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Abstract

Der Herr ist mit seinem Leib in der Kirche anwesend und dadurch wird die

Kirche zum geheimnisvollen Leib Christus. Im Brot und im Wein sind Leib und

Blut Christus real anwesend, deswegen fordert die Kirche die Teilhabe an der

heiligen Eucharistie. Die eucharistische Anwesenheit Christus ist die Grundlage

für die Einheit des kirchlichen Leibs in der Zeit und für die Ewigkeit. Die Kirche ist

ebenfalls die Zusammenexistenz deren, die wesensgleich Christus sind. Nur so, kann

die Kirche als die eucharistische Kommunion von “ich”, “du” und “er” definiert

werden, indem sich Christus in jedem Einzelnen völlig widerfindet. Ohne die

eucharistische Kommunion könnte es die kirchliche Gemeinde nicht sein.

Keywords: Eucharistie, Kommunion, Ewigkeit, die Einheit der Kirche, Dogmatik.

Cincizecimea, Pogorârea Sfântului Duh peste Trupul cel tainic

al lui Hristos, este actul des\vâr[itor al crea]iei. Prin aceasta, s-a
rev\rsat Iubirea `ntreit\ `n Persoane [i una `n Fiin]\ peste creatura

care era chemat\ a fi receptacol al acestei nesfâr[ite Iubiri. Omul, chip
al Iubirii dumnezeie[ti, prime[te prin actul crea]iei via]a, pe care este
chemat s-o `nve[niceasc\ prin comuniune cu Via]a [i ~ns\[i Ve[-

nicia Treimic\. Omul, totodat\ creatur\ și `mp\rat al crea]iei, dar
ontologic legat de aceasta, f\r\ a-i fi inferior, ci, dimpotriv\, având

chemarea de a o spiritualiza, `[i anuleaz\ parcursul `ndumnezeitor
al apropierii de Cel ce l-a zidit [i `și asum\ `n mod liber starea de

f\ptur\ desprins\ de Cel ce a pl\smuit-o, `ndreptându-se prin p\-

cat `ntr-o direc]ie existen]ial\ diametral opus\ propriului Bine, adic\
opunându-se chiar lui Dumnezeu. Prin ~ntrupare, Patim\ [i ~nviere,

Fiul Omului, Cel ce ne-a zidit dup\ al S\u Chip, devenind Chipul
v\zut al unei creaturi ce `[i desfigurase chipul nev\zut, Hristos Dom-

nul ne-a unit cu Sine. {i-a asumat firea uman\, pe care a cur\]it-o
de p\cat prin lipsa Sa de p\cat, ridicând-o de-a dreapta Tat\lui, prin
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~n\l]area la cer, `mplinind astfel rostul fiin]\rii umane, rost la care

a fost chemat omul prin `nsu[i actul existen]ei. Firea uman\ este

unit\ cu firea divin\ `n Hristos Iisus pentru ve[nicie, continuitatea

nefiind alta decât unirea personal\ dintre fiecare persoan\ uman\

[i Hristos, El fiind singura Persoan\ `ntru care fiecare `n parte afl\

des\vâr[irea.

Omul cel nou, dup\ chipul cel des\vâr[it `ntru Hristos, se face p\r-

ta[ al firii umane `nnoite numai prin Sfântul Duh. Fiul Omului r\-

mâne ceea ce a fost dintru `nceput: Fiul Tat\lui. Iar Duhul Sfânt, Iu-

birea dintre Fiul [i Tat\l, este tot o Persoan\, deofiin]\ cu Ace[tia.

Duhul Sfânt este Iubirea Tat\lui pentru Fiul Care-I r\spunde cu

aceea[i Iubire personal\. De aceea, peste firea uman\ se revars\

pentru ve[nicie efluviile iubirii din sânul Sfintei Treimi. Hristos, Cel

`ndoit `n fire de la ~ntrupare `ncoace, prime[te [i r\spunde iubitor Ta-

t\lui prin Duhul Sfânt, nu numai ca Fiu, Persoan\ a Sfintei Treimi,

ci [i ca Om. Este iubit [i iube[te, nu doar ca [i pân\ la asumarea

firii umane, ci, f\r\ a altera câtu[i de pu]in atributele dumnezeirii, ca

Om devine receptacol al rev\rs\rii Duhului [i r\spunde de acum

Tat\lui [i ca Om, atunci când Se `ndreapt\ prin Sfântul Duh spre

Tat\l. Dar, a[a cum am spus, firea uman\ a lui Hristos este piatra

cea de temelie a zidirii celei noi. Persoanele umane sunt chemate

a se uni cu Hristos, prin firea uman\ pe care El {i-a asumat-o [i o

p\streaz\ pentru ve[nicie. ~mplinirea acestei uniri este Biserica.

~n Hristos, Duhul Sfânt conlucreaz\ cu firea uman\, ini]iind,

`ntre]inând [i des\vâr[ind pe om, care devine o nou\ f\ptur\, din

Adam cel Nou fiind recreat\ fiecare f\ptur\ uman\ `n parte [i comu-

nitatea personalizatoare a acestor f\pturi, numit\ de la Cincizecime

`ncoace „Biseric\”. Prin prezen]a Duhului lui Hristos `n firea uman\

este rezidit fiecare om `n parte, pentru a fi unit cu Cel ce r\mâne

purt\tor [i al firii divine, cea de neatins autonom f\pturii umane.

Duhul Sfânt r\sfrânge firea uman\ a lui Hristos, Biserica fiind ast-

fel prezen]a `ntreag\ a Fiului `n fiecare m\dular al ei. Acest Trup

tainic al lui Hristos, despre care am amintit la `nceput c\ este plin de

pogorârea Sfântului Duh, este, prin aceast\ tainic\, dar real\ pogo-

râre, extinderea `n spa]iu [i timp a Iubirii Treimice, adic\ a mântuirii.

Cincizecimea este rev\rsarea Duhului, prin Care a fost `mplinit\

firea uman\ `ntru Hristos, asupra persoanelor care sunt rezidite pe

fundamentul acestei firi. 
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F\r\ Hristos [i f\r\ Duhul S\u nu exist\ Biseric\. F\r\ firea

uman\, asumat\, cur\]it\ [i r\scump\rat\ `ntru unirea ne`mp\r]it\ [i

nedesp\r]it\ cu firea divin\, `ntr-o singur\ Persoan\ divino-uman\,

nu s-ar putea vorbi de o lucrare mântuitoare `ndreptat\ spre om.

Acesta nu s-ar putea ridica singur din starea de `ndep\rtare ontolo-

gic\ de Dumnezeu, p\catul [i moartea inerente acestuia r\mânându-i

coordonate temporale [i ve[nice `n `nsu[i adâncul fiin]ei sale. Moar-

tea `l st\pânea pe om din interior, din profunzimea fiin]ei sale,

chiar din acel „loc” ontologic, `n care se cuvenea s\ fie prezent Cel al

C\rui chip `nc\ mai era, de[i acest chip era desfigurat [i `ntunecat prin

p\cat. F\r\ Pogorârea Sfântului Duh, transcenden]a [i imanen]a ar

r\mâne, totu[i, dou\ st\ri existen]iale desp\r]ite. ~mpletirea unitar\,

dar distinct\, dintre acestea se realizeaz\ mai `ntâi prin ~n\l]area la

Cer a firii umane `ntru Hristos, adic\ `n transcendentul divin [i ve[-

nic. Numai astfel acest transcendent devine divino-uman. Al doilea

stadiu al transcenderii imanentului este s\vâr[it [i des\vâr[it de Duhul

Sfânt, prin Pogorârea Sa asupra Apostolilor, [i, prin ei, asupra `n-

tregii Biserici. Duhul lui Hristos, Duhul Persoanei divino-umane,

Duhul Celui ce este purt\tor al firii umane, Se pogoar\ peste omul

cel nou, ren\scut astfel `ntru Ipostasul Iisus Hristos. 

Hristos [i Duhul Sfânt zidesc Biserica, fiind, `n acela[i timp,

`ns\[i zidirea eclezial\, din moment ce fiecare om se une[te cu Hris-

tos prin Duhul, formând astfel comunitatea celor `n Duhul Fiului.

V\zutul [i nev\zutul, transcendentul [i imanentul se interpenetreaz\.

Hristos Se `nal]\, instituind temelia Bisericii `n Cer1, de unde tri-

mite pe Duhul, Care `i va ridica, `i va `n\l]a pe oameni lâng\ Fiul,

`n\l]are care `ncepe deja de aici, printr-o unire epectatic\ cu Fiul.

Piatra cea din capul unghiului Bisericii Se `nal]\ `n transcendentul

pe care nu l-a p\r\sit niciodat\, pentru a chema la Sine, prin Duhul

S\u, creatura pe care a `nnoit-o, a r\scump\rat-o [i a unit-o cu Sine. V\-

zutul devine vas al nev\zutului2. Transcendentul ia chipul imanentului,

1 Cel ce S-a numit pe Sine piatra cea din capul unghiului este `n Ceruri! A[adar,

Biserica `[i are capul unghiului zidirii sale tainice `n ceruri, nicidecum printre oa-

meni, oricât s-ar prevala unii de infailibilitate sau de o sfin]enie mai mult sau mai

pu]in real\!
2 „Totul `n Biseric\ este invizibil [i misterios, totul dep\[e[te limitele lumii

vizibile; de asemenea, tot ce nu se vede poate s\ devin\ vizibil [i faptul c\ se vede

invizibil este condi]ia `ns\[i de existen]\ a Bisericii”. S. Bulgakov, Ortodoxia, Sibiu,

1932, p. 9.



252014 — Anul omagial euharistic 

iar acesta se `mpline[te asem\nându-se cu transcendentul. Hristos

Domnul Se t\inuie[te pe Sine `n Ceruri, d\ruindu-ni-Se `n `ntregime,

prin Duhul S\u, [i, totodat\, al Bisericii. El nu Se `ndep\rteaz\ de om

prin ~n\l]are, tocmai acum fiindu-i mai aproape ca niciodat\. El a

asumat firea uman\, c\utând a asuma [i pe fiecare om `n parte prin

Duhul, astfel zidind Biserica `ntru Sine [i prin Sine.

Nev\zutul devine parte v\zut\ a Bisericii. Hristos Se `nal]\ `n

nev\zutul Bisericii, prin aceasta ne`ncetând s\ fie El ~nsu[i Bise-

rica Sa. 

Nev\zutul transfigureaz\ v\zutul eclezial. Fiul `l hristomorfizeaz\

prin Duhul Sfânt, iar Duhul `l pnevmatizeaz\ prin Hristos. Finalitatea

este unic\: `ndumnezeirea persoanei umane `ntr-un `ntreg eclezial.

Ceea ce r\mâne tainic este lucr\tor prin semne, gesturi [i chipuri

asupra vizibilului, `ngem\nându-l cu nev\zutul [i spiritualizându-l.

Astfel, v\zutul eclezial nu mai este identic cu v\zutul mundan, cu

atât mai pu]in cu v\zutul de dinaintea ~ntrup\rii [i ~nvierii lui Hris-

tos. Dincolo de grani]ele Bisericii se afl\ ve[nicia, din care se revars\

asem\narea omului cu Cel ce l-a f\ptuit. Hristos lucreaz\ `n chip

pnevmatologic, altfel spus, conlucreaz\ cu Duhul S\u `n chip ne-

v\zut `ntre cadre v\zute. Conlucreaz\ cu Duhul pe Care L-a trimis `n

[i peste Biserica Sa, continuitatea v\dindu-se prin conlucrarea cu `n-

treaga Biseric\ [i cu fiecare om `n parte, prin Acela[i Duh, pe Care [i

L-a impropriat Biserica. Doar astfel Hristos Se „vede” pe Sine `n Bise-

ric\, `ntregul eclezial devenind o continu\ [i tot mai profund\ teofa-

nie. De aceea, asem\narea este chipul actualizat `n fiecare m\dular

eclezial: chipul Celui `n\l]at mai presus de vizibil `ntrez\rindu-se

treptat `ntru cei peste care S-a pogorât Duhul.

Ideea fundamental\ r\mâne aceasta: v\zutul Bisericii este pnev-

matoform, numai astfel cei ce alc\tuiesc partea v\zut\ a Trupului

hristic devenind hristofori [i hristomorfi. Ceea ce se vede aici [i acum

este v\lul Cerurilor, dup\ `n]elesul dat de Crezul Bisericii: acele Ce-

ruri `ntru care S-a `n\l]at Hristos [i dintru care S-a pogorât Duhul.

Transcendentul este finalitatea imanentului: comunitatea eclezial\

se face p\rta[\ prin Sfântul Duh lui Hristos. Pogorârea de la Cinci-

zecime este punctul de leg\tur\, apropierea [i unirea omului imanent

cu Mântuitorul transcendent, f\când din cele dou\ st\ri tot mai

mult una. Domnul, prin ~n\l]are, nu a lep\dat omul pentru care S-a

`ntrupat, ci S-a coborât [i mai adânc `n fiin]a acestuia. Dup\ po-

gorârea `n adâncurile iadului, unde a desfiin]at moartea ce se voia
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tot mai mult transcendent\, Hristos S-a `n\l]at `n fiin]a Bisericii

Sale, c\reia `i d\ Via]\, adic\ Se d\ pe Sine, prin ~nsu[i Duhul S\u.

~n\l]area la Cer este tainica pogorâre `n ~mp\r\]ia Cerurilor, reali-

tate absolut\ [i ve[nic\ `ntre cadrele ecleziale ale mântuirii. {i Cin-

cizecimea este o pogorâre care `nfiin]eaz\ Biserica v\zut\ `n cadrele

nev\zutului plin de Duh Sfânt.

Obiectivul din Biseric\ este un obiectiv pnevmatic3, atât timp
cât Biserica r\mâne spa]iul dezm\rginit [i timpul `nve[nicit al Du-
hului Sfânt, Care S-a pogorât pentru a r\mâne `n cadrele ecleziale
`n aceea[i m\sur\ `n care r\mâne [i cu Fiul, Cel ce a mântuit [i `nc\
mântuie[te Biserica. A[a cum Fiul, conform cânt\rii liturgice, dup\
~ntrupare, dar mai ales `n moartea cu trupul continua s\ fie „`n mor-
mânt cu trupul, `n iad cu sufletul [i pe Scaun cu Tat\l [i cu Duhul”,
nici Cea de-a Treia Persoan\ a Sfintei Treimi nu S-a desp\r]it prin
Cincizecime de Tat\l [i de Fiul. Dimpotriv\, a ridicat Biserica prin
Pogorârea Sa `n comuniune cu `ntreaga Sfânt\ Treime; nu ca pe o
a patra Persoan\, ci ca pe un subiect comunitar receptacol al lim-
bilor de foc ale Iubirii dumnezeie[ti personalizatoare. 

Apostolii [i, prin ei, Biserica `ntreag\ au primit Duhul `n chip de

limbi de foc doar la Cincizecime. Aceasta a fost singura manifestare

vizibil\ a Duhului `n mod strict ca [i Pogorâre `n Biseric\. ~ns\ nu

a urmat o retragere a Lui, ci o permanentizare a prezen]ei. Cel `m-

preun\ ve[nic cu Fiul pân\ la ~ntrupare este, de acum, `mpreun\

ve[nic cu Fiul Omului. De aceea, limbile de foc se interiorizeaz\

Bisericii: Duhul Fiului r\mâne peste omul cel nou `ntru Hristos, pen-
tru c\ r\mâne peste Fiul Omului Care `nnoie[te pe om. R\mâne tainic

prin Taine. Se t\inuie[te `ntru nev\zutul eclezial, pentru a da chip

asem\n\rii omului cu Iisus Hristos. Se interiorizeaz\ membrilor Bi-

sericii pentru ca ace[tia s\ poat\ exterioriza `n adâncul fiin]ei proprii

pe Cel `ntru Care au fost mântui]i: o exteriorizare nu ca o deta[are

obiectiv\, ci ca o umplere, ca o afundare precum `n mormântul tai-

nic baptismal, ca o `mplinire tot mai adânc\, niciodat\ finalizat\,

dar mereu ajuns\, odat\ ce ve[nicia este apropiere epectatic\ de

3 „~n Biseric\, v\zutul fiind transfigurat e mai mult decât v\zut, f\r\ s\ fie

desfiin]at ca v\zut. ~n felul acesta [i obiectivul din Biseric\ e un obiectiv pnev-

matic [i nu e ca atare numai pentru subiectivitatea noastr\. Pnevmatizarea lui nu se

reduce numai la cauze imanente... Cine neag\ caracterul v\zut obiectiv al Bise-

ricii [i lucrarea nev\zut\ dumnezeiasc\ din ea, neag\ Biserica `ns\[i [i plaseaz\

mântuirea `n nesiguran]a unei pure subiectivit\]i”. Pr. prof. dr. Dumitru St\ni-

loae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. 2, EIBMBOR, Bucure[ti, 1997, p. 167.
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Cel Neapropiat. Duhul imprim\ Bisericii pe Hristos `n chip tainic,

ca aceasta s\ vad\ `n ve[nicie cele ce `n acest veac nu se v\d, `ns\

se `ntrez\resc `n deplin\tatea lor. Tainele Duhului Sfânt unesc m\-

dularele Bisericii cu Cel `n\l]at de-a dreapta Tat\lui, pân\ ce singur

p\catul r\mâne cu adev\rat nev\zut, nu `n sensul unei t\inuiri, ci

al desfiin]\rii. Iar ceea ce era t\inuit `n nevedere se v\de[te `n ur-

cu[ul hristomorf de la chip la asem\nare. 

Trupul lui Hristos, trupul Persoanei divino-umane Care a r\s-

cump\rat pe om din p\catul d\t\tor de moarte, a[adar acest trup,

prin ~n\l]are, se afl\ de-a dreapta Tat\lui4. Fiind trupul Celui ce

iube[te pe Tat\l prin [i `mpreun\ cu Duhul, Iubirea Treimic\ se re-

vars\ [i peste trupul Celei de-a doua Persoane, desigur nici o clip\

`n]elegând acest trup ca pe o realitate obiectual\ desp\r]it\ de ~n-

s\[i Persoana lui Hristos. De aceea, Persoana Fiului fiind `ntrupare [i

a firii umane, al\turat\ celei divine, aceasta dintâi, asumat\ la ~ntru-

pare [i des\vâr[it\ prin ~nviere [i ~n\l]are, devine [i ea parte a Su-

biectului trimiterii Duhului Sfânt peste Biseric\. Voin]a lui Hristos-

Omul, niciodat\ opus\ celei divine, ci doar pentru un timp supus\,

conlucreaz\ la Pogorârea Duhului peste comunitatea eclezial\.

La ~n\l]are s-a s\vâr[it a[ezarea Fiului de-a dreapta Tat\lui [i

cu trupul, prin Duhul Sfânt. De aceea se poate afirma c\ Cincize-

cimea a fost Pogorârea Duhului lui Hristos `ntreg, Pogorâre care a

`nsemnat [i `nc\ `nseamn\ c\ Duhul, Aceast\ Persoan\-Iubire a Fiu-

lui, a „legat”, a unit pe Apostoli [i `ntreaga Biseric\ cu Hristos ca

`ntreg, adic\ [i cu trupul Lui pnevmatizat. Duhul iube[te pe Fiul,

cel acum purt\tor de trup, iar `ntru Fiul iube[te [i pe cei care se des-

chid iubitor Lui. A[adar, firea uman\ asumat\ [i trupul pnevmati-

zat sunt finalitatea Jertfei mântuitoare a lui Hristos, cu toate conse-

cin]ele soteriologice inerente. Numai astfel, aceast\ fire uman\ –

nicidecum individualizat\ `n Persoana cea una a lui Hristos, ca [i

trupul Lui, nici acesta obiectivizat – este fundamentul tainic pe care

Duhul zidește `n unitate comunitatea eclezial\ la Cincizecime5.

4 „De-a dreapta” nu este o localizare spa]ial\, acolo unde spațiul [i timpul sunt `n

voin]a Celui ce le-a creat [i care a trecut prin acestea `n parcursul S\u mântuitor,

asumându-le [i concentrându-le `ntru Sine. Ci ar putea fi acest tainic „de-a dreapta”

acea dreptate divin\ a Binelui [i a Iubirii, care acum cuprinde [i pe om: cu drep-

tate este Mântuitorului s\ fie [i ca Om lâng\ Tat\l.
5 Totodat\, unind-o cu Sine, El ~nsu[i fiind de nedesp\r]it de Fiul, Care iu-

be[te pe omul ce-l vrea unit, la rându-i, cu Duhul S\u.
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Duhul une[te persoanele umane cu Persoana lui Hristos, nu `ntr-un

mod ideatic, ci real [i ve[nic, pentru c\ suntem de o fire cu Mântui-

torul, Care este lucr\tor prin harul Duhului S\u, Cel ce singur poate

ridica m\dularele Bisericii `nspre [i `ntru Cel pentru ve[nicie de-a

dreapta Tat\lui.

Nev\zutul pnevmatizeaz\ sub formele v\zutului. Ceea ce nu se

vede `n Biseric\ apar]ine Duhului lui Hristos, iar ceea ce se vede este

Taina care apropie, `mbr\]i[eaz\ [i spiritualizeaz\ tot mai mult pe

omul eclezial, fiin]a aflat\ `n comuniunea v\zut\ cu `ntregul Bise-

ricii, aceasta fiind comuniunea nev\zut\ cu Dumnezeu, Cel `ntreit

`n Persoane. Taina Bisericii st\ `n leg\tur\ ne`ntrerupt\ [i tot mai

profund\ cu Cel aflat de-a dreapta Tat\lui, leg\tur\ s\vâr[it\ de Sfân-

tul Duh, de la Cincizecime `ncoace. Harul pogorât a `nnoit firea Bi-

sericii [i, implicit, a membrilor ei. De aceea, Persoana lui Hristos este

`ns\[i condi]ia Bisericii, firea Lui uman\ deschizându-ni-se [i nou\,

Fiul cuprinzându-ne `ntreolalt\ `ntru Sine, f\r\ a ne confunda, dar

[i f\r\ a ne pierde `ntr-un individualism ce desfiin]eaz\. Biserica

este v\zut\ [i viaz\ `n aceast\ sfer\ numai pentru c\ se fundamen-

teaz\ pe nev\zutul limbilor de foc ale Cincizecimii Duhului Sfânt.

Nev\zutul sfin]itor se revars\ [i cuprinde `ntreg v\zutul Bisericii:

Taina este realitate `nv\luit\ `n formele vizibilului. 

Cel ce nu poate fi v\zut este totu[i prezent. F\r\ El, vizibilul ar

fi o pant\ spre desfiin]area omului, a[a cum `i era [i pân\ la ~ntru-

pare. Tocmai pentru c\ Subiectul nevederii sau, altfel spus, al ve-

derii tainice din sânul Bisericii este Hristos, de Care ne `mp\rt\[im

prin Duhul, numai a[a mântuirea omului este un cumul al libert\]ii

nealterate, adic\ libertatea lui Hristos de a lucra prin Tainele Du-

hului [i libertatea omului de a vedea `n nevedere sau de a str\-

punge v\lul care `mbrac\ lucrarea mântuitoare a Duhului lui Hris-

tos. A percepe Taina este rod al credin]ei, aceasta fiind vl\star al

libert\]ii pnevmatizate. Dar Taina r\mâne `n acest veac eclezial

nev\zut\, dat fiind faptul c\ s\l\[luirea deplin\ `n Hristos Domnul

nu poate apar]ine acestui veac. Totu[i, de[i r\mâne Tain\ (`n Tai-

nele Bisericii), Duhul Sfânt [i lucrarea Lui str\bat v\zutul deseori

cu urm\ri vizibile, dac\ nu chiar palpabile6. Cu o specifica]ie: pre-

valarea nev\zutului pnevmatic asupra v\zutului eclezial are loc

6 Cum este cazul minunilor sau al sfintelor moa[te.
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numai atunci când obiectul lucr\rii Duhului lui Hristos este, `n ace-

la[i timp, [i subiect, a[a cum se dovede[te a fi omul numai ca fiin]\

eclezial\. Acest fapt nu se constat\ [i `n cazul materiei, care r\mâne

la stadiul de obiect-vehicul al chem\rii adresate de Fiul, prin Duhul

S\u, omului chemat la mântuire. 

Suflet nev\zut `n trup v\zut – `nc\ o condi]ie a nevoii absolute

de v\zut penetrat de Taina mântuirii `ntru Hristos. Materia este

adus\ [i `nchinat\ `n Biseric\, pentru a se umple de Duh [i, `n ul-

tim\ instan]\, pentru a face v\zut nev\zutul, pentru a da chip haru-

lui `n om, numai a[a acesta f\cându-se p\rta[ `n mod real sfin]eniei

de dincolo de planul v\zut. Materia `nv\luie spiritul, iar ceea ce se

vede afl\ chip pentru ceea ce nu se vede. 

Biserica este prezen]\ tainic\ a lui Hristos, real\ [i deplin\. ~ns\

o prezen]\ care nu anuleaz\ aspectul „material” al acesteia, numai

a[a fiind s\la[ mântuitor al Tainei Duhului lui Hristos. Aspectul

vizibil este legat de timpul [i spa]iul `n care ne lucr\m mântuirea;

nefiin]ând `nc\ `n ~mp\r\]ia Celui ce S-a a[ezat de-a dreapta Ta-

t\lui, pe lâng\ aceasta fiind noi `n[ine trupe[ti, suntem lega]i de vizi-

bilul material al Bisericii. ~ns\ materia nu este o barier\, un st\vilar,

cel pu]in nu `nl\untrul Bisericii, ca Trup plin de Duh. ~n afara gra-

ni]elor Bisericii, materia devine opac\ [i refringent\ spiritualului7.

Materia, `n sânul eclezial al Sfântului Duh, devine ea `ns\[i sluji-

toare a mântuirii omului. Nu e vorba de o slujire `n sens personal,

c\ci numai Dumnezeu [i omul sunt persoane `n Biseric\, dar având

cumva un sens personalizator `n procesul soteriologic intraeclezial.

De asemenea, trupul lui Hristos nu a `ncetat s\ fie material dup\

~nviere [i ~n\l]are, de[i gradul de spiritualizare este des\vâr[it. ~n con-

secin]\, chip spre asem\narea Lui fiind, persoana uman\ eclezial\

r\mâne trup, dar unul str\b\tut de sufletul imprimat de prezen]a

hristomorf\ a Sfântului Duh, Cel nedesp\r]it de Tat\l [i de Fiul S\u. 

Materia este creat\ pentru om, iar omul pentru Dumnezeu. Omul,

a[adar, este cuprins `ntre materie [i Dumnezeu, f\cându-se p\rta[

amândurora. Este punctul de echilibru al crea]iei [i numai cu acest sta-

tut poate `nainta, tot mai deplin, pe parcursul soteriologic. Derog\rile

7 Așa cum ra]iunile lui Dumnezeu nu pot fi anulate sau `ndep\rtate integral

din fiin]area materiei, a[a nici chipul din om nu se pierde integral, ci doar se `n-

tunec\ [i este denaturat direct propor]ional cu afundarea `n vidul patimilor. 
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de la acest echilibru existen]ial sunt `ndep\rt\ri de la parcursul mai

sus amintit. Omul asum\ ecleziologic materia, iar Hristos Dumnezeu

asum\ firea uman\ prin ~ntrupare [i persoana uman\ prin Cinci-

zecimea eclezial\ a Duhului. 

Astfel, materia este o condi]ie soteriologic\, de[i mai `ntâi este

o condi]ie existen]ial\. Omul intr\ `n Duhul [i se une[te cu Hristos,

impropiindu-[i materia, pe care o d\ruie Ziditorului [i R\scump\r\-

torului s\u. Spiritualizarea nu implic\ o dematerializare, ci numai

o tr\ire `n Duhul Care sfin]e[te aceast\ materie. Dac\ Biserica p\s-

treaz\ caracterul v\zut, de[i transfigurat, aceasta se `ntâmpl\ [i pentru

c\ materia nu este anulat\, ci este reasumat\ `n chip duhovnicesc.

Altfel spus, `n chipul Duhului Sfânt, Cel Care Se purta pe deasupra

apelor primordiale [i pogora asupra lor Via]a, pe Care abia la Cinci-

zecime o d\ruie[te deplin Bisericii, crea]ia cea nou\. 

F\r\ ~nviere [i ~n\l]area la Cer cu trupul, nici Biserica nu ar fi

existat. Pentru c\ mântuirea, `n Biseric\, este procesul r\scump\r\rii

[i sfin]irii omului, fiin]\ alc\tuit\ din trup [i suflet. Ca s\ nu ad\u-

g\m aici [i amplul subiect al spiritualiz\rii `ntregii crea]ii materiale

prin intermediul omului eclezial. Firea uman\ a lui Hristos r\mâne

`ntrupat\ `ntru aceea[i Persoan\ divino-uman\. Starea de mântuire

const\ `n comuniunea cu aceast\ Persoan\, prin intermediul Duhului

Care S-a pogorât printre [i, totodat\, `ntru oameni, Duhul fiind leg\-

tura personal\ dintre Cer [i Biseric\, dintre Cel ce este de-a dreapta

Tat\lui [i cei ce `nc\ sunt `n cadrul existen]ei terestre, dintre trupul

Fiului ca Persoan\ [i Trupul tainic ce se dezvolt\ `ntre [i `ntru cei

care se d\ruiesc pe ei `n[i[i Lui, `n chip pnevmatoform. Firea uman\

a lui Hristos ni se comunic\ prin Persoana Sa cea una, la Aceasta

având acces noi doar prin Duhul pogorât `n Biseric\. Iar prin firea

uman\ a lui Hristos ajungem s\ facem parte, s\ ne integr\m Trupu-

lui S\u. C\ci Duhul S-a pogorât la Cincizecime doar pentru a ne

ridica [i a ne uni cu Cel ve[nic de-a dreapta Tat\lui. Numai astfel Bi-

serica este cu adev\rat Trupul lui Hristos, nicidecum un trup ideal

sau o comuniune fragmentar\. 

Duhul Cel d\t\tor de Via]\ ne rena[te altoindu-ne `n firea uman\

a lui Hristos, `ncât Trupul cel tainic al Bisericii devine una `n Duh cu

trupul prosl\vit al Fiului lui Dumnezeu. V\zutul `[i p\streaz\ forma,

dar `[i pnevmatizeaz\ fondul. Biserica este `nc\ `n acest veac, dar

Trup al Celui din Cer; membrii comunit\]ii ecleziale sunt purt\tori
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de trup material, dar [i de Duhul, Care Se pogoar\ pentru a-l ridica

pe om c\tre Fiul Omului. 

Fiul este `n Biseric\, dat fiind faptul tainic c\ Aceasta este Trupul

Lui, iar Biserica este `n Fiul, firea Sa uman\ fiind firea cea nou\

`ntru care au fost ren\scu]i cre[tinii Cincizecimii. Ne unim cu Hris-

tos, având aceea[i fire cu Cel `n dou\ firi, iar Cel ce ne une[te este

Duhul Sfânt. Totodat\, firea uman\ a Fiului `ntrupat [i `n\l]at s-a

extins pentru a cuprinde `ntreaga omenire [i pentru a o r\scump\ra,

fapt `mplinit numai `ntre cadrele Bisericii, v\zute [i nev\zute. V\zute,

prin `ns\[i materia asumat\ de Biseric\, fie c\ ne referim la trupul

uman, fie la elementele pnevmatizate: ap\, ulei, pâine etc. Iar cadre

nev\zute sunt `ns\[i limitele ve[niciei `n care ne cuprinde Hristos –

o ve[nicie eclezial\ a f\pturii [i nu cea infinit\, a F\ptuitorului. 

Dar Biserica, aceast\ `mpletire tainic\ `ntre v\zut [i nev\zut, r\-

mâne Una. Pentru c\ Unul este Hristos: Cap, dar [i Trup al Bisericii.

Nu doar Biserica formeaz\ Trupul tainic al Domnului, ci Ea `ns\[i

este Trup al Lui. Peste [i `ntru firea uman\ a Mântuitorului a fost al-

toit\ Biserica la Cincizecime. „Personalizarea sau `ndumnezeirea

aceasta deplin\ are ca temelie umanizarea Fiului lui Dumnezeu [i

are ca urmare, pe de alt\ parte, `ndumnezeirea noastr\, care `[i are

baza `n `ndumnezeirea firii omene[ti asumate de Hristos.”8 Cre[tinii

se unesc cu Fiul, Care ni Se `mp\rt\[e[te, ni Se d\ruie[te ca Persoan\

divino-uman\. A[adar, `n afara firii divine, de[i de nedesp\r]it de

Persoana Sa divino-uman\, totu[i ne`mp\rt\[ibil\ omului, Hristos

este `n `ntregime al Bisericii9, care este zidit\ `n Trupul lui Hristos,

devenind una cu acest Trup. 

Dup\ cum am ar\tat deja, f\r\ ~n\l]area cu trupul la Cer, nici Du-

hul nu ar fi putut constitui Trupul ecleziologic. Dar, iar\[i, nu dou\

trupuri ale lui Hristos, ci unul! C\ci Hristos, prin Taina Duhului, S-a

`n\l]at acolo unde `nal]\ [i Biserica Sa, coborându-Se prin Duhul

S\u `n sânul vremelnic al aceleia[i Biserici. Nimeni nu poate vorbi

de dou\ trupuri ale Fiului, dar, `n acela[i timp, nici nu confund\m

membrele Bisericii cu Cel care ne une[te. Hristos este Biserica Sa,

8 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 39.
9 De remarcat `nc\ o antinomie dintre cele atât de specifice tainei cre[tinismului:

Hristos ni Se comunic\ `n `ntregime, `ns\ firea Sa divin\ este incomunicabil\.

Unirea celor dou\ firi este, totu[i, atât de strâns\, `ncât „ele nu pot fi desp\r]ite,

ba chiar nici m\car distinse `n realitate, ci numai prin cugetare”. Cf. Ibidem, p. 36.
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pentru c\ Biserica este Trupul S\u, dar [i firea Sa uman\ extins\,

fire nedesp\r]it\ de cea divin\, iar Biserica este Una cu Mântuitorul,

pentru c\ de la Cincizecimea Duhului, unirea dintre persoanele care

formeaz\ Biserica [i Hristos este una real\ [i profund\. ~n Biseric\,

toate ipostasurile umane au Ipostasul Cuvântului ca ipostas ultim,

`naintând `n ve[nicie `n Via]a pe care El o revars\ peste firea uman\

prin firea Sa divin\ [i, astfel, peste `ntreaga comunitate a Cincizecimii. 

A fi cu Hristos Mântuitorul `nseamn\ a fi `ntru El, atât timp cât

nu este vorba de o leg\tur\ exterioar\, bazat\ pe scripturi r\st\lm\-

cite [i `nchistate `ntr-un trecut f\r\ de Via]\ sau pe o rela]ie juridic\,

prin care Hristos ar fi `mbun\t\]it „convie]uirea” creaturii cu Dum-

nezeu Tat\l. Ci vie]uim `ntru Hristos `n sensul cel mai real al cuvân-

tului! A fi `n Biseric\ `nseamn\ a fi `n Trupul lui Hristos. Nici ideatic,

nici pentru o ve[nicie autosugestionat\. De la na[terea cea nou\,

prin Taina Botezului, [i pân\ la vederea lui Dumnezeu `n Lumina

cea necreat\, aceasta fiind totu[i ]inta [i `ns\[i esen]a mântuirii,

totul este o s\l\[luire `ntru Trupul tainic al Mântuitorului.

C\ci Domnul este prezent cu Trupul `n Biseric\, astfel f\când

din Aceasta Trupul S\u cel de Tain\. Este prezen]a real\ prin Trupul

[i Sângele S\u. De aceea, condi]ia Bisericii este Sfânta Euharistie.

Dup\ toate cele spuse pân\ acum, devine evident faptul c\ a fi `ntru

Hristos este una cu s\l\[luirea Lui `ntru noi. Prin Duhul Sfânt, Bise-

rica prime[te pe Hristos `ntreg; prin intermediul unei materii v\zute,

pnevmatizate, cre[tinii se unesc personal [i `ntreolalt\ cu [i `n Trupul

lui Hristos. Numai `mplinind acest act, comunitatea eclezial\ con-

tinu\ Cincizecimea care, a[a cum am ar\tat, une[te pe om cu Fiul

Omului, `l na[te din nou prin firea cea nou\ a Fiului [i, spre des\-

vâr[ire, `l face fiu dup\ har, primind Trupul [i Sângele Aceluia[i Mân-

tuitor. R\scump\rarea omului nu este una juridic\ [i nici m\car una

par]ial\, ci una des\vâr[it\, implicând omul `n `ntregul lui: trup [i

suflet, ra]iune [i voin]\, tainic [i v\zut. 

Trupul lui Hristos men]ine unitatea Bisericii. Dar [i caracterul

v\zut al acesteia. Comunitatea eclezial\ nu se fundamenteaz\ pe un

ansamblu de idei, sentimente sau idealuri, fie acestea mundane sau

mai presus de lume. Ci este o comunitate a celor care tr\iesc `n

Hristos, `n acela[i timp Hristos ~nsu[i tr\ind `n ei. „{i nu eu mai tr\-

iesc, ci Hristos tr\ie[te `n mine”, afirm\ Sfântul Apostol Pavel (Gala-

teni 2, 20). O tr\ire reciproc\, o `ntrep\trundere reciproc\, `ns\ f\r\

o anulare a nici uneia dintre p\r]i. 
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Cre[tinul este `n Trupul tainic al lui Hristos, iar Trupul lui Hristos

este `n el; primul aspect implic\ planul eclezial al vie]uirii `n comu-

nitatea vie a celor care s-au unit cu ipostasul divino-uman al Mân-

tuitorului prin lucrarea Sfântului Duh, iar al doilea aspect con]ine

reversul primului: Trupul [i Sângele lui Hristos `ntreg ni se infuzeaz\

`n `ntregime, pentru o unire pnevmatoform\ mai presus de orice `n-

]elegere omeneasc\. 

Totodat\, acela[i cre[tin fiin]eaz\ `ntru Duhul lui Hristos, iar Du-

hul Fiului este `ntru el – ambele nuan]e sunt p\r]i ale unirii cu Mân-

tuitorul. Totul se petrece `n acest veac eclezial, de[i mai presus de

timpul [i de spa]iul veacului. V\zut [i nev\zut, pnevmatoform [i uman,

ceresc [i p\mântesc: totul e axat pe unitatea euharistic\ din sânul

Sfintei Biserici. 

Prezen]a euharistic\ a lui Hristos sus]ine `n mod deplin unitatea

trupului eclezial, `n timp [i pentru ve[nicie. Consecin]ele acestei tai-

nice, dar reale prezen]e unificatoare sunt multiple.

~nsu[i termenul de „unificare” face trimitere la unitatea lui „a

fi”, altfel spus la o unificare `ntru o fire. Mântuitorul, prin `ntreaga Sa

lucrare r\scump\r\toare, a asumat deplin [i a sfin]it pân\ la des\vâr-

[ire firea uman\. Dar numai prin cuminecarea euharistic\ Biserica

`n `ntregul ei [i fiecare persoan\ `n parte primesc p\rt\[ia ipostasu-

lui divino-uman [i, prin acesta, p\rt\[ia firii umane a lui Hristos.

Se realizeaz\ o unire `n care persoana uman\, fundamentându-se

pe Taina unic\ a Botezului, dar `mplinindu-se prin Taina euharis-

tic\, este re`nfiin]at\ `n Persoana Fiului. 

Nu are loc o simpl\ „cur\]ire” a firii celei vechi a omului, ci o real\

na[tere din nou `n chip baptismal, astfel un nou ipostas uman f\-

cându-se p\rta[ firii umane `ntru Hristos. Unitatea astfel `mplinit\

nu este nicidecum una exterioar\, nici una amiabil\ – bazat\ pe ne-

cesitatea `mplinirii unui num\r minim de fapte bune, precum nici

una juridic\, prin care se impune respectarea unui cod de legi ce

asigur\ o mântuire de tip civic. Ci vorbim de o unitate ontologic\:

a fi de o fire cu Hristos, Cel pentru ve[nicie `n dou\ firi. 

Comunicarea `nsu[irilor a `nsemnat des\vâr[irea firii omene[ti

a Mântuitorului prin cople[irea acesteia cu puterile [i darurile firii

Sale dumnezeie[ti. Aceast\ fire des\vâr[it\ astfel este [i firea noastr\

cea nou\. O singur\ fire `ntr-o singur\ Biseric\. ~n fapt, Biserica `ns\[i

este aceast\ unic\ fire, „`nchipuit\”, personalizat\ `n nenum\rate
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ipostasuri, care tind tot mai viu [i mai profund spre asem\narea

cu [i `ntru Hristos. De re]inut r\mâne faptul c\ firea Bisericii, adic\

firea uman\ a Fiului, ne este comunicat\ `n mod continuu prin Sfânta

Euharistie: nu ca ceva nou, odat\ ce ne-am `nt\rit `n ea la `ncepu-

tul baptismal al existen]ei noastre ecleziale, ci ca `nt\rire a noastr\

`ntru Ipostasul euharistic al Bisericii, adic\ `n Mântuitorul nostru

Iisus Hristos. Numai prin actul deplin al `mp\rt\[irii ne `nr\d\ci-

n\m, ne „afund\m” [i mai mult `n Ipostasul purt\tor al firii noastre

umane, totodat\ astfel afundându-ne `n propria noastr\ fire. Cumi-

necarea este o `ntoarcere `n noi `n[ine pe Calea propriei mântuiri.

O revenire din abisul mor]ii [i al p\catului care ne-a desfiin]at pro-

pria fire, schimonosind-o, `ntunecând-o [i `ndep\rtând-o de Via]a

ei. Dac\ Mântuitorul S-a numit pe Sine Vi]a (Ioan 15, 5), iar pe noi

ml\di]ele, nu a fost nicidecum o afirma]ie f\r\ un suport existen-

]ial concret. Suntem `n Hristos, `ntrucât suntem `n Biseric\; [i suntem

la modul ontologic cel mai profund atât timp cât, f\r\ a dep\[i

limita uman\ a creaturii, am fost ren\scu]i pân\ la starea de a fi

de o fire cu Fiul lui Dumnezeu. Iar Acesta, `n Biseric\, `n toat\ d\-

ruirea Lui, Se arat\ `n Taina Euharistiei. El Unul, iar noi Una `ntru El.

Aceast\ unitate de fire cu Hristos euharistic comport\ [i o la-

tur\ orizontal\, pe lâng\ cea ontologic-vertical\, `ntre Biserica de

aici [i Cel aflat de-a dreapta Tat\lui. Este vorba de unirea `ntreolalt\

prin acela[i act al cuminec\rii. C\ci, atât timp cât ne „`nfiin]\m”

tot mai adânc `n firea uman\ a Fiului euharistic, aceast\ fire ne

adun\ [i ne apropie `n aceea[i m\sur\. {i de aceea Biserica nu este

o societate bazat\ pe raporturi de conjunctur\, precum nici adu-

narea celor care cred `ntr-un Hristos aflat `n dep\rt\ri celeste, spre

care `ndreapt\, `n cel mai bun caz, cânt\ri omagiale ieftine prin `n-

s\[i pietismul lor.

A[adar, Biserica este `mpreun\-existen]a celor de o fire cu Hristos,

Cel `ndoit `n fire. Nenum\ratele trimiteri scripturistice care defi-

nesc pe cre[tini ca [i m\dularele unui trup al c\rui Cap este Hristos

Domnul (Efeseni 4, 15; Coloseni 1, 18 etc.) sunt profund veridice,

termenii fiind o „materializare” a unei realit\]i inexprimabile `n chip

satisf\c\tor altfel decât astfel. Ne adun\m euharistic `ntru Hristos,

cu Care ne unim, Potirul fiind punctul ecleziocentric al `ntâlnirii noas-

tre. Convergem fizic spre Potirul liturgic [i ne apropiem de Ipostasul

central al Bisericii, totodat\ unindu-ne unii cu al]ii. Nu r\mânem la
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stadiul unei mase de indivizi care se cuminec\, dar stagneaz\ `n

apropierea lor de Cel cuminecat [i de cei `mpreun\ cu care se cumi-

nec\. Nici nu exist\ o apropiere de Hristos f\r\ o concomitent\

unire cu aproapele eclezial. Potirul `ncheag\ [i unific\ Biserica Ce-

lui din Potir. De aceea, suntem persoane de o fire nu atât prin actul

cre\rii, cât prin cel ini]ial [i eclezial al Botezului [i prin cel des\vâr-

[itor al Cincizecimii liturgice. Hristos ni Se interiorizeaz\, persona-

lizându-ne. {i ne une[te, diversificându-ne. To]i suntem `ntru El

de o fire `n Trupul cel unul al Bisericii. Dar acest trup tainic este

unul numai pentru c\ Unul este [i Trupul euharistic din care se `m-

p\rt\[esc m\dularele ecleziale. 

Spa]iul liturgic este unul al `mpreunei cuminec\ri dintru Hristos,

Cel care a mântuit pe om pentru a-l uni cu Sine prin Duhul Sfânt.

Nu `n zadar Liturghia implic\ o adunare dialogic\, nicidecum un

individualism `n slujire `nsingurat\ sau o adunare cantant\, lipsit\

tocmai de actul esen]ial al unirii `ntru Jertfa actualizat\ a lui Hris-

tos. Suntem vii doar `n jurul aceluia[i Potir, `n esen]\ unul singur

`n `ntreaga Biseric\. Orice cre[tin este, tocmai prin unica Euharistie,

de o fire ecleziologic\ cu `ntreaga Biseric\, a[adar cu oricare alt

cre[tin, dincolo de orice distan]\ `n timp sau `n spa]iu10. 

Unificarea eclezial\ a comunit\]ii liturgice implic\ [i o impri-

mare a sim]irii iubitoare a Mântuitorului `ntru cei ce se cuminec\.

Actul `mp\rt\[irii nu este câtu[i de pu]in nici un ritual obiectiv pe

care `l `mplinim cu o ritmicitate mai mult sau mai pu]in asumat\, ci

este unire real\ cu Iisus Hristos, Domnul [i Mântuitorul nostru. {i,

iar\[i, nu o unire impersonal\ cu Trupul [i Sângele Lui, de care am

putea deta[a „restul” Ipostasului Fiului ~ntrupat. 

A[adar, cuminecarea este unire personal\ [i, de aceea, persona-

lizatoare. Omul cel nou `ntru Hristos nu este doar omul cel `nnoit

`n fire, adic\ `ntru adâncurile fiin]ei sale, ci [i `ntru cele de la „supra-

fa]a” aceleia[i firi. Ra]iune, voin]\, sentiment – elemente restaurate

`n existen]a omului celui nou. Deci, omul eclezial este hristomorfizat

nu `ntr-un sens ideologic sau idealist, ci `ntr-o m\sur\ deplin\.

Adev\rata cuminecare implic\ `ntip\rirea `ntru Fiul a fiec\rui segment

10 Tain\ deplin real\ [i `n cazul celor care sunt `n ve[nicie `ntru [i `mpreun\

cu Hristos Domnul, pentru c\ timpul [i spa]iul de acum sunt doar un „suport”

vremelnic al ve[niciei din care Biserica se `mp\rt\[e[te prin unirea euharistic\ cu

Cel ve[nic. 
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ontologic uman. „Concentrându-se prin Taine, sim]irile se unesc

`n Hristos cu cele ale lui Hristos [i func]ioneaz\ `n mod unit cu ale

Lui. Func]iile diferite ale omului `[i afl\ `n Hristos centrul lor real,

se unific\, iar el afl\ simplitatea [i unitatea, imprimate de chipul lui

Hristos.”11 Iar dac\ membrele Trupului eclezial se imprim\ astfel

de vie]uirea `ntru Hristos12, atunci vorbim de sim]irea proprie lui

Hristos `n [i prin toate m\dularele Sale tainice. A tr\i `ntru El `n-

seamn\ [i a sim]i asemenea Lui. De aici rezult\ o unitate a sim]irii `n

Biseric\. Pentru c\ Hristos Domnul simte prin mine, dar simte [i prin

cel de lâng\ mine. Desigur, treptele acestei sim]iri hristice sunt dife-

rite, direct propor]ionale cu gradul de apropiere de Cel ce este Cap

al Bisericii. De aceea, parcursul de la chip la asem\nare implic\ [i

o continu\ ascenden]\ `n a sim]i `ntru Domnul [i `mpreun\ cu El.

De asemenea, dup\ cum am mai afirmat, Hristos simte prin

fiecare chip al S\u. El m\ simte nu doar pe mine, ci [i pe cel\lalt, pe

cel ce `mi este un „tu” tot El `l simte atât `n mod propriu, ca Ipostas

divino-uman, cât [i prin mine. Eu iubesc pe cel de lâng\ mine pen-

tru c\ Hristos, cu Care m-am unit, `l iube[te dintru [i prin mine; iar

amândoi iubim un „el” mereu mai aproape nou\ [i mereu mai `m-

bog\]it `n chipuri, atât timp cât Acela[i Hristos str\bate iubitor din

to]i cei care ne `nconjoar\. Taina eclezial\ are un fundament iubi-

tor, al c\rui Subiect r\mâne Mântuitorul, Cel ce Se arat\ a fi `ntru

m\dularele Sale Iubirea Care Se arat\ a fi nu doar un „Eu” plin de

Iubire pnevmatic\, ci [i Acel „Tu”, C\ruia Biserica ~i cere [i-I d\ruie

iubire, dar [i un „El” c\tre care se `ndreapt\ o persoan\ uman\, având

mereu al\turi cel pu]in o alta, legate de aceea[i Iubire hristocentric\. 

Hristos ne adun\ euharistic `ntru Sine, `ntr-o sim]ire tot mai pro-

prie Lui, `ntr-o asem\nare tot mai v\dit\. Fiecare „tu” este [i o oglind\

str\vezie a lui Hristos, chipul celuilalt fiind personalizat prin Euharistie,

astfel Cel s\l\[luit `ntru cel ce s-a cuminecat f\cându-se str\veziu

11 Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 37.
12 Sfântul Apostol Pavel, ca unul dintre cei care s-au ridicat la `n\l]imi duhov-

nice[ti, con[tientizeaz\ `n mod deplin vie]uirea `ntru Hristos, pe Care-L [tie [i ~l per-

cepe ca tr\ind `ntru el! A[adar, f\r\ a obiectiviza o tain\ real\ `n cazul sfin]ilor,

aceste m\dulare hristofore [i hristomorfe, putem aduce `n discu]ie [i sintagma „a

vie]ui `ntru Pavel”, aplicabil\ `n cazul Mântuitorului, cu Care Apostolul se iden-

tificase `n mod sublim, pân\ la asem\nare – desigur, f\r\ depersonalizare [i f\r\

anularea deosebirilor ontologice.
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pân\ la asem\narea reciproc\13. {i nu poate fi cazul unui „tu” singu-

larizat, c\ci aceasta ar `nsemna tocmai o denaturare a str\vederii

lui Hristos `n cel\lalt [i `ntru mine, atât timp cât El este `n absolut

fiecare „tu” din corpul eclezial14. ~ns\ fiecare „tu”, care este la rându-i

[i un „eu”, se arat\ a fi persoan\ doar pentru c\ Hristos Se d\ruie[te

`n chip euharistic ca un „Tu” pentru fiecare, pentru a deveni un „`m-

preun\-Eu” fiec\ruia, astfel personalizând pe fiecare `n parte, finali-

tatea fiind pnevmatizarea mântuitoare a `ntregului. Numai a[a Bise-

rica poate fi definit\ ca o comuniune euharistic\ a lui „eu”, „tu” [i

„el”, `n fiecare dintre ace[tia fiind Hristos prezent `ntr-un mod tot

mai plenar. F\r\ comuniunea euharistic\ nu ar exista nici comuni-

tatea eclezial\.

Biserica, dup\ cum am v\zut, comport\ [i un aspect v\zut. Pu-

tem afirma chiar c\ este vorba de un aspect material. Omul fiind

fiin]\ compus\ din suflet [i trup, implicit [i Biserica are o latur\ „tru-

peasc\”. Polii acestei realit\]i ecleziale sunt, pe de o parte, trupul

spiritualizat al Mântuitorului, pe de alta, trupul fiec\rui cre[tin `n

parte, `n curs de spiritualizare. ~ns\ leg\tura dintre aceste dou\ rea-

lit\]i, printr-o tainic\ iconomie divin\, se face prin intermediul ma-

teriei care este asumat\ `n Cincizecimea Bisericii. 

Dou\ elemente materiale puternic `nc\rcate simbolic15 sunt incor-

porate liturgic [i constituie punctul vizibil de leg\tur\ dintre Hristos

[i Biserica Sa: pâinea [i vinul. Prin aceste elemente, `ntreg cosmosul

este interiorizat Bisericii. C\ci numai `n Liturghia euharistic\ omul se

`mpline[te pe sine [i ca st\pân al crea]iei, pe care o unific\ [i o `n-

chin\ Creatorului a toate. Materia este acum st\pânit\ de omul cel

`n Hristos. De aceea este [i reprezentat\, adus\ `naintea St\pânului

a toate sub forma pâinii [i a vinului, `ntru care, iconic, mai mult

13 Nu doar persoana uman\ se face asemenea lui Hristos, ci [i omul se asea-

m\n\ cu Mântuitorul! Omul nu e un obiect impasibil, ci persoan\ care se aseam\n\

Celui a C\rui asem\nare o `mpreun\-lucreaz\. 
14 O derogare de la aceast\ norm\ ar putea fi considerat\ sfântul, care este un

„tu” oarecum desp\r]it de `ntreg prin `ns\[i `n\l]imile duhovnice[ti la care a ajuns;

dar el, de fapt, `ncheag\ [i adun\ pe cei din jur `ntr-o m\sur\ cu adev\rat dup\

asem\narea lui Hristos.
15  Vorbim de o `nc\rc\tur\ simbolic\ strict ini]ial\, nicidecum de una `n sânul

liturgic eclezial, când acestei materii `i r\mâne doar forma exterioar\, dincolo de

care simbolul devine Taina prezen]ei des\vâr[ite a Mântuitorului.
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decât simbolic, este cuprins\ `ntreaga crea]ie material\.

Prin materie, Jertfa euharistic\ une[te Biserica `ntr-un `ntreg. Dar

nu o materie care r\mâne la statutul anterior `ncorpor\rii ecleziale, ci

una `ntru [i prin care omul hristomorfizat conlucreaz\ cu Duhul

Sfânt la mântuirea proprie. Euharistia `n sine, ca Jertf\ a Bisericii, nu

ar fi posibil\ `n act f\r\ asumarea iconic\ a materiei. C\ci numai

astfel Biserica se face p\rta[\ la trupul pnevmatizat al Fiului, Ea

`ns\[i, `ntru fiecare m\dular `n parte, pnevmatizându-se pân\ la starea

de Trup tainic al Celui ce este cu trupul de-a dreapta Tat\lui.

Materia, a[adar, este parte a Bisericii, mai ales pentru faptul c\

Mântuitorul {i-a p\strat trupul pe care {i l-a creat la ~ntrupare din

trupul Fecioarei Maria16 [i cu care a `nviat [i S-a `n\l]at la Ceruri.

De aceea, Biserica `[i `ncepe Cincizecimea liturgic\ cu pâine [i vin,

pentru a o `ncheia cu Trup [i Sânge17. Omul `ntreg este pnevmati-

zat, prin el `ntreaga materie fiind adus\ spre spiritualizare. Pentru

ziua a opta a crea]iei se vorbe[te de un cer nou [i un p\mânt nou

(Apocalipsa 21, 1). Nicidecum nu se pune `n discu]ie o anulare a

materiei, ci o re`nnoire a celei pe care `nc\ de pe acum Biserica o

asum\. ~ns\ totul se bazeaz\ pe Jertfa euharistic\, condi]ie a r\s-

cump\r\rii omului celui nou, care este st\pân al zidirii celei noi.

Materia actual\, dac\ nu este iconizat\ `n pâinea [i vinul liturgice,

atunci r\mâne la stadiul unui mediu prehristic, un mediu al exis-

ten]ei omului `mp\timit [i subjugat propriei mor]i, pe care o sus-

]ine prin afundarea `n `ns\[i sânul efemer al aceleia[i materii. Dac\

nu este liturghisit\, materia `nchide pe om `n sine [i-l `nrobe[te `n

faptele unui iad perpetuu. 

Ca o ultim\ consecin]\, putem aduce `n discu]ie unificarea inte-

rioar\ a fiin]ei umane intraecleziale. Impropiindu-[i Jertfa euharis-

tic\, `n Tain\ devenind parte a acestei Jertfe, omul se unific\: trupul

[i sufletul nu mai formeaz\ un individ supus patimilor centrifuge

spre ira]ionalul mor]ii, ci se arat\ fond [i form\ a persoanei ecle-

ziale, care se `ndreapt\ `n `ntregul ei spre Hristos Mântuitorul. 

Fiin]a eclezial\ devine doar `n cadrul mântuitor al Sfintei Li-

16 Ea ~ns\[i chip al Bisericii, z\mislind trupe[te pe Cel ce este Cap al Trupului

eclezial. 
17 ~n realitate, nu exist\ o „`ncheiere” a Cincizecimii, atât timp cât `ncepem epec-

taza zilei a opta doar `n chip liturgic, pentru a o `nve[nici tot mai mult, adân-

cindu-ne `n comuniunea `n Duhul cu Cel cu Care ne-am unit euharistic.
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turghii preot al Arhiereului Celui ve[nic. Vorbim a[adar de o `ntoar-

cere spre sine, dar nu `n mod egoist [i p\tima[, ci ca o revenire la

condi]ia de chip al Mântuitorului baptismal, numai astfel putând

parcurge asem\narea cu Acela[i Hristos, Care Se d\ruie nou\ euharistic.

Omul se unific\ interior prin faptul c\ [i-L interiorizeaz\ pe Hris-

tos. {i, acela[i om devine `ntreg doar pentru c\-L prime[te `ntru

sine pe Hristos `ntreg. Forul unitar este unul hristocentric. Hristos

adun\ `ntru Sine pe cel care s-a cuminecat cu Trupul [i Sângele S\u.

Nu trebuie ignorat\ nici taina prezen]ei Lui [i ca Om, având suflet

[i trup omenesc. Aceast\ prezen]\ profund [i des\vâr[it uman\

induce omului liturgic capacitatea asem\n\rii pân\ la starea de

dumnezeu dup\ har. C\ci fiin]a eclezial\ se [tie pe sine `mpreun\

s\vâr[itoare a unui continuu urcu[ hristomorf, de la starea de om

nou al Cincizecimii, la cea de dumnezeu teofor. ~ntreg acest parcurs

se fundamenteaz\ pe Piatra euharistic\, cea din capul unghiului

corpului eclezial: Hristos, Cel din Potirul Bisericii. ~n afara cadre-

lor liturgice, omul se dezaxeaz\, devenind un individ `nrobit de

propriul trup [i de mintea sa materializat\. C\ci omul, f\r\ Trupul

lui Hristos, se rezum\ la a fi doar trup, adic\ doar materia care

`ncarcereaz\ sufletul lipsit de Via]\. F\r\ Trup, r\mâne trup f\r\ duh,

iar primind Acest dumnezeiesc Trup, devine trup spiritualizat pur-

t\tor de Duh. ~ntru Hristos, omul devine suflet `ntrupat. Iar trupul

devine vas ales al Sfântului Duh, Care Se s\l\[luie[te `mpreun\ cu

Fiul `n omul `ntreg. 


