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Abstract

This article proposes the reader a reflection on the practice of the Holy Com-

munion in the Orthodox Church. At the same time, it underlines the necessary

conditions for the laymen in order to get closer to this Holy Sacrament. The reader is

invited to discover the pastoral complexity existing in the Orthodox parishes,

which practice either a frequent Communion, or a rare one. When talking about

the former, one knows that it has been acknowledged by both the Primitive Christian

Church and the Holy Fathers. Nowadays, we can notice that the Christians, for the

most part, partake in the Holy Communion only during the four fasting seasons

of the Church Year; others, only once a year. Such being the case, one question is

unavoidable: does rare partaking really have its roots in the Church Tradition?

Our paper will analyze the theological conceptions of several theologians and

spiritual fathers doing their mission both in the Diasporas and in the traditional

Orthodox countries.
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Introducere

~mp\rt\[irea continu\1 a fost aprobat\ [i practicat\ `n Biserica

primelor veacuri [i argumentat\ teologic prin `nv\]\tura Sfin]ilor P\-

rin]i. Iat\, ca prim exemplu, ce m\rturise[te Sfântul Iustin Martirul:

„~n ziua pe care noi o numim «ziua soarelui», to]i cei care locuiesc

ora[ele [i satele se reunesc `ntr-un singur loc. Citim Faptele Aposto-

lilor [i scrierile profe]ilor, atât cât timpul ne permite. Terminându-se

lectura, cel care prezideaz\ ia cuvântul, pentru a-i `ndemna pe to]i

1 Prin „`mp\rt\[ire continu\” `n]elegem atât `mp\rt\[irea continu\ a credincio-

[ilor la fiecare Sfânt\ Liturghie, cât [i starea sufleteasc\ [i dispozi]ia de preg\tire

continu\ pentru a primi Sfânta Euharistie. 
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s\ urmeze aceste frumoase `nv\]\turi. Dup\ aceea ne ridic\m [i

`n\l]\m rug\ciuni cu voce tare. ~ndat\ ce rug\ciunea ia sfâr[it, adu-

cem pâine cu vin [i ap\. Cel care prezideaz\ `nal]\ rug\ciuni [i laud\,

atât cât are putere, [i tot poporul r\spunde aclamând: «Amin!».

Apoi are loc `mp\r]irea hranei sfin]ite (Sfânta Euharistie, n.n.) fiec\-

ruia [i trimitem o parte [i celor absen]i, prin slujba diaconilor”2.

Sfin]ii P\rin]i `nt\resc Tradi]ia Bisericii de a `ndemna credincio[ii

s\ nu se despart\ de sursa vie]ii lor duhovnice[ti [i s\ se apropie

continuu de Sfânta ~mp\rt\[ire. Iat\ ce ne m\rturise[te Sfântul Am-

brozie al Milanului: „Dac\ este zilnic\ aceast\ pâine (pâinea cea

cereasc\, Sfânta Euharistie, n.n.), de ce a[tep]i tu un an pentru a

o primi, cum au grecii obi[nuin]a de a o face `n Orient. Prime[te `n

fiecare zi ceea ce trebuie s\-]i fie spre folos `n fiecare zi, [i tr\ie[te

`n a[a m\sur\ ca s\ meri]i s\ prime[ti Sfintele `n fiecare zi, Cel care

nu merit\ s\ le primeasc\ `n fiecare zi, nu merit\ s\ le primeasc\

nici dup\ un an (…). Cel care are o durere caut\ un remediu. Pentru

noi, este o durere s\ fim r\ni]i de p\cat, iar remediul este aceast\ vene-

rabil\ [i cereasc\ Tain\” 3.

Sfântul Chiril al Ierusalimului continu\ aceast\ `nv\]\tura despre

practica Sfintei ~mp\rt\[iri, conform Tradi]iei Bisericii: „P\stra]i f\r\

gre[ aceste tradi]ii (…). Nu v\ separa]i voi `n[iv\ de ~mp\rt\[ire (s.n.)

[i nu v\ priva]i de aceast\ Tain\ sfânt\ [i duhovniceasc\. Dumne-

zeul p\cii s\ v\ sfin]easc\ [i trupurile, [i sufletele voastre, pentru ca

s\ r\mân\ intacte pân\ la venirea Domnului nostru Iisus Hristos,

c\ruia I se cuvine slav\ `n vecii vecilor. Amin”4.

~n zilele noastre observ\m c\ foarte mul]i cre[tini se apropie de

Sfânta ~mp\rt\[ire doar `n cele patru posturi din an, iar al]ii o dat\

pe an. Cert este c\ aceast\ atitudine a credincio[ilor este fructul unor

„evolu]ii” [i influen]e pe care Biserica le-a tr\it `n decursul vea-

curilor. De altfel, una din cele zece porunci biserice[ti `ndeamn\

credincio[ii s\ se apropie de Sfânta ~mp\rt\[ire de patru ori pe an

sau, dac\ nu este posibil, m\car o dat\ pe an, `n postul Sfintelor

2 Sf. Iustin Martirul, Apologie pour les chrétiens, 65.1, 67.1, éd. et trad. C. Munier,

Fribourg, Éditions Universitaires, Suisse, 1995, p. 303 [i p. 311.
3 Sf. Ambrozie de Milan, La pénitence, livre II, IX-X, 89, éd. C. Mondésert,

trad. R. Gryson (SC, 179), Paris, Cerf, 1971, p. 189.
4  Sf. Chiril de Ierusalim, Catéchèses Mystagogiques. Communion, Cat. V, 21, 1-22;

2,3, trad. P. Paris (SC, 126), Cerf, Paris, 1966, p. 175.
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Pa[ti. Aceast\ practic\ apare `n Biserica Ortodox\ pe filier\ apusean\.

~ns\ `ntrebarea noastr\ este: Poate oare Biserica s\ mai revin\ la

frecven]a euharistic\ a Bisericii primare? Este oare necesar\ o astfel

de `ntoarcere? La aceste `ntreb\ri vom `ncerca s\ d\m r\spuns `n stu-

diul de fa]\. 

~n paralel cu `mp\rt\[irea `n cele patru posturi din an, pe care

o `ntâlnim `n ]\rile de tradi]ie ortodox\, mai multe parohii din

diaspora5 au ales s\ se `ntoarc\ la deasa `mp\rt\[ire a credincio[ilor,

practic\ pastoral\ tr\it\ de Biserica primar\ [i de P\rin]ii Bisericii.

Astfel, cre[tinii ortodoc[i, membri ai acestor parohii, `ncununeaz\ par-

ticiparea lor la fiecare Sfânt\ Liturghie prin `mp\rt\[irea cu Sfântul

Trup [i Sânge al Domnului. 

Lumea ortodox\ este deci divizat\ `n dou\ practici euharistice6

diferite. Biserica Ortodox\ din ]\rile de tradi]ie ortodox\ acord\ Sfânta

Euharistie cu mult\ pruden]\ (o `mp\rt\[ire mai rar\), iar mai mul]i

duhovnici din diaspora aleg s\ se `ntoarc\ la `nceputuri, `mp\rt\[ind

credincio[ii la fiecare Sfânt\ Liturghie, cu excep]ia celor excomuni-

ca]i temporar. Aceast\ constatare poate s\ ridice urm\toarea `ntrebare:

De ce exist\ aceast\ diferen]\? Are practica pastoral\ a Sfintei ~mp\r-

t\[iri din Biserica Romano-Catolic\ vreo influen]\ asupra practicii

euharistice din Biserica Ortodox\ din Occident? Sau contextul social

pluralist [i secularizat `ndeamn\ Bisericile Cre[tine s\-[i redescopere

r\d\cinile?

Acest studiu va analiza concep]iile teologice ale mai multor teo-

logi [i duhovnici din diaspor\ [i din ]\rile de tradi]ie ortodox\. Pentru

a g\si o explica]ie cat mai pertinent\ a acestor aspecte ale `mp\r-

t\[irii credincio[ilor `n timpul Sfintei Liturghii, ancor\m gândirea

noastr\ `n cadrul metodei de reflexie asupra teologiei liturgice. 

1. Practica Sfintei ~mp\rt\[iri `n ]\rile de tradi]ie ortodox\

}\rile de tradi]ie ortodox\ opteaz\ `n continuare pentru respec-

tarea unei tradi]ii adânc ancorate `n Biseric\, conform c\reia cre[tinii

trebuie s\ pun\ accent pe preg\tirea pentru Sfânta ~mp\rt\[ire [i apoi

s\ se apropie de Sfântul Potir. Aceasta a avut ca rezultat `ndep\rtarea

5 Facem referire aici la parohiile Bisericii Ortodoxe de tradi]ie rus\ din afara

grani]elor ce ]in de jurisdic]ia Patriarhiei de Constantinopol. 
6 Utilizând no]iunea de „practic\ euharistic\”, vom face referire pe parcursul

acestui studiu doar la frecven]a euharistic\ (`mp\rt\[ania rar\ sau deas\).
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cre[tinilor de `mp\rt\[irea duminical\. Probabil una dintre cauzele
acestei realit\]i pastorale este [i influen]a viziunii monahale mai
rigide. Este bine cunoscut faptul c\ via]a monastic\ [i teologia spi-
ritual\ gândit\ `n cadrul m\n\stirilor joac\ un rol important pentru via]a
credincio[ilor ortodoc[i. Cre[tinii ortodoc[i au tr\it mereu aceast\
familiaritate cu m\n\stirile. Mul]i laici, dar [i preo]i de mir `[i aleg
duhovnici dintre preo]ii cu experien]\ din cadrul m\n\stirilor. Aceast\
realitate face ca via]a monahal\, mai riguroas\ prin defini]ie, s\ in-
fluen]eze via]a cre[tinilor care doresc s\ imite virtu]ile P\rin]ilor cu
via]\ `mbun\t\]it\. Prin urmare, se vede o preg\tire mai riguroas\
pentru Sfânta ~mp\rt\[ire, de unde [i o `mp\rt\[ire mai rar\.

a. Frecven]a Euharistic\ [i practica Sfintei Spovedanii, 
din perspectiva teologilor ru[i

S\ `ncepem mai `ntâi cu un punct de vedere care nu este re-
prezentativ pentru Biserica Ortodox\ Rus\, `ns\ care ne arat\ o
dorin]\ a mai multor preo]i [i duhovnici ru[i de a reg\si practica
euharistic\ a Bisericii Cre[tine primare [i a P\rin]ilor Bisericii. 

P\rintele egumen Petru Mesherinov consider\ c\ pentru cre[tinii
apropia]i de Biseric\ preg\tirea pentru Sfânta ~mp\rt\[ire, a[a cum
este ea v\zut\ ast\zi, poate s\-i `ndep\rteze de a se apropia mai des
de aceast\ Sfânt\ Tain\. El constat\, de asemenea, c\ p\rin]ii duhov-
nici ar putea diminua regulile de preg\tire pentru Sfânta ~mp\rt\[ire,
`ns\ refuz\ s\ o fac\ din dorin]a de a respecta o tradi]ie a Bisericii.
Problema unei `mp\rt\[iri mai dese se pune [i pentru noii boteza]i
adul]i, ei fiind, de asemenea, `ndep\rta]i de la aceast\ Sfânt\ Tain\,
indiferent de dorin]a lor de a se `mp\rt\[i mai des. Aceea[i pro-
blem\ o `ntâlnim [i cu privire la tineri sau pelerini. Aceast\ realitate,
dup\ opinia acestuia, poate s\-i conduc\ pe cre[tini spre o r\cire
a credin]ei lor: „Dac\ `n]elegem Sfânta Euharistie ca «cel mai mare Dar»,
nu putem s\ admitem c\ preg\tirea pentru Sfânta ~mp\rt\[ire s\
fie `n]eleas\ ca [i cump\rarea unui «tichet», pe care noi trebuie s\-l
merit\m f\când un efort. R\mânând `n aceast\ idee de «merit», unii
duhovnici atrag o mai mare aten]ie asupra necesit\]ii preg\tirii [i
respect\rii anumitor reguli [i interdic]ii, decât la recomand\rile evan-
ghelice”7. P\rintele Mesherinov ne mai atrage aten]ia c\ aceast\

7 Pr. P. Mesherinov, Preg\tirea pentru Sfânta ~mp\rt\[ire, o cercetare istoric\

[i practica actual\, publicat la http://www.eparhia-ufa.ru/?lib/kstol-pr (pagin\

consultat\ pe 16.08.2013).
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atitudine pastoral\ men]ionat\ mai sus manifest\, `n mod evident, un
„clericalism” ce poate fi observat la unii membri ai clerului bisericesc.

Punctul de vedere al acestui p\rinte este neobi[nuit mediului

ortodox. Probabil c\ aceast\ pozi]ie vine din dorin]a de a apropia

cre[tinii mai mult de Sfântul Potir. Este adev\rat c\ `ndep\rtarea

mare de Sfânta ~mp\rt\[ire, pe care o `ntâlnim la mul]i dintre cre[tinii

ortodoc[i, duce la abandonarea acesteia. Este de ne`n]eles faptul c\

un cre[tin nu se apropie de Hristos prezent `n Sfânta Euharistie [i do-

re[te, `n acela[i timp, s\ duc\ o via]\ de comuniune cu Hristos Dom-

nul. Desigur, m\rturiile p\rin]ilor pustiei ne arat\ c\ unii dintre ace[tia

se apropiau rar de Sfânta ~mp\rt\[ire, `ns\ asta nu `nseamn\ c\ [i cre[-

tinii din lume trebuie s\ urmeze acest exemplu. Hristos prezent `n

Sfânta Tain\ a Euharistiei nu se `mp\rt\[e[te doar preotului, copiilor

[i b\trânilor, ci tuturor cre[tinilor prezen]i la Sfânta Liturghie. 

Nimeni din aceast\ lume nu poate spune c\ este vrednic s\ se

`mp\rt\[easc\ cu Trupul [i Sângele Domnului. De aceea, P\rintele

Mesherinov atrage aten]ia asupra faptului c\ mirenii nu pot s\ se

apropie de Sfânta Euharistie pentru c\ au meritat-o f\când un efort

ascetic, ci este necesar\ o evaluare a st\rii duhovnice[ti `n care ace[tia

se afl\. Este evident c\ preg\tirea pentru primirea Sfintei Euharistii

este absolut necesar\, `ns\ aceasta trebuie adaptat\ de duhovnic

`n func]ie de via]a [i starea cre[tinului.

Un alt punct de vedere asupra `mp\rt\[irii credincio[ilor `n Bise-

ric\ `l g\sim la ~naltpreasfin]itul P\rinte Mark, episcop de Egorievsk,

care atest\ c\ ast\zi exist\ din ce `n ce mai mul]i cre[tini dornici

s\ se bucure de Sfânta Euharistie cât mai des posibil. Din p\cate, `n

loc s\ fie `ncuraja]i, unii duhovnici `i `ncarc\ cu cât mai multe zile

de post. Aceast\ atitudine poate avea o influen]\ negativ\ asupra

vie]ii lor spirituale8. 

P\rintele Vladimir Vorobiev, rectorul Institutului ortodox „Sfântul

Tihon” din Moscova, consider\ c\ frecven]a `mp\rt\[irii euharistice

trebuie s\ fie stabilit\ dimpreun\ cu p\rintele duhovnic, f\r\ a lua

`n considerare o preg\tire foarte strict\, dac\ cre[tinul are o via]\

duhovniceasc\ bun\. De asemenea, sfin]ia sa atest\ c\ `n parohia

pe care o p\store[te se `mp\rt\[esc `n fiecare duminic\ circa [ase

8 Cf. IPS Mark, Preg\tirea pentru Sfânta ~mp\rt\[ire, o cercetare istoric\ [i

practic\ actual\, publicat la http://www.eparhia-ufa.ru/?lib/kstol-pr (pagin\ con-

sultat\ pe 16.08.2013).
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sute de persoane, majoritatea acestor credincio[i f\când parte din

familii cu mul]i copii9.

Putem constata c\ `n Biserica Ortodox\ Rus\, `n unele cercuri

duhovnice[ti, subiectul revenirii la frecven]a euharistic\ a Bisericii

cre[tine primare este deschis. ~ns\ aceast\ deschidere trebuie s\

fie cu mult discern\mânt [i rug\ciune, cu o preg\tire a clerului [i

a poporului. Aceast\ op]iune pastoral\ ni se pare legitim\, având

drept scop apropierea cre[tinului de Hristos Domnul, prezent `n chip

real [i deplin `n fiecare p\rticic\ din Sfânta Euharistie. O via]\ cre[tin\

`ndep\rtat\ de Sfânta Euharistie nu poate fi, [i nu ar trebui s\ fie,

o regul\ pe care s\ o urm\reasc\ mul]imea credincio[ilor. ~n acela[i

timp, o armonie `ntre preg\tirea pentru a primi aceast\ Sfânt\ Tain\

[i primirea propriu-zis\ a Tainei este absolut necesar\. Nici `mp\r-

t\[irea deas\ nu poate exclude preg\tirea, dar nici preg\tirea nu

poate exclude primirea deas\ a Sfintei Euharistii.

O `mp\rt\[ire mai frecvent\ presupune o mai mare preocupare

pentru via]a duhovniceasc\, spore[te aten]ia, evlavia [i con[tiin]a

cre[tinului.

Contrar acestor p\reri pastorale de `ntoarcere la frecven]a euha-

ristic\ a Bisericii cre[tine primare, majoritatea membrilor clerului

bisericesc rus manifest\ o re]inere. Probabil unii dintre ei sunt preo-

cupa]i de pruden]a pentru a nu fi abandonat\ preg\tirea pentru

primirea Sfintei Euharistii, `ncât cre[tinii s\ nu pun\ `n umbr\ Taina

Sfintei Spovedanii.

Spre deosebire de unele parohii ortodoxe din diaspor\10, preo]ii

ortodoc[i ru[i administreaz\ Sfânta Tain\ a Euharistiei doar dup\

ce cre[tinul [i-a m\rturisit p\catele. O `ntrebare poate fi pus\ `n aceast\

situa]ie: ~n cazul cre[tinilor a c\ror via]\ este cunoscut\ de duhovnic,

spovedania nu se transform\ `ntr-un demers formal dac\ cre[tinul

vine s\ se `mp\rt\[easc\ duminical? Nu cumva acea spovedanie

se transform\ `ntr-o practic\ ritual\ necesar\ `mp\rt\[irii? Pe de alt\

parte, noi [tim c\ `n istoria Bisericii Spovedania nu a fost mereu

9 Cf. Pr. V. Vorobiev, Preg\tirea pentru Sfânta ~mp\rt\[ire, o cercetare isto-

ric\ [i practica actual\, publicat la http://www.eparhia-ufa.ru/?lib/kstol-pr (pa-

gin\ consultat\ pe 16.08.2013).
10 Arhiepiscopia Ortodox\ de tradi]ie rus\ (jurisdic]ia canonic\ a Patriarhiei

de Constantinopol).
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v\zut\ ca o condi]ie pentru Sfânta ~mp\rt\[ire11 sau, mai corect spus,

~mp\rt\[irea nu a fost pus\ `n acest raport cu Spovedania [i nici un

canon al Bisericii nu leag\ Taina Spovedaniei de Taina Sfintei Euha-

ristii. ~ns\ Biserica a `n]eles `ntotdeauna preg\tirea pentru primirea

Sfintei Euharistii ca absolut necesar\ cre[tinilor, conform sfatului dat

de Sfântul Apostol Pavel: „S\ se cerceteze pe sine orice om [i a[a

s\ m\nânce din pâine [i s\ bea din pahar” (I Cor. 11, 28).

Aceste `ntreb\ri, ce pot fi puse ast\zi atât teologilor ortodoc[i,

cât [i preo]ilor duhovnici, ne pot ajuta s\ argument\m convingerile

noastre pentru a discerne mai bine practica pastoral\ a `mp\rt\[irii

mai dese sau mai rare `n Biseric\, pentru binele spiritual al cre-

dincio[ilor. Alte `ntreb\ri pot fi puse cu privire la atitudinea unor

membri ai clerului Bisericesc de a `ncuraja o `mp\rt\[ire mai rar\ `n

rândul credincio[ilor [i o preg\tire mai strict\ pentru Sfânta ~mp\r-

t\[ire: ~n ce m\sur\ cre[tinii particip\ `n mod deplin la Taina Sfintei

Euharistii dac\ ei nu se `mp\rt\[esc? Cre[tinii nu ar participa mai

activ [i mai con[tient la Dumnezeiasca Liturghie dac\ ar fi con[tien]i

c\ se `mp\rt\[esc cu Trupul [i Sângele Domnului? Aceste `ntreb\ri

sunt propuse spre reflexie atât duhovnicilor, cât [i cre[tinilor,

pentru o mai bun\ `n]elegere [i meditare asupra vie]ii duhovnice[ti.

Punerea `n lumin\ [i dezbaterea acestui subiect sunt necesare de-

oarece con[tiin]a canonic\ a Bisericii `n]elege ast\zi cele dou\ Taine

strâns unite una de alta, ceea ce nu era cazul `n Biserica primar\. 

S\ ne oprim un pic asupra no]iunii de „p\cat” (ἁμαρτάνω), care
semnific\ „a rata scopul”, „a gre[i ]inta”12. Doar p\catul de moarte

`l excomunic\ pe cre[tin, pentru o perioad\ temporar\, deoarece

prin s\vâr[irea unui p\cat grav cre[tinul s-a `ndep\rtat de scopul s\u:

mântuirea sufletului. Plecând de la aceast\ defini]ie, `n]elegem c\

atunci când duhovnicul permite, cre[tinul poate s\ se `mp\rt\[easc\

cu o singur\ spovedanie de mai multe ori sau s\ se spovedeasc\

o data pe lun\ [i s\ se `mp\rt\[easc\ duminical, atunci când starea

duhovniceasc\ a cre[tinului permite acest lucru.

O alt\ `ntrebare pe care o propunem spre reflec]ie ]ine de prac-

tica Spovedaniei `n Biserica primar\. Trei momente pot fi reliefate

11 Cf. C. Vogel, Le pécheur et la pénitence dans l’Église Ancienne, Cerf, Paris,

1966, p. 26.
12 L. Séchan, P. Chantraine (éd), Bailly, Le Grand Dictionnaire grec-français,

Hachette, Paris, p. 93.



94 Teologie [i Via]\

`n actul peniten]ial: „intrarea `n peniten]\, perioada de poc\in]\, re-

concilierea dat\ de episcop”13. Odat\ excomunicat, penitentul

trebuia s\ treac\ printr-o serie de acte de mortificare, cum ar fi portul

de cilice, acoperirea capului cu cenu[\, post riguros, plâns, rug\ciuni

lungi, metanii, ajutor din partea preo]ilor etc. ~n final, penitentul

primea dezlegarea din partea episcopului. ~n acela[i timp, cre[tinul

botezat `n aceast\ perioad\ nu putea s\ fac\ apel la spovedania sa-

cramental\ decât o singur\ dat\ `n via]\ sa. Acest recurs la spo-

vedania sacramental\ se impunea `n urma unor p\cate grave, iar

p\catele u[oare erau `ndreptate `n urma rug\ciunilor [i a eforturilor

ascetice personale14. Trebuie s\ amintim [i faptul c\ spovedania

cre[tinilor era public\, ace[tia având [i o con[tiin]\ mai profund\

a na[terii lor la o nou\ via]\.

~ncepând cu secolul al IV-lea, s\vâr[irea Tainei Spovedaniei se

schimb\ pu]in. Cu siguran]\, aceast\ evolu]ie este datorat\ realit\-

]ilor pastorale diferite pe care Biserica le-a tr\it `n decursul vea-

curilor. Iar dac\ aceast\ practic\ pastoral\ a evoluat `nseamn\ c\

ea se poate `nscrie `ntr-un proces dinamic, iar teologia pastoral\ or-

todox\ este mereu invitat\ s\ reflecteze dac\ realit\]ile pastorale

existente sunt mereu fidele Tradi]iei Bisericii tr\ite de secole. 

Ca o concluzie intermediar\ observ\m c\ dezbaterile referitoare

la deasa `mp\rt\[ire a credincio[ilor nu sunt inexistente ast\zi `n

Biserica Ortodox\ Rus\, `ns\ ele sunt continuate, cu mai mult\ vi-

goare, `n Biserica Ortodox\ de tradi]ie rus\ din diaspor\. ~n aceast\

situa]ie am putea s\ ne punem `ntrebarea: teologii ru[i care consider\

necesar\ revenirea la frecven]a euharistic\ tr\it\ `n primele veacuri

sunt doar ni[te gânditori contextuali sau sunt influen]a]i de mi[carea

liturgic\15 tr\it\ de teologia ortodox\ occidental\ [i de necesitatea

`ntoarcerii la originile noastre cre[tine tr\ite `n primele veacuri? 

b. Sfânta ~mp\rt\[anie `n viziunea teologic\ a P\rintelui 
Dumitru St\niloae

De[i teologia P\rintelui St\niloae nu este una preponderent

liturgic\, vom aduce `n discu]ie câteva texte referitoare la teologia

13 C. Vogel, Le pécheur et la pénitence dans l’Église Ancienne, Paris, Cerf, 1966, p. 51.
14 Cf. Ibidem, pp. 20-22.
15 Facem referire la teologia euharistic\ a Pr. Alexander Schmemann [i la mi[-

carea liturgic\ tr\it\ de Biserica Romano-Catolic\ `nainte de Conciliul Vatican II. 
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euharistic\. P\rintele St\niloae subliniaz\ cu mult\ aten]ie c\ Sfânta

Euharistie este o surs\ de Har, din care cre[tinii se pot `mp\rt\[i; ea

este `ntâlnirea omului cu Dumnezeu, mi[carea acestuia c\tre Crea-

torul S\u [i a lui Dumnezeu c\tre noi: „Dac\ prin tain\ Dumnezeu ne

`mp\rt\[e[te lucrarea Sa, ca har [i ca dar, iar prin jertf\ noi oferim

lui Dumnezeu cele ale noastre [i `ns\[i fiinţa noastr\; `n Euharistie

se `ntâlnesc aceste dou\ mi[c\ri de la noi la Dumnezeu [i de la

Dumnezeu la noi”16.

~ntâlnirea omului cu Dumnezeu se realizeaz\ `n Sfânta Euha-

ristie, care devine pentru noi o `nainte gustare a bunurilor viitoare,

ce nu pot fi primite cu indiferen]\. Dumnezeu se d\ruie[te pe Sine

nou\, pentru ca noi s\ tr\im `n ve[nicie [i indiferent de sl\biciu-

nile [i nevrednicia noastr\, Dumnezeu ne iube[te [i dore[te s\ fie

primit cu recuno[tin]\ [i bucurie. 

Teologia P\rintelui St\niloae cap\t\ o dimensiune dogmatic\

explicând c\ modul `n care `l vom sim]i pe Domnul `n via]a viitoare

depinde de modul `n care ~l sim]im deja aici `n aceast\ via]\. Dac\

Hristos Domnul e prezent `n inima noastr\ acum, El va continua s\

r\mân\ cu noi [i `n via]a ve[nic\. Autorul nostru vede `n sacrificiul

Mântuitorului locul central al vie]ii fiec\ruia dintre noi, acest sacrificiu

`l tr\im noi `n Sfânta Euharistie. ~n acela[i timp, P\rintele St\niloae

nu exclude efortul ascetic [i preg\tirea pentru Sfânta ~mp\rt\[ire, `n

viziunea sa cre[tinul trebuind s\ se apropie mereu de Sfânta Euha-

ristie. Aceasta presupune, bine`n]eles, o preg\tire continu\ pentru

`ntâlnirea tainic\ a omului cu Dumnezeu, care se realizeaz\ prin

aceast\ Sfânt\ Tain\: „Domnul ne preface `n Euharistie pâinea [i

vinul, nu pentru Sine, ci pentru a Se `mp\rt\[i oamenilor care cred

sau care doresc s\ se `mp\rt\[easc\ de El, sub chipul pâinii [i vinului.

El nu se poate mul]umi s\ se `ntrupeze numai ca un om, cu inten]ia

de a r\mâne separat de ceilal]i, ci s\ mearg\ mai departe. El trebuie

s\ vin\ `n noi, dar nu o singur\ dat\, ci mereu (s.n.)”17.

Cât prive[te frecvenţa euharistic\, P\rintele Dumitru St\niloae

afirma urm\toarele: „Cel ce se `mp\rt\[e[te numai la 40 de zile, uit\

mult mai u[or pe Hristos, `l p\r\se[te `ntre timp. Cel care se `mp\r-

t\[e[te des simte nevoia s\ dea socoteal\ lui Dumnezeu `n timpul

16 Pr. prof. dr. D. St\niloae, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. III, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1992, p. 71
17 Ibidem, p. 64.
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`n care a lipsit [i când a f\cut p\catul. Iar cel care se `mp\rt\[e[te

o dat\ pe an nu are nici o mustrare de con[tiin]\”18.

Cu cât omul `l va sim]i mai des pe Hristos `n via]a sa [i, im-

plicit, prin Sfânta ~mp\rt\[ire, cu atât va dori ca Hristos Domnul s\

r\mân\ `n inima sa. Con[tientizând c\ toat\ via]a noastr\ trebuie

s\ fie o preg\tire pentru Sfânta Euharistie [i c\ toate rug\ciunile [i

slujbele Bisericii ne preg\tesc pentru unirea cu Hristos ce se reali-

zeaz\ prin aceast\ Sfânt\ Tain\, cre[tinul se va apropia cu respect

[i fric\ de Sfântul Potir. ~n acela[i timp va dobândi putere s\ lupte

cu p\catele [i obstacolele spre mântuire.

Sfânta Euharistie nu poate fi v\zut\ ca fructul unei asceze `nde-

lungate, ci condi]ia principal\ pentru a primi aceast\ Sfânt\ Tain\

trebuie s\ fie `mplinirea poruncii iubirii l\sate de Mântuitorul Hristos.

Altfel spus, aceast\ Sfânt\ Tain\ este centrul vie]ii noastre cre[tine,

unde `ns\[i mântuirea noastr\ este concretizat\ [i manifestat\, de-

oarece este Taina unirii omului cu Dumnezeu: „Euharistia este taina

prezen]ei celei mai depline [i a lucr\rii celei mai eficace a lui Hristos `n

Biseric\ [i prin ea `n lume. ~n Euharistie este concentrat\ toat\

mântuirea noastr\, pentru a ne-o `nsu[i personal, devenind concor-

porali cu Hristos (Efes. 3, 6)”19.

Teologia P\rintelui St\niloae ne face s\ `n]elegem c\ rela]ia noas-

tr\ cu Dumnezeu este concentrat\ [i tr\it\ `n aceast\ Sfânt\ Tain\.

O pozi]ie de `ndep\rtare `nseamn\ o pozi]ie de nep\sare fa]\ de cea

mai mare Tain\ l\sat\ de Hristos Domnul nou\. Prin instituirea ei,

Mântuitorul Hristos nu a l\sat loc celor care nu se `mp\rt\[esc, `n

Biseric\ nu exist\ o pozi]ie de spectator, ci de participant la Mis-

terul prezen]ei reale a lui Hristos `n Euharistie. Astfel, putem `n]elege

c\ P\rintele Dumitru St\niloae se angajeaz\ `ntr-un proces de redes-

coperire a frecven]ei euharistice tr\ite de Biserica cre[tin\ primar\

[i de Sfin]ii P\rin]i. 

c. Al]i teologi români despre frecven]a `mp\rt\[irii 

Teologii români pe care `i vom cita `n continuare nu se dep\r-

teaz\ de teologia euharistic\ a p\rintelui St\niloae `n ceea ce prive[te

18 Idem, M\rturisirea p\catelor [i poc\inţa `n trecutul Bisericii, `n „B.O.R.”,

anul XXXI (1955), nr. 1-2, p. 225. 
19 Idem, Teologia Euharistiei, `n „Ortodoxia”, anul XX (1969), nr. 3, p. 345.
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frecven]a `mp\rt\[irii credincio[ilor. Iat\ ce atest\ Pr. prof. Petre Vin-

tilescu: „Roadele Sfintei ~mp\rt\[iri nu se determin\ dup\ num\rul

de `mp\rt\[iri, ci ele depind de dispozi]ia sufleteasc\ pe care o aduce

credinciosului”20. ~n]elegem astfel c\ dac\ cre[tinul este dornic s\ se
apropie mai des de Sfânta Euharistie [i se angajeaz\ s\ aib\ o via]\
duhovniceasc\ `mbun\t\]it\, nimeni nu ar trebui s\-l opreasc\ s\ se

`mp\rt\[easc\, dup\ dorin]a [i dragostea lui. ~n acest caz, `ntre-

barea care poate fi pus\ este urm\toarea: Preg\tirea pentru aceast\

Sfânt\ Tain\ ar putea fi pu]in diminuat\ pentru aceast\ categorie de

credincio[i sau nu (dac\ ace[tia ar dori `mp\rt\[irea duminical\)?

Dac\ r\spunsul este „da”, atunci `n ce m\sur\? Poate, oare, un cre[tin

care ]ine posturile din cursul anului bisericesc s\ se `mp\rt\[easc\

duminical f\r\ a ]ine un post suplimentar? 

Pr. prof. Ene Brani[te pune sub semnul `ntreb\rii no]iunea de
„merit” [i „virtuos” pentru a se apropia de Sfânta ~mp\rt\[anie. Oare
doar cei virtuo[i se pot apropia de Sfântul Potir? Iat\ ce afirma acesta:
„Când preotul cheam\ pe credincio[i la `mp\rt\[ire cu strigarea: «Sfin-
tele Sfin]ilor», prin Sfin]i `n]elegem aici nu numai pe cei des\vâr[i]i
`n virtu]i, ci [i pe cei ce se str\duiesc s\ capete acea des\vâr[ire, chiar
dac\ nu au atins-o `nc\; pentru c\ nimic nu opre[te ca [i ace[tia s\
se sfin]easc\ prin participarea la Sfintele Taine”21. Pr. Ene Brani[te
exprim\ `n mod echilibrat frecven]a euharistic\ adoptat\ de ma-
joritatea teologilor români: orice cre[tin ce dore[te o via]\ duhov-
niceasc\ [i se angajeaz\ s\ lupte cu propriile p\cate se poate
apropia mai des de Sfântul Potir. 

Duhovnicii români sunt mai rezervaţi `n a aproba `mp\rt\[irea
deas\ a credincio[ilor. F\când un comentariu la Sfântul Ioan Gur\
de Aur, care afirm\ c\ cei ce au cugetul nevinovat, inima curajoas\ [i
viaţa neprih\nit\, s\ se apropie de Sfânta ~mp\rt\[ire, iar cei ce
nu sunt astfel, s\ nu se apropie niciodat\, p\rintele Cleopa afirm\
urm\toarele: „A[adar, dac\ va avea cre[tinul via]\ curat\ [i nepri-
h\nit\, `ncât s\ nu aib\ nici o pat\ pe con[tiinţa sa, lucru care nu
este prea u[or, unul ca acesta se poate `mp\rt\[i mai des [i chiar zil-
nic [i mare folos poate avea din aceast\ `mp\rt\[ire”22.

20 Pr. prof. dr. P. Vintilesu, ~mp\rt\[irea `n spiritualitatea cre[tin\. Deasa ori
rara `mp\rt\[anie?, `n „Studii Teologice”, anul V (1953), nr. 5-6, p. 386.

21 Pr. prof. dr. E. Brani[te, Explicarea Sf. Liturghii dup\ Nicolae Cabasila, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1997, p. 280.
22 Arhim. Ilie Cleopa, Despre vise [i vedenii, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2002,

p. 284.
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Vedem deci c\ din punctul de vedere al P\rintelui Cleopa ni-

meni nu se poate apropia de Sfântul Potir mai des, decât cei care

sunt virtuo[i. ~ntrebarea pe care o putem pune `n acest caz este

urm\toarea: Oare putem separa cre[tinii `n virtuo[i [i nevirtuo[i?

Oare acordând Sfânta ~mp\rt\[ire unui cre[tin care [ov\ie `n via]a

cre[tineasc\ (`ns\ care nu a s\vâr[it p\cate care s\-l excomunice),

nu l-am `nt\ri mai mult `n via]a duhovniceasc\? 

Recomandarea final\ a P\rintelui Cleopa r\mâne [i azi o auto-

ritate `n `n]elegerea euharistic\ a poc\in]ei: „Monahii care iau parte

la slujbe zi [i noapte s\ se `mp\rt\[easc\ cu Sfintele Taine o dat\

pe s\pt\mân\, mai ales duminica, [i aceasta cu preg\tirea necesar\,

cuviincioas\, dup\ a lor putere. Cre[tinii laici, care se silesc dup\ pu-

terea lor la lucrarea tuturor faptelor bune [i la via]a curat\, ace[tia

cred c\ ar fi bine ca m\car o dat\ la 40 de zile s\ se spovedeasc\

[i s\ se `mp\rt\[easc\. Iar dac\ nu arat\ râvn\ deosebit\ [i nu se

vor sili cu toat\ dragostea [i evlavia spre aceste lucruri de sfin]ire [i

de `nt\rire a sufletelor lor, apoi m\car `n cele patru posturi de peste

an s\ se spovedeasc\ [i s\ se `mp\rt\[easc\”23.

Totu[i am putea deduce c\ p\rintele Cleopa ar fi acceptat [i o

`mp\rt\[ire mai deas\, deoarece introduce expresia „m\car o data

la 40 de zile s\ se spovedeasc\ [i s\ se `mp\rt\[easc\”. Ne putem

`ntreba `n acest caz: De ce o dat\ la 40 de zile [i nu duminical? Ce-i

face pe unii duhovnici s\ introduc\ o distan]\ `n ritmul `mp\rt\[irii

credincio[ilor? Oare respectarea unei tradi]ii a Bisericii nu ar trebui

adaptat\ de la credincios la credincios? Sau majoritatea credincio-

[ilor care se spovedesc dau semne de [ov\ial\ `n via]a duhovni-

ceasc\ [i atunci duhovnicul impune un ritm de `mp\rt\[ire? De ce

monahii ar putea s\ se `mp\rt\[easc\ duminical [i laicii nu? Textul

nostru introduce o diferen]\ `ntre starea monahal\ [i cea a mirenilor.

~ns\ se [tie c\ nici o cale nu e mai bun\ decât alta, chiar dac\ mo-

nahii tr\iesc o via]\ `ngereasc\, totu[i sunt cre[tini mireni care-[i duc

crucea cu mult\ demnitate [i credin]\, ducând o via]\ de sfin]enie. 

~n continuare vom `ncerca s\ d\m un r\spuns acestor `ntreb\ri

de mai sus: P\rintele Cleopa f\cea parte dintr-o [coal\ duhovni-

ceasc\ monahal\ de tradi]ie, cu r\d\cini adânci `n tradi]ia marilor

asce]i, ceea ce face ca standardul duhovnicesc s\ fie foarte ridicat,

23 Ibidem, pp. 324-325.



992014 — Anul omagial euharistic 

mai ales dac\-l analiz\m prin prisma vremurilor noastre; de ase-

menea, el `nsu[i tr\itor al vie]ii pustnice[ti (petrecând `n p\durile

mun]ilor nem]eni ani de sih\strie) are o abordare „paterical\”; s\ nu

uit\m c\ nici pustnicii din Pustia Egiptului, din Pustia Iudeii sau a

Iordaniei nu se `mp\rt\[eau mai des sau, a[a cum era `n practica

Bisericii primare, zilnic24. Durata de 40 de zile specificat\ de P\rin-

tele Cleopa se bazeaz\ pe afirma]ia Sfântului Simeon al Tesalonicu-

lui, care sf\tuie[te pe cre[tini s\ nu treac\ mai mult de 40 de zile f\r\

s\ se spovedeasc\ [i s\ se `mp\rt\[easc\. 

Diferen]a dintre monahi [i mireni, `n accep]iunea monahului

de la Sih\stria, se refer\ doar la maximalismul evanghelic, ceea ce se

explic\ prin laxismul care caracterizeaz\ ast\zi societatea. S\ nu

uit\m c\ monahii, la origine, au fost cre[tinii care s-au retras `n pus-

tiet\]i, mai ales dup\ libertatea dobândit\ `n urma edictului dat de

~mp\ratul Constantin cel Mare, tocmai pentru a atinge idealul cre[ti-

nului adev\rat.

Este important de precizat c\ observa]iile f\cute de P\rintele

Cleopa sunt doar recomand\ri; ele nu sunt canoane sau reguli im-

puse `n disciplina canonico-liturgic\ a Bisericii.

2. Practica Sfintei ~mp\rt\[iri `n diaspor\

~n cadrul acestui capitol vom analiza gândirea teologic\ privind

acest subiect a teologilor emigran]i ru[i la Paris, precum [i a celor

care fac cercetare liturgic\ `n cadrul Institutului de Teologie Orto-

dox\ „St. Serge” din Paris.

Considerând Sfânta Euharistie o Tain\ ce apar]ine poporului cre-

dincios ce a primit botezul, `ns\[i no]iunea de „`mp\rt\[ire deas\”

este criticat\ de unii teologi ortodoc[i din Occident ca fiind eronat\.

Aceast\ critic\ este adus\ deoarece `n multe parohii din Occident

cre[tinii ortodoc[i se apropie duminical de Sfânta ~mp\rt\[ire, `n vir-

tutea botezului pe care l-au primit [i a vie]ii lor duhovnice[ti, care

le permite s\ se apropie de Sfântul Potir. ~n acest caz, teologia orto-

dox\ occidental\ utilizeaz\ mai u[or expresiile „`mp\rt\[irea euha-

ristic\ a Bisericii” sau „`mp\rt\[ire ordinar\”. Acestea fac referire la

Sfânta Scriptur\, `nv\]\turile P\rin]ilor Bisericii [i la sursele liturgice

24 Cf. Pr. V. Gavril\, Manuscrisul unei lucr\ri `n curs de publicare.
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[i ne arat\ c\ Sfânta Euharistie apar]ine poporului credincios [i c\ to]i

sunt invita]i s\-[i hr\neasc\ via]a lor duhovniceasc\ din aceast\

Sfânt\ Tain\. Altfel spus, prin aceste expresii `n]elegem frecven]a

euharistic\ tr\it\ de Biserica cre[tin\ primar\ [i de Sfin]ii P\rin]i25. 

a. Sfânta ~mp\rt\[ire `n viziunea teologic\ 

a P\rintelui Alexander Schmemann

P\rintele Alexander Schmemann26 este un reprezentant de no-

torietate mondial\ al teologiei ortodoxe occidentale, cunoscut mai

ales datorit\ rigorii lucr\rilor sale despre Sfânta Euharistie ca `mp\r-

t\[ire a Bisericii. Pentru a `n]elege aceast\ viziune trebuie s\ r\s-

pundem mai `ntâi la `ntreb\rile: Ce este Sfânta Euharistie pentru

acest autor? [i De ce Sfânta Euharistie trebuie s\ fie `mp\rt\[irea

Bisericii `ntregi cu Hristos Domnul?

Iat\ cum r\spunde la acestea p\rintele Alexander Schmemann:

„Sfânta Euharistie nu este «una dintre Taine», o slujb\ liturgic\ printre

altele; ea este manifestarea [i `mplinirea Bisericii, sfin]ire [i plenitu-

dine. Și doar participând la via]a ei, noi putem cre[te `n sfin]enie

[i s\ `mplinim toate cele ce ne sunt de cuviin]\ (…). Singurul

motiv pentru care cei care particip\ (la Dumnezeiasca Liturghie)

pot s\ se `mp\rt\[easc\, adic\ s\ devin\ participan]i la Trupul [i

Sângele Domnului, este ca ei `n[i[i s\-[i manifeste dorin]a. Nicio-

dat\ nimeni nu ar fi putut s\ se `mp\rt\[easc\, niciodat\ nimeni nu ar

fi fost vrednic [i nu ar fi avut suficient\ «sfin]enie», dac\ aceast\ Tain\

nu ar fi fost `ncredin]at\ Bisericii, adun\rii euharistice; `n aceast\

tain\ a unit\]ii noi putem cu t\rie s\-l chem\m pe Dumnezeu Tat\l [i

s\ particip\m, s\ ne `mp\rt\[im din via]a Divin\ (…)”27.

P\rintele Schmemann vede `n `mp\rt\[irea euharistic\ manife-

starea Bisericii `n totalitatea ei, Tain\ f\r\ de care Biserica nu

25 Cf. Pr. C. D’Aloisio, La communion eucharistique dans nos paroisses, `n

„Service Orthodoxe de Presse” (SOP), 357 (aprilie 2011), pp. 22-30 (aici, p. 30), pu-

blicat\ [i la http://tl4.ioj.be/ (pagin\ consultat\ pe 18.06.2013).
26 Teolog [i liturgist ortodox, profesor al Institutului de Teologie Ortodox\ „St.

Serge” din Paris [i al Seminarului „St. Vladimir” din New York. Lucr\rile sale sunt

consacrate teologiei liturgice, considerând tradi]ia liturgic\ a Bisericii o expresie

major\ a credin]ei cre[tine. 
27 Pr. A. Schmemann, L’Eucharistie Sacrement du Royaume, Paris, YMCA Press,

1985, p. 15.
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poate exista. Ea este centrul vie]ii ecleziale. Aceast\ realitate pre-

supune [i necesitatea sfintei `mp\rt\[iri. Biserica nu ne comunic\

doar o parte din sine (unitatea vizibil\ `ntre cre[tini), ea creeaz\ o punte

de leg\tur\ `ntre credincios [i Hristos Domnul prezent `n Sfânta Eu-

haristie. ~n acela[i timp, Sfânta ~mp\rt\[ire este fundamentul [i inima

eforturilor noastre pentru `ndumnezeirea noastr\. 

Autorul regret\ frecven]a euharistic\ actual\ din Biserica Orto-

dox\. El consider\ o eroare `ndrum\rile catehismului ortodox, care

`ndeamn\ cre[tinii s\ se `mp\rt\[easc\ „de patru ori pe an”, sau „o

dat\ pe lun\”, dar to]i au datoria de a se apropia de Sfântul Potir cel

pu]in „o dat\ pe an”. Dac\ cineva dore[te totu[i s\ se `mp\rt\[easc\

mai des, aceast\ dorin]\ e v\zut\ ca o c\utare a desei `mp\rt\[iri [i

nu ca o `mplinire a voca]iei cre[tine de un membru al comunit\]ii

ecleziale. P\rintele Alexander Schmemann argumenteaz\ c\ aceast\

practic\ este, din p\cate, o realitate `mp\rt\[it\ de majoritatea mem-

brilor Bisericii. Dup\ p\rerea sa, motivele acestei practici pastorale

sunt urm\toarele: 

- pietatea. Cre[tinii sunt `n contact permanent cu r\utatea lumii.

~n consecin]\, un efort particular li se impune `nainte de a se apropia

de Sfântul Potir. Acest punct de vedere este respectabil [i inspir\

respectul pentru sacru.

- clericalizarea Bisericii. Dup\ Sinodul de la Trullo (691), care atesta

decaden]a clerului (secularizarea acestuia), conducerea vie]ii ecle-

ziale este `ncredin]at\ monahilor. ~n istorie, aceast\ tendin]\ s-a accen-

tuat, având ca rezultat o distan]are a laicilor de membrii clerului28.

Cu certitudine, alte motive pot fi invocate pentru ca s\ nu se

apropie cre[tinii duminical de Sfânta Euharistie, cum ar fi: nevred-

nicia `n fa]a tainei euharistice, de unde consecin]a unei preg\tiri

mai stricte; frica de a nu fi banalizat\ Sfânta Euharistie, tendin]a ce

poate ap\rea `n urma unei `mp\rt\[iri mai dese. Aceste ra]iuni sunt

respectabile, `ns\ putem noi oare s\ r\mânem departe de Sfânta

Euharistie, dac\ ea este sursa vie]ii noastre cre[tine[ti? Cum putem

`n]elege via]a cre[tin\ `mp\rt\[indu-ne rar, [tiind c\ Sfânta Euha-

ristie este inima vie]ii `n Hristos? 

Un alt element care ne arat\ c\ ne`mp\rt\[irea credincio[ilor este

o practic\ neobi[nuit\ pentru cre[tini este urm\toarea: structura

28 Ibidem, p. 256.
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`ns\[i a Dumnezeie[tii Liturghii a Sfântului Ioan Gur\ de Aur este con-

struit\ pentru `mp\rt\[irea credincio[ilor. Iat\ ce atesta P\rintele Ale-

xander Schmemann: „De la `nceputul anaforalei, pân\ la sfâr[itul ei,

nimic nu ne indic\ faptul c\ exist\ dou\ categorii de credincio[i

participan]i: cei care se `mp\rt\[esc [i cei care nu se `mp\rt\[esc.

Dimpotriv\, o lectur\ mai atent\ a rug\ciunilor anaforalei ne arat\ c\

dup\ ce catehumenii au ie[it din Biseric\ ([i peniten]ii, `n Biserica

primar\), «u[ile fiind `nchise», Sfânta Euharistie slujit\ presupune

ofranda sacrificiului f\r\ de sânge [i, `mpreun\, preg\tirea cre[ti-

nilor pentru Sfânta ~mp\rt\[ire”29.

Cu privire la problema vredniciei sau a nevredniciei credin-

cio[ilor de a primi Sfânta Euharistie, Pr. Alexander Schmemann

scrie urm\toarele: „Biserica primar\ [tia c\ nimeni, `n acest univers

`ntreg, nu este vrednic, prin virtu]ile sale spirituale, prin «meritele»

sale, s\ se `mp\rt\[easc\ cu Trupul [i Sângele Mântuitorului Hristos;

[i, ca prin consecin]\, a se preg\ti pentru ~mp\rt\[ire nu `nseamn\

a m\sura starea de «preg\tire» sau de «nepreg\tire», ci a r\spunde dra-

gostei prin dragoste”30.

Autorul propune o deschidere teologic\ pentru a l\rgi frecven]a

euharistic\ a credincio[ilor. A ne ab]ine de la Sfânta Euharistie `n-

seamn\ a abandona o parte din voca]ia noastr\, a `nainta spre cer

f\r\ sursa noastr\ ce ne d\ putere s\ persist\m `n fapte bune. Noi nu

mai manifest\m unitatea noastr\ [i apartenen]a noastr\ la ~mp\r\]ia

lui Dumnezeu [i dac\ o facem, atunci doar de câteva ori pe an. Cu

alte cuvinte, ne`mp\rt\[irea credincio[ilor pare a fi `n contradic]ie cu

via]a Bisericii `ns\[i [i cu scopul ei. 

b. Argumentarea altor teologi din diaspor\

~mp\rt\[irea credincio[ilor arat\ apartenen]a credincio[ilor la

Biseric\ [i la ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, pe care Biserica o manifest\

v\zut pe p\mânt. Cre[tinii sunt noul popor al lui Dumnezeu, ei for-

meaz\ Biserica, `n calitate de membri. De aceea, evenimentul central

al Bisericii este `mp\rt\[irea cu Sfânta Euharistie. Eclesiologia ortodox\

afirm\ c\ Sfânta Euharistie este principiul de unire a tuturor Biseri-

cilor locale [i al tuturor cre[tinilor `ntre ei. Nicolae Afanassieff afirm\

29 Ibidem, p. 258. 
30 Ibidem, p. 268.
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c\ toate Bisericile locale sunt unite prin Sfânta Euharistie [i `n Sfânta

Euharistie participan]ii devin Trupul lui Hristos, citând `n acest sens

cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Paharul binecuvânt\rii, pe care

`l binecuvântam, nu este, oare, `mp\rt\[irea cu sângele lui Hristos?

Pâinea pe care o frângem nu este, oare, `mp\rt\[irea cu Trupul lui

Hristos? c\ o pâine, un trup suntem cei mul]i; c\ci to]i ne `mp\rt\[im

dintr-o pâine” (I Cor. 10, 16-17). Biserica este Trupul lui Hristos `n

dimensiunea sa euharistic\ [i datorit\ `mp\rt\[irii euharistice credin-

cio[ii devin membri ai Trupului S\u31.

Eclesiologia euharistic\ este un domeniu de cercetare [i pentru

Paul Evdokimov. Pentru acesta, Biserica este „o comuniune (`mp\r-

t\[ire) permanent\ [i perpetu\”32. Sfânta Euharistie este Taina tuturor

Tainelor [i, având aceast\ calitate, ea este expresia cea mai profund\

a Bisericii. Episcopul, lucrând `n numele lui Hristos, transform\

aceast\ adunare `n sinax\ euharistic\, deplina manifestare a Bisericii

lui Dumnezeu. Paul Evdokimov citeaz\ o regula a P\rin]ilor Bisericii,

care afirmau c\ Biserica este acolo unde este s\vâr[it\ Sfânta Eu-

haristie. Ceea ce `nseamn\ c\ membru al Bisericii este acela care ia

parte la aceast\ Sfânt\ Tain\33.

Citând Faptele Sfin]ilor Apostoli 2, 47: „L\udând pe Dumnezeu [i

având har la tot poporul. Iar Domnul ad\uga zilnic Bisericii pe cei

ce se mântuiau”, Paul Evdokimov [i Nicolae Afanassieff sunt de

acord s\ afirme c\ Sfânta Euharistie este Biserica, acolo unde este

slujit\ Euharistia, acolo este Biserica lui Dumnezeu: „Dumnezeu

adaug\ `n fiecare zi comunit\]ii pe cei care se mântuiesc, `ntruni]i

`n acela[i loc [i pentru acela[i scop”34.

~n]elegem deci c\ scopul particip\rii credincio[ilor la Dumne-

zeiasca Liturghie este ~mp\rt\[irea Euharistic\, este `ncoronarea ru-

g\ciunilor noastre [i a vie]ii noastre `n Hristos. Paul Evdokimov atest\,

de asemenea, c\ toate rug\ciunile Bisericii sunt o preg\tire pentru Sfânta

~mp\rt\[ire. Cei care nu se `mp\rt\[esc, `n viziunea canoanelor Bise-

ricii (11 Sardica, 80 Trulan, 2 Antiohia) sunt excomunica]i35. Autorul

31 Cf. N. Afanassieff, La primauté de Pierre dans l’Église Orthodoxe, Delachaux &

Niestlé, Neuchâtel, 1960, pp. 27-28.
32 P. Evdokimov, La prière de l’Église d’Orient, Éditions Salvator-Mulhouse,

Paris, 1966, p. 65.
33 Ibidem, pp. 65-67.
34 Ibidem.
35 Ibidem, p. 68.
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explic\ ra]iunea unei astfel de m\suri: „Nu este o «obliga]ie»; cu sigu-
ran]\ nu putem s\ for]\m pe nimeni la un gest de dragoste [i de ado-
rare, gest ce trebuie s\ fie mereu liber, dar este o constatare obiec-
tiv\ [i precis\ a unei situa]ii: cel care nu se `mp\rt\[e[te manifest\
starea unui str\in, a unui exterior de Biseric\ [i de Taina Sa. Regula

eclezial\ este apropierea de Sfântul Potir, de Trupul Mântuitorului, `n
toate «zilele Domnului». Sfânta Euharistie este, mai `ntâi de toate, un
gest al comunit\]ii ecleziale, chiar dac\ `[i p\streaz\ semnifica]ia sa [i
locul s\u central `n via]a fiec\rui cre[tin. Ea dep\[e[te pietatea indivi-
dual\, deoarece ea este S\rb\toarea Bisericii”36. Cel care nu se `mp\r-

t\[e[te se plaseaz\ `n exteriorul Bisericii deoarece Sfânta Euharis-
tie semnific\ unirea cu Biserica. ~mp\rt\[indu-ne, noi nu primim
o recompens\, ci o hran\ adev\rat\ pentru via]a ve[nic\37.

Concluzii

Acest studiu propune o reflec]ie asupra frecven]ei `mp\rt\[irii

cre[tinilor `n Biserica Ortodox\. Pe parcursul cercet\rii noastre o

`ntrebare ne-a `nso]it continuu: De ce este necesar\ `mp\rt\[irea

deas\? Am v\zut c\ unii teologi ortodoc[i `n]eleg `mp\rt\[irea euha-

ristic\ precum o `mp\rt\[ire a Bisericii (`ntregi) cu Hristos Domnul.

Altfel spus, participarea la Sfânta Euharistie presupune c\ participan]ii

nu sunt ni[te simpli spectatori, ci to]i sunt invita]i s\ guste din Masa

~mp\r\]iei, excep]ie f\când cazurile de excomunicare temporar\. 

Cercetarea noastr\ a distins trei ra]iuni ce pot s\ `ncurajeze cre[-

tinii s\-[i tr\iasc\ via]a `n Hristos apropiindu-se mai des de Sfânta

Euharistie. Aceste ra]iuni sunt de ordin biblic, liturgic [i patristic. 

Din punct de vedere biblic, `mp\rt\[irea deas\ (care de fapt `n-
seamn\ „`mp\rt\[ire continu\”, ca participare la Liturghie prin pri-

mirea Sfintei ~mp\rt\[anii, dar [i ca stare euharistic\) este necesar\,
deoarece noi urm\m m\rturiile vie]ii cre[tine ale sfin]ilor ce au tr\it
`n ambian]a apostolic\, fiind apropia]i de via]a istoric\ a Mântuitoru-
lui. Prin ~mp\rt\[irea Euharistic\, noi primim dragostea profund\
a Mântuitorului [i respect\m porunca Sa (Mt. 26, 26). Ea este o surs\
de bucurie duhovniceasc\, o speran]\ a bunurilor viitoare [i repre-
zint\ marea ~ntâlnire cu Mântuitorul, pe care o tr\im `nc\ din aceast\
lume. 

36 Ibidem.
37 Ibidem, p. 69.
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Din punctul de vedere al teologiei liturgice, Mântuitorul Hristos

Se d\ruie[te comunit\]ii liturgice, oferindu-Se pentru ve[nicie. Omul

este invitat s\ se uneasc\ cu Dumnezeu, iar r\spunsul pozitiv al lui `i

confer\ statutul de fiu al lui Dumnezeu. El este invitat s\ se hr\neasc\

din hrana cereasc\ d\ruit\ omului nou. Aceast\ unire des\vâr[it\ (pe

cât este posibil tr\irii acesteia, `nc\ terestre) a omului cu Dumnezeu

se realizeaz\, prin excelen]\, prin Sfânta Euharistie. Mântuitorul Hris-

tos ne acord\ acest dar, care este manifestarea dragostei Sale pen-

tru umanitate (In 1, 12).

M\rturiile P\rin]ilor privind frecven]a `mp\rt\[irii sunt incontes-

tabile; ei i-au `ncurajat mereu pe cre[tini s\ se apropie de Sfânta

Euharistie, `n conformitate cu Tradi]ia Bisericii primare38. 

Prin urmare, putem `n]elege c\ toate cele trei ra]iuni, biblic\, li-

turgic\ [i patristic\, sunt o baz\ incontestabil\ pentru ca Sfânta Euha-

ristie s\ devin\ `mp\rt\[irea tuturor cre[tinilor doritori s\-[i `mbun\-

t\]easc\ via]a lor `n Hristos Domnul. ~n acest caz, care sunt condi-

]iile pe care trebuie s\ le `ndeplinim pentru a ne apropia duminical

de Sfânta ~mp\rt\[ire?

Mai mul]i teologi occidentali vor pune `n valoare mai `ntâi starea

de Har pe care trebuie s\ o aib\ fiecare cre[tin [i con[tiin]\ curat\.

Toat\ via]a noastr\ trebuie s\ fie o preg\tire continu\ pentru Sfânta

Euharistie. Acest punct de vedere nu exclude Sfânta Tain\ a Spove-

daniei [i preg\tirea personal\ prin post [i rug\ciune. ~ns\ atunci când

duhovnicul vede o via]\ duhovniceasc\ activ\ [i o dorin]\ de schim-

bare din partea cre[tinului, poate face ca Sfânta Tain\ a Spove-

daniei s\ nu fie un obstacol pentru `mp\rt\[irea duminical\. 

Reflectând asupra desei `mp\rt\[iri, suntem invita]i s\ observ\m

[i problemele pastorale cu care se confrunt\ Biserica Romano-Cato-

lic\, unde cre[tinii se `mp\rt\[esc la fiecare slujb\ euharistic\. Aceste

probleme pastorale sunt urm\toarele: lipsa de preg\tire, banalizarea

Sfintei Euharistii, abandonarea Tainei Spovedaniei etc. Dintr-un alt

punct de vedere, este oare legitim s\ nu dorim `ntoarcerea c\tre sur-

sele vie]ii cre[tine, de fric\ ca nu cumva mirenii s\ abandoneze orice

preg\tire pentru primirea Sfintei Euharistii? Nu este oare misiunea

38 Cf. Sf. Chiril al Ierusalimului, Catéchèses Mystagogiques. Communion, Cat. V,

21, 1-22; 2,3, trad. P. Paris (SC, 126), Cerf, Paris, 1966, p. 175. A se vedea [i Sf. Am-

brozie al Milanului, Des Sacrements des Mystères, cartea V, 23-25, trad. B. Botte

(SC, 25 bis), Cerf, Paris, 1980, pp. 133-135.
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preo]ilor s\ vegheze [i s\ `ncurajeze cre[tinii s\ se apropie de Sfân-

tul Potir, dup\ o preg\tire con[tient\?

Iat\ `nc\ câteva `ntreb\ri care ne invit\ s\ reflect\m ast\zi asu-

pra acestui subiect, spre a putea s\ g\sim discern\mântul necesar

pentru a tr\i frecven]a euharistic\ ce corespunde mai bine timpului

nostru. Preciz\m totu[i c\ aceast\ practic\ pastoral\ presupune

un discern\mânt duhovnicesc. Este adev\rat c\, `n contextul pastoral

al ]\rilor ortodoxe de ast\zi, o astfel de `ntoarcere c\tre o realitate

pastoral\ a Bisericii primare nu este simpl\. ~ns\ credem c\ m\rtu-

riile aduse `n acest studiu trebuie s\ ne invite s\ reflect\m mai mult

asupra acestui subiect, pentru a-i ajuta pe cre[tini s\ tr\iasc\ o via]\

cre[tineasc\ autentic\. 

Dar ce putem face pentru a reveni treptat la practica Sfintei

Euharistii tr\it\ de Biserica cre[tin\ primar\? Pentru a da un r\s-

puns la aceast\ `ntrebare, trebuie s\ ne gândim la urm\toarele etape:

- se impune o abordare serioas\ a `ntoarcerii la frecven]a `m-

p\rt\[irii a Bisericii primare, prin dezvoltarea, `n]elegerea [i asu-

marea conceptului de „`mp\rt\[ire continu\”;

- trebuie luate `n considera]ie condi]iile de via]\ ale cre[tinilor

de ast\zi, condi]ii care ne `ndeamn\ la o apropiere mai frecvent\

de Sfântul Potir, dar [i la o cercetare mai atent\ a st\rii noastre

duhovnice[ti;

- se recomand\ o redescoperire a con[tiin]ei evanghelice a co-

munit\]ii primare: starea continu\ de jertf\, urmarea total\ [i necon-

di]ionat\ a sfaturilor Evangheliei [i, de asemenea, starea eshato-

logic\, `n care cre[tinii din primele veacuri `[i tr\iau via]a39.

De aceea, este necesar ca noi, slujitorii Sfântului Altar, s\ recu-

per\m aceste st\ri [i s\ depunem tot efortul pentru ca to]i s\ le des-

copere spre o via]\ cre[tin\ autentic\, `ncoronat\ de o `mp\rt\[ire

continu\.

39 Cf. Pr. Vasile Gavril\, op. cit. 


