Nicolae Cabasila despre Tainele de Initiere

Astfel, Botezul este cel care ne dă însăşi fiinţa şi trăirea noastră întru Hristos, căci până nu primesc
această Taină oamenii sunt morţi şi plini de stricăciune şi abia prin ea păşesc la viaţă.
La rândul ei, Ungerea cu Sfântul Mir desăvârşeşte pe noul născut la viaţa Duhului, întărindu-i
puterile de care are nevoie aici pe pământ.
Iar dumnezeiasca Împărtăşanie susţine această viaţă, păstrând-o într-o stare înfloritoare. Şi aceasta,
pentru că Pâinea vieţii de veci este cea care susţine puterile sufletului şi-1 întremează de-a lungul
călătoriei lui. Pe scurt, sufletul trăieşte din această Pâine a vieţii, după ce şi-a primit fiinţa în baia
Botezului şi întărirea prin Ungerea cu Sf. Mir.
Şi astfel noi trăim în această lume văzută cu gândul la lumea cea nevăzută, schimbând nu atât locul,
ci felul de trăire şi de vieţuire. De fapt, nu noi suntem cei ce ne-am mişcat sau ne-am ridicat mai
aproape de Dumnezeu, ci Dom- nul însuşi este cel ce s-a coborât şi a venit la noi40. Căci nu noi am
căutat pe Domnul, ci El ne-a căutat pe noi, doar nu oaia a plecat în căutarea păstorului şi nici
drahma în căutarea stăpânei sale41, ci însuşi Domnul a coborât pe pă- mânt şi a găsit în om chipul
Său42, a cutreierat locurile pe unde rătăcise oaia pierdută şi luând-o pe umeri a scăpat-o din rătăcire.
Bineînţeles nu ne-a mutat în alt loc, ci lăsân- du-ne pe pământ ne-a făcut încă de aici locuitori ai
cerului şi ne-a vărsat în suflete dorul după viaţa cerească, fără să ne
39. Fapte 17, 28.
40. Sf. Vasile: Despre smerenie (Migne P.G. 31, 532): «Nu tu eşti cel ce ai cunoscut pe Dumnezeu, ci Dumnezeu cu bunătatea Lui
este cel ce te-a cunoscut pe tine».
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42. «Dispariţia chipului, stricarea peceţii dumnezeieşti întipărită în noi de la prima zidire, pierderea drahmei... ce cuvânt le-ar putea
înşira ?», Sf. Grigorie de Nyssa, Despre rugăciunea domnească V, P.S.B. 29, p. 445.

ridice la cer, ci doar aplecând cerurile şi pogorându-Se, după cum zicea proorocul : «Domnul a
plecat cerurile şi S-a cobo- rât pe pământ» 43.

