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STABILIREA DATEI 

 

Este de preferat să programați data Botezului cu cel puțin trei luni înainte, astfel 

încât să existe timp pentru pregătirea tuturor aspectelor. Taina Botezului poate fi 

săvârșită în orice perioadă a anului, dar în perioada posturilor se impune ca 

masa festivă ce urmează după slujba de la biserică să respecte prescripțiile 

alimentare și atmosfera caracteristică acestor perioade liturgice. În Săptămâna 

Mare există totuși anumite reguli speciale.     

 

 

NAȘII 

 

   Persoana care va participa în mod sacramental la slujba Botezului în calitate de 

naș, dând mărturie pentru copil sau stând alături de adult – acceptând pe Hristos și 

lepădându-se de Satana , primind pe noul botezat după scufundarea lui în vasul de 

Botez (cristelniță) -  trebuie să fie creștin-ortodoxă „angajată în viața 

Bisericii”, capabilă să devină părinte spiritual al celui care se botează.  

   La Botez este suficient un singur naș (indiferent dacă e vorba de o persoană 

tânără sau în vârstă, căsătorită sau nu). Dacă pruncul este băiat atunci să fie purtat 

în brațe de un bărbat iar de va fi fată, atunci să fie ținut în brațe de către o femeie 

(nașa). 

   În limbajul curent se vorbește, în majoritatea cazurile, despre „nașii de Botez” – 

deoarece nașul sau nașa sunt căsătoriți,iar partenerul obișnuiește să îi stea alături 

la slujbă. Nu e nimic greșit în această situație, dacă se respectă inidcația de mai 

sus (băiat - ținut în brațe de către naș, fetiță - ținută în brațe de către nașă). 

 Însă obiceiul de a lua mai multe perechi de nași la botez constituie o anomalie 

spirituală și este dezaprobat în parohia noastră. De asemena, copiii nematuri nu 

pot îndeplini rolul de nași. 

  

Cerințe pe care nașul (sau nașa) trebuie să le îndeplinească:  

• Să fie creștini ortodocși. 

• Să fie membri activi ai unei parohii ortodoxe. 

• În cazul în care sunt persoane căsătorite, căsătoria să fii avut loc în Biserica 

Ortodoxă 

http://www.biserica-boras.se/
mailto:kontakt@biserica-boras.se
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BOTEZUL: IPOTEZE SPIRITUALE  

 

      Datorită faptului că Botezul este o Taină a Bisericii, ea nu poate fi celebrată 

într-un vid spiritual. Aceasta presupune, prin urmare, o minimă condiție față de 

cele enunțate mai sus: ca părinții și nașii să cunoască pe de rost rugăciunile 

„Tatăl nostru”, „Născătoare de Dumnezeu” și „Crezul”.  

   Sfintele Taine ale Bisericii nu reprezintă o lucrare magică menită să ne asigure, 

în mod automat, Împărăția Cerurilor. Se cere con-lucrare, începand cu Botezul și 

continuând cu celelalte Sfinte Taine. Se cere din partea noastră o permanentă și 

responsabilă angajare personală în noua viață în Hristos pe care am primit-o la 

Botez. 

  

ACCESORII NECESARE PENTRU SLUJBA BOTEZULUI 

 

 

• Haine de culoare albă și o păturică (pânză) albă în care va fi înfășurat copilul  

• O sticluță cu ulei de măsline  

• Săpun solid 

• Prosop  

• Lumânare de botez 

• O fașă albă, din material textil (lungime și lățime potrivite)  

• Opțional o sticluță cu vin roșu dulce (pentru Împărtășanie)  

  

 

PRIMA BAIE DUPĂ BOTEZ  

   Tunderea noului botezat se face în cadrul slujbei, în chipul crucii, iar părul tăiat 

se arunc în cristelniță; el reprezintă o pârgă sau o primă jertfă a trupului omenesc, 

adusă lui Hristos.  

   Datorită faptului că cel nou botezat a fost uns cu Sfântul și Marele Mir, e 

necesară o atenție specială la prima baie. Aceasta e de preferat să fie făcută într-o 

cadă specială, iar apa reziduală să nu ajungă în sistemul de canalizare ci să fie 

vărsată pe pământul din jurul casei, la flori, sau un alt loc greu accesibil pietonilor.  

http://www.biserica-boras.se/
mailto:kontakt@biserica-boras.se

