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C uvântul „taină” se referă la ceva ce este necunoscut, neînțeles, nedescoperit, nepătruns de 
mintea omenească. 

În Biserica Ortodoxă, termenul de „Taină” definește o lucrare văzută, prin care se transmite 
harul nevăzut al Duhului Sfânt, pentru sfințirea vieții omului.

Domnul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă neîncetat la schimbarea vieții și ne învață că mântuirea 
poate fi obținută doar în Biserică, cunoscând și împlinind cuvântul lui Dumnezeu și prin primirea 
Sfintelor Taine.

În cadrul fiecăreia dintre Sfintele Taine, preoții și arhiereii, ca urmași ai Mântuitorului, sunt inter-
mediari, mijlocitori, iar Domnul Hristos este Săvârșitorul nevăzut.

Sfintele Taine se oficiază în lăcașul de cult. Există și situații speciale, în care unele se pot desfă-
șura în casele creștinilor sau chiar în spitale. Sunt Taine care se primesc o singură dată în viață  – 
Taina Botezului, a Mirungerii, a Preoției, a Cununiei, iar altele, precum Taina Spovedaniei, a 
Împărtășaniei, Maslul, cu cât sunt primite mai des, cu atât este mai bine pentru sufletul și trupul 
credinciosului.

Pentru a face mai ușor de înțeles efectele pe care Sfintele Taine le produc asupra noastră, Sfinții 
Părinți le aseamănă cu „altoiul” care înnobilează planta, cu „apa” care spală și curăță totul; sunt „pâinea 
duhovnicească” ce hrănește sufletele; „doctoriile” care ni se administrează pentru întărirea sufletească 
și trupească; „trepte” care ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu.

Sfintele Taine sunt în număr de șapte, toate întemeiate de Mântuitorul Iisus Hristos cu  
diferite ocazii: 

Sfintele Taine în viaţa creştinilor

1 Tezaur creștin
Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Sfânta Liturghie)

Copil primind Sfânta Taină a Împărtășaniei
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Sfânta Taină a Botezului – prin care ni se iartă păcatul 
strămoșesc, devenim creștini, intrăm în marea familie a 
Bisericii. Este asemănată cu o „ușă” prin care se intră în 
împărăția lui Dumnezeu.

Prin Sfânta Taină a Mirungerii, cel botezat primește 
darurile Duhului Sfânt, spre întărirea și desăvârșirea legă-
turii cu Dumnezeu.

Sfânta Taină a Împărtășaniei (Euharistia) a fost insti-
tuită la Cina Cea de Taină. Ne unește cu Hristos în chipul 
cel mai deplin, deoarece prin ea primim Trupul și Sângele 
Domnului. 

Cu ajutorul Sfintei Taine a Spovedaniei, ni se iartă 
greșelile mărturisite sincer, cu părere de rău și luând hotă-
rârea de a nu le repeta. Iertarea acordată este o dovadă a 
nesfârșitei iubiri a lui Dumnezeu față de oameni.

Prin Sfânta Taină a Cununiei (Nunta), un bărbat 
și o femeie, care se iubesc și care s-au hotărât să trăiască 
împreună întreaga lor viaţă, primesc de la Dumnezeu harul 
divin care sfințește unirea lor.

Sfânta Taină a Preoției (Hirotonia) este aceea prin 
care, la punerea mâinilor arhiereului, Duhul Sfânt trimite 
celui hirotonit harul și dreptul de a săvârși celelalte Sfinte 
Taine și de a călăuzi viața oamenilor în credință.

Taina Sfântului Maslu are ca efect vindecarea celor 
bolnavi trupește și sufletește.

Avem datoria să păstrăm și să practicăm viața crești-
nească prin Sfintele Taine, prin care ne unim cu Dumnezeu 
– Tatăl, Dumnezeu-Fiul și Dumnezeu-Sfântul Duh, astfel 
încât să putem spune, asemenea Sfântului Apostol Pavel, că 
„trăim, ne mișcăm și suntem una în Iisus Hristos, Domnul 
nostru”.

  Sfântă Taină – semnul văzut 
prin care se administrează harul 
nevăzut pentru sfințirea omului

  arhiereu – cea mai înaltă treaptă 
a ierarhiei bisericești

  împărtășit – care a primit Sfânta 
Împărtășanie (Euharistie)

  a institui – a întemeia, a inau-
gura, a înființa

  a oficia – a celebra o slujbă religi-
oasă; a săvârși un act public sau 
privat

  prefigurare – prezentare a unui 
fenomen, a unui lucru viitor

Sintetizăm
lecția

Precizează valoarea de adevăr a urmă-
toarelor afirmații notând A (adevărat) 
/ F (fals) în dreptul fiecăreia:
 Sfintele Taine sunt lucrări nevăzute.
  În Biserica Ortodoxă sunt șapte 

Sfinte Taine, toate instituite de 
Domnul Hristos.

  Săvârșitorul Sfintelor Taine este și 
întemeietorul lor.

  Prin Sfintele Taine primim harul 
Sfântului Duh.

  Prin Sfânta Taină a Botezului 
primim iertarea păcatelor.

  Sfânta Taină a Mirungerii se săvâr-
șește înainte de Taina Botezului.

  Taina prin care ne unim cu Hristos 
este Taina Euharistiei.

  Hirotonia este oficiată de arhiereu.
  Citatul: „Ce a împreunat Dumnezeu, 

omul să nu despartă!” (Matei 19, 
5-6) se referă la Sfânta Taină a 
Cununiei.

Tezaur creștin

Copil primind Sfânta Taină a Mirungerii

Dicționar  
de termeni  
și expresii
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Pas cu pas
 Dacă dorești să afli mai multe informații 

despre Sfintele Taine, adresează-te profesorului 
tău de Religie. Ai putea să o faci astfel:

Dragă domnule profesor, vă rog să mă ajutați 
să înțeleg și să cunosc mai multe.

Ce este Botezul de necesitate? Cine îl primește? 
De ce? În ce condiții?

Am participat la slujba Sfântului Maslu. Am 
observat că a fost oficiată de mai mulți preoți. Este 
aceasta o condiție pentru săvârșirea acestei Taine? 
De ce se aduc spre sfințire untdelemn și făină? 
Care sunt condițiile săvârșirii acestei Sfinte Taine?

Ce simbolizează cununiile și verighetele la 
Sfânta Taină a Cununiei?

Există diferență între botezul creștin și botezul prac-
ticat de către Sfântul Ioan Botezătorul la râul Iordan?

l Dacă ai și alte nelămuriri sau dorești să afli 
mai mult despre un subiect anume, nu ezita să 
repeți acest exercițiu de comunicare!
 Citește fragmentul din Evanghelia de la 

Matei 26, 26-28.
„Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâinea și 

binecuvântând, a frânt și dând ucenicilor a zis: 
luați, mâncați, Acesta este Trupul Meu. 

Și luând paharul și mulţumind, le-a dat, 
zicând: Beţi dintru acesta toţi, că Acesta este 
Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi 
se varsă spre iertarea păcatelor…”

Argumentează afirmația: „La fiecare 
Sfântă Liturghie are loc Cina cea de Taină”.
 Ajutați de domnul profesor, împărțiți clasa 

în șapte grupe (în perechi, acolo unde sunt 
puțini elevi); prin tragere la sorți, fiecărei grupe/
perechi îi revine sarcina să prezinte o Sfântă 
Taină, folosind o coală de flipchart. În prezen-
tarea voastră, apelați la cunoștințe dobândite în 
anii anteriori la orele de Religie, la experiența 
personală, la cultura generală! Expuneți lucră-
rile într-un „tur al galeriei”. Vizitați „galeria”, 
discutați, apreciați munca celorlalte grupe/
perechi, adresați întrebări pentru a lămuri 
anumite aspecte.
 Folosește Sfânta Scriptură; găsește 

și notează pe caiet citatele indicate mai jos. 
Asociază fiecare citat uneia dintre Sfintele Taine.
Iacov 5, 14 • II Corinteni 1, 21-22 • Ioan 20, 22-23 
Galateni 3, 27 • Matei 26, 27-28 • Ioan 20, 21 
Facere 1, 28.

Aflăm mai mult

l În Sfânta Scriptură, numărul „șapte” este consi-
derat simbolul deplinătății. Să amintim câteva exemple: 
„șapte” sunt zilele săptămânii. Psalmistul David laudă 
pe Dumnezeu de șapte ori într-o zi. În Rugăciunea „Tatăl 
nostru” sunt șapte cereri. Șapte sunt darurile Duhului 
Sfânt. Mântuitorul rostește pe cruce șapte cuvinte. Șapte 
sunt și epistolele sobornicești.

l Toate Sfintele Taine au o parte văzută sau externă 
(anumite materii – de exemplu: apa, untdelemnul, 
aghiasma; obiecte, vase de cult; formule liturgice – 
cuvinte, expresii specifice; gesturi) parte nevăzută sau 
internă – harul dumnezeiesc, unul sau mai mulți săvâr-
șitori – preoți, arhierei, unul sau mai mulți beneficiari 
– credincioșii. Obiecte de cult (Sfânt Disc și Sfânt Potir)
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Cuvânt pentru suflet
Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat (Galateni 3, 27)

   În Sfânta Scriptură apar prefigurări ale Sfintelor Taine. 
Prima prefigurare a Sfintei Euharistii în Vechiul Testament 
este Pomul Vieții din rai.

  Trecerea prin Marea Roșie a poporului evreu prefigura 
Botezul Creștin, iar mana pe care au mâncat-o evreii în 
deșert, adică pâinea pe care le-o trimitea Domnul în fiecare 
zi din cer, L-a prefigurat pe Iisus Hristos – „Pâinea vieții”.

  În costumul popular românesc apar simboluri creștine care 
amintesc de Sfânta Taină a Împărtășaniei: pomul vieții, 
spicul de grâu, strugurele.

  În Țara Sfântă, unde a avut loc prima minune a 
Mântuitorului, se păstrează și astăzi astfel de vase de 
piatră în care apa a fost transformată în vin, la Nunta din  
Cana Galileei. https://doxologia.ro/locuri-sfinte/cana-galileii  

Picătura de cultură generală

Cunoaște-te pe tine însuți!

Autocunoașterea necesită timp și obiectivitate, dar aduce beneficii și satisfacții.
Imaginează-ți că ești scriitorul unei povestiri cu titlul „Momentul schimbării”. Precizează ce Sfinte 

Taine ar ajuta la schimbarea vieții protagonistului. De ce nu ai fi chiar TU personajul principal?

Filă de  
portofoliu

Nu uita!

l Sfintele Taine exprimă 
modul specific al lui Dumnezeu 
de a se apropia de oameni.

l Sunt șapte Sfinte Taine, 
toate instituite de Domnul 
Iisus Hristos. 

l Mântuirea poate fi obți-
nută doar în Biserică, prin 
cunoașterea și împlinirea cu-
vântului lui Dumnezeu și prin 
primirea Sfintelor Taine.

O inimă plină de fericire
Decupează picături de hârtie din două culori. Alcătuiește 

o listă cu gesturi, cuvinte, lucruri care te fac fericit și îți aduc 
mulțumire, și o listă cu lucruri care îți provoacă tristețe pe 
parcursul unei zile sau a unei perioade scurte de timp. Scrie 
pe picături cuvintele din listă astfel: cele pozitive pe picăturile 
de o culoare; cele negative pe picăturile din cealaltă culoare. 
Amestecă-le! În viață sunt împreună. Desenează conturul unei 
inimi. În interiorul inimii, lipește picăturile de fericire, iar în 
exterior pe cele de tristețe. Ce ar trebui să faci ca să transformi 
măcar câteva dintre tristeți în bucurii? Implică în acest exercițiu 
prietenii, frații, părinții, întrebându-i: Tu cu ce îți umpli inima?

Vas din piatră 
Nunta din Cana Galileei




