SFÂNTUL ŞI MARELE MIR
Înţelesul și folosul lui
„Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi,
în Hristos, şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu,
Care ne-a și pecetluit pe noi şi a dat
arvuna Duhului în inimile noastre.”
(2 Corinteni 1, 21-22)

I. Semnificaţia momentului sfinţirii Marelui Mir
Momentul şi lucrarea sfinţirii Marelui Mir în viaţa
Bisericii au o semnificaţie şi o importanţă deosebită.
Faptul că toţi ierarhii unei Biserici Ortodoxe autocefale se întrunesc în Sfânta şi Marea Joi din Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului Hristos, cu trei
zile înainte de Sfintele Paşti, pentru a săvârşi împreună sfinţirea Marelui Mir, chiar în timpul Liturghiei de
pomenire a Cinei celei de Taină, adică a Euharistiei,
constituie un eveniment de intensă trăire, mare solemnitate şi sfântă binecuvântare. Acum, fiecare arhiereu
în parte şi toţi împreună se întâlnesc tainic cu Hristos,
Arhiereul veşnic, Care „iubind pe ai Săi cei din lume,
până la sfârşit i-a iubit” (Ioan 13, 1) şi a instituit Taina
Euharistiei ca Taină a iubirii Sale jertfelnice şi dătătoare de viaţă, spunându-le ucenicilor Săi: „Aceasta să
faceţi spre pomenirea Mea” (Luca 22, 19).
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Astfel, Euharistia din Sfânta şi Marea Joi este
memorialul sacramental al celei mai intense trăiri a
conştiinţei şi vocaţiei preoţeşti ca legătură unică și
intimă a lui Hristos cu ucenicii şi trimişii Săi în
lume, pentru mântuirea lumii.
Deşi Sfântul şi Marele Mir, ca binecuvântare şi
împărtăşire a darurilor Sfântului Duh, ne aminteşte de
sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor,
fapt care explică şi includerea troparului şi condacului
Rusaliilor în slujba de sfinţire a acestuia, totuşi el este
sfinţit nu în ziua de Rusalii, ci în ziua Cinei celei de
Taină sau a Euharistiei, pentru că ucenicilor cărora li
s-a încredinţat săvârşirea Sfintei Euharistii (cf. Luca 22,
19) li s-a încredinţat şi săvârşirea Tainei Botezului şi
întărirea sau ungerea celor botezaţi prin pecetea
darurilor Sfântului Duh (cf. Matei 28, 19-20; Fapte 8,
16-17; 19, 2-6).
Mai mult, deşi poruncile de a săvârşi Sfânta Euharistie şi de a boteza în numele Sfintei Treimi au fost
date ucenicilor de către Hristos, prima înainte de
Înviere şi a doua după Înviere, totuşi ucenicii Lui nu
au botezat şi nu au săvârşit Sfânta Euharistie decât
după ce au primit Sfântul Duh, în ziua Cincizecimii
(cf. Fapte 2). Aceasta arată că toate Sfintele Taine ale
lui Hristos se săvârşesc în Biserică potrivit poruncilor lui Hristos şi cu lucrarea Duhului Sfânt, dăruit
de Hristos ucenicilor Lui.
Hristos Cel înviat şi înălţat la ceruri, împreună
cu Dumnezeu-Tatăl, a trimis apostolilor pe Sfântul
Duh, iar Sfântul Duh Îl face tainic prezent și lucrător
pe Hristos în Biserică şi în lume.
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Prin Cina cea de Taină sau Sfânta Euharistie se instituie
Taina împărtăşirii cu Trupul şi Sângele lui Hristos, iar prin
Pogorârea Sfântului Duh se constituie Biserica - Trupul
tainic al lui Hristos în lume sau comunitatea divino-umană
a celor botezați în numele Sfintei Treimi. Cu alte cuvinte,
prin iubirea jertfelnică a lui Hristos şi prin dăruirea
multelor daruri ale Sfântului Duh, se zideşte Biserica
lui Hristos. Această legătură interioară între iubirea
Fiului şi lucrarea Sfântului Duh pentru a aduce pe
oameni la Dumnezeu - Tatăl explică săvârşirea
sfinţirii Mirului tocmai în cadrul Sfintei Euharistii
din Sfânta și Marea Joi. De asemenea, din Euharistia
aceleiaşi zile se pregăteşte în mod special Sfânta Euharistie
care se păstrează permanent pe Sfânta Masă pentru
împărtășirea celor nou botezați și a bolnavilor. Această
Sfântă Euharistie ne arată că izvorul mântuirii noastre
este iubirea jertfelnică a lui Hristos pentru noi.
Întrucât în Biserica primară botezul adulţilor se făcea
mai ales cu prilejul Sfintelor Paşti, se vedea și mai bine
legătura între Botez, Mirungere şi Euharistie.
Vrednic de reţinut este şi faptul că în Betania, cu
șase zile înainte de Paști, ungerea lui Iisus cu mir de
mare preţ s-a făcut de către Maria, sora lui Lazăr cel
înviat de Iisus a patra zi (cf. Ioan 12, 1-8) – eveniment
amintit în textul evanghelic citit la Liturghia din
Duminica Floriilor, iar, cu două zile înainte de Paști,
Iisus a fost uns cu mir de mare preț de către o femeie
păcătoasă, pe când se afla în casa lui Simon Leprosul
(cf. Matei 26, 6-12; Marcu 14, 3-9) – eveniment pomenit
în textul evanghelic al Liturghiei din Sfânta și Marea
Miercuri. Sinaxarul din Triod al acestei zile, urmând
exegezei Sfântului Ioan Gură de Aur, deosebește pe

