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Abstract

In St. Basil the Great’s view, dogma is not the theoretical part of Christian

teaching, and virtue is not the practical part of it, but virtue is the living of dogma.

By addressing the relationship between Orthodox Eschatology and virtue in the

present paper, we will see that they are not only having a very tight relationship,

but also that virtue itself has an eschatological dimension. 

The fact that contemplation of the rationalities of God from creation is the

spring of virtue and at the same time, is both sight of God and participation to

Kingdom is the leading reason of the fact mentioned above. This contemplation would

have led Adam to partaking of the Tree of Life. Also contemplation now is, after

Resurrection, our rational sacrifice that we bring into the Holy Liturgy, receiving the

Bread of Life in exchange. The Christian virtue is the possibility to participate to

the Mystery of Kingdom, to the Holy Liturgy, which thus coincide with cultivating

of the inner Kingdom. 

All these lead us to the conclusion that Orthodox Eschatology does not deal

with the juridical outlook which states that only after death the worker of virtue

will enjoy the happiness promised by God. For St Basil the Great the virtue itself is

this very happiness, which when foretasting it as a handsel, calls us and gives us

strength to learn new levels of virtue and happiness.
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Este binecunoscut\ importan]a pe care o acord\ Sfântul Vasile cel

Mare Crea]iei, `n progresul duhovnicesc al omului, considerând, de

pild\, c\ descrierea celor [ase zile ale crea]iei f\cut\ de Moise nu con-

stituie atât un sistem cosmologic cre[tin, cât o `nv\]\tur\ ziditoare de

suflet. ~n gândirea lui, cosmosul a fost preg\tit pentru om de Crea-

tor ca „[coal\ a virtu]ii”1. Ascultarea poruncii lui Dumnezeu de c\tre

1 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia XXI, Despre faptul c\ nu trebuie s\ ne ali-

pim de cele lume[ti, 5, PG 31, 549A. 
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Adam nu `nseamn\ altceva decât raportarea ascetic\ la crea]ie [i con-

sim]\mântul la via]a de virtute2, la care l-a chemat Dumnezeu. Leg\-

tura corect\ a omului cu crea]ia l-ar fi f\cut p\rta[ al ~mp\r\]iei lui

Dumnezeu, care este „`n]elegere adev\rat\ a f\pturilor”3 [i l-ar fi

condus, `n cele din urm\, la `mp\rt\[irea din Pomul Vie]ii. Calea

spre Pomul Vie]ii a fost `ntrerupt\ când Adam [i Eva au schimbat

ierarhia de valori [i, „`n locul frumuse]ii inteligibile, au preferat ceea

ce p\rea desf\t\tor pentru ochii trupe[ti”4. 

~nceputul `ntoarcerii la starea paradisiac\, „desf\tarea de cele inte-

ligibile”5, se realizeaz\ prin credin]a pecetluit\ de Taina Botezului.

Sabia de foc pe care a pus-o Dumnezeu la intrarea spre Pomul Vie]ii

„pentru cei care nu cred este `nfrico[\toare [i arz\toare, iar pentru cei

care cred este primitoare [i blând str\lucitoare”6. Botezul d\ omului

puterea de a muri pentru p\cat [i a `nvia pentru virtute, astfel `ncât

s\ se poat\ `mp\rt\[i din Pomul Vie]ii „ne`mpiedicat” [i „ne`ncetat”7. 

Am f\cut aceast\ scurt\ introducere cosmologic\ pentru c\ leg\-
tura dintre Pomul Vie]ii din Gr\dina Edenului [i Trupul [i Sângele lui
Hristos, pe care o `ntâlnim `n teologia euharistic\ a Sfântului Vasile,
ofer\ Sfintei Liturghii nu numai o dimensiune cosmologic\, dar [i
un deosebit caracter ascetic, iar luptei pentru dobândirea virtu]ilor
o dimensiune liturgic\. ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, la care ajungem prin
contemplarea ra]iunilor Lui din zidire, este aceea[i ~mp\r\]ie pe
care o binecuvânteaz\ preotul [i credincio[ii la fiecare Sfânt\ Liturghie.
Folosirea virtuoas\ a crea]iei `nal]\ pe om la `n]elegerea adev\rat\ a
f\pturilor [i la vederea lui Dumnezeu, care deopotriv\ constituie ~m-
p\r\]ia lui Dumnezeu8. Virtutea se practic\ [i se dobânde[te `ntre
aceste dou\ limite: `n]elegerea cuvintelor lui Dumnezeu din f\pturi,
care ne cheam\ la iubire, adic\ la virtute, pe de o parte, [i oferirea

2 Idem, Epistola VII, 8, PG 32, 260D-261A.
3 Ibidem, 265C. 
4 Idem, Omilia IX, C\ nu este Dumnezeu cauza r\ului, 7, PG 31, 344D. 
5 Ibidem, 6, PG 31, 344BC. 
6 Idem, Omilia III, ~ndemn la Sfântul Botez, 2, PG 31, 428C.
7 Idem, Omilia IX: „C\ nu este Dumnezeu cauza r\ului”, 10, PG 31, 353Α. 
8 Idem, Epistola VIII, PG 32, 8, 265C: „«Ferici]i cei cura]i cu inima c\ aceia vor

vedea pe Dumnezeu.» Și s\ nu crede]i fra]ilor c\ ~mp\r\]ia cerurilor este altceva

decât `n]elegerea adev\rat\ a f\pturilor, pe care dumnezeie[tile scripturi o nu-

mesc fericire. Pentru c\, dac\ «~mp\r\]ia Cerurilor este `nl\untrul vostru», `n ceea ce

prive[te omul l\untric nu exist\ nimic care s\ nu fie alc\tuit din vederea duhovni-

ceasc\. Prin urmare, ~mp\r\]ia lui Dumnezeu va fi vedere duhovniceasc\”. 
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`n Taina ~mp\r\]iei, `n Sfânta Liturghie, a jertfei noastre cuvânt\toare,

pe de alt\ parte, care este tocmai virtutea sau r\spunsul pe care `l

d\m chem\rii cuvintelor lui Dumnezeu din crea]ie. Astfel, folosirea

virtuoas\ [i potrivit firii a crea]iei a fost [i r\mâne condi]ie a `mp\r-

t\[irii omului, atât din Pomul Vie]ii, cât [i din Pâinea Vie]ii. Prin ur-

mare, participarea la Taina ~mp\r\]iei, la Sfânta Liturghie, coincide

cu cultivarea ~mp\r\]iei dinl\untrul nostru. De fapt, prin acest studiu

sumar inten]ionez s\ subliniez c\ virtutea cre[tin\ nu este doar un

exerci]iu moral, ci este participare la via]\, prin Sfânta Liturghie, de

unde decurge [i caracterul ei eshatologic. 

P\rin]ii Bisericii interpreteaz\ ~mp\r\]ia dinl\untrul nostru prin

virtu]ile care se lucreaz\ `n interiorul nostru9 [i „prin care vine mân-

tuirea”10, pe când patimile [i p\catul „sunt dinafara noastr\”11. Bi-

necuvântarea ~mp\r\]iei cu care `ncepe Sfânta Liturghie r\sun\ de

fiecare dat\ `n sufletul credinciosului ca o nou\ declara]ie de r\zboi

`mpotriva patimilor [i a diavolului. Nu este `ntâmpl\tor c\ `n Anam-

neza liturgic\, Sfântul Vasile cel Mare ne vorbe[te despre c\derea

omului din Paradisul desf\t\rii [i din via]a ve[nic\ „prin `n[elarea

diavolului”12, c\dere care dep\[e[te limitele textului liturgic [i con-

stituie element al strategiei luptei noastre ascetice de zi cu zi. Adu-

cându-ne aminte de cinstea `n care ne aflam `nainte de c\dere [i de

viclenia diavolului care ne-a lipsit de ea, nu vom e[ua `n lupta de

dobândire a virtu]ilor13. La fel ca la `nceput, Diavolul ne propune

aceea[i gre[it\ raportare la crea]ia lui Dumnezeu, la patim\.

Accentu\m, bine`n]eles, rolul leg\turii cu crea]ia [i pentru faptul
c\ prin asta suntem con[tien]i c\ ~mp\r\]ia nu e ceva de domeniul

viitorului, ci al prezentului [i se experiaz\ chiar prin mijlocirea crea-

]iei v\zute, exact ceea ce aparent `mpiedic\ ochii s\ vad\ ~mp\r\]ia.

9 Sfântul Atanasie cel Mare, Via]a [i petrecerea cuviosului P\rintelui nostru

Antonie, PG 26, 873A: „~mp\r\]ia cerurilor este `n\untrul nostru; Prin urmare,

pentru `nf\ptuirea virtu]ii, este necesar doar s\ vrem, pentru c\ ea este `n noi”.

Sfântul Ioan Hrisostom, La psalmul CXIV, 1, PG 55, 641.
10 Sfântul Vasile cel Mare, Comentariu la Profetul Isaia, Cap. X, 233, PG 30, 528C.
11 Ibidem.
12 Sfânta Liturghie, PG 31, 1636D.
13 Idem, Omilie rostit\ `n Lacizis, 8, PG 31, 1456ΑΒ: „Adu-]i aminte de originea

ta aleas\! Adu-]i aminte de patria din care ai fost izgonit! Adu-]i aminte de aces-

tea toate atât de mari de care te-a pagubit (diavolul)! Nu te l\sa dus spre el [i nu

primi niciodat\ vreo discu]ie cu el! De dou\ ori te-a `n[elat, [i la `nceput te-a iz-

gonit [i acum te opre[te de la `ntoarcere”. 
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Dac\ omul vede ra]iunile lui Dumnezeu din zidiri cu mintea, care este
ochiul sufletului, iar dincolo de simbolurile Sfintei Liturghii p\trunde
tot cu mintea, atunci virtutea, care `nseamn\ cur\]irea min]ii prin
supunerea p\r]ii poftitoare [i a celei irascibile ra]iunii, este, `n acela[i
timp, r\spunsul omului la iubirea adresat\ prin crea]ie [i anaforaua
duhovniceasc\ din Sfânta Liturghie. Prin urmare, cre[tinul nu prac-
tic\ virtutea pentru c\ Dumnezeu o cere legal sau juridic, ca pe un
canon care ne permite s\ fim prezen]i la o ceremonie sfânt\, ci este
`ns\[i vederea noastr\ duhovniceasc\, posibilitatea de a participa la
Taina ~mp\r\]iei. Lucr\torul virtu]ii nu este doar un om moral, dup\
cum spuneam, ci `n primul rând un cet\]ean al ~mp\r\]iei, iar con-
templarea crea]iei nu e platonic\, adic\ fantezist\, ci d\ruit\ prin
Botez14 [i alimentat\ de Sfânta Liturghie. De aceea, binecuvânteaz\,
`ntr-adev\r, ~mp\r\]ia lui Dumnezeu numai cel care se sile[te, adic\
este b\rb\tos [i puternic la suflet, „care s-a instruit spre des\vâr[ire
prin `nf\ptuirea virtu]ii `n toate `nf\]i[\rile ei, care fierbe cu duhul,
care este viguros `n faptele cucerniciei [i a ajuns la culmea tuturor
puterilor lui prin lucrarea binelui”15. Particip\ la ~mp\r\]ie cel care `m-
p\r\]e[te `mpreun\ cu Hristos peste p\cat [i este `mbr\cat cu haina
`mp\r\teasc\ a virtu]ilor16. De aceea, pe cel care particip\ la ~mp\-
r\]ia Cerurilor `l caracterizeaz\ m\re]ia, „care este virtute mare”17,
spune marele Vasile. Omul m\re] `mp\r\]e[te peste lume, fiindc\ `n-
]elege ra]iunile lui Dumnezeu din zidiri, este ne`nrobit [i mai presus
de orice patim\ [i de aceea este foarte darnic cu cei s\raci18. ~n acela[i
timp, omul care `[i face idoli din pl\cerile trupe[ti, din slava lumii,
din bani [i din orice altceva „nu se afl\ `n interiorul cur]ii sfinte19,

14  Idem, Tâlcuire la Profetul Isaia, PG 30, Cap. I, 38, PG 30, 53: «Sp\la]i-v\! Și

care este folosul? Ca s\ deveni]i cura]i. La ce este de trebuin]\ cur\]enia? Ca s\

vede]i pe Dumnezeu».
15 Idem, Omilia XII: „La `nceputul Paremiilor”, 13, PG 31, 412 D – 413Α. Cu-

vânt ascetic [i `ndrumare pentru via]a de renun]are ..., 9, PG 31, 645D – 648Α. 
16 Idem, Omilie la psalmul XLIV, 9, PG 29, 408C.
17 Idem, Omilie la psalmul XLVIII, 4, PG 29, 292D.
18 Ibidem, 293Α. Observ\m c\ `n gândirea Sfântului Vasile virtutea practic\

este nedesp\r]it\ de cea duhovniceasc\ sau contemplativ\. Faptul c\ cel implicat
`n acte de caritate porne[te `n lucrarea lui tot de la contemplarea ra]iunilor lui
Dumnezeu din zidiri dovede[te c\ virtutea cre[tin\ are caracter personal, este `n-
f\ptuit\ `n cadrul unui dialog cu Dumnezeu, Care `l cheam\ pe om la iubire prin
crea]ie. Caritatea `n afara ascezei personale [i vie]ii liturgice se limiteaz\ la un
activism impersonal. Dar l\s\m aceast\ tem\ pentru un studiu viitor. 

19 Prin „curte sfânt\” Sfântul Vasile `n]elege atât Biserica, cât [i via]a `n ~m-

p\r\]ia Cereasc\. Vezi Omilie la psalmul XLVIII, 3, PG 29, 288AC.
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chiar dac\ aparent este vrednic de a participa la adun\rile v\zute”20

ale credincio[ilor. 
~n tradi]ia ortodox\, via]a ascetic\ a virtu]ilor [i Sfânta Euharistie nu

numai c\ nu pot fi gândite separat, ci sunt unite organic `n `ntre-

gul vie]ii `n Hristos. Sfântul Vasile cel Mare accentueaz\ c\ Domnul

Nostru Iisus Hristos nume[te Trup [i Sânge al Lui, nu doar Pâinea

Vie]ii, ci „toat\ prezen]a tainic\ a Lui pe p\mânt, precum [i toat\
`nv\]\tura Lui alc\tuit\ din `n]elepciunea practic\, natural\ [i teolo-

gic\”21. Cu alte cuvinte, este de ne`n]eles dac\ particip\m la Trupul

[i Sângele lui Hristos euharistic [i nu particip\m, `n acela[i timp, la

virtu]ile pe care El le are [i le propov\duie[te. Jertfa liturgic\ are

loc „spre pomenirea ascult\rii pân\ la moarte a Domnului”22. Cine se

`mp\rt\[e[te cu Hristos devine p\rta[ [i la aceast\ ascultare pân\ la

moarte. Orice moment al vie]ii lui Hristos devine, prin anamnez\,

liturgic\ [i rug\ciune, motivul [i puterea cre[tinului `n urcu[ul virtuos

spre ~mp\r\]ia iubirii. Astfel, `n rug\ciunea plec\rii capului, preotul

se roag\ lui Dumnezeu s\ cure]e pe credincio[i de patimi [i s\-i

d\ruiasc\ cu `n]elepciune [i cur\]ia min]ii „prin na[terea lui Dumne-

zeu din Fecioar\”, cu smerenie, „prin Cel care pentru noi s-a smerit”,

cu b\rb\]ie, „prin cel care a suferit `n trup”, cu simplitate [i cump\-

tare, „prin Cel care a fost p\lmuit [i biciuit”, cu iubire, „prin Mielul

lui Dumnezeu cel ce ridic\ p\catul lumii” [i cu blânde]e [i neadu-

cere aminte a r\ului, „prin Cel care a ]intuit pe cruce zapisul gre[e-

lilor noastre”23. Anamneza liturgic\ nu constituie pentru credincio[i

doar o readucere `n memorie a unor fapte din trecut, ci, mai ales,

`nseamn\ con[tientizarea celor la care particip\ ace[tia `n prezent.

Anamneza `ntregii iconomii a lui Dumnezeu pentru om cultiv\ cele
trei virtu]i fundamentale, f\r\ de care nu se poate apropia nimeni

de Sfânta ~mp\rt\[anie: frica, credin]a [i iubirea24. Cunoscând de

la Apostolul Pavel c\ acela care se `mp\rt\[e[te cu nevrednicie `n-

s\[i osânda lui o bea [i o m\nânc\ [i se face vinovat de Trupul [i

20 Ibidem, 288C. 
21 Epistola VIII, 4, PG 32, 253Β. 
22 Idem, Regulile Morale, Regula XXI, Cap. 2, PG 31, 740Β. 
23 Idem, Sfânta Liturghie, PG 31, 1645D – 1648Α. Textul liturgic la care ne re-

ferim aici, precum [i altele din studiu prezent, apar]in originalului Liturghiei Sfân-

tului Vasile cel Mare, editat `n Patrologia Greac\, vol. 31, col. 1629A-1656D, dar

nu le `ntâlnim [i `n Liturghier, unde se omit anumite p\r]i din Sfânta Liturghie, bi-

ne`n]eles, nu esen]iale.
24 Idem, Regulile mici, „~ntrebarea CLXII”, PG 31, 1196Α - 1196D.
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Sângele Domnului (I Cor. 11, 29), cre[tinul este cuprins de dumne-

zeiasca fric\25. Nevrednicia const\ `n a te apropia de Sfintele Taine

„necurat trupe[te [i suflete[te”26. Sfintele se dau „sfin]ilor”27. Cel ce

m\nânc\ Pâinea Vie]ii trebuie s\ s\vâr[easc\ „sfin]enie `n frica lui

Dumnezeu [i iubirea lui Hristos”28, pentru c\ „prin sfin]enie este cu

putin]\ apropierea de Cel sfânt”29, ceea ce se dobânde[te prin rug\-

ciunea liturgic\, dar [i prin efortul personal. Dumnezeu d\ruie[te

sfin]enia, `ns\ omul „se sfin]e[te pe m\sura lucr\rii virtu]ii”30. Sfin-

]enia este cea care `l face pe om fiu al lui Dumnezeu31. 

~n Rug\ciunile Frângerii32, care premerg ~mp\rt\[irii, Sfântul Vasile

cere de la Dumnezeu cur\]irea [i sfin]irea pentru a-i `nvrednici, astfel,

pe credincio[i s\-L cheme [i s\-L numeasc\ pe Dumnezeu Tat\33.

Ca [i când ar tâlcui aceste rug\ciuni liturgice, tot el spune, cu alt\

ocazie, c\ fiu al lui Dumnezeu este acela care sl\ve[te pe Tat\l cu

`ns\[i sfin]enia lui, adic\ cu faptele virtu]ii34. Aceasta arat\ c\ cel care

25 Ibidem, „~ntrebarea CLXII”, PG 31, 1196Α.
26 Idem, Despre Botez, Cuv. III, 3, PG 31, 1577Α. De aceea, rug\ciunile care

urmeaz\ dup\ Anaforaua liturgic\ se concentreaz\ asupra purific\rii trupului [i
sufletului pentru a se `nvrednici credinciosul de `mp\rt\[irea cu dumnezeie[tile
Taine. Vezi: Idem, Sfânta Liturghie, PG 31, 1644BC [i 1644C. 

27 Idem, Sfânta Liturghie, PG 31, 1649D. 
28 Idem, Regulile morale, Regula LXX, Cap. 22, PG 31, 869Β. 
29 Idem, Omilie la psalmul XLVIII, 1, PG 29, 281D. Vezi idem, Sfânta Liturghie,

Rug\ciunea plec\rii capului, PG 31, 1645D: „(…) [i cur\]\ omul nostru cel l\untric,
precum curat este Fiul T\u cel Unul-N\scut, pe Care urmeaz\ s\-L primim”.

30 Idem, Epistola VIII, 2, PG 32, 249Β. 
31 Idem, Omilie la psalmul XXVIII, 1, PG 29, 281D: „Dac\ vrei s\ fii pentru tot-

deauna fiu al Celui Sfânt, s\ te `nfieze sfin]enia”.
32 Rug\ciunile Frângerii sunt trei. Vezi Sfânta Liturghie, PG 31, 1644B-1645C.
33 Sfânta Liturghie, PG 31, 1644Β-1645Β: „(…) cur\]e[te-ne pe noi de toat\

`ntin\ciunea trupului [i a sufletului [i `nva]\-ne pe noi s\ s\vâr[im sfin]enie `n
frica Ta (…). Și ne `nvrednice[te pe noi St\pâne, f\r\ de osând\, s\ cutez\m a te
chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tat\ [i a zice: (...) ”. Vezi ibidem, „Alt\ Ru-
g\ciune a Frângerii” (a doua): „Sfin]e[te-ne nou\ sufletele, trupurile [i duhurile,
con[tiin]ele, (...) ca `n cur\]ia inimii, cu suflet luminat, s\ cutez\m, cu `ndr\znire,
f\r\ fric\, s\ Te chem\m pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tat\ sfânt (...)”.

34 Idem, Omilie la psalmul XXVIII, 2, PG 29, 284C: „Și prin cumin]enie [i prin
sfin]enia, pe care trebuie s\ o aib\ cei care m\rturisesc buna credin]\, este cu
putin]\ a sl\vi pe Dumnezeu, dup\ cum [i Apostolul Pavel ne `ndeamn\ zicând:
Sl\vi]i-L, dar, pe Dumnezeu `n m\dularele voastre. O astfel de slav\ cere Dom-
nul de la cei care cred `n El [i au fost cinsti]i cu darul `nfierii. Fiul, deci, `[i sl\ve[te
tat\l; [i dac\ Eu sunt Tat\, unde este slava? Cinste aduce lui Dumnezeu, a[a cum
se zice [i la Paremii, «cel care cinste[te pe Dumnezeu din ostenelile lui cele drepte
[i-I aduce prinos din roadele drept\]ii lui» (Par. 3, 9)”.
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urmeaz\ s\ se `mp\rt\[easc\ nu devine automat, `n acel moment,
de]in\tor al sfin]eniei [i al `nfierii. Din rug\ciunile Sfintei Liturghii
se `n]elege mai mult faptul c\ cel ce vrea s\ se `mp\rt\[easc\ se
afl\, deja, pe drumul dobândirii virtu]ilor care au ca scop unirea cu
Hristos35. Din a doua Rug\ciune a Frângerii afl\m c\ Dumnezeu ne
d\ Harul `nfierii, „prin baia na[terii celei de a doua”36. Prin practi-
carea virtu]ilor, cre[tinul face posibil\ lucrarea acestui Har `n el,
spre a se uni cu `nsu[i Izvorul Harului. Evolu]ia vie]ii virtuoase a asce-
tului se `mplete[te cu evolu]ia vie]ii lui sacramentale sau, chiar, se
identific\ cu ea. De la Botez primim „demnitatea `nfierii”37, ca s\ ne
putem apropia prin lucrarea virtu]ii de Tat\l38. 

Cu toate acestea, lucrarea virtu]ilor, ca [i condi]ie a dumnezeie[tii
`mp\rt\[iri, nu trebuie s\ creeze impresia gre[it\ c\ trupul [i sângele
lui Hristos ni se ofer\ ca r\splat\ pentru virtu]ile noastre. Acest
adev\r `l dovede[te observa]ia Sfântului Vasile cel Mare, cum c\ vi-
novat de sângele lui Hristos este „cel care r\mâne nelucr\tor [i f\r\
folos dup\ `mp\rt\[ire, pentru c\ nu m\nânc\ [i bea spre pomenirea
lui Iisus Hristos, Care pentru noi a murit [i a `nviat”39. Nu numai
lipsa virtu]ilor `l face nevrednic de ~mp\rt\[ire pe om, ci [i virtutea
care nu se lucreaz\ ca r\spuns la iubirea jertfelnic\ a lui Hristos.
Frica cre[tinului `n fa]a Sfântului Potir este s\ nu tr\deze aceast\
iubire, adic\ s\ nu r\mân\ nelucr\tor fa]\ de moartea [i `nvierea Dom-
nului. Aducerea-aminte descoper\ nesfâr[ita iubire a lui Dumnezeu
pentru omul chemat la ~mp\r\]ia Lui, dar [i p\catul [i nemul]umirea
omului40. Anamneza ]ine pe credincios `n stare de trezvie, ca s\
nu cad\ rob al uit\rii [i nep\s\rii [i, „din neaten]ia min]ii sau din
preocuparea cu de[ert\ciuni, c\zând din iubirea lui Dumnezeu,
s\ devin\ ru[ine pentru Hristos”41.

Cine are fric\ [i iube[te pe Dumnezeu `nseamn\ c\ [i crede `n

El. Credin]a `n cuvântul lui Dumnezeu „Acesta este trupul meu (...)”

35 Vezi Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, Cap. XXXVI, PG

150, 448D: „C\ci cele sfinte sunt `ng\duite numai celor sfin]i. Sfin]i sunt numi]i

aici nu numai cei des\vâr[i]i `n virtute, ci [i cei ce se str\duiesc spre des\vâr[ire,

dar nu au atins-o `nc\”.
36 Sfântul Vasile cel Mare, Sfânta Liturghie, PG 31, 1645Β.
37 Ibidem, 1645C. 
38 Idem, Omilie la psalmul XXXIII, 8, PG 29, 372Β.
39 Despre Botez, Cuv. III, 3, PG 31, 1577Α. 
40 Regulile mari, „~ntrebarea III”, 3, PG 31, 913CD .
41 Ibidem, 916Β. 
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[i `n celelalte asem\n\toare din Evanghelie creeaz\ convingerea

c\ `n Sfântul Potir se afl\ `nsu[i Hristos, spune Sfântul Vasile. Prin

credin]\, cre[tinul se convinge de m\re]ia slavei Cuvântului [i, `n

acela[i timp, se minuneaz\ de smerenia covâr[itoare [i ascultarea

Fiului lui Dumnezeu, spre folosul vie]ii sale. Pentru aceast\ iubire

jertfelnic\ nu a[teapt\ de la noi r\splat\, ci „se mul]ume[te doar

s\-L iubim pentru ceea ce ne-a dat”42. Astfel, vârful virtu]ii, iubirea,

dep\[ind orice sens moralist, este unirea cu Dumnezeu `n Sfânta

Cuminecare. Aici, Dumnezeu se ofer\ omului [i omul lui Dumnezeu.

Hristos se ofer\ pentru om [i omului „`ncât cel care vie]uie[te s\ nu

mai vie]uiasc\ pentru el, ci pentru Cel care a murit [i a `nviat pentru

el”43. ~mp\rt\[irea cu Trupul [i Sângele lui Hristos presupune adu-

cerea-aminte de lucrarea Lui pentru noi, fiindc\, astfel, [i omul se

sensibilizeaz\ [i tr\ie[te pentru iubirea Celui Care S-a jertfit [i Se

ofer\ acestuia. De aceea, dup\ Anamnez\ urmeaz\, imediat, Anafo-

raua Liturgic\: „Ale Tale dintru ale Tale Ție `]i aducem de toate [i

pentru toate [i `n toate”44. 

Darul pe care l-am luat [i, pe care, `n acela[i timp, `l aducem

este ~nsu[i Hristos, „Cel ce aduce [i Se aduce”45. Bine`n]eles, asta

nu `nseamn\ c\ omul nu particip\ cu nimic. ~n rug\ciunile care

preced anaforaua liturgic\, preotul cere de la Dumnezeu s\ ne cure]e

buzele [i s\ ne elibereze mintea din „orice amestecare trupeasc\”46,

`ncât, „cu toat\ frica [i con[tiin]a curat\”47, s\ aducem jertfa cea du-

hovniceasc\ [i f\r\ de sânge. De vreme ce jertfa este Hristos, ce sens

ar mai fi avut s\ vrea s\-L aducem noi [i pentru noi f\r\ `ns\[i par-

ticiparea noastr\? Scopul jertfei lui Hristos este s\ ne dea puterea

[i [ansa de a ne jertfi. De aceea, jertfa liturgic\ are totdeauna dou\

semnifica]ii: una a jertfei Mielului lui Dumnezeu [i alta a jertfei noas-

tre celei vii, care este primit\ numai `mpreun\ cu Mielul48. „Una

42 Ibidem, 916Α. 
43 Idem, Regulile mici, „~ntrebarea CLXXII”, PG 31, 1196C. Vezi II Cor. 5, 14-15.
44 Sfântul Vasile cel Mare, Sfânta Liturghie, PG 31, 1637D.
45 Vezi Ene Branişte, „Sfântul Vasile `n cultul cre[tin”, `n vol. Alexandru Elian

(coord.), Sfântul Vasile cel Mare. ~nchinare la 1600 de ani de la s\vâr[irea sa,

EIBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 246, unde se precizeaz\ c\ Rug\ciunea Imnului

Heruvic apar]ine Sfântului Vasile cel Mare.
46 Sfântul Vasile cel Mare, Sfânta Liturghie, PG 31, 1636Α.
47 Ibidem, 1632D.
48 Dumitru St\niloae, op. cit., p. 240.
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este jertfa, Hristos, [i moartea dup\ El a sfin]ilor”49. ~ns\[i moartea

de bun\voie, care este jertfa noastr\, `nvrednice[te pe cre[tin s\ aduc\

jertfa cea f\r\ de sânge. Deci, numai dac\ noi ne afl\m `n stare de

jertf\. Atât de mare este darul de jertf\, spune Sfântul Vasile, `ncât

nu poate s\-l aduc\ oricine, ci numai cel care s-a `nvrednicit s\ fie fiu

al Lui50, „cel care a devenit casnic al lui Dumnezeu prin virtute”51.

Jertfele legii mozaice pre`nchipuiau jertfa cea una, dar [i jertfa noas-

tr\ duhovniceasc\, pentru c\ „toat\ `nv\]\tura despre jertfe [i adu-

cerile de tot se cuprinde `n `nv\]\tura despre mil\ [i iubire”52. ~n

locul berbecului oferim „partea ra]ional\ a sufletului ne`mpr\[tiat\ `n

grijile p\mânte[ti”53, `n locul seului mielului „simplitatea purt\rilor

izvorât\ din sufletul f\r\ de r\utate”54, [i `n locul sângelui anima-

lului „partea poftitoare [i cea irascibil\ a sufletului”55. Aducerea ca

jertf\ din partea noastr\ a celor trei puteri ale sufletului pe jertfel-

nicul cel nev\zut rezum\, de fapt, toat\ lupta omului pentru cur\-

]area de patimi [i dobândirea virtu]ilor. 

Este dovad\ c\ anaforaua (aducerea, oferirea) liturgic\ este legat\

organic de anaforaua (aducerea, oferirea) ascetic\ a vie]ii noastre

lui Dumnezeu [i aproapelui. Nimic `n Sfânta Liturghie nu este for-

mal. Simbolul, [i aici, precum `n toat\ via]a sacramental\ a Bisericii,

nu `nlocuie[te, ci descoper\ realitatea prezen]ei lui Hristos cu `ntreaga

lui lucrare56. De aceea, omul virtuos, „care iube[te mai presus de orice

pe Dumnezeu, iube[te foarte mult toate simbolurile lui Dumne-

zeu”57. Simbolurile `n Sfânta Liturghie sunt chemarea la participare

[i la deslu[irea tainei. Sunt urmele v\zute ale mult doritului Mire, care

atrag miresele `ndr\gostite `n cur]ile Lui58. R\spunsul, chemarea sim-

bolurilor, se realizeaz\ nu numai prin prezen]a noastr\ la cele-

brarea tainei, ci [i cu via]a de virtute. Credinciosul nu este prezent

49 Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire la Profetul Isaia, PG 30, Cap. I, 169B.
50 Omilie la psalmul XXVIII, 1, PG 29, 281C. 
51 Omilie la psalmul CIV, 3, PG 30, 109A. 
52 Idem, Tâlcuire la Profetul Isaia, PG 30, Cap. I, 27, 172BC. 
53 Ibidem, 26, 12168C-169A. 
54 Ibidem, 169A.
55 Ibidem.
56 Pr. prof. Alexander Schmemann, Pentru via]a lumii. Sacramentele [i Orto-

doxia, traducere de pr. Aurel Jivi, EIBMBOR, Bucure[ti, 2001, p. 174.
57 Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire la Profetul Isaia, PG 30, Cap. I, 28, PG 30, 173Β.
58 Ibidem.
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doar `n loca[ul Bisericii, ci [i `n Biserica interioar\ a inimii, „când `n-

vinge toate `ndemnurile la r\u [i este preocupat totdeauna de cele

care conduc la virtute”59. ~mpreun\ cu pâinea [i vinul, pe care le aduce

la jertfelnicul v\zut, aduce [i jertfa vie, jertfa de laud\ [i slujba cu-

vânt\toare, adic\ „duhul `nfrânt”60 [i „m\dularele noastre ca arme

ale drept\]ii lui Dumnezeu”61, „`nnoindu-[i mintea”62. Când se accen-

tueaz\ c\ jertfa noastr\ nu este primit\ la Altar, dac\ nu ar\t\m

iubire fa]\ de aproapele nostru (Mt. 5, 23-24)63, nu `nseamn\ c\

Dumnezeu impune vreo m\sur\ pedagogic\ omului. ~n esen]\,

lipsa lep\d\rii de sine, care este condi]ia iubirii aproapelui, trans-

form\ pâinea [i vinul `n simboluri goale, adic\ desparte simbolul

de realitatea pe care trebuie s\ o descopere. ~n acest caz omul ofer\

simbolul [i nu via]a lui. O oferire a pâinii [i a vinului f\r\ via]a

ascetic\ a virtu]ii este c\dere `n `nchinarea formal\ a Vechiului Tes-

tament. Dumnezeu nu cere de la noi vreo jertf\ material\, ci cere

„p\timirea `n luptele pentru via]a virtuoas\ [i opunerea pân\ la

moarte fa]\ de p\cat”64. ~n a treia Rug\ciune a S\rut\rii P\cii se

subliniaz\ exact acest adev\r: c\ `n Sfânta Liturghie, „sângele nu este

al legii, (...) iar oaia este duhovniceasc\ [i cu]itul este cuvânt\tor”65.

Prin urmare, de vreme ce jertfa Noului Testament este adev\rat\,

pentru c\ Hristos se afl\ ne`ncetat `n stare de jertf\ pe jertfelnicul cel

mai presus de ceruri, este necesar ca [i simbolurile aducerii noas-

tre, pâinea [i vinul, s\ reflecte adev\rata noastr\ jertf\ duhovni-

ceasc\66. ~n primele dou\ Rug\ciuni ale S\rut\rii P\cii, care preced

Anaforaua liturgic\, preo]ii se roag\ st\ruitor ca Dumnezeu s\ d\-

ruiasc\ lor [i credincio[ilor, iubire cuprinz\toare, iubire fr\]easc\

sincer\, pace, cur\]ire de viclenie, de r\utate, de f\]\rnicie [i ]inere

59 Idem, Epistola II, 4, PG 32, 229Β.
60 Idem, Regulile mici, „~ntrebarea CCLXV”, PG 31, 1264Α. 
61 Idem, Despre Botez, „~ntrebarea I”, 1, PG 31, 1581Β. 
62 Ibidem, „~ntrebarea VIII”, 1, PG 31, 1601D. Vezi idem, Sfânta Liturghie, PG

31, 1636Α. 
63 Idem, Regulile mici, „~ntrebarea CLXV”, PG 31, 1261D- 1264Α. 
64 Idem, Omilie la psalmul CXIV PG 30, 109BC.
65 Idem, Sfânta Liturghie, PG 31, 1636Α. 
66 Ibidem, 1632D: „(…) ca s\ devenim vrednici a-Ți aduce daruri [i jertfe (…)”.

P\rintele St\niloae subliniaz\ c\ `n Sfânta Liturghie se face deosebire `ntre daruri

[i jertfa noastr\ duhovniceasc\ [i c\ primele nu sunt primite f\r\ cea de-a doua.

Vezi Dumitru St\niloae, op. cit., p. 396.
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de minte a r\ului, necesare „pentru a participa f\r\ de osând\ la

darul cel nemuritor [i ceresc”67. Darurile de pâine [i vin, care se pre-

schimb\ `n Trupul [i Sângele lui Hristos, sunt simboluri ale slujbei

noastre cuvânt\toare din interiorul nostru. Cel care este am\git de

patimile ira]ionale (necuvânt\toare) ofer\ o slujb\ necuvânt\toare,

pe când slujb\ cuvânt\toare ofer\ „cel care, având partea ra]ional\

(cuvânt\toare) a sufletului s\n\toas\ [i voin]a bun\, se `ngrije[te mult

s\ urmeze [i s\ s\vâr[easc\ totdeauna [i `n tot locul ceea ce este

pl\cut lui Dumnezeu”68. 

Dup\ ce pâinea [i vinul, simboluri ale jertfei noastre duhovnice[ti,

au fost primite pe jertfelnicul cel mai presus de ceruri, ne sunt `napo-

iate preschimbate `n Trupul [i Sângele lui Hristos. Aceasta dovede[te

c\ `n Taina Sfintei Euharistii nu `ncape formalism [i c\ preschimbarea

Darurilor `n Trupul [i Sângele lui Hristos este `n direct\ leg\tur\

cu preschimbarea noastr\ prin virtute. De altfel, transformarea Da-

rurilor n-ar avea sens, dac\ nu ne-am transforma [i noi, pentru c\

`n Mielul care se jertfe[te `n fa]a Tat\lui se concentreaz\ `ntreaga fire

uman\. De aceea, preotul se roag\ `n epicleza liturgic\ s\ vin\ Du-

hul Sfânt, mai `ntâi, „peste noi” [i, apoi, „peste darurile ce sunt pus

`nainte”69. Scopul real al transform\rii Cinstitelor Daruri este s\ de-

venim „de un chip cu Hristos”70. 

De asemenea, ceea ce arat\ leg\tura organic\ dintre transforma-

rea cinstitelor Daruri [i transformarea noastr\ duhovniceasc\ este

faptul c\ Sfântul Vasile invoc\ Sfântul Duh, nu numai ca s\ sfin]easc\

pâinea [i vinul, ci [i „s\ le arate Sfinte sfin]ilor”71. Ar\tarea presupune

vederea duhovniceasc\ a credin]ei72, drept pentru care dup\ epi-

clez\ [i transformarea Darurilor, preotul m\rturise[te epifania iubirii

[i a vie]ii: „Trupul [i Sângele lui Emanuil Dumnezeul nostru, acesta

67 Sfântul Vasile cel Mare, Sfânta Liturghie, PG 31, 1633CD [i 1636Α.
68 Idem, Regulile mici, „~ntrebarea CXXX”, PG 31, 1236C. 
69 Idem, Sfânta Liturghie, PG 31, 1640Α.. 
70 Ibidem, 1648Α. 
71 Ibidem, 1640Α. 
72 Vezi Sfântul Nicolae Cabasila, op. cit., Cap. XXXIX, PG 150, 453Β. Dumitru

St\niloae, op. cit., p. 484: „Cel care crede cu adev\rat vede Trupul lui Hristos `n

pâinea [i Sângele Lui, `n vinul Sfintei ~mp\rt\[anii. Ele au trecut `n planul de lu-

min\ a lui Hristos, care `nconjoar\ Trupul Lui `nviat. (…) Dar pentru aceast\

vedere se cere credin]\”.
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este cu adev\rat”. Poporul r\spunde „Amin”. Și preotul continu\

m\rturisirea: „Cred, cred, cred [i m\rturisesc pân\ la ultima su-

flare (...)” 73. Credin]a liturgului c\ `n Sfântul Potir se afl\ Trupul [i

Sângele lui Emanuil este empiric\. El `nsu[i, dup\ ce a gustat [i a

sim]it dulcea]a dumnezeiasc\, poate s\ m\rturiseasc\74. Aceasta nu

este credin]a primar\ ce o are catehumenul `nainte de Botez, este cre-

din]a-vedere la care se ajunge prin filosofia practic\ [i teologic\.

Credin]a-experien]\ este, `n morala ortodox\, punctul unde via]a

virtu]ii [i via]a sacramental\ se identific\, deoarece ra]iunile lui Dum-

nezeu din f\pturi [i Sfânta Liturghie nu conduc pe om la fericirea

ve[nic\ pe drumuri diferite75. Dimpotriv\, abordarea crea]iei ca [i

cuvânt al iubirii lui Dumnezeu este `ns\[i oferirea (anaforaua) litur-

gic\. Aceast\ dimensiunea cosmologic\ a virtu]ii se identific\ cu di-

mensiunea euharistic\ a crea]iei. Zidirea exist\ ca „[coal\ a virtu]ii”76,

`n m\sura `n care acesta o ofer\ euharistic lui Dumnezeu.

Dup\ `mp\rt\[irea cu Trupul [i Sângele Domnului, credin]a trece

la un stadiu nou, deoarece `mp\rt\[irea se face „spre `nmul]irea vir-

tu]ii [i a des\vâr[irii”77, ceea ce denot\ c\ Sfânta Euharistie acord\

73 Sfântul Vasile cel Mare, Sfânta Liturghie, PG 31, 1652ΑΒ. ~n continuare,

urmeaz\ o m\rturisire-anamnez\, unde se face referire sinoptic\ la faptul c\

acest Trup d\t\tor de via]\ este acela[i cu Cel al Domnului Iisus Hristos, cu care

a s\vâr[it `ntreaga lucrare a mântuirii noastre.
74 Idem, Tâlcuire la Profetul Isaia, Cap. V, 175, PG 30, 412C: „De aceea, cel

care gust\ din El [i are experien]a acestei preapl\cute [i dulci desf\t\ri spune:

Gusta]i [i vede]i c\ bun este Domnul. Cel care nu crede `n Domnul Iisus spune

la dulce amar”.
75 Idem, Epistola VIII, 12, PG 32, 265C: „«Ferici]i cei cura]i cu inima c\ aceia

vor vedea pe Dumnezeu.» Și s\ nu crede]i fra]ilor c\ ~mp\r\]ia cerurilor este

altceva decât `n]elegerea adev\rat\ a f\pturilor, pe care dumezeie[tile scripturi o

numesc fericire”. Sfânta Liturghie, PG 31, 1641D: „Iar pe noi cei de aici (din lu-

mea aceasta), care ne `nchin\m Ție, p\ze[te-ne `n credin]a Ta [i ne c\l\uze[te `n

~mp\r\]ia Ta”.
76 Idem, Omilia XXI, Despre faptul c\ nu trebuie s\ ne alipim de cele lume[ti,

5, PG 31, 549A. 
77 Expresia este preluat\ din textul grec al Rug\ciunii a doua, atribuite Sfân-

tului Vasile cel Mare, din Rânduiala Sfintei ~mp\rt\[iri. Aceast\ rug\ciune figu-

reaz\ [i `n traducerea româneasc\ a Rânduielii Sfintei ~mp\rt\[iri, dar, ca fiind a

[asea, iar expresia „spre `nmul]irea virtu]ii [i a des\vâr[irii”, traducere mot à mot

a expresiei grece[ti εἰς αὔξησιν ἀρετῆς καὶ τελειότητος, este redat\ `n versiunea

româneasc\ sub forma „spre `nmul]irea faptei celei bune [i a des\vâr[irii”.
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virtu]ii dinamism infinit [i `nt\re[te pe asce]i `n toate stadiile virtu]ii78,

adev\r reliefat [i de Sfântul Vasile, când spune: „Pentru cel care `na-

inteaz\ `n virtute nu exist\ clip\ `n care s\ nu se transforme”79.

Aceast\ cre[tere `n virtute nu se limiteaz\ doar la o dobândire treptat\

a unor virtu]i anume, ci constituie transformare [i schimbare onto-

logic\. ~naintarea `n virtute este, de fapt, progres `n unirea euharis-

tic\ cu Hristos, motiv pentru care se [i repet\ participarea noastr\

la Sfânta Liturghie, `ncât, de fiecare dat\, pe m\sura credin]ei [i a

nevoin]ei ascetice, s\ urc\m la un nou stadiu al virtu]ii [i des\-

vâr[irii. Cele dou\ ecfonise de la sfâr[itul Sfintei Liturghii: „Merge]i `n

pace” [i „Și iar\[i merge]i `n pace”80 exprim\ faptul c\ urmarea Dum-

nezeie[tii ~mp\rt\[iri este pacea „care covâr[e[te toat\ mintea”81.

Dac\ aceasta str\juie[te inimile noastre, „putem s\ evit\m tulbura-

rea [i confuzia patimilor”82. Aceast\ des\vâr[it\ binecuvântare a lui

Dumnezeu lucreaz\ `n om „statornicia p\r]ii conduc\toare a sufle-

tului”83 [i este condi]ia [i izvorul oric\rei virtu]i84. Ea `i ]ine pe credin-

cio[i „netulbura]i `n orice situa]ie prin râvna spre faptele bune”85.

Faptul c\ Sfântul Vasile vorbe[te despre pace, atât `n Constitu]iile

Ascetice, cât [i `n textul Sfintei Liturghii, nu `nseamn\ c\ este vorba

de dou\ feluri de pace, una pe care o primim ca binecuvântare `n

Sfânta Liturghie [i una pe care o dobândim ca izbând\ a luptelor

ascetice. Pacea este una [i este `nsu[i Hristos „care a f\cut, din

cele dou\, una, ca pe cei doi s\-i zideasc\ `ntr-un om nou”86. 

Asce]ii ofer\ `n Sfânta Liturghie `ntreaga lor lupt\ ascetic\ de

dobândire a virtu]ilor. Ei nu omoar\ m\dularele cele p\mânte[ti

numai `n timpul Sfintei Liturghii, ci `n tot timpul vie]ii lor. De ase-

menea, pentru cre[tini, anamneza (aducerea-aminte) iconomiei lui

78 Sfântul Nicolae Cabasila, op. cit., Cap. XXXVI, PG 150, 448D.
79 Sfântul Vasile cel Mare, Omilie la psalmul XLIV, 1, PG 29, 389C.
80 Idem, Sfânta Liturghie, PG 31, 1656ΑΒ. 
81 Idem, Omilie la psalmul XXIX, PG 29, 320Α. Vezi Φιλ. 4, 7.
82 Ibidem.
83 Idem, Omilie la psalmul XIV, PG 29, 305Α. 
84 Idem, Constitu]iile ascetice, cap. IV, PG 31, 1348Α: „T\ierea patimilor duce

la netulburarea [i lini[tea sufletului, iar lini[tea sufletului este izvor prea roditor

al virtu]ilor”.
85 Idem, Omilie la psalmul XXIX, PG 29, 320Β
86 Idem, Omilie la psalmul XLV, PG 29, 432Α. Omilie la psalmul XXXIII, 10,

PG 29, 376C. Efes. 2, 14 -15.
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Hristos pentru ei nu constituie doar parte din textul liturgic, ci [i
for]a motrice a ascezei virtu]ii `n via]a de zi cu zi. Ceea ce caracte-
rizeaz\ pe cei care se `mp\rt\[esc cu Trupul [i Sângele lui Hristos,

spune Sfântul Vasile cel Mare, este „p\strarea ne`ncetat\ a pome-
nirii” acestei iconomii, pentru ca s\ „nu mai tr\im pentru noi”, ci
pentru Hristos87. Prin urmare, pacea este rodul particip\rii noastre
vii la jertfa cea mai presus de ceruri din Sfânta Liturghie [i toat\
vie]uirea cre[tin\ este prelungirea Sfintei Liturghii. Via]a virtuoas\
este aducere liturgic\ [i, totodat\, Liturghie dup\ Liturghie. Oferim lui

Dumnezeu, ca jertf\, lupta noastr\ pentru dobândirea p\cii duhov-
nice[ti, nimicind dorin]a c\rnii, iar El „`ncununeaz\ inimile noastre
cu pacea cea din cer”88 [i ne d\ruie[te `nger pa[nic, „care ne pov\-
]uie[te la toat\ lucrarea cea bun\”89. Și aceast\ pace, fiind dar mai

presus de lume [i „nu are hotar”90, constituie premiza unui nou sta-
diu al virtu]ii, deci a unei noi [i mai des\vâr[ite jertfe cuvânt\toare
`n Dumnezeiasca Liturghie91. Astfel, „cei care s-au `nvrednicit s\ se

`mp\rt\[easc\ cu cere[tile [i `nfrico[\toarele taine merg din putere
`n putere”92. 

Concluzionând, Sfânta Liturghie ofer\ virtu]ii o dimensiune es-

hatologic\. De vreme ce lupta de cur\]are a patimilor [i de practi-

care a virtu]ilor este legat\ organic de Sfânta Liturghie, ca preg\tire

[i, `n acela[i timp, ca prelungire a acesteia, `nseamn\ c\ virtutea

constituie participare la eshaton [i la via]a viitoare. 

Sfântul Vasile vorbe[te bine`n]eles [i de r\splata93 [i de pedeapsa

pe care o va lua fiecare pentru virtu]ile sau p\catele lui, dar cu

87 Idem, Regulile morale, Regula LXII, cap. 22, PG 31, 869Β. 
88 Idem, Sfânta Liturghie, PG 31, 1629C. Omilie la psalmul XXVIII, PG 29,

305Α: „Dup\ ce omul devine statornic `n lucrarea faptelor bune, se `nvrednice[te

de binecuvânt\rile lui Dumnezeu. Se pare c\ cea mai des\vâr[it\ dintre binecu-

vânt\ri este pacea, care este o stare de echilibru a p\r]ii conduc\toare (ra]ionale)

a sufletului, astfel `ncât omul pa[nic este caracterizat de o bun\cuviin]\ a pur-

t\rilor. ~ns\, cel care este luptat de patimi nu a primit, `nc\, pacea lui Dumnezeu,

pe care Domnul a dat-o ucenicilor S\i [i, care, fiind mai presus de orice minte,

p\ze[te sufletele celor vrednici. Aceasta o dore[te Apostolul Bisericilor zicând: «Har

vou\ [i pacea s\ se `nmul]easc\» (I Pt. 1, 2)”.
89 Idem, Sfânta Liturghie, PG 31, 1653Α. 
90 Idem, Tâlcuire la Profetul Isaia, PG 30, Cap. IX, 226, 513Α
91 Vezi Dumitru St\niloae, op. cit., p. 470.
92 Sfântul Vasile cel Mare, Sfânta Liturghie, PG 31, 1656Β.
93 Idem, Omilia XXI, Despre faptul c\ nu trebuie s\ ne alipim de cele lume[ti,

5, PG 31, 549Β.
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scop pedagogic94. Nimic juridic nu exist\ `n morala ortodox\, fi-

indc\ particularitatea dimensiunii eshatologice a virtu]ii provine din

`ns\[i caracterul ontologic al ei95. R\splata pentru virtu]i va fi `ns\[i

descoperirea frumuse]ii acestora, care se `mpreun\-`mpletesc de pe

acum cu firea noastr\96. Tâlcuind pe profetul David, Sfântul Vasile

accentueaz\ urm\torul adev\r: „Cel care [i-a `mplinit omul cel l\-

untric cu toat\ des\vâr[irea virtu]ii (...) [i pe cel practic [i l-a des\-

vâr[it prin faptele bune ale trupului locuie[te `n muntele cel sfânt”97.

Muntele Sfânt este Biserica cea cereasc\98, pe care a `mp\cat-o Hristos

cu cea p\mânteasc\, „prin sângele crucii lui”99. ~n Sfânta Euharistie,

credinciosul are experien]a evenimentului prin excelen]\ ecleziologic,

a desf\t\rii de bun\t\]ile „pe care ochiul nu le-a v\zut, urechea nu le-

a auzit [i la inima omului nu s-au ridicat”100. Se `n]elege, lesne, c\

desp\r]irea virtu]ii de via]a liturgic-euharistic\ reduce virtutea la

un fenomen moralizator, iar Sfânta Liturghie la formalism. De ase-

menea, denatureaz\ sensul eshatologiei, `ncât fericirea ~mp\r\]iei

lui Dumnezeu este interpretat\ ca r\splat\ viitoare pentru virtute.

~n realitate, prin credin]\ ne desf\t\m de bunurile ~mp\r\]iei „ca deja

prezente”101. Fericirea nu este ceva de care cei virtuo[i se vor bucura

`n viitor, ci o gust\ `n prezent [i acest gust le provoac\ ne`ncetata

fl\mânzire [i `nsetare de dreptate102. ~nsu[i caracterul eshatologic

94 Omilie la psalmul XXXIII, 6, PG 29, 365Β: „Dac\ frica nu ne instruie[te

via]a, este cu neputin]\ s\ dobândim sfin]enia `n trup”. 
95 Prin caracter ontologic al virtu]ii se `n]elege faptul c\ virtutea este energie

necreat\ a lui Dumnezeu s\dit\ `n om de la crea]ie. Virtutea are caracter onto-

logic pentru c\ Harul este ontologic pentru om. 
96 Idem, Omilia XXI, Despre faptul c\ nu trebuie s\ ne alipim de cele lume[ti,

5, PG 31, 549Β: „Și virtu]ile pot fi considerate proprietatea noastr\, atunci când,

cu grij\, sunt unite ca-ntr-o ]es\tur\ cu firea noastr\ (...). Iar când ne gr\bim s\

mergem spre cealalt\ via]\, acestea `naintea noastr\ ajung [i-l unesc cu `ngerii pe

cel ce le-a dobândit [i str\lucesc ve[nic sub privirile Creatorului”.
97 Idem, Omilie la psalmul XIV,1-2, PG 29, 253ΑD.
98 Ibidem, 253Α. 
99 Idem, Omilie la psalmul XXXIII, 10, PG 29, 376C. Vezi [i Col. 1, 20.
100 Idem, Sfânta Liturghie, PG 31, 1652D [i 1656D.
101 Idem, Despre Sfântul Duh c\tre Amfilohie de Iconiu, Cap. XV, 36, PG 32, 132Β.
102 Idem, Omilie la psalmul XXXIII, 6, PG 29, 364C - 365B: „Deoarece Domnul

nostru este adev\rata pâine [i trupul Lui este adev\rata mâncare, este necesar s\

gust\m inteligibil pl\cerea desf\t\rii acestei pâini. (…) Gusta]i, a spus, [i nu v\

s\tura]i, pentru c\ acum cunoa[tem `n parte adev\rul [i vedem ca prin oglind\ [i
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al virtu]ii asigur\ [i dinamismul ei, `ntre virtute [i fericirea ~mp\-

r\]iei neexistând distan]\ de timp. 

Via]a `n Hristos este viitoare, dar ne bucur\m de ea de acum prin

virtute [i Sfintele Taine103. N\dejdea cre[tin\ nu este o autosugestie

de natur\ psihologic\, pentru c\ are temei `n experien]a arvunei.

Credin]a cre[tin\ este experien]a «`n parte» a celor viitoare [i n\-

dejdea este a[teptarea deplin\t\]ii. Stihul „fericit b\rbatul care n\d\j-

duie[te `n El” (Ps. 33) nu exprim\ vreo recompens\ viitoare a celui

ce n\d\jduie[te `n Domnul, ci fericirea prezent\ pe care se `nte-

meiaz\ [i n\dejdea lui104. Ca atare, n\dejdea este `nso]it\ totdeauna

de bucurie105, care nu provine doar din promisiunile bunurilor ve[-

nice, ci din pregustarea acestora, prin participarea la Sfintele Taine106.

Fiecare este st\pânit de aceast\ fericit\ n\dejde, `n m\sura `n care

aduce lui Dumnezeu jertfa cea cuvânt\toare. De aceea, Sfântul Vasile

accentueaz\ faptul c\ „nu poate avea aceast\ bucurie care vine de

la Dumnezeu orice suflet”107. Fericirea cea cereasc\ se na[te `n su-

fletele care s-au poc\it [i au plâns pentru p\catele lor108, deci s-au

`ntors de la p\cat la virtute. De aceea, nici Sfântul Apostol Pavel „nu

`ndeamn\ pe oricine la a se bucura totdeauna”109. Aceast\ virtute110

este „cel mai des\vâr[it dintre bunurile duhovnice[ti”111, la care ajunge

cel care „nu mai tr\ie[te `n trup, ci are pe Hristos tr\ind `n el”112.

102 ghicitur\. Va veni vremea, `ns\, când arvuna de acum [i aceast\ pregustare a

Harului se va `mplini `n desf\tarea des\vâr[it\. (…) De aceea, zice: Gusta]i ca s\

deveni]i ferici]i, pururea `nsetând [i fl\mânzind de dreptate!”
103 Idem, Omilia XX, Despre smerenie, PG 31, 532Α: „S\ ceri via]a `n Hristos,

cea viitoare, a c\rei arvun\ avându-o, deja `n aceasta suntem, vie]uind `n `ntre-

gime prin Harul [i Darul lui Dumnezeu”.
104 Idem, Omilie la psalmul XXXIII 6, PG 29, 365Β: „Aceast\ experien]\, zice,

(a cuvântului lui Dumnezeu) ne cheam\ ne`ncetat la dorin]a cea neostoit\. De

aceea, zice: Gusta]i (…) Fericit b\rbatul care n\d\jduie[te `n El!” 
105 Idem, Omilia IV, Despre mul]umire, 5, PG 31, 224C. 
106 Idem, Sfânta Liturghie, PG 31, 1652D: „S-a umplut gura noastr\ de veselie

[i limba noastr\ de bucurie prin `mp\rt\[irea cu Sfintele Tale Taine, Doamne”.
107 Omilie la psalmul XXIX, 7, PG 29, 321Α. 
108 Ibidem.
109 Idem, Despre mul]umire, 2, PG 31, 221Α. 
110 Ibidem, 217C: „Ce fel de virtute este aceasta ca ziua [i noaptea s\ petreci

`n desf\tare [i veselie? Cine poate s\ reu[easc\ aceasta, de vreme ce `n fiecare
clip\ suntem `nconjura]i de rele nesfâr[ite, care ]in sufletul `n triste]e?”.

111 Ibidem, 221Α.
112 Ibidem.

`n ghicitur\.
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Aceasta nu reprezint\ doar un succes moral sau ascetic, ci un eveni-

ment euharistic. Cel care are aceast\ experien]\ a ajuns `ntr-adev\r la

stadiul cel mai `nalt al jertfei cuvânt\toare, deoarece sufletul lui, dup\

ce s-a eliberat de orice leg\tur\ p\tima[\ a c\rnii, „nu mai este p\-

r\sit de aceast\ bucurie mare [i veselie, indiferent de succesiunile

diverse ale suferin]elor trupe[ti”113. Astfel, dep\[e[te stadiile inferi-

oare ale virtu]ii, pentru c\ nu o mai practic\ nici din fric\, nici pen-

tru plat\, ci din iubire fa]\ de Tat\l lui114. ~n acest context este u[or

s\ `n]elegem de ce „este cinstit\ `naintea Domnului moartea cu-

vio[ilor Lui”115.

113 Ibidem, 221Β. 
114 Idem, Regulile mari, „Introducere”, PG 31, 896Β: „Sau ne `ndep\rt\m de r\u

de frica pedepsei, [i astfel suntem `n starea de robi, sau, urm\rind câ[tigul din plat\,

adic\ ]inând poruncile pentru un beneficiu, ne asem\n\m cu simbria[ii, sau, pentru

binele `nsu[i [i din iubire fa]\ de Cel care ne-a dat nou\ legea, bucurându-ne c\

ne-am `nvrednicit s\ slujim un atât de bun [i sl\vit Dumnezeu, f\când astfel parte

din rândul fiilor”.
115 Idem, Omilie la psalmul CXV, 4, PG 30, 11Α: „Când sufletul cu via]\ curat\,

liber de `ntin\rile trupului, neavând pat\ sau sbârcitur\, sl\vit de luptele pentru

buna credin]\, `ncununat cu cununa drept\]ii [i prin toate acestea, fiind `mpodobit

preastr\lucit de frumuse]ea virtu]ii, va sta `n fa]a St\pânului [i Judec\torului tu-

turor, mai str\lucitor decât orice piatr\ scump\, datorit\ luminii Harului pe care a

dobândit-o, cum s\ nu fie moartea unui astfel de om cinstit\ `naintea Domnului?

S\ nu ne mai tânguim, deci, de plecarea din lumea aceasta a unor astfel de oa-

meni, ci mai degrab\ de na[terea [i petrecerea lor `n via]a aceasta!”


