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Leg\tura între via]a liturgic\ [i 

opera de caritate

Pr. Conf. Dr. Costachi GRIGORA{

În primul rând se cuvine s\ limpezim, în linii mari, adâncimea de în]eles a
celor dou\ entit\]i a c\ror leg\tur\ este subiect de cercetare `n studiul de fa]\. Dac\
pentru cea de-a doua este inutil s\ insist\m, c\ci opera de caritate înseamn\
opera de întrajutorare a aproapelui, oper\ ca activitate lucrativ\ dirijat\ dup\ un
plan, într-un anumit cadru, cu scopul ajutor\rii aproapelui, din iubire, ca un frate
întru Hristos, sau, mai larg, întru condi]ia de om (Matei 22, 34-39; Luca 10, 27-37)
pentru conceptul de via]\ liturgic\ este necasar s\ ne oprim. El este folosit tot
mai frecvent, dar nu l-am întâlnit în Sfânta Scriptur\ [i nici în scrierile Sfin]ilor
P\rin]i. Etimologic vorbind, via]a liturgic\ înseamn\ via]\ în slujire [i, dac\
r\mânem la acest sens, se pare c\ cele dou\ concepte sunt identice. În realitate,
via]a liturgic\ ca via]a în slujire, închinat\ lui Dumnezeu [i semenilor, este pentru
oameni ca [i mântuirea în concep]ie ortodox\: mai mult o n\dejde, un deziderat,
decât o certitudine, o realitate. Opera de caritate este urmarea, efectul, atâta cât
se afl\ el, a unei sau a unor vie]i tr\ite în jertfire pentru a-i sluji pe al]ii. O via]\
liturgic\ în tot în]elesul ei ne trimite cu gândul la o via]\ de jertf\ total\ [i pentru
o astfel de via]\ modelul este unul spre care tind to]i cre[tinii ce n\zuiesc la a fi
dup\ m\sura acestui nume: Iisus Hristos (la Ioan 14, 6 o spune El Însu[i: „Eu
sunt Calea, Adev\rul [i Via]a”. El este „Via]a” [i nu via]\, este Via]a la modul
absolut, prin excelen]\, via]\ ca izvor al vie]ilor în trup [i duhovnice[ti, dar [i
Via]a ca via]\ liturgic\ prin excelen]\. Via]a de slujire a lui Iisus Hristos a f\cut
din El Mântuitorul lumii, pentru c\ jertf\ a fost de[ertarea Sa de slav\ [i
întruparea, asumarea firii omene[ti, o jertf\ continu\ a fost via]a lui p\mânteasc\
(„Vulpile au vizuini [i p\s\rile cerului cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde s\-{i
plece capul”), jertf\ suprem\, r\scump\r\toare [i mântuitoare a fost r\stignirea Sa
[i pogorârea Sa la iad. În Înv\]\tura de credin]\ cre[tin\ ortodox\ din 1952 se
spune: „mântuitoarea jertf\ de pe Golgota este izvorul tuturor darurilor, iar
Sfânta Liturghie este aducerea necontenit\ a acestei jertfe [i îns\[i lucrarea lui
Hristos în Biseric\”.

Iat\ c\ „Via]a liturgic\” este Iisus Hristos Mântuitorul lumii, „Restaurarea
omului”, cum îl nume[te Pr. Acad. Prof. D. St\niloae, iar o via]\ liturgic\ în-
seamn\ o via]\ în Hristos, dobândit\ prin unirea (sfin]irea) omului cu Hristos
prin Sfintele Taine. Aceasta este tema central\ a tot ce a scris Nicolae Cabasila,
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pe care Biserica Greac\ l-a proclamat ca sfânt (dosarul nr. 911 din 3 iunie 1982).
Nu întâmpl\tor am ajuns la acest nume. Nicolae Cabasila este cel care, în agitatul
veac al Paleologilor (a tr\it între 1320-1391, probabil), a în]eles ca nimeni altul
menirea teologhisirii autentice care este t\lm\cirea revela]iei în graiul unui
echilibru integrator. Dintr-o asemenea c\utare s-a n\scut Erminia sau Tâlcuirea
Sfintei Liturghii [i Despre Via]a în Hristos. În concep]ia sa, tâlcuirea dumne-
zeie[tii liturghii are ca ]int\ duhovniceasc\ permanent\ „Via]a în Hristos”. Râvna
sfânt\ a cre[tinilor de a-L c\uta pe Fiul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptur\, în
Sfânta Tradi]ie sau în intimitatea propriilor tr\iri religioase, râvn\ concretizat\ în
ilumin\ri personale, în urmarea faptelor lui Hristos [i a ascult\rii poruncilor
l\sate de El este covâr[it\ de calea suprem\ de unire cu Mântuitorul nostru Iisus
Hristos – unirea cu Hristos prin harul Sfintelor Taine. Este un mod suprafiresc de
a nu vie]ui „împreun\ cu Domnul” ci înl\untrul Lui, printr-o comuniune negr\it\,
liturgic\, între Dumnezeu întrupat [i omul care-[i caut\ îndumnezeirea haric\.
Dar o astfel de comuniune, ce conduce la contemplarea lui Dumnezeu de c\tre
omul înduhovnicit prin har, este ]inta vie]ii isihaste – concep]ie de tr\ire
religioas\ pur spiritual\. Este locul [i momentul s\ delimit\m via]a în Hristos ca
via]\ liturgic\ de via]a în Hristos ca unire spiritual\ cu Dumnezeu prin medita]ie
[i contempla]ie, unire nemijlocit\ de forme materiale [i sensibile. Nicolae Cabasila
tr\ie[te tocmai în vremea când erau în toi discu]iile [i polemicile provocate de
controversele teologice legate de contempla]ia mistic\ [i metoda isihast\. Cu
temperamentul s\u pa[nic, el a demonstrat partizanilor exclusivi[ti ai spiritua-
lit\]ii pure c\, al\turi de aceast\ cale, mai pu]in b\t\torit\, [i rezervat\ mai ales
personalit\]ilor cu o excep]ional\ tr\ire [i experien]\ duhovniceasc\ [i mai ales
marilor pustnici, via]a spiritual\ a Ortodoxiei mai cunoa[te una, la îndemâna
marii mul]imi, realizabil\ nu numai în izolarea [i lini[tea pustiei, ci în mijlocul
lumii, în nemijlocita apropiere de semenii no[tri [i în strâns\ comuniune cu ei:
este calea tr\irii spirituale liturgice, culturale sau sacramentale, care urm\re[te
unirea cu Dumnezeu prin mijlocirea formelor sensibile ale cultului sau slujbelor
divine – calea vie]ii liturgice deci.

Aceast\ direc]ie spiritual\ ce a avut precursori ca Pseudo-Dionisie Areopagitul
(în Despre ierarhia cereasc\ [i Despre ierarhia bisericeasc\), pe Sfântul Maxim
M\rturisitorul [i pe Sfântul Chiril al Ierusalimului în Catehezele Mistagogice, [i-a
aflat în Nicolae Cabasila pe cel mai autorizat, complet [i clar teoretician al spi-
ritualit\]ii sacramentale, hristocentrice. Într-o asemenea concep]ie, via]a spiri-
tual\ cre[tin\ are drept scop suprem nu unirea cu divinitatea supraipostatic\
nediferen]iat\ în Treimea persoanelor [i manifestat\ în forma luminii taborice,
unire la care râvneau misticii isiha[ti, ci unirea cu dumnezeirea într-una din
persoanele sale [i anume aceea care, prin întrupare, a sfin]it firea omeneasc\,
înl\]ând-o pân\ la posibilitatea unirii ei cu Dumnezeu. Potrivit naturii noastre
psiho-fizice, Hristos ni se ofer\ sub forma v\zut\ a Sfintelor Taine, adic\ sub
înf\]i[area Pâinii [i Vinului euharistic, sfin]ite la Sfânta Liturghie [i pref\cute în
Însu[i Trupul [i Sângele S\u. Sfânta Liturghie este conceput\ [i descris\ tocmai
ca mediu [i mijloc de dezvoltare a vie]ii religioase spirituale, ca „o genial\
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întocmire cultural\, pus\ oficial de Biseric\ la îndemâna cre[tinilor, în cursul c\reia

se realizeaz\ treptat preg\tirea imediat\ a liturghisitorilor [i a credincio[ilor
pentru marele act al unirii cu Hristosul euharistic” (Studiu introductiv la Erminia
lui Nicolae Cabasila de Pr. Prof. Dr. Ene Brani[te [i Pr. Prof. Dr. Teodor

Bodogae, 1989). Func]ia simbolic\ a slujbei liturgice este pus\ de Cabasila în
strâns\ leg\tur\ ca func]ia ei spiritual-moral\, iar Erminia sa apare într-o comple-

mentaritate fireasc\ cu opera Despre Via]a în Hristos. Leg\tura vie]ii liturgice cu
opera de caritate ne apare, în aceast\ perspectiv\, ca fiind una de natur\ cauz\-

efect; omul este problema subtil\ de doctrin\ legat\ de Sfânta Liturghie: roadele
împ\rt\[irii cu Sfintele Taine. Iat\ pasajele din Erminia lui Nicolae Cabasila care
l\muresc deplin aceast\ problem\. În cap. I, intitulat „Despre scopul Sfintei Li-

turghii în general”, în chiar prima fraz\, se spune: „S\vâr[irea Sfintei Liturghii
are ca obiect prefacerea darurilor în dumnezeiescul Trup [i Sânge, iar ca scop

sfin]irea credincio[ilor care, prin aceasta, dobândesc iertarea p\catelor [i mo[te-
nirea împ\r\]iei cerurilor”. Iat\ c\ scopul Sfintei Liturghii, care este rod al împ\r-

t\[irii cu Sfintele Taine este sfin]irea credincio[ilor. Idea este înt\rit\ pu]in mai
departe: „se cuvine deci ca, la primirea Sfintelor Taine, s\ ne înf\]i[\m preg\ti]i [i
cu vrednicie. De aceea, trebuie s\ existe [i în slujba Sfintei Liturghii mijloace de

preg\tire în acest scop: sunt rug\ciunile, cânt\rile [i tot ce se s\vâr[e[te sau se
roste[te într-însa dup\ rânduiala sfânt\. Acestea ne sfin]esc [i ne fac în stare, pe de

o parte, ca s\ primim cu vrednicie sfin]irea, iar pe de alta ca s-o putem p\stra [i s\
r\mânem cu ea. Ele ne sfin]esc într-un îndoit chip. În primul rând ne sfin]esc prin

îns\[i puterea pe care o au rug\ciunea, cânt\rile [i citirile. În al doilea rând, rug\-
ciunile, cânt\rile [i toate cele ce se s\vâr[esc în Sfânta Slujb\ ne sfin]esc prin

acea c\ în ele noi vedem cu închipuirea pe Hristos, lucrarea [i patimile Lui pentru
noi”. Spre sfâr[itul cap. I, ideea este completat\ prin stabilirea rela]iei reale între
via]a în Hristos prin contempla]ie [i via]a liturgic\: „[i astfel, cu sufletele pline de

aceste gânduri [i având amintirea vie (a faptelor Mântuitorului) s\ ne împ\rt\[im
cu Sfintele Taine, ad\ugând sfin]irea Tainelor la cea dobândit\ prin contempla]ie

[i «preschimbându-ne din slav\ în slav\» (II Corinteni 3, 18), adic\ dintr-una mai
mic\ în cea mai mare decât toate”.

În fine, iat\ ideea reluat\ la capitolul XLVII [i completat\ cu preciz\ri privind

sfin]irea sufletelor celor adormi]i întru Domnul [i ale sfin]ilor: „Iat\ cât de bine [i

de mult sunt primite darurile noastre de c\tre Dumnezeu. De aceea, ele sfin]esc

totdeauna toate sufletele credincio[ilor, ale viilor [i ale mor]ilor care sunt nede-

s\vâr[i]i [i mai au înc\ nevoie de sfin]ire. C\ci sfin]ii, adic\ cei des\vâr[i]i, cu

îngerii împreun\-[ez\tori [i trecu]i de mult în rândul ierarhiei cere[ti, nu mai au

nevoie de ajutorul ierarhiei p\mânte[ti”.

Ideea domin\ ca un vârf înalt de munte plaiurile din jur: rodul împ\rt\[irii cu

Sfintele Taine, a vie]ii liturgice deci, este sfin]irea credincio[ilor. Pare un fapt bine

[tiut [i bine statornicit în con[tiin]a noastr\ cre[tineasc\. Dar [tim noi oare cu ade-

v\rat ce înseamn\ „a se sfin]i”? Pr. Acad. Prof. D. St\niloae, în Teologia Dogmatic\,

vol. I, d\ cea mai cuprinz\toare accep]ie a termenului de sfin]enie.
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A[adar, sfin]irea credincio[ilor în urma Tainelor liturgice înseamn\ unirea lor

cu Domnul într-o rela]ie sinergic\ pe vertical\, care conduce la o via]\ întru

Domnul pe orizontal\, între semeni. Uni]i cu Domnul fiind, sfin]ii deci, credin-

cio[ii se împ\rt\[esc din transcenden]a Lui pe care o experiaz\ ca fiind sfânt\, [i

din darurile Lui: dreptatea, iubirea (caritatea), în]elepciunea. Pecetluirea acestei

uniri, a acestei sfin]iri, este menirea Duhului Sfânt în Biseric\, persoan\ a Sfintei

Treimi ce întruchipeaz\ într-un mod personal fidelitatea, credin]a dintre Tat\l [i

Fiul. Ajungem astfel la momentul Sfintei Liturghii în care apa cald\ se toarn\ în

Sfintele Taine. Pân\ la acest moment preo]ii liturghisitori [i credincio[ii au

urmat, prin actele liturgice, patimile, înv\]\tura [i faptele Mântuitorului. La cap.

XXXVII al Erminiei sale, Nicolae Cabasila, se întreab\: „Care este rezultatul [i

urmarea patimilor, înv\]\turii [i faptelor Mântuitorului?”. Î[i [i r\spunde: „Nimic

altceva decât venirea Sfântului Duh în Biseric\, dac\ le privim pe acestea în

leg\tur\ cu noi. Prin urmare, dup\ cele dinainte, se cuvenea s\ se înf\]i[eze, în

Sfânta Liturghie, [i aceast\ venire. Ea este înf\]i[at\ prin turnarea apei calde în

Sfintele Taine. C\ci aceast\ ap\, fiind prin firea ei ap\, dar având [i c\ldura

focului, închipuie[te pe Sfântul Duh care e numit [i ap\ (Ioan 7, 38-39), dar care

S-a ar\tat [i în chip de limbi de foc atunci când S-a rev\rsat peste Sfin]ii Apostoli

(F.A. 2, 3), iar momentul acesta din litughie aminte[te ziua Pogorârii Sfântului

Duh; atunci S-a pogorât dup\ ce se împliniser\ toate cele privitoare la Hristos, iar

acum, apa aceasta se adaug\ dup\ ce darurile s-au des\vâr[it. C\ci în Sfintele

Taine este întruchipat\ Biserica”.

„În ce fel Sfintele Taine întruchipeaz\ Biserica” ca realitate cereasc\ [i p\mân-
teasc\ în acela[i timp, explic\ Nicolae Cabasila în cap. XXXVIII. Pasajul ur-
m\tor este cheie de bolt\ pentru înv\]\tura cre[tin\ despre Biseric\: „Biserica e
întruchipat\ în Sfintele Taine nu în chip simbolic, ci ca m\dularele în inim\, ca
ramurile în r\d\cina plantei sau, precum spune Mântuitorul, ca ml\di]ele de vi]\
(Ioan 15, 5). Adic\ nu e vorba numai de o comunitate de nume sau de o simpl\
asem\nare între ele, ci chiar de o identitate de fapt. C\ci Sfintele Taine sunt
Trupul [i Sângele Domnului, dar sunt totodat\ hrana [i b\utura cea adev\rat\ a
Bisericii lui Hristos, iar prin împ\rt\[ire, nu Biserica le preface pe ele în trup
omenesc ca pe oricare alt\ hran\, ci Biserica se preface în ele, deoarece cele mai
tari biruiesc, precum [i fierul vârât în foc se preface el în foc, nu focul în fier [i,
dup\ cum fierul înro[it în foc ni se arat\ aievea ca foc iar nu ca fier, deoarece
însu[irile fierului sunt absorbite cu totul de cele ale focului, tot a[a [i cu Biserica
lui Hristos: dac\ ar putea cineva s\ o cuprind\ cu privirea n-ar vedea decât Însu[i
Trupul Domnului, prin aceea c\ este unit\ cu El [i c\ se împ\rt\[e[te din Trupul
Lui (...) Prin împ\rt\[irea cu Sfântul Sânge, credincio[ii tr\iesc chiar via]a cea
întru Hristos, fiind cu adev\rat alipi]i de capul acela (Hristos) [i încorpora]i în
Trupul Lui”.

Este greu de închipuit un mod mai nimerit pentru a face explicit\, omene[te
vorbind, leg\tura între Biseric\ [i Sfintele Taine. Aceast\ leg\tur\ prin care
„Biserica se preface în ele” este efectul de sfin]ire a Bisericii prin Sfintele Taine
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pe care le administreaz\, de unire a Bisericii într-o rela]ie de fidelitate, de cre-
din]\ cu capul ei care este Mântuitorul Hristos. Acest efect este de un atât de
mare pre] încât, dup\ împ\rt\[irea credincio[ilor, când darurile au sfin]it pe preot
[i toat\ ceata slujitorilor, iar prin ace[tia „au des\vâr[it [i au sfin]it [i pe ceilal]i
membri ai Bisericii”, credincio[ii se roag\ ca, ajuta]i de mâna Lui, s\ p\streze
sfin]irea pe care au primit-o, s\ nu le lepede harul sau s\ piard\ harul: „înt\re[te-ne
pe noi întru sfin]enia Ta!”. Iar cum pentru aceasta e nevoie [i de conlucrarea
noastr\, ce trebuie s\ facem? – „Toat\ ziua s\ ne înv\]\m dreptatea Ta!” Prin
dreptate în]elegem în]elepciunea [i iubirea de oameni pe care Dumnezeu ni le-a
ar\tat prin Sfintele Taine, dup\ cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Nu m\
ru[inez de Evanghelia lui Hristos, c\ci printr-însa se descoper\ dreptatea lui
Dumnezeu tuturor celor ce cred. (Romani 1, 16). Înv\]ându-ne aceasta vom putea
s\ p\str\m în noi sfin]enia”.

Cercul se închide aici, c\ci darurile sfin]ite au sfin]it pe credincio[i, ace[tia,
ajuta]i de mâna Lui ostenesc pentru a-[i p\stra sfin]enia primit\, iar modul de a-[i
p\stra sfin]enia este acela de a înv\]a în toat\ ziua dreptatea lui Dumnezeu –
adic\ de a s\vâr[i faptele bune ce arat\ aceast\ dreptate – oper\ de filantropie, de
caritate. Aceste fapte bune sunt daruri ce se aduc la altar în urm\toarea Liturghie,
ele se sfin]esc [i sfin]esc, înva]\ pe oameni dreptatea lui Dumnezeu [i mi[carea
pe o spiral\ ascendent\ duce omenirea angajat\ pe acest drum spre Domnul pân\
la sfâr[itul veacurilor.

Opera filantropic\ este deci dar înainte de sfin]ire, spre sfin]ire, rod al
drept\]ii lui Dumnezeu pus\ în lucrare prin sfin]irea unei Liturghii anterioare, [i
este dar al sfin]irii, efect al acestei sfin]iri, dup\ Liturghie. {i prin ea se înt\re[te
credinciosul întru sfin]enia lui Dumnezeu.

Opera filantropic\ este efect [i în acela[i timp premis\ a sfin]irii: „ale Tale
dintru ale Tale”, cinstitele daruri, apoi sfintele Daruri, aceasta în m\sura în care
este filo-antropos, adic\ manifestare a unei iubiri de oameni ce reflect\ unirea cu
Hristos, sfin]irea. Într-ajutorarea în sensul s\u general, ce poate avea mobiluri cu
totul str\ine de tr\irea cre[tin\, nu poate îndeplini acest subtil rol în via]a liturgic\
a unui credincios.

Având în vedere cadrul în care medit\m asupra acestei teme, se cuvine s\
întregim considera]ia de mai sus, cu aspect mult mai teoretic, doctrinar, prin
unele considera]ii de ordin practic. Mai precis vorbind, care este rolul preotului,
a clerului în derularea acestei spirale proprie fiec\rui credincios în parte [i
Bisericii în întregul ei?

Ca preot liturghisitor, el are un rol de mijlocitor bine ar\tat de N. Cabasila la
cap. XXXIV: „Dup\ ce s-a rugat pentru cele de trebuin]\ tuturor, preotul se roag\
[i pentru sine însu[i s\ fie sfin]it de c\tre Sfintele Daruri”. {i cum s\ fie sfin]it? S\
primeasc\ adic\ iertarea p\catelor, c\ci acesta este efectul de c\petenie al
Sfintelor Daruri. De unde se vede acest lucru? Din cele ce a spus Domnul c\tre
Apostolii S\i, când le-a întins pâinea: „Acesta este Trupul Meu, carele pentru voi
se frânge, spre iertarea p\catelor”. {i tot a[a, când le-a întins paharul. De aceea
preotul se roag\ astfel: „Adu-}i aminte, Doamne, [i de a mea nevrednicie, iart\-mi
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toat\ gre[eala cea cu voie [i cea f\r\ de voie [i s\ nu opre[ti pentru p\catele mele
harul Sfântului Duh de la darurile ce sunt puse înainte”. Aceast\ rug\ciune ce
figureaz\ ast\zi în partea final\ a anaforalei Sfântului Vasile [i în rânduiala
Proscomidiei, la p\rticica pe care preotul o scoate pentru sine figura pe vremea
lui Cabasila în Liturghia Sfântului Ioan. Explica]ia acestui teribil „s\ nu opre[ti
pentru p\catele mele harul Sfântului Duh” o d\ Cabasila mai departe: „s\ nu fie
oprit harul acesta de la Sfintele Daruri, din pricina p\catelor mele, se roag\
preotul, pentru c\ se spune c\ Harul lucreaz\ întru îndoit chip în Cinstitele
Daruri: într-unul prin care se sfin]esc ele însele [i într-altul prin care harul ne
sfin]e[te pe noi printr-însele. Când e vorba de cel dintâi chip, adic\ de lucrarea
darurilor, nimic din sl\biciunile omene[ti nu o poate împiedica ci, a[a cum prin
sfin]irea lor (a Domnului) nu e opera virtu]ii omului, tot a[a nu poate fi întru
nimic oprit\ din pricina p\catelor omene[ti. Îns\, al doilea chip de lucrare a
Harului, adic\ sfin]irea credincio[ilor, cere neap\rat [i râvna (sau conducerea)
noastr\, de aceea poate s\ fie împiedicat\ de reaua noastr\ voin]\”.

Preotul, f\r\ smerenie în nevrednicia lui, poate opri sfin]irea credincio[ilor,

despre care am v\zut c\ este scopul Sfintei Liturghii ce declan[eaz\ [i alimenteaz\

spirala leg\turii între via]a liturgic\ [i opera filantropic\. Este un punct de foc al

misiunii preo]e[ti care i-a speriat pe mul]i dintre cei ce i-au realizat responsa-

bilitatea în drumul lor spre preo]ie (vezi cele trei tratate despre preo]ie). Preotul

ce nu-i smerit în nevrednicia lui (de rea voin]\, cum spune Cabasila), c\ci vrednic

cu adev\rat nu-i decât marele Arhiereu, Hristos, poate opri opera filantropic\ nu

prin lipsa unor acte exterioare, printre care îndemnurile [i înv\]\tura spre fapte

bune, ci prin faptul cu mult mai adânc, c\ poate opri sfin]irea credincio[ilor [i,

prin aceasta, efectele acestei sfin]iri. A opri sfin]irea poate fi considerat un p\cat

împotriva Duhului Sfânt ce întruchipeaz\, cum spuneam, sfin]enia lui Dumnezeu.

O dat\ limpezit acest aspect de doctrin\, s\ remarc\m faptul c\, dac\ sfin]irea

credincio[ilor prin harul Sfintelor Taine s-a s\vâr[it, la aceasta contribuind nu

numai vrednicia preotului liturghisitor, ci [i a credincio[ilor în[i[i, efectele acestei

sfin]enii, opera filantropic\, poate fi înmul]it\ (prin îndemnurile [i înv\]\tura

preotului). Partea didactic\ a Liturghiei face preg\tirea de trebuin]\ întru aceasta

pentru ca partea ei sacramental\ s\-[i ating\ scopul [i s\ dea roade multe. S\

urm\rim împreun\ cânt\rile [i citirile din aceast\ parte didactic\ indicate de ca-

lendar pentru a fi cunoscute [i de credincio[i înainte de s\vâr[irea Sfintei Li-

turghii – Sfântul Ioan Gur\ de Aur îndemna pe credincio[i: „Fie într-o zi pe

s\pt\mân\, fie duminica diminea]\, fiecare cre[tin, luând în mân\ pericopa evan-

gheliilor, s\ citeasc\ pasajul ce se va explica la Biseric\. Citind-o, s\ o examineze

cu b\gare de seam\, s\ observe ceea ce nu poate fi în]eles a[a u[or, aparentele

contraziceri ale formei, nu ale lucrurilor [i dup\ aceea s\ mearg\ la instruirea

Bisericii. Predicatorul va vedea lucrul s\u mic[orat întrucât auditorul va avea de

la început o idee asupra subiectului de interpretat. Astfel, prelungirea chiar la

infinit a interpret\rii n-ar putea avea roadele în]elegerii, ca atunci când cre[tinul

vine cu lectura f\cut\” (Omilia XI la Sfânta Evanghelie dup\ Ioan). 
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Ast\zi am putea spune, f\r\ s\ gre[im, c\ faptul de a avea lectura f\cut\
închide în el pericolul unei tociri a sensibilit\]ii fa]\ de subiect, a unei impresii de
lucru bine [tiut care este cu mult mai mare decât acela al necunoa[terii. Lectura
pericopei evanghelice [i a Apostolului ca acte, în Sfânta Liturghie, au cu totul
alt\ finalitate prin efectul lor sfin]itor (decât o simpl\ lectur\ individual\).

Multe dintre aceste lecturi trimit direct la opera filantropic\ ca o condi]ie pentru
a ob]ine via]a de veci. Este destul s\ ne amintim r\spunsul dat de Mântuitorul la
Luca 10, 27 [i Matei 22, 39 urmat de concluzia: „f\ aceasta [i vei tr\i”, la Luca [i
„în aceste dou\ porunci se cuprind toat\ Legea [i Proorocii”. Aceste dou\ po-
runci sunt: s\ iube[ti pe Domnul Dumnezeul t\u cu toat\ inima ta, cu tot sufletul
t\u [i cu tot cugetul t\u, s\ iube[ti pe aproapele t\u ca pe tine însu]i. Amândou\
sunt porunci spre iubire ce leag\ pe om cu Dumnezeu [i pe om cu om – porunci de
sfin]enie, deci, sfin]enie ce se ob]ine numai în Biserica ce este întruchipat\ în
Sfintele Taine.
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The connection between liturgical life and charitable work 

The author of the study „The connection between liturgical life and charitable

work”, Rev. Prof. Dr. Costachi Grigoras, presents the aspects of Christian mission,

insisting in the unity between the social involvment of the Church and the liturgical,

sacramental task of the Church. The presence of the Church of Christ in society

involves a deep responsibility for the life of the believers, that meaning that the present

life and the eternal life. The "Life" in Christian theology is our Saviour Jesus Christ,

the Life Bearer and the Goal of the creation. This reality means that the Church as the

Body of Christ includes all the believers and gives the eternal life of Christ to all her

members. The Eucharist, the Body and the Blood of the Crucified and Risen Christ is

the Source of eternal life and the paradigm of the any human food. So, the social help

given by the Church is the icon of the salvific task of the Church, wich is the eternal

life. 


