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UNIREA TIMPULUI CU ETERNITATEA
~N DUMNEZEIASCA LITURGHIE

Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin ISTRATI

Sf=nta [i Dumnezeiasca Liturghie este s\v=r[it\ de c\tre Biseric\ `n fiecare zi
(cu c=teva excep]ii datorate postului [i ajun\rii complete). Ea este `ns\[i esen]a ru-
g\toare, mul]umitoare [i sacrificial\ a Bisericii care poart\ spre ve[nicie pe membrii
s\i `n Trupul mistic al lui Hristos. ~n Liturghie se realizeaz\ taina unirii lui Dum-
nezeu cu oamenii la modul plenar pe care omul acestei lumi `l poate primi. Ea
este izvorul harului eclesial care revars\ divers [i `nnoitor peste toat\ f\ptura [i ]inta
eshatologic\ spre ve[nicie.

1. Liturghia — realitate eshatologic\ lucr\toare `n timp

Liturghia este un rai spa]ial [i temporal care preg\te[te (pro/qesij) [i realizeaz\
tainic `n spa]iul libert\]ii umane ~mp\r\]ia lui Dumnezeu cea aspa]ial\ [i atem-
poral\. Prin ea `ncepe [i progreseaz\ spiritualizarea materiei care va fi des\v=r[it\
`n eshaton. Materia devine iubire [i jertf\, dar [i d\ruire de sine `ntre cei ce se iu-
besc. ~n Liturghie, cosmosul `ntreg devine jertf\ f\r\ de prihan\ `n Hristos care a
asumat `ntreaga f\ptur\ pentru a o uni cu Sf=nta Treime. Ea este starea [i pro-
cesul de `mbisericire a lumii, pentru c\ `n ea cosmosul devine Biseric\, iar uma-
nitatea devine Hristos. Aceast\ unire mai presus de fire a lui Hristos Cel r\stignit
[i `nviat cu oamenii `n Biseric\ este taina veacurilor prezente [i viitoare: „Taina
cea din veac ascuns\ neamurilor, iar acum descoperit\ sfin]ilor S\i, c\rora a voit
Dumnezeu s\ le arate care este bog\]ia slavei acestei taine `ntre neamuri, adic\
Hristos cel din voi, n\dejdea slavei” (Coloseni 1, 26-27).

Aceast\ tain\ se s\v=r[e[te `n interiorul Persoanei divino-umane a lui Hristos,
al C\rui Trup se extinde eclesial prin Duhul Sf=nt `n persoanele umane care ~l
iubesc cu iubire sf=nt\. Prin aceasta, persoana uman\ nu se dizolv\ `n Trupul lui
Hristos, ci umanitatea ei se des\v=r[e[te, devine ea `ns\[i prin unire [i rode[te
firesc lumina s\dit\ de Creator `n ea. 

Aceast\ tain\ a veacurilor cuprinde toate dimensiunile lumii create care par-
ticip\ la unirea cea de negr\it a omului cu Dumnezeu `n Hristos1. Toate stihiile

1 Schultz afirm\ apartenen]a anaforei Sf=ntului Vasile cel Mare, dar admite [i probabili-
tatea ca anafora Sf. Ioan Hrisostom s\ fie utilizat\ `n Antiohia secolului al cincilea, de[i
formula definitiv\ a acesteia s-a definitivat c\tre secolul al optulea; Vezi Hans Joachim
Schultz, The Byzantine Liturgy, Pueblo Publishing Company, New York, 1986, pp. 3-9.
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devin intervale create ale acestei iubirii reciproce [i n\sc\toare. Orice iubire ade-
v\rat\ este esen]ial n\sc\toare [i fundamental euharistic\. ~n ea, libertatea per-
soanei devine pricin\ [i resort de unire, iar unirea `nseamn\ rodire de fiin]\. Aceast\
realitate este valabil\ pentru iubirea dintre persoanele umane. Cu at=t mai mult,
fecunditatea spiritual\ a iubirii dintre om [i Dumnezeu. Aceast\ iubire nu scade
cu vremea, nu se `mpu]ineaz\ datorit\ distan]ei sau factorilor perturbatori, nu se
converte[te `n ur\ prin orgoliu, nu de dilueaz\ cu obi[nuin]a, ci cre[te `nnoitor [i
firesc, iar spa]iul, timpul [i celelalte nu fac altceva dec=t s\ poten]eze iubirea [i s\
o reverse asupra `ntregului univers care devine „c\mara de nunt\” a unirii Mirelui
Hristos cu mireasa – umanitatea iubitoare de Dumnezeu. 

A[adar timpul devine interval al iubirii reciproce, modul [i locul extensiei [i des-
f\[ur\rii acestei iubirii `n `ntreaga lume. Sfin]ii n-au transfigurat doar sinele prin
ascez\ [i rug\ciune, ci au schimbat la fa]\ lumea prin iubire. Sfin]enia este Schim-
barea la Fa]\ a umanit\]ii, `nceput\ `n Hristos [i continuat\ `n Trupul Lui eclesial.
Aceast\ transfigurare este permanent celebrat\ de Biseric\ [i manifestat\ interior
[i evident `n oameni prin minuni ale lui Dumnezeu „Cel de e minunat `ntru sfin]i”
(Psalm 67, 38). Biserica `ntreag\ este minunea unirii cu Dumnezeu, `n care ba(r)i-
erele lumii se rup pentru a primi o astfel de tain\ mai presus de fire. Orice no-
]iune de hotar `n via]a spiritual\ nu arat\ inaccesibilitatea ori concentra]ionarul, ci
este provocarea fiin]ei [i dorul interior de a progresa mereu „din slav\ `n slav\”,
de a intra „`n cur]ile Domnului” [i `n „loca[urile - monai” Casei lui Dumnezeu
(cf. Ioan 14, 2).

Oamenii au nevoie de timp pentru a primi [i a exprima iubirea lor fa]\ de se-
meni. Ba mai mult, au nevoie de timp pentru a dezvolta resorturile interioare ale
iubirii, mai ales dac\ au fost `ncerca]i de durere sau de ne`ncredere. Dumnezeu S-a
f\cut om pentru a sfin]i spa]iul [i timpul din interior. El putea s\ arate iubirea Lui
atemporal\ [i s\ o `mp\rt\[easc\ oamenilor `ntr-un fel. Dar prin faptul c\ El de-
vine timp [i spa]iu pentru noi, Hristos sfin]e[te timpul [i spa]iul, le concentreaz\
`n sine [i ele devin hristologice. Succesiunea temporal\ [i extensia spa]ial\ sunt
prin ~ntruparea Domnului moduri ale prezen]ei Lui `n crea]ie, chivote ale slavei
dumnezeie[ti. 

Liturghia este devenirea `ntru lumin\ a crea]iei. Dac\ `n prima zi a crea]iei, Dum-
nezeu cheam\ lumina din nefiin]\ la fiin]\, ca substrat al rodirii diversit\]ii create,
acest gest inaugural `[i v\de[te sensul `n ve[nicie, atunci c=nd materia va deveni
lumin\ spiritual\ creat\ unit\ `n mod nedesp\r]it cu lumina necreat\ a lui Dum-
nezeu. Transfigurarea crea]iei `n lumin\ este o eviden]\ cosmic\, chiar [i pentru
cercet\torii infiniturilor. Astfel, [tiin]a macrocosmosului vede asertoric prin ob-
serva]ie devenirea `ntru lumin\ a tuturor corpurilor cere[ti [i esen]a energetic\ a
crea]iei. De asemenea, analiza microscopic\ a materiei v\de[te consisten]a lumi-
noas\ a acesteia, reducerea lumii la str\fulger\ri infinitezimale de lumin\ (leptoni)
[i deci structura fotonic\ a universului. 

Antropologia umanit\]ii a dezvoltat aceast\ eviden]\ interioar\ a ra]iunii umane
[i a cl\dit conceptele de valoare, adev\r, frumuse]e, bine, pe temeiul luminii inte-
rioare s\dite de Dumnezeu `n omul zidit dup\ chipul S\u. Toate idealurile umani-
t\]ii `[i g\sesc izvorul `n c\utarea luminii interioare, `n d\ruirea luminii spirituale
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celorlal]i [i `n perpetuarea acestei lumini dup\ moartea fizic\, care este `ntunericul
vie]ii. Fiecare om este [i va fi judecat de Dumnezeu dup\ c=t\ lumin\ a str=ns `n inim\
[i a d\ruit-o celorlal]i. Constitu]ia luminoas\ a omului este de altfel criteriul jude-
c\]ii universale, `n care transparen]a de har a fiin]ei umane create pentru a foca-
liza [i transmite energia necreat\ [i ve[nic\ a lui Dumnezeu va fi pus\ `n balan]\
de Dumnezeul drept\]ii [i a iubirii. Putem spune a[adar c\ lumina este atmosfera
spiritual\ a umanit\]ii, substratul [i voca]ia ultim\ a lumii.

Din aceast\ perspectiv\, Liturghia este explozia spiritual\ de lumin\, izvorul lu-
minii cere[ti `n lume [i momentul `n care p\m=ntul `[i dezv\luie apartenen]a [i fi-
nalitatea pentru cer. ~n ea, via]a M=ntuitorului Hristos este retr\it\ comunional [i
liturgic, iar lumina lui Hristos Cel `nviat se revars\ peste Biseric\ [i peste lume, gr\-
bind r\s\ritul eshatologic al ~mp\r\]iei luminii celei necreate: „Eu, Lumin\ am venit
`n lume, ca tot cel ce crede `n Mine s\ nu r\m=n\ `ntuneric” (Ioan 12, 46).

Vom `ncerca s\ punem `n lumin\ c=teva aspecte ale temporalit\]ii luminoase a
Liturghiei [i semnifica]ia lor pentru Biseric\ [i pentru a `n]elege taina crea]iei.
Orice act hermeneutic este de altfel o profe]ie tainic\ a marii hermeneutici uni-
versale care se va `mplini la Judecata de apoi [i orice `n]elegere este un pas `nainte
pe calea luminii ve[nice. Duhul Sf=nt este de altfel „Duhul `n]elepciunii [i Duhul
`n]elegerii” (Isaia 11, 2).

O analiz\ istoric\ a originii [i dezvolt\rii ritualului Sfintei Liturghii poate dez-
v\lui unele resorturi semantice, simbolice [i mistagogice `n acest demers. Deoarece
literatura despre Sf=nta Liturghie este imens\, ne vom limita doar la a contura o
hermeneutic\ a Liturghiei din perspectiva temporalit\]ii eclesiale [i a raportului pe
care timpul creat `l are cu eternitatea lui Dumnezeu.

Trebuie spus `ns\ c\ Jertfa euharistic\ nu poate fi g=ndit\ f\r\ evenimentul
m=ntuitor al Cinei celei de Tain\, `n care Hristos consacr\ p=inea [i vinul [i le d\-
ruie[te ucenicilor spun=nd: „Acesta este Trupul Meu” (Matei 26, 26) [i „Acesta este
S=ngele Meu”. Aceste cuvinte sunt matricea teologic\ `n care Jertfa lui Hristos,
Dumnezeu [i Om, pe Cruce `[i dezv\luie finalitatea. Prin moartea [i ~nvierea lui
Hristos, Trupul S\u devine izvorul adev\rat [i ve[nic al Dumnezeirii `mp\rt\[ite
lumii `n Biseric\. Iisus este Izvorul de via]\ al lumii [i al istoriei, iar aceast\ via]\
ve[nic\ (prin har) se prime[te `n ritualul nes=ngeros al Euharistiei care actuali-
zeaz\ [i prezentific\ Jertfa cea unic\ a M=ntuitorului pe Cruce [i actualitatea ei `n
istorie. Euharistia sfin]e[te timpul pentru c\ `i d\ruie[te Trupul `nve[nicit al lui
Hristos Cel mort pe Cruce [i `nviat pentru ve[nicie. Ea este sursa de hran\ a vie]ii
universului [i inima de sens a lumii. ~n ea sunt prezente profetic [i anticipativ
toate valorile lumii [i ale istoriei [i `ntregul sens al umanit\]ii. 

Hristos-Dumnezeu moare pe Cruce `n dimensiunea temporal\ a umanit\]ii create,
dar `nviaz\ `ntr-un nou eon, veacul nemuririi [i al bucuriei ve[nice. Iar via]a Lui
cea nemuritoare o d\ruie[te fiec\rui credincios `n P=inea [i Vinul euharistic. ~m-
p\rt\[indu-se cu Via]a lumii, Biserica nu `nceteaz\ de a mai tr\i `n timp. Succe-
siunea anilor, zilelor, orelor [i a clipelor nu `nceteaz\, dar o nou\ noim\ mai presus
de lume anim\ lumea aceasta. ~n trupul celor ce se `mp\rt\[esc tr\ie[te ~nsu[i Hristos,
Care se extinde astfel eshatologic `n `ntregul univers, transfigur=nd [i nemurind
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crea]ia. Via]a oamenilor care se hr\nesc cu Trupul euharistic al lui Dumnezeu devine
a[adar o transparen]\ a luminii necreate [i o slujire a eshatonului. 

Ra]iunile ascunse al lumii se dezv\luie `n umanitatea profetic\ [i euharistic\,
iar via]a oamenilor care ~l p\streaz\ pe Hristos `n inima [i fiin]a lor, `n l\untrul lor
dumnezeiesc, devine un an liturgic `n care fiecare zi este un r\s\rit al sfin]eniei [i
o poart\ c\tre eternitate. Trupul cre[tinului devine Biseric\ `n care lumineaz\ odo-
rul euharistic al lui Dumnezeu [i Templu al lui Hristos. Dimensiunea c\derii ine-
rente firii neputincioase a omului nu se estompeaz\, pentru c\ libertatea, fie ea [i
pervertit\, lucreaz\ `n om ca supremul dar de autodeterminare (sau de autoter-
minare) a persoanei. Euharistia `ns\ este procesualitatea mistic\ de devenire a lumii.
Ea consum\ timpul [i-l une[te cu eternitatea, `i deschide voca]ia de lumin\ [i-i pre-
g\te[te locul `n memoria de iubire a lui Dumnezeu. Omul pierde prin Liturghie
proprietatea spa]ial\ sau temporal\, [i toate, dar mai ales el `nsu[i, devin ale lui
Hristos „C\ci toate sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie lumea,
fie via]a, fie moartea, fie cele de fa]\, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Iar voi
sunte]i ai lui Hristos, iar Hristos al lui Dumnezeu” (I Corinteni 3, 21-23).

2. Structura cultic\ iudaic\ a „fr=ngerii p=inii”

~n perspectiva unirii timpului cu eternitatea, Euharistia este Taina unit\]ii [i
autorit\]ii Bisericii [i cheia sensului eshatologic al cosmosului [i a istoriei. O
morfologie teologic\ a Euharistiei cre[tine trebuie s\ men]ioneze substratul litur-
gic iudaic al cultului cre[tin2 `n general [i al Liturghiei `n special. Jertfa de Pa[ti
cuprins\ `n am\nunt `n Cartea biblic\ a Ie[irii (12, 2-11) prezint\ ritualul t\ierii
Mielului pascal, al ungerii u[ilor cu s=ngele s\u [i masa ritual\ propriu-zis\3.

Stuctura contextual\ a credin]ei cre[tine este plinirea eshatologic\ a credin]ei
[i ritualului iudaic care este profetic prin excelen]\, ca o pedagogie a nemuririi adus\
de Hristos, ~mplinirea istoriei. 

Ritualul pascal iudaic este de bun\ seam\ proorocie euharistic\ [i con]ine ale-
goric elementele jertfei [i ale mul]imirii pentru salvarea din robia Egiptului. Li-
turghia cre[tin\, fundamentat\ la Cina cea de Tain\ este `mplinirea nes=ngeroas\
a acestor profe]ii. ~n religia iudaic\, prima sear\ a s\rb\torii pascale (Pesah) care
comemora evenimentul istoric al salv\rii din robia Egiptului [i de m=nia `nge-
rului mor]ii, era oficiul numit Seder, `n care se beau `n mod ritual patru pahare de
vin, fiecare `nso]it de anumite rug\ciuni de mul]umire, se m=nca p=ine nedospit\,
ierburi amare [i Mielul pascal fript, `nso]ite de referatul biblic al ie[irii din Egipt
[i de psalmii de laud\ Helel (Psalmii 113-118)4. Exist\ o dezbatere teologic\ avan-
sat\ dac\ Cina cea de Tain\ a fost sau nu un Seder iudaic. 

2 R.T. Beckwith, The Jewish Background to Christian Worship, `n Cheslyn Jones et al
(eds.), op. cit., pp. 68-80.

3 Vezi H.C. Felmy, De la Cina cea de Tain\ la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii
Ortodoxe, Deisis, 2004, pp. 14-16.

4 Jacob J. Petuchovski [i Clemens Thoma, op. cit., pp. 59-60. 
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Ceea ce este cert este faptul c\ Hristos instituie Euharistia Sa, ca Jertf\ ade-
v\rat\ [i mistic\ a Trupului S\u pe Cruce, care devine respira]ia liturgic\ a Bisericii
[i modul prezen]ei Sale cu Trupul r\stignit [i `nviat `n Biseric\ p=n\ la sf=r[itul vea-
curilor. Se transcende astfel ritualul iudaic [i se deschide calea Euharistiei, ca Jertf\
nes=ngeroas\ [i intrare mistagogic\ `n realitatea jertfei unice a lui Hristos „o dat\
pentru totdeauna” pe Crucea iubirii lui Dumnezeu Tat\l. Influen]a iudaic\, de
multe ori supradimensionat\, mai ales `n hermeneutica protestant\, este de bun\
seam\ evident\, dar ea nu poate oferi perspectiva vie]ii ve[nice pe care Euharistia o
con]ine [i o d\ruie[te. A[a cum este cazul cu fiecare institu]ie religioas\ iudaic\,
Hristos [i Biserica sa folosesc infrastructura ritualic\ pentru a realiza `mplinirea lor
eshatologic\. Cultul iudaic este a[adar crisalida [i matricea stilistic\ `n care se rea-
lizeaz\ noutatea absolut\ a prezen]ei lui Hristos Cel `nviat [i eshatologic `n istorie.
Cultul iudaic este a[adar o profe]ie a cultul instituit de Hristos `n Biseric\ – Trupul
lui eclesial [i ve[nic. 

Cultul pascal iudaic este dovada continuit\]ii profetice [i providen]iale a sen-
sului Bisericii `n istorie [i realizarea progresiv\ a planului lui Dumnezeu `n crea]ie.
Coresponden]a mistagogic\ a ritualului pascal iudaic cu Liturghia sugereaz\ o unic\
focalizare pe mul]umirea adus\ lui Dumnezeu (Euxaristi/a `nseamn\ de altfel
`n lb. greac\ mul]umire, recuno[tin]\) fundamentat\ pe credin]a puternic\ `n El [i pe
darurile primite de comunitate. Con[tiin]a misiunii pascale a M=ntuitorului Hristos
este o permanen]\ a Evangheliilor [i defini]ia ei este dat\ `nc\ `nainte de Jertfa de pe
Cruce de c\tre Sf. Ioan Botez\torul: „Iat\ Mielul lui Dumnezeu Care ridic\ p\-
catul lumii – Ide o amno\j tou= qeou= o ai/rwn thn amarti/an tou ko/smou”
(Ioan 1, 29). Teologia ioaneic\ a finalit\]ii pascale a lumii `n Hristos este a[adar
cheia `n]elegerii Liturghiei cre[tine. Hr\nirea din Trupul euharistic al lui Dumne-
zeu prezentat\ `n am\nunt de ~nsu[i M=ntuitorul Hristos (Ioan 6) este izvor de
via]\ ve[nic\ „Cel ce m\n=nc\ Trupul Meu [i bea S=ngele Meu are via]\ ve[nic\
[i Eu `l voi `nvia `n ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54).

Dezvoltarea Liturghiei este dezvoltarea `ns\[i a doctrinei [i cultului divin `n Bi-
seric\. De la „fr=ngerea p=inii” din perioada apostolic\ p=n\ la ritualul elaborat
de ast\zi, Liturghia cre[tin\ a integrat `n sine toat\ doctrina patristic\ [i simbolis-
mul liturgic al Bisericii [i le-a deschis tr\irii doxologice [i euharistice. Euharistia
Bisericii Ortodoxe este ast\zi chintesen]a teologiei cre[tine [i topos-ul axial al `nv\-
]\turii [i tr\irii Bisericii. Evolu]ia acestei realit\]i complexe este o preocupare mereu
actual\ a cercet\torilor [i ea deschide mereu noi perspective de o profunzime
demn\ de Taina Jertfei lui Hristos pentru noi. 

3. Prothesis

Vom `ncerca s\ analiz\m `n ritualul de ast\zi al Liturghiei care sunt expresiile sau
gesturile care pot deslu[i taina unirii timpului cu eternitatea `n Hristos Cel euharistic.

~n Euharistie, Biserica intr\ mistic `n realitatea unic\ [i nemuritoare a Jertfei lui
Hristos pe Cruce. Nicolae Cabasilas, teolog din secolul al XIV-lea, va fi cel care va
formula teologia euharistic\ `ntr-o sintez\ cuprinz\toare care va evita extremele: „~n
Euharistie nu este o figur\ (reprezentare) a sacrificiului, nici o imagine (icoan\) a
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s=ngelui, ci este adev\rata Jertf\ [i ardere”5. Consacrarea euharistic\ transform\
`n mod real p=inea `n Trupul lui Hristos [i vinul `n S=ngele lui Hristos. Dup\ epi-
clez\, „victima sf=nt\, adus\ jertf\ de ardere de tot pentru m=ntuirea lumii, este
adus\ spre privire pe Sf=nta Mas\. C\ci p=inea nu mai este chipul Trupului Dom-
nului, nici o simpl\ ofrand\, care con]ine `n sine, ca `ntr-un tablou, reprezentarea
Patimii m=ntuitoare. Este acum ofranda adev\rat\, ea `ns\[i, este Trupul infinit
de sf=nt al St\p=nului, acest Trup care a primit `n mod real toate batjocurile, toate
insultele, toate loviturile; Trupul care a fost r\stignit, jertfit; `n acela[i fel, vinul
devine s=ngele `nsu[i care a ]\[nit din Trupul jertfit”6. Realismul euharistic al
marelui teolog Nicolae Cabasila arat\ materialismul spiritual al Bisericii lui Hristos,
care evit\ deopotriv\ spiritualismele de factur\ gnostic\ [i simbolic\ datorate ra]iunii
sau imagina]iei umane reductive.

Pentru s\v=r[irea „acestei taine mari [i cere[ti”7 preotul se `nchin\ `n Biseric\ la
toate icoanele rostind `n tain\ troparele cuvenite fiec\rei icoane. Aceast\ r=ndu-
ial\ pune `n lumin\ leg\tura dintre spa]iul vizual iconic al Bisericii [i soborul ceresc
`mpreun\ liturghisitor cu Dumnezeu. Sf. Ioan Gur\ de Aur afirm\ f\r\ echivoc
faptul c\ Treimea s\v=r[e[te toate `n Liturghie, dar `mprumut\ m=na [i vocea preo-
tului: „Tat\l, Fiul [i Duhul Sf=nt fac totul; preotul, slujitorul numai împrumut\
limba sa [i m=na sa” (Omilia 86 la Evanghelia dup\ Ioan). 

Taina Liturghiei este a[adar `ntrep\trunderea (perixw/rhsij) Liturghiei cere[ti,
ve[nice [i nev\zute cu ritualul omenesc, temporal [i v\zut. ~n Euharistie se con-
sacr\ unirea de negr\it dintre umanitatea eclesial\ [i umanitatea `ndumnezeit\ [i
unit\ nedesp\r]it cu Dumnezeirea a lui Hristos. Timpul Liturghiei este a[adar
timp `nve[nicit, pentru c\ `n el energiile ve[nice ale lui Dumnezeu se transfer\ `n
comunitatea rug\toare [i d\ruiesc via]\ nemuritoare. Mai mult dec=t at=t, ~nsu[i
Hristos Se na[te, tr\ie[te, moare [i `nviaz\ duhovnice[te [i mistic `n Liturghie. Ea
nu repet\ succesiunea vie]ii m=ntuitoare a lui Iisus, ci retr\ie[te o realitate unic\,
e/pafac („o dat\ pentru totdeauna” Evrei 9, 12) [i `nnoitoare de via]\. Liturghia
este intrarea lumii `n ve[nicia jertfelnic\ a lui Dumnezeu Treime, accesul de lu-
min\ spre eshatonul inaugurat de ~nvierea lui Hristos, Care a avut loc `n trecut.
Evenimentul viitorului absolut al umanit\]ii, Resurrectio Christi, a avut deja loc
[i r\sp=nde[te `n jurul S\u – `n temporalitate – mireasma ve[niciei. 

Ritualul `mbr\c\rii preotului [i diaconului spune de asemenea multe despre
aceast\ Tain\ ce urmeaz\ a se s\v=r[i. De altfel, pentru toate Sfintele Taine, preo-
tul `mbrac\ toate ve[mintele, pentru a ar\ta plin\tatea mistagogic\ a acestora.
Slujitorul sacerdotal prime[te o nou\ identitate mistic\, prin intrarea `ntr-o lume
de simboluri semnificante, `n care ve[mintele sale devin realit\]i spirituale. Astfel,
dimensiunile, forma [i simbolistica lucrurilor devin interdependente semiotic8.

5 Nicolae Cabasilas, Sources Chrétiennes 4, c. 32. 
6 Ibidem, c. 27. 
7 Molitfelnic (Sf. Tain\ a Botezului), p. 28.
8 Julien Nadia, Dictionnaire des Symboles, Marabout, Alleur, 1989, pp. 428-429: ve[-

mintele `n cult semnific\ puritatea, lumina, func]ia, demnitatea, apartenen]a, presitigiul,
sinteza universului, `n final persoana uman\ unic\.
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Materia devine astfel un amnion semantic pentru realit\]ile cere[ti care se reali-
zeaz\ personal `n Liturghie. 

Ve[mintele liturgice ale episcopului, preotului [i diaconului sunt semnele transfi-
gur\rii personale interioare a liturghisitorilor `n f\pturi de lumin\, iar cromatica
acestora a fost adaptat\ teologic la semnifica]iile s\rb\torilor respective. Astfel,
ve[mintele de culoare neagr\ au definit perioada de peniten]\ ascetic\ a postu-
rilor, verdele a primit semnifica]ii mariologice [i monahale, ca via]\ feciorelnic\
d\ruit\ firii, ro[ul a devenit simbolul S=ngelui lui Hristos9 [i a s=ngelui martiric,
albul [i auriul au semnificat lumina ~nvierii care se revars\ peste lume10 etc. 

Stiharul, care este ve[m=ntul comun tuturor treptelor sacerdotale, este „ve[-
m=ntul m=ntuirii” [i expresia cununiei mistice a omului cu Dumnezeu, semnul
fecioriei spirituale [i a iubirii nup]iale a umanit\]ii `mbr\]i[ate de Hristos: „Bucu-
ra-se-va sufletul meu de Domnul c\ m-a `mbr\cat `n ve[m=ntul m=ntuirii [i `n
haina veseliei m-a `mpodobit; ca unui mire mi-a pus cunun\ [i ca o mireas\ m-a
`mpodobit cu podoab\”11. 

Euharistia – [i `n general orice slujb\ liturgic\ – este o ceremonie nup]ial\
(caerimonia) de `nve[nicire a materiei consacrate. Lumea `ntreag\ devine prin
har „p\m=ntul celor vii - e)n gv= zw̄ntwn” `n care „locuie[te toat\ dreptatea”: „Stri-
gat-am c\tre Tine, Doamne, zis-am: "Tu e[ti n\dejdea mea, partea mea e[ti `n p\m=n-
tul celor vii” (Psalmul 141, 5). Trupul p\m=ntului devine Trupul lui Dumnezeu,
realit\]ile compuse [i muritoare devin „dumnezeie[tile, sfintele, preacuratele, ne-
muritoarele [i de via]\ f\c\toarele, `nfrico[\toarele lui Hristos Taine”12.

M=necu]ele sunt elementele vestimenta]iei liturgice care exprim\ teologia m=i-
nilor omene[ti care sunt continuarea m=inilor creatoare ale lui Dumnezeu: Fiul [i
Duhul Sf=nt (dup\ expresia Sf. Irineu de Lugdunum13): „Dreapta Ta Doamne s-a
preasl\vit `ntru t\rie”14. Preotul este cel care va primi `n m=inile sale „Focul cel
netrupesc”, iar celebrarea liturgic\ este continuarea [i des\v=r[irea crea]iei origi-
nare: „M=inile Tale m-au f\cut [i m-au zidit, `n]elep]e[te-m\ [i voi `nv\]a porun-
cile Tale”15. 

Epitrahilul este ve[m=ntul care prezentific\ puterea harului sacerdotal al iert\rii
p\catelor [i al sfin]irii care se transmite prin preo]ia sacramental\. Rev\rsarea lui
peste capetele credincio[ilor este semnul v\zut al rev\rs\rii harului dumnezeiesc
peste persoana uman\ aflat\ `n rug\ciune. Mirul preo]esc al sfin]irii este a[adar abun-
den]a spiritual\ a darurilor Duhului Sf=nt care se revars\ `n toate ungherele firii

9 Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1998,
p. 103.

10 Simion al Tesalonicului, Explicare despre Sf=nta Biseric\, P.G. 155, col. 712.
11 Liturghier, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom=ne,

Bucure[ti, 2000, p. 104.
12 Ibidem, p. 183.
13 Sf. Irineu de Lugdunum, Adversus Haereses, `n Eric Osborn, Irenaeus of Lyon, Cam-

bridge University Press, 2001, p. 14.
14 Ibidem, p. 104. 
15 Ibidem.
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pentru a lumina [i a sfin]i f\ptura: „Binecuv=ntat este Dumnezeu care vars\ harul
S\u peste preo]ii S\i, ca mirul pe cap care se pogoar\ pe barb\, pe barba lui Aaron,
ce se pogoar\ pe marginea ve[mintelor lui”16. De asemenea, felonul (paenula) este
semnul drept\]ii dumnezeie[ti [i al bucuriei care izvor\[te din celebrarea liturgic\:
„Preo]ii T\i Doamne se vor `mbr\ca `ntru dreptate [i cuvio[ii T\i cu bucurie se vor
bucura, totdeauna acum [i pururea [i `n vecii vecilor”17. 

Sf=ntul Simeon al Tesalonicului spune c\ ritualul `mbr\c\rii preotului (arhie-
reului) cu ve[minte liturgice `nseamn\ Sf=nta ~ntrupare a M=ntuitorului, care s-a
`mbr\cat cu firea uman\ pentru a d\rui nemurirea neamului nostru cel dezbr\cat
de slav\ prin p\cat [i stric\ciune18.

Sp\larea m=inilor `naintea Sfintei Liturghii este de asemenea ritualul baptismal
[i cur\]itor prin care preotul prime[te harul nevinov\]iei [i puterea de-a `nconjura
ontologic prin asem\nare altarul slavei lui Dumnezeu. Liturghia este a[adar aceast\
`nconjurarea mistic\ (perihorez\) a umanit\]ii de c\tre Dumnezeu. Reciprocitatea
acestei uniri este a[adar dialogul nup]ial al ve[niciei cu timpul: „Sp\la-voi `ntre
cei nevinova]i m=inile mele [i voi `nconjura altarul T\u Doamne, ca s\ aud glasul
laudei Tale [i s\ spun toate minunile Tale”19. 

Proscomidia (proqe/sij) este ritualul de preg\tire a Sfintelor Daruri care vor
deveni Trupul [i S=ngele Domnului20. Rug\ciunile cuprinse `n aceast\ parte pre-
g\titoare a Liturghiei arat\ puterea spiritual\ a Euharistiei de a integra ra]iunile
`ntregului univers21. ~n aceste rug\ciuni, toat\ crea]ia p=n\ la marginile firii [i
toat\ istoria, adic\ trecutul prezentul [i viitorul absolut al umanit\]ii sunt prezente
`n chip concentrat [i eshatologic `n inten]ionalitatea [i voca]ia lor fireasc\. Pros-
comidia retr\ie[te lumina unic\ [i m=ntuitoare a Na[terii [i Jertfei lui Hristos
pentru om, iar materia care particip\ la aceast\ celebrare liturgic\ devine transpa-
rent\ Duhului Sf=nt pentru a primi prefacerea ei (transfigurarea) ei `n lumin\:
„R\scump\ratu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump S=ngele T\u. Pe Cruce
fiind r\stignit [i cu suli]a `n coast\ `mpuns, nemurire ai izvor=t oamenilor, M=n-
tuitorul nostru, slav\ }ie”22. 

Cuvintele inaugurale ale acestei Taine cere[ti arat\ func]ia teologic\ a pomenirii
liturgice. Ea nu este doar amintirea individual\ a unor momente din trecut, ci este
intrarea (ei/sodoj) Bisericii `n viitorul absolut al lumii, este participarea oame-
nilor `n comuniune la momentul ve[nic al d\ruirii lui Dumnezeu pentru oameni [i
`mp\rt\[irea lor cu roadele acestei uniri. Timpul pomenirii liturgice este un timp `n-
ve[nicit prin credin]\ [i concentrat axiologic `n lumina etern\ a lui Dumnezeu. Actul
pomenirii eclesiale `n Euharistie este a[adar o realitate ontologic\ `nvietoare, pentru

16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 105.
18 Simeon al Tesalonicului, op. cit., P.G. 155, col. 920, Vezi [i Pr. Prof. Dr. Petre

Vintilescu, op. cit., p 117.
19 Liturghier, p. 105.
20 Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, op. cit., pp. 121-124.
21 Wybrew, Hugh, op. cit., p. 261.
22 Liturghier, p. 106.
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c\ omul care pomene[te pe Dumnezeu (`n liturghia temporal\) prime[te r\spunsul
etern al lui Dumnezeu Care pomene[te pe oameni `n ve[nicie: „Pomene[te-m\ Doamne,
c=nd vei veni `ntru ~mp\r\]ia Ta” (Luca 23, 42).

Actul pomenirii lui Dumnezeu de c\tre oameni `ntemeiaz\ memoria Bisericii
ca realizare a ei `n memoria lui Dumnezeu. „moartea Domnului vesti]i p=n\ ce El va
veni” (I Corinteni 11, 26). ~n momentul suprem al smereniei [i al credin]ei, t=l-
harul muribund de la dreapta Crucii lui Hristos realizeaz\ puterea memoriei ve[-
nice a lui Dumnezeu de `nfiin]are a vie]ii. Astfel, o via]\ de f\r\delegi poate fi cur\-
]it\ catarctic prin smerenie [i metanoia, iar clipa `n care el cere pomenirea lui Dum-
nezeu, por]ile iubirii divine se deschid [i timpul se concentreaz\ prin smerenie
`ntr-o clip\ a `ntoarcerii care cov=r[e[te axiologic prin durerea suprem\ a remu[-
c\rilor toat\ succesiunea de mor]i interioare a vie]ii t=lharului `ntr-o explozie de
via]\: „Ast\zi vei fi cu Mine `n rai” (Luca 23, 43). 

Dup\ cum p\catul d\ruie[te o clip\ de pl\cere [i las\ apoi `n inim\ o mare de
durere, tot a[a `ntoarcerea se na[te dintr-o clip\ de durere [i pricinuie[te o mare de
bucurie. A[adar, dup\ cum p\catul transform\ lumea noastr\ `n nimic (nimicnicia pe
care o simte omul dup\ p\cat este un simptom al acestei `ntoarceri progresive `n
neant), tot a[a poc\in]a este o creatio ex nihilo, o na[tere din nou a lumii interi-
oare. Acesta este [i temeiul pentru care Liturghia ca s\rb\toare liturgic\ a `ntoarcerii
noastre la Dumnezeu pomene[te de trei ori actul venirii dintru nefiin]\ `ntru fiin]\
al lumii la porunca iubitoare a lui Dumnezeu: „Fiecare minut conteaz\, c\ci tim-
pul nostru este num\rat, precum fiecare dintre perii capului nostru (cf. Luca 12, 7).
Timpul pur [i simplu cronologic nu mai este neutru. Fiecare moment al acestei de-
veniri poate `mbr\ca o valoare de m=ntuire sau de pierzare. Nimic nu mai este
pur cantitativ. Depinde de noi de a-l face transparent sau opac harului, c\ci fiecare
minut cronic comport\, ̀ ncep=nd cu Acum-ul revela]iei tainelor, o calitate kairotic\”23. 

Durerea pe care t=lharul o pricinuise prin r\utate s-a `ntors `n sufletul s\u, el
[i-a asumat aceast\ suferin]\ [i a `ncredin]at-o iubirii infinite a lui Dumnezeu. Po-
vara Crucii este povara milioanelor de mor]i nevinovate din istorie [i durerea in-
finit\ a at=tor persoane umane sacrificate din interese p\m=nte[ti. Crucea lui Hristos
poart\ pe sine toat\ aceast\ povar\ infinit\ [i o [terge prin iubire `n moartea Dum-
nezeului Om. Toate p\catele lumii ca fiind crime `mpotriva iubirii de fra]i (c\ci
fiecare p\cat este o ucidere a iubirii) sunt absorbite de iubirea de infinite ori infi-
nit\ a lui Dumnezeu. ~n Hristos moare `ntreaga lume de silnicii [i suferin]e, iar
istoria devine hristologic\ prin deschiderea ei c\tre eternitatea `mp\rt\[it\ sacra-
mental `n „Biserica `nt=ilor n\scu]i `nscri[i `n cer”24 `ntru Hristos.

De aceea, Proscomidia [i `ntreaga Sf=nt\ Liturghie graviteaz\ spiritual `n jurul
acestui sens teologic fundamental al pomenirii lui Dumnezeu de c\tre oameni [i a
oamenilor de c\tre Dumnezeu: „~ntru pomenirea Domnului [i Dumnezeului [i M=n-
tuitorului nostru Iisus Hristos”25. 

23 Constantin Andronikof, Le sens de la liturgie, Editions du Cerf, Paris, 1988, p. 65.
24 Molitfelnic (Sf. Tain\ a Botezului), E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1998, pp. 30-31.
25 Liturghier, 107.
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Preotul s\v=r[e[te `n tain\ consacrarea liturgic\ a darurilor p\m=ntului `n si-
nergie cu lucrarea uman\ (p=inea [i vinul sunt prinosul [i arvuna rodirii de via]\
prelucrate de om). Cuvintele acestei consacr\ri prothetice rememoreaz\ [i actua-
lizeaz\ Jertfa unic\ de pe Cruce a „Mielului lui Dumnezeu care ridic\ p\catul lumii”
(Ioan 1, 29): „Ca un Miel spre junghiere S-a adus. {i ca o oaie f\r\ de glas `mpo-
triva celui ce o tunde a[a nu [i-a deschis gura Sa. ~ntru smerenia Lui judecata Lui
S-a ridicat. Iar neamul Lui cine-l va spune?”26. T\ind p=inea afierosit\ devenirii `ntru
lumin\, preotul circumscrie [i transcende legile ra]ionale ale succesiunii tempo-
rale. Astfel, agne]ul (IIS HS NI KA) este deja numit „Mielul lui Dumnezeu”, iar
`n t\ierea lui mistic\ se realizeaz\ deja profetic intrarea `n realitatea ve[nic\ a
Jertfei lui Hristos pe altarul iubirii Tat\lui ceresc. Moartea lui Hristos este `n te-
meiul spuselor M=ntuitorului ~nsu[i, ridicarea Lui de pe p\m=nt: „Iar c=nd M\ voi
`n\l]a de pe p\m=nt, pe to]i `i voi trage la Mine” (Ioan 12, 32). Proscomidia reface
drumul Crucii lui Hristos: „Ridic\ P\rinte…C\ s-a luat de pe p\m=nt via]a Lui”27,
ca ridicare, junghiere [i str\pungere a Trupului dumnezeiesc: „Junghie, P\rinte… Jun-
ghie-se Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridic\ p\catul lumii, pentru via]a [i m=ntui-
rea lumii” [i „Str\punge, P\rinte. {i unul din osta[i cu suli]a `n coasta Lui a `mpuns;
[i `ndat\ a ie[it s=nge [i ap\”28.

Se realizeaz\ astfel `n tain\ [i sacramental toat\ succesiunea de evenimente m=n-
tuitoare `n care „Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, din moarte la via]\ [i de pe
p\m=nt la cer”29 (Canonul ~nvierii).

Apoi preotul amestec\ vinul [i apa `n Sf=ntul Potir [i acestea devin „sf=nta ameste-
care” a sfintelor Taine semnific=nd apa umanit\]ii unit\ cu vinul Dumnezeirii lui
Hristos Cel `ntrupat: „Binecuvinteaz\, p\rinte, sf=nta amestecare… Binecuv=n-
tat\ este amestecarea sfintelor Tale, totdeauna acum [i pururea [i `n vecii vecilor”30.
Umanitatea eclesial\ este amestecarea f\r\ confuzie dintre om [i Dumnezeu `n
Biseric\.

Euharistia prin prothesis devine astfel o reordonare a universului pe temeiul
apartenen]ei [i apropierii de Hristos. Cosmosul eclesial este o gravita]ie spiritual\
a `ntregii crea]ii `n jurul lui Hristos Cel `nviat din mor]i (agne]ul). Pe Sf=ntul Disc
se orienteaz\ ontologia creatului `ntr-un cosmos liturgic care va fi d\ruit umanit\]ii
unite cu Hristos Cel euharistic. 

Astfel, mirida N\sc\toarei de Dumnezeu este a[ezat\ de-a drepta lui Hristos,
a[a cum este ea prezent\ `n proorocia davidic\: „De fa]\ a stat ~mp\r\teasa, de-a
dreapta Ta, `mbr\cat\ `n hain\ aurit\ [i prea`nfrumuse]at\”31 (Psalm 44, 11), `n
registrul iconologic al tripticului Deisis sau `n reprezent\rile iconografice ale Ju-
dec\]ii finale. Icoana Sf=ntului Disc de la Proscomidie este a[adar icoana eshatologiei

26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 108.
28 Ibidem.
29 Penticostar (Irmos, Canonul ~nvierii, C=ntarea 1), E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1999,

p. 16.
30 Liturghier, p. 108.
31 Ibidem, p. 108.
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accesibil\ liturgic `n care `ntregul univers graviteaz\ `n jurul lui Hristos, „Soarele
drept\]ii”. Euharistia este a[adar nu numai reprezentarea liturgic\ a galaxiei sfin-
]eniei hristologice, ci [i m\rturia profetic\ [i prothetic\ a sf=r[itului de lume `n
care toat\ f\ptura va fi cufundat\ duhovnice[te `n S=ngele dumnezeiesc al Fiului
lui Dumnezeu [i va deveni Euharistie cosmic\. 

Urmeaz\ apoi `n st=nga Mielului lui Dumnezeu cele nou\ cete de sfin]i: ~n-
geri, Proorocii `n frunte cu Sf. Ioan Botez\torul, Apostolii, Ierarhii, Mucenicii,
Cuvio[ii, F\c\torii de minuni [i Doctorii f\r\ de argin]i, Sf. Ioachim [i Ana [i
Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, autorul Liturghiei (sau Sf. Vasile cel Mare de este Li-
turghia lui). Cele nou\ cete de sfin]i ai Bisericii `ntemeiaz\ [i restaureaz\ cerul
puterilor cere[ti `mpu]inat de c\derea lui Lucifer [i a `ngerilor lui. „Soborul `nge-
resc”32 al slavei lui Dumnezeu este a[adar unit cu soborul liturgic al Euharistiei
`n care cerul [i p\m=ntul primesc o identitate nou\ [i unic\, aceea a Jertfei Mielului
lui Dumnezeu. Sensul [i diversitatea sfin]eniei umane ca `mp\rt\[ire `n timp din sfin-
]enia ve[nic\ a lui Dumnezeu se plinesc reciproc `n integralitatea sfin]eniei lui
Hristos. Fiecare sf=nt este o icoan\ vie a lui Hristos, „~ngerul de mare sfat” (Isaia
9, 4), Proorocul des\v=r[it [i }inta proorociilor, Apostolul lui Dumnezeu, Arhiereul
cel ve[nic, Mucenicul deplin [i Izvorul muceniciei, R\s\ritul [i F=nt=na cuvio[iei,
Duhovnicul vie]ii, Vindec\torul [i Doctorul `ntregului univers. 

Acest ritual care concentreaz\ `n sine toat\ istoria m=ntuirii arat\ ]inta unifica-
toare a Euharistiei. Hristos asum\ `ntreaga natur\ uman\ [i o transfigureaz\ `n
Sine purt=nd-o `mpreun\ cu `ntreaga crea]ie `n s=nul iubirii treimice. Euharistia
deschide aceast\ realitate temporal\ unit\ cu ve[nicia [i o d\ruie[te fiec\rei per-
soane umane prin credin]\ [i `mp\rt\[ire. 

Mai mult, Hristos nu asum\ [i transfigureaz\ doar umanitatea `ndumnezeit\ `n
sfin]i, ci toat\ firea uman\, to]i credincio[ii, vii sau mor]i, uni]i pentru eternitate
`n leg\tura dragostei dumnezeie[ti a Crucii Sale. Diversitatea [i unicitatea per-
soanelor umane, precum [i valoarea lor infinit\ sunt evidente din diversitatea in-
tr\rii lor `n lumea de apoi. Diversitatea absolut\ a vie]ii [i a mor]ii umane este semnul
tainic al diversit\]ii de voca]ii interioare `n lume, dar [i temeiul frumuse]ii [i vo-
ca]iei de nemurire a oamenilor. Acesta este temeiul pentru care preotul a[az\ pe
Sf=ntul Disc miride (firmituri) pomenind (actul ontologic al pomenirii) numele
fiec\rui credincios rug\tor33. Oamenii sunt a[adar consacra]i `n Euharistie [i vor
fi cufunda]i `n S=ngele Mielului pentru a primi `ndumnezeirea. Qew/sij nu este
a[adar un exerci]iu ra]ional de `mpropriere a principiilor divine sau o visio beata,
adic\ o vedere fericit\ a esen]ei divine (ca `n teoretiz\rile scolastice), ci este de-
venirea euharistic\ a persoanei umane prin impregnarea `n ea a S=ngelui dumne-
zeiesc al M=ntuitorului: „Jertfi-voi }ie cu glas de laud\, strig\ c\tre Tine Biserica
Ta Hristoase, de s=ngele dracilor cur\]indu-se cu s=ngele curs prin milostivire
din coasta Ta”34. 

32 Catavasier, Editura Trinitas, Ia[i, 2000, p. 46.
33 Liturghier, pp. 114-115.
34 Triodul, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 2000, p. 209.
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O alt\ dimensiune a temporalit\]ii eclesiale sacramentale (total diferite de
temporalitatea creatului, c\ci este temporalitatea creatului unit cu necreatul) este
noua ordine a fiin]ei [i a timpului care nu mai este ordinea succesiunii diacro-
nice, ci sincronia mistic\ a sensurilor `ntregitoare unit\ cu simultaneitatea tr\irii
de Dumnezeu `n Euharistie. Aceast\ tensiune sincronic\ de valori am observat-o
[i `n a[ezarea s\rb\torilor anului bisericesc, care nu urmeaz\ consecutivitatea is-
toric\ a evenimentelor hristologice, ci le integreaz\ `ntr-o integralitate teologic\
semnificant\ `n care semioza teologic\ este cea care determin\ diacronia istoric\.
Sfin]i din toate timpurile [i din toate veacurile se adun\ eshatologic laolaat\ `n
Liturghie pentru a celebra devenirea materiei `ntru lumin\ ve[nic\.

Este fascinant\ `n `ntreaga istorie a cultului liturgic `ntrep\trunderea `n Euha-
ristie a simbolurilor mor]ii [i ~nvierii lui Hristos cu cele ale Na[terii Sale. Rug\-
ciunile [i troparele Liturghiei integreaz\ aceste dou\ evenimente din via]a lui
Iisus plinindu-le sensurile. {i aceasta `ntruc=t Na[terea lui Hristos este `nceputul
vie]ii Sale de Jertf\ [i ~nviere, iar ~nvierea este Na[terea Sa ca om `n ~mp\r\]ia
ve[nic\ a lui Dumnezeu. Pa[tile sunt o nativitate a ve[niciei, iar Cr\ciunul este iz-
vorul pascal al vie]ii christice temporale. 

Euharistia este deopotriv\ Na[tere, Moarte [i ~nviere a lui Hristos [i a Bise-
ricii, iar interpretarea patristic\ a fiec\rui element liturgic ca simbol al acestor
realit\]i hristologice complementare. Spre exemplu, Stelu]a care se pune pe Sf=n-
tul Disc este deopotriv\ steaua Na[terii: „{i venind steaua, a stat deasupra unde
era Pruncul”35 [i pecetea morm=ntului izvor=tor de via]\. 

Cinstitele Daruri (din Sf. Disc [i din Sf. Potir) care au fost astfel afierosite lui
Dumnezeu [i au devenit semin]e ale Euharistiei sunt acoperite cu Sfintele acope-
r\minte pentru a exprima taina cea de nep\truns a iubirii dumnezeie[ti realizate
`n Hristos `n cei treizeci de ani de ascultare, a[teptare [i rug\ciune ai M=ntui-
torului p=n\ la ie[irea la propov\duire. Rug\ciunea de acoperire a Sf=ntului Disc
con]ine c=teva versete din Psalmi `n care se arat\ voca]ia crea]iei de ve[m=nt de
tain\ al lui Dumnezeu, chemarea doxologic\ a frumuse]ii create [i ]inta ei c\tre
ve[nicie: „Acoper\ P\rinte… Domnul a `mp\r\]it `ntru podoab\ S-a `mbr\cat,
`mbr\catu-s-a Domnul `ntru putere [i S-a `ncins, pentru c\ a `nt\rit lumea care nu
se va clinti”36.

Liturghia interioar\ a crea]iei este temeiul frumuse]ii jertfelnice a lumii care
se d\ruie[te omului unit cu Dumnezeu. Dorul crea]iei de-a deveni paradis esha-
tologic, adic\ „cer nou [i p\m=nt nou” (Apocalipsa 21, 1) se exprim\ prin perma-
nentul ei dinamism interior care `i v\de[te tendin]a de-a deveni altceva, adic\ de-a
se umaniza fiind asumat\ [i transfigurat\ `n om37. Dimensiunea repetitiv\ aparent\

35 Liturghier, p. 117.
36 Ibidem. 
37 Constantin Andronikof aprofundeaz\ tema teologic\ a dinamismului interior al Ver-

bului `n Biseric\ [i la permanenta lucrare (ergon) a Bisericii de chemare la via]\ a credincio-
[ilor: „rug\ciunea Bisericii este oper\ (ergon) a c\rei dinamic\ proprie este ne`ntrerupt\
`n timpul Liturghiei”: „S\ lu\m aminte!, Sus s\ avem inimile! S\ mul]umim Domnului
etc.”, Le sens de la liturgie, p. 191.
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a materiei este `ns\ rug\ciunea t\cut\ a lumii [i st\ruin]a ei, suspinul crea]iei dup\
slava fiilor lui Dumnezeu: „Pentru c\ [i f\ptura `ns\[i se va izb\vi din robia stri-
c\ciunii, ca s\ fie p\rta[\ la libertatea m\ririi fiilor lui Dumnezeu. C\ci [tim c\ toat\
f\ptura `mpreun\ suspin\ [i `mpreun\ are dureri p=n\ acum” (Romani 8, 21-22). 

Acest suspin interior al crea]iei este deopotriv\ [i imn de slav\ adus lui Dum-
nezeu, `n care imensitatea naturii aduce m\rturie iconic\ despre imensitatea iu-
birii divine: „Gata este Tronul T\u de atunci, din veac e[ti Tu. Ridicat-au r=urile,
Doamne, ridicat-au r=urile glasurile lor, ridica-vor r=urile valurile lor cu glasuri
de ape multe. Minunate sunt `n\l]\rile m\rii, minunat este `ntru cele `nalte Domnul.
Casei Tale se cuvine sfin]enie, Doamne, `ntru lungime de zile”38. Liturghia cele-
breaz\ astfel acest dor al crea]iei dup\ Creator, iar lumina pe care o instituie `n
lume transform\ lumea `n Biseric\, spa]iul `n topos eshatologic, timpul `n s\rb\-
toare etern\ a iubirii, via]a oamenilor `n pregustare doxologic\ a ~mp\r\]iei:
„Acoperit-a cerurile bun\tatea Ta, Hristoase [i de lauda Ta este plin tot p\m=n-
tul”39. Potirul este cerul sfin]ilor `ntors spre oameni, rev\rsat `n iubire pentru a
purta `n el S=ngele Mielului lui Dumnezeu. Sf=ntul Disc este deci universul spa-
]ial [i temporal concentrat liturgic, iar potirul este firmamentul interior al crea-
]iei, `ntors spre Dumnezeu prin rug\ciune [i jertf\ a umanit\]ii `n Hristos. 

Cinstitele Daruri afierosite lui Dumnezeu sunt purtate de Duhul Sf=nt Care lu-
creaz\ `n tot timpul Liturghiei [i sunt darul dumnezeiesc care este primit `n
Jertfelnicul cel mai presus de ceruri al lui Dumnezeu. Euharistia este a[adar
Trupul lui Hristos Cel `nviat d\ruit lumii [i care se extinde `n lume, [i deopotriv\
darul sf=nt f\cut de Dumnezeu umanit\]ii [i de oameni lui Dumnezeu. Umani-
tatea d\ruie[te lui Dumnezeu prinosul ei cel mai pre]ios, umanitatea `ndumne-
zeit\ a M=ntuitorului care asum\ `n sine toat\ firea uman\, iar Dumnezeu d\-
ruie[te pe Fiul S\u, f\cut Om pentru noi [i `n El umanitatea prime[te nemurirea:
„Dumnezeule, Dumnezeul nostru Cel ce P=inea cea cereasc\, hrana a toat\
lumea, pe Domnul [i Dumnezeul nostru Iisus Hristos L-a trimis M=ntuitor [i
Izb\vitor [i Binef\c\tor, Care ne binecuvinteaz\ [i ne sfin]e[te pe noi, `nsu]i bine-
cuvinteaz\ aceast\ punere `nainte [i o prime[te pe d=nsa `ntru jertfelnicul T\u cel
mai presus de ceruri”40.

Darurile de la Proscomidiar sunt a[adar pe p\m=nt [i `n cer, realitate fizic\ v\-
zut\ [i spiritual\ nev\zut\, pe altarul f\cut de m=ini omene[ti [i `n „Jertfelnicul
cel mai presus de ceruri”. Euharistia, `nc\ `nainte de epiclez\, este deja realitate
unitiv\ `n care se unesc cele cere[ti [i cele p\m=nte[ti. 

Apoi, preotul t\m=iaz\ Darurile [i Sf=nta Mas\ `n chipul Crucii, rostind tro-
parele de `ngropare, care celebreaz\ ubicuitatea ontologic\ [i liturgic\ a lui Hristos
Cel euharistic pe p\m=nt [i `n cer: „~n morm=nt cu trupul, `n iad cu sufletul, ca un
Dumnezeu, `n rai cu t=lharul [i pe tron `mpreun\ cu Tat\l [i cu Duhul ai fost
Hristoase, toate umpl=ndu-le Cel ce e[ti necuprins”41.

38 Liturgher, p. 117.
39 Ibidem.
40 Ibidem (rug\ciunea punerii `nainte), pp. 118-119.
41 Ibidem, p. 120.



18 TEOLOGIE {I VIA}|

Liturghia `ntemeiaz\ o falie teologic\ `n temporalitate care a fost definit de
Sfin]ii P\rin]i ca fiind kairo/j adic\ timpul semnificant, liturgic, umplut de ve[-
nicie. Timpul potrivit pentru rug\ciune [i afierosit lui Dumnezeu nu mai r\m=ne
timp obi[nuit, ci se impregneaz\ de sens ve[nic `n memoria lui Dumnezeu. Kairos
este a[adar inser]ia iubirii divine `n timp care `l face n\sc\tor de ve[nicie. Timpul
liturgic este a[adar r\spunsul afirmativ, Fiat-ul crea]iei pentru ~ntruparea Fiului
lui Dumnezeu, devenirea `ntru nemurire [i fecioria ontologic\ a persoanei umane.
Sensul na[terii feciorelnice a lui Hristos din Maica Lui este acesta: firea ome-
neasc\ nu se nimice[te la atingerea ei cu Dumnezeirea, ci devine ea `ns\[i, cea
dup\ voia lui Dumnezeu. Aceast\ fire care are voin]\ proprie, poate spune „da”
unirii ipostatice a Logosului cu umanitatea, iar aceast\ afirmare a Vie]ii devine
concepere a lui Dumnezeu `n l\untrul de tain\ al firii. 

~n referatul ~nvierii Domnului, exist\ un fragment care poate aduce m\rturie
asupra acestei realit\]i teologice: „Iar Iisus, strig=nd iar\[i cu glas mare, {i-a dat
duhul. {i iat\, catapeteasma templului s-a sf=[iat `n dou\ de sus p=n\ jos, [i p\-
m=ntul s-a cutremurat [i pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis [i multe
trupuri ale sfin]ilor adormi]i s-au sculat. {i ie[ind din morminte, dup\ `nvierea
Lui, au intrat `n cetatea sf=nt\ [i s-au ar\tat multora” (Matei 27, 51-53). ~n acest
text, se arat\ falia eshatologic\ deschis\ de moartea [i ~nvierea lui Hristos. ~n lu-
mina pascal\ a lui Dumnezeu, `nvierea final\ a avut deja loc `n Hristos, iar istoria
este doar desf\[urarea, extensia Lui `n oameni p=n\ la sf=r[itul veacului. ~nvierea
Domnului este `nceputul sf=r[itului, prima realitate a eshatonului final, Trupul
`nviat al lui Hristos fiind arvuna [i matricea `mp\r\]iei ve[nice. ~n Hristos, istoria
s-a consumat deja, a devenit clip\ axiologic\ a ve[niciei, iar Biserica este tocmai
institu]ia [i evenimentul `ndumnezeirii `n El a oamenilor liberi. Aceast\ falie `n
istorie este temeiul finalit\]ii lumii `n veacul nesf=r[it. 

Orice om `[i `mpline[te voca]ia de n\sc\tor de Dumnezeu duhovnice[te, primind
`n el Pruncul dumnezeiesc prin Euharistie. ~n taina mariologic\ a unirii omului
cu Dumnezeu, umanitatea integral\ prime[te prin Liturghie fecioria timpului nou
[i integrator, n\sc\tor de fidelitate, `n care repeti]ia nu mai `nseamn\ monotonie
[i plictis, ci noutatea absolut\ a celor ce se iubesc cu iubirea infinit\ a lui Dum-
nezeu pentru noi. Cuvintele Axionului Adormirii Maicii Domnului exprim\ aceast\
realitate eshatologic\, dar care ia chip `n mod sacramental pe sfintele altare ale ini-
milor omene[ti aflate `n comuniune: „Biruiescu-se hotarele firii `ntru tine Curat\
Fecioar\. C\ na[terea feciore[te [i moartea arvune[te via]\. Ceea ce e[ti dup\ na[-
tere Fecioar\ [i dup\ moarte vie, m=ntuie[ti pururea, N\sc\toare de Dumnezeu,
mo[tenirea ta – Nenivkhntai thv" ϕuvsew" oi ovroi, en soi Parqevne avcrante,
parqeneuvei gavr tovko", kaiv zwhvn promnhsteuvetai qavnato", H metav tov kon
Parqevno", kaiv metav qavaton zwvsa, swvzoi" aeiv, Qeotovke, thvn klhronomivan
sou ”42. 

~n Euharistie, fecunditatea spiritual\ a credincio[ilor care nasc `n ei `n[i[i
duhovnice[te pe Dumnezeu devine feciorie adic\ fidelitate `nnoitoare [i `nceput

42 Catavasier, p. 354.
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dumnezeiesc continuu, iar moartea mistic\ prin poc\in]\ [i tr\ire a mor]ii lui
Hristos devine via]\ nemuritoare, moarte a mor]ii [i `nviere a vie]ii. 

Timpul liturgic opereaz\ aceast\ devenire a omului `n homo liturgicus pentru
care via]a devine o permanent\ celebrare a unirii dintre Dumnezeu [i om. S\rb\-
toarea cre[tin\ este a[adar icoana umanit\]ii festale, iar omul este s\rb\toarea lui
Dumnezeu – homo festum: „Bucurie se face `n cer pentru un p\c\tos care se po-
c\ie[te” (Luca 15, 10). 

4. Liturghia Cuv=ntului

Noua structur\ interioar\ a timpului umanizat [i `ndumnezeit `n Euharistie se
exprim\ chiar din primele cuvinte pe care diaconul le roste[te cer=nd binecu-
v=ntarea pentru Sf=nta Liturghie: „Vremea este a sluji Domnului, binecuvinteaz\
P\rinte – Kairov" tou poihvsai tw Kurivw. Dev *Agie eulovghson”43. Aceste
cuvinte traduse [i prin „Vreme este a face Domnului” `nseamn\ deopotriv\ `n
limba greac\: „Vreme este ca Domnul s\ lucreze” ar\t=nd c\ prin Euharistie,
cerul [i p\m=ntul lucreaz\ sinergic [i unitiv pentru cl\direa ~mp\r\]iei lui Dum-
nezeu. Liturghia este o lucrare a lui Dumnezeu `n oameni [i o lucrare a oamenilor
`n Dumnezeu. Ea este darul de nunt\ al firii umane d\ruit de Dumnezeu. 

Binecuv=ntarea Sfintei Liturghii ca [i celelalte binecuv=nt\ri ini]iale ale Sfintelor
Taine exprim\ ]inta final\ a Euharistiei: aceea de a edifica ~mp\r\]ia Sfintei Treimi
`n lume: „Binecuv=ntat\ este ~mp\r\]ia Tat\lui [i a Fiului [i a Sf=ntului Duh, acum
[i pururea [i `n vecii vecilor. Amin”44. Structura umanit\]ii liturgice [i a cosmo-
sului `ntreg este a[adar icoan\ a Treimii `n iubire. De aici, vom vedea c\ `ntregul
demers expresiv al Liturghiei graviteaz\ `n jurul acestei Taine a unirii omului cu
Sf=nta Treime. Euharistia este rug\ciunea Bisericii c\tre Tat\l ceresc pentru ca
Acesta s\ trimit\ Duhul Cel Sf=nt Cel Ce transform\ p=inea [i vinul euharistice `n
Trupul [i S=ngele Fiului lui Dumnezeu: „Dumnezeiasca Liturghie face ca orga-
nismul `ntregului univers s\ func]ioneze treimic. ~ntemeiaz\ pe func]ionarea treimic\
`ntreaga fire”45.

Sf=nta Liturghie nu este doar o slujb\ c\tre Dumnezeu din partea oamenilor
care cer ceva de la El. Ea este realizarea integral\ a voca]iei cerului [i a p\m=n-
tului de a deveni una `n Hristos. Liturghia nu porne[te de pe p\m=nt [i urc\ spre
cer, ci izvor\[te din inima lui Dumnezeu [i `ndumnezeie[te inimile oamenilor. De
aceea, rug\ciunea ei este „respira]ia Duhului Sf=nt” `n oameni (Sf. Teofan Z\-
vor=tul): „C\ci noi nu [tim cum s\ ne rug\m, ci ~nsu[i Duhul se roag\ `n noi cu
suspine negr\ite” (Romani 8, 26). De aici [i con[tiin]a necontenit\ a Bisericii c\
rug\ciunea este „~nsu[i Dumnezeu Care lucreaz\ toate `n to]i”46. Biserica nu se
roag\ a[adar doar pentru sine, ci pentru `ntreaga crea]ie, v\zut\ sau nev\zut\:

43 Liturghier, p. 122
44 Ibidem, p. 125.
45 Arhim. Vasilios, Intrarea `n ~mp\r\]ie, Deisis, 1997, p. 81. 
46 Sf. Grigorie Sinaitul, Capete la acrostih, cap. 113, `n Filocalia rom=neasc\, vol. VII,

p. 192.
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„Pentru pacea de sus – anoqen eiri/nh [i pentru m=ntuirea sufletelor noastre,
Domnului s\ ne rug\m”47. 

Timpul ca rug\ciune a f\pturii este a[adar o preg\tire a firii pentru Liturghia
ve[nic\ a veacului viitor, pentru c\ Liturghia este un rai profetic [i temporal, iar
raiul este o Liturghie ve[nic\. Rug\ciunea `mbr\]i[eaz\ toat\ crea]ia, `ngerii [i oa-
menii, toate vie]uitoarele [i stihiile acestei lumi [i a celeilalte, cele din afar\ [i
cele interioare, trecutul [i viitorul [i vremea `ns\[i ca expresie a ordinii dumne-
zeie[ti [i providen]iale a f\pturii: „Bun\ `ntocmirea v\zduhului, `mbel[ugarea
roadelor p\m=ntului [i pentru vremuri cu pace, Domnului s\ ne rug\m”48. 

Ecfonisul ecteniei celei mari „C\ }ie se cuvine toat\ slava, cinstea [i `nchin\-
ciunea, Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor” trebuie
interpretat `n teologia sa profund\. Toate binecuv=nt\rile Bisericii se sf=r[esc cu
aceast\ expresie „acum [i pururea [i `n vecii vecilor – nu¤n kai aei¤ kai eij
touj aiw/naj tw¤n aiw¤nwn”. Aceste cuvinte `mbr\]i[eaz\ `n sine toat\ structura
universului creat: „acum” este prezentul prezen]ei noastre `n timp [i spa]iu, clipa
tranzitorie [i lipsit\ de substan]\ care exprim\ trecerea noastr\ prin lume. „Pu-
rurea” exprim\ eonul, adic\ timpul nemi[cat [i stabil al alegerii definitive a vie]ii,
starea `n care petrec `ngerii [i starea sufletului dup\ moarte, timpul `nf\[urat `n li-
bertatea exprimat\ definitiv. Iar „vecii vecilor” sunt veacurile nesf=r[ite [i dum-
nezeie[ti ale domniei lui Hristos Cel eshatologic, eternitatea `mp\rt\[it\ de dup\
Judecata final\. Rug\ciunea liturgic\ trece astfel pentru toate hotarele firii [i p\-
trunde prin Duhul Sf=nt `n inima crea]iei nu numai ca prezent [i trecut, ci [i `n
viitorul ei absolut. 

Exprimarea liturgic\ a omului `n timp atinge eternitatea, iar lumina pe care acesta
o transmite de la Dumnezeu lumii prin Liturghie str\punge hotarele firii [i se odih-
ne[te `n lumina necreat\ a Dumnezeirii, „`n vecii vecilor”. Omul are voca]ie do-
xologic\ treimic\: „Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sf=ntului Duh” ve[nic\, pentru c\
slava lui Dumnezeu, adic\ harul S\u de lumin\, nu este oprit\ de limitele vie]ii
create, ci trece prin via]\ [i prin moarte [i poart\ cu sine persoana uman\ devenit\ lu-
min\ prin smerenie [i slav\. 

Acum-ul temporalit\]ii friabile prin neputin]\ [i ispit\ se converte[te `n Litur-
ghie `ntr-o realitate euharistic\, una care exprim\, asum\ [i d\ruie[te ve[nicia de
iubire a lui Dumnezeu. Clipa prezent\ restaurat\ liturgic prin rug\ciune devine
„pars pro toto” (partea include, explic\ [i asum\ `ntregul) pentru `ntreaga istorie
de durere [i de bucurie a neamului omenesc. Ra]iunile limitative ale acestei lumi
„totum pro parte” (adic\ totul poate explica partea) sunt biruite de legea unic\ a
iubirii care poate r\sturna limit\rile cantitative ale lumii [i poate instaura domnia
iubirii, adic\ primatul calitativ al d\ruirii de sine `n clipa etern\ a lui Dumnezeu. 

Neschimbarea Dumnezeirii consist\ tocmai `n clipa etern\ a existen]ei Sale de-
s\v=r[ite [i simultane, `n care iubirea se revars\ integral [i plenar `n ungherele firii
[i umple de ve[nicie umanitatea care alege liber ve[nicia. Clipa liturgic\ concentreaz\

47 Liturghier, p. 126.
48 Ibidem, p. 126.
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euharistic aceast\ iubire infinit\ [i o d\ruie[te, pe m\sura puterii omene[ti de-a o
primi, rev\rs=ndu-se f\r\ condi]ion\ri `n `ntregul univers. 

Aceast\ structur\ eshatologic\ a creatului „pars pro toto” este evident\ `n d\-
ruirea euharistic\ a lui Hristos celor ce-L iubesc: ~mp\rt\[ania este ~nsu[i Hristos,
prezent integral `n fiecare firimitur\ de p=ine euharistic\ [i `n fiecare pic\tur\ de
vin euharistic. Mai bine zis, fiecare firimitur\ [i fiecare pic\tur\ este Hristos `n-
treg, `ntrupat, transfigurat, r\stignit [i `nviat `n sufletul nostru care devine Bet-
leem al smereniei, Tabor al luminii, Golgot\ a lacrimilor [i Morm=nt purt\tor de
via]\ al lui Dumnezeu. Imensitatea de Euharistii de pe cuprinsul acestei lumi nu
diminueaz\ sau `mparte integralitatea hristologic\ a Euharistiei, ci Dumnezeu
devine mereu [i `n mod unic Om prin Duhul Sf=nt, [i Se d\ruie[te mereu pe Sine
`n Euharistie ca via]\ nemuritoare a lumii: „Eu am venit ca via]\ s\ aib\ [i din
bel[ug s\ aib\” (Ioan 10, 10).

Partea devine matrice a `ntregului [i exprim\ tendin]a `ntregului spre unitate. Teo-
logia mistic\ tinde spre exprimarea unirii f\r\ amestecare cu Dumnezeu, `n care
Creatorul tuturor celor ce sunt devine Om pentru milostivire, iar omul devine
ceea ce iube[te, adic\ dumnezeu dup\ har. Teologia p\r]ii ca expresie a `ntregului sem-
nific\ astfel taina unirii tuturor `n simplitatea infinit\ a iubirii dumnezeie[ti:
„Strigat-am c\tre Tine, Doamne, zis-am: Tu e[ti n\dejdea mea, partea mea e[ti Tu
`n p\m=ntul celor vii – meri¿j mou e)n gv= zw¯ntwn” (Psalm 141, 5).

Liturghia este a[adar o morfologie a nemuririi pentru c\ ea opereaz\ `n toate
structurile creatului aceast\ transfigurare, f\r\ a-i desfiin]a legile fire[ti: timpul
liturgic asum\ [i d\ruie[te eternitatea, spa]iul eclesial exprim\ [i transcende uni-
versul, referatul biblic integreaz\ `n sine istoria, umanitatea devine macrocosmos,
p=inea devine Hristos Cel euharistic, orizontul devine nem\rginire, omul devine
dumnezeu dup\ har. 

~ntre Antifoanele Liturghiei (numite astfel pentru c\ ele sunt c=ntate anti-
fonic, adic\ alternativ `ntre str\ni49), preotul roste[te ectenia mic\ (de dou\ ori
dup\ fiecare Antifon) care concentreaz\ `n sine cererile esen]iale ale Bisericii50. Re-
peti]ia acestor cereri este expresia st\ruin]ei [i a privegherii liturgice a Bisericii
care de[i repet\ cuvintele doxologice, se `nnoie[te prin harul Duhului Sf=nt [i sem-
nifica]ia acestor cuvinte, care se `ntrupeaz\ `ntr-un suflet mereu nou, este tot mai
profund\ [i m=ntuitoare. Acesta este sensul cuvintelor de `nceput ale ecteniei
mici, prin care preotul arat\ func]ia liturgic\ a timpului de repetare mistic\ a „cu-
vintelor vie]ii ve[nice” (Ioan 6, 68): „Iar\ [i iar\ – eti kai eti cu pace Dom-
nului s\ ne rug\m”51.

49 Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, op. cit., p. 169.
50 Hugh Wybrew, op. cit., p. 258 vorbe[te despre cele trei rug\ciuni antifonale g\site

`n Manuscrisul Barberini gr. 336, datat `n jurul anului 800. Este simptomatic faptul c\ `n
timp ce Occidentul eclesial cre[tin `[i f\urea structura politic\ imperial\ prin Carolus Magnus,
Biserica bizatin\ `[i formula definitiv Liturghia, ca fiind apexul [i ei teologic [i social.

51 Liturghier, p. 128.
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O alt\ dimensiune teologic\ semnificant\ pentru structura Liturghiei ca tran-
sfigurare a timpului `n eternitate este aceea c\ fiecare ectenie (succesiune de cereri
liturgice, care desf\[oar\ diversitatea dorin]elor [i nevoilor umane, f\r\ a deveni
cazuistic\) din cultul liturgic se sf=r[e[te cu invocarea N\sc\toarei de Dumnezeu [i
a tuturor sfin]ilor, care [i-au d\ruit via]a lui Hristos, pentru ca rug\ciunea lor s\
devin\ cale a rug\ciunii noastre spre a ne d\rui pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\
via]a noastr\ lui Hristos Dumnezeu: „Pe Preasf=nta, curata, preabinecuv=ntata,
sl\vita St\p=na noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i pururea Fecioara Maria, cu
to]i sfin]ii pomenindu-o, pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i toat\ via]a noastr\ lui Hristos
Dummnezeu s\ o d\m”52. 

Aceast\ ectenie a suferit o muta]ie, [i anume, prima ei parte „Pe Preasf=nta, cu-
rata, preabinecuv=ntata, sl\vita St\p=na noastr\, de Dumnezeu N\sc\toarea [i pururea
Fecioara Maria, cu to]i sfin]ii pomenindu-o”, din ra]iuni de pietate a credincio[ilor
(care au dorit s\ c=nte Maicii Domnului: „Prea Sf=nt\ N\sc\toare de Dumnezeu
m=ntuie[te-ne pe noi”), s-a separat de urm\toarea: „pe noi `n[ine [i unii pe al]ii [i
toat\ via]a noastr\ lui Hristos Dumnezeu s\ o d\m”. Ba mai mult, din ra]iuni re-
petitive neteologice, gerunziul liturgic „pomenindu-o” a devenit conjunctivul „s\
o pomenim” care opre[te fraza liturgic\, `n care autorul Sfintei Liturghii vrea s\ spun\
c\ pomenindu-o pe Maica Domnului [i pe to]i sfin]ii – care [i-au d\ruit via]a lui
Hristos – [i noi, pe noi `n[ine [i unul pe altul ne d\ruim `n Liturghie via]a noastr\
`n eternitatea lui Dumnezeu. Dincolo de aceasta, gerunziul liturgic exprim\ con-
tinuitatea doxologiei `n Biseric\, „pomenindu-o – mnhmoneuvsante"” fiind reali-
tatea netrec\toare [i neschimb\toare a Bisericii, care nu pomene[te pe Maica Dom-
nului doar `n ectenii, ci `n toat\ via]a ei. Liturghia greac\ original\ nu separ\ cele
dou\ p\r]i ale frazei, folose[te dintru `nceput gerunziul liturgic semnificant teolo-
gic „pomenindu-o – mnhmoneuvsante"” care exprim\ lucrarea `ns\[i a Bisericii [i
fundamentul `nsu[i al Liturghiei – a[a cum vom vedea [i c=ntarea „Prea Sf=nt\ N\s-
c\toare de Dumnezeu m=ntuie[te-ne pe noi” este c=ntat\ pe fundal. Expresia „cu
to]i sfin]ii s\ o pomenim” obnubileaz\ sensul ecteniei (pomenindu-o pe Maica Dom-
nului [i pe sfin]i, ne d\ruim [i noi via]a lui Hristos asemenea lor) [i din ra]iuni de
simetrie aparent\ desfiin]eaz\ sensul gerunziului liturgic ca fiind continuitate a
Bisericii `n doxologie. Aceast\ realitate este expres\ imediat dup\ epiclez\, atunci
c=nd preotul roste[te cuvintele: „{i s\ fie milele marelui Dumnezeu [i M=ntui-
torului nostru, Iisus Hristos cu voi cu to]i” r\spunz=ndu-i-se „{i cu duhul t\u” [i
apoi diaconul roste[te: „Pe to]i sfin]ii pomenindu-i, iar\ [i iar\ cu pace Domnului
s\ ne rug\m”53. De altfel, chiar acest „pomenindu-o” folosit de preo]ii mai `n v=r-
st\ exprim\ eternitatea care inund\ timpul prin intermediul pomenirii liturgice,
care devine continuitate iconic\ a slavei lui Dumnezeu. Un studiu teologico-li-
turgic despre prezen]a [i semnifica]ia gerunziului liturgic `n cult ar putea des-
chide noi perspective asupra sensului Liturghiei ca intrare `n s\rb\toarea ve[nic\
a Liturghiei cere[ti. 

52 Ibidem, p. 127.
53 Liturghier, p. 169.
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Rug\ciunile rostite de preot `n timpul c=nt\rilor antifonice con]in [i ele c=teva
referiri cu impact semantic la tema temporalit\]ii liturgice. Astfel, rug\ciunea
preotului din timpul Antifonului al doilea (compus dup\ tradi]ie de ~mp\ratul
Iustinian), care va fi repetat\ la Rug\ciunea Amvonului vorbe[te despre pleroma
eclesial\ [i despre mo[tenirea lui Dumnezeu: „Doamne Dumnezeul nostru m=n-
tuie[te poporul T\u [i binecuvinteaz\ mo[tenirea Ta; plinirea Bisericii Tale o
p\ze[te – Kuvrie, o Qeov" hmwvn, swvson ton laovn sou kai eulovghson thn
klhronomivan sou, to plhvrwma th" ekklhsiva" sou ϕuvlaxon, sfin]e[te pe cei
ce iubesc podoaba casei Tale. Tu pe ace[tia `i pream\re[te cu dumnezeiasc\ puterea
Ta [i nu ne l\sa pe noi cei ce n\d\jduim `ntru Tine”54. Aceast\ rug\ciune reia `n
cheie hristologic\ o expresie liturgic\ davidic\: „M=ntuie[te poporul T\u [i bine-
cuvinteaz\ mo[tenirea Ta; pa[te-i pe ei [i-i ridic\ p=n\ `n veac” (Psalm 27, 12).
Umanitatea este mo[tenirea – klhronomi/a55 lui Dumnezeu, iar pleroma sau pli-
n\tatea Bisericii sunt persoanele umane care o con]in. Limbajul biblic folose[te
lexemul „to plh/rwma” pentru a exprima voca]ia [i ]inta unei realit\]i `n voia lui
Dumnezeu: „Al Domnului este p\m=ntul [i plinirea lui, lumea [i to]i cei ce lo-
cuiesc `ntr-`nsa” (Psalm 23, 1). Pleroma p\m=ntului este umanitatea care asum\
[i transfigureaz\ `n sine p\m=ntul, devenind „p\m=ntul celor vii”. „Plinirea Bise-
ricii” este a[adar umanitatea eclesial\ care este consacrat\ lui Dumnezeu pentru a
deveni mo[tenirea Lui ve[nic\. 

Antifoanele Sfintei Liturghii sunt a[adar temeiuri biblice ale prezen]ei lui Hristos
`n Biseric\ „p=n\ la sf=r[itul veacului” (Matei 28, 20). Ele reitereaz\ trama uma-
nit\]ii lui Hristos ca fundament al slujirii liturgice. 

Antifonul al treilea const\ `n c=ntarea Fericirilor (Matei 5) rostite de Hristos,
ca apex teologic al kerigmei christice [i ca o chintesen]\ a Legii celei noi. ~n aceast\
c=ntare a Bisericii se exprim\ dorul st\ruitor al omului dup\ fericire, ca `mplinire
a fiin]ei prin iubire [i bun\tate. Fericirea este ]inta vie]ii umane, iar intui]ia ca re-
flex spiritual al con[tiin]ei, a[teapt\ [i pregust\ fericirea ve[nic\ `n Liturghia Bi-
sericii. Aici, ra]iunile firii se `mplinesc `n orizontul lor dumnezeiesc [i semin]ele
originare ale umanit\]ii `[i v\desc fecunditatea: Liturghia ca smerenie, pl=ngere,
bl=nde]e, dreptate, milostenie, cur\]ie, pace, martiriu. Hristos avertizeaz\ lumea c\
fericirea nu este posesie [i exclusivitate, ci fiin]\ [i d\ruire de sine `n iubire. El r\s-
toarn\ temeliile false ale obsesiilor umane, afirm=nd c\ nu m=ndria, ci „s\r\cia
cu duhul”, nu veselia, ci pl=nsul, nu dorin]a de putere, ci bl=nde]ea, aduc fericirea
ve[nic\. 

Tensiunea unitiv\ dintre timp [i eternitate este afirmat\ [i `n rug\ciunea Anti-
fonului al treilea, `n care preotul [i Biserica cer cele mai importante lucruri pentru
veacul de acum [i pentru cel ce va s\ fie: „~nsu]i [i acum pline[te cererile cele de
folos ale robilor T\i, d=ndu-ne nou\ `n veacul de acum cuno[tin]a adev\rului T\u
[i `n cel ce va s\ fie via]\ ve[nic\ d\ruindu-ne”56.

54 Ibidem, p. 129.
55 H Qeia Leitourgi/a tou Agi/ou Iwa/nnou tou Xrusosto/mou, Ekdosh 5h,

Adelfotij Qeologwn H ZWH, Aqh¤nai, 1995, p. 20. 
56 Liturghier, p. 130.
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Intrarea cu Sf=nta Evanghelie, o reminiscen]\ liturgic\ a Intr\rii Episcopului
cu Sf=nta Evanghelie `n altar (din ritualul Bisericii primare) semnific\ pentru unii
teologi ie[irea la propov\duire a M=ntuitorului. {i aceasta `ntruc=t acest ritual este
antecedent citirilor biblice din Apostol [i Evanghelie. Sensul teologic al „intr\rii
celei mici” este de asemenea [i acela al intr\rii lui Hristos prin Evanghelie `n inima
fiec\rui credincios „Credin]a vine prin auzire” (Romani 10, 17) [i `n mijlocul Bi-
sericii Sale. 

Intrarea este [i `nconjurarea mistic\ a Sfintei Mese [i a Altarului cu Sf=nta Evan-
ghelie pentru a ar\ta caracterul integral [i cosmic al Liturghiei m=ntuitoare. Acesta
este [i mesajul rug\ciunii Intr\rii rostite de preot: „St\p=ne Doamne, Dumnezeul
nostru, Cel ce ai a[ezat `n ceruri cetele [i o[tile `ngerilor [i arhanghelilor spre slujba
slavei Tale, f\ ca `mpreun\ cu intrarea noastr\, s\ fie [i intrarea sfin]ilor `ngeri
care slujesc `mpreun\ cu noi [i `mpreun\ sl\vesc bun\tatea Ta…”57. Vohodul cel
mic este a[adar intrarea umanit\]ii liturgice `n realitatea cereasc\ a Liturghiei ve[-
nice, unde `ngerii [i sfin]ii s\v=r[esc slujba slavei lui Dumnezeu. 

Liturghia devine astfel prin Evanghelie intrarea (ei/sodoj) umanit\]ii `n ~m-
p\r\]ie58. {i aceasta pentru c\ ea este ~nsu[i Hristos extins temporal [i doxologic:
„Eu sunt strunga oilor – h qu/ra tw¤n proba/twn” (Ioan 10, 7) [i „Eu sunt u[a.
De va intra cineva prin Mine se va m=ntui, [i va intra [i va ie[i, [i p\[une va afla”
(Ioan 10, 9). Intrarea [i ie[irea `n Hristos sunt deci Liturghia care se desf\[oar\ tem-
poral, are `nceput [i sf=r[it, dar d\ruie[te nesf=r[irea [i `nceputul ve[nic al luminii
necreate.

Binecuv=ntarea de la intrarea cu Sf=nta Evanghelie arat\ acest nou eon ecle-
sial `n care omul devine alter Christus [i intr\ `ntru „bucuria Domnului” pentru
ve[nicie: „Binecuv=ntat\ este intrarea sfin]ilor T\i, totdeauna acum [i pururea [i
`n vecii vecilor. Amin”59.

Chemarea `ntregii Biserici [i fiec\rei persoane `n parte de a deveni Trupul lui
Hristos este evident\ [i `n c=ntarea `ntreit sf=nt\, `n care sfin]enia Treimii este cheia
`n]elesului `ntregului univers, `n care slava adus\ lui Dumnezeu se identific\ `n
istorie cu via]a `ns\[i a lumii. Cosmosul devine astfel o liturghie creat\ `n care recu-
noa[terea Dumnezeirii Sfinte „Sfinte Dumnezeule” d\ruie[te darul creaturii de a
vedea `n mod spiritual lucrarea [i puterea Sfintei Treimi („Sfinte tare”) care d\ru-
ie[te via]\ etern\ umanit\]ii drept sl\vitoare: „Sfinte f\r\ de moarte”60, prin milos-
tivirea [i iubirea pe care Ea o are pentru noi „miluie[te-ne pe noi”. Imnul Trisa/gion
este o eviden]\ din arheologia primar\ a Bisericii [i are deopotriv\ un `n]eles mis-
tic treimic61, `n care Dumnezeu Tat\l, Izvorul Dumnezeirii (pigai/a Qew¤tij)
dup\ expresia Sf. Dionisie Areopagitul, d\ruie[te puterea Sa iubitoare Fiului Celui
jertfit pentru noi [i Care S-a v\dit prin ~nviere mai tare dec=t moartea [i eternitatea

57 Ibidem, pp. 130-131.
58 Arhimandritul Vasilios, Intrarea `n ~mp\r\]ie, Deisis, Sibiu, 1996.
59 Liturghier, p. 131.
60 Oscar Cullman `n „Christ and time”, p. 112, spune c\ „Oriunde e opera Duhului,

acolo e suflul eternit\]ii”.
61 Hugh Wybrew, op. cit., p. 259.
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Lui o d\ruie[te prin Duhul Sf=nt Care ~l `mpropriaz\ pe Hristos `n inima persoa-
nelor umane [i cl\de[te Biserica lui Hristos, Trupul Lui, „St=lpul [i temelia ade-
v\rului” (I Timotei 3, 15), adic\ `nceputul [i sf=r[itul nesf=r[it al crea]iei celei
noi, umanitatea `nve[nicit\ prin `ndumnezeire (qew/sij).

Rug\ciunea pe care preotul o roste[te `n timpul Trisaghion-ului62 este un me-
morial al crea]iei lumii din nefiin]\ la fiin]\ ca fundament al crea]iei continue `n
via]a sfin]ilor care devin „pietre vii” `n Biserica lui Hristos: „Dumnezeule Cel Sf=nt,
Care `ntru sfin]i Te odihne[ti, Cel ce cu glas `ntreit sf=nt e[ti l\udat de serafimi [i
sl\vit de heruvimi [i de toat\ puterea cereasc\ `nchinat; Cel ce dintru nefiin]\
`ntru fiin]\ ai adus toate, …Cel ce ne-ai `nvrednicit pe noi smeri]ii [i nevrednicii
robii T\i, [i `n ceasul acesta, a sta `naintea slavei sf=ntului T\u jertfelnic [i a-}i
aduce datorita `nchinare [i preasl\vire …[i ne d\ nou\ s\ slujim }ie cu cuvio[ie `n
toate zilele vie]ii noastre”. „Ceasul de acum” adic\ ora liturgic\ este a[adar con-
centrarea mistic\ a istoriei `n care crea]ia, providen]a [i consumarea lumii sunt
cuprinse datorit\ eternit\]ii lui Dumnezeu care `mbr\]i[eaz\ trecutul, prezentul [i
viitorul umanit\]ii. 

Citirile din Apostol [i Evanghelie sunt ~nsu[i Hristos Care se d\ruie[te prin
ke/rigma, El fiind Logosul necreat al Tat\lui care poate descoperi ra]iunile (logoi)
crea]iei `n inteligibilitatea calitativ\ a credin]ei. De aceea, Origen afirm\ f\r\ echi-
voc d\ruirea lui Hristos `n Liturghie at=t sub form\ de Cuv=nt creator `n Evan-
ghelie, c=t [i ca P=inea „cea ve[nic\”: „Noi ne `mp\rt\[im de Hristos at=t prin
Cuv=nt, c=t [i prin P=ine”63. Origen pleac\ de la afirma]ia Sf=ntului Ioan Teologul
din prologul Evangheliei a IV-a: „{i Cuv=ntul S-a f\cut trup (Carne) – Kai Lo/
goj sarc ege/neto” `n care Hristos-Cuv=ntul Cel ve[nic al lui Dumnezeu devine
Trup. Euharistia este a[adar extensia ~ntrup\rii lui Hristos – Logosul care devine
Trup `n P=inea euharistic\. S\l\[luirea `n noi a Verbului Care a devenit „carne”
`nt=mplat\ e/fapac – o dat\ pentru totdeauna „at plenitudo temporis – la plinirea
vremii” (Galateni 4, 4) devine efectiv\ `n Euharistie `n care noi devenim Hristos
eclesial, hr\nindu-ne cu Trupul Lui dumnezeiesc: „Et Verbum caro factum est et
habitavit in nobis”. Prin ~ntrupare, Logosul nu `nceteaz\ s\ mai fie Logos, ci d\-
ruie[te ra]iunilor lumii sensul lor ve[nic: acela al unirii omului cu Dumnezeu prin
Hristos, Verbul `ntrupat, Mediatorul etern dintre creatur\ [i Creator.

Evanghelia deschide Bisericii Izvorul ne`ncetat al cunoa[terii dumnezeie[ti, adic\
Duhul Sf=nt, apa cea vie care devine `n om „izvor de ap\ s\lt\toare alloume/nh
spre via]a ve[nic\” (Ioan 4, 14). De aceea, cuv=ntul Evangheliei este mereu ac-
tual [i mereu nou, pentru c\ exprim\ o realitate ve[nic\, `n care iubirea infinit\ a lui
Dumnezeu lucreaz\ noutatea etern\ a `ndumnezeirii, urcu[ul „din slav\ `n slav\”
(II Corinteni 3, 18).

De-abia dup\ citirea pericopei evanghelice, Biserica se poate ruga st\ruitor pen-
tru fiecare categorie calitativ\ de credincio[i, vii sau mor]i, „de aici [i de pretu-
tindeni”64, de „acum [i pururea”. R\spunsul `ntreit al comunit\]ii liturgice la fiecare

62 Cf. Hans Joachim Schultz, op. cit., pp. 161-163.
63 Origen, Commentary on the Gospel of Matthew, cap. 14, Ante Niceene Fathers,

Vol. IX, http://www.sacred-texts.com/chr/ecf/009/index.htm
64 Liturghier, p. 140.
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cerere a preotului: „Doamne miluie[te” afirm\ aceast\ trezvie (ne/yij) [i st\ru-
in]\ a Bisericii pentru a primi harul Sf=ntului Duh, adic\ mila pentru via]\ [i ne-
murire. Speran]a Bisericii, ca actualizare a viitorului prin credin]\, este aceea c\
Dumnezeu `i p\ze[te pe to]i oamenii `n lumina Lui cea netrec\toare, iar memoria
umanit\]ii supravie]uie[te `n veacul de apoi, p\str=ndu-se `n mintea lui Dum-
nezeu. Acesta este sensul cuvintelor „Ve[nica pomenire – Aiwni/a h mnh/mh”65

care sunt c=ntate de `ntreaga Biseric\, atunci c=nd, dup\ rug\ciunea de dezlegare
a celor adormi]i, credincio[ii poart\ `n m=ni „pomenile”, adic\ p=inile afierosite
pentru pomenirea mor]ilor, leg\n=ndu-le `n m=ini, ca pe ni[te prunci care au ne-
voie de odihna lui Dumnezeu. Rug\ciunea pentru odihna celor repausa]i este
a[adar [i fundamentul existen]ei lor ve[nice `n lumina cea neapus\ a Treimii. 

Dup\ ectenia cererii st\ruitoare [i ectenia pentru cei adormi]i, Biserica expe-
riaz\ poarta ei de intrare `n credin]\66. Ectenia celor chema]i (catehumenilor) este
rug\ciunea prin care Biserica se roag\ ca harul Duhul Sf=nt s\ rodeasc\ fecundi-
tatea ei spiritual\, prin cre[tinarea celor care vor „s\ intre `n via]\” (Matei 19, 17).
Ectenia celor chema]i este de altfel [i o permanent\ memorie eclesial\ a intr\rii
noastre `n Biseric\ [i arat\ por]ile mereu deschise prin ~nviere ale Bisericii [i ale
~mp\r\]iei lui Dumnezeu, care este plinirea acesteia. ~n timpul cererilor acestei
ectenii, preotul deschide [i binecuvinteaz\ Sf=ntul Antimis, care este icoana sacra-
mental\ a Altarului de Jertf\ al lui Hristos [i topos-ul liturgic `n care succesiunea
apostolic\ [i autoritatea euharistic\ sunt prezente. 

5. Liturghia P=inii

Hristos Se nume[te pe Sine „p=inea cea vie care s-a pogor=t din cer” (Ioan 6, 51),
prin aceasta instituind realitatea euharistic\ a lumii [i necesitatea hr\nirii din Dum-
nezeu. Hr\nirea devine a[adar icoana vie]ii nemuritoare [i poart\ `n ea, la modul
axial, prezen]a lui Hristos `ntreg `n Darurile euharistice. Voca]ia hr\nirii umane
este a[adar nemurirea [i via]a, iar fiecare mas\ este icoana acestui osp\] ceresc [i
ve[nic `n ~mp\r\]ia iubirii treimice. 

Dup\ ie[irea catehumenilor, urmeaz\ ectenia celor credincio[i, prin care po-
porul este ini]iat `n Taina care va avea loc. Existen]a a[a numitei disciplina arcani
`n primele veacuri cre[tine era necesar\ din considerente istorice [i culturale `n care
adversitatea mediului social genera `n Biserica cre[tin\ o atitudine rezervat\. Ie-
[irea catehumenilor `n acest moment al Liturghiei este [i semnul faptului c\ Eu-
haristia ca respira]ie mistic\ [i liturgic\ a Bisericii nu poate fi primit\ dec=t de cei
care au primit plin\tatea Bisericii prin Botez67. 

Dac\ doritorii de a intra `n Biseric\ pot asculta cuvintele credin]ei din Apos-
tol [i Evanghelie, nu se pot `mp\rt\[i cu Hristos dec=t cei ce au murit [i au `nviat
sacramental `mpreun\ cu El prin Botez, [i au devenit Biserici [i m\dulare ale
Trupului S\u – Biserica. Rug\ciunea preotului pentru credincio[i con]ine [i o

65 Liturghier, p. 142.
66 Hugh Wybrew, op. cit., 254.
67 Ibidem., p. 259.
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cerere ca Dumnezeu s\ `nve[niceasc\ imnul de slav\ adus Lui de c\tre credin-
cio[i: „{i ne `nvrednice[te pe noi, pe care ne-ai pus `ntru aceast\ slujb\ a Ta, cu
puterea Duhului T\u Cel sf=nt, ca f\r\ de os=nd\ [i f\r\ de sminteal\, `ntru m\r-
turia curat\ a cugetului nostru, s\ Te chem\m pe Tine `n toat\ vremea [i `n tot locul
[i auzindu-ne pe noi, milostiv s\ ne fii nou\ `ntru mul]imea bun\t\]ii Tale”68. 

Repeti]ia [i multiplicitatea `[i pierd dimensiunea de monotonie [i absurd, [i
devin prin rug\ciune o respira]ie aduc\toare de via]\ a Bisericii, prin care ea pri-
me[te pe Duhul Sf=nt, a[a cum trupul prime[te necontenit aerul necesar vie]ii tru-
pe[ti. Sufletul nu `nceteaz\ [i nu obose[te niciodat\ s\ cear\ rug\ciune, a[a cum
trupului nu-i prisose[te niciodat\ aerul pe care-l respir\. Dinamismul vie]ii spiri-
tuale este a[adar reprezentat iconic `n `ns\[i sintaxa creatului `n care absen]a leg\-
turii dintre materia vie cu natura care-o `nconjoar\ este de neconceput. ~n acela[i
mod, dar mai dumnezeiesc, sufletul se hr\ne[te prin rug\ciune necontenit\, iar re-
peti]ia cuvintelor simple ale invoc\rii milei dumnezeie[ti – ridicat\ la nivel de
cheie hermeneutic\ a tr\irii mistice `n isihasm – precum „Doamne miluie[te” sau
„Amin” deschide persoanei umane intrarea `n permanen]a spiritual\ a unirii mereu
noi cu Dumnezeu: „Iar\[i [i de multe ori c\dem la Tine [i ne rug\m }ie”69. Tem-
poralitatea repetitiv\ este a[adar resortul interior al intr\rii `n lumina cereasc\ a
iubirii treimice. Omul, pentru a se preg\ti de marea tain\ a veacurilor – Euha-
ristia, trebuie s\-[i converteasc\ metanoic firea [i timpul, s\ le `nnoiasc\ prin ru-
g\ciune (troparul N\sc\toarei de Dumnezeu la Acoper\m=ntul Maicii Domnului):
„prin tine firea [i timpul se `nnoiesc”. 

Dinamismul acestei lucr\ri repetitive [i st\ruitoare are ceva din privegherea sfin-
]ilor [i din a[teptarea lor `n „s=nul lui Avraam”: „{i strigau cu glas mare [i ziceau:
P=n\ c=nd, St\p=ne sfinte [i adev\rate, nu vei judeca [i nu vei r\zbuna s=ngele
nostru, fa]\ de cei ce locuiesc pe p\m=nt?” (Apocalipsa 6, 10). Sfin]ii gr\besc is-
toria spre ve[nicie prin ve[nicia care locuie[te `n ei temporal (`n aceast\ via]\) [i
eonic (`n a[teptarea de dup\ moarte, `ntre Judecata particular\ [i cea universal\). 

Plinirea acestei dinamici a Liturghiei este lucrarea vie]ii ve[nice, unde „Dom-
nul Dumnezeu Atotputernicul, este Templul” (Apocalipsa 21, 22). „Lucrarea Cu-
v=ntului, cea a Duhului [i cea a Liturghiei coincid: ele devin imediate. Biserica de-
vine ~mp\r\]ie. ~ntre timp Duhul [i Mireasa, nu zic: a[tepta]i [i contempla]i, `ntr-
o atitudine de extaz static sau de theoria imobil\, ci: veni]i! (Apocalipsa 22, 17)”70.

Dup\ ecteniile pentru catehumeni [i credincio[i, urmeaz\ C=ntarea heruvimic\,
`n care preotul [i credincio[ii se preg\tesc pentru marea Jertf\ a Mielului lui Dum-
nezeu. Preotul `nconjoar\ cu c\delni]a Sf=ntul Altar (care semnific\ Morm=ntul
lui Hristos) [i c\de[te toat\ Biserica, integr=nd astfel Liturghia dintr-un anumit timp
[i loc `n Liturghia cereasc\ a `ngerilor [i sfin]ilor lui Dumnezeu. Euharistia are a[a-
dar caracter profetic-sacramental [i substan]ial-liturgic. 

Biserica lui Dumnezeu trebuie s\ se `nal]e de pe p\m=ntul „grijilor lume[ti” [i
s\ ajung\ spiritual la con[tiin]a doxologic\ a Heruvimilor cei cu ochi mul]i care

68 Liturghier, p. 145.
69 Ibidem, p. 147.
70 Constantin Andronikof, Le sens de la liturgie, p. 193.
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str\juiesc Tronul lui Dumnezeu. Umanitatea eclesial\ devine astfel sobor heru-
vimic care oglinde[te [i asum\ Taina veacurilor [i a ve[niciei: iubirea lui Dum-
nezeu pentru oameni. Dimensiunea iconic\ [i substan]ial\ a cultului liturgic este
ar\tat\ prin afirma]ia „noi care pe Heruvimi cu tain\ `nchipuim [i f\c\toarei de
via]\ Treimi `ntreit sf=nt\ c=ntare aducem, toat\ grija cea lumeasc\ acum s\ o
lep\d\m, ca pe ~mp\ratul tuturor primim, pe Cel `n chip nev\zut `nconjurat de ce-
tele `ngere[ti. Aliluia. Aliluia. Aliluia”. 

~nchipuirea pe care comunitatea Bisericii o realizeaz\ este de fapt demersul
iconografic de scriere mistic\ a Cuv=ntului lui Dumnezeu `n inima omului: „Oi
ta Ceroubeivm mustikwv" eikonizonte"”. Duhul Sf=nt este Dumnezeiescul iconar
care picteaz\ [i scrie `n suflete taina Prea Sfintei Treimi. Aceast\ prezen]\ a „m=i-
nilor lui Dumnezeu” `n via]a omului este temeiul dreptei sl\viri [i al imnul trisa-
ghion `nchinat Sfintei Treimi: „kai th zwopoiwv Triavdi ton trosavgion uvmnon
prosavdonte"”. Demersul doxologic al umanit\]ii de a c=nta `ntreit sf=nta c=n-
tare adus\ Treimii este rodirea Sfintei Treimi `n inima omului care a `nchipuit ico-
nic tronul de Heruvimi al cerului [i a lep\dat orice leg\tur\ a trupului sau a lumii
pentru a primi pe Mielul lui Dumnezeu `n el: „pavsan thn biotikhvn apoqwvmeqa
mevrimnan”. 

Heruvicul este a[adar `n\l]area mistic\ a Bisericii din tina grijilor lume[ti spre
cerul liturgic al ~mp\r\]iei lui Dumnezeu. De aici `ncolo, mintea Bisericii se afl\
a]intit\ numai spre Tronul slavei divine. Consecin]a acestei `n\l]\ri mistice [i li-
turgice este `nconjurarea mistic\ a Altarului lui Dumnezeu, adic\ urcu[ul on-
tologic „din slav\ `n slav\” spre cerurile f\r\ de num\r ale iubirii dumnezeie[ti.
Dumnezeu este „`n chip nev\zut `nconjurat de cetele `ngere[ti - tai" aggelikaiv"
aoravtw" doruϕorouvmenon tavxeoin”. ~nconjurarea nev\zut\ a ~mp\ratului tu-
turor este de fapt procesiunea de apropiere ontologic\ de s=nul Sfintei Treimi,
`ntr-o spiral\ valoric\ a iubirii `n care persoana uman\ aflat\ `n comuniune `nain-
teaz\ la infinit apropiindu-se de Dumnezeu [i de ceilal]i oameni: „Expresia aces-
tui dinamism pe care `l tr\im `n Liturghie, mobilizeaz\ gestul, nu numai inten]ia.
Poc\in]a ini]ial\ este deja o deplasare. Accesul final `n ~mp\r\]ie se ob]ine chiar
prin lupt\ (cf. Matei 11, 12: h basilei/a bia/zetai)”71.

~n rug\ciunea sa din timpul Heruvicului, preotul se roag\ s\ fie `nvrednicit a
jertfi Cinstitul Trup [i Dumnezeiescul S=nge ale M=ntuitorului72. Biserica pri-
me[te a[adar binecuv=ntarea cereasc\ pentru a primi Darul jertfelnic al lui Dum-
nezeu, `n care Hristos este Jertf\ [i Jertfitor, Alfa [i Omega, ~nceput [i Sf=r[it al
tuturor. ~n Jertfa lui Hristos realizat\ o dat\ pentru totdeauna, nu exist\ nici o
exterioritate sau obiectivare a realit\]ii jertfite, ci Hristos, Arhiereul Cel ve[nic
Se aduce jertf\ pe Sine ~nsu[i, d\ruind umanit\]ii libere nemurirea prin ~nviere.
Euharistia este a[adar realitatea ve[nic\ a d\ruirii Fiului c\tre Tat\l pe care Bise-
rica o prime[te din m=inile lui Hristos, „P\storul [i Mielul”73. Dac\ no]iunea de
jertf\ `n istoria lumii are `ntotdeauna ceva de alteritate, omul d\ruie[te din cele

71 Ibidem, p. 191.
72 Hans Joachim Schultz, op. cit., pp. 164-165.
73 Molitfelnicul (Rug\ciunea de dezlegare a p\catelor), p. 299. 
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ale sale lui Dumnezeu. Jertfa m=ntuitoare a veacurilor s\v=r[it\ de Hristos este Sa-
crificiul de Sine al lui Dumnezeu `ntrupat prin care moartea [i ~nvierea Lui devin
ale `ntregii lumi, schimb=nd hotarele crea]iei [i primind pentru ve[nicie uma-
nitatea jertfelnic\ [i `ndumnezeit\ a Logosului `n s=nul cel preacurat al Treimii
Celei mai presus de fire. 

Dup\ C=ntarea heruvimic\, urmeaz\ Intrarea cea mare a preotului cu Cin-
stitele Daruri `nso]it\ de invocarea lui Dumnezeu pentru ca El s\ pomeneasc\ pe
to]i credincio[ii vii sau mor]ii `ntru ~mp\r\]ia Sa. Semnifica]ia practic\ a acestui
ritual liturgic este depunerea Cinstitelor Daruri euharistice pe Sf=nta Mas\. Proce-
siunea care s-a dezvoltat `n jurul acestui moment liturgic are `ns\ semnifica]ia
mistic\ a ultimului drum al lui Hristos `nainte de P\timirea Sa cea de bun\ voie74.
Vohodul mare `mbr\]i[eaz\ `ntreaga Biseric\ `n voca]ia peniten]ial\ a t=lharului
muribund care a m\rturisit dumnezeirea [i ve[nicia Fiului lui Dumnezeu r\s-
tignit. Umanitatea prime[te a[adar puterea de a cere lui Hristos: „Pomene[te-m\
Doamne c=nd vei veni `ntru ~mp\r\]ia Ta” (Luca 23, 42) [i `n consecin]\ de a auzi
cuv=ntul m=ntuitor: „Ast\zi vei fi cu Mine `n rai” (43).

Pomenirea oamenilor de c\tre Dumnezeu `n veacul viitor este a[adar r\d\cina
ontologic\ a fiin]\rii umane, principiul vie]ii create aflat `n viitorul absolut al
umanit\]ii `ndumnezeite. ~ntr-un registru iconic eclesial, memoria umanit\]ii zi-
dite dup\ chipul lui Dumnezeu p\streaz\ `n ve[nicie toate evenimentele istoriei [i
le valorizeaz\ eshatologic. Valoarea timpului uman comunional este a[adar infi-
nit\ din perspectiva prezen]ei eternit\]ii `n el. Timpul are valoare numai `n m\-
sura `n care preg\te[te ve[nicia f\pturilor, se umple de sens `n m\sura `n care
intermediaz\ eternitatea iubirii. Timpul este a[adar realitate cruciform\ [i r\scruce
a firii `n drumul ei c\tre Dumnezeu. 

O alt\ dimensiune mistagogic\ a acestui ritual liturgic este cea eshatologic\. Po-
menirea `ntregii Biserici `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu este de fapt realitatea ve[nic\
a umanit\]ii `ndumnezeite, `n care Biserica intr\ `n tain\ prin Liturghie. Vohodul
cel mare este a[adar o invocare a venirii lui Hristos, un Maranatha (semnifica]ia
acestui lexem este: Domnul vine, Domnul a venit sau Vino, Doamne) prin care
Biserica m\rturise[te ascenden]a [i aspira]ia ei c\tre cer. Ritualul Sfintei Liturghii
s-a dezvoltat `n ritmul eshatologic al Apocalipsei, `n care Sf=ntul Ioan Teologul
descrie Liturghia cereasc\ (Apocalipsa 4). Doxologia luminoas\ a Liturghiei
ortodoxe contureaz\ [i prefigureaz\ aceast\ slav\ a ~mp\r\]iei. Aceast\ dimen-
siune deschide drumul unei exegeze liturgice a Apocalipsei [i unei valoriz\ri
eshatologice a Liturghiei. Venirea lui Hristos `n slav\ este a[adar nu numai dorul
umanit\]ii [i a[teptarea veacurilor, ci [i f\g\duin]a Mielului r\stignit [i `nviat
(Apocalipsa 22, 7; 12, 20). 

Afirma]ia lui Hristos, aceea c\ El va veni „cur=nd” arat\ tendin]a [i tensiunea
timpului spre ve[nicie, dar [i flexibilitatea timpului [i permanenta sa raportare la
valoarea umanit\]ii care `l asum\ [i `l transfigureaz\. Maranatha este o expresie

74 Constantin Andronikof, Le sens de la liturgie, p. 193: „Liturghia este locul prin
excelen]\ al acestei mi[c\ri, locul celor chema]i unde for]a pnevmatic\ d\ruit\ de Verb
este manifestat\ expres”. 
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apostolic\ folosit\ si de Sf. Apostol Pavel (I Corintei 16, 22) `n `ncheierea primei
sale epistole c\tre Corniteni. Epicleza - Epiklh/sij este a[adar o realitate netre-
c\toare a Bisericii [i este atitudinea doxologic\ fundamental\ printre Apostoli.
Liturghia reconfigureaz\ a[adar mistic [i liturgic realitatea eclesial\ integral\,
aceea de invocare a Cincizecimii perpetue [i a a[tept\rii lucr\toare a lui Hristos.
Astfel, invoca]ia ioaneic\ din Apocalips\ 22, 17-20: „Vino Doamne Iisuse –
erxou ku/rie Ihsou=” este nu doar o chemare eshatologic\ a Bisericii care ~l
a[teapt\ pe Mirele ei, ci [i probabil o expresie liturgic\ de `ncheiere a epistolelor,
a[a cum am v\zut [i la Sf=ntul Apostol Pavel (cf. I Timotei). 

Continuitatea acestei atitudini eshatologice `n Biseric\ este evident\ [i din sur-
sele post-apostolice care prezint\ aceea[i tensiune eclesial\ de har a venirii Dom-
nului (Didahia 10)75. Textul „s\ treac\ lumea aceasta” din Didahia poate `nsemna
o lep\dare a Bisericii de toate resorturile lume[ti de afirmare a persoanei76. Este
posibil ca aceast\ `n\l]are a min]ii a tuturor credincio[ilor `n Liturghie s\ se fi
nuan]at `n chemarea C=nt\rii heruvimice: „Toat\ grija cea lumeasc\ acum s\ o le-
p\d\m - pavsan thn biotikhvn apoqwvmeqa mevrimnan”. Opinia unor cercet\tori
ai textelor liturgice surs\ c\ Maranatha este epicleza originar\ a Liturghiei cre[-
tine77 nu este deloc lipsit\ de temei `n perspectiva permanentei invoc\ri de c\tre
Biseric\ a Duhului Sf=nt [i a venirii lui Hristos78. Aceast\ coresponden]\ teolo-
gic\ dintre voca]ia eshatologic\ a Bisericii primare [i permanenta ei leg\tur\ cu
Duhul Sf=nt invocat `n Euharistie are o importan]\ uria[\ `n demersul eclesio-
logiei ortodoxe. Chiar [i unii teologi catolici sau protestan]i au acceptat aceast\
afirma]ie79. Anaforaua lui Addai [i Mari, una dintre cele mai veci anaforale litur-
gice, con]ine, pe l=ng\ structura `mprumutat\ din cultul iudaic (Berakah), epi-
cleza ca moment culminant al Euharistiei `n care Darurile sunt sfin]ite de Duhul
Sf=nt Care se pogoar\ peste comunitatea eclesial\80.

Timpul-pomenire, adic\ timpul-`mbr\]i[are de valoarea netrec\toare a me-
moriei dumnezeie[ti nu mai este timp-separa]ie, el nu mai desparte genera]ii de
oameni, ci este timp-unire. ~n Liturghie se `nt=lnesc vii cu mor]ii, cei de demult
cu cei de aproape, v=rstele [i neamurile laolalt\, via]a [i moartea umanit\]ii `n toat\ di-
versitatea ei. Liturghia este unirea etern\ dintre „acum” [i „pururea” `n vecii vecilor.

75 K. W. Noakes, op. cit., p. 119.
76 Josef Lamberts, `n Quelques reflexions sur l`épiclese, `n Q.L., 84, 2003-2004, pp.

226-247.
77 Cf. Margaret Barker, The Revelation of Jesus Christ, Edinburgh, 2000, p. 37.
78 Vezi A. Verheul, La prière eucharistique dans la Didachè, `n Q.L. 60, 1979, pp.

197-207 [i Josef Lamberts, Quelques reflexions sur l`épiclese, `n „Questions Liturgiques”,
84, 2003-2004, p. 230.

79 J. Betz, Die Eucharistie in der Zeit der griechishen Väter, Freiburg, 1955, B. Spinks,
The Epiklesis in the East Syrian Anaphoras `n Idem, Worship. Prayers from the East,
Washington, 1993, pp. 89-96. 

80 Jose Kochuparampil, The Missionary Dimension of the Liturgy in the Anaphora of
the Apostles Addai and Mari, S.L. 36 (2006), p. 136. 
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Partea se une[te cu `ntregul nu numai `n timp „acum [i pururea”, ci [i `n spa]iu „aici
[i pretutindeni” [i `n ve[nicia lui Dumnezeu „`n vecii vecilor”. 

Rug\ciunea din timpul C=nt\rii heruvimice este o preg\tire sacramental\ a
preotului pentru s\v=r[irea Sfintelor Taine. ~n ea, preotul [i `ntreaga Biseric\ pri-
me[te descoperirea dumnezeiasc\ a integralit\]ii Jertfei lui Hristos pentru lume.
„C\ Tu e[ti Cel ce aduci [i Cel ce Te aduci, Cel ce prime[ti [i Cel ce Te `m-
par]i”81. El este Preotul crea]iei [i Jertfa cea vie, Arhiereul Cel ve[nic [i Mielul lui
Dumnezeu: „Hristos, Pa[tile cele noi, Jertfa cea vie [i jertfit\, Mielu[elul lui
Dumnezeu Cel ce ridic\ p\catul lumii”82. 

Pomenirea eclesial\ este fundamentul nemuririi persoanei umane. Astfel, ru-
g\ciunea Bisericii nu se extinde doar `n timp [i spa]iu, ci devine atmosfera de
via]\ a ve[niciei viitoare. Credincio[ii se roag\ ca diversele categorii de cre-
dincio[i s\ fie pomeni]i de Dumnezeu „acum [i pururea [i `n vecii vecilor”. }inta
doxologiei Bisericii nu este doar timpul [i istoria, ci ve[nicia: „S\ v\ pomeneasc\
Domnul Dumnezeu `ntru ~mp\r\]ia Sa, totdeauna acum [i pururea [i `n vecii
vecilor”83.

Pomenirea Bisericii de c\tre Hristos este actul realizat prin moartea [i ~n-
vierea Sa din mor]i. Iar intrarea lui Hristos (prefigurat de Cinstitele Daruri euha-
ristice) `n Sf=nta Liturghie este de fapt intrarea Lui `n destinul ontologic al fiin]ei
umane, `n via]a [i moartea omului. Liturghia realizeaz\ aceast\ intrare ontologic\
a lui Hristos prin moarte `n via]a f\pturii c\zute. Aceasta este ra]iunea pentru care
dup\ Vohodul mare preotul roste[te troparele de `ngropare ale lui Hristos din
S=mb\ta cea mare: „Iosif cel cu bun chip, de pe lemn lu=nd preacurat Trupul
T\u, cu giulgiu curat `nf\[ur=ndu-L [i cu miresme `n morm=nt nou `ngrop=ndu-L
L-au pus”84. Acest tropar arat\ voca]ia Bisericii [i a clerului `n special de a pre-
g\ti moartea sacerdotal\ a lui Hristos [i de a celebra Taina mor]ii f\c\toare de via]\.
Morm=ntul nou este arhetipul Bisericii feciorelnice `n care Hristos este ascuns ca
un odor de mare pre] pentru a `nvia spiritual `n inima fiec\rui om. 

Moartea lui Dumnezeu cu trupul este `nceputul inser]iei luminii `n inima mor]ii,
este sf=r[itul sf=r[itului [i al c\derii umane. Prin moarte, Hristos ~[i descoper\ an-
tinomic Dumnezeirea prin atotprezen]a Lui `n toate receptaculele spa]iului [i ale
timpului. El une[te p\m=ntul, raiul [i iadul cu prezen]a Sa dumnezeiasc\ [i le poart\
pe acestea pe Tronul slavei dumnezeie[ti: „~n morm=nt cu trupul, `n iad cu su-
fletul ca Un Dumnezeu, `n rai cu t=lharul [i pe Tron `mpreun\ cu Tat\l [i cu Du-
hul ai fost Hristoase, toate umpl=ndu-le (plinindu-le) Cel ce e[ti necuprins”85.
Lumina ~nvierii devine nu doar principiu, ci [i finalitate a lumii [i a istoriei, iar
trupul omenesc care prime[te Euharistia devine morm=ntul f\c\tor de via]\ din care
r\sare „Soarele Cel mai `nainte de soare”: „Ca purt\tor de via]\ [i mai `nfrumuse]at

81 Liturghier, p. 149.
82 Penticostar, p. 22.
83 Liturghier, p. 152.
84 Ibidem, p. 153.
85 Ibidem, p. 153.
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dec=t tot raiul cu adev\rat [i dec=t toat\ c\mara cea `mp\r\teasc\ s-a ar\tat Hristoase
morm=ntul T\u, izvorul `nvierii noastre”86.

Intimitatea liturgic\ dintre lumea de aici [i cea de dincolo este evident\ [i prin
rug\ciunile Bisericii, ca Jertfa cea nes=ngeroas\ a lui Hristos s\ fie primit\ `n
Jertfelnicul cel mai presus de ceruri al lui Dumnezeu: „Prime[te [i rug\ciunea noas-
tr\ a p\c\to[ilor [i o du la sf=ntul T\u jertfelnic”87. Liturghia realizeaz\ astfel un
permanent transfer pnevmatologic `ntre cer [i p\m=nt. P\m=ntul prime[te pe
Mielul lui Dumnezeu Care ridic\ p\catul lumii, iar cerul primeste jertfa umani-
t\]ii pe altarul iubirii r\stignite a lui Hristos. Liturghia este a[adar darul suprem
pe care Dumnezeu `l face lumii [i darul cel mai de pre] al umanit\]ii c\tre Dum-
nezeu: Hristos cel mort [i `nviat pentru noi88. 

Tensiunea Bisericii c\tre cer nu este `ns\ o evanescen]\ liturgic\, ci ea este de-
mersul prin care Biserica se `nal]\ la cer `mpreun\ cu cele de pe p\m=nt, schim-
b=nd [i transfigur=nd lumea [i istoria. Astfel, rug\ciunile credincio[ilor la Litur-
ghie se refer\ `n primul r=nd la cerurile m=ntuirii, dar nu neglijeaz\ via]a de pe
p\m=nt, singura `n care libertatea noastr\ poate decide ce vom fi [i vom face `n
ve[nicie. Ectenia cererilor ilustreaz\ aceast\ `ntrep\trundere de valori. Biserica lui
Hristos cere a[adar: „Ziua toat\ des\v=r[it\ sf=nt\ `n pace [i f\r\ de p\cat la Dom-
nul s\ cerem – Thn hmevran pavsan, teleivan, agivan, eirhikhvn kai anamavrthton,
parav tou Kurivou, aithswvmaqa”89, pentru a defini ]elul apropiat al rug\ciunii,
dar [i pentru a ar\ta func]ia iconic\ a fiec\rei zile temporale, ca a[teptare [i pre-
zen]\ tainic\ a Zilei celei ne`nserate din ~mp\r\]ia lui Dumnezeu: „{i cetatea nu
are trebuin]\ de soare, nici de lun\, ca s\ o lumineze, c\ci slava lui Dumnezeu a
luminat-o [i f\clia ei este Mielul. {i neamurile vor umbla `n lumina ei, iar `m-
p\ra]ii p\m=ntului vor aduce la ea m\rirea lor. {i por]ile cet\]ii nu se vor mai `n-
chide ziua, c\ci noaptea nu va mai fi acolo” (Apocalipsa 21, 23-25).

Cre[tinii cer apoi o via]\ cu pace [i poc\in]\: „Cealalt\ vreme a vie]ii noastre `n
pace [i `ntru poc\in]\ a o s\v=r[i la Domnul”90 [i „Sf=r[it cre[tinesc vie]ii noastre,
f\r\ durere, ne`nfruntat, cu pace [i r\spuns bun la `nfrico[\toarea Judecat\ a lui
Hristos”91 ar\t=nd c\ rug\ciunea cuprinde toate etapele vie]i de aici [i ale celei de
dincolo: via]a, moartea [i judecata. 

Dup\ o astfel de rug\ciune integratoare, Biserica este preg\tit\ s\ m\rturiseasc\
`n iubire Treimea Cea mai presus de fire: „S\ ne iubim unii pe al]ii ca `ntr-un
g=nd s\ m\rturisim pe Tat\l pe Fiul [i pe Sf=ntul Duh, Treimea Cea de o fiin]\ [i
nedesp\r]it\”92. Cunoa[terea teologic\ este a[adar o realitate a iubirii [i numai cel

86 Ibidem, p. 153.
87 Ibidem (rug\ciunea punerii `nainte), p. 155.
88 Pentru o teologie a darului euharistic `n hermeneutica Noului Testament, Charles Perrot,

L’Eucharistie dans le Nouveau Testament, `n Eucharistia, Encyclopedie de’l Eucharistie,
Editions du Cerf, Paris, 2002, pp. 67-96.

89 Liturghier, p. 156.
90 Ibidem, p. 156.
91 Ibidem, p. 156.
92 Ibidem, p. 157.



33TEOLOGIE {I SFIN}ENIE

care poate `mbr\]i[a `ntreaga lume `n iubire, prime[te lumina m\rturisirii trei-
mice. ~n timpul acestei m\rturisiri, credincio[ii `[i d\deau s\rutarea fr\]easc\,
tradi]ie care s-a pierdut pe parcurs, o dat\ cu oficializarea [i solemnizarea Li-
turghiei, dar s-a p\strat doar `ntre preo]ii slujitori. Ace[tia spun: „Hristos `n mij-
locul nostru. Este [i va fi. Totdeauna acum [i pururea [i `n vecii vecilor”93. Acest
dialog al s\rut\rii fr\]e[ti arat\ prezen]a lui Hristos `n Liturghie [i fundamentul
treimic al iubirii de Dumnezeu `n Biseric\. Iubirea este a[adar rev\rsarea de Dum-
nezeire peste umanitatea care dore[te via]a ve[nic\. 

Imnul de slav\ adus lui Dumnezeu este o rodire a iubirii dumnezeie[ti `n via]a
omului care devine zbor al creatului spre necreat. Imnul „Iubi-Te-voi Doamne, v=r-
tutea mea, Domnul este `nt\rirea mea [i sc\parea mea [i izb\vitorul meu – a)gaph/
sw se ku/rie h( i¹sxu/j mou, ku/rioj stere/wma/ mou kaiìì katafugh/ mou
kaiìì r(u/sthj mou” preluat din prologul Psalmului 17 exprim\ aceast\ interde-
penden]\ `n Hristos a omului de Dumnezeu. El este puterea, v=rtutea – i¹sxu/j omu-
lui, fundamentul sau t\ria – stere/wma omului, refugiul sau ]\rmul de sc\pare [i
Izb\vitorul lui, culmea cea f\r\ de sf=r[it a doririlor. Domnul este a[adar nu doar
~nceput (arxh/) [i Sf=r[it (te/loj) al omului [i al lumii, ci [i Providen]iatorul,
Purt\torul de grij\, temelia, sprijinul, „limanul cel lin” de odihn\ al vie]ii ome-
ne[ti: „marea vie]ii v\z=nd-o `n\l]=ndu-se de viforul ispitelor, la limanul T\u cel
lin alerg=nd strig c\tre Tine: Scoate din stric\ciune via]a mea Mult Milostive”94.

Strigarea „U[ile, u[ile cu `n]elepciune s\ lu\m aminte” aminte[te de `nchi-
derea u[ilor Bisericii de c\tre membrii clerului inferior pentru ca nimeni din cei
necredincio[i s\ nu perturbeze Sf=nta Slujb\. Ast\zi, tradi]ia pierz=ndu-se, cuvin-
tele acestea `nsemneaz\ pe de o parte s\ deschidem u[ile sim]irii noastre spiri-
tuale pentru a primi pe Dumnezeu `n inima noastr\, [i s\ `nchidem u[ile dinspre
lume, acelea care duc mintea departe c\tre toat\ grija cea lumeasc\ [i c\tre
nimicul ei. 

Urmeaz\ Simbolul de credin]\ sau Crezul95, care con]ine `n mod concentrat
doctrina de credin]\ a Bisericii, adic\ dreapta sl\vire a Prea Sfintei Treimi, ~ntru-
parea lui Hristos [i toate lucr\rile Sale m=ntuitoare, [i `nv\]\tura despre Sf=ntul
Duh, despre Biseric\, Sfintele Taine [i ~mp\r\]ia cea ve[nic\ de la sf=r[itul veacului.
Rostirea comun\ a Crezului de c\tre credincio[i arat\ structura ra]ional\ a doc-
trinei care se exprim\ `n cuvinte [i idei, dar care transcende prin con]inut ra]iunea
[i legile ei. Declara]ia de credin]\ este necesar\ ori de c=te ori suntem `n fa]a lui
Dumnezeu, ca un test preliminar de ortodoxie a g=ndirii [i lucr\rii. De asemenea,
Crezul configureaz\ teologic fundamentul doctrinar al cultului [i expresia necesar
liturgic\ a dogmei.

Dup\ rostirea Simbolului de credin]\ urmeaz\ Anafora propriu-zis\, adic\
aducerea Jertfei celei preacurate a Mielului lui Dumnezeu pe Sfintele Altare.
Dialogul dintre preot [i credincio[i la `nceputul Anaforalei euharistice arat\ aten-
]ia neclintit\ a Bisericii c\tre Sf=nta Sfintelor din care oamenii se `mp\rt\[esc pe

93 Ibidem, p. 157.
94 Molitfelnic, p. 187. 
95 Liturghier, pp. 158-159.
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p\m=nt. Rug\ciunea apostolic\ „Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea
lui Dumnezeu Tat\l [i `mp\rt\[irea Sf=ntului Duh s\ fie cu voi cu to]i” este o com-
ponent\ originar\ a „fr=ngerii p=inii” (II Corinteni 13, 13) [i semnific\ afiero-
sirea comunit\]ii eclesiale Sfintei Treimi.

Timpul Liturghiei este o `n\l]are permanent\ spre cerul ontologic al lui Dum-
nezeu, o st\ruin]\ [i o priveghere (ne/yij - trezvie) a Bisericii cu inima [i cu sufletul
pentru primirea Sfintelor Taine: „Sus s\ avem inimile! Avem c\tre Domnul!”96.
Particula „pro/j” tradus\ „c\tre” arat\ tendin]a permanent\ a Bisericii de a de-
veni ceea ce este `n esen]a ei adic\ Hristos. Inima omului devine a[adar c\mara de
nunt\ a lui Dumnezeu, locul teologic de unire a necreatului cu creatura [i casa
ve[niciei lui Dumnezeu. Via]a etern\ a omului este de fapt extensia acestei uniri
`n fiecare clip\ a vie]ii umane, iar sfin]enia este tocmai aceast\ cununie mistic\ a
omului cu Dumnezeu transformat\ `n respira]iei spiritual\ sus]inut\. Sfin]ii lui Dum-
nezeu au n\scut raiul `n inim\ [i apoi l-au rev\rsat lumii, s-au umplut de lumina
Celui `nviat [i au devenit „lumin\tori ai marginilor”, au „concentrat prin rug\-
ciune Cerul `n inimi [i apoi l-au desf\[urat `n jurul lor prin arta de a edifica por]i
ale cerului [i case ale lui Dumnezeu”97. 

Omul devine `n Sf=nta Liturghie homo theologicus [i homo liturgicus pentru
c\ via]a lui devine ritmat\ `ndumnezeitor de rug\ciune [i de Cincizecimea euha-
ristic\. Reperele [i resorturile umanit\]ii sale r\spund la chem\rile veacului vii-
tor, proprietatea v\zut\ las\ locul comuniunii `n iubire, diferen]ele devin c\i ale
diversit\]ii unitive, rug\ciunea fiec\ruia este unic\, dar este [i o parte inseparabil\
[i de ne`nlocuit `n Trupul euharistic [i eclesial al lui Hristos. Oamenii pierd `n ru-
g\ciunea liturgic\ no]iunea timpului presant, orele rug\ciunii li se par clipe (a[a
cum m\rturisesc istorisirile patristice), iar intensitatea zborului c\tre Dumnezeu
este exprimat\ prin `ngenunchere [i `nchinare. Con[tiin]a finitudinii [i a mor]ii se
tope[te `n `ncredin]area substan]ial\ a `nve[nicirii prin iubirea r\stignit\ a lui
Dumnezeu. Nu numai mintea, ci [i trupul devine u[or [i sluje[te acestei uniri. 

Anaforaua liturgic\ este de fapt o rug\ciune extins\ a preotului `nso]it\ de
c=nt\rile credincio[ilor [i de pecetea `ncredin]\rii lor: „Amin”. Extensia [i diver-
sitatea ei `n Biserica primar\ dovedea libertatea de cult a primilor cre[tini. ~nc\
din primele secole, Biserica, din motive de unitate a doctrinei a `nceput s\ unifice
aceste rituri surs\98. 

~n Anafor\, Biserica rememoreaz\ liturgic succesiunea de evenimente m=ntui-
toare, face anamneza Cinei celei de Tain\, invoc\ Pogor=rea Duhului Sf=nt peste
credincio[i [i peste Darurile euharistice. ~n aceste momente, nu numai P=inea [i
Vinul devin Hristos Cel euharistic, ci fiecare credincios care se roag\ prime[te
Duhul Sf=nt [i devine o prescur\ binecuv=ntat\ care se va fr=nge la vremea potri-
vit\ spre slava Dumnezeirii lui Hristos [i spre dumnezeiescul dor de `nviere [i de

96 Ibidem, p. 159.
97 Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, D\ruire [i D\inuire, Raze [i chipuri de

lumin\ din istoria [i spiritualitatea rom=nilor, Trinitas, 2005, p. 64.
98 Despre dezvolatarea diacronic\ a anaforalelor liturgice `n Biseric\ vezi W. H. Frere,

The Anaphora or Great Eucharistic Prayer, S.P.C.K., London, 1938, pp. 63-68.
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nemurire. Biserica devine Euharistie, pentru c\ ea este deja de la Cincizecime (ca
institu]ie) [i de la Botez (`n ceea ce prive[te persoanele care o con]in) Trupul
eclesial al lui Hristos. Credincio[ii sunt p=inile vii care se fr=ng pe altarul iubirii
lui Dumnezeu pentru a-[i descoperi voca]ia euharistic\ `n eternitate, pe care o
cultiv\ prin Sf=nta ~mp\rt\[anie.

Rug\ciunea preotului din timpul c=nt\rii „Cu vrednicie [i cu dreptate” repet\ [i
aprofundeaz\ m\rturia treimic\ a credincio[ilor: „Cu vrednicie [i cu dreptate este
a-}i c=nta }ie, pe Tine a Te binecuv=nta, pe Tine a Te l\uda, }ie a-}i mul]umi,
}ie a ne `nchina `n tot locul st\p=nirii Tale; C\ Tu e[ti Dumnezeu negr\it [i necu-
prins cu g=ndul, nev\zut [i neajuns, pururea fiind [i acela[i fiind: Tu [i Unul N\s-
cut Fiul T\u [i Duhul T\u Cel Sf=nt. Tu din nefiin]\ la fiin]\ ne-ai adus pe noi [i
c\z=nd noi iar\[i ne-ai ridicat, [i nu Te-ai dep\rtat, toate f\c=ndu-le p=n\ ce ne-ai
suit la cer [i ne-ai d\ruit ~mp\r\]ia Ta ce va s\ vie (…) Mul]umim pentru toate pe
care le [tim [i pe care nu le [tim, pentru binefacerile Tale cele ar\tate [i near\tate,
ce ni s-au f\cut nou\”99. Lumina apofatic\ a acestei rug\ciuni arat\ voca]ia lumii
de Tain\ a ~ntrup\rii [i Cas\ a locuirii lui Hristos cu oamenii. Ea rememoreaz\ mo-
mentul trecerii din nefiin]\ la fiin]\ a creaturilor [i aminte[te d\ruirea `n tain\ a
~mp\r\]iei lui Dumnezeu. Ea cuprinde temeliile istoriei de la `nceput p=n\ la sf=r-
[it [i prive[te retrospectiv timpul, din perspectiva `nvierii universale. Prin ea, Bi-
serica `[i recunoa[te limitele umane de `n]elegere a Tainei de negr\it a iubirii dum-
nezeie[ti [i mul]ume[te pentru toate darurile lui Dumnezeu, [tiute sau ne[tiute.
Slujirea euharistic\ este procesiunea de `nviere sacramental\ a umanit\]ii din p\cat
[i din stric\ciunea mor]ii. ~n ea, preotul [i credincio[ii slujesc lui Dumnezeu Cel `n-
conjurat de mii de arhangheli [i de miriade de `ngeri. 

Dup\ aceast\ viziune cosmic\ a m=ntuirii, preotul c=nt\ cu glas mare: „C=ntarea
de biruin]\, c=nt=nd, strig=nd, glas `n\l]=nd [i gr\ind”100, pecetluind `n chipul crucii
cu Stelu]a Sf=ntul Disc. Este c=ntarea triumfal\ a lui Hristos care biruie[te moar-
tea [i iadul, `nviaz\ din mor]i [i pecetluie[te tot universul cu Crucea iubirii Sale
jertfelnice. Biserica r\spunde cu c=ntarea heruvimic\ „Sf=nt, sf=nt, sf=nt, Dom-
nul Savaoth, plin este cerul [i p\m=ntul de slava Lui…”. C=ntarea de biruin]\
este de fapt imnul pe care `ntregul univers v\zut [i nev\zut `l c=nt\ Celui ce a bi-
ruit iadul [i moartea (Apocalips\ 4-5).

~n timpul C=nt\rii heruvimice „Sf=nt, sf=nt, sf=nt” preotul roste[te rug\ciu-
nea `n care sl\ve[te pe Dumnezeu Tat\l pentru iubirea Sa cea ve[nic\ pentru uma-
nitate. Iubirea este a[adar cheia de `n]elegere [i de r\spuns a Jertfei lui Hristos pe
Cruce pentru lume: „C\ Tu ai iubit lumea Ta at=t de mult `nc=t pe Unul N\scut
Fiul T\u L-ai dat, ca tot cel ce crede `ntru El s\ nu piar\ ci s\ aib\ via]\ ve[-
nic\”101. Moartea lui Hristos nu este doar o crim\ s\v=r[it\ de autorit\]ile iudaice
[i romane, ci este d\ruirea de Sine de bun\ voie a lui Dumnezeu pentru noi, este pre-
darea lui Hristos `n m=inile mor]ii pentru a o dezarma definitiv. „{i Acesta venind
[i toat\ iconomia cea pentru noi primind, `n noaptea `n care a fost prins, sau mai

99 Liturghier, p. 160.
100 Ibidem, p. 161.
101 Ibidem, p. 161.
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degrab\ pe Sine ~nsu[i S-a predat pentru via]a lumii”. Via]a lumii se umple de
prezen]a lui Hristos, pentru c\ El tr\ie[te [i moare `n ea. ~n Hristos moare [i `n-
viaz\ tot universul. Via]a cea nemuritoare care se revars\ peste lume din mor-
m=ntul `ncep\tor de via]\ al lui Hristos devine via]a omului hr\nit din Hristosul
euharistic. 

Urmeaz\ anamneza Cinei euharistice inaugurale, `n care Hristos instituie Dum-
nezeiasca Liturghie: „Lua]i, m=nca]i, acesta este Trupul Meu, care se fr=nge
pentru voi spre iertarea p\catelor” [i „Be]i dintru acesta to]i, acesta este S=ngele
Meu, al Legii celei noi, care pentru voi [i pentru mul]i se vars\, spre iertarea p\-
catelor” (Matei 26, 26-28). Aceste cuvinte arat\ fr=ngerea lui Hristos pentru lume
[i pentru fiecare om, con[tiin]a [i durerea Jertfirii de Sine, dar [i durerea de
nesuportat a vederii peste veacuri a milioanelor de mor]i nevinova]i ai istoriei, toat\
suferin]a veacului [i mai ales durerea f\r\ sf=r[it a celor care l-au refuzat [i cruci-
ficat pe Dumnezeu p=n\ la sf=r[itul vie]ii lor.

~n cuvintele lui Hristos, repetate p=n\ la sf=r[itul veacurilor, se afl\ toat\ du-
rerea lui Dumnezeu pentru persoanele umane pierdute `n moarte [i toat\ speran]a
lumii de `nve[nicire `n Hristos. Anamneza liturgic\ a Euharistiei rememoreaz\ nu
doar instituirea Jertfei lui Hristos, ci toate jertfele nevinovate ale istoriei asimi-
late d\ruirii de Sine a Mielului lui Dumnezeu. „Aceasta s\ o face]i `ntru pome-
nirea mea”. Pomenirea euharistic\ a Jertfei lui Hristos este a[adar continuitatea
de via]\ nemuritoare a Bisericii. Euharistia este „doctoria nemuririi” („leacul ne-
muririi, antidotul pentru a nu mai putea muri, ci a tr\i ve[nic `n Iisus Hristos”102),
iar pomenirea lui Hristos este intrarea `n Liturghia cereasc\ din ceruri. Biserica
vie]uie[te [i se hr\ne[te din Euharistie. S=ngele lui Hristos devine s=ngele Bisericii
care `i d\ via]\ [i o `mpiedic\ s\ sucombe `n moarte [i `n neant. 

Leg\tura dintre Hristos [i Biseric\ se face prin `nsu[i S=ngele Lui care umple de
nemurire via]a muritorilor. „Carnea [i s=ngele nu pot s\ mo[teneasc\ ~mp\r\]ia
lui Dumnezeu, nici stric\ciunea nu poate mo[teni nestric\ciunea” (I Corinteni 15, 50).
Dar oamenii din carne [i s=nge ai Bisericii care se hr\nesc din Trupul [i S=ngele
M=ntuitorului mo[tenesc nestric\ciunea: „Et Verbum caro fatum est” (Ioan 1, 13).
Taina Bisericii este tocmai aceast\ impregnare a trupului muritor de nemurirea
Trupului `nviat al Lui Hristos. To]i credincio[ii prezen]i `n Potirul iubirii lui Dum-
nezeu sunt cufunda]i `n S=ngele Lui m=ntuitor, a[a cum miridele purt=nd numele
fiec\rui om pomenit la Liturghie sunt sc\ldate de S=ngele Mielului lui Dum-
nezeu `n Potir. ~n Euharistie se realizeaz\ nemurirea lumii [i `nve[nicirea tim-
pului, pentru c\ toate sim]irile credincio[ilor devin sim]irea lui Hristos [i toate
clipele de via]a ale cre[tinilor devin clipe din via]a lui Hristos. M=ntuitorul tr\-
ie[te `n fiecare om, cu durerile [i neputin]ele Lui, El devine l\untrul de tain\ al
omului, intimitatea lui spiritual\: „Omul se transform\ `n substan]a ~mp\ratului”
(Sf. Nicolae Cabasila).

Rug\ciunea rostit\ `n tain\ de dup\ instituire: „Aduc=ndu-ne aminte a[adar
de aceast\ porunc\ m=ntuitoare [i de toate c=te s-au f\cut pentru noi, de Cruce, de

102 Irineu, Adversus Haereses V, 2, 3, apud K.Ch. Felmy, De la Cina cea de Tain\ la Dum-
nezeiasca Liturghie a Bisericii Ortodoxe, trad. Pr. Prof. Ioan I. Ic\, Deisis, 2004, p. 19.
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groap\, de ~nvierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri, de [ederea de-a dreapta [i
de cea de-a doua [i sl\vit\ iar\[i venire, ale Tale dintru ale Tale, }ie }i-aducem de
toate [i pentru toate”103 restaureaz\ istoria din interiorul ei [i o prive[te dinspre
viitor: „~n anamneza euharistic\ se [terg grani]ele dintre trecut, prezent [i viitor.
~n Liturghia noastr\, noi pomenim [i viitorul”104. Biserica `[i aduce aminte de ul-
tima clip\ a universului, de venirea `n slav\ a lui Hristos, pentru c\ prive[te deja
`n credin]\ prin ochii lui Dumnezeu, prin plin\tatea de vedere infinit\ a M=ntui-
torului cu care se une[te.

Despre prezen]a trecutului `n viitor, adic\ `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu [i des-
pre valoarea infinit\ a fiin]ei umane [i a responsabilit\]ii ei, episcopul Ioan Zizi-
oulas scrie: „Anamneza trecutului e o anamnez\ numai `n [i prin viitor. Amintirea
viitorului dinamiteaz\ problematica scolastic\ clasic\ privitoare la semnifica]ia
de memorial al Euharistiei. Ea nu este comemorarea euharistic\ a unui eveni-
ment din trecut. Euharistia ca anamnez\ nu se `nr\d\cineaz\ `n trecut – `n Crucea
lui Hristos – ci `n viitor, `n ~nviere [i `n ~mp\r\]ia ce va veni. ~n aceast\ `n]elegere
a Euharistiei, hot\r=toare este `nsu[i Liturghia; faptul c\ pentru ortodoc[i Litur-
ghia este at=t de p\truns\ de bucurie [i de experien]a ~mp\r\]iei e at=t de evident
`nc=t `ntrebarea dac\ acum are loc o repetare a unui eveniment trecut sau nu
prime[te un cu totul alt sens. ~n Euharistie, Biserica instituie spa]iul (am spune
noi [i timpul n.n.) eshatologic `n care faptele m=ntuitoare ale lui Dumnezeu, mai
cu seam\ Jertfa lui Hristos, sunt amintite, pomenite de Dumnezeu”105.

Biserica intr\ a[adar `n perspectiva ve[nic\ de dup\ parusie, prive[te istoria
retrospectiv, `n]elege tainele timpului [i `[i aminte[te de lucr\rile m=ntuitoare
s\v=r[ite de Hristos, inclusiv „cea de-a doua [i sl\vita iar\[i venire”. Este o vi-
ziune euharistic\ de sf=r[it de veac [i de lume, pentru c\ Euharistia este plinirea
istoriei [i intrarea eshatologic\ `n lumina ve[nic\ a Treimii. Karl Christian Felmy
afirm\ c\ Euharistia este evenimentul eshatologic fundamental al Bisericii, teme-
lia ei `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu106. De aceea, Liturghia este un rai temporal, iar
raiul este o Liturghie ve[nic\, iar oricine exerseaz\ puterea cereasc\ a Liturghie
`n aceast\ via]\, prime[te deja puterile veacului viitor, tr\ie[te deja `n lumea ce-
reasc\, prive[te deja oamenii `n lumina raiului interior al iubirii. Aceasta este de-
fini]ia sfin]eniei. 

 Biserica vizualizeaz\ prin anamnez\ trecutul, prezentul [i viitorul, `n Euharistie,
ea prime[te viziunea prooroceasc\ (pro-ora/w – a vedea `nainte) a `nvierii uni-
versale [i r\spunde `n istorie la resorturile ve[niciei. Pentru ea, Hristos Cel ce
trebuie s\ vin\ `ntru slav\ deja a [i venit `n Euharistie, `n Tain\ pentru a impregna
trupurile omene[ti cu S=ngele Lui dumnezeiesc. Prin arterele [i venele oamenilor
circul\ s=ngele lui Dumnezeu `ntrupat, iar via]a lor devine via]a Lui.

103 Ibidem, p. 162.
104 Arhimandrit Ciprian Kern, Euharistia, `n K.C. Felmy, Dogmatica experien]ei ecle-

siale, Deisis, Sibiu, 1999, p. 259.
105 Ioan Zizioulas, Die Eucharistie, Die Anrufung des Heiligen Geistes, p. 176, `n

K.C. Felmy, Dogmatica experien]ei eclesiale, p. 259.
106 K. C. Felmy, Dogmatica experien]ei eclesiale, p. 258.
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 Din aceast\ perspectiv\ integral\ a istoriei, Biserica poate rosti: „Ale Tale
dintru ale Tale, }ie ~]i aducem de toate [i pentru toate – Ta Sa ek twn Swn, soi
prosϕeromen katav pavnta, kai diav pavnta”107. Aceste cuvinte de o mare pro-
funzime mistic\ exprim\ con[tiin]a Bisericii c\ Hristos Se extinde spiritual `n fie-
care persoan\ uman\ care alege via]a ve[nic\ `n El [i c\ El, ~ncep\torul vie]ii -
arxhgo\n th=j zwh¤j este Lumina ve[nic\ a istoriei [i Sf=r[itul (te/loj) tuturor
celor ce sunt. Lumea aceasta este prin crea]ie darul lui Dumnezeu Tat\l pentru Fiul,
iar prin ~ntrupare, darul acesta transfigurat [i afierosit ve[niciei este d\ruit Tat\lui
de c\tre Fiul r\stignit cu Trupul pe Cruce. Toate sunt ale lui Hristos, iar Darurile eu-
haristice sunt daruri ale Lui c\tre noi care vor deveni El ~nsu[i pentru via]a noastr\. 

Biserica devine Hristos, ea este Hristos `n poten]\ [i devine Hristos `n actua-
litate. Aceasta `ns\ f\r\ a dizolva personalitatea unic\ a fiec\rei persoane, ci adu-
c=nd-o la dimensiunea ei fireasc\ de `mplinire `n lumina lui Dumnezeu. Florile
con]in `n ele dimensiunea iconic\ a dependen]ei de har a crea]iei: ele nu pot `n-
flori f\r\ soarele care le actualizeaz\ laten]a lor ontologic\. Persoanele umane nu pot
deveni ele `nsele f\r\ lumina ve[nic\ a harului dumnezeiesc primit\ `n libertate. 

Hristos este ~ncep\torul [i Creatorul tuturor [i `n El se re`ntorc toate cele zidite
pentru a fi transfigurate [i `mplinite `n voca]ia lor unic\. Expresia „pentru toate -
diav pavnta” are semnifica]ia de d\ruire a tuturor prin Euharistie (`n limba en-
glez\ s-a tradus: „on behalf of all”). Biserica jertfe[te pe Hristos `n numele tuturor
celor create [i d\ruie[te p=ine [i vin pentru `ntreaga crea]ie. ~n acest gest liturgic,
tot cosmosul este prezent, jertfindu-se pe altarul slavei lui Dumnezeu. Este ex-
presia suprem\ a conceptului liturgic „pars pro toto” `n care partea con]ine mistic
`ntregul [i-l transcende `n unicitatea [i unitatea ei cu `ntregul. 

Lumea devine Euharistie a luminii dumnezeie[ti. Pe[tii care se precipit\ `n mre-
jele Apostolilor, p=inea care se `nmul]e[te spre hrana ascult\torilor de Dumnezeu
arat\ voca]ia jertfelnic\ a crea]iei [i `n mod `n]eleg\tor a omului liturgic. Marea care
ascult\ de glasul St\p=nului [i se lini[te[te arat\ dorul ascuns al materiei de a se
odihni `n umanitatea veacului viitor. Voca]ia zidirii este aceea de a se jertfi, de a
se d\rui lui Dumnezeu, iar Hristos Omul des\v=r[it se d\ruie[te lui Dumnezeu cu
d\ruire ve[nic\. Iar aceast\ voca]ie de d\ruire de sine este de fapt chipul lui Dum-
nezeu (imago Dei) care este D\ruirea de Sine ve[nic\ [i des\v=r[it\. Lumina ne-
creat\ a Treimii este tocmai aceast\ d\ruire de Sine a lui Dumnezeu [i aceast\
rezonan]\ de lumin\ mai presus de fire care ajunge `n lume, o impregneaz\ [i o
`ndumnezeie[te. 

Toate fenomenele naturii sunt profe]ii iconice ale marelui Osp\] de nunt\ a lui
Dumnezeu cu umanitatea prin Euharistie. Via]a ve[nic\ este a[adar dat\ nu prin-
tr-o r\pire mai presus de fire, ci prin devenirea (metabolh) materiei `n Euharistie.
~n istorie, prin Liturghie se opereaz\ [i o devenire a timpului, al c\rui metabolism
se transfigureaz\. Din timpul separa]ie [i moarte progresiv\, Euharistia d\ruie[te
timpul-unire, `n care toate genera]iile istoriei se `nt=lnesc la D\ruirea de Sine a
lui Dumnezeu. 

107 Ibidem, p. 162.
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Epicleza sau invocarea Duhului Sf=nt este momentul `n care Biserica aflat\
`n ad=nc\ rug\ciune cere cu umilin]\ lui Dumnezeu Tat\l s\ trimit\ pe Duhul S\u
Cel Sf=nt s\ sfin]easc\ Darurile [i s\ le prefac\ `n Trupul [i S=ngele lui Hristos.
Existen]a invoc\rii Duhul Sf=nt `n Anaforaua euharistic\ este o eviden]\ a Bise-
ricii r\s\ritene [i urmele acestei prezen]e pot fi g\site la Ipolit108: „{i Te rug\m,
trimte nou\ Duhul T\u Cel Sf=nt, `n Jertfa Sfintei Biserici, pentru ca reunindu-i
pe to]i `ntru una, Tu s\ d\ruie[ti tuturor sfin]ilor T\i care particip\ la ea, pentru pli-
n\tatea Duhului Sf=nt, `n vederea confirm\rii credin]ei `ntru adev\r, aceea de a
Te sl\vi [i a te l\uda prin Fiul T\u, Hristos Iisus”109. 

De asemenea Sf. Chiril al Ierusalimului men]ioneaz\ r\sp=ndirea general\ a epi-
clezei `n comunit\]ile cre[tine din R\s\rit110 (a[a numita Anafora ierusalimitean\
numit\ de acesta din urm\ pneumatikh£ qusi/a – jertf\ duhovniceasc\ [i anai/
maktoj latrei/a – slujb\ nes=ngeroas\111) la care Duhul Sf=nt are rolul de a
sfin]i Darurile euharistice, [i de a le preface `n Trupul [i S=ngele Domnului:
„~nainte de sf=nta invocare (epiklh/sewj) a Treimii adorate, p=inea [i vinul Eu-
haristiei sunt pur [i simplu p=ine [i vin, iar dup\ invoca]ie p=inea devine Trupul
lui Hristos [i vinul devine S=ngele lui Hristos”112. Tot Sf. Chiril adaug\ `n Cate-
heza a cincea: „Dup\ ce ne-am sfin]it noi `n[ine prin aceste imne spirituale, noi
ne rug\m (parakalou¤men) [i cerem la Dumnezeu Iubitorul de oameni s\ tri-
mit\ Duhul S\u Cel Sf=nt peste Daruri pentru ca El s\ fac\ din aceast\ p=ine
Trupul lui Hristos [i din acest vin S=ngele lui Hristos, c\ci tot ceea ce atinge Du-
hul Sf=nt este sfin]it [i transformat (metabe/blhtai)”113.

108 Lamberts, Josef, Quelques reflexions sur l’épiclese, `n Q.L., 84, 2003-2004, p. 229:
„~ntr-unul dintre cele mai vechi rug\ciuni euharistice, pe care o g\sim `n Tradi]ia apos-
tolic\, atribuit\ `n mod general lui Ipolit al Romei [i datat\ `n jurul anului 215, exist\ o
epiclez\ explicit\ dup\ referatul de instituire” Note importante asupra dezbaterii asupra
epiclezei g\im la Joseph Lamberts, May Your Holy Spirit, Lord, come, Some Reflections
on the Epiclesis, `n „Ephrem’s Theological Journal”, 2, 1998, pp. 99-115, Idem, Eucha-
ristie et Esprit Saint, `n „Questions Liturgiques”, 67, 1986, pp. 28-41, R. Albertine, Theosis
according to the Eastern Fathers Mirrored in the Developpment of the Epiclesis, `n
Ephemerides Liturgicae 105, 1991, pp. 393-417, Paul Evdokimov, Eucharistie – Mystere
de l’Eglise, `n „Pensée orthodoxe” 2, 1968, p 53-69. M. Metzger, Nouvelles perspectives
pour la prétendue Tradition apostolique, `n „Ecclesia orans”, 5, 1988, pp. 241-259, Ber-
nard Botte, L’épiclese de l’anaphore d’Hippolyte, `n „Revue de théologie ancienne et
medievale”, 14, 1947, pp. 241-251, C. Richardson, A Note on the Epicleses in About
Hippo-lytus and the Testamentum Domini, `n „Revue de Théologie ancienne et
medievale”, 15, 1948, pp. 357-359, Luois Bouyer, Eucharistie, théologie et spiritualité
de la prière eucharistique, Paris, 1966, Bernard Botte, Les plus anciennes collections ca-
noniques, `n „L’Orient syrien”, 5, 1960, pp. 331-350. 

109 Hippolyte, Traditio Apostolica, (ed. Bernard Botte), S.C. 11, 1946, pp. 30-33.
110 Josef Lamberts, op. cit., p. 232.
111 W. H. Frere, The Anaphora or Great Eucharistic Prayer, S.P.C.K., London, 1938,

p. 70.
112 Cyril von Jerusalem, Mystagogicae Catecheses, I, 7, 5, trad. de Georg Röwekamp, `n

„Fontes Christiani”, 7, Freiburg-Basel-Wien, 1992, pp. 102-105.
113 Ibidem, pp. 150-153.
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~n aceast\ lucrare particip\ `ntreaga Biseric\ [i `ntreaga Sf=nt\ Treime. Ea
este momentul `n care umanitatea eclesial\ devine „p\rta[\ a dumnezeie[tii firi –
qei/aj koinonoi/ fu/sewj” (I Petru 4, 2). Biserica `ngenuncheaz\ pentru a primi
sfin]irea care `i este adus\. Nu numai Sfintele Daruri devin Trupul lui Hristos, ci [i
oamenii care se roag\ primesc Duhul Sf=nt spre via]\: „{i Te rug\m [i cerem [i cu
umilin]\ la Tine c\dem, T\u Cel Sf=nt peste noi [i peste aceste Daruri ce sunt
puse `nainte”114.

Este clipa `n care materia devine lumin\, iar peste oameni se revars\ lumina ~n-
vierii lui Hristos. Jerfirea de Sine a lui Hristos ]ine `n via]\ lumea [i o jertfe[te pe
altarul ve[niciei. Via]a omului devine dintr-un „rai `n asfin]ire” (M. Eminescu) `n-
tr-un „r\s\rit ce nu se mai termin\” (Ioan Alexandru).

Euharistia rode[te `n inima omului sfin]enia jertfelnic\ a lui Dumnezeu, iar
prezen]a ei `n Biseric\ este dovada urcu[ului duhovnicesc al umanit\]ii spre ~m-
p\r\]ie: „Pentru ca s\ fie celor care se vor `mp\rt\[i spre trezirea sufletului, spre
iertarea p\catelor, spre `mp\rt\[irea cu Duhul Sf=nt, spre plinirea `mp\r\]iei ceru-
rilor, spre `ndr\znirea cea c\tre Tine, iar nu spre judecat\ sau spre os=nd\”115.

Con[tiin]a [i realitatea prezen]ei `ntregului `n parte pe care Biserica o posed\ prin
Euharistie se aplic\ „aici [i pretutindenea”116 [i „acum [i pururea”117. Slujba po-
gor=rii Duhului Sf=nt peste Darurile euharistice [i devenirea lor `n Trupul [i S=n-
gele lui Hristos este adus\ pentru `ntreaga lume. Ea este suflul ritmic [i perma-
nent de via]\ al cosmosului, pic\tura de lumin\ care `l `mpiedic\ s\ sucombe `n
neant. Devenirea lumii `n Hristos este a[adar o lucrare pan-cosmic\ [i meta-
istoric\, de[i are loc `n s=nul istoriei [i o orienteaz\ spre eshaton: „~nc\ aducem
}ie aceast\ slujb\ duhovniceasc\ pentru toat\ lumea, pentru Sf=nta [i soborni-
ceasc\ Biseric\”118. Particularitatea se une[te cu generalul `n rug\ciune, comuni-
tatea liturgic\ de persoane umane se une[te `n mod negr\it cu Comuniunea
Sfintei Treimi. Liturghia este lucrarea de perihorez\ `n har a Bisericii cu Trei-
mea. Spa]iul uman este a[adar ridicat la demnitatea eclesial\ a locuirii lui Dum-
nezeu cu oamenii. „Adu-]i aminte Doamne de ora[ul (satul sau sf=nt loca[ul) acesta
`n care vie]uim [i toate ora[ele [i satele [i de cei ce cu credin]\ vie]uiesc `ntr-`nsele”119.

Umanitatea sfin]it\ prin Cincizecimea liturgic\ a Euharistiei devine un singur
Trup al lui Hristos `n care bate pentru ve[nicie inima omeneasc\ a lui Hristos `n
Treime: „{i ne d\ nou\ cu o gur\ [i cu o inim\ a sl\vi [i a c=nta preacinstitul [i de
mare cuviin]\ numele T\u, al Tat\lui [i al Fiului [i al Sf=ntului Duh, acum [i
pururea [i `n vecii vecilor”120. 

„Sfintele Sfin]ilor” sunt a[adar primite prin epiclez\ pe altarul – qusiaothvrion
metaistoric, mai presus de ceruri – uperouravvion [i duhovnicesc – noerovn. Sfintele

114 Liturghier, p. 163.
115 Ibidem, p. 165.
116 Ibidem, p. 140.
117 Ibidem, p. 125.
118 Ibidem, p. 167.
119 Ibidem, p. 168.
120 Ibidem, p. 169.



41TEOLOGIE {I SFIN}ENIE

Daruri sunt aici [i pretutindenea, acum [i pururea, pe altarul v\zut al Liturghiei [i
`n Jertfelnicul de dincolo de cer al Treimii. Fiecare p\rticic\ sau firimitur\ de
P=ine euharistic\ este Hristos `ntreg, Cel ce a biruit moartea [i limit\rile materiei
pentru a deveni „totul `ntru toate”. Fiecare pic\tur\ de Vin euharistic este S=ngele
lui Hristos care d\ruie[te via]\ lumii: „Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nos-
tru, Cel ce le-a primit pe d=nsele `n Sf=ntul cel mai presus de ceruri [i duhov-
nicescul S\u jertfelnic, `ntru miros de bun\ mireasm\ duhovniceasc\, s\ ne tri-
mit\ nou\ dumnezeiescul har [i darul Sf=ntului Duh s\ ne rug\m”121.

Via]a uman\ devine euharistic\ pentru c\ `n ea M=ntuitorul lucreaz\ din in-
terior, cov=r[ind hotarele ra]iunii [i ale lumii v\zute, fiind prezent tainic [i a[tep-
tat `ntru slav\: „}ie St\p=ne, ~]i `ncredin]\m toat\ via]a [i n\dejdea noastr\ [i cerem
[i ne rug\m [i cu umilin]\ c\dem `naintea Ta: ~nvrednice[te-ne s\ ne `mp\rt\[im cu
cuget curat cu cere[tile [i `nfrico[\toarele Tale Taine ale acestei sfinte [i duhovni-
ce[ti mese”122. Oamenii care primesc ~mp\rt\[ania sunt str\fulgera]i tainic de cer,
iar via]a lor devine un „rai cuv=nt\tor” – mustiko/j para/deisoj a[a cum a de-
venit via]a Maicii Fecioare dup\ ce a primit `n p=ntecele ei „Focul Dumnezeirii
f\r\ de ardere”. Sim]irea mariologic\ a Dumnezeirii devine paradigma euharis-
tic\ a umanit\]ii. 

Dup\ sfin]irea Darurilor, Biserica `n]elege sensul filia]iei harice dumnezeie[ti
din rug\ciunea pe care a `nv\]at-o chiar de la M=ntuitorul Hristos. Biserica ros-
te[te „Tat\l nostru”123 in Persona Christi, din interiorul Trupului lui Hristos, pen-
tru care Dumnezeu este Tat\l, iar scopul Lui `n lume este sfin]irea numelui S\u `n
inimile oamenilor, realizarea voii Sale m=ntuitoare [i venirea ~mp\r\]iei ve[nice.
Oamenii `n]eleg de ce Euharistia este „p=inea cea ve[nic\” dat\ „spre fiin]\ – ton
epiou/sion” lumii. P=inea esen]ial\ este a[adar nu numai Hristos Cel jertfit la
plinirea vremii pentru lume, ci [i Euharistia zilnic\ a Bisericii. Trupul lui Hristos
nu este doar o promisiune eshatologic\, ci o realitate `mp\rt\[ibil\ zilnic, o ve[nicie
d\ruit\ temporal, periodic [i st\ruitor pentru a inunda de via]\ persoana uman\ [i
a o preg\ti de povara de lumin\ a ve[niciei viitoare. 

Cererile Rug\ciunii domne[ti cuprind a[adar timpul [i eternitatea, fiecare `n inter-
dependen]\ de cealalt\. Eternitatea depinde de timp – dac\ timpul `nseamn\ ier-
tare [i iubire omeneasc\ [i dumnezeiasc\ („{i ne iart\ nou\ gre[elile noastre pre-
cum [i noi iert\m gre[i]ilor no[tri”), iar timpul se cufund\ `n ve[nicie prin Litur-
ghie „Vie ~mp\r\]ia Ta – elqevtw h Basileiva sou”. 

Caracterul eshatologic al Bisericii se v\de[te [i din permanenta ei propen-
siune spre ve[nicie. Rug\ciunile Sfintei Liturghii rememoreaz\ mereu intrarea
lumii din nefiin]\ `ntru fiin]\ [i tendin]a ei spre lumina necreat\ a lui Dumnezeu:
„Mul]umim }ie, ~mp\rate nev\zut, Cel ce toate le-ai f\cut cu puterea Ta cea ne-
m\surat\ [i cu mul]imea milei Tale din nefiin]\ la fiin]\ toate le-ai adus”124. Lumea

121 Ibidem. P. 169.
122 Ibidem, p. 170.
123 Ibidem, p. 171.
124 Ibidem, p. 172.
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`ntreag\ este o crea]ie continu\ `n care iubirea creatoare a lui Dumnezeu cheam\
din nefiin]\ creaturile [i le men]ine pe cele ce sunt. 

Omul este Biserica iubirii lui Dumnezeu dac\ `[i lumineaz\ via]a cu harul ne-
creat al Duhului Sf=nt [i prime[te mireasma Duhului Sf=nt `n inima lui. Liturghia
dezvolt\ viziunea eshatologic\ a lui homo ecclesia, `n care lumea se `mbise-
rice[te prin umanitatea care `[i reg\se[te voca]ia sa sacerdotal\. Mucenicii care
au primit cununa lui Hristos sunt de fapt paradigma mistic\ a umanit\]ii `mp\r\-
te[ti sacerdotale prin care omul devine preot [i `mp\rat al crea]iei.

Euharistia este a[adar pregustarea substan]ial\ a ~mp\r\]iei ve[nice a lui
Dumnezeu. Identitatea eshatologic\ dintre Euharistie [i veacul viitor este funda-
mentul sfin]eniei Bisericii [i autorit\]ii ei. Deosebirea const\ `ns\ `n faptul c\
Euharistia transcende, dar nu suprim\ timpul [i spa]iul create. Hristos Se `ntru-
peaz\ `n istorie duhovnice[te prin ~mp\rt\[anie, biruind hotarele firii, dar smerin-
du-Se `n limitele ei, proprii creaturii. ~n veacul viitor, Euharistia va fi aerul pascal
pe care firea uman\ `l respir\ [i integritatea ei ontologic\: „O Pa[tile cele mari [i prea-
sfin]ite, Hristoase, O ~n]elepciunea [i Cuv=ntul [i Puterea lui Dumnezeu. D\-ne nou\
s\ ne `mp\rt\[im cu Tine mai deplin `n ziua cea ne`nserat\ a ~mp\r\]iei Tale”125. 

„Substan]a ~mp\ratului” se amestec\ `n om cu firea creat\, se smere[te `n li-
mitele spa]io-temporale Cel ce transcende hotarele lumii [i ale istoriei. Euharistia
este veacul viitor ascuns `n taina „p\m=ntului roditor de ad=ncime” al umanit\]ii
eclesiale. Ea este Hristos Care `nnoie[te firile („na[terea lui Dumnezeu `nnoie[te
firile”126) dar p\streaz\ „chipul acestei lumi” care trece, dar se `ndreapt\ spre ve[-
nicie. ~n s=nul istoriei locuie[te prin ~nviere Principiul istoriei [i al sf=r[irii ei `n
eshatonul iubirii lui Dumnezeu. 

Sfintele Daruri euharistice care au devenit Trupul [i S=ngele Domnului devin
principiul ve[niciei neamului omenesc. Sf=ntul Agne] (a/gnoj) este fr=nt `n cele patru
p\r]i, preotul rostind cuvintele: „Se sf\r=m\ [i se `mparte Mielul lui Dumnezeu,
Cel ce se sf\r=m\ [i nu se desparte, Cel ce se m\n=nc\ pururea [i niciodat\ nu se sf=r-
[e[te [i pe cei ce se `mp\rt\[esc `i sfin]e[te”127. ~n aceste cuvinte este cuprins tot
misterul cosmic al istoriei precum [i principul [i finalitatea tuturor celor ce sunt.
Dumnezeu Fiul `ntrupat se sf\r=m\ [i se `mparte `n lume, f\r\ a se desp\r]i `n
p\r]i constitutive, ci d\ruind integritatea Sa unic\ `n locuri [i vremuri diferite,
manifest=nd `n spa]iu atotprezen]a Lui [i unific=nd universul `n Sine. De vreme
ce `ntreaga f\ptur\ ~l prime[te `ntreg, semin]ele eternit\]ii sunt deja s\dite `n ea,
iar prim\vara istoriei anun]\ r\s\ritul Soarelui ve[nic al drept\]ii. Hristos e pre-
zent `ntreg `n milioanele de Liturghii ale istoriei [i `n miliardele de credincio[i
care `l primesc, sfin]ind via]a istoriei [i a persoanei umane. 

Umanitatea devine astfel un Trup prin `mp\rt\[irea din Trupul unic al M=n-
tuitorului. „Mielul lui Dumnezeu” nu este doar Principiul nemuririi omului (prin
chipul - morfh Lui pe care l-a d\ruit acestuia), ci [i Finalitatea, }inta nesf=r[it\ a

125 Ibidem, p. 180. 
126 C=ntarea a noua, „Na[terea Z\mislirii”, Canonul cel mare al Sf. Andrei Criteanul,

Triod, E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 2000, p. 430.
127 Liturghier, p. 173.
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crea]iei. Timpul este unificat [i r\stignit pe Crucea lui Dumnezeu, iar str\mo[ii,
cei prezen]i [i viitorimea se `nt=lnesc `n Trupul lui Hristos. El „Se m\n=nc\ pu-
rurea [i niciodat\ nu Se sf=r[e[te”, fiind Izvorul ve[nic [i preacurat al vie]ii care
se d\ruie[te oamenilor `n Biseric\ „Trupul lui Hristos primi]i [i din Izvorul cel
f\r\ de moarte gusta]i”128. Euharistia este a[adar „apa cea vie” care devine `n om
„izvor de ap\ curg\toare (s\lt\toare) spre via]a ve[nic\” (Ioan 4, 12). Iar „Izvorul
vie]ii” („C\ la Tine este izvorul vie]ii – Pugh\ Zwh¤j, `ntru lumina Ta vom vedea
lumin\” Psalmul 35, 9) transform\ `ntreaga umanitate `ntr-un izvor al luminii
eterne al Treimii. Omul este izvor secund al Soarelui ve[nic, reflect=nd prin tran-
sparen]a sa lumina dumnezeiasc\ „Atunci cei drep]i vor str\luci ca Soarele `n ~m-
p\r\]ia Tat\lui lor” (Matei 13, 43). Biserica reune[te familia uman\ `ntreag\ prin Eu-
haristia `n care sunt pomeni]i liturgic nu numai cei vii, ci [i cei adormi]i din veac
`ntru „n\dejdea `nvierii [i a vie]ii ve[nice”. N\dejdea este a[adar Biserica fiin]ei umane
`n care se transcende timpul [i spa]iul `n lumina ve[nic\ [i permanent\ a Treimii. 

Viziunea euharistic\ a umanit\]ii include [i dogma eshatologic\ a desfiin]\rii la
`nviere a p\r]ilor, cantit\]ilor [i fragmentarului creat [i intrarea `n lumina unitiv\ a
Treimii, Care nu se desparte, ci se d\ruie[te `n mod unic [i calitativ diversit\]ii
create, ne`mp\r]it [i nedesp\r]it, fiec\rui om `ntreg Lumina `ntreag\ a lui Dumne-
zeu. Iubirea adaug\, nu scade, se `nmul]e[te, nu se `mpu]ineaz\, d\ruie[te `mbo-
g\]indu-se [i pline[te integritatea lumii prin d\ruire de sine: „Ca to]i s\ fie Una,
precum Tu P\rinte `n Mine [i Eu `ntru Tine, ca lumea s\ cread\ c\ Tu M-ai tri-
mis” (Ioan 17, 21). Credin]a `n Dumnezeu este a[adar prezen]a `n om a acestei
lumini unificatoare [i intregitoare de via]\, `n care omul socote[te al s\u `ntregul
univers [i se d\ruie[te tuturor [i fiec\ruia av=nd con[tiin]a de macrocosm, pentru c\
persoana uman\ unic\, `n smerenia sa iubitoare [i jertfelnic\ asum\ [i transcende
universul. Din aceast\ perspectiv\ minunea `nmul]irii p=inilor de la Tabgha este
proorocia iconic\ a Euharistiei ve[nice `n care Hristos va fi hrana nesf=r[it\ [i
`ntreag\ a umanit\]ii.

Eternitatea este str=ns legat\ de Euharistie, pentru c\ `n ea se d\ruie[te ~nsu[i
Hristos, M=ntuitorul lumii, ea fiind punctul de leg\tur\ dintre cer [i p\m=nt, locul
teologic unde lumea devine cer [i timpul devine eternitate: „Aceasta este p=inea
care s-a pogor=t din cer, nu precum au m=ncat p\rin]ii vo[tri mana [i au murit.
Cel ce m\n=nc\ aceast\ p=ine va tr\i `n veac” (Ioan 6, 58). ~n contextul euha-
ristic, Hristos roste[te cuvintele: „Adev\rat spun vou\: Eu sunt `nainte de a fi fost
Avraam” (Ioan 8, 58). ~n ~mp\rt\[anie se opereaz\ `ndumnezeirea, pentru c\ prin
ea, omul devine „substan]a (firea) ~mp\ratului”, cov=r[ind `ntru sine limit\rile spa]io-
temporale, f\r\ a le aboli, [i devenind alter Christus. Euharistia este a[adar rea-
litatea mai presus de ceruri (pricinuind „mirarea `ngerilor”129) prin care Trupul
lui Hristos „Dumnezeu [i `ndumnezeitor – Qeov" kaiv qeopoiouvn” (tropar la
Pogor=rea Duhului Sf=nt) devine principiu (arxh/) de via]\ ve[nic\ `n persoana `m-
p\rt\[it\ cu El: „Cel ce m\n=nc\ trupul Meu [i bea S=ngele Meu r\m=ne `ntru

128 Ibidem, p. 182.
129 Acatistier (Acatistul M=ntuitorului Iisus Hristos), E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1982,

p. 66.
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Mine [i Eu `ntru el” (Ioan 6, 56). Aceast\ „r\m=nere” „biruie[te hotarele” (Axionul
Adormirii Maicii Domnului) timpului [i ale spa]iului [i se odihne[te `n eterni-
tatea lui Dumnezeu. Via]a cre[tinului de acum [i cea de apoi sunt a[adar rodirea
personal\ a acestei r\m=neri a lui Hristos `n El, dorul permanent ad\pat [i nicio-
dat\ ostoit al unirii cu Cel iubit. 

Rug\ciunile pentru Sf=nta ~mp\rt\[anie ilustreaz\ aceast\ dependen]\ de cer
a persoanei umane `n Biseric\ [i aceast\ impregnare a timpului de eternitate `n
Liturghie. Ele sunt metafore doxologice ale devo]iunii euharistice a Sfin]ilor P\-
rin]i care le-au alc\tuit [i exprim\ iubirea Bisericii pentru Hristos, Biruitorul
mor]ii [i al iadului. Canonul Sfintei ~mp\rt\[iri este destinat rug\ciunii personale
a fiec\rui credincios care dore[te s\ se `mp\rt\[easc\. Ele exprim\ a[adar inti-
mitatea iubitoare [i metanoic\ a persoanei umane `n apropierea ei de Hristos Cel
euharistic. ~n aceste rug\ciuni este cuprins\ toat\ `nv\]\tura ortodox\ despre pre-
zen]a lui Hristos `n Euharistie, dar [i tensiunea personal\ a `ndumnezeirii `n care
omul se vede pe sine `n Adev\rul lui Hristos, recunosc=nd fragilitatea firii umane
[i nevoia ei de poc\in]\ [i de ~mp\rt\[anie. 

Fericita `ntristare a cre[tinului `naintea hr\nirii cu Dumnezeu se v\de[te `n ru-
g\ciunea cu lacrimi pe care o cere de la Hristos: „D\-mi Hristoase pic\turi de la-
crimi, care s\-mi cur\]easc\ necur\]ia inimii mele”130. Poc\in]a este a[adar `ntoarcere
baptismal\ a firii `n care timpul pierdut `n p\cate este recuperat [i restaurat `n Eu-
haristie, care este „p=inea vie]ii celei ve[nice”131. 

Metafora nup]ial\ a Euharistiei ca unire a omului cu Dumnezeu este prezent\
[i prin chemarea Maicii Domnului care este „s\la[ scump al bunei miresme”132

pentru a `nvrednici pe credincios s\ devin\ „vas ales” al lui Hristos Mirele [i Mirul
dumnezeiesc.

Hristos – „Doctoria nemuririi” este deopotriv\ [i hrana vie]ii ve[nice pentru `n-
treaga umanitate. El este „P=inea cea dumnezeiasc\ a vie]ii”, iar N\sc\toarea de
Dumnezeu este Cuptorul feciorelnic `n care Focul dumnezeirii s-a unit cu Alua-
tul firii umane: „Cu adev\rat, Maica lui Dumnezeu, `n p=ntecele t\u s-a copt P=inea
cea dumnezeiasc\ a vie]ii, p\zind nev\t\mat p=ntecele t\u cel nevinovat”133. 

Exist\ un tropar din R=nduiala Sfintei ~mp\rt\[iri `n care sunt concentrate
toat\ a[teptarea istoriei, `mplinirea Jertfei lui Hristos, precum [i continuitatea [i
identitatea Euharistiei cu moartea pe Cruce a lui Hristos: „Bun este Domnul,
gusta]i [i vede]i; c\ de demult pentru noi, precum suntem noi f\c=ndu-se, [i o
dat\ pe Sine P\rintelui S\u ca Jertf\ aduc=ndu-Se, pururea se junghie, sfin]ind pe
cei ce se `mp\rt\[esc cu D=nsul”134. Jertfa de pe Cruce a avut loc o dat\ pentru tot-
deauna `n istorie, acum dou\ mii de ani. ~nvierea din mor]i este intrarea lui
Hristos cu umanitatea `n era ve[nic\ a iubirii Tat\lui: „{i acum preasl\ve[te-M\ [i
Tu P\rinte, cu slava pe care am avut-o la Tine mai `nainte de a fi lumea” (Ioan 17).

130 Liturghier, p. 306.
131 Ibidem, p. 306. 
132 Ibidem, p. 308.
133 Ibidem, p. 311.
134 Ibidem, p. 311.
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Prin ~nviere, Jertfa lui Hristos s-a unit cu ve[nicia Fiului [i a devenit o perma-
nen]\ a Persoanei Sale divino-umane care deschide umanit\]ii perspectiva unirii
ei cu harul necreat al Treimii. Euharistia este a[adar metanoia timpului prin care
firea uman\, ne`ncet=nd din succesiunea ei temporal\, accede la simultaneitatea
etern\ a iubirii lui Dumnezeu. 

Euharistia este de asemenea icoana substan]ial\ a veacului viitor `n care lu-
mina etern\ a lui Dumnezeu va fi sim]it\ ca foc de c\tre cei care au refuzat pe
Dumnezeu [i ca lumin\ pentru cei ce s-au preg\tit de `nviere. R=ul de foc al Ju-
dec\]ii universale este de fapt iubirea lui Dumnezeu care va fi sim]it\ ca durere [i
remu[care pentru cei p\c\to[i [i ca lumin\ [i bucurie pentru cei drep]i: „Ca focul
[i ca lumina s\-mi fie mie Trupul [i S=ngele T\u Cel scump, M=ntuitorul meu, ar-
z=nd materia p\catului [i mistuind spinii patimilor [i lumin=ndu-m\ tot, pe mine
cel ce m\ `nchin Dumnezeirii Tale”135. 

Psalmii 22, 23 [i 115 care se citesc `n R=nduiala Sfintei ~mp\rt\[iri sunt pro-
fe]ia sacramental\ a Bisericii care con[tientizeaz\ voca]ia euharistic\ a fiin]ei
umane: Psalmul 22 este interpretat de Sfin]ii P\rin]i ca fiind o chintesen]\ profe-
tic\ a Tainelor `n Biseric\: „Domnul m\ pa[te [i nimic nu-mi va lipsi. La loc de
p\[une, acolo m-a s\l\[luit; la apa odihnei m-a hr\nit. Sufletul meu l-a `ntors, po-
v\]uitu-m-a pe c\ile drept\]ii, pentru numele Lui. C\ de voi [i umbla `n mijlocul
mor]ii, nu m\ voi teme de rele; c\ Tu cu mine e[ti. Toiagul T\u [i varga Ta, aces-
tea m-au m=ng=iat. G\tit-ai mas\ `naintea mea, `mpotriva celor ce m\ nec\jesc;
uns-ai cu untdelemn capul meu [i paharul T\u este ad\p=ndu-m\ ca un puternic.
{i mila Ta m\ va urma `n toate zilele vie]ii mele, ca s\ locuiesc `n casa Domnului,
`ntru lungime de zile”136. ~n acest psalm, Duhul Sf=nt vorbe[te despre preo]ie,
untdelemnul sfin]irii, paharul de via]\ al Euharistiei. 

Rug\ciunile de ~mp\rt\[anie con]in `n ele toat\ tensiunea mistic\ a persoanei
umane oscil=nd `ntre con[tiin]a propriei nevrednicii [i dorul dup\ hr\nirea cu
Dumnezeu. Ele sunt rug\ciuni de peniten]\ tainic\, dar [i de a[teptare, de mul]u-
mire [i de anticipare profetic\ a unirii cu Dumnezeu, „Izvorul vie]ii [i al nemu-
ririi”137. Cre[tinul aflat `n anticamera Vie]ii prime[te paradigma biblic\ a fiului
risipitor [i recapituleaz\ `n sine drama umanit\]ii c\zute prin p\cat [i re`ntoarse la
Tat\l ceresc: „gre[it-am la cer [i `naintea Ta [i nu sunt vrednic a c\uta spre `n\l-
]imea slavei Tale”138. Rug\ciunea devine astfel un tribunal interior `n care sunt
adu[i ca martori [i ap\r\tori to]i cei care au fost vindeca]i de p\cate de Hristos:
„Prime[te-m\ deci pe mine ca pe desfr=nata [i ca pe t=lharul, ca pe vame[ul [i ca
pe fiul cel pierdut [i ridic\ sarcina cea grea a p\catelor mele”139. Penitentul cere Eu-
haristia pentru via]\ [i pentru nemurire: „ci d\-mi p=n\ la suflarea mea cea mai de pe
urm\, f\r\ de os=nd\ s\ primesc p\rticica Sfintelor Tale Taine, spre `mp\rt\[irea

135 Ibidem, p. 311.
136 Ibidem, pp. 316- 317.
137 Ibidem, p. 319.
138 Ibidem, p. 319.
139 Ibidem, p. 319.
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cu Duhul Sf=nt, ca merinde pentru via]a de veci [i spre r\spuns bine primit la `n-
frico[\torul T\u scaun de judecat\”140. 

Rug\ciunea a doua a Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur reconfigureaz\ lucrarea pe-
niten]ial\ a omului `nainte de primirea Euharistiei ca pe o retr\ire a vie]ii cu
Hristos, a[a `nc=t toate evenimentele [i lucr\rile m=ntuitoare ale Domnului sunt
tr\ite de omul credincios: „{i precum din `n\l]ime Te-ai plecat pentru noi, pleac\-Te
acum spre smerenia mea. {i precum ai binevoit a Te culca `n pe[ter\ [i `n ieslea
necuv=nt\toarelor, a[a binevoie[te a intra [i `n ieslea necuv=t\torului meu suflet [i
`n `ntinatul meu trup”141. Astfel, na[terea, cina cu p\c\to[ii din casa lui Simon cel
lepros, ungerea de c\tre femeia desfr=nat\ sunt paradigme ale milostivirii dum-
nezeie[ti [i `nceputuri ale „izvorului pururea curg\tor al M=ntuitorului nostru”142.
De asemenea, pentru Sf=ntul Simeon Metafrastul (`n Rug\ciunea a treia), poc\-
in]a `nseamn\ memoria liturgic\ interioar\ a lucr\rilor lui Hristos: „Crucea, pi-
roanele, suli]a, moartea”143, pr\darea iadului, ~nvierea `ntru slav\, ~n\l]area cu trupul
`n s=nul Treimii, Pogor=rea Duhului, venirea `ntru slav\. 

~nt=lnirea cu Hristos `n Euharistie este vederea mistic\ a ~nfrico[\toarei Ju-
dec\]i c=nd tot neamul omenesc se va `nt=lni cu Hristos: „Precum voi sta `naintea
`nfrico[\torului T\u scaun de judecat\, primind `ntrebare [i d=nd r\spuns de
relele ce am f\cut, a[a [i ast\zi mai `nainte de a sosi ziua os=ndirii mele, st=nd la
sf=ntul T\u altar, `naintea Ta [i `naintea `nfrico[\torilor [i sfin]ilor T\i `ngeri,
fiind `nduplecat de m\rturia cugetului, pun `nainte faptele mele cele rele [i f\r\-
delegile, d=ndu-le pe fa]\ [i v\dindu-le”144. Euharistia este profe]ia eshatologic\ a
prezen]ei lui Hristos `n eshaton [i prezen]a eshatonului `n istorie. 

Asumarea peniten]ei des\v=r[ite `nseamn\ deopotriv\ intrarea `n via]a lui
Hristos [i iubirea Lui p=n\ la moarte. Acesta este sensul cuvintelor Sf=ntului Si-
meon Noul Teolog (`n rug\ciunea a [aptea): „Cum pe aceea (femeia p\c\toas\
n.n.) apropiindu-se din inim\, n-ai lep\dat-o, nici de mine nu Te sc=rbi Cuvinte,
ci d\-mi s\ ]in [i s\ s\rut picioarele Tale [i cu izvor de lacrimi, ca [i cu ni[te mir
de mare pre], cu `ndr\zneal\ s\ le ung”145. 

Poc\in]a [i iubirea de Dumnezeu devin `n omul credincios un izvor de la-
crimi care nu mai seac\ niciodat\, `mpletind `n suflet bucuria cu pl=ngerea, dorul
cu prezen]a, timpul cu eternitatea. Con[tiin]a atotprezen]ei [i atot[tiin]ei lui Dum-
nezeu este de bun\ seam\ temelia drept\]ii finale [i a iubirii tainice a lui Hristos
pentru fiecare om: „Nu se ascunde `naintea Ta, F\c\torul [i Izb\vitorul meu, nici
pic\tur\ de lacrimi, nici din pic\tur\ vreo parte”146. Aceast\ intimitate a iubirii [i
`n]elegerii dintre om [i Hristos nu este numai o permanen]\ ontologic\ a persoanei

140 Ibidem, p. 321.
141 Ibidem, p. 321.
142 Molitfelnic (Aghiasma mic\), E.I.B.M.B.O.R., Bucure[ti, 1998, p. 163. 
143 Liturghier, p. 323.
144 Ibidem, p. 324.
145 Ibidem, p. 329.
146 Ibidem, p. 330. Din nou teologia care asimileaz\ `ntregul p\r]ii, „pars pro toto”, spre

a le afierosi lui Dumnezeu. 
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umane `ntr-un moment, ci este realitatea fundamental\ a trecutului, prezentului [i
viitorului omului concentrate `n iubire `ntr-o singur\ clip\ a rug\ciunii [i d\ruirii
reciproce: „Cele `nc\ nes\v=r[ite de mine le-au cunoscut ochii T\i [i `n cartea Ta
se afl\ scrise cele `nc\ nef\cute de mine”147. Hristos devine prin Euharistie totus
Christus, totul `n omul credincios: „Deci pentru ca s\ nu r\m=n singur, f\r\ de
Tine, D\t\torule de via]\, suflarea mea, via]a mea, bucuria mea, m=ntuirea lumii,
pentru aceasta m-am apropiat precum vezi cu lacrimi [i cu sufletul umilit”148. 

Rug\ciunea c\tre Hristos transform\ [i schimb\ firea celor care se `mp\rt\[esc
cu El prin iubire. Metabolh/ – devenirea materiei euharistice `n Trupul [i S=n-
gele M=ntuitorului este deopotriv\ metabolh/ pentru umanitatea care `nainteaz\
`n iubirea Prea Sfintei Treimi: „~ndulcitu-m-ai cu dorul T\u Hristoase [i m-ai
schimbat cu dumnezeiasca Ta dragoste; ci arde cu focul cel f\r\ de materie p\-
catele mele”149 [i „Dumnezeiescul Trup m\ `ndumnezeie[te [i m\ hr\ne[te, `mi `n-
dumnezeie[te sufletul [i-mi hr\ne[te minunat mintea”150. Metabolismul spiritual
al omului devine pascal [i ceresc, primind `n trupul [i s=ngele lui Trupul [i S=n-
gele lui Hristos Cel `nviat, care [ade de-a drepta Tat\lui `n ceruri. 

Euharistia este recapitularea `n Hristos a tuturor ra]iunilor crea]iei [i depu-
nerea lor jertfelnic\ pe altarul iubirii lui Dumnezeu. Ea este a[adar sf=nta iubire a
lui Dumnezeu care `nve[nice[te umanitatea [i o r=nduie[te eternului urcu[ spre
Sf=nta Treime. 

Sf=nta Liturghie continu\ apoi cu ritualul `mp\rt\[irii preo]ilor [i a credin-
cio[ilor. ~n cuprinsul ei, preotul s\v=r[e[te „plinirea Darurilor”: „Pline[te P\rinte
Sf=ntul potir. Plinirea potirului credin]ei Sf=ntului Duh”151. Plinirea Potirului este
Trupul lui Hristos, p\rticica cu `nscrisul IIS care va fi pus\ `n Potir pentru consu-
marea de c\tre preot la sf=r[itul Liturghiei, cu p\rticica HS se vor `mp\rt\[i to]i
slujitorii, iar cele dou\ miride NI [i KA vor fi `mp\rt\[ite credincio[ilor. S=ngele
lui Hristos este plinit prin Trupul lui Hristos. Umanitatea euharistic\ plin\ de
Dumnezeire a lui Hristos se d\ruie[te persoanelor umane ca Trup [i ca S=nge,
adic\ incluz=nd toat\ via]a lui Hristos Cel `nviat Care se d\ruie[te lumii. Biserica
este aceast\ devenire euharistic\ a oamenilor `n Hristos.

Toat\ aceast\ lucrare dumnezeiasc\ prime[te via]\ `n prezen]a [i lucrarea Du-
hului Sf=nt asupra materiei [i spiritului. Trupurile [i sufletele credincio[ilor sunt
umplute de Duh Sf=nt o dat\ cu devenirea Darurilor euharistice: „{i Te chem\m,
Te rug\m [i cu umilin]\ la Tine c\dem, trimite Duhul T\u Cel Sf=nt peste noi [i
peste aceste daruri ce sunt puse `nainte”152. Trupul lui Hristos nu se poate d\rui
dec=t celor deja transfigura]i prin Epiclez\, altfel devine foc mistuitor al fiin]ei
celor ce primesc nepreg\ti]i minunea lui Dumnezeu. Duhul Sf=nt opereaz\ aceast\
schimbare ontologic\ `n credincio[i pentru a-i face vase vii de primire a Vinului

147 Ibidem, p. 330.
148 Ibidem, p. 330.
149 Ibidem, p. 336. 
150 Ibidem, p. 336. 
151 Ibidem, p. 174.
152 Ibidem, p. 164.
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celui tainic – Hristos. De altfel, `nainte de `mp\rt\[ire, preotul toarn\ ap\ cald\
peste Darurile euharistice `nchipuind rev\rsarea Duhului Sf=nt ca via]\ [i c\ldur\
dumnezeiasc\ peste materia euharistic\: „Binecuv=ntat\ este c\ldura sfin]ilor T\i
Doamne, totdeauna acum [i pururea [i `n vecii vecilor”153. Incandescen]a pnev-
matologic\ a Bisericii `nseamn\ a[adar arderea interioar\ de iubire a sfin]ilor lui
Dumnezeu, care sunt fiin]e euharistice pentru c\ au ars pentru Dumnezeu [i au
devenit alter Christus prin jertf\ [i iubire de fra]i. 

Toate lucr\rile umanit\]ii p=n\ la sf=r[itul lumii sunt prelungirea unui status
quo al istoriei care a `ncremenit axiologic o dat\ cu Moartea [i ~nvierea lui Hristos.
Orice fapt\ bun\ este o asumare a Crucii [i Jertfei lui Hristos [i dimpotriv\ orice
f\r\delege este o r\stignire a lui Hristos `n fra]ii no[tri. Duhul Sf=nt este Arhi-
tectul acestei zidiri eclesiale `n care Hristos schimb\ mintea [i via]a celor care se
`mp\rt\[esc cu El spre via]a ve[nic\. Credin]a este a[adar via]a lui Dumnezeu `n
oameni, pentru c\ ea d\ via]\ persoanei umane din via]a treimic\ prin Duhul Sf=nt:
„C\ldura credin]ei plin\ de Duhul Sf=nt. Amin154.

Identitatea sacramental\ a Cinei celei de Tain\ cu fiecare Euharistie s\v=r[it\
`n Biseric\ aici [i pretutindenea se vede [i din rug\ciunea dinaintea `mp\rt\[irii pe
care o rostesc to]i cre[tinii: „Cinei Tale celei de Tain\, ast\zi Fiul lui Dumnezeu
p\rta[ m\ prime[te, c\ nu voi spune vr\jma[ilor taina Ta, nici s\rutare `]i voi da ca
Iuda, ci ca t=lharul m\rturisindu-m\ strig }ie: Pomene[te-m\ Doamne, c=nd vei
veni `ntru `mp\r\]ia Ta”155. Aici vedem extensia euharistic\ a lui Hristos Cel is-
toric `n timpul [i spa]iul acestei lumi [i devenirea timpului liturgic de la a[teptare
a lui Hristos la prezen]\ [i `mp\rt\[ire din Via]a Lui. 

Toate textele liturgice subliniaz\ aceast\ procesiune mistic\156 a omului spre
lumina cea f\r\ de hotar a ~mp\r\]iei: „Iat\ vin la nemuritorul ~mp\rat”157, iar
evenimentele m=ntuitoare se precipit\ [i se unesc, devenind una `n diminea]a etern\ a
~nvierii: „~nvierea lui Hristos v\z=nd s\ ne `nchin\m Sf=ntului Domnului Iisus,
Unui Celui f\r\ de p\cat. Crucii Tale ne `nchin\m Hristoase [i sf=nt\ ~nvierea Ta
o l\ud\m [i o sl\vim”158. Biserica poate c=nta `n lumina necreat\ a sf=r[itului de veac
`ntemeierea Noului Ierusalim care este Biserica: „Lumineaz\-te lumineaz\-te noule
Ierusalime, c\ slava Domnului peste tine a r\s\rit. Salt\ acum [i te bucur\ Sioane,
iar tu, Curat\ N\sc\toare de Dumnezeu vesele[te-te `ntru `nvierea celui n\scut al
t\u”159 atunci c=nd pune Mirida N\sc\toarei de Dumnezeu `n Potirul plin de S=n-
gele lui Hristos, S=nge pe care El l-a luat din umanitatea `nmiresmat\ de feciorie
a Maicii Sale. 

Hristos deschide Bisericii perspectiva nemuririi care vine din lumina adev\-
rului ve[nic: iubirea Sfintei Treimi se d\ruie[te fiec\rui om spre via]\ [i r\m=ne `n

153 Ibidem, p. 174.
154 Ibidem, p. 174.
155 Ibidem, p. 176.
156 Andronikof, Constantin, Les sens des fêtes, Le cycle pascal, p. 15. 
157 Liturghier, p. 177.
158 Ibidem, pp. 179-180.
159 Ibidem, p. 180.



49TEOLOGIE {I SFIN}ENIE

El transform=ndu-l `n „Biseric\ sfin]it\” [i „rai cuv=nt\tor”160. Bucuria treimic\ `m-
p\rt\[it\ Bisericii o `ndeamn\ s\ vad\ adev\rul locuirii lui Dumnezeu `n om ca
Treime: „Am v\zut lumina cea adev\rat\, am primit Duhul Cel ceresc, am aflat cre-
din]a cea adev\rat\, nedesp\r]itei Treimi `nchin=ndu-ne, c\ Aceasta ne-a m=ntuit
pre noi”161. 

Dup\ `mp\rt\[irea credincio[ilor, lumina lui Hristos Cel `nviat `nal]\ Biserica
spre cerurile lui Dumnezeu. Hristos devine prezent `n inimile oamenilor prin ~m-
p\rt\[ire, dar transcendent acestei lumi [i `mp\rt\[ibil sacramental: „~nal]\-Te
peste ceruri Dumnezeule [i peste tot p\m=ntul slava Ta”162. Hristos Se `nal]\ la ce-
ruri, `n\l]=nd toat\ firea uman\ cu sine [i o poart\ `n s=nul de iubire al Treimii. 

Rug\ciunea Amvonului este m\rturia acestei uniri de negr\it [i acestui zbor al
umanit\]ii spre cer163, iar „Plinirea Bisericii”164 este tocmai rodirea acestei uniri. 

Con[tiin]a profetic\ a Bisericii g=nde[te cu „g=ndul lui Hristos” (I Corinteni 2,
16) [i vede plinirea tuturor `n Hristos ca izvor nesecat al bucuriei ve[nice a oa-
menilor: „Plinirea Legii [i a proorocilor Tu ~nsu]i fiind Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cel ce ai plinit toat\ r=nduiala P\rintelui T\u, umple de bucurie [i de ve-
selie sufletele noastre, totdeauna acum [i pururea [i `n vecii vecilor”165. 

Omul eclesial intr\ `n c\mara de nunt\ a St\p=nului prin Liturghie [i devine
una cu Hristos, pentru a ie[i apoi din extazul liturgic [i a purta `n lume semin]ele
vie]ii ve[nice. „Cu pace s\ ie[im. ~ntru numele Domnului”166. Hristos este in-
trarea la Tat\l, iar Liturghia este aceast\ str\fulgerare temporal\ a ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu: „Eu sunt u[a: de va intra cineva prin Mine, se va m=ntui; [i va intra
[i va ie[i [i p\[une va afla” (Ioan 10, 9).

Euharistia d\ruie[te omului binecuv=ntarea treimic\ a lui Dumnezeu [i pu-
terea de a continua misiunea sa de `ndumnezeire prin har `n timp [i ve[nicie: „Bine-
cuv=ntarea Domnului peste voi cu al S\u har [i cu a Sa iubire de oameni, tot-
deauna acum [i pururea [i `n vecii vecilor”167. 

Apolisul Liturghiei consfin]e[te natura [i func]ia eshatologic\ a Ecclesiei [i
aduce `n lume „adierea ve[niciei” [i „mireasma zilei celei de Tain\”. M=ntuirea vine
prin credin]\ ca rodire a rug\ciunilor „Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri”. De altfel, Bise-
rica `ncheie orice slujb\ cu aceast\ rug\ciune: „Pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin-
]ilor no[tri, Doamne Iisuse Hristoase m=ntuie[te-ne pe noi”168 ca o dovad\ a depen-
den]ei noastre de rug\ciunile sfin]ilor [i a identit\]ii [i inter-comuniunii Bisericii
de pe p\m=nt cu Biserica slavei lui Dumnezeu. 

160 Ibidem (Axionul la Sf. Liturghie a Sf. Vasile cel Mare), p. 235.
161 Ibidem, p. 182.
162 Ibidem, p. 182.
163 Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, op. cit., pp. 151-152.
164 Liturghier, p. 184.
165 Ibidem, p. 186.
166 Ibidem, p. 184. 
167 Ibidem, p. 186.
168 Ibidem, p. 187. 



50 TEOLOGIE {I VIA}|

~mp\rt\[ania `nseamn\ prezen]a lui Hristos `n inima omului [i devenirea
omului `n homo liturgicus. Totu[i, pentru cei care se `mp\rt\[esc cu nevrednicie,
Hristos este o prezen]\ r\stignit\ `n trupul lor. {i cei ce L-au r\stignit pe Hristos,
L-au v\zut, dar n-au crezut `n El. Pentru ei, prezen]a lui Dumnezeu-Om `ntre ei
nu a fost relevant\ [i au murit ca [i cum nu L-ar fi v\zut niciodat\. Dup\ ~nviere,
Hristos nu se mai arat\ celor ce L-au r\stignit. El nu mai poate fi v\zut niciodat\
de farisei [i c\rturari. ~l v\d doar cei care L-au iubit toat\ via]a [i moartea Lui. El
este accesibil doar prin iubire [i credin]\. Prezen]a Lui nu siluie[te libertatea
nim\nui, ci e o eviden]\ a inimii jertfite pe altarul iubirii. De aceea Biserica a in-
stituit perioade de post, iertare, milostenie [i rug\ciune pentru a filtra aceast\ ten-
siune de valori [i pentru a `mpiedica persoanele umane s\ banalizeze unicitatea
Jertfei lui Hristos. 

O alt\ dimensiune fundamental\ a Liturghiei este Predica. Aceasta este o ca-
racteristic\ fundamental\ a ritualului cre[tin `nc\ din prima zi a fiin]\rii Bisericii
ca institu]ie divino-uman\. Predica lui Petru este prima consecin]\ baptismal\ a Po-
gor=rii Duhului [i cauza Botezului a trei mii de oameni. Predica este vehicolul
prin care Hristos explic\ Evanghelia Sa prin preo]ii Lui, iar temeiul hermeneutic
al Liturghiei este necesar pentru educa]ia [i c\l\uzirea credincio[ilor. Hristos este
Cuv=ntul lui Dumnezeu, iar Liturghia este inima vie]ii liturgice a credin-
cio[ilor169, iar Evanghelia Sa este mesajul lui Dumnezeu c\tre f\ptura inteligent\,
care `n]elege [i p\trunde taina unirii ei cu Creatorul, at=t c=t `i este posibil `n
limitele creatului. Logosul divin se `mparte ne`mp\r]it `n fiecare om purt\tor de
cuv=nt [i de g=nd, iar mesajul (kerygma) Bisericii trebuie permanent explicitat [i
actualizat provoc\rilor [i `ntreb\rilor unei lumi `n schimbare. Teologia se cere
mereu `n dezbatere, mereu tr\it\, aprofundat\ [i explicat\. Ea este `ntocmai iz-
vorului din care lu=nd mereu ap\, acesta se `mprosp\teaz\ d\ruitor ca o icoan\ a
bog\]iei de daruri din ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. 

Preotul trebuie ca `n predica sa s\ pun\ mereu accent pe mesajul ceresc al Evan-
gheliei. El nu trebuie s\ decad\ `ntr-un conformism orizontal170, `n care nevoile
oamenilor [i temporalitatea lor s\ obnubileze taina ve[nic\ a iubirii dumnezeie[ti.
De asemenea, predica nu trebuie s\ r\m=n\ `n cerurile unei exprim\ri tehnice [i pre-
]ioase, f\r\ relevan]\ spiritual\ concret\. Orice mesaj evanghelic trebuia articulat
[i transpus `n unitatea lui hristologic\ `n care timpul [i eternitatea se unesc din
iubire. Astfel, predica Bisericii trebuie mereu s\ uneasc\ realitatea zilei prezente
cu realitatea interioar\, spiritual\ a ~mp\r\]iei care se cl\de[te prin Sfintele Taine
`n inima Bisericii. Teologia timpului unit cu eternitatea trebuie mereu s\ fie o
preocupare a catehetului cre[tin. Astfel, orice exegez\ biblic\, patristic\ ori li-
turgic\ trebuie s\ integreze [i s\ exprime taina prezen]ei `n text a Cuv=ntului

169 Louis Bouier, La Parole de Dieu vit dans la Liturgie, `n „Parole de Dieu et
Liturgie”, Le congres du Strasbourg, `n „Coll Lex Orandi”, 25, Les Editions du Cerf,
Paris, 1958, p. 106.

170 Cf. M. F. Coudreau, La Bible et la Liturgie dans la Catechese, `n „Parole de Dieu
et Liturgie”, Le congres du Strasbourg, `n „Coll Lex Orandi”, Les Editions du Cerf,
Paris, 1958, pp. 182-183. 
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ve[nic al lui Dumnezeu, care ridic\ textul inspirat ori revelat de la nivelul unei
simple directive morale, culturale sau religioase, la `n\l]imea ve[niciei iubitoare a
lui Hristos. Singura cale care evit\ neantul este Calea-Hristos, Cuv=ntul ve[nic al
Tat\lui care s-a rostit `n timp pentru `nve[nicirea noastr\. La plecarea unora din-
tre ucenici din cauza lipsei lor de `n]elegere datorate unui conformism ra]ional [i
empiric, cei doisprezece Apostoli r\m=n cu Hristos. Acesta `i `ntreab\: „Voi nu
v\ duce]i?”. La care Petru r\spunde `n numele tuturor: „Doamne unde ne vom duce?
Tu ai cuvintele vie]ii ve[nice” (Ioan 6, 63).
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The unity of time and eternity in the Divine Liturgy

The author of the theological research: “The unity of time and eternity in the
Divine Liturgy”, Rev. Asist. Dr. Ioan Valentin Istrati, analyses the textual, theological
and symbolical content of the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom i order to dis-
cover and to interpret the meaning of liturgical time into the Church. Based on texts
and patristic theological interpretation, the author concludes that time is united with
eternity and history of humanity enters the glory of God, remembering and actualizing
al the saving moments of the life of Christ and assuming all the human persons into
her prayer. Starting with Prothesis and continuing with the Liturgy of the catechu-
mens and of the believers, the Liturgy is a substantial procession of the humanity
toward her unique goal: the becoming into spiritual light into the Kingdom of God
through Christ: the human God.  


