurilor [i de via]a cea ve[nic\”. Apoi se cânt\ Psalmul 150
[i „Axios”, iar preotul binecuvânteaz\ apa din vas de trei ori [i dezleag\ brâul copilului,
sp\lându-l pe copil în aceast\ ap\, spal\ brâul [i hainele, iar apoi apa este aruncat\ într-un
râu curat ori este îngropat\ într-un loc curat. 

18 Pr. Prof. Dr. D. Nicolae Necula, Ritualul Botezului cre[tin [i al Mirungerii în riturile
liturgice r\s\ritene, în „Glasul Bisericii”, an 1971, nr. 9-10, p. 843.
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Spre deosebire de ritualul Bisericii Ortodoxe Române în care na[ul, la lep\d\rea
de satana, se întoarce spre apus, scuip\ [i sufl\ de trei ori, în ritualul Bisericii
Ortodoxe Copte na[ul se întoarce spre apus [i ridic\ mâna dreapt\ zicând: „Te
lep\d…”.

Dac\ în Biserica Ortodox\ Român\ preotul toarn\ untdelemn sfin]it în chipul
crucii de trei ori în apa botezului, în Biserica Ortodox\ Copt\ pe lâng\ untdelemn
sfin]it, preotul toarn\ în apa botezului [i Sfântul [i Marele Mir.

În Biserica Ortodox\ Copt\ nu exist\ ritualul tunderii p\rului în cadrul Sfintei
Taine a Botezului.

În Biserica Ortodox\ Român\ nu exist\ obiceiul leg\rii unui brâu de culoare
ro[ie celui botezat a[a cum se obi[nuie[te în cadrul slujbei din Biserica Copt\.

În Biserica Copt\ se obi[nuie[te ca la sfâr[it, dup\ ce pruncul este împ\rt\[it,
s\ i se a[eze pe cap o coroan\ ca semn al libert\]ii [i al biruin]ei fa]\ de p\cat.

Majoritatea bisericilor copte au un spa]iu liturgic separat pentru s\vâr[irea
botezului numit baptisteriu.

Dac\ în ritualul Botezului Bisericii Copte ungerile cu Sfântul [i Marele Mir
sunt în num\r de 36, fiecare ungere având rug\ciune proprie, în ritualul
Botezului din Biserica Ortodox\ Român\ se precizeaz\: „{i dup\ rug\ciune, unge
cu luare-aminte pe cel botezat cu Sfântul Mir, f\când semnul crucii: la frunte, la
ochi, la n\ri, la gur\, la amândou\ urechile, pe piept, pe spate, la mâini [i la
picioare, zicând: «Pecetea darului Sfântului Duh»”19.

Concluzii

Dup\ analiza f\cut\ asupra ritualului Sfântului Botez [i a Mirungerii existent
în cele dou\ Biserici – Ortodox\ Român\ [i Ortodox\ Copt\ – am ajuns la
concluzia c\ nu exist\ diferen]e de structur\ în ceea ce prive[te s\vâr[irea acestor
Taine.

P\r]ile principale ce constituie ritualul sunt acelea[i:

- Lep\darea de satana;

- M\rturisirea credin]ei în Iisus Hristos;

- Rug\ciunile de sfin]ire a apei;

- Întreita afundare;

- Ungerea cu Sfântul Mir.

De[i ungerea cu Sfântul Mir este o Tain\ separat\ în ambele Biserici, ea se
s\vâr[e[te imediat dup\ Sfântul Botez, rânduiala Mirungerii fiind inclus\ în
slujba Botezului.

„Teologia Botezului în Biserica Copt\ este aceea[i ca [i în Bisericile
Ortodoxe. Botezul este o Tain\, adic\ unul din cele [apte daruri ale Sfântului Duh
care pogoar\ în chip nev\zut peste apa din cristelni]\… Prin Taina Botezului, cel
botezat se izb\ve[te de p\catul str\mo[esc [i de orice alt p\cat s\vâr[it de el

19 Molitfelnic, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucure[ti, 1998, p. 34.
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înainte de Botez, este ini]iat în Împ\r\]ia cerurilor [i devine unul dintre membrii
Bisericii lui Hristos.”20

Sfântul Botez este o Tain\ absolut necesar\ mântuirii, deoarece prin el ne
cur\]im de p\catul str\mo[esc [i rena[tem la o nou\ via]\ în Hristos: „Din Botez
omul iese ca o existen]\ cu totul nou\. Nu se înnoie[te numai într-o privin]\, ci
îns\[i existen]a lui e alta. El este ca un nou-n\scut, dar în alt plan: în planul vie]ii
comune cu Hristos, plin\ de virtualit\]ile pnevmatiz\rii”21.

În ambele Biserici, aceast\ Sfânt\ Tain\ a Botezului se s\vâr[e[te o singur\
dat\, fiind irepetabil\: „Botezul este o pecetluire de ne[ters, imprimându-se
asupra celui ce o prime[te pentru toat\ existen]a lui, atât cea p\mânteasc\, dar [i
pentru cea cereasc\. Aceast\ rena[tere a noastr\ prin Botez s-a f\cut prin voin]a
lui Dumnezeu, prin har, [i nu prin sânge, dându-ne posibilitatea s\ intr\m în rai
ca fii ai lui Dumnezeu: «Care nu din sânge, nici din poft\ trupeasc\, nici din
poft\ b\rb\teasc\, ci de la Dumnezeu s-au n\scut» – Ioan 1, 13”22.

A[adar, temelia [i structura Sfintelor Taine, a Botezului [i a Mirungerii, sunt
acelea[i în cele dou\ Biserici [i numai pe alocuri apar mici diferen]e de
exprimare, de expunere la nivel liturgic.
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The Mystery of Baptism and the Myrrh Unction in the Coptic Church 

and in the Romanian Orthodox Church

The „The Mystery of Baptism and the Myrrh Unction in the Coptic Church and

in the Romanian Orthodox Church”, written by Talaat Takla Mourkus, presents the

entire ritual of this Holy Mystery in the two Churches together with some theological

observation about the differences between the two traditions. Such a study is important

for the future dialogue towards Christian unity but also to examine through a histori-

cal perspective the essence of the Mysteries in the primary Church as a root and a

source for the development of doctrine and ritual today. 

The first moment of ritual are presented, among them the service of purification

of the woman, the blessing upon the mother, the exorcisms (the words of shedding),

the raising of the hand and the confession of faith, the sanctification of the baptismal

water, the immersion baptism. After this moments of ritual some special cases are pre-

sented: the baptism of adults, the baptism of blood, the baptism of the dying persons et

caetera. 

The second Mystery of the Church is analysed in its ritual and effectiveness: the

Mystery of Myrrh Unction (called the Mystery of foundation in the Coptic Church). It

follows a new moment, unique in the ritual of the Coptic Church called the Ritual of cor-

onation, consisting in a prayer in which the Christian is called king of creation and

son of God. After this moment, in the ritual of the Coptic Church follows the word of

teaching (the baptismal homily) and ritual of unbinding the girdle. The study presents

also the conditions for being a godfather in the Coptic Church. 

The comparative view is completed by a review of the differences between the tra-

ditions of the two Churches (Coptic and Orthodox) but also their common meaning,

grace and sometimes forms of expressions and ritual. 


