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TAINA SFÂNTULUI MIR
Asa cum pruncul nou-născut are nevoie de hrană pentru a creste si a se întări în cele trupesti, cel născut
prin Taina Sfântului Botez are trebuintă de crestere si întărire duhovnicească în viata cea nouă, viata în
Hristos Domnul. Iar această intărire, care vine de la Sfântul Duh, i se dă celui botezat prin a doua Taină
a Sfintei Biserici, prin Sfântul Mir (Mirungerea).
Taina Sfântului Mir (Mirungerea) este instituită de Domnul nostru Iisus Hristos care făgăduieste
sfintilor apostoli că le va trimite Duhul Sfânt: «Si iată, Eu trimit peste voi făgăduinta Tatălui Meu ; voi
însă, sedeti în cetate până ce vă veti imbrăca cu putere de sus» (Luca XXIV, 49 ; vezi si Ioan XIV,
1617, 26; XV, 1315; Matei X, 20). In chip mai lămurit, pentru întelegerea noastră, mai vădit si mai
strălucit avea să se arate instituirea acestei Sfinte Taine în ziua Cincizecimii, in ziua Pogorârii Sfântului
Duh cu toate darurile Sale.
Sfintii apostoli au împărtăsit Taina Sfântului Mir celor botezati, cum citim în Sfânta Scriptură :
«Apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dummezeu, au trimis la ei pe Petru si
pe Ioan, care, coborând, s-au rugat pentru ei, ca să primească Duh Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste
nici unul dintre ei, ci erau numai botezati în numele Domnului Iisus. Atunci îsi puneau mâinile peste ei,
si ei luau Duh Sfant» (Fapte VIII, 1417).
Aflăm asadar că, incă de la inceput, Taina Sfântului Mir era, ca si în vremea noastră, nedespărtită de
Taina Sfântului Botez. De asemenea, că ea se împărtăsea prin punerea mâinilor numai de către sfintii
apostoli asupra celor botezati. Astfel, si în Efes, sfântul apostol Pavel a impărtăsit Sfânta Taină a
Mirului unora pe care i-a botezat cu botezul lui Iisus  Botezul crestin  si care nu avuseseră până
atunci decât botezul lui Ioan (Fapte XIX, 16).
Sfintii apostoli împărtăseau Duhul Sfânt celor botezati atât prin punerea mâinilor (Fapte VIII, 1416 ;
Evrei VI, 2 ; Fapte XIX, 16), cât si prin ungerea sau pecetluirea cu Sfântul Mir a celor botezati: «Iar
Cel ce ne întăreste pe noi împreună cu voi în Hristos si ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a si
pecetluit si ne-a dat arvuna Duhului în inimile noastre» (2 Cor. I, 2122 ; Efes. IV, 30) ; «Iar voi
ungere aveti de la Cel Sfânt si stiti toate... ungerea pe care ati luat-o de la El rămâne întru voi si nu
aveti trebuintă ca să vă învete cineva» (1 IoanII,-20, 27).
Cu trecerea vremii, numărul credinciosilor a sporit, iar sfintii apostoli nu au mai putut ajunge peste tot,
ca să-si pună mâinile asupra tuturor. De aceea s-a îndătinat săvârsirea Tainei Sfântului Mir prin ungere
de către urmasii lor, adică de către episcopii si preotii Bisericii, cum se face si azi.
Despre toate acestea ne încredintează si Sfânta Traditie prin mărturii din secolele II, III si IV: «După ce
am iesit din baia Botezului, ne ungem cu ungere sfântă, după ritualul vechi, precum si la preotie se
ungeau cu untdelemm din corn. Ungerea ni se face matenal, dar ea poartă roade duhovnicesti, după
cum si la Botez, afundarea este un act material, dar roadele sunt duhovnicesti, că suntem curătiti de
păcate... Apoi vine punerea mâinilor, cu care unindu-se binecuvântarea, se cheamă si se coboară Sfântul

Duh» (Tertulian). «Vouă, după ce ati iesit din cristelnita sfintei ape, vi s-a dat ungerea, preinchipuirea
aceleia cu care a fost uns Hristos ; iar aceasta este Sfântul Duh» (Sfântul Chiril al Ierusalimului).
Partea văzută a Sfintei Taine a Mirungerii o constituie ungerea în formă de cruce cu Sfântul Mir a
părtilor mai însemnate ale trupului si a organelor simturilor, cu rostirea, de fiecare dată, a cuvintelor:
«Pecetea darului Duhului Sfânt. Amin».
Sfântul Mir se prepară din untdelemn, vin si 38 diferite aromate si se sfinteste de către un sobor de
episcopi, în Joia Patimilor. Amestecul acestor aromate simbolizează bogătia si felurimea darurilor
Sfântului Duh de care se împărtăsesc primitorii acestei Taine.
Săvârsitorul Tainei Mârungerii este episcopul sau preotul. Sfânta Taină a Mirungerii împărtăseste
primitorilor harul Sfântului Duh, care luminează mintea pentru întelegerea si mărturisirea adevărului
crestin ; ea întăreste voia pentru propăsirea în toate cele bune, dând astfel celor botezati tăria de a fi
adevărati crestini sau locasuri vrednice ale Sfântului Duh. Darurile acestea sunt vii si lucrătoare în
sufletul crestinului care rămâne în Biserică si participă la viata Bisericii.
Sfânta Taină a Mirungerii nu se repetă. Chiar dacă se obisnuieste ca cei care s-au lepădat de credinta
crestină ori au părăsit Sfânta Biserică si vor să se întoarcă din nou la ea, să fie iarăsi unsi, aceasta nu
înseamnă o repetare a Sfintei Taine, ci numai reintărirea lor în dreapta credintă.
RUGĂCIUNE
«Cel ce ai dăruit robului Tău izbăvire de păcate prin Sfântul Botez si i-ai dat lui înnoirea vietii, însuti,
Stăpâne Doamne, binevoieste să strălucească pururea lumina fetii Tale în inima lui ; apără pavăza
credintei lui nebântuită de vrăjmasi, păzeste într-insul nespurcată si neintinată haina nestricăciunii cu
care s-a îmbrăcat, păstrând într-insul, cu harul Tău, nestricată pecetea cea duhovnicească ; si fii
milostiv acestuia si nouă, după multimea îndurărilor Tale. Că s-a binecuvântat si s-a preaslăvit
preacinstitul si de mare cuviintă numele Tău, al Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, acum si pururea
si în vecii vecilor. Amin».
(Din rânduiala Tainei Sfântului Botez).
Sursa: http://www.sfaturiortodoxe.ro

DESPRE SFANTUL MIR SI MIRUNGERE
Sfintele Taine sunt acele lucrari sau
acte sfinte vazute, întemeiate de
Domnul nostru Iisus Hristos si
savârsite de Biserica prin Episcopii si
preotii ei, prin care se împartasesc
primitorului harului dumnezeiesc cel
nevazut si mântuitor.
Exista sapte Sfinte Taine. In cateheza
trecuta am vorbit despre prima -

Botezul - astazi vom vorbi despre cea
de a doua MIRUNGEREA sau Sfânta
Taina a ungerii cu Sfântul Mir.

Asadar, Mirungerea este Taina prin care se dau celui botezat - prin ungere cu Sfântul Mir darurile Duhului Sfânt, ca sa sporeasca si sa se întareasca în viata duhovniceasca. Asa cum
pruncul nou-nascut are nevoie de hrana pentru a creste si a se întari în cele trupesti, tot asa
cel nascut prin Taina Botezului are nevoie de crestere si întarire spirituala în viata cea noua,
viata în Hristos Domnul.
1.- Când a fost instituita Taina Mirungerii ? Instituirea acestei Sfinte Taine este facuta de
Mântuitorul Hristos prin porunca Acestuia catre Apostoli: «Si iata, Eu trimit fagaduinta Tatalui
Meu peste voi, iar voi sedeti în cetatea Ierusalimului pâna ce va veti îmbraca cu putere de
sus» (Lc. 24, 49). In chip vadit, aceasta Taina s'a instituit în ziua Pogorîrii Sfântului Duh, la
Cinzecime sau Rusalii.
2.- Ce conditii trebuie sa îndeplineasca primitorul ? Aceleasi ca si la Botez, de care
Mirungerea este nedespartita, administrându-se - în Biserica Ortodoxa - îndata celui nou
botezat. Sfintii Petru si Ioan se duc în Samaria pentru a-si pune mâinile peste cei botezati
«care s'au rugat pentru ei (cei botezati în Samaria, n.n.), ca sa primeasca Duhul Sfânt, caci
nu se pogorâse înca peste nici unul din ei, ci erau numai botezati în numele Domnului Iisus.
Atunci, îsi puneau mâinile peste ei, si ei luau Duhul Sfânt» (F.A. 8, 14-17). Deci, la început
Mirungerea se împartasea prin punerea mâinilor numai de catre Sfintii Apostoli asupra celor
botezati. Si în Efes, Sfântul Apostol Pavel a împartasit Taina Mirului unora pe care i-a botezat
cu botezul crestin si care nu avusesera pâna atunci decât botezul lui Ioan, cel al pocaintei
(F.A. 19, 1-6).
3.- Cum s'a ajuns la administrarea acestei Sfinte Taine numai prin ungere cu Sfântul Mir ?
Sfintii Apostoli împartaseau Duhul Sfânt celor botezati atât prin punerea mâinilor (F.A. 8, 1416 ; Evrei 6, 2 ; F.A. 19, 1-6), cât si prin ungerea sau pecetluirea cu Sfântul Mir a celor
botezati «Iar Cel ce ne întareste pe noi împreuna cu voi în Hristos si ne-a dat arvuna Duhului
în inimile noastre» (2 Cor 1, 21-22) sau «Iar voi ungere aveti de la Cel Sfânt si stiti toate . . .
ungerea pe care ati luat-o de la El ramâne întru voi si nu aveti trebuinta ca sa va învete
cineva» (I In. 2, 20-27). Cu trecerea vremii, crescând numarul credinciosilor, Sfintii Apostoli
n'au mai putut ajunge peste tot, ca sa-si puna mâinile asupra tuturor. De aceea, urmasii lor,
Episcopii si preotii Bisericii, savârsesc aceasta Sfânta Taina prin ungerea cu Sfântul Mir.
4.- Exista si alte marturii asupra acestei practici ? Desigur, date de Sfânta Traditie prin
marturii din secolele II, III si IV. «Dupa ce am iesit din baia Botezului, ne ungem cu ungere
sfânta, dupa ritualul vechi, precum si la preotie se ungeau cu undelemn. Ungerea ni se face
material, dar ea poarta roade duhovnicesti . . . Apoi, vine punerea mâinilor, cu care unindu-se
binecuvântarea, se cheama si se coboara Sfântul Duh» (Tertulian) sau «Voua, dupa ce ati
iesit din cristelnita sfintei ape (botezul, n.n.) vi s'a dat ungerea, preînchipuirea aceleia cu care
a fost uns Hristos ; iar aceasta este Duhul Sfânt (Sfântul Chiril al Ierusalimului». Taina
Mirungerii nu se repeta.
5.- Care este partea vazuta a Tainei Mirungerii ? Aceasta o constituie ungerea în forma de
cruce cu Sfântul Mir a partilor mai însemnate ale trupului si a organelor simturilor cu rostirea,

de fiecare data, a cuvintelor «Pecetea darurilor Sfântului Duh. Amin.». Sfântul Apostol Pavel a
scris Efesenilor «Ati fost pecetluiti cu Duhul Sfânt» (Efes. 1, 13).
6.- Ce este si cum se pregateste Sfântul Mir ? Sfântul Mir se prepara din untdelemn, vin si 38
diferite aromate si se sfinteste în Joia cea Mare de catre toti Episcopii fiecarei Biserici
Ortodoxe. Untdelemnul înseamna puterea Duhului Sfânt ce se da prin Mirungere spre
întarirea sufletului si împotriva dusmanilor mântuirii, iar aromatele sau miresmele închipuie
variatele daruri ale Duhului pe care le primesc crestinii prin aceasta a doua Sfânta Taina.
Sfintirea Sfântului Mir este prerogativa Bisericii Autocefale si se da, apoi, prin Episcopul
eparhiei, preotilor pentru administrarea ungerii cu Sfântul Mir.
7.- Cine este savârsitorul Tainei Mirungerii ? Savârtirea acestei Sfinte Taine este Episcopul
sau preotul.
8.- Ce împartaseste Mirungerea primitorului ? Sfânta Taina a Mirungerii împartaseste
primitorului harul Sfântului Duh, care lumineaza mintea pentru întelegerea si marturisirea
adevarului crestin, ea întareste voia pentru propasirea în toate cele bune, dând astfel celor
botezati taria de a fi adevarati crestini sau lacasuri vrednice ale Sfântului Duh. Aceste daruri
sunt vii si lucratoare în sufletul crestinului care ramâne în Biserica si participa la viata ei.
9.- Cum se face Mirungerea si ce închipuie ea ? Dupa savârsirea Tainei Botezului, Episcopul
sau preotul citeste imediat o rugaciune în care roaga pe Dumnezeu sa învredniceasca pe
noul botezat de darul ungerii cu Sfântul Mir si de împartasirea cu Sfintele Daruri. Apoi îl unge
cu Sfântul Mir, facând semnul crucii : la frunte, pentru sfintirea mintii si a gândurilor ; la ochi,
nari, gura si urechi pentru sfintirea simturilor ; la piept si pe spate pentru sfintirea mintii si a
dorintelor; la mâini si la picioare pentru sfintirea faptelor si a cailor crestinului. De fiecare data,
preotul spune cuvintele «Pecetea darurilor Duhului Sfânt», luate din a doua epistola a
Sfântului Pavel catre Corinteni, unde este spus : «Iar cel ce ne întareste pe noi împreuna cu
voi întru Hristos si ne-a uns pe noi, Dumnezeu este, Care ne-a si pecetluit pe noi si a dat
arvuna Duhului întru inimile noastre» (II Cor. 1, 21-22).
Dupa ce preotul rosteste mai multe rugaciuni pentru pastrarea nestirbita a darurilor Botezului
si Mirungerii, uda în apa fasa pruncului, îi stropeste fata, apoi spala toate locurile unde a fost
uns cu Sfântul Mir, pentru a-l feri de o eventuala pângarire. Dupa alte rugaciuni, taie crucis
câteva fire din parul pruncului si le pune în cristelnita, spunând «Se tunde robul (roaba) lui
Dumnezeu în numele Tatalui . . .» Tunderea închipuie predarea desavârsita a noului botezat
în stapânirea si sub ascultarea lui Dumnezeu. Fiind facuta crecis, tunderea este si pecetea lui
Hristos. Ca produs al trupului, tunderea parului este o jertfa a trupului omenesc adusa lui
Hristos.
In concluzie, prin Sfânta Taina a Mirungerii noul botezat este un nou hristos, adica uns al
Domnului. Preotul împartaseste pruncul cu Sfintele Taine în fata usilor împaratesti, sfârsitul si
coroana Tainelor. Prin Sfânta Impartasanie, noul crestin-botezat si uns cu Sfântul Mir se
uneste desavârsit cu Hristos, devenind astfel madular deplin si adevarat al Bisericii, Trupul lui
Hristos.

DESPRE SFANTUL MIR
1. Pentru cresterea noastra trupeasca oare noi folosim numai un singur fel de hrana ?
- Pentru cresterea noastra trupeasca noi folosim diferite alimente dupa inaintarea in varsta si
tot asa si pentru cresterea noastra ca " barbat desavarsit " in Hristos avem nevoie de diferite
haruri, pe care Dumnezeu ni le impartaseste prin Sfintele Taine. Astfel, Sfantul Mir este Taina
care ne ajuta la cresterea noastra duhovniceasca :
" Iar Cel ce ne intareste pe noi impreuna cu voi, in Hristos, si ne-a uns pe noi este Dumnezeu
" ( II Corinteni 1, 21 ). 2. Este de ajuns numai Botezul pentru mantuire ?
- Nu este de ajuns numai Botezul pentru mantuire, dupa cum constatam din Faptele
Apostolilor. Insisi sfintii Apostoli impartasesc darul Duhului Sfant celor botezati in numele
Domnului :
" Atunci Apostolii din Ierusalim, auzind ca Samaria a primit cuvantul lui Dumnezeu, au trimis la
ei pe Petru si pe Ioan, care, coborand, s-au rugat pentru ei, ca sa primeasca Duhul Sfant,
caci nu se coborase inca peste nici unul dintre ei, caci erau numai botezati in numele
Domnului Iisus. Atunci isi puneau mainile peste ei si luau Duhul Sfant " ( Faptele Apostolilor 8,
14-17 ). 3. De ce atunci Sfantul Duh se impartasea prin punerea mainilor, iar acum prin
ungere cu Sfantul Mir ?
- Atunci se puneau mainile pentru ca erau putini crestini si Sfintii Apostoli puteau sa-si puna
mainile peste ei. Dar inmultindu-se numarul crestinilor, a fost necesara o alta practica, dar cu
aceeasi putere a Duhului Sfant, care a fost si este Ungerea cu Sfantul Mir, administrat de
catre Preot, dar sfintit de patriarhi si arhierei. Sfanta Scriptura marturiseste despre ungerea cu
Sfantul Mir :
" Voi ungere aveti de la Cel Sfant ... " ( I Ioan 2, 20 ). 4. Pentru ce la administrarea acestei
Taine se rostesc cuvintele : Pecetea darului Duhului Sfant ?
- Se spune asa dupa textul : " Dumnezeu Care ne-a pecetluit pe noi si ne-a dat arvuna
Duhului in inimile noastre " ( II Corinteni 1, 22 ).
Si in alt loc : " Sa nu intristati Duhul Sfant al lui Dumnezeu intru care ati fost pecetluiti pentru
ziua rascumpararii " (Efeseni 4, 30 ).

Sursa: Revista " Viata Crestina" 2003 nr 10-12

