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CREA}IA CA EUHARISTIE ~N CANONUL CEL MARE 

AL SF+NTULUI ANDREI CRITEANUL

Drd. Alexandru PRELIPCEAN

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul este `n Teologia

patristic\ româneasc\ `nc\ neexplorat la adev\rata sa valoare. Aceast\

realitate ne-a determinat s\ ne oprim asupra unei singure teme

descris\ atât de bine de opera autorului cretan, [i anume crea]ia.

~ntregul Canon poate fi considerat, pe buna dreptate, o sintez\ a

imnografiei cre[tine despre crea]ie [i om, al\turi de restaurarea

crea]iei [i a omului ̀ n [i prin Persoana Mântuitorului Iisus Hristos. 

De[i cei mai mul]i teologi v\d Canonul cel Mare ca (re)des-

coperire a omului prin Taina poc\in]ei, totu[i ideea central\, con-

form c\reia crea]ia este euharistie, iar Euharistia este crea]ia trans-

figurat\, str\bate ca un fir ro[u `ntreaga oper\ a autorului cretan.

Perspective [i sursa principal\

Izvorul de cercetare al prezentului studiu va fi Canonul cel Mare

al Sfântului Andrei Criteanul. Nu vom mai reveni aici cu infor-

ma]ii care se reg\sesc deja `n multe lucr\ri din spa]iul european,

cu predilec]ie `n mediul elen [i `n cel românesc1. De ce se impune

1  Indic\m aici: Arhim. Simeon P. Koutsa, jAdamiai~o" qrh~no". JO Mevga" Kanwvn
jAndrevou tou~ Krhvth" [Plânsul lui Adam. Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Cri-

teanul], EISAGWGH-KEIMENO-METAFRAEH-SCOLIA, EKDOSEIS APOSTOLUKHS
DIAKONIAS THS EKKLHSIAS THS ELLADOS, Tesalonic, 1988, pp. 33-35; Ierom.

Sebastian Pacanu, Comentariu la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul –

dup\ izvoare grece[ti, editat de Schitul Crasna, Prahova, 1997, pp. 114-115 (este o pre-

luare a bibliografiei indicate de Koutsa); Alexandru Prelipcean, Canonul cel Mare al

Sfântului Andrei Criteanul - Aspecte tehnice (I), `n „Biserica [i lumea”, anul II (2007),

nr. 1, pp. 55-74.
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`n fond aceast\ cercetare a Canonului cel Mare [i, implicit, a im-

nografiei cre[tine? Motivele prezentei cercet\ri nu constau `n g\sirea

unui concept [i analizarea acestuia sub diferite aspecte, ci, `n pri-

mul rând, `n hermeneutica unui text al imnografiei cre[tine, pe care

simplii credincio[i nu `l consider\ un text supus „disec\rii” [i „acri-

biei” de ordin [tiin]ific, ci o rug\ciune smerit\ c\tre Creatorul su-

prem. ~ntr-o alt\ ordine de idei, tr\irea pnevmatic\ a adev\rurilor

mântuitoare – pe care Biserica le traduce adeseori prin imnografia

[i, implicit, prin cultul cre[tin – nu se rezum\ la o ideologie, ci la

tr\irea vie]ii cu [i `n Hristos. Vorbim a[adar de dou\ aspecte vi-

tale: o m\rturisire ad-intra eclezial\ [i una ad-extra eclezial\, care

porne[te din prima, `ns\ ambele având acela[i fond comun: tr\i-

rea vie]ii `n Hristos. A[adar, Biserica propune – nu impune, cum ero-

nat se crede [i se scrie – un leg\mânt care graviteaz\ `n jurul lui „`n”

Dumnezeiesc (ejn cristov). 
Titlul pe care l-am propus poate fi analizat din dou\ perspec-

tive. Prima perspectiv\ ]ine de o analiz\ dogmatic\ a textului imno-

grafic, prin descoperirea unei hermeneutici proprii duhului de

care este cuprins textul `n sine. Cea de-a doua perspectiv\ ]ine de

teologia patristic\ [i ar putea fi `n]eleas\ ca o aplicare a metodei

teologiei dogmatice la un text patristic [i liturgic. Dac\ lu\m cele

dou\ perspective ca ipoteze, putem s\ percepem acum [i miza aces-

tui studiu, [i anume: `n ce m\sur\ imnografia cre[tin\ – reprezen-

tat\ `n situa]ia de fa]\ prin Canonul cel Mare – poate fi orizontul

deschis spre `n]elegerea tainelor cre[tine? O alt\ particularitate a

mizei poate fi [i aceasta: Canonul cel Mare poate fi perceput [i `n

afara temei deja consacrate dup\ `nsu[i cognomenul s\u? Dac\ da,

`n ce m\sura?

Crea]ia ca Euharistie `n Canonul cel Mare. Idei centrale

Pentru omul modern, care [i-a schimbat atât de mult viziunea

recept\rii sensului concret al lumii, `ntreaga via]\ pare a se roti `n

jurul `ntreb\rii cu „doz\ pecuniar\”: ce `mi mai ofer\ azi lumea? S\

m\rturise[ti omului modern despre crea]ie ca mul]umire sau de-

spre crea]ia ca o liturghie cosmic\ este deja prea mult, obi[nui]i

ast\zi de-a fi mult mai pragmatici [i de-a vedea menirea vie]ii nu-

mai `n materialism. ~ntrebarea care se pune este: cum poate omul
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modern s\ vad\ crea]ia ca Euharistie? Sau: poate omul `n]elege

crea]ia, dac\ nu a `n]eles mai `ntâi Euharistia?

Teologul grec Ioannis Zizioulas, Mitropolit al Pergamului, arat\

`n mod evident c\ percep]ia asupra Euharistiei s-a schimbat adese-

ori: „Sensul Euharistiei a fost adesea gre[it `n]eles [i deformat, `n-

deosebi `n perioada Scolasticismului [...]. ~n con[tiin]a noastr\,

Euharistia a fost asociat\ unei manifest\ri a piet\]ii, pietate pe care

o consider\ un obiect, un lucru sau mijloc de a ne manifesta evla-

via sau care ne serve[te la mântuire. ~ns\ concep]ia veche despre

Euharistie nu o abordeaz\ exclusiv, nici `n principal, ca pe un lu-

cru, ci ca act, ca oficiere (liturghie – termenul acesta ortodox este

foarte semnificativ), [i mai ales ca act de adunare, ca manifestare

comun\ integral\ a `ntregii Biserici... Consider\m, de asemenea,

Euharistia ca pe o tain\ `ntre mai multe – [apte, de pild\... Euha-

ristia poate fi `n]eleas\ numai hristologic: este trupul lui Hristos...;

caracterul fundamental al Euharistiei st\ `n aceea c\ este adunare [i

act [i c\ ̀ n ea este tr\it\ `ntreaga Tain\ a lui Hristos, mântuirea lumii”2.

A[adar, tragem concluzia c\ Euharistia nu este un obiect, lucru

sau mijloc, ci ~nsu[i Hristos, Mântuitorul omului [i al lumii. Intere-

sant este de observat „aplicabilitatea” acestor informa]ii ale lui Ioan-

nis Zizioulas asupra Canonului Mare, [i anume: slujba Canonul se

oficiaz\ `n Biseric\3, este actul `ntregii Bisericii (indiferent de spa]iu),

Canonul vorbe[te la `nceput de o Tain\ [i prezint\ `n mod con-

cret Taina Dumnezeu-Omului. ~ncerc\m, `n cele ce urmeaz\, s\ apro-

fund\m aceste aspecte.

Euharistia [i Canonul cel Mare se s\vâr[esc `n lume, [i ele nu sunt

`nv\]\turi seci, f\r\ fundament, ci din contr\, slujiri eminamente de

ordin liturgic. Iat\, a[adar, c\ macro- [i microcosmosul se afl\ `ntr-o

perihorez\ liturgic\, `n care omul nu particip\ cu prinoase de vin,

de untdelemn [i de grâu, ci cu `ns\[i fiin]a sa, aflat\ `n drumul

2  Ioannis Zizioulas, Crea]ia ca Euharistie, traducere de Caliopie Papacioc, Edi-

tura Bizantin\, Bucure[ti, 1999, pp. 12-13. 
3  Interesant\ este aici pozi]ia teologului grec Panayotis Nellas: „Scopul e ca,

strân[i `n Biseric\, credincio[ii s\ se reg\seasc\ `n Casa Tat\lui, iar lumea s\ se

schimbe prin poc\in]\ [i rug\ciune [i s\ redevin\ `n Biseric\ Vechea Vatr\”. Vezi:

Panayotis Nellas, Omul – animal `ndumnezeit. Perspective pentru o antropologie

ortodox\, studiu introductiv [i traducere de diac. Ioan Ic\ jr., edi]ia a treia, Edi-

tura Deisis, Sibiu, 2002, p. 173.
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reg\sirii Creatorului suprem, prin tainele Bisericii. A[adar, Canonul

cel Mare este nu numai o simpl\ rânduial\ a Bisericii, ci [i o m\rtu-

risire a ceea ce propune Biserica, [i anume, via]a `n [i prin Hristos,

cu [i lâng\ Hristos. Mai mult decât atât, ar fi poate important s\

con[tientiz\m c\ Marele Canon nu trebuie citit doar `n aceste zile

dedicate lui4, ci [i `n afara postului, deci s\ fie o continu\ rug\-

ciune, un Canon dup\ Canon, f\când analogie aici cu expresia

Liturghie dup\ Liturghie.

Credincio[ii nu tr\iesc acum izola]i, `ntrucât ei, cei mul]i, din

multe locuri [i l\ca[uri, tr\iesc `ntr-o simfonie liturgic\, m\rturisind

[i fiind `n asentimentul textului davidic: „Miluie[te-m\, Dumne-

zeule, miluie[te-m\” (Psalmul 50, 1)5. ~ntr-o alt\ ordine de idei, prin

participarea la Canonul cel Mare, devenim contemporani auto-

rului lui [i tuturor personajelor invocate `n Canon, ne transform\m

`n martori oculari ai istoriei mântuirii. 

~ntr-o atmosfer\ de doliu duhovnicesc, `ntr-o atmosfer\ a `ntu-

nericului [i a goliciunii6, omul este rechemat s\ retr\iasc\ – prin

Canonul cel Mare – „istoria duhovniceasc\ a lumii”7. Mai mult,

aceast\ istorie duhovniceasc\ se transform\ `ntr-un agiornamento,

`n care sufletul se identific\, rând pe rând, cu personajele invocate

`n Canon. 

Canonul vorbe[te la `nceput de o Tain\, pe care o prezint\ `n

mod concret: Taina Dumnezeu-Omului, [i tainele Bisericii. Obi[-

nui]i a considera doar Taina poc\in]ei (m\rturisirii) specific\ operei

fundamentale a autorului cretan [i c\ totul graviteaz\ `n jurul

conceptului de metavnoia8, textul Canonului ne arat\ [i alte Taine

4  Ne referim aici la primele patru zile ale primei s\pt\mâni din Postul Mare,

când Canonul este citit `n patru p\r]i, [i la Joia s\pt\mânii a cincea, când se ci-

te[te integral.
5  ~n originalul din PG, textul nu este `nso]it de acest stih. Este posibil ca el s\

fi fost inserat ulterior de imnografi, pentru a introduce atmosfera de poc\in]\.
6  Panayotis Nellas, op. cit., p. 172.
7  Alexander Schmemann, „C\l\toria Postului. 1. ~nceputul: Canonul cel Mare”,

`n: Postul cel Mare, traducere de Andreea [i Lauren]iu Constantin, edi]ia a doua,

Editura Doris, Bucure[ti, 1998, p. 81.
8 Termenul de fa]\ este `ntâlnit `n Canon `n 46 de contexte (PG 97, 1332C;

PG 97, 1336B; PG 97, 1332C; PG 97, 1333B; PG 97, 1333C; PG 97, 1336B; PG 97,

1332A; PG 97, 1336C; PG 97, 1337D; PG 97, 1341B; PG 97, 1341C; PG 97, 1349A;

PG 97, 1349C; PG 97, 1352B-C; PG 97, 1353B; PG 97, 1365A; PG 97, 1368C; PG 97,
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ale Bisericii, `n mod direct9. Totu[i taina cea mai mare pe care o

rezum\ atât de frumos Andrei Criteanul este Taina mântuirii noas-

tre prin Fiul lui Dumnezeu. Prin [i `n Hristos, omul [i lumea nu

se desfiin]eaz\, ci primesc re`nnoirea mântuitoare, astfel `ncât cel

vechi devine Cel nou, f\r\ ca omul s\ dispar\ sau s\ se schimbe,

ci `ndumnezeindu-se, f\r\ a `nceta vreo clip\ de a-[i pierde carac-

terul de om. Ca o curiozitate, deja din cântarea a opta a Cano-

nului `ncep imaginile neotestamentare, totul gravitând de acum

`nainte `n jurul persoanei lui Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu. 

Crea]ia [i omul nu tr\iesc starea de opozi]ie, ci ambele sunt

p\r]i constitutive ale aceleia[i realit\]i unitare, care vine [i merge

la Dumnezeu. Mai mult de atât, cerul [i p\mântul devin martori [i

m\rturisitori ai poc\in]ei umane10. 

Canonul cel Mare arat\ pe Dumnezeu-Iahve al Vechiului Le-

g\mânt, dar [i pe cel al Noului Testament. El creioneaz\ fin posi-

bilitatea omului de a se mântui prin lep\darea hainelor de piele

(dermavtinoi citwvne")11, a[adar prin `ndep\rtarea de starea p\c\-

toas\, [i ridicarea la starea de dumnezeu prin har. Pe de alt\ parte,

textul imnografic `l re`ncadreaz\ pe om `n linia posibilit\]ii `ntâl-

nirii directe cu Dumnezeu, fa]\ c\tre fa]\, prin salvarea din izo-

larea propriei gândiri, conform c\reia Dumnezeu nu exist\ sau nu

Se mai poate oferi nou\, sau nu mai poate fi `n]eles. 

8 1369A; PG 97, 1372B; PG 97, 1376A; PG 97, 1376B; PG 97, 1376C; PG 97, 1377A;

PG 97, 1377B; PG 97, 1381A; PG 97, 1381B; PG 97, 1381C; PG 97, 1385A). Pe lâng\

acest termen extrem de utilizat, Sfântul Andrei Criteanul folose[te [i al]i termeni cu

referire la poc\in]\, precum: ejxomolovghsi" (a m\rturisi), ejxaggevlw (a binevesti),

katavnuxi" (ew", hJ, `n]ep\tur\, pi[c\tur\, sentiment sfâ[ietor, durere [i, `n extensie,

cu umilin]\) [i ejpistrefhv (de la ejpistrevfw – a `ntoarce spre, a `ndrepta spre, a se

`ntoarce spre, a se converti). Despre aceste aspecte, vezi pe larg studiile semnate

de Alexandru Prelipcean: Sensul [i `ntrebuin]area conceptului de metanoia `n Ca-

nonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, `n „Anuarul Facult\]ii de Teologie

Ortodox\ din Universitatea Bucure[ti”, anul 7 (2007), pp. 641-663; Sensul poc\-

in]ei reflectat `n Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, `n „Vestitorul

Ortodoxiei”, anul XVII, nr. 397, 15 martie 2007, p. 5; Canonul cel Mare – poarta spre

reg\sirea adev\ratului sine, `n „Ziarul Lumina”, 2 martie 2009, p. 8.
9  De exemplu, Taina Sfintei Euharistii. Vezi: PG 97, 1349D; PG 97, 1351A; PG 97,

1360A etc.
10  „Ia aminte, cerule, [i voi gr\i; p\mântule, prime[te `n urechi glasul celei ce se

poc\ie[te lui Dumnezeu” (PG 97, 1336D).
11  PG 97, 1337A.

1369A; PG 97, 1372B; PG 97, 1376A; PG 97, 1376B; PG 97, 1376C; PG 97, 1377A; PG

97, 1377B; PG 97, 1381A; PG 97, 1381B; PG 97, 1381C; PG 97, 1385A). Pe lâng\

acest termen extrem de utilizat, Sfântul Andrei Criteanul folose[te [i al]i termeni cu

referire la poc\in]\, precum: ejxomolovghsi" (a m\rturisi), ejxaggevlw (a binevesti),

katavnuxi" (ew", hJ, `n]ep\tur\, pi[c\tur\, sentiment sfâ[ietor, durere [i, `n extensie,

cu umilin]\) [i ejpistrefhv (de la ejpistrevfw – a `ntoarce spre, a `ndrepta spre, a se

`ntoarce spre, a se converti). Despre aceste aspecte, vezi pe larg studiile semnate

de Alexandru Prelipcean: Sensul [i `ntrebuin]area conceptului de metanoia `n Ca-

nonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, `n „Anuarul Facult\]ii de Teologie

Ortodox\ din Universitatea Bucure[ti”, anul 7 (2007), pp. 641-663; Sensul poc\-

in]ei reflectat `n Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, `n „Vestitorul

Ortodoxiei”, anul XVII, nr. 397, 15 martie 2007, p. 5; Canonul cel Mare – poarta spre

reg\sirea adev\ratului sine, `n „Ziarul Lumina”, 2 martie 2009, p. 8.
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~ntreaga crea]ie se adun\ `n Canonul cel Mare `n jurul ana-

logului de unde `ncepe, treptat-treptat, s\ re`nnoiasc\ leg\tura cu

Creatorul S\u. Fiecare recunoa[te `n mod solemn `n fa]a Pantocra-

torului: P\c\tuit-am }ie, eu singur p\c\tuit-am mai mult decât

to]i12, [i: N-a fost `n via]\ p\cat, nici fapt\, nici r\utate, pe care s\

nu le fi s\vâr[it eu13. Caracterul personal al Canonului str\bate ca

un fir ro[u `ntregul text. {i totu[i, `n textul Canonului ne identi-

fic\m cu to]ii `n acelea[i realit\]i, astfel `ncât „eu” devine „noi”, de

la singular la plural, de la singular la colectiv – a[a cum adun\ `n

mod concret [i Sfânta Euharistie14. Individualismului pregnant al

secolului nostru i se opune, a[adar, caracterul de comuniune la care

ne invit\ s\ ader\m cu n\dejde, credin]\ [i dragoste textul imno-

grafic. ~n Canon nu tr\im numai separat, ci [i `n comuniune, to]i

sub acela[i acoperi[ al Bisericii, `ncadra]i de acelea[i ziduri [i `n fa]a

aceluia[i altar.

~ntr-o alt\ ordine de idei, participarea lumii [i a omului, sacer-

dotul crea]iei, la cultul divin public subliniaz\ caracterul neschim-

bat al lumii, care nu a `ncetat niciodat\ de a fi ceea ce a fost, adic\

lume creat\ de Dumnezeu. Lumea este chemat\ astfel s\ „devin\

ceea ce este cu adev\rat”15, adic\ s\ se transfigureze prin prezen]a

Celui Schimbat la fa]\.

Canonul cel Mare `ncepe cu imaginea (tainei) m\rturisirii,

`nso]it\ de plângere [i tânguire. ~n mod paradoxal, am fi tenta]i s\

consider\m c\ opera autorului cretan este deschis\ de imaginea

crea]iei ex nihilo [i apoi continuat\ de creionarea `n tu[e sub]iri a

vie]ii omene[ti, deci a istoriei neamului omenesc. {i totu[i, din

nou `n mod paradoxal, imaginea m\rturisirii este de facto imagi-

nea omului c\zut, deci [i a lumii care a c\zut prin p\catul omului:

„Râvnind neascult\rii lui Adam celui `ntâi-zidit, m-am cunoscut

pe mine dezbr\cat de Dumnezeu, [i de `mp\r\]ia cea pururea fii-

toare [i de desf\tare, pentru p\catele mele. Vai, tic\loase suflete! Pen-

tru ce te-ai asem\nat Evei celei dintâi? C\ ai c\zut r\u [i te-ai r\nit

12  PG 97, 1341C; cf. PG 97, 1348A.
13  PG 97, 1348A. 
14  Ioannis Zizioulas, Crea]ia ca Euharistie..., p. 19: „~n Euharistie, rug\ciunea,

credin]a, n\dejdea, milostenia... `nceteaz\ s\ mai fie manifest\rile mele [i se trans-

form\ `n manifest\rile noastre...”.
15  Ibidem, p. 16.
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amar; c\ te-ai atins de pom [i ai gustat cu `ndr\zneal\ mâncarea

cea nechibzuit\.”16

Canonul are acela[i scop ca [i Liturghia, ar\tându-i omului sen-

sul adev\ratei comuniuni, `n care fiecare „eu” se dedic\ `n mod real,

concret [i total „altui eu” [i, prin extensie, Eu-lui divin. Scopul cen-

tral al cultului divin public este chemarea la comuniune, `n mod

concret, ceea ce este comun s\ devin\ uniune (comun-uniune). Ecce

homo se identific\ `n textul imnografic `n persoana lui Iisus Hristos,

Dumnezeu des\vâr[it [i Om des\vâr[it, Dumnezeu adev\rat [i Om

adev\rat, astfel `ncât drumul parcurs de om este cel al reg\sirii `n

Iisus Hristos, astfel `ncât `ntreb\rile de tip existen]ialist s\ nu aib\ de-

cât un singur drum: spre Hristos, Fiul lui Dumnezeu [i Fiul omului. 

Ca [i `n Liturghie, scopul central al Canonului este s\ cheme pe

om la des\vâr[ire, a[adar la poten]area calit\]ilor sfin]itoare `n om

pân\ la modelarea lor dup\ chipul lui Hristos. Spre aceast\ hristo-

morfizare trebuie s\ ]intim to]i, a[a cum m\rturise[te [i Canonul,

dup\ drahma cea `mp\r\teasc\: 

„Eu sunt, Mântuitorule, drahma cea `mp\r\teasc\, pe care ai pier-

dut-o de demult; dar aprinzând f\clie pe Merg\torul `naintea Ta,

Cuvinte, caut\ [i afl\ chipul T\u.”17 

Euharistia indic\ chemarea fiilor lui Dumnezeu la libertatea de-

plin\ `n Dumnezeu. Miza aceasta are valen]e extraordinare, ]inând

cont aici de faptul c\ omul cu adev\rat liber tr\ie[te realitatea li-

bert\]ii numai dup\ experierea libert\]ii divine. Eliberarea omului

din p\cat prin toate practicile ascetice – a[a cum reflect\ adânc spi-

ritualitatea Canonului – duce, de drept, la gustarea libert\]ii divine.

Liturghia [i Canonul conduc omul [i crea]ia spre drumul Gol-

gotei, unde, prin moartea lui Hristos, se omoar\ `ns\[i moartea.

Drama Liturghiei – patimile, r\stignirea [i moartea lui Hristos –

devine [i drama Canonului: omul care trebuie purificat de patimi,

prin r\stignirea [i moartea p\catelor. 

Dar Liturghia este nu numai dram\, ci [i deznod\mântul aces-

tei drame, care este prezen]a lui Hristos `n lume, a bucuriei aduse de

venirea Sa. Cre[tinul pleac\ de la Liturghie `n starea de binecuvân-

tare, [i astfel lumea [i omul se ridic\ de la p\mânt la cer, prin um-

plerea de lumina dumnezeiasc\, care face s\ r\sar\ `n fiin]a uman\

16  PG 97, 1332A-B. 
17  PG 97, 1360C.
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[i `n lume lumina ~nvierii lui Hristos, care lumineaz\ tuturor. Li-

turghia – [i deci slujba Canonului – se transform\ `n s\rb\toarea

bucuriei, a reg\sirii st\rii primordiale.

Atât timp cât va fi omul [i lumea, `ntreaga perioad\ prepascal\
nu va fi altceva decât o a[teptare eshatologic\18, o preg\tire a omu-
lui [i a `ntregii crea]ii de a deveni martori ai ~nvierii lui Hristos. 

Euharistia este bucurie [i mul]umire, [i cel ce tr\ie[te `n bucurie
[i mul]umire tr\ie[te `n Euharistie. Canonul cel Mare nu este nu-
mai serviciul cu prec\dere liturgic, ci mai ales cu deschiderea spre
viitor. ~n Canon toate se s\vâr[esc personal: drama primilor oa-
meni este [i drama noastr\, p\catele personajelor negative sunt [i
ale noastre, teama lor este [i teama noastr\, tr\darea scopului esen-
]ial al vie]ii este [i tr\darea noastr\ etc. A[adar, Canonul cheam\
crea]ia la identificare [i eliberare din lan]ul cel greu al p\catului19.

Euharistia este ar\tarea semnului biruin]ei Fiului lui Dumnezeu
asupra fiului minciunii (Ioan 8, 44), deci o „biruin]\ a crucii, o bi-
ruin]\ a ascezei eroice”20. A[adar, [i Canonul cel Mare al Sfântului
Andrei Criteanul subliniaz\ caracterul sacrificiului [i al re`nnoirii
aduse de jertfa lui Hristos.

Concluzie

Poate c\ incapabilitatea omului contemporan de-a analiza cre-
a]ia ca Euharistie se datoreaz\ [i metodelor noastre teologice, `n
care propunem diviz\ri [i analiz\ri „metodice”, `ns\ de cele mai
multe ori rupte de realitatea pe care ne-au transmis-o Sfin]ii Bisericii.
Poate, pe de alt\ parte, vom (re)`nv\]a c\ ast\zi, mai mult ca oricând,
avem nevoia de a face recurs la izvoare, la response ad fontem.

Crea]ia ca euharistie reprezint\ tema fundamental\ a multor
Sfin]i P\rin]i [i a scriitorilor biserice[ti. Ea se reduce la modul trans-
form\rii optice a consumismului `ntr-unul al `mp\rt\[irii permanente
de crea]ie, ca dar al lui Dumnezeu Cel tripersonal. Pe de alt\ parte,
crea]ia nu poate fi opus\ Euharistiei, pentru c\ `n Euharistie se
aduc daruri din darurile crea]iei, primite de la D\ruitorul suprem.

18  „Judec\torul meu [i cunosc\torule, Cel ce va s\ vii iar\[i cu `ngerii s\ ju-

deci lumea toat\; atunci v\zându-m\ cu ochiul T\u cel blând, s\ Te milostive[ti

[i s\ m\ miluie[ti, Iisuse, pe mine care am gre[it mai mult decât toat\ firea ome-

neasc\.” (PG 97, 1385A)
19  PG 97, 1333B; PG 97, 1336B etc.
20  Ioannis Zizioulas, Crea]ia ca Euharistie..., p. 24. 
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Great Canon of St. Andrew was understood only as a public

divine worship prayer, and its central theme focuses on the

(re)discovery the man’s mystery through repentance. This cannot

be missed, but we must not remain anchored in it. Starting from

some assumptions about the relationship between creation and

the Eucharist, this study aims to outline some views on the mea-

ning of the Eucharist, based on the Great Canon.


