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RAPORTUL {I UNITATEA
DINTRE DUMNEZEIASCA EUHARISTIE
{I SFÂNTA TAIN| A C|S|TORIEI
Drd. Stelian GOMBO{

1. O ampl\ introducere
Lumea a tr\it [i continu\ s\ tr\iasc\ a[teptând Împ\r\]ia lui Dumnezeu, care este esen]a, con]inutul [i sensul vie]ii cre[tine. Începând
cu Protoevanghelia (Facerea 3, 15), tot Vechiul Testament este o
continu\ [i o permanent\ preg\tire pentru venirea Împ\r\]iei lui
Dumnezeu, iar Noul Testament, dup\ venirea Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, este o continu\ preg\tire pentru intrarea [i înaintarea
în Împ\r\]ia lui Dumnezeu, cea ve[nic\. Cre[tinul se roag\ zilnic:
„Vie Împ\r\]ia Ta” [i, împreun\ cu tot trupul Bisericii, o proclam\
[i o binecuvânteaz\ neîncetat: „Binecuvântat\ este Împ\r\]ia Tat\lui, [i a Fiului, [i a Sfântului Duh...”. Din momentul na[terii sale
pentru Împ\r\]ia lui Dumnezeu – prin Sfânta Tain\ a Botezului –,
omul tr\ie[te într-o neîntrerupt\ tensiune, a[teptare [i mi[care în
acela[i timp; Împ\r\]ia lui Dumnezeu a venit [i urmeaz\ s\ vin\
des\vâr[it: „A[tept învierea mor]ilor [i via]a veacului ce va s\ vin\”.
Pregustarea [i chiar tr\irea anticipat\ a Împ\r\]iei lui Dumnezeu se
face prin Sfintele Taine, prin care omul intr\ în comuniune cu Dumnezeu, particip\ la via]a lui Iisus Hristos1, urmând a se „împ\rt\[i”
des\vâr[it cu Iisus Hristos în Împ\r\]ia Sa: „O, Pa[tile cele mari [i
preasfin]ite, Hristoase! O, În]elepciunea [i Cuvântul lui Dumnezeu
[i Puterea! D\-ne nou\ s\ ne împ\rt\[im cu Tine, mai cu adev\rat
în ziua cea neînserat\ a Împ\r\]iei Tale!”. Atât s\vâr[irea Sfintelor
Taine, cât [i împ\rt\[irea cu ele, care reprezint\ termenul ultim
1

Nicolae Cabasila, Despre via]a în Hristos, traducere în limba român\ de pr.
prof. dr. Teodor Bodogae, Bucure[ti, 1989.
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(enwsiz) al vie]ii în Iisus Hristos, se realizeaz\ în cadrul Sfintei [i
Dumnezeie[tii Liturghii2, care ocup\ locul central în via]a Bisericii.
De aceea, toat\ Teologia Liturgic\ scoate în eviden]\ caracterul liturgic al întregii vie]i cre[tine [i caracterul euharistic al cultului [i,
implicit, al Bisericii. Nici o slujb\ nu se poate oficia f\r\ Euharistie,
întrucât ea a devenit „centrul întâlnirii dintre Dumnezeu [i om, în
Iisus Hristos, adic\ inima credin]ei cre[tine”3, a[a cum o vedem în
via]a primei comunit\]i cre[tine de la Ierusalim (Fp. 2, 46-47). Atunci, [i
tensiunea, [i a[teptarea, [i mi[carea erau la cel mai înalt nivel: „Nicicând nu s-a realizat mai deplin [i mai în adev\ratul în]eles al cuvântului participarea activ\ [i integral\ la Sfânta Liturghie, ca în
Biserica primelor veacuri, adic\ în epoca persecu]iilor [i în vremea de str\lucire [i glorie ce a urmat dup\ aceea sau în perioada
de aur a istoriei cre[tine (sec. al IV-lea [i al V-lea)”4.
Trebuie s\ re]inem [i s\ subliniem c\ a existat o strâns\ leg\tur\ [i rela]ie între Sinaxa Euharistic\ [i celelalte Sfinte Taine ale
Bisericii, leg\tur\ care, din p\cate, nu mai este atât de evident\ sau
de corect eviden]iat\, mai ales pentru credinciosul contemporan.
{i în ziua de ast\zi, Botezul [i Mirungerea se finalizeaz\ cu împ\rt\[irea neofi]ilor, iar hirotoniile se s\vâr[esc în cadrul Sfintei Liturghii. În privin]a Sfintei Taine a Cununiei, îns\, în formularul actual
al slujbei, rela]ia dintre Cununie [i Împ\rt\[irea Euharistic\ este,
într-o oarecare m\sur\, umbrit\5, dar acest fapt, cu siguran]\, nu
afecteaz\ caracterul sacru de Tain\ al Cununiei. Asupra leg\turii
dintre Cununie [i Euharistie ne vom opri în acest studiu.
2

Idem, Tâlcuirea Dumnezeie[tii Liturghii [i Despre via]a în Hristos, traducere în limba român\ de pr. prof. dr. Ene Brani[te [i pr. prof. dr. Teodor Bodogae,
Bucure[ti, 1988, p. 13.
3
Andrew Louth, Dionisie Areopagitul. O introducere, traducere în limba român\
de Sebastian Moldovan, Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 40.
4
Pr. prof. dr. Ene Brani[te, Participarea la Liturghie, Editura România Cre[tin\,
Bucure[ti, 1999.
5
În practica actual\, în multe locuri, mirii se m\rturisesc [i se împ\rt\[esc în
zilele premerg\toare nun]ii, practic\ ce „repar\”, într-o oarecare m\sur\, leg\tura
practic\ dintre Euharistie [i Cununie. În alte zone, exist\ obiceiul ca mirii s\ participe [i s\ se împ\rt\[easc\ la Sfânta Liturghie care precede în mod nemijlocit Cununia, îns\ [i aceast\ practic\ are neajunsurile ei, împ\rt\[irea lor în calitate de „cuplu”
f\cându-se înainte ca Biserica s\ le binecuvinteze c\s\toria.
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În urm\ cu câ]iva ani, î[i f\cea apari]ia ([i) în spa]iul liturgic
românesc o practic\ nou\ pentru majoritatea clericilor [i a credincio[ilor, practic\ ce a provocat, [i înc\ genereaz\, reac]ii diferite:
de la acceptare necondi]ionat\, pân\ la uimire, nedumerire ori rezisten]\ [i opozi]ie, cel pu]in tacit\. Este vorba de „combinarea” sau
„includerea” rânduielii Cununiei în cadrul Dumnezeie[tii Liturghii
a Sfântului Ioan Gur\ de Aur6.
Exist\ mai mul]i factori ce au condus la acest fapt. Principalul
factor este, probabil, cre[terea progresiv\ a interesului – din punct de
vedere [tiin]ific, teologic [i pastoral, duhovnicesc – fa]\ de raportul
dintre celelalte Taine ale Bisericii [i Euharistie, „Taina Tainelor”, ca
împlinire [i des\vâr[ire a lor. Dar acela[i entuziasm, dublat fiind de o
c\utare a ineditului, a dus [i la apari]ia sugestiilor [i propunerilor de
„combinare” a rânduielii celorlalte Taine, în cazul nostru a Cununiei, cu cea a Dumnezeie[tii Liturghii7. Îns\, trecând de inten]ia
6

Aceast\ slujb\ î[i are începutul în Grecia, fiind apoi tradus\ [i pus\ în practic\ în diaspora ortodox\. Ulterior, [i-a croit drum [i în spa]iul cultic românesc,
unde, în unele zone, câ[tig\ teren.
7
Exist\ numeroase dovezi [i m\rturii referitoare la raportul dintre Liturghie [i
Botez. În Tipicul Marii Biserici (sec. al X-lea), totu[i, Botezul nu înlocuia p\r]i ale
Liturghiei Euharistice, ci se desf\[ura în paralel cu aceasta. Spre exemplu, în Sâmb\ta
Mare, zi dedicat\ botez\rii catehumenilor, ni se spune: „Seara nu se pune citire
introductiv\, ci trei antifoane: «Pleac\, Doamne...» (Ps. 85), ultimul (antifon dintre cele
de sear\) [i «Doamne, strigat-am...» (Ps. 140). {i î[i face patriarhul (arhiereul sau
protosul) intrarea cu Evanghelia cea mare, cu preo]ii, cu c\delni]a cea mare [i cu
trei purt\tori de f\clii [i urc\ în scaunul de sus. {i apoi, prochimenul [i prima citire,
de la Facere. Dup\ aceasta coboar\ patriarhul din tron [i merge la Marele Baptisteriu, unde îmbrac\ stihar alb [i merge la colimvitr\... Între timp, (în biseric\) se
citesc celelalte paremii (2-7). Dac\ patriarhul mai are înc\ mai mult de botezat,
se zic [i celelalte paremii, începând cu cea de a 8-a. Dac\ se apropie de sfâr[itul
botezurilor, atunci, dup\ cea de a 7-a paremie, se cite[te din Proorocia lui Daniel...”.
În acest timp, patriarhul face a doua intrare împreun\ cu neofi]ii. {i se cânt\ „Câ]i în
Hristos...”, antifon început la baptisteriu în timp ce erau mirui]i neofi]ii (Juan Mateos,
Le Typicon de Grande Eglise, vol. II, OCA 166, Roma, 1963, pp. 84-88). Din aceste
texte se pot extrage câteva concluzii: (1) Botezul se desf\[ura în strâns\ leg\tur\ cu
Liturghia Euharistic\; (2) Botezul nu înlocuia Liturghia Cuvântului [i rug\ciunile ei,
ci, în timp ce antifoanele obi[nuite [i rug\ciunile lor erau celebrate în biseric\,
avea loc Botezul în baptisteriu; (3) În timp ce se cânta „Câ]i în Hristos...”, neofi]ii
erau adu[i în biseric\, unde slujba continua neschimbat\, la momentul rânduit
având loc împ\rt\[irea lor. Astfel, în realitate, nu asist\m la o combinare a celor
dou\ slujbe, Botezul alterând (în vreun fel) Liturghia Cuvântului, ci la o juxtapunere fireasc\ a lor. Acela[i lucru se poate spune [i în privin]a Cununiei.
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pozitiv\ de restabilire a vechii leg\turi dintre Cununie [i Euharistie,
aceste noi „Liturghii ale Cununiei”8 pun mult prea multe probleme,
bulversând considerabil rânduiala actual\ a sfintelor slujbe [i creând
structuri liturgice inovative, ca form\, necunoscute nici în primul
mileniu cre[tin [i nici mai târziu9. Mai mult, principala problem\ pe
care o ridic\ asemenea rânduieli este de natur\ ecleziologic\ [i const\
în posibilitatea apari]iilor Liturghiilor „particulare”, „private” ori „tematice”, acestea fiind un obicei str\in de spiritualitatea ortodox\.
În momentul în care Biserica a fost nevoit\ s\ redacteze un formular special, aparte sau deosebit pentru Cununie, spre a evita aceast\
problem\ real\ [i pentru a p\stra caracterul comunitar – lipsit de
accente personale sau individualiste – al Liturghiei Euharistice, pe
de o parte, [i pentru a men]ine [i conserva totu[i leg\tura indisolubil\ dintre Cununie [i Euharistie (Împ\rt\[ire), pe de alt\ parte,
înc\ din primul mileniu cre[tin, Biserica a optat pentru Împ\rt\[irea mirilor în cadrul Cununiei, cu Sfintele Taine p\strate de la o
Liturghie precedent\, conferind acestei slujbe caracterul unei Liturghii a Darurilor Înaintesfin]ite. Mai mult decât atât, aceast\ slujb\
permitea c\s\toria prin încununare [i a celor ce erau opri]i de la
împ\rt\[ire, formularul [i alc\tuirea slujbei fiind acela[i, îns\ f\r\
Cuminec\tur\, fiindu-le îng\duit\ doar gustarea dintr-un pahar cu
vin binecuvântat – paharul de ob[te.
Prin urmare, pentru o în]elegere adecvat\ a „Liturghiei Cununiei” [i pentru a evita exager\rile, este necesar s\ abord\m pe scurt
dezvoltarea istoric\ a Slujbei Sfintei Cununii, rânduiala Împ\rt\[irii
la o serie de momente solemne [i Slujba Cununiei ca Liturghie a Darurilor Înaintesfin]ite. În plus, spre sfâr[it, vom analiza propunerea
combin\rii Cununiei cu Liturghia Euharistic\ deplin\, discutând
8

John Meyendorff, C\s\toria – perspectiv\ ortodox\, traducere în limba român\ de Cezar Login, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2007, pp. 49-50 (Tot Cezar
Loghin este autorul unui studiu intitulat C\s\torie [i Euharistie, publicat în revista „Rena[terea” din Cluj-Napoca, nr. 11, 2007, p. 8); Pr. Vasile Gavril\, Cununia – via]\ întru Împ\r\]ie, tez\ de doctorat, Funda]ia „Tradi]ia Româneasc\”,
Bucure[ti, 2004, pp. 153-155.
9
În lipsa dovezilor [i m\rturiilor manuscrise corespunz\toare [i a studiilor aprofundate de istorie a acestor rânduieli, încerc\rile de (re)construc]ie a unui astfel
de ritual stau sub semnul inova]iei [i al preferin]elor personale. A se vedea ([i) studiul teologului Cezar Login, Euharistie [i Cununie, în „Altarul Reîntregirii”, Alba
Iulia, serie nou\, anul XV, nr. 3 (septembrie-decembrie), 2010, pp. 47-61.

2011 – Anul omagial al Sfântului Botez [i al Sfintei Cununii

97

ori dezb\tând numeroasele probleme [i inadverten]e liturgice pe
care aceast\ combina]ie le creeaz\ [i le genereaz\10. În general, orice
Tain\ are nu doar un sens [i un aspect particular, ci ea are [i un
aspect comunitar. Ea nu prive[te numai pe primitorul ei luat izolat, ci
are rezonan]\ [i în jurul s\u, asupra comunit\]ii în care a primit-o
[i a c\rei lucrare este. Dintre toate Tainele, cea care prezint\ cel
mai evident aceast\ înf\]i[are comunitar\ este Sfânta Euharistie.
Împ\rt\[irea cu Iisus Hristos în Sfânta Euharistie, pe lâng\ aspectul prezen]ei lui Iisus Hristos în noi, a[a cum a promis celor ce
cred în El (Ioan 6, 56), are [i un aspect comunitar-eclezial, fiind o
încorporare des\vâr[it\ în Trupul cel tainic al lui Iisus Hristos, Biserica, extensiune a Sa în umanitate, prin [i în care oamenii devin
m\dulare intime ale acestui Trup, pline de Iisus Hristos Cel înviat.
„Euharistia se reveleaz\ din ce în ce mai mult ast\zi, în con[tiin]a
teologic\ modern\, ca fiind Taina Bisericii prin excelen]\, Tain\
în care Biserica se realizeaz\, se recunoa[te [i se perpetueaz\ ca
locul [i timpul adun\rii credincio[ilor lui Dumnezeu.” Ast\zi, noi
redescoperim Euharistia, nu doar ca una dintre Taine, ci ca pe Taina
Bisericii prin excelen]\, adic\ Taina în care Biserica este Biseric\,
Taina în care Biserica ni se arat\ ca sacrament [i în care Euharistia
înglobeaz\ întreaga realitate a Bisericii, într-o continu\ deschidere
spre ceea ce nu poate fi exprimat niciodat\ pân\ la cap\t ori cuprins [i definit prin simboluri.
Dac\ Botezul este începutul încorpor\rii credincio[ilor în Iisus
Hristos, iar Mirungerea o accentuare a acesteia, Euharistia realizeaz\
deplina comuniune cu Iisus Hristos, încorporarea des\vâr[it\ a
credincio[ilor în El, f\cându-l pe om membru [i m\dular deplin al
Trupului S\u [i realizând unitatea tuturor credincio[ilor în Iisus
Hristos [i întreolalt\.
Prezen]a real\ a lui Iisus Hristos în Sfânta Euharistie, nedesp\r]it de Duhul este fundamentul Bisericii, în care Iisus Hristos, ca
Persoan\ dumnezeiasc\, una cu Tat\l [i cu Sfântul Duh, adun\ pe
oameni în comuniunea Trupului S\u extins în lume, Biserica,
Sfânta Euharistie – centrul Cinei celei de Tain\.
Sensul curent [i clasic al Euharistiei este comuniunea. Sfânta Euharistie ne comunic\ în chip tainic una [i aceea[i via]\ dumnezeiasc\,
10

Textul grecesc complet al „Liturghiei Cununiei”, înso]it de o traducere româneasc\, este editat de p\rintele Vasile Gavril\, op. cit., pp. 153-155.
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prin Iisus Hristos. „Acesta este în noi prin Trupul S\u, iar noi în El
[i prin El în Tat\l.” Prin aceasta se înf\ptuie[te ceea ce remarc\
Sfântul Apostol Pavel: „C\ o pâine, un trup suntem cei mul]i, c\ci to]i
ne împ\rt\[im dintr-o pâine” (I Cor. 10, 17). În actul comuniunii
se produce o integrare special\, pe care o ob]ine doar cel botezat
[i care pr\znuie[te Euharistia, angajându-se în întregime, în sensul
comunitar al acestei Taine. Sfântul Ioan Gur\ de Aur întrebuin]eaz\
mai mul]i termeni pentru a exprima ideea de comuniune. Unii
redau mai mult participarea exterioar\ la masa Domnului, în timp
ce al]ii exprim\ mai ales momentul intern al comuniunii.
Sfânta Euharistie este, înainte de toate, o p\rticic\ de hran\
desprins\ din Trupul euharistic, este actul de consumare al acesteia, integrând subiectul în Trupul lui Iisus Hristos. Aceast\ p\rticic\ euharistic\ îns\ nu r\mâne o simpl\ participare pentru adev\ratul cre[tin, ea merge mai departe, creând o comunicare profund\
[i general\ cu Iisus Hristos. Este ceea ce subliniaz\ Sfântul Ioan
Gur\ de Aur, când zice: „Pâinea pe care o frângem nu este ea comuniune cu Trupul lui Iisus Hristos? De ce Sfântul Apostol Pavel
n-a zis «participare»? Pentru c\ el a vrut s\ dea faptului o semnifica]ie mai mare [i s\ arate marea leg\tur\ de unire. C\ci prin participare noi numai ne împ\rt\[im cu Trupul lui Iisus Hristos, în
timp ce prin unire noi suntem în comuniune cu El”, zice pr. prof.
dr. Ene Brani[te.
Frângerea pâinii este o comuniune personal\ cu Iisus Hristos:
„Dup\ cum acest trup se une[te cu Iisus Hristos, tot astfel noi ne
unim cu El prin aceast\ pâine. Dar de ce Sfântul Apostol Pavel a
ad\ugat: «Pâinea pe care noi o frângem». Este ceea ce se poate vedea întâmplându-se în Euharistie, nu pe cruce, unde se petrece contrariul. Dar ceea ce El nu a suferit pe cruce sufer\ în producerea
pentru tine [i rabd\ ca s\ fie frânt pentru a-i umple pe to]i”. În
pâinea euharistic\, to]i cre[tinii formeaz\ o unitate, asemenea boabelor de grâu în pâine. În ea sunt adunate [i strânse la un loc toate
m\dularele Bisericii, dup\ cum în pâine sunt împreunate o mul]ime de boabe de grâu. Dar aceast\ unitate nu r\mâne doar simbolic\, fiindc\ ea se arat\ în chip real prin mâncarea Trupului lui
Iisus Hristos [i fiindc\ to]i se satur\ din aceea[i pâine, ei sunt cuprin[i prin aceast\ împ\rt\[ire ob[teasc\ într-o comuniune. Exist\,
de aceea, o Pâine [i un singur Trup, adic\ o Euharistie [i o Biseric\.
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Iisus Hristos ne cuprinde pe to]i, a[a cum pâinea, împreun\, mul]imea boabelor de grâu.
Primindu-L în noi pe Cel ce nu Se împarte, noi form\m un tot
unic. Aceast\ con[tiin]\ de sine a unit\]ii ecleziale a tuturor în Iisus
Hristos euharistic str\bate ca un fir ro[u întreaga tradi]ie [i gândire
patristic\, începând cu Didahia, în care citim: „Cum aceast\ pâine,
r\spândit\ peste mun]i [i adunat\, a devenit una, astfel s\ fie adunat\ [i Biserica Ta, de la marginile p\mântului în Împ\r\]ia Ta.
Adu-]i aminte, Doamne, de Biserica Ta, [i adun-o din cele patru vânturi, sfin]it\ în Împ\r\]ia Ta”. Simbolismul atât de evocator al acestei
rug\ciuni euharistice va fi reluat [i mult adâncit de P\rin]ii Bisericii.
În acest fel, Sfântul Ciprian al Cartaginei spune: „Cât este de puternic\ unanimitatea cre[tin\ o arat\ destul de bine Tainele Domnului,
c\ci atunci când Domnul nume[te Trupul S\u pâine ce este f\cut\
din multe boabe de grâu reunite, El vrea s\ arate c\ întregul popor
cre[tin, pe care îl poart\ în El, trebuie s\ fie unit. {i când nume[te
Sângele S\u vin, care fiind din numero[i struguri nu constituie decât o singur\ b\utur\, el semnific\, de asemenea, c\ turma, care
suntem noi, nu este decât o unitate”. În catehezele sale ]inute credincio[ilor, Fericitul Augustin aprofundeaz\ mult [i cu mult\ virtuozitate semnifica]ia comunitar\ (eclezial\) a elementelor euharistice.
El se adreseaz\ celor nou boteza]i astfel: „Vi se zice: «Trupul lui
Iisus Hristos» [i voi r\spunde]i: «Amin». {i fi]i, deci, membre ale Trupului lui Iisus Hristos, pentru ca s\ fie adev\rat Amin-ul vostru. {i
pentru ce acest mister este f\cut cu pâine? S\ nu zicem nimic de
la noi în[ine. S\ ascult\m pe Apostolul, care, vorbind despre aceast\
Tain\, zice: Cei mul]i, to]i suntem un singur Trup, o singur\ pâine.
În]elege]i [i bucura]i-v\. Unitate, evlavie, dragoste. O singur\ pâine!
{i aceast\ pâine unic\? Un singur trup f\cut din mul]i. Gândi]i-v\
c\ pâinea nu se face cu un singur gr\unte, ci cu mai mul]i. În timpul exorcismelor, voi era]i într-un fel, sub piatra de moar\. În Botez
voi a]i fost îmbiba]i cu ap\, Duhul Sfânt a venit în voi precum
focul ce coace coca. Fi]i ceea ce voi vede]i [i sim]i]i ceea ce voi sunte]i. Cât prive[te cupa, fra]ii mei, aminti]i-v\ cum se face vinul. Multe
boabe atârn\ într-un ciorchine; dar vinul care curge din to]i se amestec\ într-o unitate. Astfel, Domnul a voit ca noi s\-I apar]inem [i
El a consacrat pe altarul S\u misterul p\cii [i unit\]ii noastre”.
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Sfânta Euharistie, prin elementele sale de pâine [i de vin, simbolizeaz\ unitatea Bisericii. Fiind Trupul [i Sângele lui Iisus Hristos, pline de Duhul Lui, Care este Duhul comuniunii, Euharistia
realizeaz\ comuniunea [i unitatea eclezial\ a tuturor m\dularelor
lui Iisus Hristos, realizeaz\ în mod plenar Biserica, ca Trup al lui
Iisus Hristos din to]i cei boteza]i [i pecetlui]i de Iisus Hristos în Duhul, [i prelunge[te pe Iisus Hristos Cel comunitar [i sobornicesc în
fiecare m\dular al Trupului S\u. C\ci, zice Sfântul Apostol Pavel:
„Paharul binecuvânt\rii pe care-l binecuvânt\m nu este, oare, împ\rt\[irea cu sângele lui Iisus Hristos? Pâinea pe care o frângem nu
este oare împ\rt\[irea cu Trupul lui Iisus Hristos? C\ci o pâine, un
trup suntem noi, cei mul]i, c\ci to]i ne împ\rt\[im dintr-o pâine”
(I Cor. 10, 16-17). „Dac\ noi form\m un singur trup, pentru c\
particip\m la aceea[i pâine care este Trupul lui Iisus Hristos, este
pentru c\ aceast\ pâine euharistic\, care este Trupul lui Iisus Hristos, face unitatea întregului Trup tainic, care este Biserica”, afirm\
pr. prof. dr. Ene Brani[te.
Sfântul Ciprian, care a consacrat pagini nepieritoare unit\]ii Bisericii, se opre[te [i el în fa]a semnifica]iei euharistice ce închipuie
unitatea în Iisus-Biseric\. Referindu-se la amestecul cu ap\ [i vin din
potir, zice: „Când îns\ în potir vinul se amestec\ cu apa, poporul
se adun\ cu Iisus Hristos [i mul]imea credincio[ilor se une[te [i se
împreun\ cu Acela în Care a crezut. Aceast\ leg\tur\ [i unire a
apei [i a vinului este a[a de des\vâr[it\ în potirul Domnului, încât
acea amestecare n-ar putea s\ fie separat\ una de alta. La fel [i Biserica, adic\ mul]imea adunat\ în Biseric\, în care crede cu statornicie în mod fidel [i ferm, nici un lucru nu va putea s\ o separe
de Iisus Hristos, cu Care r\mâne totdeauna legat\ printr-o dragoste nedesp\r]it\. Astfel, [i în potirul Domnului care o sfin]e[te,
nu se poate oferi numai apa, dup\ cum nici numai vinul simplu nu
se poate, c\ci dac\ cineva ofer\ numai vinul, sângele lui Iisus
Hristos, începe s\ fie f\r\ noi, iar dac\ apa este singur\, mul]imea
începe s\ fie f\r\ Iisus Hristos. Când îns\ ambele se amestec\ [i
se unesc prin împreunarea uneia cu cealalt\, atunci se s\vâr[e[te
taina spiritual\ [i cereasc\”. Astfel, Sfânta Împ\rt\[anie, prin înse[i
elementele materiale care o compun, semnific\ comuniunea dintre
Iisus Hristos [i comunitatea Bisericii. Dar nu doar atât, ci realizeaz\ [i des\vâr[e[te efectiv aceast\ unire. Euharistia întruchipeaz\
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atât unitatea ce trebuie s\ fie între trup [i m\dulare, adic\ încorporarea noastr\ divin\, îns\ este [i un simbol al coincorpor\rii
noastre umane, sau, mai bine zis, al sfin]irii noastre prin aceast\
Biseric\, dup\ cum subliniaz\ tot p\rintele profesor Ene Brani[te.
Constituirea Bisericii în ziua Cincizecimii este urmat\ imediat
de revelarea naturii sale: „{i în fiecare zi, st\ruiau într-un cuget...
[i, frângând pâinea..., luau împreun\ hrana întru bucurie [i întru
cur\]ia inimii” (Fp. 2, 46). Via]a credincio[ilor dobânde[te deci un
stil euharistic comunitar: „Iar to]i cei ce credeau erau laolalt\ [i
aveau toate de ob[te” (Fp. 2, 44). În lumina În\l]\rii [i a Cincizecimii, noi putem s\ în]elegem necesitatea [i semnifica]ia epiclezei
euharistice, a invoc\rii Duhului Sfânt asupra Euharistiei, pentru c\
în\l]area pune în lumin\ interven]ia epicletic\ a lui Iisus HristosArhiereul, iar Cincizecimea manifest\ împlinirea acestei epicleze
într-o ambian]\ comunitar\. F\r\ Sfânta Euharistie nu este posibil\
Biserica, fiindc\ numai Euharistia este aceea care une[te, f\r\ s\
dizolve, [i care extinde, f\r\ s\ împart\ ori s\ despart\ pe cei uni]i
cu Iisus Hristos sau pe cei în care Iisus Hristos S-a f\cut hran\ [i b\utur\ neîmpu]inat\. C\ci nu ne putem uni cu Iisus Hristos, f\r\ s\ ne
unim cu Trupul S\u Tainic.
Cu alte cuvinte, Sfintele Taine sunt centrul întregii vie]i a Bisericii, ele sunt condi]ia indispensabil\ pentru cre[terea Trupului
tainic al lui Iisus Hristos. Tainele sunt „încheieturile” [i leg\turile care
unesc Trupul lui Iisus Hristos, pornind din capul Lui (Coloseni 2, 19),
[i prin aceasta unesc pe credincio[i, încât ace[tia sunt „ca un singur om”, având o singur\ inim\ [i un singur suflet (Fapte 4, 32).
Dac\ prin Botez credinciosul intr\ în comuniunea Bisericii, Euharistia, în schimb, îl a[az\ în îns\[i inima ei. Comuniunea des\vâr[it\, realizat\ prin Euharistie, este subliniat\ mai ales de Dionisie
Pseudo-Areopagitul. El se întreab\: „Din ce pricin\ caracterul de
comuniune, ce-l au [i celelalte Taine, este în mod special propriu
Euharistiei [i de ce se nume[te ea, în chip deosebit, comuniune [i
unire, de[i orice lucrare sacramental\ une[te vie]ile noastre cele
împ\r]ite prin îndumnezeirea cea uniform\, iar prin unirea deiform\ a celor ce sunt desp\r]ite ne d\ruie[te comuniunea [i unirea
cu Cel Unul?”. Acest lucru se datoreaz\, desigur, locului deosebit
pe care-l ocup\ Euharistia între celelalte Taine. Ea lucreaz\ în mod
des\vâr[it la „unirea celui ce se sfin]e[te cu Cel Unul [i produce,
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în chip des\vâr[it, comuniunea cu Dumnezeu”, spune pr. prof. dr.
Ene Brani[te.
Legat\ de Botez, prin lucrarea ei de încorporare [i de unire
plenar\ cu Iisus Hristos, [i precedat\ de Mirungere, Sfânta Euharistie este, prin excelen]\, Taina comuniunii [i unit\]ii ecleziale a
cre[tinilor cu Iisus Hristos. C\ci, acum, credincio[ii nu se mai împ\rt\[esc numai de harul lui Iisus Hristos, participând numai la o
anumit\ stare [i lucrare mântuitoare din via]a Lui, ci de Însu[i Trupul Lui, Care devine în ei în[i[i izvor al tuturor energiilor divine,
în calitate de trup înviat. Prin aceasta se realizeaz\ adev\rat\ comuniune între noi [i Iisus Hristos. Sfânta Euharistie mijloce[te nu
numai harul Mântuitorului nostru Iisus Hristos (cum fac celelalte
Sfinte Taine), care este puterea de via]\ ce une[te pe cei ce o primesc
în Trupul S\u tainic. Ea împ\rt\[e[te pe Însu[i izvorul dumnezeiescului har, pe Mântuitorul Iisus Hristos, sub chipul pâinii [i al
vinului. Cu alte cuvinte, ea ofer\ prezen]a personal\ în noi a Domnului Iisus Hristos [i, odat\ cu aceasta, cea mai intim\ unire cu El,
ofer\ posibilitatea maxim\ a unit\]ii cre[tine aici, pe p\mânt. Ca
atare, Sfânta Euharistie produce o atitudine sufleteasc\ de profund\
hristoforie, rezultat al unirii intime cu Iisus Hristos, o c\ldur\ a
prezen]ei euharistice a Domnului, în care credincio[ii cre[tini se
îmbr\]i[eaz\ în lan]ul de aur al iubirii divine. În Sfânta Euharistie,
noi primim pe Iisus Hristos ca pe o hran\ dumnezeiasc\, ce ne introduce real în comuniune tainic\ cu Sine, prin puterea de asimilare a „pâinii cere[ti”. Comuniunea cu Iisus Hristos ce rezult\ din
aceasta este o participare la via]a Sa divin\. Mântuitorul vrea s\ stabileasc\ o unire între noi [i El, dup\ chipul unit\]ii ce exist\ între El
[i Tat\l, [i care este o unitate de via]\ perfect\. „Ca to]i s\ fie una,
dup\ cum Tu, P\rinte întru Mine [i Eu întru Tine, a[a [i ace[tia în
Noi s\ fie una” (Ioan 17, 21). Or, în Euharistie, „Iisus Hristos Se imprim\ pân\ în trupul [i sângele nostru, producându-se o adev\rat\ comuniune de trup [i sânge, purificate [i penetrate de Duhul”,
concluzioneaz\ pr. prof. dr. Ene Brani[te.

2. Câteva incursiuni [i referin]e istorice
despre slujba Cununiei
Din perspectiva istoriei liturgice, Cununia st\tea ori se afla în
direct\ leg\tur\ [i strâns\ rela]ie cu Euharistia, [i a[a erau folosite
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[i textele din vechile Evhologhioane manuscrise11, cum este cazul
celebrului codice italo-grecesc Barberini, Gr. 33612, provenind din
secolul al VIII-lea sau al IX-lea; îns\, nu [tim cum era combinat\
aceast\ rânduial\ a Cununiei cu cea a Liturghiei ori dac\ era combinat\ în vreun fel anume, având în vedere c\ în structura ei se
g\sea doar cea de a treia dintre rug\ciunile actuale, pe când Sfânta
Liturghie avea deja structura de ast\zi, cu cele trei antifoane [i rug\ciunile lor, sau dac\ nu cumva avea deja structura unei Împ\rt\[iri cu Darurile Înaintesfin]ite, cum este indicat în acela[i manuscris
în cazul încoron\rii împ\ratului. Este posibil ca, în primele veacuri, cei ce urmau s\ se c\s\toreasc\ s\ fi primit rug\ciunea [i
binecuvântarea episcopului înainte de Sfânta Liturghie, pentru ca
apoi, la momentul potrivit, s\ se împ\rt\[easc\ la Sfânta Liturghie;
îns\ [i aceast\ opinie, în absen]a m\rturiilor adecvate, r\mâne tot
în sfera specula]iilor.
Ulterior, dup\ secolul al X-lea, ca urmare a legisla]iei imperiale
care punea pe seama Bisericii autoritatea necesar\ atât încheierii
„civile”, cât [i a binecuvânt\rii c\s\toriilor13, a ap\rut un formular
de Slujb\ a Cununiei cu o structur\ asem\n\toare celei de ast\zi,
care p\stra leg\tura intim\ dintre Cununie [i Sfânta Euharistie, împ\rt\[irea f\cându-se cu Sfintele Taine p\strate de la Liturghia
precedent\, dându-i Cununiei o structur\ de Liturghie a Darurilor
11

John Meyendorff, op. cit., pp. 20-24.
Cea mai recent\ editare a acestui codice: Stefano Parenti, Elena Velkovska,
L’Eucologio Barberini gr. 336, ed. a 2-a, CLV, Edizioni Liturgiche, Roma, 2000.
Rânduiala Cununiei se g\se[te la pp. 187-188 (gr.), 346-348 (trad. it.). O traducere româneasc\ a acestui codice poate fi g\sit\ în: Ioan I. Ic\ Jr., Canonul Ortodoxiei, Editura Deisis, Sibiu, 2008. Aici, Cununia cuprinde o ectenie mare, o scurt\
rug\ciune (cea de a treia din rânduiala actual\: „Dumnezeule Cel Sfânt, Cel ce
din ]\rân\ ai f\cut pe om...”), urmat\ de punerea cununiilor; apoi vine o rug\ciune a plec\rii capetelor (care ast\zi se g\se[te dup\ Evanghelie: „Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce prin purtarea Ta de grij\ cea mântuitoare...”), rug\ciunea
de binecuvântare a paharului de ob[te [i împ\rt\[irea. Apoi mai este dat\ înc\ o
rug\ciune pentru nunt\, cea de a doua din rânduiala actual\. Nu con]ine aproape
nici o rubric\ tipiconal\ [i, prin urmare, nu [tim care era raportul acestei rânduieli fa]\ de Sfânta Liturghie.
13
John Meyendorff, op. cit., pp. 27-32. Logodna reprezenta echivalentul „c\s\toriilor civile” actuale [i era celebrat\ în pronaos, iar slujba Cununiei era celebrat\ în mijlocul bisericii (Ibidem, p. 34), cununiile fiind, totu[i, a[ezate pe Sfânta
Mas\.
12
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Înaintesfin]ite. Aceast\ rânduial\ este întâlnit\ în Evhologhioane
manuscrise, începând din secolul al X-lea (ms. Sinai, Gr. 958 – cf.
teologul rus Aleksei Dmitrievski), [i în alte manuscrise ulterioare,
pân\ în secolul al XVII-lea14. Din secolul al XV-lea, de la Sfântul
Simeon al Tesalonicului ni se p\streaz\ o descriere [i o tâlcuire a
Cununiei: „{i îndat\ (preotul) ia Sfântul Potir cu Darurile Înaintesfin]ite [i exclam\: «Cele mai înainte sfin]ite Sfinte, sfin]ilor». {i to]i
r\spund: «Unul Sfânt, Unul Domn... », c\ci numai Acesta este sfin]irea, pacea [i unirea robilor S\i care se înso]esc unul cu altul. Apoi
preotul îi împ\rt\[e[te pe miri, dac\ sunt vrednici. Într-adev\r, ace[tia trebuie s\ fie preg\ti]i s\ primeasc\ Împ\rt\[ania, pentru ca încununarea lor s\ fie cu vrednicie [i c\s\toria lor legiuit\. C\ci Sfânta
Împ\rt\[ire este des\vâr[irea [i pecetea tuturor Dumnezeie[tilor Taine.
{i bine face Biserica atunci când preg\te[te Dumnezeie[tile Daruri
pentru cur\]irea [i binecuvântarea mirilor; c\ci Iisus Hristos Însu[i,
Cel ce ne-a dat aceste Daruri [i Cel ce este aceste Daruri, a venit la
nunt\ pentru a-i aduce unire cu pace [i bun\ în]elegere; astfel, cei
care se c\s\toresc trebuie s\ fie vrednici de Sfânta Împ\rt\[ire; ei
trebuie s\ fie uni]i înaintea lui Dumnezeu, în Biseric\, care este casa
lui Dumnezeu, c\ci sunt fii ai lui Dumnezeu; într-o Biseric\ în
care Dumnezeu este prezent tainic în Daruri, acolo unde El ni Se
d\ [i unde El este v\zut în mijlocul nostru. Dup\ aceea preotul le d\,
de asemenea, s\ guste din paharul de ob[te; [i se cânt\ «Paharul
mântuirii voi lua...». Acestea se fac din cauza Preasfintelor Daruri
[i ca semn al bucuriei care vine din dumnezeiasca unire [i din pricina faptului c\ fericirea mirilor vine din pacea [i în]elegerea pe
care am primit-o”15. Mai mult, aceast\ rânduial\ este întâlnit\ [i într-un Molitfelnic românesc tip\rit în secolul al XVII-lea16, precum
[i într-un manuscris românesc, la începutul secolului al XVIII-lea17.
Nu insist\m asupra celorlalte izvoare liturgice, majoritatea concordând
14

Sinai gr. 984 (sec. al XV-lea), apud Ibidem, pp. 595-596; Athos, Esphigmenou
120 (1602), apud Ibidem, pp. 758-763, n. 1; Moscova, Biblioteca Patriarhiei, 224-1070
(sec. al XVI-lea), apud Ibidem, p. 906.
15
De honesto et legitimo conjugio, P.G. 155, col. 512-513.
16
Molit\vnic, B\lgrad, 1689-2009, edi]ie îngrijit\, studiu introductiv, transliterare [i glosar de A. Dumitran, A. Gherman [i D. Vanca, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2010.
17
Pr. Vasile Gavril\, op. cit., p. 153 (Molitfelnicul de la Valea Mare, 1704).
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cu cele ar\tate mai sus. De dat\ mult mai recent\ este renun]area
la împ\rt\[ire în cadrul Cununiei, p\strându-se doar un vestigiu al
acesteia: Chinonicul.

3. Despre practica împ\rt\[irii în afara Sfintei Liturghii
Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul c\reia are loc Jertfa Euharistic\, este actul, lucrarea prin care Dumnezeu coboar\ la om [i
apoi îl înal]\ pe om la El, de aceea, în mi[carea ac]iunii liturgice,
noi trebuie s\ vedem mi[carea, în termenii iubirii lui Dumnezeu,
întoars\ în afar\ spre noi, în crea]ie, prin „care ne aduce înapoi la El,
prin propria noastr\ mi[care iubitoare de r\spuns”18. Teologia apusean\ interpreteaz\ Euharistia mai mult în sensul de coborâre a lui
Dumnezeu pe altarele Bisericii. În realitate îns\, f\r\ s\ neglijeze
ori s\ ignore actul coborârii lui Dumnezeu la noi, „experien]a euharistic\ ini]ial\ m\rturisit\ de îns\[i Slujba Euharistiei ne vorbe[te
despre în\l]area noastr\ acolo unde S-a în\l]at Hristos, ne vorbe[te
despre natura cereasc\ a lucr\rii sfinte euharistice”19. Acesta este
motivul pentru care jertfa nesângeroas\ de pe Sfintele Altare [i Dumnezeiasca Liturghie [i chiar întreaga rug\ciune a Bisericii poart\ numele de Mul]umire, Euharistie (mul]umire [i gest de mul]umire).
Toat\ Liturghia este o mul]umire de la început pân\ la sfâr[it [i, dac\
accept\m c\ în Biseric\ totul se petrece în contextul Liturghiei,
atunci rezult\, în mod evident, c\ dimensiunea esen]ial\ a Bisericii este cea euharistic\. Aceasta are implica]ii profunde în via]a
Bisericii, determinând modul de raportare a cre[tinului la Biseric\
[i, în ultim\ instan]\, la Împ\r\]ia lui Dumnezeu: Cre[tinul este m\dular al Trupului lui Iisus Hristos [i, în consecin]\, Împ\rt\[irea lui
cu Sfintele Taine are loc într-un mod comunitar, ori, altfel spus, Sfintele Taine au caracter ecleziologic; Euharistia, care r\mâne în centrul vie]ii Bisericii, raporteaz\ totul la Împ\r\]ia lui Dumnezeu, adic\
totul se s\vâr[e[te în perspectiv\ eshatologic\.
18

Andrew Louth, op. cit., p. 97.
Langenmeyer, O.F.M., De Weise der Gegehwart Christi im Liturghischen
Geschehen, în vol. „Martyria, Liturghia, Diakonia”, p. 301, apud pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitate [i comuniune în Liturghia Ortodox\, Craiova, 1986,
p. 46.
19

106

Teologie [i Via]\

Împ\rt\[irea cu Darurile Înaintesfin]ite nu trebuie s\ ne duc\
cu gândul la Postul Mare20 – perioad\ în care nun]ile sunt oprite –
ori la Liturghia Darurilor Înaintesfin]ite, a[a cum este ea celebrat\
în aceast\ perioad\, pentru împ\rt\[irea credincio[ilor21. De fapt,
este vorba de o tradi]ie foarte veche, întâlnit\ în R\s\ritul cre[tin înc\
din primele veacuri [i care nu st\tea în leg\tur\ cu zilele de post
[i ajunare, ci era o consecin]\ fireasc\ a celebr\rii Euharistiei duminica, urmat\ de p\strarea [i împ\rt\[irea constant\ cu Darurile
Înaintesfin]ite. Cu siguran]\, împ\rt\[irea se desf\[ura în cadrul rânduielii personale de rug\ciune. Este vorba, a[adar, de o cuminecare cu Darurile Înaintesfin]ite, dar nu legat\ de Postul Mare. Este
suficient s\ vedem ce spune Sfântul Vasile cel Mare: „Desigur c\
împ\rt\[irea zilnic\ [i hot\rârea de a primi zilnic Sfântul Trup [i Sânge
al lui Iisus Hristos este un lucru bun [i folositor, c\ci El Însu[i o
spune limpede: «Cel ce m\nânc\ trupul Meu [i bea sângele Meu
are via]\ ve[nic\» (Ioan 6, 54). To]i c\lug\rii care locuiesc în pustie, unde nu se g\se[te preot, p\streaz\ cuminec\tura acas\ la ei
[i o iau cu mâna lor proprie. La Alexandria [i Egipt, chiar [i fiecare laic are în mod obi[nuit Împ\rt\[ania la el acas\ [i se împ\rt\[e[te singur”22.
20

Pentru un studiu detaliat asupra Liturghiei Darurilor Înaintesfin]ite, a se vedea
studiul teologului Nikolai Uspensky, Slujba de sear\ în Biserica Ortodox\, traducere în limba român\ de Cezar Login, Editura Patmos, Cluj-Napoca, pp. 125-222.
21
Pr. Vasile Gavril\ (op. cit., p. 240) face o confuzie între Împ\rt\[irea cu Darurile Înaintesfin]ite [i Liturghia Darurilor Înaintesfin]ite, a[a cum este ea celebrat\
în perioada Postului Mare. Liturghia Darurilor Înaintesfin]ite nu a ap\rut pentru a
nu întrerupe ajunarea, ci datorit\ incompatibilit\]ii absolute dintre Anaforaua Euharistic\ [i zilele de Post (canonul 49 al Sinodului de Laodiceea; cf. Makarios Simonopetrinul, Triodul explicat, traducere în limba român\ de Ion I. Ic\ Jr.,
Editura Deisis, Sibiu, 2000, pp. 212-213; Alexander Schmemann, Great Lent, St. Vladimir’s Seminary Press, New York, 1969, p. 45 (Postul cel Mare, traducere în limba
român\ de A. Constantin [i L. Constantin, Editura Doris, Bucure[ti, 1998, p. 55). Altfel, s-ar fi putut celebra în fiecare zi Liturghia deplin\ unit\ cu Vecernia, f\r\ a
întrerupe ajunarea; [i a[a se procedeaz\ în Joia, Sâmb\ta Mare [i la Bunavestire,
zile în care este permis\ celebrarea Sfintei Liturghii depline. Îns\, prezen]a Liturghiei depline în aceste zile, precum [i în toate sâmbetele [i duminicile Postului
Mare nu ne permite s\vâr[irea Cununiei în niciuna dintre aceste zile.
22
Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri [i Scrisori, „Epistola 93”, în colec]ia PSB,
vol. 12, traducere în limba român\ de Teodor Bodogae, EIBMBOR, Bucure[ti,
1988, pp. 269-270.
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Un vestigiu liturgic al Împ\rt\[irii cu Darurile Înaintesfin]ite este
[i slujba de origine monahal\ ce va da na[tere Obedni]ei actuale,
slujb\ care este oficiat\ în zilele în care, din diverse motive23, nu se
s\vâr[e[te Liturghia deplin\, [i în cadrul c\reia poate avea loc împ\rt\[irea cu Darurile Înaintesfin]ite24. Astfel, rânduiala descris\ de
Sfântul Simeon al Thessalonicului nu trebuie s\ ne surprind\, fiindc\
în tradi]ia bizantin\ împ\rt\[irea cu Darurile Înaintesfin]ite rezervate de la o Liturghie precedent\ avea loc [i la Cununie, [i la alte
ocazii solemne; de pild\ la încoronarea împ\ra]ilor bizantini, la
numirea demnitarilor publici. În codicele Barberini Gr. 336, ne
este descris\, spre exemplu, ceremonia încoron\rii împ\ratului bizantin. Pe Sfânta Mas\ sunt a[ezate hlamida [i coroana; patriarhul
st\ înaintea analogului, iar înapoia sa cel ce urmeaz\ a fi încoronat.
Se roste[te o rug\ciune, dup\ care îndat\ îl îmbrac\ cu hlamida.
Urmeaz\ salutul: „Pace tuturor!”, o rug\ciune a plec\rii capetelor
[i împ\rt\[irea cu Darurile Înaintesfin]ite25. O rânduial\ similar\ era
întâlnit\ [i la numirea demnitarilor bizantini (cezari, arhon]i, patricieni)26. Tot astfel, în numeroase manuscrise, în linii mari, Cununia avea rânduiala de ast\zi, dar p\stra integrat\, la locul potrivit,
împ\rt\[irea cu Darurile Înaintesfin]ite. Oficiul se deschidea cu
binecuvântarea euharistic\ (Binecuvântat\ este Împ\r\]ia...)27; urma
23

Spre exemplu, Tipicul Mare al Sfântului Sava prevede Obedni]a chiar [i în
Duminica Pa[tilor – „dac\ va fi vreo oarecare mare nevoie” –, în cazul în care nu
se putea celebra Liturghia (Sfântul Sava cel Sfin]it, Tipicon, Editura Bucovina
istoric\, Suceava, p. 538).
24
A se vedea Juan Mateos, Un Horologhion inedit de Saint Sabas. Le codex
sinaitique grec. 863 (IX siecle), Vatican, 1964, pp. 54-55; cf. Nikolai Uspensky,
op. cit., pp. 138-145.
25
Codicele Barberini Gr. 336, ed. cit., pp. 178-179 (traducere în limba român\ de Ioan I. Ic\ Jr., op. cit., pp. 988-989); cf. Constantin VII Porfirogenetul, Le
Livre de Ceremonies, Livre II, A. Vogt, Paris, 2006, p. 13.
26
A se vedea: Miguel Arranz, L’Eucologio Constantinopolitano agli inizi del
secolo XI, Editura Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 1996, p. 339.
27
Aceast\ binecuvântare nu este caracteristic\ Tainelor, ci era rostit\ în deschiderea tuturor slujbelor cultului catedral: Vecernia, Pannychisul (o Pavecerni]\
solemn\), Utrenia, Ceasurile [i Liturghia; a se vedea, spre exemplu, Nikolai Uspensky,
op. cit., p. 90 (Vecernia); Alexandru Dmitrivski, Opisanie, II, pp. 13-15 (Pannychisul),
cf. J. Meteos, Typicon, II, pp. 204-209; Sf. Simeon al Thessalonicului, De sacra
pecatione, P.G. 155, 636C (Utrenia). Dintre aceste slujbe, în ritul bizantin actual doar
Liturghia a p\strat caracterul catedral, motiv pentru care se deschide cu binecuvântarea mare. Aceast\ binecuvântare este cerut\ în unele manuscrise [i pentru
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ectenia mare, cu cereri speciale, cele trei rug\ciuni, încununarea,
pericopele scripturistice, ecteniile întreit\ [i a cererilor, apoi rug\ciunea „Tat\l nostru...”, dup\ care preotul, luând Potirul cu Sfintele Taine p\strate de la Liturghia precedent\, zicea cu glas mare:
„S\ lu\m aminte! Cele mai înainte sfin]ite Sfinte, sfin]ilor!”. Strana
cânta îndat\: „Unul Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos...”, iar preotul
îi împ\rt\[ea pe miri, în timp ce se cânta chinonicul (priceasna):
„Paharul mântuirii...”, apoi binecuvânta paharul de ob[te28, le d\dea
s\ guste din el [i urma rânduiala Cununiei, pân\ la sfâr[it.

4. Despre asocierea [i combinarea Cununiei cu Liturghia
Euharistic\ deplin\
Cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos adresate lumii prin dialogul
S\u cu ucenicii sunt l\muritoare pentru a în]elege rolul Euharistiei
în via]a Bisericii: „Eu sunt Pâinea cea vie care S-a pogorât din cer.
Cine m\nânc\ din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar Pâinea pe
care Eu o voi da pentru via]a lumii este Trupul Meu (...) Adev\rat,
adev\rat zic vou\, dac\ nu ve]i mânca trupul Fiului Omului [i nu
ve]i bea sângele Lui, nu ve]i avea via]\ în voi. Cel care m\nânc\
trupul Meu [i bea sângele Meu r\mâne întru Mine [i Eu întru el”
(Ioan 6, 51, 53-56). Dac\ prin celelalte Sfinte Taine ni se împ\rt\[e[te Sfântul Duh, prin care avem înfierea dumnezeiasc\ [i harul
mântuitor, prin Euharistie ne împ\rt\[im cu Însu[i Domnul nostru
Iisus Hristos în stare de jertf\ [i înviere, f\r\ de care nu putem avea
p\rt\[ie cu El [i, în consecin]\, nu putem dobândi mântuirea. Toate
actele liturgice, [i cu atât mai mult Euharistia, „nu pot fi socotite ca
o reprezentare sau ca chipuri ale operei de mântuire a lui Iisus Hristos,
Liturghia
LiturghiaDarurilor
DarurilorÎnaintesfin]ite
Înaintesfin]itedin
dinPostul
Postul Mare
Mare (cf.
(cf. Makarios Simonopetritul,
op. cit., p. 217), datorit\ faptului c\ în cadrul acestei slujbe avea loc Împ\rt\[irea,
Botezul, Mirungerea (atunci când se s\vâr[e[te separat de Botez, la primirea schismaticilor – Evhologhion, Bucure[ti, 1926, p. 534) [i Cununia. Introducerea acestei
binecuvânt\ri în cadrul Maslului este un adaos târziu (de la începutul secolului al
XX-lea), întâlnit mai ales în spa]iul liturgic românesc, fiind aproape necunoscut
Evhologhioanelor grece[ti, Trebnicelor slavone [i Molitfelnicelor române[ti de pân\
XIX-lea
se vedea
[i Paul
Mayendorff,
anointing
of the
Sick,
la sfâr[itul
sfâr[itul sec.
sec. alXIX
(a se (a
vedea
[i Paul
Mayendorff,
The The
anointing
of the
Sick,
St.
St.
Vladimir’s
Seminary
Press,
Crestwood,
New
York,
2009).
Vladimir’s
Seminary
Press,
Crestwood,
New
York,
2009).
28
Paharul de ob[te presupune folosirea vinului ([i a pâinii), fiind „echivalentul”
anafurei de la Sfânta Liturghie (John Meyendorff, op. cit., p. 28).
27
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a[a cum sunt riturile din vechile culte de misterii. Ele trebuie socotite ca forme de exprimare a lucr\rii mântuitoare s\vâr[ite în ea,
nu chipuri de privit; ca forme sensibile în care se împline[te lucrarea nev\zut\ a lui Iisus Hristos. Prin ele se arat\ credin]ei Iisus
Hristos Însu[i, prezent [i lucr\tor prin Duhul”29. De aceea, pentru
Sfântul Ioan Gur\ de Aur nu exist\ numai o identitate de scop [i de
s\vâr[itor între Cina cea de Tain\ [i Jertfa Euharistic\, ci [i o identitate de loc: „Pe Sfânta Mas\ nu este ceva mai pu]in. C\ci nu a f\cut-o pe aceea Dumnezeu [i pe aceasta omul, ci [i pe aceasta tot
Dumnezeu. Îns\[i aceasta este cea pe care Iisus Hristos o înconjura
cu Sfin]ii Apostoli atunci. De acolo au ie[it la Muntele M\slinilor”30.
Biserica Îl prime[te pe Dumnezeu în ea, prin sfin]irea ei de c\tre
arhiereu, ca împlinitor al lucr\rii Sale mântuitoare, soteriologice, iar
„Sfânta Mas\ este mormântul din care ni se arat\ Trupul [i Sângele S\u, jertfit în chipul pâinii [i al vinului. Dar tot ea este masa
Cinei celei de Tain\ [i Tronul Ceresc pe care S-a a[ezat Hristos Cel
jertfit, ca Miel [i înjunghiat... Dar jertfa este implicat\ în na[terea lui
Hristos ca om. De aceea, Sfânta Mas\ este [i iesle. Hristos Se afl\
pe Sfânta Mas\ cu toate actele Sale mântuitoare recapitulate. C\ci
numai a[a ne mântuie[te”31. Acum putem spune c\ Euharistia nu „preînchipuie” ceva, ci descoper\ totul [i împ\rt\[e[te pe Hristos tuturor32.
Mai nou, s-a încercat o combinare a Cununiei cu Sfânta Liturghie,
tip\rit\ într-un Arhieraticon grecesc din anul 199433. Aceast\ structur\
29

Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Omilii la Matei, „Omilia 825”, traducere în limba
român\ de pr. prof. dr. Dumitru Fecioru, în colec]ia PSB, vol. 23, Bucure[ti,
1994, p. 936.
30
Pr. prof. dr. Dumitru St\niloae, op. cit., p. 47.
31
Alexander Schmemann, op. cit., p. 50.
32
Mai pu]in Taina Spovedaniei, care începe cu „Binecuvântat este Dumnezeul
nostru”, aceasta constituind o tem\ de cercetare pentru viitor.
33
Pr. Vasile Gavril\, op. cit., p. 252, afirm\ c\ aceast\ rânduial\ este men]ionat\ [i de Sfântul Nicodim Aghioritul, c\tre sfâr[itul secolului al XVIII-lea. Chiar
dac\ este a[a, rânduiala r\mâne de dat\ relativ recent\. Afirma]ii similare întâlnim în Ioannis Foundoulis, Dialoguri liturgice, vol. I, traducere în limba român\
de Vasile Manolache, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2008, pp. 124-126; vol. II, traducere în limba român\ de Sabin Preda, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 2009, pp. 109111, îns\ nici aici autorul nu aduce m\rturii conving\toare pentru ipotezele prezentate. Mai mult, nu toate formularele liturgice grece[ti reprezint\ „originale”,
fiind întâlnite numeroase „inova]ii” în c\r]ile de cult grece[ti, tip\rite în ultimele
dou\ veacuri.
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presupune a[ezarea mirilor înaintea icoanei Mântuitorului, înlocuirea antifoanelor obi[nuite ale Liturghiei cu Psalmul 127, al Cununiei, împ\r]it în trei p\r]i34, înlocuirea rug\ciunilor antifoanelor
cu cele trei rug\ciuni din deschiderea slujbei Cununiei, încununarea înainte de cântarea „Sfinte Dumnezeule...”, iar la „Heruvic”,
mutarea mirilor înaintea icoanei Maicii Domnului. Mirii sunt împ\rt\[i]i primii, iar dup\ rug\ciunea Amvonului se zice partea r\mas\ din Cununie, urmat\ de un apolis, pomenind întâi Nunta din
Cana Galileei [i, dac\ este duminic\, [i Învierea. Aceast\ structur\
con]ine o serie de inadverten]e care contrazic manuscrisele liturgice p\strate, precum [i întreaga evolu]ie istoric\ a Liturghiei Cuvântului, în cadrul c\reia genereaz\ cele mai multe schimb\ri35. În cele
ce urmeaz\, dorim s\ le analiz\m pe cele mai importante:
a. Creeaz\ dintr-un singur psalm (Ps. 127) trei antifoane36 (o
ac]iune liturgic\ for]at\ [i lipsit\ de logic\), când este binecunoscut
faptul c\ structura unit\]ii liturgice a celor trei antifoane presupune existen]a obligatorie a trei psalmi diferi]i37. În cadrul Cununiei,
Psalmul 27 este un imn procesional, echivalent celui de al treilea
antifon al Liturghiei, care înso]e[te intrarea în biseric\ a mirilor,
înso]i]i de preot, dup\ ce logodna s-a s\vâr[it în pronaos.
34
John Meyendorff, op. cit., pp. 49-50, prezint\ o rânduial\ cvasisimilar\, îns\
doar ca „propunere” liturgic\. Cea de-a doua variant\ prezentat\, de omitere
complet\ a celor trei antifoane „dup\ modelul Liturghiilor s\vâr[ite, unite cu Vecernia, din ajunul marilor praznice, nu este nici ea viabil\, dat fiind contextul istoric. Liturghiile unite cu Vecernia fac parte din marea priveghere a celor mai vechi
praznice cre[tine, la care, din cauza ajun\rii, Liturghia se s\vâr[ea seara, dup\
Vecernie, unit\ cu aceasta. S\ nu uit\m c\ nici m\car în perioada în care se f\ceau numeroase botezuri în ajunul marilor praznice (ex. în Sâmb\ta Mare), slujba
Botezului nu era combinat\ cu cea a Liturghiei, ci se desf\[ura înainte de începutul acesteia, sau în paralel cu partea ini]ial\ a Sfintei Liturghii.
35
Pentru evolu]ia am\nun]it\ a Liturghiei Cuvântului, cu studiul majorit\]ii
manuscriselor cunoscute pân\ la acea dat\, a se vedea Juan Mateos, Celebrarea
Cuvântului în Liturghia Bizantin\, traducere în limba român\ de Cezar Login,
Editura Rena[terea, Cluj-Napoca, 2007. Acest studiu exhaustiv al Liturghiei Cuvântului nu pomene[te nimic cu privire la existen]a în manuscrise a unei asemenea rânduieli.
36
Mai mult decât atât, cele trei antifoane create au fiecare câte trei stihuri, fiind
binecunoscut faptul c\ antifoanele mici au întotdeauna patru stihuri.
37
Juan Mateos, Celebrarea…, pp. 49-53 [i 71-75. A se vedea [i Tipiconul Marii
Biserici din Constantinopol (sec. al X-lea) în Idem, Le Typicon de Grande Eglise,
Vol. I-II, Roma, 1962-1963.
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b. Duce la suprimarea celor trei rug\ciuni ale antifoanelor, rug\ciuni care au un profund caracter comunitar, eclezial38, cunoscute din secolul al VIII-lea39, dar cu siguran]\ mult mai vechi40, pe
când, în aceea[i perioad\ ([i chiar în acela[i manuscris) aveam
doar o singur\ rug\ciune a Cununiei (cea de-a treia din formularul actual), care se refer\ strict la miri [i la c\s\torie, având un
caracter particular.
c. Altereaz\ structura Intr\rii mici, introducând aici încununarea
mirilor41 [i înlocuie[te rug\ciunea ecteniei întreite cu rug\ciunea a
patra a Cununiei, care nu este altceva decât o veche rug\ciune a
apolisului, stând în leg\tur\ cu ectenia cererilor, iar nu cu ectenia
întreit\42. În sfâr[it, dubla fraz\ introductiv\ a otpustului, pomenind atât Nunta din Cana Galileei, cât [i Învierea, pe al doilea loc,
contravine structurii [i logicii otpustului, având în vedere c\ duminica, chiar atunci când ne afl\m în perioada festiv\ a unuia dintre
marile praznice ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos (cu excep]ia
zilei de praznic îns\[i), fraza introductiv\ a otpustului men]ioneaz\ doar „Învierea” [i nimic altceva43.
Îns\, trecând peste complexitatea acestui mod de combinare a
celor dou\ slujbe [i peste suprimarea unor rug\ciuni ob[te[ti, r\mâne provocarea ecleziologic\ a acestei „Liturghii a Cununiei”, care
nu face altceva decât s\ deschid\, a[a cum am ar\tat, o poart\ spre
38

Cf. Alexander Schmemann, Euharistia – Taina Împ\r\]iei, traducere în
limba român\ de Boris R\duleanu, Editura Bonifaciu, Bucure[ti, 2003, p. 74.
39
Codicele Barberini gr. 336, ed. cit., pp. 57-58.
40
Juan Mateos, Celebrarea…, p. 63.
41
În nici un caz nu se poate face o analogie cu hirotonia arhiereului, care este
hirotonit dup\ „Sfinte Dumnezeule...”, vechiul antifon al intr\rii. Hirotonia arhiereului se face în acest moment datorit\ rolului s\u în conducerea Sinaxei Euharistice care urmeaz\. {i în cadrul tunderii în monahism, partea ini]ial\ a Liturghiei
nu este alterat\, ci se cânt\ antifoanele cu rug\ciunile lor, iar la Vohod se intercaleaz\ rânduiala tunderii (M. Arranz, op. cit., p. 403); nu este vorba de o „amestecare”
a dou\ slujbe, r\spândind rânduiala tunderii de-a lungul întregii Liturghii.
Tunderea în monahism se face în acest moment, înainte de intrare, datorit\
faptului c\ atunci venea proestosul în biseric\, pentru oficierea Euharistiei.
42
Într-un urm\tor pas, vom asista, oare, [i la înlocuirea Rug\ciunii punerii
înainte – o veche rug\ciune de acces la altar –, parte integrant\ din formularul
euharistic? Tot aici, acela[i Arhieraticon prevede mutarea mirilor înaintea icoanei
Maicii Domnului (ca la hirotesia în ipodiacon).
43
Cf. Nikolai Uspensky, op. cit., pp. 52-69.
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apari]ia unor „Liturghii tematice”, particulare. În sfâr[it, chiar [i în
aceste condi]ii, poate ne-ar fi destul de u[or de acceptat sau de
trecut cu vederea un caz unic de-a lungul unui an bisericesc. Îns\
ar trebui s\ punem problema [i altfel: Ce am face dac\ ar trebui
s\ combin\m Liturghia cu Cununia în fiecare duminic\ sau praznic de-a lungul întregului an44, ducând astfel la suprimarea definitiv\ a unor elemente deosebit de stabile ale Liturghiei Cuvântului? Iar dac\ am avea de oficiat mai multe cununii într-o singur\ zi,
pe ce criterii „duhovnice[ti” am stabili care dintre ele urmeaz\ s\ fie
inclus\ în Sfânta Liturghie?

5. Câteva concluzii [i încheiere
Sfânta Liturghie, în sensul larg al termenului, desemnând întregul cult, este asemenea unui organism viu ce sufer\ modific\ri
subtile. Orice încercare de a „amu]i” complet creativitatea liturgic\, în favoarea unei uniformit\]i absolute ori a unui rubricalism
steril, „încremenit”, nu poate fi nociv\. Dar aceasta nu înseamn\
c\ trebuie s\ c\ut\m inova]ia ori exoticul cu orice pre], producând [i provocând modific\ri majore de form\, dar [i de fond, în
cadrul cultului. Dar, mai cu seam\, nu se poate ignora logica liturgic\ [i pastoral\ precum [i evolu]ia istoric\ natural\ a rânduielilor.
Acela[i lucru se poate spune [i în privin]a restabilirii raportului
dintre Cununie [i Împ\rt\[anie. Astfel, dac\ se dore[te restabilirea
sau reabilitarea vechii leg\turi dintre Cununie [i Euharistie, acolo
unde este posibil din punct de vedere canonic45, în loc s\ se creeze
structuri [i combina]ii noi ar fi mult mai u[or s\ se foloseasc\ cu
seriozitate formularul actual46, rodul [i fructul experien]ei milenare a Bisericii, a[a cum a fost el alc\tuit, formulat [i folosit vreme
de mai bine de opt veacuri, ca o form\ de Liturghie a Darurilor Înaintesfin]ite, împ\rt\[irea mirilor – cu Sfintele Taine p\strate de la
44
Trebuie avut în vedere [i faptul c\ la unele biserici parohiale ori la catedrale
se celebreaz\ numeroase Cununii în fiecare duminic\ [i sâmb\t\.
45
În cazul celei de a doua [i a treia c\s\torii, ori în cazul c\s\toriilor mixte canoanele opresc de la Sfânta Împ\rt\[ire [i, prin urmare, împ\rt\[irea nu este îng\duit\ (John Meyendorff, op. cit., p. 43).
46
Adic\ f\r\ abrevieri masive, care adesea reduc Cununia la un simulacru de
slujb\, care dureaz\ uneori mai pu]in de cincisprezece minute.
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Liturghia care a precedat Cununia47 – f\cându-se, la momentul potrivit, dup\ rug\ciunea „Tat\l Nostru...”, în timp ce se cânt\ Chinonicul „Paharul mântuirii voi lua [i numele Domnului voi chema”
(Ps. 115, 4), urmat\ apoi de gustarea din paharul de ob[te. Îns\,
trebuie avut în vedere [i faptul c\ orice schimbare a formularelor de
cult, chiar [i revenirea la unele forme preexistente, dar ie[ite din
uz, poate fi operat\ doar cu aprobarea Sfântului Sinod, iar nu ca
urmare a unor „ini]iative” personale.
Pe lâng\ evolu]ia fireasc\, istoric\, în spirit evanghelic [i patristic, Sfânta Euharistie nu a suferit transform\ri, ea r\mânând în
continuare via]a Bisericii; numai în]elegerea ei a suferit modific\ri
[i transform\ri, atât în plan teoretic, cât [i în plan practic. De
aceea, atât teologia academic\, universitar\, elevat\ [i elaborat\,
cât [i practica liturgic\ au datoria de a-i descoperi locul central [i
de a rezolva criza liturgic\ în care se afl\ întreaga Biseric\. Pentru
con[tientizarea atât a slujitorilor, sacerdo]ilor, cât [i a credincio[ilor asupra importan]ei [i locului Euharistiei se impune revenirea
la rostirea rug\ciunilor, cel pu]in a anaforei, cu voce tare, implicarea cre[tinilor în via]a Bisericii [i s\vâr[irea tuturor celorlalte
Sfinte Taine în strâns\ leg\tur\ cu Jertfa Euharistic\. Sfânta Euharistie nu trebuie redus\, a[a cum se întâmpl\ adesea, nici la func]ia
unei simple rug\ciuni „de pomenire” a celor vii, pentru s\n\tate, ori
pentru „rezolvarea anumitor probleme”, [i a celor adormi]i pentru
a beneficia de bun\voin]a divin\, nici la func]ia simbolic\ de înlocuire ori substituire, ci trebuie în]eleas\ ca Tain\ a Tainelor [i
Taina vie]ii ve[nice, fapt pentru care în via]a liturgic\ a Bisericii ea
r\mâne miezul acesteia, Taina de referin]\, fa]\ de care în special
sfin]i]ii slujitori ai altarelor sacre trebuie s\ aib\ o aten]ie deosebit\. Iat\ cum sf\tuia pe slujitorii Sfintelor Altare unul dintre marii
duhovnici ai Bisericii noastre, din ultimele decenii ale secolului
trecut: „S\ fim cu mare aten]ie cui [i cum d\m Sfânta Împ\rt\[anie,
c\ mare r\spundere avem în fa]a lui Dumnezeu. Nici prea rar, nici
prea des. S\ ]inem seama, pe cât se poate, de sfintele canoane [i
de practica p\rin]ilor iscusi]i de ast\zi”48.
47

Potrivit Molitfelnicului, Cununia se face dup\ otpustul Sfintei Liturghii (vezi:
Molitfelnic, EIBMBOR, Bucure[ti, 1998, p. 64).
48
P\rintele Ieroschimonah Paisie Olaru de la Schitul Sihla, în vol. Duhovnici
Români contemporani, Editura Bizantin\, Bucure[ti, 1999, p. 214.
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Enun]ând, în cele din urm\, câteva concluzii, vom afirma [i sublinia c\ via]a în Iisus Hristos o dobândim prin Sfintele Taine, care
î[i au baza în Taina originar\ sau Taina Tainelor care este Domnul
[i Mântuitorul nostru Iisus Hristos; dar, recunoa[tem cu to]ii c\
cea mai plin\ de mister dintre toate Tainele este Dumnezeu-Omul,
Iisus Hristos [i dup\ El este Euharistia [i Biserica. Prin Botez, Mirungere [i Euharistie ne încorporeaz\ în Sine în Trupul S\u tainic –
Biserica, ne ridic\ la comuniunea cu Sine, a[ezându-ne în intimitatea Sa, d\ruindu-ne infinita [i nem\rginita Sa bog\]ie duhovniceasc\ prin care putem s\ cre[tem neîncetat „pân\ la m\sura
b\rbatului des\vâr[it, a vârstei deplin\t\]ii lui Iisus Hristos” (Efeseni 4, 13).
Prin urmare, în fiecare Sfânt\ Tain\, Iisus Hristos ni Se d\ruie[te cu o lucrare a Sa; în Euharistie, îns\, ni Se d\ruie[te cu Însu[i
Trupul [i Sângele S\u, deplin penetrate de Duhul Lui [i prin Care
ne spiritualizeaz\ [i pe noi, având acordul voin]ei noastre libere.
Euharistia este Taina care-L extinde pe Iisus Hristos în noi, sau prin
care suntem noi asimila]i la umanitatea Sa pream\rit\ prin Înviere
[i În\l]are. Aceast\ extindere a lui Iisus Hristos în noi constituie
Biserica – o comunitate de persoane unite între ele prin acela[i Trup
[i Sânge ale lui Hristos, pline de Duhul Sfânt. Biserica este, astfel,
constituit\ ca o comunitate concret\, vizibil\, a oamenilor cu Dumnezeu prin Iisus Hristos în Duhul Sfânt, [i are, la rândul ei, puterea sacramental\ de a-L extinde mai departe pe Iisus Hristos în al]i
oameni, prin organele alese [i sfin]ite de Hristos Însu[i în ea [i pentru ea, prin Duhul Lui Cel Sfânt, ad\ugând Trupului S\u noi m\dulare. De asemenea, puterea sacramental\, sfin]it\ [i sfin]itoare a
Bisericii izvor\[te tot prin puterea lui Hristos Cel s\l\[luit în ea prin
Duhul Sfânt. Euharistia [i Biserica sunt dou\ realit\]i nedesp\r]ite,
într-o continu\ [i indisolubil\ leg\tur\, una implicând-o pe cealalt\,
una fiind condi]ie a celeilalte, iar în amândou\ este prezent Acela[i Iisus Hristos prin Trupul Lui, deplin pnevmatizat, atr\gând toate
m\dularele [i membrele Sale spre în\l]imea la care Se afl\ El.
A[adar, importan]a [i semnifica]ia Euharistiei sunt fundamentale [i maxime pentru via]a omului, pentru via]a lumii, c\ci ea
este unirea cea mai înalt\ care se poate realiza între om [i Domnul nostru Iisus Hristos, cu Dumnezeu, în Împ\r\]ia Sa. Dumnezeiasca Împ\rt\[anie din cadrul Sfintei Liturghii care se s\vâr[e[te
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în Biseric\ pentru credincio[i ne une[te cu Iisus Hristos [i pe noi
unii cu al]ii, deoarece to]i credem în Unicul Hristos, Care este, ieri,
azi [i în veci, Acela[i [i prin Care ne împ\rt\[im cu acelea[i Sfinte
Taine. Ea este Tain\ a Bisericii [i a unit\]ii Bisericii, fiindc\ în ea se
pecetluie[te unitatea de credin]\, încununând Liturghia Cuvântului. Ea sus]ine cre[terea permanent\ a cre[tinilor în Hristos, în
Trupul S\u tainic – Biserica –, în comuniunea iubirii cu Iisus Hristos
[i între ei, Euharistia fiind prin aceasta un sacrament al împ\c\rii49,
al iubirii [i al unit\]ii profunde a oamenilor în Iisus Hristos, al mântuirii în El [i prin El, a[a dup\ cum am mai spus în acest studiu.
Unitatea cre[tin\ trebuie s\ se r\sfrâng\ asupra lumii întregi, pentru ca s\ se preg\teasc\, în acest chip, unitatea eshatologic\ pe
care Sfânta Împ\rt\[anie o prefigureaz\, Împ\r\]ia lui Dumnezeu
cea ve[nic\, pe care o pregust\m înc\ din via]a aceast\ terestr\ [i
care nu este o comuniune uman\, ci o unitate în Dumnezeu, în plenitudinea adev\rului [i în bucuria Împ\r\]iei50. Aceast\ concep]ie
ar trebui s\ asigure ecumenicitatea sau gândirea [i mi[carea ecumenic\ Bisericii cea una, dup\ cum [i Iisus Hristos – Adev\ratul
Dumnezeu – doar Unul este!
Încheiem cu constatarea c\ Euharistia actualizeaz\ într-un dinamism convergent, spre plenitudinea existen]ei, marile poten]ialit\]i
umane care semnific\ [i simbolizeaz\ ceea ce trebuie s\ devin\
lumea, adic\ o d\ruire [i un imn de laud\ aduse, neîncetat, Creatorului; o comuniune universal\ în Trupul lui Iisus Hristos, o împ\r\]ie a drept\]ii, a iubirii [i a p\cii în Duhul Sfânt, pentru unitatea
[i mântuirea tuturor în Iisus Hristos Domnul [i prin Iisus Hristos,
ajungând, astfel, la des\vâr[irea noastr\ cu ajutorul Sfintei Euharistii, c\reia îi descoperim, în acest fel, valoarea duhovniceasc\ de
nepre]uit.

49

Pr. dr. Gheorghe Petraru, Euharistia – Taina Unit\]ii Bisericii [i a mântuirii în Hristos, în „Mitropolia Moldovei [i Sucevei”, anul LIX, nr. 10-12 (1983),
p. 642.
50
Pr. prof. Dumitru St\niloae, Leg\tura între Euharistie [i iubirea cre[tin\…,
p. 33.
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The report and the unity of the Divine Eucharist
and the Sacrament of Matrimony
PhD. Cand. Stelian GOMBO{
This study wants to point out and to underline once again the
importance of Holy Communion in the faithful life; without which
they cannot purify themselves, nor redempt from a spiritual point
of view.
The material presented also emphasizes the sacred value of
this unbloody sacrifice, which is Holy Communion, a sacrifice
brought by Our Lord Jesus Christ, who brings Himself for us and
for our redemption, thus reminding us of His Sacrifice on Golgotha, but in a spiritual way, in and through the Church which we
make up and must obey and which is actually led by Jesus ChristIts founder.
This material reveals the unbreakable and reciprocal relationship between Holy Eucharist and Church, between Holy Communion
and the other Holy Mysteries of the church, as a source of the
holy blessing of the saints over people. It emphasizes the role of
Holy Eucharist which makes possible both the communion between God – Jesus Christ, the human – and people but also the communion between people who are the members of the church and
who make up its Body, as Jesus Christ is its Head.
This study is based on different quotations from The Holy Bible,
whose role is to emphasize those mentioned in it, and which are
part of the spiritual treasure of the Church, as well as the Church
is blessed by Jesus Christ through its servants: the priests. This
precious treasure, from a spiritual point of view, which is Holy
Eucharist, provides us all eternal life in the Kingdom of Heavens.

